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 ٔأمري املدينة املنورة يتفلد جناح ألدالء يف معرض بنيان

 

 الزاٌديخالد - المدٌنة المنورة 

رفمذ طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح عٕبػ اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ 

ؽ١ش سؽت عّٖٛ ثشإعبء ِىبرت شئْٚ اٌؾغبط  (ث١ٕبْ)ٌألدالء اٌّمبَ ػّٓ ِؼشع اداسح اٌششاوخ فٟ ػ١ٍّبد اٌؾظ 

اٌّزٛاعذ٠ٓ ثغٕبػ اٌّئعغخ وّشبسوخ ِٓ ِىبرت شئْٚ اٌؾغبط ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ف١ّب اعزؼشع اٌذوزٛس ٠ٛعف ثٓ 

أؽّذ ؽٛاٌخ سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّئعغخ أُ٘ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّئعغخ ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ٚ 

 .صٚاس ِغغذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ أفؼً اٌظالح ٚ اٌغالَ

ِش١شا اٌٝ أْ ِٕغٛثٟ اٌّئعغخ ٠مذِْٛ ؽٍمخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌؼًّ إٌّظُ ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ أصٕبء ٚعٛدُ٘ فٟ 

اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثبٌجذا٠خ اٌّجىشح ٌٍّئعغخ فٟ اػذاد خطزٙب ٌّٛعُ اٌؾظ ٚرغ١ٕذ ِئبد اٌىٛادس اإلداس٠خ ٚا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌف١ٕخ 

ِٓ ِٛظف١ٓ دائ١ّٓ ِٚٛع١١ّٓ، ٚرٛف١ش ِخزٍف اٌزغ١ٙضاد ٌزٕف١ز ثٕٛد اٌخطخ اٌزٟ رشوض ػٍٟ رمذ٠ُ خذِبد ِجبششح 

ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ ٚرشى١ً ٌغبْ ِىٍفخ ثّزبثؼخ خذِخ اٌؾغبط ِٕز ٚطٌُٛٙ ٚؽزٝ ِغبدسرُٙ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ 

 .راد اٌؼاللخ ثؤػّبي اٌؾظ

ٖ ٠مذَ ّٔٛرعبً 1435ٌٙزا اٌؼبَ  (ث١ٕبْ)ٚأفبد ؽٛاٌخ ثؤْ عٕبػ اٌّئعغخ فٟ ِؼشع اداسح اٌششاوخ فٟ أػّبي اٌؾظ 

ِظغشاً ٌّٕظِٛخ ػًّ اٌّئعغخ ٚأثشص اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ فٟ ِشؽٍزٟ ِب لجً ِٚب ثؼذ اٌؾظ، الفزب اٌٝ 

أْ اٌّئعغخ رفزؼ ثبة اٌزٛظ١ف اٌّٛعّٟ الٌزؾبق ِئبد اٌشجبة اٌغؼٛد١٠ٓ ثبٌؼًّ اٌّٛعّٟ فٟ اٌّئعغخ ٌٍّشبسوخ فٟ 

خذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ ٚث١ٓ اٌذوزٛس ؽٛاٌخ أْ اٌّئعغخ رز١ؼ ٌضٚاس اٌّؼشع ِٓ اٌؾغبط ٚاٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ االؽالع 

ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد ٚاٌزؼشف ػٓ لشة ػٍٝ آ١ٌخ ػًّ اٌّئعغخ، ِش١ذا ثّب رمذِٗ ؽىِٛخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌّشبػش اٌّمذعخ، ِٕٚٛ٘ب ثب٘زّبَ ِٚزبثؼخ عّٛ أ١ِش ِٕطمخ 

 .اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌزٞ ٠مف خٍف وً ٔغبػ رؾممٗ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي خذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ
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 ٕاضافة سادسة/ هجة جس تعرض خدماهتا ابحلج يف معرض بنيان املدينة املنورة  36 

 

 

تركز معروضات جناح المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة على حزمة من الخدمات األساسٌة التً ٌحظى بها 

  .الحجاج وزوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

وٌقدم منسوبو المؤسسة حلقة متكاملة من العمل المنظم لخدمة ضٌوف الرحمن أثناء وجودهم فً المدٌنة المنورة 

بالبداٌة المبكرة للمؤسسة فً إعداد خطتها لموسم الحج وتجنٌد مئات الكوادر اإلدارٌة والمٌدانٌة والفنٌة من موظفٌن 

دائمٌن وموسمٌٌن وتوفٌر مختلف التجهٌزات لتنفٌذ بنود الخطة التً تركز على تقدٌم خدمات مباشرة لضٌوف الرحمن 

وتشكٌل لجان مكلفة بمتابعة خدمة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بالتنسٌق مع الجهات الحكومٌة ذات العالقة 

  .بأعمال الحج

كما ٌقدم جناح المؤسسة األهلٌة لإلدالء بالمدٌنة المنورة خدمات إلكترونٌة متمثلة فً خرائط رقمٌة تمكن الحجاج من 

التعرف على مواقع سكنهم وتوفٌر خدمة الباركود المثبت على بطاقات الحجاج بحٌث تمكنهم من التعرف أٌضاً على 

فً حٌن تتمثل مشاركة المدٌرٌة العامة للمٌاه , مواقع حفظ جوازات سفرهم وبٌانات مكاتب الخدمات المٌدانٌة وعناوٌنها

بمنطقة المدٌنة المنورة بالمعرض فً توعٌة ضٌوف الرحمن والمواطنٌن بأهمٌة المٌاه فً حٌاة اإلنسان والتعرٌف 

 . بالوضع الحالً والمستقبلً للمٌاه وأهمٌة الترشٌد باالستخدام األمثل للمٌاه للحفاظ على هذه النعمة

وٌعطً الجناح ومضات حول الجهود التً تقدمها الدولة إلٌصال خدمات المٌاه والصرف الصحً للمواطنٌن والمقٌمٌن 

وضٌوف الرحمن وزوار مدٌنة المصطفى علٌه الصالة والسالم والتً تسعى جاهدة للرقً والتمٌز فً توفٌر خدمات 

المٌاه والصرف الصحً لمنطقة المدٌنة المنورة بكفاءات وطنٌة ماهرة وباستخدام تقنٌات وأسالٌب مثلى للقٌام بجمٌع 

  .األنشطة الالزمة بما ٌحقق المصلحة العامة

وتعرف مؤسسة البرٌد بالمنطقة من خالل جناح خصص لزوار المعرض, بخدماتها التً تسعى إلى إتاحتها بمستوى 

 . راقً من التعامل والسرعة فً الخدمات
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 فيصل بن سوامن يفتتح مبىن شؤون املسجد امنبوي امرشيف
 وشارك يف ثوزيع امهدااي عىل احلجاج وامزوار..دّشن عدًدا من امربامج امتعويرية 

 

 

 
ػجذاٌشؽّٓ ِشعٟ: رظ٠ٛش اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اثشا١ُ٘ اٌض٘شأٟ  

22/09/2014اإلص١ٕٓ   

 

افززؼ طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثؾؼٛس اٌشئ١ظ اٌؼبَ ٌشئْٚ اٌّغغذ 

اٌؾشاَ ٚاٌّغغذ إٌجٛٞ اٌش١خ اٌذوزٛس ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌغذ٠ظ ٚ ٔبئت اٌشئ١ظ اٌؼبَ ٌشئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌش١خ ػجذاٌؼض٠ض 

ثٓ ػجذهللا اٌفبٌؼ ، أِظ ِجٕٝ ٚوبٌخ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌشئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌغذ٠ذ اٌزٞ أل١ُ ػٍٝ ِغبؽٍخ لذُس٘ب اٌفب ِزش ِشثغ فٟ اٌغِٙخ 

ُُ اإلداساد ٌٚغبْ اإلششاف ٚاٌّزبثؼخ ٌشئْٚ اٌّغغِذ إٌجٛٞ ٚوً ِب ٠خض خذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ  . اٌغشث١ِخ ِٓ اٌّغغِذ إٌجٛٞ ٠ٚؼ

ٚلبَ عّٖٛ خالي اٌؾفً اٌزٞ أػذ ثٙزٖ إٌّبعجخ ثزذش١ٓ ػذد ِٓ اٌجشاِظ اٌزط٠ٛش٠خ فٟ ٚوبٌخ سئبعخ شئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ شٍّذ 

َُ فخش ٌٕب ،ٚعٌٛخ فٟ اٌّؼشع اٌّظبؽت ٌٍؾٍّخ   .رذش١ٓ ؽٍّخ خذِخ اٌضائش ٚعب

، ٚأػّبي ِىزت اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌشئْٚ اٌّغغذ اٌؾشاَ »خذِبد اٌّغغذ إٌجٛٞ فٟ خذِخ اٌضائش٠ٓ » وّب دّشٓ عّٖٛ ٚسشخ اٌؼًّ 

ٚاٌّغغذ إٌجٛٞ ثّطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، وّب لبَ عّٖٛ ثبفززبػ ِىزت األػّبي اٌزطٛػ١خ ثبٌّغغذ إٌجٛٞ، ٚرذش١ٓ 

  .اطذاساد ِشوض اإلٔزبط اٌّشئٟ ثؤوبد١ّ٠خ اٌّغغذ إٌجٛٞ، ٚ إٌظبَ ا٢ٌٟ ٌإلداسح االٌىزش١ٔٚخ

ٚأوذ اٌشئ١ظ اٌؼبَ ٌشئْٚ اٌّغغذ اٌؾشاَ ٚاٌّغغذ إٌجٛٞ اٌش١خ اٌذوزٛس ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌغذ٠ظ اْ اٌّششٚع أٔغض ػّٓ 

- ؽفظٗ هللا -ِششٚػبد خذِخ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌزٟ رؼىظ ِذٜ ا٘زّبَ ؽىِٛخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 

ٚػٕب٠زٗ ثبٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ ٚسٚادٖ ِٓ اٌضائش٠ٓ ٚاٌّظ١ٍٓ، ِش١شا اٌٝ اْ اٌّجٕٝ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أظّخ ارظبالٍد 

ًِ األِٓ ٚاٌغالِِخ ؽغت أػٍٝ اٌّٛاطفبِد ٚاٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ، ٔظبَ االٔزاس ػٓ اٌؾش٠ِك ،  ِشثٛؽٍخ ثبٌّغغِذ إٌجٛٞ ِٚضٚدٍح ثغ١ّغِ ٚعبئ

َٓ وب١ِشا داخ١ٍٍخ ٚػذد  ( 69 )ٔظبَ اٌّشالجِخ اٌزٍفض١ٔٛ٠ِخ ثؼذد  عذ شبشبِد ػشع، ٔظبَ اٌظٛر١بِد ٚٔظبَ اٌظِٛد  ( 6) رغؼٍخ ٚعز١

ِٟ ثغشِف االعزّبػبِد ٚاٌّؾبػشاِد ٚٔظبَ اٌّؼٍِٛبدِ    .اٌؼٛئ

ٚفٟ خزبَ وٍّزٗ سفغ اٌغذ٠ظ شىشٖ ٌخبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٚعّٛ ٌٟٚ ػٙذٖ األ١ِٓ طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ 

ّٟ ٌٟٚ اٌؼٙذ طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِمشْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ، عبئال هللا اْ ٠غض٠ُٙ خ١ش اٌغضاء ٔظ١ش ِب  األ١ِش عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٌٚٚ

٠مذِٛٔٗ ِٓ خذِبد ع١ٍٍخ ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ ٚصائشٞ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ، ، وّب شىش طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ 

ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ، داػ١بً هللا ػض ٚعً أْ ٠ىزت ٌٗ األعش ٚاٌضٛاة 

 . ٌمبء دػّٗ اٌّغزّش ٌىً ِب ٠شرمٟ ثبٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚفٟ ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

 .ٚفٟ خزبَ إٌّبعجخ رفمذ عّٛ أ١ِش إٌّطمخ اٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ عبؽبد اٌؾشَ ٚشبسن فٟ رٛص٠غ اٌٙذا٠ب ػٍٝ اٌؾغبط ٚاٌضٚاس

 

3 

 



 

 

  

 ٔأمري منعلة املدينة املنورة يفتتح مبىن واكةل امرئاسة امعامة مشؤون املسجد امنبوي اجلديد

 
 

 :الجزٌرة- المدٌنة المنورة 

افززؼ طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثؾؼٛس ِؼبٌٟ اٌشئ١ظ اٌؼبَ 

ٌشئْٚ اٌّغغذ اٌؾشاَ ٚاٌّغغذ إٌجٛٞ اٌش١خ اٌذوزٛس ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌغذ٠ظ ِٚؼبٌٟ ٔبئت اٌشئ١ظ اٌؼبَ 

ٌشئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌش١خ ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ػجذهللا اٌفبٌؼ، أِظ ِجٕٝ ٚوبٌخ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌشئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌغذ٠ذ 

 ِٞ ُُ اإلداساد ٌٚغبْ اإلششاف ٚاٌّزبثؼخ ، اٌزٞ أل١ُ ػٍٝ ِغبؽخ رجٍل أٌفٟ ِزش ِشثٍغ فٟ اٌغٙخ اٌغشث١خ ِٓ اٌّغغذ إٌجٛ ٠ٚؼ

. ٌشئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚوً ِب ٠خض خذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ

ٚلبَ عّٛ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح خالي اٌؾفً اٌزٞ أػّذ ثٙزٖ إٌّبعجخ ثزذش١ٓ ػذد ِٓ اٌجشاِظ اٌزط٠ٛش٠خ فٟ ٚوبٌخ 

سئبعخ شئْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ شٍّذ رذش١ٓ ؽٍّخ خذِخ اٌضائش ٚعبَ فخش ٌٕب اٌضب١ٔخ ٚعٌٛخ فٟ اٌّؼشع اٌّظبؽت ٌٍؾٍّخ، 

ٚأػّبي ِىزت اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌشئْٚ اٌّغغذ « خذِبد اٌّغغذ إٌجٛٞ فٟ خذِخ اٌضائش٠ٓ»وّب دشٓ عّٖٛ ٚسشخ اٌؼًّ 

اٌؾشاَ ٚاٌّغغذ إٌجٛٞ ثّطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، ٚوزٌه لبَ عّٖٛ ثبفززبػ ِىزت األػّبي اٌزطٛػ١خ 

ٚأوذ . ثبٌّغغذ إٌجٛٞ ٚرذش١ٓ اطذاساد ِشوض اإلٔزبط اٌّشئٟ ثؤوبد١ّ٠خ اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚإٌظبَ ا٢ٌٟ ٌإلداسح اإلٌىزش١ٔٚخ

ِؼبٌٟ اٌشئ١ظ اٌؼبَ ٌشئْٚ اٌّغغذ اٌؾشاَ ٚاٌّغغذ إٌجٛٞ اٌش١خ اٌذوزٛس ػجذاٌشؽّٓ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌغذ٠ظ أْ اٌّششٚع 

أٔغض ػّٓ ِشبس٠غ خذِخ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌزٟ رؼىظ ِذٜ ا٘زّبَ ؽىِٛخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ 

ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد ؽفظٗ هللا ٚػٕب٠زٗ ثبٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ٚاٌؼب١ٍِٓ ف١ٗ ٚسٚادٖ ِٓ اٌضائش٠ٓ ٚاٌّظ١ٍٓ، ِش١شاً اٌٝ 

أْ اٌّجٕٝ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ أٔظّخ ارظبالد ِشثٛؽخ ثبٌّغغذ إٌجٛٞ ِٚضٚدح ثغ١ّغ ٚعبئً األِٓ ٚاٌغالِخ ؽغْت أػٍٝ 

َُ اٌّشالجِخ اٌزٍفض١ٔٛ٠ِخ ثؼذد  َُ اإلٔزاس ػٓ اٌؾش٠ِك، ٚٔظب وب١ِشا داخ١ٍخ ٚػذد  (69)اٌّٛاطفبِد ٚاٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ، ِضً ٔظب

َُ اٌّؼٍِٛبد (6) ِٟ ثغشِف االعزّبػبد ٚاٌّؾبػشاِد ٚٔظب َُ اٌظِٛد اٌؼٛئ َُ اٌظٛر١بِد ٚٔظب . شبشبد ػشع ٚٔظب

ٚفٟ خزبَ وٍّزٗ سفغ اٌش١خ اٌغذ٠ظ شىشٖ ٌخبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد ٚعّٛ ٌٟٚ ػٙذٖ 

، عبئالً هللا أْ ٠غض٠ُٙ خ١ش اٌغضاء ٔظ١ش ِب ٠مذِٛٔٗ ِٓ خذِبد ع١ٍٍخ ٌؼ١ٛف -ؽفظُٙ هللا-األ١ِٓ ٚعّٛ ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ 

اٌشؽّٓ ٚصائشٞ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف، وّب شىش طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطخ 

اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، داػ١بً هللا ػض ٚعً أْ ٠ىزت ٌٗ األعش ٚاٌضٛاة ٌمبء دػّٗ اٌّغزّش ٌىً ِب 

ٚفٟ خزبَ إٌّبعجخ رفمذ عّٛ أ١ِش إٌّطمخ . ٠شرمٟ ثبٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚفٟ ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

. اٌخذِبد اٌّمذِخ فٟ عبؽبد اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚشبسن عّٖٛ فٟ رٛص٠غ اٌٙذا٠ب ػٍٝ اٌؾغبط ٚاٌضٚاس
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 وزير ادلاخوية يشكر املامئني عىل خدمة ضيوف امرمحن ابملدينة

 
 المدٌنة المنورة- المناطق 

 ٥ م٠٣:٣٧-  م ٢٠١٤/٠٩/٢٢-  هـ ١٤٣٥/١١/٢٧اإلثنٌن 

ٔمً  طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ 

ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّٕطمخ شىش ٚرمذ٠ش طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِؾّذ ثٓ ٔب٠ف ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ سئ١ظ 

 .ٌغٕخ اٌؾظ اٌؼ١ٍب ٌىبفخ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ اٌمبئّخ ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

ٚأشبد عّٛ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح خالي ص٠بسرٗ ا١ٌَٛ ٌظبالد ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض 

ثبٌذٚس اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ِٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٚاٌزٟ فٟ 

ِمذِزٙب اداسح اٌغٛاصاد ٚاداسح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌظؾخ ٚاٌغّبسن ِٚٛظفٟ اٌّطبس ٚوبفخ األعٙضح اٌؾى١ِٛخ 

ٚاأل١ٍ٘خ ػٍٟ اٌغٙذ اٌّجزٚي االعزضٕبئٟ ٘زا اٌّٛعُ ِٓ ؽغٓ اعزمجبي ٌٍؾغبط ٚأٙبء اعشاءارُٙ فٟ 

. أعشع ٚلذ ٚسفغ اٌّشمخ ػُٕٙ

ص٠بسرٟ ا١ٌَٛ ألشىش وبفخ اٌؼب١ٍِٓ ِٓ أعٙضح ؽى١ِٛخ ٚأ١ٍ٘ٗ ٌٍغٙذ اٌزٞ ٠جزٌٛٔٗ " ٚلبي عّٛ األ١ِش 

ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ ٚرغ١ًٙ اعشاءارُٙ، ٚأخض ثبٌشىش اداسح اٌغٛاصاد فٟ إٌّطمخ ٌٍغٙذ اٌزٞ 

٠جزٌٛٔٗ ٘زا اٌّٛعُ ٚثبٌّغزٜٛ اٌؼبٌٟ ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ رمذَ ٌؾغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ِٓ اعً اٌز١غ١ش 

". ػ١ٍُٙ 

ٚشب٘ذ عّٛ األ١ِش خالي ص٠بسرٗ آ١ٌخ اٌؼًّ ثّطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ  ٚؽؼش اعزمجبي 

اٌؾغبط ٚاٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ خالي لطبع اٌغٛاصاد ٚاٌغّبسن ١٘ٚئخ اٌؾظش ثٛصاسح اٌؾظ ِٚىزت 

اٌٛوالء اٌّٛؽذ ٚاٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌإلدالء ٚو١ف١خ اسشبد ٚرٛع١ٗ اٌؾغبط ِٓ خالي ثشٔبِظ اٌزٛػ١خ 

. اٌظؾ١خ فٟ اٌؾظ
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 «امس يل» ٔأمف ملمي خارج مكة ٕاىل 24وٕاعادة « اههبيتة» حاًجا خمامفًا بـ 31ضبط 

 
اٌطبئف- ػٛاع اٌخذ٠ذٞ   

22/09/2014اإلص١ٕٓ   

 ِٛاؽ١ٕٓ أصٕبء ٔمٍُٙ ؽغبط ِخبٌف١ٓ ػٕذ ِشٚسُ٘ ػجش ٔمبؽ 6ػجؾ سعبي األِٓ ثّشوض اٌج١ٙزخ األِٕٟ 

اٌفشص ثّشوض اٌج١ٙزخ، ف١ّب رُ سفغ ثظّبرُٙ آ١ًٌب ٚاؽبٌزُٙ اٌٝ اٌغٙخ اٌّخزظخ ٌفشع اٌغشاِبد اٌالصِخ 

 6ػ١ٍٗ، ٚوشف اٌّشوض اإلػالِٟ ثّشوض اٌج١ٙزخ األِٕٟ فٟ اؽظبئ١زٗ ١ٌَٛ أِظ األؽذ أٔٗ رُ ػجؾ 

 ؽبًعب ِٓ اٌّم١ّ١ٓ ثطش٠مخ غ١ش ٔظب١ِخ وّب رُ 13أشخبص لبِٛا ثٕمً ؽغبط ِخبٌف١ٓ ٚوزٌه ػجؾ 

 ِشوجخ ٚوزٌه اػبدح 31 ؽبًعب ِخبٌف ألٔظّخ اٌؾظ ٚرُ سفغ ثظّبرُٙ آ١ًٌب وّب رّذ اػبدح 18ػجؾ 

 أعبٔت غ١ش ِم١ّ١ٓ ثّىخ ٚرٌه ِٓ ٔمطخ فشص اٌٙذا، ٚأوذ اٌمبئذ ا١ٌّذأٟ ٌّشوض اٌج١ٙزخ األِٕٟ 85

ٚاٌّشاوض اٌزبثؼخ ٌٙب ِذ٠ش ششؽخ ِؾبفظخ اٌطبئف اٌؼ١ّذ ِؾّذ ثٓ ؽغٓ ا١ٌٌٛذٞ أٔٗ ٌٓ ٠غّؼ 

ٌّخبٌفٟ أٔظّخ اٌؾظ ثؼجٛس ٔمبؽ اٌفشص ٚع١زُ ارخبر اإلعشاءاد إٌظب١ِخ اٌّزجؼخ ؽ١بٌُٙ، ِش١ًشا اٌٝ 

ٌٚفذ . عب٘ض٠خ سعبي األِٓ ثٕمبؽ اٌفشص ثّٕطمخ اٌج١ٙزخ ٚوزٌه فٟ اٌٙذا ٚػش١شح ٚػمجخ اٌّؾّذ٠خ

اٌؼ١ّذ ا١ٌٌٛذٞ اٌٝ أْ اعّبٌٟ األعبٔت غ١ش اٌّم١ّ١ٓ ثّىخ اٌز٠ٓ رّذ اػبدرُٙ ِٓ ٔمطخ فشص اٌٙذا 

 . ٚافًذا رّذ اػبدرُٙ اٌٝ ؽش٠ك اٌغ24297ً١ٚػش١شح ثٍل 
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  ٔأمف حاج عريب300معوف خلدمة   1400

 

ِىخ اٌّىشِخ- ِؾّذ ساثغ ع١ٍّبْ   

22/09/2014اإلص١ٕٓ   

ٚلف سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌّطٛفٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌّطٛف ف١ظً ثٓ ِؾّذ ٔٛػ، 

أِظ ػٍٝ ِغّٛػبد اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ ٠شافمٗ ِششف لطبع عبؽً اٌجؾش األؽّش ٚػشة اٌخ١ٍظ 

إٌّٙذط اٌّطٛف أعبِخ وزٛػخ، ِٚششف لطبع شّبي اٌغض٠شح اٌؼشث١خ اٌّطٛف طالػ طذلخ 

 .ِٚششف اداسح اٌخذِبد اٌؼبِخ اٌّطٛف ػجذاٌشؽّٓ خٛط

ٚشٍّذ اٌغٌٛخ اٌٛلٛف ػٍٝ ِغّٛػبد اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚرمذ٠ُ اٌٙذا٠ب ألٚي أفٛاط ؽغبط ث١ذ هللا 

اٌؾشاَ اٌزٟ رششف ػٍٝ خذِبرُٙ اٌّئعغخ اٌز٠ٓ ٚطٍٛا اٌٝ ِىخ اٌّىشِخ ِغبء أِظ ثؼذ ص٠بسح 

. اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف

ٚأوذ سئ١ظ ِغٍظ اداسح اٌّئعغخ اٌّطٛف ف١ظً ٔٛػ أْ أعّبٌٟ اٌّغّٛػبد اٌزٟ رمَٛ ثخذِخ 

 دٌٚخ 19 أٌف ؽبط ِٓ 300 ِطٛف ٌخذِخ 1400 ِغّٛػخ ١ِذا١ٔخ ثٛالغ 116ؽغبط اٌذٚي اٌؼشث١خ 

 .ػشث١خ
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 وهيل وزارة احلج يس تعرض امتصور امعام ملسار اخلدمات اإلمكرتوهية نوحجاج

 
 :الجزٌرة- جدة 

نظمت كلٌة االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد العزٌز بجدة اللقاء األول على طاولة الحوار األكادٌمً وذلك 

. ٌوم الخمٌس الماضً

وكٌل وزارة الحج , وأداره عمٌد التعلم اإللكترونً والتعلٌم عن بعد , وتحدث فً اللقاء الدكتور عٌسى رواس 

وعمٌد كلٌة , الدكتور هشام بردٌسً, بحضور وكٌل الجامعة للتطوٌر األستاذ الدكتور عبد الفتاح مشاط 

. االقتصاد واإلدارة الدكتور أٌمن فاضل , وعدد من ممثلً مؤسسات الطوافة

آلٌة عمل وزارة الحج فً موسم حج هذا العام والخدمات المقدمة لحجاج بٌت هللا , واستعرض الدكتور رواس 

الحرام, والشراكة الفاعلة بٌنها والجهات المختلفة ذات العالقة مستعرضاً خطة الوزارة فً وضع التصور 

ودور مركز معلومات الحج فً ذلك, ونظام تسجٌل أصحاب المبانً فً , العام لمسار الخدمات اإللكترونٌة 

وعرض بٌانات وتفاصٌل السكن والموقع وكٌفٌة إبرام التعاقدات ومدى إمكانٌة التفاوض , النظام اإللكترونً 

أن : موضحاً , والمالك أو من ٌفوضه والتكالٌف وعملٌة تحصٌل المبالغ  (المسؤول عن الحجاج)بٌن المنظم 

. تطبٌق المسار اإللكترونً ٌهدف إلى االرتقاء بمستوى الخدمات

, ثم تطرق بعد ذلك إلى حزمة من الخدمات التً تقدمها الوزارة خالل حج هذا العام مقدماً شرحاً وافٌاً عنها 

. من حٌث اإلعاشة وغٌرها من الخدمات األخرى

سعً الوزارة إلى تحقٌق الربط بٌن الجهات الثالثة وزارة الحج ووزارة الداخلٌة , وأوضح وكٌل الوزارة 

. من حٌث طلبات التأشٌرات والبصمة, ووزارة الخارجٌة

اتساع نطاق العمل داخل المملكة : من بٌنها , مشٌراً إلى الصعوبات التً واجهت الوزارة فً تنفٌذ خطتها

وخارجها ومقاومة التغٌٌر والوضوح والشفافٌة, وأن الهدف من خطة الوزارة االرتقاء بمستوى الخدمات 

. وقٌاس مؤشرات األداء 
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 متوعية احلجاج ابملدينة املنورة" سفراء" متعوعه 90ٔأنرث من 

 
 واس ــ المدٌنة المنورة

 ؽبٌجٗ ِزطٛػخ ِٓ ؽبٌجبد اٌطت ٚاٌى١ٍبد اٌظؾ١خ ٚثؼغ اٌّغزشف١بد ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٟ رمذ٠ُ خذِبد 90رشبسن أوضش ِٓ 

اٌزٛػ٠ٛخ اٌظؾ١خ ثّخزٍف اٌٍغبد ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ ؽٛاي فزشح اٌؾظ ؛ ٚرٌه ػّٓ اٌجشٔبِظ اٌزٞ رٕفزٖ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍشئْٚ 

 .اٌظؾ١خ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح،رؾذ شؼبس عفشاء اٌزٛػ١خ فٟ اٌؾظ،

ػٍٝ اٌّزطٛػبد فٟ ػ١ٍّخ اٌزٛاطً اٌّجبشش ِغ اٌؾغبط ٌزٛط١ً اٌشعبئً اٌظؾ١خ اٌزٛػ٠ٛخ ٌُٙ ػٓ ،ٚ ٠ؼزّذ ٘زا اٌجشٔبِظ اٌزطٛػٟ

 . ِٓ أعً ؽظ طؾٟ ٚآـّٓ ثبرْ هللا، رؾم١مب ٌّجذء ، اٌٛلب٠خ ِٓ األِشاع ٚو١ف١خ ارجبع اٌغٍٛن اٌظؾٟ اٌظؾ١ؼ ؽ١ٍخ فزشح ٚعٛدُ٘ 

ٚروشد اٌّششفخ اٌؼبِخ ػٍٝ ثشٔبِظ عفشاء اٌزٛػ١خ اٌظؾ١خ اٌذوزٛسح دا١ٌب ثٕذ ِٕظٛس اٌؼجذٌٟ أْ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّزطٛػبد 

رزشوض فٟ ِٛالغ ِخزٍفخ اثزذاء ِٓ ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ثبٌّذ٠ٕخ ِشٚسا ثغبؽبد اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ، 

  ِٚغغذ ا١ٌّمبد ػٕذ ِغبدسرّٙب اٌٝ ِىخ اٌّىشِخ، ِٚغغذ لجبء ، ٚػبؽ١خ ع١ذ اٌشٙذاء 

ٚأٚػؾذ أْ ثشٔبِظ عفشاء اٌزٛػ١خ ٠ٙذف اٌٝ ٔشش اٌٛػٟ اٌظؾٟ اٌالصَ ٌٍٛلب٠خ ِٓ اٌّخبؽش ث١ٓ اٌؾغبط ػبِخ،ٚفٟ اٌّئعغخ 

 .األ١ٍ٘خ ٌألدالء ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

ٚأفبدد اٌذوزٛسح اٌؼجذٌٟ أْ ر١ٙئخ ِزطٛػبد عفشاء اٌزٛػ١خ رّذ ػٓ ؽش٠ك دٚساد رذس٠ج١خ لذِذ ٌُٙ لجً ثذء اٌجشٔبِظ،ٚاٌزٟ 

شٍّذ دٚسح فٟ ِٙبساد اٌزٛاطً،ٚأخالل١بد اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚاٌشعبئً اٌزٛػ٠ٛخ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ّٙب ٌٍؾغبط،ٚوزٌه رض٠ٚذ٘ٓ ثجطبلبد 

رؼش٠ف١خ ٌزغ١ًٙ ػٍُّٙ فٟ اٌّٛالغ اٌزٟ ٠زّشوضْٚ ثٙب،صُ اٌزٕغ١ك ِغ اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٌذػُ اٌجشٔبِظ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ 

 .أغبؽٗ

ِٕٙب اعزخذاَ ٌٛؽبد اسشبد٠خ ،ٚروشد أُٔٙ اعزخذِٛا ؽشق ِزؼذدح فٟ اٌزٛػ١خ ٚاٌٛطٛي اٌٝ اٌؾغبط ثّخزٍف ٌغبرُٙ ٚعٕغ١برُٙ

ثؾ١ش رزُ االعزؼبٔخ ثّزشعّٟ ِٚششفٟ ؽّالد اٌؾظ فٟ ششػ اٌشعبئً اٌظؾ١خ اٌزٛػ٠ٛخ،ٚثبعزخذاَ اٌّغغّبد ٚرٛص٠غ 

اٌّط٠ٛبد،ٚوزٌه اٌىّبِبد،اػبفخ اٌٝ رمذ٠ُ اٌٙذا٠ب ثؾ١ش رزىْٛ اٌٙذ٠خ ِٓ ِٕبد٠ً ِؼمّخ،ِٚؼمّبد ِٚطٙشاد ١ٌٍذ٠ٓ، ٚ الطمبد 

  .عشٚػ ، ِٚغجؾخ اٌىزش١ٔٚخ ، ٚعغبدح طالح

ٚأصٕذ اٌذوزٛسح اٌؼجذٌٟ ػٍٝ رفبػً ػ١ٛف اٌشؽّٓ صٚاس ِذ٠ٕخ اٌّظطفٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِغ ثشٔبِظ عفشاء اٌزٛػ١خ اٌظؾ١خ 

ِمذسح وزٌه ِشبسوخ ؽبٌجبد اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌظؾ١خ ثبٌّٕطمخ فٟ ٘زا ،اٌزٞ اعزطبع ثفؼً هللا رؼبٌٝ أْ ٠مذَ ثشاِظ رٛػ٠ٛخ ٔبعؾخ 

 .اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚفٟ األٔشطخ اٌّغزّؼ١خ فٟ ِذ٠ٕخ اٌّظطفٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚ خذِخ ؽغبط ث١ذ هللا فٟ ِٛعُ اٌؾظ
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 املفيت وجلنة اإلفتاء يبارشون معوهم مبكة املكرمة امسبت املادم

 
 :واس- الجزٌرة 

ٌباشر سماحة مفتً عام المملكة رئٌس هٌئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا 

آل الشٌخ, وأصحاب الفضٌلة العلماء أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى عملهم فً مقر الرئاسة بمكة المكرمة اعتبارا من 

. ٌوم السبت الموافق الثالث من شهر ذي الحجة

صرح بذلك المتحدث الرسمً للرئاسة سلٌمان بن محمد أبوعباة, الذي بٌن أن سماحته وأعضاء اللجنة سٌستقبلون 

المستفتٌن من الحجاج لإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم بما ٌتعلق بأمور نسكهم, كما سٌلقً سماحته وأعضاء اللجنة 

. الدائمة للفتوى عددا من الدروس والمحاضرات فً مساجد مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

هـ, وذلك 1435وأوضح أبو عباة أن الرئاسة العامة للبحوث العلمٌة واإلفتاء أنهت استعداداتها لموسم حج هذا العام 

بتوجٌهات من سماحة مفتً عام المملكة الشٌخ عبدالعزٌز آل شٌخ, ومتابعة معالً المستشار والمشرف العام على 

. مكتب سماحة المفتً الشٌخ فهد بن عبدالعزٌز العواد

 ألف كتاب توعوي, وهدٌة الحاج التً تحوي مجموعة من الكتٌبات 500وأفاد أن الرئاسة ستوزع خالل موسم الحج 

. واألقراص المدمجة المتضمنة بعض األحادٌث النبوٌة واألحكام الفقهٌة المتعلقة بمناسك الحج

وذكر أن توزٌع مثل هذه الكتب ٌأتً ضمن جهود الرئاسة العامة للبحوث العلمٌة واإلفتاء فً موسم الحج الهادفة لنشر 

العلم الشرعً المؤصل من خالل تزوٌد الحاج بما ٌحتاجه من كتب ترشده وتعٌنه على أداء النسك على الوجه 

. المشروع, وتصحٌح بعض المفاهٌم الخاطئة, وبٌان أوجه التٌسٌر فً النسك
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ْ املدوم واملغادرة800ثنلل « امسعودية»   ٔأمف حاج يف مرحويتي

 

 :عبدهللا الزهرانً- جدة 

 471فً انضباط مواعٌد رحالت الحج من خالل تشغٌل  % 90.44حقَّقت الخطوط السعودٌة معدل 

رحلة من مختلف دول العالم إلى مطاَرْي الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة واألمٌر محمد بن عبدالعزٌز 

. الدولً بالمدٌنة المنورة منذ بداٌة الموسم الحالً حتى ٌوم أمس األول السبت

ًْ  (800)خالل موسم حج هذا العام أكثر من « السعودٌة»ومن المتوقع أن تنقل  ألف حاج فً مرحلَت

. القدوم والمغادرة من مختلف أنحاء العالم ومختلف مناطق المملكة

أوضح ذلك مساعد المدٌر العام للخطوط السعودٌة لخدمات ومنتج الحج والعمرة عبدالرحمن حجر 

الغامدي, مبٌناً أنه ٌتم تقدٌم أفضل الخدمات التً تفضً إلى تسهٌل إجراءات تفوٌج المسافرٌن من 

الحجاج والزوار, سواء على متن الطائرات أو فً مرافق الخدمة, ولالستغالل األمثل إلمكانات مطاَرْي 

ولفت النظر إلى .الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة واألمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة

أن المعدالت التشغٌلٌة التً ٌتم تحقٌقها خالل فترة الذروة لتفوٌج الحجاج فً مرحلتً القدوم 

والمغادرة تتطلب تكامالً لجهود جمٌع القطاعات التشغٌلٌة بالمؤسسة, والتعاون مع الهٌئة العامة 

. للطٌران المدنً ووزارة الحج والجهات الحكومٌة األخرى

. مثمناً تعاون الجمٌع لتٌسٌر وصول ومغادرة حجاج بٌت هللا الحرام
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 :كيادات ادلفاع املدين..  احامتاًل نومخاظر وأٓمية جديدة مضبط اخملامفات12انامتل اجلاهزية ملواهجة 

 من الٓميات املشارنة يف احلج ثدخل اخلدمة ٔلول مرة 85%

 
 

 )مكة المكرمة)أحمد اللحياني  

اعزؼشع لبئذ لٛاد اٌذفبع اٌّذٟٔ ثبٌؾظ اٌٍٛاء ػبثذ اٌظخ١شٞ ِالِؼ خطخ ِٛاعٙخ اٌطٛاسة خالي ِٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ، ِٛػؾب فٟ 

ِئرّش طؾفٟ ػمذٖ ِغ ػذد ِٓ ل١بداد اٌذفبع اٌّذٟٔ أِظ أْ اٌخطخ اٌزٟ اػزّذ٘ب طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِؾّذ ثٓ ٔب٠ف ثٓ 

ػجذاٌؼض٠ض ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ اٌؼ١ٍب، أػذد فٟ ػٛء دساعبد ٚاف١خ ٌشطذ ٚرؾ١ًٍ وبفخ اٌّخبؽش اٌّؾزٍّخ، ٚثٕبء ػٍٝ 

 اؽزّبال ٌٍّخبؽش االفزشاػ١خ ِٕٙب 12ٚرؾمك أػٍٝ دسعبد اٌغب٘ض٠خ ٚاالعزؼذاد ٌّٛاعٙخ . اٌذسٚط اٌّغزفبدح ِٓ ِٛاعُ اٌؾظ اٌغبثمخ

اٌغ١ٛي ٚاألِطبس ٚاالٔضاللبد األسػ١خ ٚرٙذَ اٌّجبٟٔ ٚاٌؾشائك ٚرغشة ِٛاد و١ّ١بئ١خ أٚ اشؼبػ١خ أٚ ؽذٚس ؽبالد رغُّ عّبػٟ ث١ٓ 

 .اٌؾغبط

ٚأشبس اٌظخ١شٞ اٌٝ أْ خطخ ؽظ ٘زا اٌؼبَ رشٙذ آ١ٌخ عذ٠ذح ٌؼجؾ اٌّخبٌفبد ٚرٛل١غ غشاِبد فٛس٠خ ػٍٝ اٌّخبٌف١ٓ الشزشاؽبد 

اٌغالِخ ٚٚعٛد رٕغ١ك وبًِ ِغ ؽ١شاْ األِٓ ٚل١بدح األِٓ اٌؼبَ ثبٌؾظ ٌٍزؼبًِ ِغ أٞ ِشىالد ؽبسئخ رزطٍت فزؼ اٌطشق أِبَ اٌّؼذاد 

 .ٚاٌفشق ا١ٌّذا١ٔخ أٚ رف٠ٛظ اٌؾغبط ٚرٕف١ز ػ١ٍّبد اإلخالء اٌغ٠ٛخ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِٙبَ اٌذفبع اٌّذٟٔ

ِٓ آ١ٌبد اٌذفبع % 85ٚسدا ػٍٝ عئاي ؽٛي ا١ٌ٢بد اٌّشبسوخ فٟ ؽظ ٘زا اٌؼبَ لبي اْ اٌذفبع اٌّذٟٔ ٠ّش ثّشؽٍخ رط٠ٛش٠خ، ِئوذا أْ 

 .اٌّشبسوخ فٟ ؽظ ٘زا اٌؼبَ رذخً اٌخذِخ ألٚي ِشح ثبإلػبفخ اٌٝ آ١ٌبد رخظظ١خ ٚأعٙضح اٌشطذ ٚاٌزظ١ٙش

ِٚٓ عبٔجٗ، أوذ ِذ٠ش اٌذفبع اٌّذٟٔ ثّٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ اٌٍٛاء ع١ًّ ثٓ ِؾّذ أسثؼ١ٓ عب٘ض٠خ ع١ّغ ِؼذاد ٚفشق اٌذفبع اٌّذٟٔ 

 ٚؽذح 21ثبٌؼبطّخ اٌّمذعخ ألداء ِٙبِٙب فٟ ؽظ ٘زا اٌؼبَ، ِش١شا اٌٝ دػُ ِٛلف ٚؽذاد اإلؽفبء ثّىخ اٌّىشِخ فٟ ؽظ ٘زا اٌؼبَ ثـ

 ِغؼف 3000ِٛع١ّخ، ٚرىض١ف فشق سطذ اٌغبصاد ٚأػّبي اٌزط١ٙش ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ فٟ شجىخ األٔفبق ٚاٌّشبػش ٚٔشش ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ 

ٚسعً أمبر داخً اٌّغغذ اٌؾشاَ ٚاٌغبؽبد اٌّؾ١طخ ثٗ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد اإلعؼبف١خ ٌٍّشػٝ ٚوجبس اٌغٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌؾغبط فٟ ؽبالد 

 .اٌطٛاسة

ٚؽٛي ػذد اٌّغبوٓ اٌّظشػ ٌٙب ثبعىبْ اٌؾغبط ثبٌؼبطّخ اٌّمذعخ ٚػذد اٌّخبٌفبد اٌزٟ رُ سطذ٘ب أٚػؼ أٔٗ رُ اٌزظش٠ؼ ٌّب ٠ض٠ذ 

 ِٛلؼب ٌؼذَ ِطبثمزٙب الشزشاؽبد اٌغالِخ، ِئوذا ٚعٛد فشق 80 ِٕشؤح إلعىبْ اٌؾغبط ثبٌؼبطّخ اٌّمذعخ ٚاعزجؼبد 5200ػٍٝ 

 .ٌّزبثؼخ إٌّشآد اٌّظشػ ٌٙب ٌٍزؤوذ ِٓ ػذَ اعزؾذاس أٞ ِخبٌفبد خالي رٛاعذ اٌؾغبط ثٙب

ث١ّٕب لذَ ِذ٠ش اٌذفبع اٌّذٟٔ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌٍٛاء ص١٘ش ثٓ أؽّذ عج١ٗ ػشػب ػٓ اعزؼذاداد اٌذفبع اٌّذٟٔ ثبٌّٕطمخ العزمجبي 

 720صٚاس اٌّغغذ إٌجٛٞ، ِٛػؾب أْ ػذد إٌّشآد اٌزٟ رُ اٌزظش٠ؼ ٌٙب ثبعىبْ اٌؾغبط خالي ٚعٛدُ٘ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثٍل أوضش ِٓ 

 . ِجبْ ثؼذ أْ رُ سطذ ِخبٌفبد ف١ٙب3ِٕشؤح فٟ ؽ١ٓ ٌُ ٠زُ اٌزظش٠ؼ ٌـ
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  مغة15عضًوا ومرتمًجا متوعية احلجيج بـ  1050

 امهيئة جشدد عىل امتعامل ابحلمكة وامرفق مع خمامفات احلجاج
 

 

( أبها)محمد طالبً , (مكة المكرمة)هللا الدهاس عبد 

أٔٙذ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش اعزؼذادارٙب ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌزٛع١ٙ١خ وبفخ، ٌٍّشبسوخ فٟ 

- طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ-٘ـ، ٌزمذ٠ُ ِب ٠ٍضَ ٌٍؾغبط ٚاٌضٚاس ِٓ رٛػ١خ ٚرٛع١ٗ ٚفك ٘ذٞ إٌجٟ 1435ِٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ 

 .ٚاٌّشبسوخ اٌفبػٍخ ِغ أعٙضح اٌذٌٚخ

ٚأٚػؼ اٌشئ١ظ اٌؼبَ ١ٌٙئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍؾظ ثبٌشئبعخ اٌش١خ اٌذوزٛس 

ػجذاٌٍط١ف ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي اٌش١خ، أْ اٌم١بَ ثشؼ١شح األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش فٟ ِٛعُ اٌؾظ ششف ٌٍشئبعخ 

ٌإلعٙبَ فٟ خذِخ اٌؾغبط ٚاٌضٚاس، ٚأفبرا ٌزٛع١ٙبد خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚعّٛ ٌٟٚ ػٙذٖ األ١ِٓ، ٚعّٛ ٌٟٚ ٌٟٚ 

فٟ اٌغؼٟ ٌخذِخ اٌؾغبط ٚاٌّؼزّش٠ٓ ٚاٌضٚاس، ػجش البِخ األٔشطخ ٚاٌجشاِظ ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍزٛػ١خ - ؽفظُٙ هللا-اٌؼٙذ 

 .ٚاٌزٛع١ٗ، ٚاٌؾشص ػٍٝ اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ اٌزٟ رؼىظ ِذٜ ػٕب٠خ ل١بدرٕب ثٙزٖ اٌشؼ١شح اٌؼظ١ّخ

ٚأشبس اٌٝ أْ اٌشئبعخ اعزؼذد ٌّٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ ِٕز ٚلذ ِجىش، ؽ١ش ػمذد اٌٍغبْ اٌؼبِخ ٚاٌفشػ١خ ٌٍّشبسوخ فٟ 

ِٛعُ اٌؾظ، ٚأوٍّذ رغ١ٙضاد اٌّشاوض اٌزٛع١ٙ١خ فٟ ِٕطمزٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚرُ رض٠ٚذ٘ب ثّب رؾزبط ِٓ 

ِب ث١ٓ ػؼٛ ِٚزشعُ ٚاداسٞ ِٓ رٚٞ اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌخجشاد  (1050)ِٛاد رٛػ٠ٛخ، ؽ١ش رشبسن اٌشئبعخ ثؼذد 

 .ا١ٌّذا١ٔخ، رُ اٌؾبلُٙ ثذٚساد رذس٠ج١خ فٟ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌؾغبط فٟ ِٕطمزٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

ٚأوذ أْ أػّبي ٌغبْ اٌشئبعخ اٌّشىٍخ ٚفشق ػٍّٙب ثؼْٛ هللا عزؼًّ ثشىً ٠شاػٟ رىبًِ األدٚاس ِغ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ 

األخشٜ ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ، ؽ١ش رؤرٟ ٘زٖ األػّبي ػّٓ ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ِٓ األعٙضح األ١ِٕخ ٚاٌزٛػ٠ٛخ اٌّؼ١ٕخ 

 .ثبٌؾظ ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشؽّٓ ٚاٌؼٕب٠خ ثُٙ ١ٌئدٚا ٔغىُٙ

- ثبرْ هللا-ٚأشبس اٌشئ١ظ اٌؼبَ ١ٌٙئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش اٌٝ أْ ِشبسوخ اٌشئبعخ فٟ ٘زا اٌؼبَ عزشٙذ 

رطٛسا ٍِؾٛظب ِٓ خالي ص٠بدح اإلِىبٔبد ٚاٌٛعبئً اٌزٛع١ٙ١خ ِٓ شبشبد ؽذ٠ضخ ٌٍؼشع، ٚص٠بدح ػذد ٌغبد اٌّٛاد 

 ِبدح رٛع١ٙ١خ ِب ث١ٓ وزبة ٚوز١ت ِٚط٠ٛبد ٚعٟ دٞ، اػبفخ اٌٝ ٚعٛد 10950000 ٌغخ، رٛص٠غ 15اٌزٛع١ٙ١خ اٌٝ 

ع١بساد وٙشثبئ١خ ِزٕمٍخ ٌزٛص٠غ اٌّٛاد اٌزٛع١ٙ١خ ٚؽبفٍخ رٛػ٠ٛخ ِزٕمٍخ، ٚرٛف١ش ػذد ِٓ اٌغ١بساد ا١ٌّذا١ٔخ اٌؾذ٠ضخ 

 .ٌٍؼب١ٍِٓ ِٓ اٌشئبعخ فٟ اٌؾظ إلػبٔزُٙ ػٍٝ أداء ػٍُّٙ إٌّبؽ ثُٙ

شذدد ١٘ئخ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش ػٍٝ سإعبء اٌّشاوض اٌزٛع١ٙ١خ فٟ اٌؾظ ثؼشٚسح اٌزؼبًِ ثبٌؾىّخ 

 .ٚاٌشفك فٟ اٌّخبٌفبد اٌزٟ لذ ٠مغ ف١ٙب اٌؾغبط خالي ِٛعُ اٌؾظ

عبء رٌه خالي اٌٍمبء اٌزٞ ػمذرٗ ٌغٕخ اٌشئْٚ ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌّشاوض اٌزٛع١ٙ١خ ثبٌؾظ ثبٌشئبعخ اٌؼبِخ ١ٌٙئخ األِش 

ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش أِظ األٚي ثشإعبء اٌفشق ا١ٌّذا١ٔخ ٚاألػؼبء اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِٛعُ اٌؾظ ٚرٌه ثفشع 

 .اٌشئبعخ اٌؼبِخ ثّٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ

ٚثذأ اٌٍمبء ثششػ خطخ ػًّ األػؼبء ا١ٌّذا١١ٔٓ ٚاٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ا١ٌُٙ خالي ِٛعُ اٌؾظ لذِٙب سئ١ظ ٌغٕخ اٌشئْٚ 

 .ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌّشاوض اٌزٛع١ٙ١خ اٌش١خ ؽغ١ٓ ثٓ ص٠ذ اٌز١ّّٟ

ٚاعزؼشع اٌز١ّّٟ اٌّٙبَ اٌّٛوٍخ ٌىً فشلخ ِج١ٕب اعزّشاس ػًّ األػؼبء ػٍٝ فزشر١ٓ طجبؽ١خ ِٚغبئ١خ ٌخذِخ ػ١ٛف 

اٌشؽّٓ، ِش١شا اٌٝ أ١ّ٘خ ِؼبٌغخ اٌّخبٌفبد اٌششػ١خ اٌزٟ لذ ٠مغ ف١ٙب ثؼغ اٌؾغبط ثبٌؾىّخ ٚاٌشفك ِئوذا ػٍٝ أ١ّ٘خ 

 .االٌزضاَ ثبٌخطخ اٌّؾذدح ِٓ لجً اٌٍغٕخ ِٚؼبٍِخ اٌؾغبط ثبٌزٟ ٟ٘ أؽغٓ
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 متوعية احلجاج« مناسم»ٕاظالق برانمج 

 

 (جدة)ظ عكا

، «ِٕبعه»أؽٍمذ اداسح األٚلبف ٚاٌذػٛح ٚاإلسشبد فٟ عذح، ثؼذ ِغشة اٌجبسؽخ، دسعٙب اٌّٛعّٟ 

ٌؼؼٛ اٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ فٟ اٌؾظ اٌذوزٛس خبٌذ ثٓ ػجذهللا اٌّظٍؼ، اٌزٞ ٠ششػ ف١ٗ ِٕغه ش١خ 

 .اإلعالَ اثٓ ر١ّ١خ، ٌّذح أسثؼخ أ٠بَ فٟ عبِغ اٌغذ٠ظ ثؾٟ اٌشؽبة

ٌزٛػ١خ اٌؾغبط اٌزٞ رٕفزٖ األِبٔخ اٌؼبِخ ٌٍزٛػ١خ « ِٕبعه»٠ٚؤرٟ اٌذسط، ػّٓ ِٕظِٛخ ثشٔبِظ 

« الشأ»اإلعال١ِخ فٟ اٌؾظ، ٚرؾٛٞ ػٍٝ ثشٔبِظ رٍفض٠ٟٛٔ ٠جش ػٍٝ اٌٙٛاء ِجبششح ػجش لٕبح 

اٌفؼبئ١خ، ٚرٛص٠غ اٌىز١جبد ٚاٌّط٠ٛبد ٚاألششؽخ اٌغّؼ١خ ٚاٌّشئ١خ اٌشبسؽخ ٌّٕبعه اٌؾظ، وّب 

 .٠ٛػؼ ِذ٠ش ػبَ اإلداسح ِٚغزشبس ٚص٠ش اٌشئْٚ اإلعال١ِخ اٌش١خ ؽالي ثٓ أؽّذ اٌؼم١ً

ٚأٚػؼ اٌؼم١ً، أْ اٌجشٔبِظ ٠زشعُ اٌٝ اٌٍغبد األسد٠خ ٚاالٔغ١ٍض٠خ ٚاٌف١ٍج١ٕ١خ ٚاالٔذ١ٔٚغ١خ ٚاٌجٕغب١ٌخ، 

ِٓ خالي ِغّٛػخ وج١شح ِٓ اٌّزشع١ّٓ اٌّزم١ٕٓ ٌٍغز١ٓ اٌؼشث١خ ٚاٌزٟ ٠ٕمً ا١ٌٙب، ثٙذف ا٠ظبي 

 .اٌّؼٍِٛخ ٌٍؾبط وّب لبٌٙب اٌذاػ١خ

14 



 

 

  

 

  خلدمة ضيوف امرمحنSTCيلف عىل جاهزية « االثصاالت»حمافغ 

 
 :اٌش٠بع- اٌغض٠شح 

اؽٍغ ِؾبفع ١٘ئخ االرظبالد ٚرم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد إٌّٙذط ػجذهللا ثٓ اٌؼشاة ١ِذا١ٔبً ػٍٝ عب٘ض٠خ االرظبالد اٌغؼٛد٠خ 

STCَٚؽؼش اٌض٠بسح اٌزفمذ٠خ سئ١ظ ِغٍظ اداسح االرظبالد .  ٚخذِبرٙب اٌّمذِخ ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ فٟ ؽظ ٘زا اٌؼب

ٚاعزّغ اٌؼشاة خالي عٌٛخ فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّشبػش . اٌغؼٛد٠خ ٚاٌؼؼٛ إٌّزذة إٌّٙذط ػجذ اٌؼض٠ض اٌظم١ش

اٌّمذعخ أِظ األؽذ ٌششػ ػٓ ع١ش أػّبي االرظبالد اٌغؼٛد٠خ ٚٔشش شجىبرٙب؛ ار دػّذ اٌششوخ شجىخ اٌغ١ً اٌشاثغ ٘زا 

 ِٛلؼبً فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌّشبػش اٌّمذعخ، اٌزٟ ع١ىْٛ ٌٙب دٚس ٚأصش وج١ش فٟ 750اٌؼبَ ثبػبفخ 

وّب . رغ١ًٙ ٔمً ؽشوخ اٌج١بٔبد ثبٌغشػخ ٚاٌغٛدح اٌّؼشٚفز١ٓ ٌشجىبد االرظبالد اٌغؼٛد٠خ فٟ ِٛاعُ اٌؾظ اٌّبػ١خ

رؼّشف خالي اٌض٠بسح ػٍٝ اػبفخ اٌششوخ ِغّٛػخ ِٓ اٌغؼبد اٌٙبئٍخ ػٍٝ شجىبد اٌغ١ً اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ٚاٌشاثغ، رظً اٌٝ 

ػّب وبٔذ ػ١ٍٗ اٌؼبَ اٌّبػٟ، ٚرٌه ثبػبفخ ػذد ِٓ اٌّٛالغ اٌضبثزخ ٚاٌّزؾشوخ ٚرٛعؼخ ثؼغ اٌّؾطبد  % 53أوضش ِٓ 

اٌزٟ رشًّ أ٠ؼبً اٌؾٍٛي اٌذاخ١ٍخ داخً اٌغّشاد ٚاألٔفبق ِٚغبساد اٌمطبساد ٚاٌفٕبدق ٚاٌّغزشف١بد ٚثؼغ اٌّشافك 

ِٚٓ أعً رؼض٠ض اٌشجىخ . اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخذ١ِخ، ٚوزٌه خذِخ ِٛال١ذ اٌؾظ ٚاٌطشق اٌغش٠ؼخ ِٚذْ اٌؾغبط ٚاالعزشاؽبد

. ( ِؾطخ عٛاي فٟ اٌى١ٍِٛزش اٌّشثغ40)فٟ ثؼغ ِٕبؽك اٌّشبػش فمذ ش١ذد أوجش وضبفخ خال٠ب فٟ اٌؼبٌُ 
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