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وفد من مؤسسة األدالء بالمدٌنة المنورة ٌطمئن على صحة الحجاج 
 المنومٌن

   

 

 سم وا 2216سبتمبر  24هـ الموافق  1437ذو الحجة  22المنورة 

الحجاج المنومٌن بمستشفى الملك  زار وفد من المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة, أمس

فهد , واطمأنوا علٌهم ووقفوا على احتٌاجاتهم واستمعوا من أطباء المستشفى عن أحوالهم 

 .الصحٌة فٌما قدمت الهداٌا للحجاج المنومٌن

وأكد رئٌس المجلس الدلٌل حاتم بالً, أن متابعة حالة الحجاج الصحٌة هً من واجبات المؤسسة 

كذلك تقدٌم الرعاٌة لهم من خالل المستشفٌات بالمدٌنة المنورة منذ قدومهم األهلٌة لألدالء و

وحتى مغادرتهم إلى بالدهم وهو واجب تحرص المؤسسة على القٌام بها بالتنسٌق مع وزارة 

 .الصحة التً تبذل جهود جبارة لتقدٌم الرعاٌة الصحٌة لضٌوف الرحمن

وقد عبر الحجاج, عن تقدٌرهم لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل 

سعود, على ما تقدمه من خدمات بغٌة راحة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام وزوار مسجد 

  .نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم
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كرٌس وزٌر الحج والعمرة : حكومة خام الحرمٌن الشرٌفٌن دأبت على ت

 خطاب االعتدال والوسطٌة

 
 سم وا 2216سبتمبر  24هـ الموافق  1431ذو الحجة  22مكة المكرمة 

 أكد معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, أن من أهداف " ندوة الحج الكبرى "نشر

قٌم اإلسالم السمحاء وتعزٌز تكاتف األمة من خالل تواصل العلماء والمفكرٌن, وتكرٌس خطاب االعتدال 

والوسطٌة, وهو ما دأبت علٌه حكومة المملكة العربٌة السعودٌة , مشٌراً إلى أن اإلسالم دٌن تسامح وسالم, 

 .والدعوة له بالحكمة والموعظة الحسنة

مملكة وبتوجٌه من خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ـ وبٌن أن ما تقوم به حكومة ال

حفظه هللا ـ, فً أعمار الحرمٌن الشرٌفٌن والمشاعر المقدسة وخدمة ضٌوف الرحمن, ٌأتً امتداداً وتجسٌداً 

رام والمعتمرٌن لنهج قامت علٌه هذه الدولة لخدمة اإلسالم والمسلمٌن, وتقدٌم الخدمات لحجاج بٌت هللا الح

  .والزوار, وتمكٌنهم من أداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة وطمأنٌنة

ودعا معالً وزٌر الحج والعمرة فً كلمته خالل افتتاحه, الٌوم ندوة الحج الكبرى بمكة المكرمة بعنوان " الحج 

بٌن الماضً والحاضر.... التطورات والتنظٌمات فً الحج وأثرها فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى", بمشاركة 

عالم اإلسالمً والجالٌات اإلسالمٌة فً عالم ومفكر, فً جمٌع التخصصات العلمٌة ومن مختلف أقطار ال 222

أمرٌكا وأوروبا , دعا المشاركٌن فً الندوة أن ٌنقلوا تجاربهم ومشاهداتهم فً رحلتكم اإلٌمانٌة, وكذلك 

توصٌات الندوة إلى الرأي العام اإلسالمً لتبصٌر الحجاج الذٌن ٌعتزمون النسك وتوعٌتهم بمتطلبات أداء الحج 

لخدمات الكبٌرة المتعددة والمتجددة التً توفرها حكومة المملكة لقرابة ملٌونً حاج سنوٌا, وكٌفٌة االستفادة من ا

  .من مختلف أنحاء العالم وبمختلف جنسٌاتهم

من جهته, أعرب مفتً الدٌار المصرٌة فضٌلة الشٌخ شوقً عالم فً كلمته عن شكره وتقدٌره لما تقوم به 

الحرمٌن الشرٌفٌن وخدمة ضٌوف الرحمن بما ٌمكنهم من أداء حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً أعمار 

نسكهم بكل بسر وسهولة وطمأنٌنة, معرباً عن امتنانه لدور المملكة فً جمع كلمة علماء األمة على كلمة سواء, 

  .مفٌداً أن ما تقوم به المملكة العربٌة السعودٌة من حفظ كرامة الحجاج وحفظ أمنهم ٌستحق التقدٌر والثناء

وٌأتً انعقاد هذه الندوة التً ًتعد تظاهرة إسالمٌة سنوٌة تشهدها مكة المكرمة فً موسم حج كل عام, بمشاركة 

نخبة من العلماء, أبرزهم سماحة مفتً عام المملكة رئٌس هٌئة كبار العلماء الرئٌس العام للبحوث العلمٌة 

تً الدٌار المصرٌة الشٌخ شوقً عالم ,ومعالً واإلفتاء الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا بن محمد آل الشٌخ, ومف

الرئٌس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطٌب المسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن 

السدٌس, ورئٌس مجمع الفقه فً جمهورٌة السودان الدكتور عصام البشٌر, وإمام وخطٌب المسجد الحرام الشٌخ 

جانب نخبة مختارة من المتحدثٌن من أقطار العالم اإلسالمً والجالٌات اإلسالمٌة  الدكتور صالح بن حمٌد, إلى

 .فً أمرٌكا ودول أوروبٌة

وبدأت جلسات الندوة بعقد الجلسة العلمٌة األولى وتضمنت محاضرتٌن األولى بعنوان "الثوابت والمتغٌرات فً 

زٌد بوشعراء أستاذ التعلٌم العالً بجامعة ابن  فقه الحج", ألقاها الشٌخ عبد الفتاح مورو من تونس, والدكتور

طفٌل بالقنٌطرة, ومندوب الشؤون اإلسالمٌة بإقلٌم القنٌطرة بالمغرب, فٌما ناقشت المحاضرة الثانٌة "مقاصد 

  .الحج", وتحدث فٌها الشٌخ صالح بن حمٌد عن الحج بٌن الماضً والحاضر
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 ( حاجاً إلى المملكة 2..1212.2وصول ) 

 

 سم وا 2216سبتمبر  24هـ الموافق  1437ذو الحجة  22الرٌاض 

(  2..1212.2بلغ عدد الحجاج القادمٌن من الخارج منذ بدء القدوم حتى نهاٌة ٌوم أمس, ) 

ائٌة التً حاجاً, وذلك وفق اإلحصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة للجوازات, وذلك وفق اإلحص

 .أصدرتها المدٌرٌة العامة للجوازات

(  122612165وأوضحت مدٌرٌة الجوازات أن عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق الجو بلغ ) 

( حاجاً, فٌما بلغ عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق البحر )  562164حاجاً, وعن طرٌق البر ) 

  .( حاجاً  122643
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 ف وآلٌة لتغطٌة العاصمة والمشاعر المقدسةسٌارة إسعا 677الهالل األحمر ٌجهز  

 

     
 سم وا 2216سبتمبر  24هـ الموافق  1431ذو الحجة  22الرٌاض 

سٌارة  611جهزت هٌئة الهالل األحمر السعودي ممثلة بإدارة النقل والخدمات المساندة, أكثر من 
هـ, من 1431ت وآلٌات ودرجات نارٌة وعربات للمشاركة فً موسم حج هذا العام إسعاف وخدما

خالل ثالث لجان تعمل تحت مظلة اإلدارة وهً )النقل واإلسناد والصٌانة(, لتجهٌز وتوفٌر جمٌع 
 .المركبات واآللٌات التً ستعمل خالل الحج بشكل متكامل

ارة مخصصة لإلسناد فً حاالت سٌ 42سٌارة إسعاف منها  332وجرى استدعاء أكثر من 
الطوارئ الكبرى والكوارث ال قدر هللا, وكان النصٌب األعلى باالستدعاء منطقة الرٌاض والشرقٌة 

% األخرى على باقً المناطق, وقد 52%, فٌما توزعت الـ 52ومكة المكرمة بنسبة تصل إلى 
ف الراهنة, ووزعت سٌارات استثنً الحد الجنوبً من أي استدعاء لسٌارات اإلسعاف بسبب الظرو

 .سٌارة فً مزدلفة 02سٌارة إسعاف ومثلها للعاصمة المقدسة, و  122اإلسعاف على منى بـ 
دراجات صٌانة  12دراجات نارٌة, باإلضافة لـ  20سٌارة إسعاف متقدم, و  16كما وفرت الهٌئة, 

سعافً المستحدث منذ جوالة تعمل بالعاصمة والمشاعر المقدسة, وألول مرة ٌعمل النقل غٌر اإل
سٌارات لتغطٌة وتغذٌة الطرق السرٌعة المؤدٌة للعاصمة  12فترة قرٌبة بالهٌئة فً الحج بـ 

سٌارة خدمات للمشاركٌن فً الحج إلكمال منظومة العمل  222المقدسة, كما قامت الهٌئة بتوفٌر 
ز اإلسعافٌة واللجان اإلسعافً وتقدٌم أفضل صورة ممكنة حٌث تعمل هذه السٌارات بخدمة المراك

العاملة بالحج لتقدٌم الخدمات والدعم المساند لجمٌع المشاركٌن بالحج من أفراد و كٌانات تابعة 
 .للهٌئة

عربة قولف تعمل على مدار  32ولخدمة حجاج بٌت هللا الحرام )بالحرم المكً(, تم تأهٌل وتوفٌر 
ابات واإلسهام فً نقلها ألقرب نقطة ساعة لمباشرة الحاالت الطارئة بالحرم من أمراض وإص 24

إسعاف متمركزة على أطرافه لنقلها ألقرب مستشفى, وبعد نجاح شاحنة الكوارث العام الماضً 
ومشاركتها فً حادثتً سقوط الرافعة والتدافع تم توفٌر شاحنتٌن كوارث للتموٌن الطبً المتنقل أذا 

 .استدعى األمر ال قدر هللا لتعمل ضمن طاقم اإلسناد
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 الخدمات الطبٌة للقوات المسلحة تستكمل جاهزٌتها الوقائٌة والعالجٌة لخدمة ضٌوف الرحمن 
أكملت بعثة حج اإلدارة العامة للخدمات الطبٌة للقوات المسلحة استعدادها وجاهزٌتها الستقبال ضٌوف الرحمن 

ستشفى القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بمنى والمستشفى المٌدانً المتنقل بعرفه ومركز من خالل تشغٌل م
القوات المسلحة لطب األسرة بدقم الوبر ومستوصف قوة اإلسناد اإلداري بالمغمس والعدٌد من المستوصفات فً 

دمات الوقائٌة والعالجٌة كل من عرفات ومزدلفة ومنى, التً تم تجهٌزها بالكامل لتقدٌم الرعاٌة الصحٌة والخ
 .لضٌوف الرحمن

وأوضح مدٌر عام اإلدارة العامة للخدمات الطبٌة للقوات المسلحة اللواء الدكتور سلٌمان بن محمد المالك أن 
وبرؤٌة من صاحب السمو  -أٌدها هللا  -دور البعثة ٌأتً انطالقاً من الدور الذي تضطلع به القٌادة الكرٌمة 

 -بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً ولً العهد النائب الثانً لرئٌس مجلس الوزراء وزٌر الدفاع  الملكً األمٌر محمد
لكل ما من شأنه خدمة حجاج بٌت هللا الحرام وتأمٌن جمــٌع المتطلبات لتٌسٌر سبل أدائهم لهذه  -حفظه هللا 
 .الفرٌضة

هـ تتمثل فً القٌام بالعدٌد 1431لهذا العام  وأبان اللواء المالك إلى أن مشاركة الخدمات الطبٌة للقوات المسلحة
من المهام الصحٌة الوقائٌة منها والعالجٌة لضٌوف الرحمن,من خالل تشغٌل مستشفٌات القوات المسلحة 

عٌادة متخصصة, إضافة إلى صٌدلٌة مركزٌة  22سرٌراً , وتضم  331بالمشاعر المقدسة بسعة تصل إلى 
لجة ضربات الشمس واإلجهاد الحراري والعناٌة المركزة وقسم خاص ووحدات لألشعة ومراكز متخصصة لمعا

فرقة طبٌة ونقاط إسعافٌة مٌدانٌة تغطً جمٌع المشاعر المقدسة وجسر الجمرات  22للعزل وتشكٌل عدد 
والحرم المكً الشرٌف مجهزة تجهٌزاً كامالً من أطباء فً جمــٌع التخصصات وممرضٌن وصحٌٌن وكذلك 

ة بالمعدات اإلسعافٌة الالزمة بغرض تقدٌم الرعاٌة الصحٌة لمن ٌحتاج إلٌها من حجاج عربات إسعاف مجهز
بٌت هللا الحرام وإلجراء اإلسعافات والعالج والتحوٌل إلى مستشفٌات القوات المسلحة أو مستشفٌات وزارة 

الرحمن خارج نقطة إسعافٌة لخدمة ضٌوف  16الصحة لمن تتطلب حاالتهم رعاٌة طبٌة متقدمة, إضافة إلى 
نطاق المستشفى وتتركز فً محطات القطار وطرق المشاة ومجهزة الستقبال حاالت اإلجهاد الحراري 

 .وضربات الشمس وفرق راجلة تقوم بدور اإلسعافات األولٌة والتثقٌف الصحً بٌن الحجاج
امد بن علً الغامدي من جانبه أوضح مدٌر إدارة مستشفٌات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الطبٌب ح

المشرف على بعثة حج الخدمات الطبٌة لهذا العام, أن البعثة أنهت جاهزٌتها من خالل تشغٌل مستشفى القوات 
المسلحة المٌدانً بعرفه وألول مرة والمجهز بكامل التجهٌزات الطبٌة والعٌادات المتخصصة والطواقم المدربة 

سرٌر, إضافة إلى النقاط اإلسعافٌة الموزعة داخل عرفة,  52فً جمــٌع التخصصات بسعة سرٌرٌة تصل إلى 
إضافة إلى تجهٌز مركز القوات المسلحة لطب األسرة بدقم الوبر الذي ٌحتوي على العٌادات فً مختلف 
التخصصات و المجهزة بكامل اإلمكانات الطبٌة الستقبال جمٌع الحاالت وٌتم تشغٌله بطاقم طبً وفنً 

ت الطبٌة واإلسعافٌة السرٌعة, كما ٌقوم أٌضاً بمهمة المشاركة مع كل  من الدفاع متخصص فً شتى المجاال
المدنً ووزارة الصحة والقطاعات الصحٌة األخرى المشاركة فً المشاعر المقدسة ضمن الخطة العامة للحج, 

عة بطائرات إضافة لجاهزٌة اإلخالء الطبً الجوي التابع للخدمات الطبٌة للقوات المسلحة على مدار السا
عامودٌة للمساندة فً حاالت الطوارئ ونقل الحاالت الحرجة لمستشفٌات القوات المسلحة المساندة فً كل من 
 .جدة والطائف, كما تم تجهٌز طائرات إخالء طبً جوي نفاثة مساندة فً محافظة جدة والمجهزة لهذا الغرض

قوة اإلسناد اإلداري بالمغمس بكامل التجهٌزات  وأضاف اللواء الغامدي أنه تم أٌضا إتمام و تجهٌز مستوصف
من معدات وفرٌق عمل طبً متكامل كما أن هناك العدٌد من المستوصفات الخاصة بالخدمات الطبٌة للقوات 

المسلحة فً كل من عرفات ومزدلفة ومنى التً تم تجهٌزها لتقدٌم العالج والخدمة الوقائٌة والعالجٌة للمراجعٌن 
ألف مطبوعة توعوٌة وصحٌة وبلغات متعددة لتدعٌم  252,222د البعثة مؤخراً بما ٌقارب لها كما تم تزوٌ

الجانب الوقائً والتوعوي لضٌوف الرحمن من األمراض والوقاٌة منها, كما تم تخصٌص خط هاتفً مباشر 
بالتعاون مع  لتقدٌم االستشارات الطبٌة على مدار الساعة, إضافة لتجهٌز موقع إلرشاد التائهٌن 2125553263

معسكرات الخدمة العامة واإلعداد للمشاركة فً برامج التوعٌة عبر شاشات القنوات المحلٌة واإلقلٌمٌة والبرامج 
 .اإلذاعٌة التً تسهم بشكل فاعل فً الوقاٌة الصحٌة لحجاج بٌت هللا الحرام ألداء هذا النسك المبارك

الطبٌة للقوات المسلحة اللواء الدكتور سلٌمان بن محمد المالك  وفً الختام رفع مدٌر عام اإلدارة العامة للخدمات
تقدٌره وامتنانه لصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً ولً العهد النائب الثانً لرئٌس 

 اإلمكانٌات و المستوٌات بمختلف ل��على توفٌر الدعم الكا -حفظه هللا  -مجلس الوزراء وزٌر الدفاع 
الطبٌة والفنٌة واإلدارٌة واألجهزة والمعدات المتطورة لتقدٌم الخدمة الطبٌة والوقائٌة والعالجٌة تحقٌقاً ألعلى 

 ..درجات الجودة خدمًة لضٌوف الرحمن ألداء مناسكهم فً أجواء صحٌة
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المملكة لدى بنجالدٌش ٌودع ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن من سفٌر 
 الحجاج البنجالدٌشٌٌن

 

 
 سم وا 2216سبتمبر  24هـ الموافق  1431ذو الحجة  22دكا 

ودع سفٌر خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لدى جمهورٌة بنجالدٌش الشعبٌة عبدهللا بن حجاج المطٌري, 

م الحرمٌن الشرٌفٌن من الحجاج البنجالدٌشٌٌن فً مطار شاه الدولً بالعاصمة دكا, ضٌوف خاد

 .هـ1431الذٌن سٌؤدون مناسك الحج لهذا العام 

 -وعبر الجمٌع عن شكرهم وتقدٌرهم لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

وم به على تفضله باستضافتهم ألداء الركن الخامس من أركان اإلسالم, مثمنٌن ما تق -حفظه هللا 

المملكة العربٌة السعودٌة من أعمال جبارة فً سبٌل خدمة حجاج بٌت هللا الحرام, وتٌسٌر حجهم 

 .ألداء فرٌضتهم على أكمل وجه وسط أجواء إٌمانٌه مفعمة باألمن واإلٌمان والطمأنٌنة واالستقرار

لتً تقوم بها من جهته نوه السفٌر عبدهللا المطٌري فً تصرٌح لـ " واس ", بالجهود المضنٌة ا

حكومة المملكة من أجل خدمة ضٌوف الرحمن, سائالً هللا العلً القدٌر أن ٌتقّبل من الحجاج سعٌهم, 

 .وأن ٌجعل حجهم حًجا مبروًرا, وٌعٌدهم إلى بالدهم سالمٌن غانمٌن
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 القٌادات المرورٌة ٌشرحون خططهم لمطوفً الدول العربٌة

      

 
 سم وا 2216سبتمبر  24 هـ الموافق 1431ذو الحجة  22مكة المكرمة 

استضافت مؤسسة مطوفً حجاج الدول العربٌة الٌوم, القٌادات المرورٌة لشرح الخطط المرورٌة 

خالل موسم حج هذا العام التً ستنفذ فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, بحضور رئٌس مجلس 

بن عبدالغنً قطان,  إدارة المؤسسة األهلٌة لمطوفً حجاج الدول العربٌة المهندس المطوف عباس

ونائب رئٌس مجلس اإلدارة المطوف محمد بن حسن معاجٌنً ومطوفً المؤسسة ورؤساء المكاتب 

 .( بحً أم الجود1المٌدانٌة العاملة, وذلك بمقر المؤسسة فً برج العرب )

وأوضح قائد مرور عرفات العمٌد خالد الضبٌب خالل شرحه خطة التصعٌد والنفرة من عرفات 

موقفاً مقسمة بٌن مؤسسات مطوفً الدول العربٌة وجنوب آسٌا وحجاج الداخل,  16 عن تخصٌص

حافلة, كما  6555مشٌراً إلى أن مواقف مؤسسة مطوفً حجاج الدول العربٌة فً عرفات تتسع إلى 

حرصنا على إٌجاد حلول لمنع الوقف بجانبً الطرٌق لعدم تعطٌل حركة السٌر أمام سٌارات 

إضافة إلى إزالة األشجار؛ لزٌادة استٌعاب الحافالت التً وصلت ألكثر من اإلسعاف والطوارئ, 

 .حافلة1222

وشدد العمٌد الضبٌب, على أهمٌة أن ٌكون هناك حلول سرٌعة لمشاكل تعطل الحافالت, باإلضافة 

لسرعة معالجة تسٌٌر الحجاج الذٌن تخلفت عنهم الحافالت والمنقولٌن بالرد الثانً, وعدم مغادرة 

 .ولً مكاتب الخدمة والنقل المخٌمات حتى مغادرة آخر حاج فً عرفةمسؤ

وعن مراحل النفرة والتصعٌد ومن ثم النفرة من وإلى منى, أكد مساعد قائد مرور منى العمٌد خالد 

الفدا, أن جمٌع الخطوط مفتوحة باتجاه الغرب والشرق من منى إلى عرفة, وسٌتم إغالق خط السٌر 

فاع مؤشر المشاة من الحجاج فاألولوٌة للمشاة, مبٌناً أن دور المطوف أساسً للحافالت فً حال ارت

فً سبٌل إنجاح خطط التصعٌد والنفرة بالتعاون المثمر مع القٌادات المرورٌة, مشٌراً إلى أهمٌة 

 .مراعاة األوقات قبل نقل الرد األول ومدى مناسبتها

ران, المطوفٌن ومنسوبً النقل والمرشدٌن من جانبه طالب قائد حجز الشركات العمٌد خالد العم

التواجد فً مواقع الشركات قبل موعد نفرة الحجاج بـخمسة ساعات كحد أقصى مع ضرورة تواجد 



 

 
0 

رة لمقر سكن الحاج وتجنب الملصقات الستالم الباصات وعدم الوقوف فً الشوارع واالتجاه مباش

مرشدٌن الستالم الحافالت وحضورهم  الوقوف على الكباري واألنفاق, مشدداً على أهمٌة توفر

 .مبكراً قبل موعد االستالم مع توفر الملصقات والبطاقة التعرٌفٌة وسٌدٌرٌات ممٌزة للمرشد

العمٌد عبد الرحمن الخرصان, على أهمٌة منع الدراجات النارٌة فً نقل  بدوره ركز قائد نقاط المنع

ما عدا طرٌق الملك فٌصل وطرٌق الطائف حتى ذي الحجة  5أي حاج, الفتاً إلى أن المنع ٌبدأ من 

, حٌث ٌدخل ضمن نطاق المنع, مبٌناً أن مسارات المنع والحركة على أغلب الطرق الرئٌسٌة 1ٌوم 

فً مكة والمشاعر المقدسة والحركة المرورٌة, والمكتشف من خالل مواسم الحجاج السابقة مشكلة 

ثانً لتحمٌل )حجاج غٌر نظامٌٌن(, داعٌاً المطوفٌن استخدام السائقٌن للحافالت بعد نهاٌة الرد ال

 .ومسؤولً النقل متابعة السائقٌن وعدم تركهم بدون متابعة لتالفً حدوث ذلك

مساًء حتى  6من جهته أكد قائد مرور مزدلفة العمٌد طلعت المنصوري, أن بداٌة النفرة ستكون من 

التزام كل حافلة بالمسار المخصص لها  صباحاً من مشعر عرفة إلى مزدلفة, مركزاً على أهمٌة 4

متعجل(, مفٌداً أن ألوان الملصقات المستخدمة للحافالت الناقلة  -ردٌن  -حسب لون الملصق ) رد 

للحجاج النظامٌٌن وهً : األخضر ) رد واحد ( األصفر ) ردٌن ( األحمر ) متعجل (", مشٌرا إلى 

بعة عودة الحافالت بعد انتهاء الرد األول من أن من أسباب عدم تنظٌم النفرة من عرفة عدم متا

مسؤولً النقل فً المؤسسات وتركها مهملة, مشدداً على أهمٌة اتسام القوى البشرٌة المشاركة فً 

التصعٌد إلى مزدلفة على أهبة الجاهزٌة واالستعداد وتفرٌغه للمهمة وعدم إرهاقه قبل النفرة حتى 

 .انتهاء عملٌة النفرة

مدٌر مرور العاصمة المقدسة الدكتور باسم البدري, أن خطة نقل الحجاج فً مكة من جانبه أوضح 

قبل بداٌة أٌام المشاعر المقدسة ومدى انسٌابٌة الحركة فً المناطق المركزٌة حول الحرم والمناطق 

األخرى فً مكة دون حدوث أي مشاكل تذكر وتعتبر المرحلة األولى, فٌما تبدأ المرحلة الثانٌة من 

ي القعدة, حٌث تتم ضبط السٌارات غٌر المصرح لها من دخول المنطقة المركزٌة وتشدٌد ذ 26

  .ذي الحجة حتى نهاٌة شهر ذي الحجة 12نقاط المنع, والمرحلة الثالثة تبدأ من 

فٌما شدد قائد مرور المعٌصم العقٌد عبد هللا درعان الدرعان, على أهمٌة االلتزام بمواعٌد الخروج 

 .حسب الخطط الزمنٌة الموضوعة من قبل القٌادات المرورٌةمن المشاعر و

بدوره أشار قائد حجاج البر العقٌد ٌحٌى األحمري إلى أن مهمة فرٌقه تكمن فً استقبال الحافالت 

الناقلة لحجاج البر, واستقبال مركبات نقل الهدي واألضاحً وحجزها وتحرٌرها مع قبل ٌوم 

 ".1, بٌنما سٌكون تصعٌد الحافالت ٌوم 11 التروٌة, وقال:" بدأ العمل من ٌوم

 1522عرفة  0حافلة, والمرحلة الثانٌة ٌوم  122التروٌة  5وأضاف: "أن المرحلة األولى ٌوم 

 - أردن��ا -سورٌا  -حافلة, وستوزع مراكز حجز حافالت حجاج البر كالتً العمرة ) مصر 

 ".ث لحجاج الٌمنواللٌ ,( العراق - عمان - الكوٌت)  والشرائع ,( فلسطٌن

وفً نهاٌة اللقاء, فتح باب النقاش والتساؤالت بٌن رؤساء مكاتب الخدمة المٌدانٌة والقٌادات 

المروٌة, ثم كرم رئٌس المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغنً قطان القٌادات بدروع 

 .وهداٌا تذكارٌة
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 مهنً ٌسهمون فً خدمة ضٌوف الرحمن 422

 
 

 سم وا 2216سبتمبر  24هـ الموافق  1431ذو الحجة  22جدة 

مهنً سعودي لخدمة ضٌوف الرحمن فً موسم  422ت المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً, أكثر من كلف

 .على التوالً , بالتعاون مع الجهات ذات العالقة فً تشغٌل الفنٌٌن السعودٌٌن المؤهلٌن 13الحج, وذلك للعام الـ 

ر أحمد بن فهد الفهٌد, بتسخٌر جمٌع وحث معالً محافظ المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً الدكتو

إمكانٌات وتخصصات المؤسسة للتعاون مع القطاعات العاملة بالحج انطالقاً من شرف خدمة الحاج ومسؤولٌتها 

 .االجتماعٌة لتقدٌم التمٌز فً برامجها المهنٌة وتعزٌز مفهوم التقنٌة فً خدمة المشاعر المقدسة

دمه أبناء الوطن من المهنٌٌن من جهود تواكب تطلعات حكومة خادم وعبر معالٌه عن فخره واعتزازه بما ٌق

الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز آل سعود ـ حفظه هللا ـ, ولجنتً الحج العلٌا, والمركزٌة, مؤكداً 

رف حرص المؤسسة على هذا الواجب الدٌنً والوطنً, وسعٌها فً توفٌر التخصصات المهنٌة والتقنٌة التً تش

علٌها اإلدارة العامة لخدمات المتدربٌن بالمؤسسة, وتنفذ من خالل مكتب التدرٌب التقنً والمهنً بمنطقة مكة 

 .المكرمة, ومشاركة الكلٌة التقنٌة والمعهد الصناعً الثانوي بالعاصمة المقدسة

لمجانٌة إلصالح أعطال وبٌن الفهٌد, أن المؤسسة أطلقت ضمن آلٌة خطتها المعتمدة برنامج الصٌانة الطارئة ا

مهنٌاً ٌعمل على مدار  16السٌارات على الخطوط الرئٌسٌة المؤدٌة للحرم المكً من خالل كادر مهنً ٌضم 

قادة كشفٌٌن وجوالة فً  224الٌوم من خالل عدد من سٌارات الصٌانة التً جهزتها المؤسسة, وتشغٌل 

عسكرات الخدمة العامة, والمسح واإلرشاد, ووزارة "البرنامج الكشفً التقنً لخدمة الحجٌج بالتعاون مع م

مهنً سعودي بالتعاون مع  162الصحة, ومجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة, باإلضافة إلى االستعداد لمشاركة 

خبٌراً من كبار المدربٌن فً صٌانة المركبات ضمن برنامج التطوع  12أمانة العاصمة المقدسة, وكذلك توجٌه 

مختصاً مهنٌاً فً  22بالتعاون مع الدفاع المدنً, كما ٌشرف على فرق العمل ما ٌقارب من المهنً المتخصص 

  .برامج تشغٌل المتدربٌن بالحج

ٌذكر أن المؤسسة العامة للتدرٌب التقنً والمهنً, تشارك فً حج كل عام بالعدٌد من التخصصات التقنٌة 

لعامة واإلدارة المكتبٌة والمحاسبة, ومٌكانٌكا السٌارات والمهنٌة كالدعم الفنً والبرمجة والشبكات واإلدارة ا

والبنزٌن والدٌزل وكهرباء السٌارات والتكٌٌف والتبرٌد وغٌرها من التخصصات التً ٌتم توفٌرها عند الطلب, 

وتنفٌذ خدماتها خالل الفترة التً تبدأ من الخامس عشر من ذي القعدة وحتى الخامس عشر من ذي الحجة تلبٌة 

هات القٌادة الرشٌدة وتقدٌم أفضل الخدمات التقنٌة التً تحقق التكامل مع جمٌع الجهات ذات العالقة العاملة لتوجٌ

 .فً الحج
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 ىاألدالء ٌزورون الحجاج المنومٌن بالمستشف

 

قام الدلٌل حاتم بن جعفر بالً رئٌس مجلس إدارة األدالء ونائبة عصام دمٌاطً وعدد من اعضاء 

زٌارة الحجاج المنومٌن بمستشفى الملك فهد بالمدٌنة المنورة حٌث اطمأنوا مجلس اإلدارة ب

علٌهم ووقفوا على احتٌاجاتهم واستمعوا من اطباء المستشفى عن احوال الحجاج الصحٌة فٌما 

قدم أعضاء المجلس الزهور والهداٌة التذكارٌة للحجاج المنومٌن, وأكد رئٌس المجلس الدلٌل 

حالة الحجاج الصحٌة هً من واجبات المؤسسة األهلٌة لألدالء وكذلك تقدٌم حاتم بالً ان متابعة 

الرعاٌة لهم من خالل المستشفٌات بالمدٌنة المنورة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بالدهم وهو 

واجب تحرص المؤسسة على القٌام بها بالتنسٌق مع وزارة الصحة والتً تبذل جهود جبارة 

المشرف على قطاع  لضٌوف الرحمن, أوضح ذلك عضو مجلس اإلدارة  لتقدٌم الرعاٌة الصحٌة

الخدمات االنسانٌة وخدمات الحجاج الدلٌل خالد بن حسن حبش والذي اعرب عن سعادته بهذه 

الزٌارة لما تحمله من معانً نبٌلة فباإلضافة لخدمة ضٌوف الرحمن فٌها أجر عٌادة المرٌض 

وذوٌهم, وقد عبر الحجاج عن شكرهم لهذه الزٌارة وإدخال السرور على الحجاج المنومٌن 

وارتفعت اصواتهم واٌدٌهم بالدعاء لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز 

على كل ما تقدمه لراحة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل 

  .الصالة والسالم
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 ثدِْد الوولكخ فٖ خذهخ ضْ٘ف الشحويّصٗش األّقبف األسدًٖ ٗش٘ذ 

 

 اُٞص٣ش األسد٢ٗ تٔعِظ اداسج األدالء ُواء

 خاُذ اُضا٣ذ١ -أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج 

ػثش ٝص٣ش األٝهاف ٝاُشئٕٝ ٝأُوذعاخ اإلعال٤ٓح تاألسدٕ، د. ٝائَ ٓؽٔذ ػشت٤اخ، ػٖ شٌشٙ 

اُعض٣َ ٝذوذ٣شٙ اُثاُؾ ُؽٌٞٓح أٌُِٔح ٝػ٠ِ سأعٜا خادّ اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ أُِي عِٔإ تٖ 

ػ٠ِ ٓا ذوّٞ تٚ ٖٓ ظٜٞد ُشاؼح ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ٝٓا ذشٜذٙ خذٓاخ اُؽعاض  -ؼلظٚ هللا-ػثذاُؼض٣ض 

 .ٖٓ ٗوالخ ٗٞػ٤ح ػآاً تؼذ ػاّ

ٝأًذ د. ػشت٤اخ، خالٍ ُوائٚ ٝاُٞكذ أُشاكن تشئ٤ظ ٓعِظ اداسج أُئعغح األ٤ِٛح ُألدالء اُذ٤َُ 

اُز٣ٖ  4ٗؼاذْ تٖ ظؼلش تا٢ُ، ؼشص أٌُِٔح ػ٠ِ ذٞك٤ش اُشاؼح ُِؽعاض األسد٤٤ٖٗ ٝؼعاض ػشب 

ًرٔاُٜا ٣ئدٕٝ ٓ٘اعط اُؽط ُٜزا اُؼاّ، ؼ٤س تذأخ هاكالذْٜ ذرٞاكذ ػ٠ِ األساػ٢ أُوذعح ٣ٝ٘رظش ا

 .االش٤ٖ٘ أُوثَ

ك٢ اسعاء ٓلا٤ْٛ اُو٤ْ اإلعال٤ٓح  ٖٕٔٓٝأشاس ا٠ُ أ٤ٔٛح ط٘ذٝم اُؽط اُز١ أٗشؤٙ األسدٕ ػاّ 

ٝٓغاػذج اُ٘شء ٝاُشثاب األسد٤٤ٖٗ ػ٠ِ ذؤد٣ح ٛزٙ اُلش٣ؼح ٝاعرصٔاس اُظ٘ذٝم ك٢ ٓششٝػاخ ذؼٞد 

ٝاُؼَٔ اُؽ٤ش١، ؼ٤س ٣غرل٤ذ ٖٓ  تاُ٘لغ ٝذؼضص شواكح االدخاس ك٢ اُؼثادج ٝذ٤ٔ٘ح اُٞهق االعال٢ٓ

 .ؼاظاً ع٣ٞ٘اً  ٓٙ٘اُظ٘ذٝم 

ًٝإ ٝص٣ش األٝهاف األسد٢ٗ ٝاُٞكذ أُشاكن ُٚ، ٗاهشٞا ٓغ ٓعِظ اداسج أُئعغح األ٤ِٛح ُألدالء 

أُٞػٞػاخ اُر٢ ذخض ذ٘ظ٤ْ شئٕٝ ؼعاض األسدٕ تٔا ٣رؼِن تبعٌاْٜٗ ٝذ٘والذْٜ، تاإلػاكح ا٠ُ 

ظشائ٤ح ٝاُؽاالخ اُظؽ٤ح ٝاُث٤ي٤ح ٝاُغالٓح اُؼآح، ٝطٞالً ُرٞد٣ؼْٜ ظٞاٗة اُرٞػ٤ح اُ٘غ٤ٌح ٝاإل

 .تغالٓح هللا
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 ٍ لدِْد الوولكخ فٖ خذهخ الحدبجّصٗش األّقبف األسدًٖ ٗؼشة ػي تقذٗش
 

 

سد٤ٗح اُٜاش٤ٔح ػشب ٝص٣ش األٝهاف ٝاُشئٕٝ ٝأُوذعاخ اإلعال٤ٓح تأٌُِٔح األا

اُذًرٞس ٝائَ ٓؽٔذ ػشت٤اخ ػٖ شٌشٙ ٝذوذ٣شٙ اُثاُؾ ُؽٌٞٓح أٌُِٔح اُؼشت٤ح 

اُغؼٞد٣ح ٝػ٠ِ سأعٜا خادّ اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ أُِي عِٔإ تٖ ػثذاُؼض٣ض آٍ عؼٞد 

ػ٠ِ ٓا ذوّٞ تٚ ٖٓ ظٜٞد ُشاؼح ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ٝٓا ذشٜذٙ خذٓاخ  -ؼلظٚ هللا  -

 .ٓاً تؼذ ػاّاُؽعاض ٖٓ ٗوالخ ٗٞػ٤ح ػا

ٝٗٞٙ اُذًرٞس ػشت٤اخ، خالٍ ُوائٚ ٝاُٞكذ أُشاكن سئ٤ظ ٓعِظ اداسج أُئعغح 

األ٤ِٛح ُألدالء تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج اُذ٤َُ ؼاذْ تٖ ظؼلش، تؽشص أٌُِٔح ٖٓ خالٍ 

اُز٣ٖ ٣ئدٕٝ  4ٗذٞك٤ش ًَ ٓا ٖٓ شؤٗٚ ساؼح اُؽعاض األسد٤٤ٖٗ ٝؼعاض ػشب 

 ٓ٘اعي

ؼ٤س تذأخ هاكِرْٜ تاُرٞاكذ ػ٠ِ األساػ٢ أُوذعح ٣ٝ٘رظش ٛـ، 1ٖٗٔاُؽط ُٜزا اُؼاّ 

 .اًرٔاُٜا االش٤ٖ٘ أُوثَ

ّ ك٢ اسعاء ٓلا٤ْٛ اُو٤ْ ٖٕٔٓٝأشاس ا٠ُ دٝس ط٘ذٝم اُؽط اُز١ أٗشؤٙ األسدٕ ػاّ 

اإلعال٤ٓح ٝٓغاػذج اُ٘شء ٝاُشثاب األسد٤٤ٖٗ ػ٠ِ ذؤد٣ح ٛزٙ اُلش٣ؼح ٝاعرصٔاس 

 ٝذؼضص شواكح االدخاس ك٢ اُؼثادج ٝذ٤ٔ٘ح اُٞهقاُظ٘ذٝم ك٢ ٓشاس٣غ ذؼٞد تاُ٘لغ 

 .ؼاظاً ع٣ٞ٘اً  ٓٙ٘اإلعال٢ٓ ٝاُؼَٔ اُخ٤ش١، ؼ٤س ٣غرل٤ذ ٖٓ اُظ٘ذٝم 

ٝظشٟ خالٍ اُِواء ٓ٘اهشح أُٞػٞػاخ أُرؼِوح تر٘ظ٤ْ شئٕٝ ؼعاض األسدٕ ٖٓ 

ٓغٌٖ ٝذ٘والخ، اػاكح ا٠ُ ظٞاٗة اُرٞػ٤ح اُ٘غ٤ٌح ٝاإلظشائ٤ح ٝاُظؽ٤ح ٝاُث٤ي٤ح 

 .الٓح اُؼآح ٝطٞاًل ُرٞد٣ؼْٜ تغالٓح هللاٝاُغ
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 هلْ٘ى ُذٗخ للحدبج 5,1هكتت الْكالء الوّْحذ" ٗقذم "
 خذح -خ٘ش هللا صسثبى 

 40/40/6452األحذ 

ٗستقجل هكتت الْكالء الوّْحذ ضْ٘ف الشحوي ػجش الوٌبفز الجحشٗخ ّالجشٗخ ّالدْٗخ، ح٘ث دسج ػلٔ تقذٗن الِذاٗب 

للحدبج القبده٘ي هي كل قبساد الؼبلن، ّتشول السدبداد ّالوسبثح ّالوصبحف ّالتوْس، ٗضبف إلِ٘ب الشوس٘بد، 

ول فٖ سهضٗتِب الحفبّح ثضْ٘ف الشحوي، ّتظِش ّتن حتٔ اٙى تْصٗغ أكثش هي هلْ٘ى ًّصف الولْ٘ى ُذٗخ، تح

 .هذٓ االُتوبم الزٕ تْلَ٘ الوولكخ ّسؼِ٘ب الذؤّة هي أخل تحس٘ي الخذهبد للحدبج

ّقذ قبثل الحدبج ُذاٗب "هكتت الْكالء الوّْحذ" ثبلشكش هش٘ذٗي كزلك ثوب شبُذٍّ هي تسِ٘الد ّهششّػبد 

داء شؼ٘شح الحح ث٘سش، هؤكذٗي أى الِذاٗب التٖ تلقُْب هي "هكتت خذه٘خ تستِذف تزل٘ل الصؼبة، ّتِ٘ئخ األخْاء أل

الْكالء الوّْحذ" تكتست ق٘وتِب هي كًِْب ُذٗخ هي ثلذ ٗحتضي الحشه٘ي الششٗف٘ي، ّهي أسض ُٖ أقذط ثقبع هللا 

 .فٖ األسض
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هشبسكْى: الوولكخ تقذم أسّع ًوْرج لق٘بدح هٌظْهخ الحــــــــــــــح 

 لتحق٘ق تضبهي الوسلو٘ي «صًْسا فشٗذح»ّتشسن 

ثوشبسكخ ػــــــــــــــــــذد هي سؤسبء ّهوثلٖ « الوذٌٗخ»فٖ ًذّح ًظوتِب 

 (6-5ثؼثبد الحح )
 كٜذ اُؼر٤ث٢ -اداسج اُ٘ذٝج: ٓاظذ اُظو٤ش١ ــ أػذٛا ُِ٘شش: أؼٔذ اُٜ٘اس١ ــ ذظ٣ٞش: ػٞع اُغؽ٢ٔ٤ 

 ٕٙٔٓ/0ٓ/ٗٓاألؼذ 

 

اُر٢ دػا ك٤ٜا ؼعاض ت٤د هللا اُؽشاّ  -ؼلظٚ هللا -شٌِد ذٞط٤اخ خادّ اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ أُِي عِٔإ تٖ ػثذاُؼض٣ض 

اُرظشكاخ اُر٢ ذخاُق ذؼا٤ُْ اُذ٣ٖ اإلعال٢ٓ اُؽ٤٘ق، أُؽٞس  ا٠ُ اُرلشؽ ُِؼثادج ٝأداء ٓ٘اعي اُؽط ٝاُثؼذ ػٖ

اُشئ٤ظ ُذٟ ٓغئ٢ُٝ ٌٓاذة شئٕٝ اُؽعاض اُر٢ ذششف ػ٠ِ اُر٘ظ٤ْ اإلداس١ ُؼ٤ٞف اُشؼٖٔ اُواد٤ٖٓ ٖٓ اُذٍٝ 

ٕ اإلعال٤ٓح ٝاُر٢ ذؽرؼْٜ٘ أُشاػش أُوذعح خالٍ ٓٞعْ اُؽط اُعاس١، ار اذلن سإعاء اُثؼصاخ ٝٓٔص٢ِ ٌٓاذة شئٝ

اُؽط.. ٓ٘ظٞٓح »ؼعاض اُذٍٝ اُؼشت٤ح ٝاألكش٣و٤ح ٝا٥ع٣ٞ٤ح ٝٝكٞد اُؽط خالٍ اعرؼاكح طؽ٤لح أُذ٣٘ح ُ٘ذٝج 

، ػ٠ِ سكغ ٓغرٟٞ اُرؼآٖ ت٤ٖ أُغ٤ِٖٔ ٖٓ خالٍ اعرصٔاس كش٣ؼح اُؽط ُرؽو٤ن أُؼا٢ٗ اإلعال٤ٓح «ٝذؼآٖ

أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٝأُشاػش أُوذعح ٝتس أُض٣ذ ٖٓ اُغٔؽاء ت٤ٖ ًاكح اُطٞائق ٝرُي أش٘اء ٝظٞدْٛ ك٢ ٌٓح أٌُشٓح ٝ

األس٣ؽ٤ح ٝٓشاػش اُرآخ٢ ت٤ٖ أُغ٤ِٖٔ ؼعاض ت٤د هللا اُؽشاّ ٝاُر٢ ع٤شٜذ ػ٤ِٜا اُواط٢ ٝاُذا٢ٗ خالٍ ٝظٞدٙ ك٢ 

اُؽط أشٜش ٓؼِٞٓاخ كٖٔ كشع »األساػ٢ أُوذعح ألداء اُشًٖ اإلعال٢ٓ اُخآظ آرصااًل ألٓش ا٠ُُٞٔ ػض ٝظَ 

ٝذؽو٤وًا ُرطِؼاخ اُو٤ادج اُر٢ ششكٜا هللا ُخذٓح اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ « ُؽط كال سكس ٝال كغٞم ٝال ظذاٍ ك٢ اُؽط ك٤ٜٖ ا

 .اُر٢ ذؽرؼٖ أُال٤٣ٖ ٖٓ أُغ٤ِٖٔ خالٍ ٓٞاعْ اُؼٔشج ٝاُض٣اسج ٝاُؽط ػ٠ِ ٓذاس اُؼاّ

َّٖٔ سإعاء ٝأػؼاء ٌٓاذة شئٕٝ اُؽعاض خالٍ أػٔاٍ اُ٘ذٝج اُظؽل٤ح ٓ٘ظٞٓح  اُخذٓاخ اُر٢ ذوذٜٓا ؼٌٞٓح خادّ ٝش

اُؽش٤ٖٓ ٌُاكح ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ٖٓ ؼعاض ت٤د هللا اُؽشاّ ٝصٝاس أُغعذ اُ٘ث١ٞ اُشش٣ق خالٍ ٓٞعْ اُؽط اُعاس١ 

 .ٛـ1ٖٗٔ

 ٝاُرل٣ٞط ال ٣غرـشم دهائن ٓؼذٝداخ« ٗٞػ٤ح»تش٣عإ: اُؼوٞد اإلٌُرش٤ٗٝح ٗوِح 

َّٖٔ سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ اُؽعاض اُرش٢ً سٓض١ ت ش٣عإ اُذٝس اُش٣اد١ اُز١ ذوّٞ تٚ ؼٌٞٓح خادّ اُؽش٤ٖٓ ك٢ ذغ٤َٜ ش

اظشاءاخ اعروثاٍ ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ٝٓراتؼح ٝذ٘ظ٤ْ شئْٜٝٗ ك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٌٝٓح أٌُشٓح خالٍ أداء اُلش٣ؼح 

٤ح ؼ٤س ع٘ح ٓرراُ ٘ٔاإلعال٤ٓح ٝهاٍ ذذسظد ك٢ اُؼَٔ تٌٔرة شئٕٝ اُؽعاض اُرش٢ً ك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ػ٠ِ ٓذاس 

ا ٖٝٓ شْ ٓغئٝاًل ك٢ أٌُرة ٝطٞاًل ا٠ُ ذ٢ُٞ اداسج ٌٓرة شئٕٝ اُؽعاض  ًٔ ًاٗد اُثذا٣اخ ٖٓ خالٍ ػ٢ِٔ ٓرشظ

األذشاى ك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٝك٢ ًَ ػاّ ِٗؽع ذ٤ًٔضا ػٖ اُؼاّ اُغاتن ك٢ ٓغرٟٞ اُخذٓاخ أُوذٓح ُِؽعاض تشٌَ ػاّ 

ؽ٣ِٞح ً٘ا ٗؤذ٢ تؼوٞد اعٌإ اُؽعاض اُر٢ ًاٗد ك٢ ذِي اُلرشج  ٝاُؽعاض األذشاى تشٌَ خاص ؼ٤س أرًش هثَ ع٘ٞاخ

ٓؼرٔذج ٣ذ٣ًٝا ٓٔا ًإ ٣ظؼة ػ٠ِ اُؽعاض اٜٗاء اظشاءاخ ذل٣ٞعْٜ ا٠ُ اُغٌٖ ٌُٖٝ ذطٞس ٛزا األٓش ع٣ًٞ٘ا ؼر٠ 

 .«ذؽُٞد ذِي اُؼوٞد اٌُرش٤ًٗٝا ٝال ذغرـشم ٓذج اُرل٣ٞط دهائن ٓؼذٝداخ
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 ائٔح ٖٓ أظَ خذٓح ػ٤ٞف اُشؼٖٔاُث٤عا١ٝ: ٗؼ٤ش ٝسشح ػَٔ د

اعروثِد أٌُِٔح »٤ًَٝ ٝصاسج اُؽط ٝاُؼٔشج ُشئٕٝ اُض٣اسج تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٓؽٔذ تٖ ػثذاُشؼٖٔ اُث٤عا١ٝ هاٍ: 

أُق ؼاض ػثش أُ٘اكز اُثش٣ح ٝاُع٣ٞح ٝاُثؽش٣ح ٝهذ أًِٔد أٌُِٔح تٌاكح  4٘ٓؼر٠ ٓٞػذ اٗؼواد ٛزٙ اُ٘ذٝج ٗؽٞ

العروثاٍ ٝكٞد اُؽط ٓ٘ز أٝهاخ ٓثٌشج، ٝرُي تٔراتؼح خادّ اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ أُِي عِٔإ تٖ هطاػاذٜا اعرؼذاداذٜا 

ٝعٔٞ ٢ُٝ اُؼٜذ طاؼة اُغٔٞ ا٢ٌُِٔ األ٤ٓش ٓؽٔذ تٖ ٗا٣ق تٖ ػثذاُؼض٣ض، ٝص٣ش اُذاخ٤ِح  -ؼلظٚ هللا-ػثذاُؼض٣ض 

ػثذاُؼض٣ض ٝك٢ ٌٓح أٌُشٓح تو٤ادج  ٝسئ٤ظ اُِع٘ح اُؼ٤ِا ُِؽط ٝعٔٞ ٢ُٝ ٢ُٝ اُؼٜذ األ٤ٓش ٓؽٔذ تٖ عِٔإ تٖ

طاؼة اُغٔٞا٢ٌُِٔ األ٤ٓش خاُذ اُل٤ظَ أ٤ٓش ٓ٘طوح ٌٓح أٌُشٓح سئ٤ظ ُع٘ح اُؽط أُشًض٣ح ٝك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج 

تو٤ادج طاؼة اُغٔٞ ا٢ٌُِٔ األ٤ٓش ك٤ظَ تٖ عِٔإ أ٤ٓش ٓ٘طوح أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج سئ٤ظ ُع٘ح اُؽط تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج. 

اُرخط٤ؾ ألػٔاٍ ٓٞعْ اُؽط ذثذأ تٜ٘ا٣ح أػٔاٍ ٓٞعْ اُؽط اُغاتن ٝٛزا ٓا اػرادخ ػ٤ِٚ اُثالد أُثاسًح ٝأشاس ا٠ُ إٔ 

َّٖٔ األظٜضج األ٤٘ٓح ٝأُذ٤ٗح  ٖٓ خالٍ ػوذ االظرٔاػاخ أُثاششج ترٞظ٤ٜاخ اُو٤ادج ٝتٔخرِق األطؼذج اُر٢ ذرؼ

ُٔؼا٣شح اُؽذز العرخالص أُالؼظاخ  ٝاُخذ٤ٓح ًٝزُي أُئعغاخ اُر٢ ذششكد تخذٓح ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ٝرُي

ٝٝػؼٜا ػٖٔ كشص ذؽغ٤ٖ اُخذٓاخ أُوذٓح ُؼ٤ٞف اُشؼٖٔ ُٔٞعْ اُؽط اُوادّ. ٝت٤َّٖ إٔ ٝصاسج اُؽط ٝاُؼٔشج 

تظلرٜا اُعٜاص اُر٘ل٤ز١ اُز١ أًِٝد ا٤ُٚ ؼٌٞٓح أٌُِٔح ذ٘ظ٤ْ شئٕٝ اُؽعاض ٝذشذ٤ة هذْٜٝٓ تذػٞج ٝكٞد اُذٍٝ اُر٢ 

دُٝح ُؼوذ اظرٔاػاخ ش٘ائ٤ح ٌٓصلح ٓغ ٝص٣ش اُؽط ٝاُؼٔشج ُٔ٘اهشح ٗرائط أػٔاٍ  1٘اُر٢ ذواسب ٗؽ٣ٞشد ٜٓ٘ا اُؽعاض ٝ

 . ٓٞعْ اُؽط أُاػ٢ ٝاؽالع اُعاٗة ا٥خش ػ٠ِ أتشص أُغرعذاخ

 سئ٤ظ شئٕٝ ؼعاض اُؼشام: ذصو٤ق اُؽعاض اُؼشاه٤٤ٖ ُثس سٝغ اُٞؼذج اإلعال٤ٓح

٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ػثذاُؽ٤ٌْ ٗظشخ ػظ٤ْ شٌش ٝآر٘إ اُؽعاض اُؼشاه٤٤ٖ سكغ سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ اُؽعاض اُؼشام ك

ُؽٌٞٓح خادّ اُؽش٤ٖٓ ُواء ٓ٘ظٞٓح اُخذٓاخ أُرٌآِح اُر٢ ٣رِواٛا ؼعاض ظٜٔٞس٣ح اُؼشام ٓ٘ز ُؽظح ٝطُْٜٞ ا٠ُ 

أٌُشٓح ٝأُذ٣٘ح ٓ٘اكز أٌُِٔح ؼ٤س ٣ؽظ٠ اُؽعاض تاُرشؼ٤ة ٖٓ هثَ ٓغئ٢ُٝ أُ٘اكز ٝؽٞاٍ كرشج ٝظٞدْٛ ك٢ ٌٓح 

أُ٘ٞسج خالٍ ٓٞعْ اُؽط اُعاس١، ٝهاٍ ٗظشخ: ٗؼَٔ ٓغ أُغئ٤ُٖٝ ك٢ ًٝاُح ٝصاسج اُؽط ُشئٕٝ اُض٣اسج ك٢ 

أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٖٓ خالٍ اُر٘غ٤ن أُغرٔش ُثؽس ذشذ٤ثاخ اعروثاٍ ٝٓراتؼح شئٕٝ ؼعاض اُؼشام اُز١ تِؾ ػذدْٛ ٛزا 

كز اُثش٣ح ٝاُع٣ٞح ا٠ُ أٌُِٔح ألداء اُ٘غي ٝٗشٜذ ذؽغً٘ا ٓغرًٔشا ٝخذٓاخ ؼاًظا اُواد٤ٖٓ ػثش أُ٘ا 1ٕٔ.ٕ٘اُؼاّ 

٤ٔٓضج ٓ٘ز ُؽظح ٝطٍٞ اُؽعاض ا٠ُ ٓطاس األ٤ٓش ٓؽٔذ تٖ ػثذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝ تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج اُز١ تاخ ا٤ُّٞ اُثٞاتح 

ا ا٠ُ أٌُِٔح ألداء اُع٣ٞح اُصا٤ٗح ٝأُٜٔح ُِؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ ٝاُر٢ عِٜد ؼشًح ٗوَ اُؽعاض اُؼشاه٤٤ٖ ا ًٞ ُواد٤ٖٓ ظ

اُشؼ٤شج ك٢ ؼ٤ٖ ُؽظ٘ا اُغُٜٞح ٝاالٗغ٤ات٤ح ك٢ أُ٘لز اُثش١ أُخظض العروثاٍ اُؽعاض اُواد٤ٖٓ ػثش اُطش٣ن اُثش١ 

ٝأشاد ٗظشخ تٔغرٟٞ اُشػا٣ح اُظؽ٤ح اُر٢ ٣رِواٛا اُؽعاض اُؼشاه٤ٕٞ ك٢ «. ٝؼر٠ ٝطُْٜٞ ا٠ُ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج

أُئذٔش اإلعال٢ٓ اُغ١ٞ٘ « ػا٣ح اُظؽ٤ح ك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج. ٝٝطق ٗظشخ ٓٞعْ اُؽط تـٓغرشل٤اخ ٝٓشاًض اُش

اُز١ ٣عٔغ ًاكح أُغ٤ِٖٔ ٖٓ ظ٤ٔغ أطواع األسع ك٢ توؼح ٓٞؼذج ذؽرؼٜ٘ا ٛزٙ اُذ٣اس أُوذعح ٝاُر٢ ذششف »

ؽح ُِع٤ٔغ ُشعْ طٞسج ذُؼذ ٛزٙ اُلشطح عاٗ»ؼٌٞٓح خادّ اُؽش٤ٖٓ ذ٘ظ٤ْ شئٕٝ ٛزٙ أُ٘ظٞٓح أُرٌآِح ٝهاٍ: 

 .ظ٤ِٔح ذؼٌظ ٝؼذج أُغ٤ِٖٔ ظ٤ًٔؼا ٝكن اُذ٣ٖ اإلعال٢ٓ اُؼظ٤ْ
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 ؽشٞد تأُشاػشسئ٤ظ شئٕٝ ؼعاض ُث٘إ: دٝس عؼٞد١ سائــــــــــــــــذ ك٢ اداسج اُ

ضاّ أٝػػ سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ ؼعاض اُعٜٔٞس٣ح اُِث٘ا٤ٗح ٓشٝإ اُ٘ؽاط إٔ اداسذٚ أًذخ ػ٠ِ ؼعاض تالدْٛ تاالُر

إ ٓٞعْ اُؽط ٣ُؼذ أًثش ذعٔغ تشش١ ك٢ اُؼاُْ اُز١ ال »ترٞظٜاخ ه٤ادج أٌُِٔح أُغئُٝح ػٖ اداسج ِٓق اُؽط ٝهاٍ: 

٣ٞاص٣ٚ أ١ ذعٔغ تشش١ تؤ١ ٌٓإ ك٢ اُؼاُْ ُزا ٣ع٤ة ػ٤ِ٘ا ظ٤ًٔؼا ذث٤ِؾ ٝذز٤ًش اُؽع٤ط تاإلعالّ اُؽ٤٘ق اُوائْ ػ٠ِ 

ًَُ٘د كَظًّا َؿ٤ِِعَ  اُرغآػ ٝٗثز اُظِْ ٝػذّ االػشاع ٝهثٍٞ  ْٞ اُطشف ا٥خش اٗطالهًا ٖٓ هُٞٚ ذؼا٠ُ ُشعُٞٚ اٌُش٣ْ )َُ

َُِي( ْٞ ْٖ َؼ ِٓ ٞا  ِِْة اَلٗلَؼُّ ُْوَ ك٢  -أ٣ذٙ هللا  -ُٝلد اُ٘ؽاط ا٠ُ اُذٝس اُغؼٞد١ اُشائذ تو٤ادج خادّ اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ «. ا

ُرصو٤ق اُذ٢٘٣ ُؼ٤ٞف اُشؼٖٔ ٝؼصْٜ ػ٠ِ االُرضاّ اداسج اُؽشٞد ك٢ أُشاػش ٝأُذ٣٘ر٤ٖ أُوذعر٤ٖ ٝسكغ ٓغرٟٞ ا

تاألٗظٔح ٝاُرؼ٤ِٔاخ ُِؽلاظ ػ٠ِ عالٓح اُؽع٤ط تٌاكح ؽٞائلْٜ تاخرالف ظ٘غ٤اذْٜ ُٝـاذْٜ ٝٓزاٛثْٜ ٖٓ خالٍ ػوذ 

اُ٘ذٝاخ ٝاُِواءاخ ٓغ ه٘ٞاخ االذظاٍ اُشع٤ٔح أُرٔصِح ك٢ ٝصاسج اُؽط ٝأُئعغح األ٤ِٛح ُألدالء ٌٝٓاذة ٓئعغاخ 

 .ُطٞاكح ٝرُي ُِخشٝض ٖٓ أُٞعْ تذٕٝ إٔ ذغعَ أ١ ؼادشح هذ ذؼٌش طلٞاُؽطا

 سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ ؼعاض اُٜ٘ذ: ذؼض٣ض ه٤ْ اُرؼآٖ ٝ اُرآخ٢ ت٤ٖ أُغ٤ِٖٔ ك٢ تالد اُؽش٤ٖٓ

أػشب سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ ؼعاض ظٜٔٞس٣ح اُٜ٘ذ ش٤خ ػثذاُشٌٞس ػٖ شٌش اُؽعاض اُٜ٘ٞد ُؽٌٞٓح أٌُِٔح ػ٠ِ 

ُر٘ظ٤ٔ٤ح اُعذ٣ذج اُر٢ شاٛذٝٛا ُذٟ ٝطُْٜٞ ا٠ُ ٓطاس األ٤ٓش ٓؽٔذ تٖ ػثذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝ تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج، اُخذٓاخ ا

إ اُر٘غ٤ن أُغثن ت٤ٖ ٝصاسج اُؽط ٝاُؼٔشج ك٢ أٌُِٔح ٝٝصاسج »ٝهاٍ ك٢ ًِٔح ٓرشظٔح خالٍ اٗؼواد اُ٘ذٝج اُظؽل٤ح: 

أُوذٓح ُِؽعاض اُواد٤ٖٓ ٖٓ ظٜٔٞس٣ح اُٜ٘ذ ٝٓا ٣ؽظ٠ تٚ اُشئٕٝ اإلعال٤ٓح ك٢ اُٜ٘ذ سكؼد ٖٓ ٓغرٟٞ اُخذٓاخ 

صٝاس ٓغعذ اُشعٍٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٖٓ اُرغ٤ٜالخ اُر٢ ذوذٜٓا أٌُِٔح ُِؽعاض ك٢ ٓخرِق 

ذغ٤٤ظ  أُعاالخ ٝاُر٢ ذلٞم أُرٞهغ، ٝػثَّش ػثذاُشٌٞس ػٖ سكغ تالدٙ ٌُاكح أُؽاٝالخ اُر٢ هذ ٣٘رٜضٛا اُثؼغ ك٢

كش٣ؼح اُؽط داػ٤ًا ظ٤ٔغ اُؽعاض تاالُرضاّ تاألٗظٔح ٝاُوٞا٤ٖٗ اُر٢ ٝػؼرٜا أٌُِٔح ُؽٔا٣ح ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ك٢ 

 .أُشاػش أُوذعح ٝذؼض٣ض ه٤ْ اُرؼآٖ ٝاُرغآػ ٝاُرآخ٢ ت٤ٖ أُغ٤ِٖٔ ك٢ تالد اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ

 ُٞهد ُِرؼش٣ق تؽضّ اُخذٓاخسئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ ؼعاض ٤ٗع٤ش٣ا: أُغاس اإلٌُرش٢ٗٝ ٝكـش ا

أشاد سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ ؼعاض ظٜٔٞس٣ح ٤ٗع٤ش٣ا االذؽاد٣ح تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج اُذًرٞس ٓؽٔذ تِٞتٔغرٟٞ اُخذٓاخ 

اُع٤ِِح اُر٢ ذٞكشٛا اُعٜاخ أُشذثطح تؤػٔاٍ اُؽط ك٢ أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ك٢ ظ٤ٔغ أُٞاهغ ٓ٘ز ُؽظح ٝطُْٜٞ ا٠ُ 

إ ٌٓاذة شئٕٝ اُؽعاض ذِٔظ ك٢ »ادسذْٜ ا٠ُ ٌٓح أٌُشٓح ألداء اُ٘غي ٝهاٍ تِٞ: أُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٝؼر٠ ٓٞػذ ٓـ

ًَ ػاّ أُض٣ذ ٖٓ كشص اُرؽغ٤ٖ ك٢ ٓغرٟٞ اإلٌٓاٗاخ ٝاُخذٓاخ اُر٢ ٣غرشؼش ٖٓ خالُٜا أُغئُٕٝٞ اُؼإِٓٞ ك٢ 

٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ أداء اُلش٣ؼح ك٢ ٓ٘ظٞٓح اُؽط ٓذٟ اُشػا٣ح ٝاالٛرٔاّ اُر٢ ذوذٓٚ ٛزٙ اُثالد أُثاسًح ُؼ٤ٞف اُشؼٖٔ ُر

إ أُغاس اإلٌُرش٢ٗٝ ٣شَٔ اُر٘ظ٤ٔاخ أُرؼذدج اُر٢ ٝكشخ اٌُص٤ش ٖٓ اُعٜذ ٝاُٞهد »ٝأػاف: «. ساؼح ٝأٓإ

ُِرؼش٣ق تؽضّ اُخذٓاخ اُر٢ ٣رِواٛا اُؽاض ػٖٔ ٓ٘ظٞٓح اُخذٓح اُشآِح ك٢ اُذ٣اس أُوذعح ا٠ُ ظاٗة ٓششٝػاخ 

ُٔشاػش ٝاُذُٝح ا٥ٕ تظذد ذشـ٤َ هطاس اُؽش٤ٖٓ اُغش٣غ اُز١ ٣شتؾ ت٤ٖ أُذ٣٘ح ػٔاسج اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ ٝهطاس ا

أُ٘ٞسج ٌٝٓح أٌُشٓح ُرط٣ٞش ٓ٘ظٞٓح اُ٘وَ ُؼ٤ٞف اُشؼٖٔ ًَٝ ذِي أُششٝػاخ ذؼذ ذؽل٤ًضا ٌُٔاذة شئٕٝ 

  . ٖاُؽعاض الذثاع خطٞاخ أٌُِٔح اُرط٣ٞش٣ح ُرؽغ٤ٖ ٓغرٟٞ اُثشآط أُثاششج أُوذٓح ُؼ٤ٞف اُشؼٔ
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 إلظٜاس ؼو٤وح اُذ٣ٖ سئ٤ظ شئٕٝ ؼعاض اٗذ٤ٗٝغ٤ا: اعرصٔاس كشطح ذعٔغ اُؽع٤ط تؼشكاخ

سئ٤ظ ٌٓرة شئٕٝ ؼعاض اُعٜٔٞس٣ح اإلٗذ٤ٗٝغ٤ح تأُذ٣٘ح أُ٘ٞسج ٗظش هللا ظاعْ هاٍ إ تالدٙ ذرظذس هائٔح ٝكٞد 

ؼاض، ٝٗٞٙ  ٓٓٓ.ٓ٘ٔاُؽط األًثش ٝطٞاًل ا٠ُ أٌُِٔح ألداء اُ٘غي ار ٣ثِؾ ػذد اُؽعاض اإلٗذ٤ٗٝغ٤٤ٖ ٛزٙ اُؼاّ ؼٞا٠ُ 

ٔوذعح ألداء اُشًٖ اُخآظ ٖٓ أسًإ اإلعالّ ؼظ٤ٞا تؽضّ ٖٓ ا٠ُ إٔ ػ٤ٞف اُشؼٖٔ اُز٣ٖ هذٓٞا ا٠ُ اُذ٣اس اُ

اُخذٓاخ ٝاإلٌٓاٗاخ أُرٌآِح اُر٢ عخشذٜا ؼٌٞٓح خادّ اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ أُِي عِٔإ تٖ ػثذ اُؼض٣ض ك٢ أُذ٣٘ح 

ح أُ٘ٞسج إ ٓا شاٛذٝٙ ػ٠ِ أسع اُٞاهغ ٖٓ ٓششٝػاخ ٝآٌا٤ٗاخ ٝخذٓاخ ذ٘ظ٤ٔ٤ح ٓر٤ٔضج تأُذ٣٘»أُ٘ٞسج. ٝهاٍ: 

ا  ًٓ ٣رشظْ اٛرٔاّ اُؽٌٞٓح اُغؼٞد٣ح تٞكٞد اُشؼٖٔ ٝؼشطٜا اُذائْ ػ٠ِ ذوذ٣ْ أُض٣ذ ٖٓ اُخذٓاخ ٝاالٌٓاٗاخ ُْٜ ػا

تؼذ ػاّ ٖٓ أظَ ذ٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ أداء اُظالج ٝاُض٣اسج تٔغعذ سعٍٞ هللا ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ تٌَ ٣غش ٝعُٜٞح 

ترٜاٍ ا٠ُ ا٠ُُٞٔ ػض ٝظَ تخاُض اُذػاء تؤٕ ٣ؽلع ٛزٙ اُثالد ال ٣غؼ٘ا ك٢ ٛزا أُواّ اال اال»ٝأٓإ،ٝأػاف: 

أُثاسًح ٝه٤ادذٜا ٝإٔ ٣ذ٣ْ ػ٤ِٜا ٗؼٔح األٖٓ ٝاألٓإ ٝاالعروشاس ٝإٔ ٣ؽون ذطِؼاخ اُو٤ادج اُر٢ ششكٜا هللا تخذٓح 

ٝسج اُرو٤ذ ، ٝشذد ػ٠ِ ػش»اُؽش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ ُخذٓح ػ٤ٞف اُشؼٖٔ ك٢ أُذ٣٘ر٤ٖ أُوذعر٤ٖ ٝأُشاػش أُوذعح 

تو٤ْ اُرؼآٖ اإلعال٢ٓ ٝاعرصٔاس كشطح ذعٔغ اُؽع٤ط ػ٠ِ طؼ٤ذ ٝاؼذ تؼشكاخ إلظٜاس ؼو٤وح اُذ٣ٖ اُؽ٤٘ق اُز١ 

 .أٝط٠ تاُرشاؼْ ٝاُرآخ٢ ت٤ٖ أُغ٤ِٖٔ

 ٓ٘ظٞٓح ٗوَ اُؽعاض ٖٓ أًثش أعاؽ٤َ اُؽاكالخ ك٢ اُؼاُْ

هاٍ إ ٝصاسذٚ ذرششف تاعروثاٍ ًاكح أُالؼظاخ أُرؼِوح ٝتاُؼٞدج ُؽذ٣س ٤ًَٝ ٝصاسج اُؽط ٝاُؼٔشج ُشئٕٝ اُض٣اسج 

تٔغرٟٞ اُخذٓح ٝكن أدٝاسٛا أُ٘اؽح تٜا ٖٓ هثَ ه٤ادج أٌُِٔح ٝهاٍ: إ ٓ٘ظٞٓح اُ٘وَ أُخظظح ُ٘وَ اُؽعاض ذؼرثش 

ا ٗطٔػ ؼاكِح ٝال صُ٘ ٓٓٓ.ٕٖٓٓ أًثش أعاؽ٤َ اُؽاكالخ ك٢ اُؼاُْ اُر٢ ذوغ ذؽد ٓظِح ٝاؼذج ذششف ػ٠ِ أداء ٗؽٞ 

ا٠ُ ذؽغ٤ٖ ٛزٙ اُخذٓاخ ٝأٝظذخ اُٞصاسج تاُلؼَ ٓ٘ز تذا٣ح اُؼاّ أُاػ٢ ٝاُؼاّ اُعاس١ خذٓح اُرؼاهذاخ اُخاطح ػ٠ِ 

ػ٤ِٔاخ اُ٘وَ اُر٢ اعرٜٔد ك٢ ؼَ اٌُص٤ش ٖٓ اإلشٌا٤ُاخ ٝذٌٔ٘د ٌٓاذة ٝٓٔص٤ِاخ شئٕٝ اُؽعاض ك٢ اتشاّ اُؼوٞد 

ر٢ ذطٔػ ا٤ُٜا ٖٓ خذٓاخ اُ٘وَ ٝاُخذٓاخ أُظاؼثح ً٘وَ األٓرؼح اُخاطح ُِؽظٍٞ ػ٠ِ خذٓاخ ٝكن أُغر٣ٞاخ اُ

ٝخالكٜا، ٝٗغؼ٠ ا٠ُ اُٞطٍٞ ا٠ُ ؼٍِٞ ٗاظؼح ًزُي ك٢ ذؽغ٤ٖ ٓغرٟٞ خذٓاخ اُ٘وَ اُرشدد١ ت٤ٖ أُطاس ٝٓواس 

ؼاكِح ٓٞظٞدج تاعرٔشاس ٝٗؼَٔ ػ٠ِ  ٓ٘ٗاُغٌٖ خظًٞطا أٜٗا ذشٜذ ؼشًح عش٣ؼح تشٌَ ٓرٞاذش ٝاُر٢ خظض ُٜا 

 .اتؼح أداء ؼشًح اُ٘وَ اُرشدد١ تٔا ك٤ٜا اُرؽغ٤٘اخ اُر٢ شٜذٛا ٓطاس األ٤ٓش ٓؽٔذ تٖ ػثذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝٓر

 

 

 

 

 

 

 
 

 


