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 أدالء المدٌنة المنورة 

 ألف حاج خالل موسم ما بعد الحج 555تستعد الستقبال 

   

 سم وا 2516سبتمبر  14افق هـ المو 1437ذو الحجة 12المدٌنة المنورة 

باشرت مختلف القطاعات بالمإسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة الٌوم أداء مهامها بكامل 

مرفقاً لخدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه  56طاقتها من خالل 

اجد الحجاج بمكة المكرمة أفضل الصالة والسالم، وكانت المإسسة قد اقتصرت عملها خالل تو

  .على أعمال الطوارئ

وأكد المتحدث الرسمً بؤدالء المدٌنة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة جاهزٌة المإسسة الستقبال أكثر 

حاج ٌتوقع وصولهم للمدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج بعد أن أدوا  555ر555من 

مكتبا  17مإسسة ومن خالل مرافقها المتمثلة فً مناسك الحج بدءاً من مساء الٌوم، مبٌناً أن ال

لجان وثالثة مراكز استقبال  8إدارة ، باإلضافة إلى  12مكتباً مسانداً و  16للخدمة المٌدانٌة و 

 .حاج 716ر555استطاعت أن تخدم خالل موسم ما قبل الحج أكثر من 

ضٌوف الرحمن المتعجلٌن الذٌن وبمشٌئة هللا تستقبل المدٌنة المنورة بدءاً من الٌوم طالئع وفود 

هـ لزٌارة المسجد النبوي والصالة فٌه 1437مّن هللا تعالى علٌهم بؤداء فرٌضة الحج لهذا العام 

، إذ -رضوان هللا علٌهما  -والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى صاحبٌه 

نة المنورة ٌومً الخمٌس والجمعة ٌتوقع أن ٌصل عشرات اآلالف من حجاج بٌت هللا إلى المدٌ

 .القادمٌن
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الفرٌق العمرو ٌعلن نجاح الخطة العامة للدفاع المدنً للطوارئ بمشاركة 

 جهة حكومٌة فً الحج 25

 

رفع معالً مدٌر عام الدفاع المدنً الفرٌق سلٌمان بن عبدهللا العمرو أسمى آٌات التهانً لخادم الحرمٌن 
الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود و لصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن 

، نائب رئٌس مجلس الوزراء، وزٌر الداخلٌة، رئٌس لجنة الحج العلٌا، و  عبدالعزٌز، ولً العهد
لصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً ولً العهد، النائب الثانً لرئٌس 

مجلس الوزراء ، وزٌر الدفاع، بمناسبة نجاح الخطة العامة للدفاع المدنً للطوارئ فً حج هذا العام، 
  .ٌل أي حوادث مؤثرة على سالمة ضٌوف الرحمن بالعاصمة المقدسة والمشاعر وهلل الحمدوعدم تسج

وقال مدٌر عام الدفاع المدنً فً تصرٌح بهذه المناسبة : حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وفرت كل 
اإلمكانات ونفذت المشروعات الضخمة لرعاٌة ضٌوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسالمتهم، وقدمت 

دعم السخً لقوات الدفاع المدنً المشاركة فً تنفٌذ الخطة العامة للطوارئ فً حج هذا العام . مما ال
فٌما تحقق من نجاح، حٌث لم ٌتم تسجٌل أي  -بعد توفٌق هللا سبحانه وتعالى -كان له أطٌب األثر 

 .لمنورةحوادث تعكر صفو الحجاج خالل أعمال الحج فً العاصمة المقدسة والمشاعر والمدٌنة ا
وقدم الفرٌق سلٌمان العمرو الشكر و التهنئة لصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن 

عبدالعزٌز، ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء، وزٌر الداخلٌة، رئٌس لجنة الحج العلٌا، والذي 
كً األمٌر خالد شرفنا باعتماده للخطة العامة ألعمال الدفاع المدنً فً الحج، ولصاحب السمو المل

الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس اللجنة المركزٌة للحج، 
ولصاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة ، الذٌن 

ضٌوف الرحمن فً جمٌع قدموا الكثٌر من أجل نجاح الخطة وتحقٌق أهدافها فً الحفاظ على سالمة 
 .أعمال الحج

بالعاصمة المقدسة  -رعاها هللا  -وأشار الفرٌق العمرو إلى أن المشروعات الكبرى التً نفذتها الدولة 
فً خفض المخاطر المحتملة فً الحج إلى أدنى  -بعد توفٌق هللا سبحانه وتعالى  -والمشاعر أسهمت 

ى أداء مهامه فً الحفاظ على سالمة ضٌوف الرحمن المستوٌات وعززت من قدرة الدفاع المدنً عل
جهة حكومٌة وتضمنت االستعداد الكامل  25من خالل الخطة العامة للطوارئ والتً شارك فً تنفٌذها 

للتعامل مع عدد من األخطار االفتراضٌة تم رصدها وتعزٌز اإلجراءات الوقائٌة لمنعها أو التخفٌف من 
أهمٌة عامل التقٌٌم فً خطة الدفاع المدنً للطوارئ بالحج والذي سوف  آثارها فً حال حدوثها ، مؤكدا  

بتشكٌله لتقٌٌم أداء الجهات المشاركة فً  -حفظه هللا  -ٌتم من خالل فرٌق مستقل وجه سمو ولً العهد 
س تنفٌذ الخطة، واإلفادة من نتائج تقٌٌم األداء فً إعداد خطة حج العام القادم بمشٌئة هللا تعالى على أس

 .علمٌة
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منظمة الصحة العالمٌة للشرق األوسط : نهنئ المملكة على نجاحها فً 

تنظٌم موسم الحج الذي جاء خالٌاً من أٌة أمراض وبائٌة أو مشكالت 
 تهدد الصحة بٌن الحجاج

 

 سم وا 2116سبتمبر  14هـ الموافق  1431ذو الحجة  12منى 

للشرق األوسط الدكتور جواد المحجور خالص  قدم نائب المدٌر اإلقلٌمً لمنظمة الصحة العالمٌة

التهنئة إلى المملكة العربٌة السعودٌة على نجاحها فً تنظٌم موسم الحج لهذا العام الذي جاء خالٌا  

حتى اآلن من أٌة أمراض وبائٌة أو مشكالت تهدد الصحة العمومٌة بٌن الحجاج خالل تأدٌة 

  .مناسكهم

الصحفً الذي عقده معالً وزٌر الصحة الدكتور توفٌق بن فوزان وقال فً بٌان تاله خالل المؤتمر 

الربٌعة، الٌوم ، بمستشفى منى الطوارئ : تعرب منظمة الصحة العالمٌة عن تقدٌرها العمٌق لكافة 

العاملٌن الصحٌٌن والمتطوعٌن الذٌن تمت تعبئتهم لخدمة الحجٌج على ما أبدوه من تفان من جهود 

  .عاٌة الصحٌة للحجاجخارقة لتقدٌم خدمات الر

وأضاف : جرٌا على ما اعتدناه فً األعوام الماضٌة فقد لبت منظمة الصحة العالمٌة الدعوة 

الكرٌمة من معالً وزٌر الصحة وأرسلت فرٌق عمل خالل موسم الحج لهذا العام ٌتألف من خبراء 

لمنظمة فً العمل مع فً مجاالت الوبائٌة ومكافحة األمراض واتصال المخاطر، وقد انخرط فرٌق ا

  .أطر وزارة الصحة لمتابعة إجراءات التأهب واالستجابة الصحٌة أثناء الحج

وقال الدكتور المحجور : إن المنظمة تؤكد على أهمٌة إجراءات تقلٌل المخاطر المتعلقة بالصحة 

ئح الدولٌة العمومٌة التً طبقتها وزارة الصحة بغٌة تأمٌن موسم حج آمن وذلك طبقا لمتطلبات اللوا

(، وقد أثبتت بالتجربة فعالٌة هذه اإلجراءات فً الوصول إلى موسم حج خال من  2115) 

األمراض الوبائٌة وخال من أٌة مشكالت تهدد الصحة العمومٌة، كذلك الحظت المنظمة وبارتٌاح 

المٌة الدور المتنامً الذي ٌقوم به المركز العالمً لطب الحشود المتعاون مع منظمة الصحة الع

   .تحت قٌادة وزارة الصحة وال سٌما فً مجاالت تقدٌر األخطار والتدرٌب والبحوث

وقال : إن منظمة الصحة العالمٌة تؤكد على الحاجة إلى نظل متأهبٌن، وأن نواصل مراقبة 

التهدٌدات على الصحة العمومٌة التً قد تظهر بٌن الحجاج بعد عودتهم لبالدهم، ونذكر فً هذا 

منظمة الصحة العالمٌة قد عملت مع سائر البلدان المعنٌة من أجل تقوٌة نظم ترصد  الصدد أن

األمراض لدٌهم وتعزٌز اتصال المخاطر وتهدف هذه اإلجراءات إلى االكتشاف المبكر واالستجابة 

  .المالئمة ألٌة أمراض تهدد الصحة العمومٌة

شرق األوسط الدكتور جواد المحجور بٌانه واختتم نائب المدٌر اإلقلٌمً لمنظمة الصحة العالمٌة لل

قائال : وإذ نجدد الشكر لمعالً وزٌر الصحة على دعوته الكرٌمة لمنظمة الصحة العالمٌة، نعرب 

عن تقدٌر المنظمة العمٌق لما لمسناه من حسن االستعداد والتنظٌم وحشد كافة الموارد واإلمكانٌات 

الرحمن، ونتمنى لجمٌع الحجاج عودة سالمة  لتأمٌن جمٌع الخدمات الصحٌة الالزمة لضٌوف

 .ألوطانهم بعد االنتهاء من رحلتهم المباركة
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ٌُعلن سالمة حج هذا العام  هـ وخلوه من األمراض 1437وزٌر الصحة 

 الوبائٌة والمحجرٌة

 

 سم وا 2516سبتمبر  14هـ الموافق  1437ذو الحجة  12منى 

هـ  1437أعلن معالً وزٌر الصحة الدكتور توفٌق بن فوزان الربٌعة سـالمة حج هذا العام 

 .وخلوه من األمراض الوبائٌة، وأن جمٌع حجاج بٌت هللا الحرام ٌتمتعون بصحة وعافٌة

ً بٌان صحفً استهل به معالٌه المإتمر الصحفً الذي عقده الٌوم بمستشفى منى جاء ذلك ف

  .الطوارئ، بمشعر منى
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قائد قوات أمن المنشآت ٌإكد نجاح جمٌع مراحل نقل الحجاج عبر قطار 

 المشاعر

 

 سم وا 2516سبتمبر  14ه الموافق  1437ذو الحجة  12مكة المكرمة 

أكد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجبَّاري نجاح جمٌع مراحل تفوٌج حجاج بٌت 

بٌت هللا  هللا الحرام عبر جمٌع محطات قطار المشاعر، وذلك بعد نفرة الحجاج من مشعر منى إلى

  .الحرام

وأشار إلى أن قوات أمن المنشآت عملت جنباً إلى جنب مع القطاعات األمنٌة والعسكرٌة والمدنٌة 

األخرى لتسهٌل خدمة ضٌوف الرحمن، مشٌداً بما تحقق خالل حج هذا العام من نجاحات 

 ـ التً لم تؤلو ملموسة، موضحاً بؤنها أتت بعد متابعة وتوجٌه من القٌادة الرشٌدة ـ حفظها هللا

 .جهداً حٌال توفٌر كل ما من شؤنه خدمة حجاج بٌت هللا الحرام

وشكر اللواء الجباري المشاركٌن ضباطاً وأفراداً ومدنٌٌن من قوات أمن المنشآت على ما قدموه 

من جهود خالل هذه المهمة الدٌنٌة من أعماٍل إنسانٌة وأمنٌة كان لها األثر فً نجاح حج هذا 

 .العام
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 أنف زبج خالل يىسى يب بعذ انسح 555أدالء انًذٌُت انًُىسة حسخعذ السخقببل 

 

باشرت مختلف القطاعات بالمإسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة الٌوم أداء مهامها بكامل 

لخدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه  مرفقاً  56طاقتها من خالل 

أفضل الصالة والسالم، وكانت المإسسة قد اقتصرت عملها خالل تواجد الحجاج بمكة المكرمة على 

  .أعمال الطوارئ

وأكد المتحدث الرسمً بؤدالء المدٌنة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة جاهزٌة المإسسة الستقبال أكثر من 

حاج ٌتوقع وصولهم للمدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج بعد أن أدوا مناسك الحج  555ر555

للخدمة المٌدانٌة مكتبا  17بدءاً من مساء الٌوم، مبٌناً أن المإسسة ومن خالل مرافقها المتمثلة فً 

لجان وثالثة مراكز استقبال استطاعت أن تخدم  8إدارة ، باإلضافة إلى  12مكتباً مسانداً و  16و 

 .حاج 716ر555خالل موسم ما قبل الحج أكثر من 

وبمشٌئة هللا تستقبل المدٌنة المنورة بدءاً من الٌوم طالئع وفود ضٌوف الرحمن المتعجلٌن الذٌن مّن 

هـ لزٌارة المسجد النبوي والصالة فٌه 1437لٌهم بؤداء فرٌضة الحج لهذا العام هللا تعالى ع

، إذ -رضوان هللا علٌهما  –والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى صاحبٌه 

ٌتوقع أن ٌصل عشرات اآلالف من حجاج بٌت هللا إلى المدٌنة المنورة ٌومً الخمٌس والجمعة 

 .القادمٌن
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 مهمة لخدمة ضٌوف الرحمن 13«: أدالء المدٌنة»و 

 

  ()المدٌنة المنورة« عكاظ»

عدم انحصار « عكاظ»م بالً لـكد رئٌس مجلس المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة حاتا

خدمات المؤسسة األهلٌة لألدالء فً االحتفاظ بجواز الحاج حتى ٌنتهً من مناسك الحج كافة، 

 .مهمة لخدمة ضٌوف الرحمن 13الفتا إلى أن المؤسسة لدٌها 

وأضاف بقوله إن من الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن تدقٌق وتوثٌق العقود إلكترونٌا  عبر 

لكترونً الموحد، فضال عن تأهٌل شركات تحمٌل وتنزٌل أمتعة الحجاج وتسجٌلها فً المسار اإل

النظام وتسجٌل متعهدي اإلعاشة المصرح لهم من قبل األمانة لتقدٌم إعاشة الحجاج. والكشف 

ساعة بناء على العقود المصدقة وحسب توارٌخ  24على الدور السكنٌة قبل وصول الحجاج بـ 

الحجاج فً مراكز االستقبال الثالثة والترحٌب بهم وتحدٌد سكنهم من خالل القدوم، واستقبال 

عقود السكن وإصدار أوامر التفوٌج لهم وتصعٌدهم على الحافالت وتوجٌههم إلى السكن بعد 

تسلٌمهم البطاقات االستداللٌة، وانتظار الحافالت عند السكن والتأكد من جاهزٌة السكن وتوافر 

ة، فضال عن متابعة عملٌة التفوٌج حتى صعود آخر حاج إلى غرفته وحل متطلبات التفوٌج كاف

 .أي مشكالت ومعوقات تظهر أثناء عملٌة التفوٌج

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 ششوخ غ١شاْ.. غذاً  14ؽبعبً ع١غبدسْٚ غ١جخ ِٕزظ١ّٓ ِغ  2091 

 وصىل أونى دفعبث انسدبج انًخعدهٍٍ نهًذٌُت

 

 ٚصٛي اٌؾبفالد ٌؾغبط اٌّٛعُ اٌضبٟٔ

 خبٌذ اٌضا٠ذٞ -اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

ّٓ هللا ػ١ٍُٙ ثؤداء ِٕبعىُٙ ثىً ٠غش  اعزمجٍذ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح أٌٚٝ دفؼبد اٌؾغبط اٌّزؼغ١ٍٓ اٌز٠ٓ ِـ

ٚعٌٙٛخ فٟ ِٛعُ ٔبعؼ ثىً اٌّمب١٠ظ ثفعً اٌؼٕب٠خ ٚاٌخذِبد اٌّعبػفخ اٌزٟ ٚعٗ ثٙب خبدَ 

 .-ؽفظُٙ هللا-ف١ٓ ٚعّٛ ٌٟٚ ػٙذٖ األ١ِٓ ٚعّٛ ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠

 665ِشفمبً أوٍّذ عب٘ض٠زٙب العزمجبي أوضش ِٓ  65ٚروش اٌّزؾذس اٌشعّٟ ٌألدالء وّبي خ١ٍفخ، أْ 

 .-اػزجبساً ِٓ ِغبء أِظ األسثؼبء-أٌف ؽبعبً ِغ ثذأ رذفمُٙ ٌط١جخ اٌط١جخ خالي ِٛعُ ِب ثؼذ اٌؾظ 

ِىزجبً ِغبٔذاً،  45ِىزجبً ٌٍخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ، ٚ 41ِٓ خالي ِشافمٙب اٌّزّضٍخ فٟ ٚث١ٓ أْ اٌّؤعغخ ٚ

إداسح، ثبإلظبفخ إٌٝ صّبٟٔ ٌغبْ ٚصالصخ ِشاوض اعزمجبي، اعزطبػذ أْ رخذَ خالي ِٛعُ ِب لجً  41ٚ

 .أٌف ؽبط 145اٌؾظ أوضش ِٓ 

ّٓ هللا رؼبٌٝ ٚثذأد اٌّؤعغخ ِٕز األِظ ثبعزمجبي غالئغ ٚفٛد ظ١ٛف اٌشؽّٓ اٌّزؼغ١ٍ ٓ، اٌز٠ٓ ِ

ػ١ٍُٙ أداء فش٠عخ اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ، ٚرٌه ٌض٠بسح اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚاٌصالح ف١ٗ ٚاٌزششف ثبٌغالَ ػٍٝ 

سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚػٍٝ صبؽج١ٗ سظٛاْ هللا ػ١ٍّٙب، ؽ١ش ٠زٛلغ أْ ٠صً ػششاد 

 .اٌغّؼخا٢الف ِٓ ؽغبط ث١ذ هللا إٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٠ِٟٛ اٌخ١ّظ ٚ

، ٚػذد اٌشؽالد اٌّزٛلؼخ رجٍغ  عزٕطٍك غذا اٌغّؼخ  عذ٠ش ثبٌزوش أْ أٌٚٝ سؽالد ِغبدسح اٌؾغبط

 .ششوخ غ١شاْ ػب١ٌّخ 14سؽٍخ أزظّذ ؽغٛصارُٙ ِغ  1504

 

 

 



 

 
11 

   

سٍبسة خىنف  05قطبعبث زكىيٍت وأههٍت حعهٍ خبهضٌخهب السخقببل يىسى انسح انثبًَ ببنًذٌُت  8

هٍٍ يٍ انشًس خىالث عهى انًببًَ انًخصصت بسكٍ يظهت نىقبٌت انًص 055و« انطبسئت»نـ

 انسدٍح نخفبدي سهبٍبث انًىسى األول األدالء حخأهب بًشاكض االسخقببل و
 أنف زبج 055حىقعبث ببسخقببل انًذٌُت نـ

 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح -ػجذاٌشؽ١ُ اٌؾذادٞ 

 46/50/1545اٌخ١ّظ 

 

اعزؼذد وبفخ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ اٌّذ١ٔخ ٚاٌؼغىش٠خ ٚاٌّؤعغبد األ١ٍ٘خ اٌّؼ١ٕخ ثخذِخ اٌؾظ ثّزبثؼخ ِٓ صبؽت 

اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١صً ثٓ عٍّبْ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚسئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ اٌّشوض٠خ العزمجبي أفٛاط اٌؾغ١ظ 

أٌف ؽبط ٌٍّٛعُ  155ِٚٓ اٌّزٛلغ أْ رغزمجً اٌّذ٠ٕخ ِب ٠مبسة  اٌمبد١ِٓ ِٓ ِىخ اٌّىشِخ ثؼذ أدائُٙ ٌفش٠عخ اٌؾظ،

  4141اٌضبٟٔ ٘زا اٌؼبَ 

٘ـ 4141ٚوبٔذ ٚصاسح اٌؾظ ٚاٌؼّشح ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح لذ أوذد عب٘ض٠زٙب ٌزٕف١ز خطخ اٌّٛعُ اٌضبٟٔ ٌؾظ ٘زا اٌؼبَ 

٠زؼٍك ثؤػّبي اٌؾظ عٛاء ثّمش فشع ثزغ١ٙضاد رم١ٕخ ٚإداس٠خ ٚفك ِب خطػ ٌٗ لجً ِٛعُ اٌؾظ األٚي ثزفمذ وً ِب 

اٌٛصاسح أٚ اٌغٙبد اٌؼبٍِخ فٟ اٌؾظ ٚاٌّشرجطخ ِجبششح ثفشع ٚصاسح اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ ِٕٚٙب اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء اٌزٟ 

ا ػجش ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ًٛ  .اعزؼذد ثذٚس٘ب العزمجبي ػٛدح اٌؾغ١ظ ِٓ ِىخ اٌّىشِخ ثًشا ٚع

 

  ٚفشد ظبثػ 2000

ػجذاٌشؽّٓ اٌّشؾٓ أْ لٛح أِٓ اٌّغغذ  –ِٚٓ عبٔت اٌمٛح اٌخبصخ ثؤِٓ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف أٚظؼ اٌؼ١ّذ 

 1555إٌجٛٞ اٌشش٠ف عب٘ضح ثىً غبلزٙب اٌجشش٠خ ٚا١ٌ٢خ ٌٍّٛعُ اٌضبٟٔ ثؼذد لٛح ثشش٠خ ِٓ سعبي األِٓ ٠صً إٌٝ 

ّشبػش اٌّمذعخ ػمذٔب ػذح اعزّبػبد صجبؽ١خ ِٚغبئ١خ ظبثػ ٚفشد ِش١شا اٌؼ١ّذ أٔٗ خالي ٚعٛد اٌؾغ١ظ فٟ اٌ

ٌّٕبلشخ ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ خطخ أػًّ اٌؾظ فٟ اٌّٛعُ األٚي ِغ ثؼط اٌزٛص١بد ٚرفبدٞ اٌغٍج١بد خالي ػٛدح اٌؾغبط 

 .ٌٍّٛعُ اٌضبٟٔ ثؾعٛس لبدح ِٚذ٠شٞ اإلداساد ٚاألعٙضح األ١ِٕخ ثؤِٓ اٌؾشَ إٌجٛٞ

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1111098.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1111098.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1111098.jpeg
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  خطخ ِزىبٍِخ

ِذ٠ش إداسح اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ اٌصؾٟ ٚاٌّزؾذس اٌشعّٟ ثؾصخ ِٕطمخ « اٌّذ٠ٕخ»خ أوذ ٌـ ٚػٍٝ صؼ١ذ اٌصؾ

اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚلبي: اعزؼذد اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍشؤْٚ اٌصؾ١خ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثىبفخ اٌزشر١جبد ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد 

ٚأػذد اٌٛصاسح خطخ  4141ِٛعُ اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ  اٌصؾ١خ ٌضٚاس ِغغذ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لجً ٚثؼذ

صؾ١خ ِزىبٍِخ ٌزؾم١ك أفعً ِغزٜٛ ِٓ األداء ٌٍخذِبد اٌصؾ١خ ٌع١ٛف اٌشؽّٓ ٚاٌّٛاغ١ٕٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ ٚرٛف١ش 

ِٕظِٛخ ِٓ اٌخذِبد اٌصؾ١خ اٌّزىبٍِخ ِٓ خالي ثشاِظ ػالع١خ ٚٚلبئ١خ ٚإعؼبف١خ ػٓ غش٠ك ِٕشآد صؾ١خ ِغٙضح 

وٛادس غج١خ ِؤٍ٘خ ِٚذسثخ ٌزمذ٠ُ ٘زٖ اٌخذِبد داخً اٌّذ٠ٕخ ٚفٟ إٌّبفز اٌخبسع١خ ِش١شا اٌذلً أٔٗ فٟ رغ١ًٙضا ػب١ًٌب ٚ

( ؽبعب ٚال أِشاض ٚثبئ١خ ث١ُٕٙ ٚهلل اٌؾّذ ٚٔؾٓ فٟ أزظبس 604115اٌّٛعُ األٚي رُ رمذ٠ُ اٌخذِخ اٌصؾ١خ ٌـ )

٘زا اٌشٙش ٚوبفخ اٌّغزشف١بد ٚاٌّشاوض  ٚصٛي ظ١ٛف اٌشؽّٓ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِغ ِطٍغ ٠َٛ اٌضبٌش ػشش ِٓ

 .اٌصؾ١خ ِزؤ٘جخ ػٍٝ لذَ ٚعبق ٌخذِخ صٚاس غ١جخ اٌط١جخ

 

  ِبء صِضَ

ٚفٟ اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف اعزؼذد ٚوبٌخ اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌشؤْٚ اٌّغغذ إٌجٛٞ ثزغ١ٙض وً ِب ٠زؼٍك ثبٌؾغبط ِٓ 

 ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ ِغ رٛف١ش ِبء صِضَ ِٓ إششاف ػٍٝ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌضٚاس ِغغذ سعٛي هللا صٍٝ هللا

أٌف ؽبفظخ ١ِبٖ  46غٓ ١ِٛ٠ًب ٠زُ ٔمٍٙب ثٛاعطخ صٙبس٠ظ ِخصصخ ٌزٌه ٚرٛص٠غ  655ِىخ اٌّىشِخ ثّب ٠ض٠ذ ػٍٝ 

خضأًب ِٓ اٌّبء اٌّجشد ِٛصػخ فٟ ِٛالغ ِزفشلخ ثغبؽبد اٌّغغذ إٌجٛٞ  15صِضَ داخً اٌّغغذ إٌجٛٞ ٚرؤ١ِٓ 

مغُ إٌغٛٞ اعزؼذ ثبٌّشالجبد ٚاٌّٛعٙبد فٟ إداسح اٌزٛع١ٗ إٌغبئٟ اٌز٠ٓ ٠ؤد٠ٓ األػّبي إٌّٛغخ ثٙٓ فٟ ٕٚ٘بن اٌ

األلغبَ إٌغبئ١خ ِٓ اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد ٌٍؾبع١بد ِٚشالجخ ع١ّغ اٌخذِبد داخً األلغبَ إٌغبئ١خ ٚلذ ٚفشد شؤْٚ 

 .ّص١ٍٓ ِٓ ؽشاسح اٌشّظِظٍخ ٌٛلب٠خ اٌ 165ع١بسح عٌٛف إٌٝ عبٔت ر١ٙئخ  15اٌؾش١ِٓ 

 

  عٛالد ِغزّشح

ِٚٓ عبٔت اٌذفبع اٌّذٟٔ أٚظؼ اٌؼم١ذ خبٌذ اٌغٕٟٙ اٌّزؾذس اٌشعّٟ ٌّذ٠ش٠خ اٌذفبع اٌّذٟٔ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

ٚرٌه ثٛظغ اٌخطػ إٌّبعجخ ٌخذِخ ظ١ٛف اٌشؽّٓ ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ  4145ٔؾٓ ِغزؼذْٚ ِٓ ثذا٠خ اٌّٛعُ اٌّبظٟ 

ُٙ ِٚغ ثذا٠خ ٘زا اٌّٛعُ لّٕب ثؼذح عٛالد ػٍٝ اٌّجبٟٔ اٌّخصصخ ثغىٓ اٌؾغ١ظ ٚسصذٔب ثؼط عالِزُٙ فٟ ِغىٕ

اٌغٍج١بد ٚربثؼٕب٘ب ؽزٝ أص٠ٍذ لجً ٚصٛي اٌؾغبط ٌٍّذ٠ٕخ فٟ اٌّٛعُ األٚي ٚخطخ اٌّٛعُ اٌضبٟٔ ٟ٘ اِزذاد ٌٍخطخ 

رغزخذَ فٟ ؽبالد اٌطٛاسئ ٌؾّب٠خ أِٓ ٚعالِخ ٌٍّٛعُ األٚي ثىبًِ اٌمٛح اٌؼبٍِخ ٚثىبفخ ا١ٌ٢بد وّب ٌذ٠ٕب ٌخطخ ثذ٠ٍخ 

ظ١ٛف اٌشؽّٓ خالي ِٛعُ ؽظ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٚرٌه ثّٛاعٙخ اٌّخبغش وبفخ خالي ِب رجمٝ ِٓ ِٛعُ اٌؾظ ٕٚ٘بن 

خطخ رٙذف إٌٝ ارخبر وبفخ اٌزذاث١ش إٌّبعجخ ٌؾّب٠خ اٌؾغبط ٚاٌّٛاغ١ٕٓ فٟ ٚلذ ٚاؽذ ِغ اٌزٕغ١ك ث١ٓ اٌغٙبد 

ِب لذ ٠ؾذس ِٓ غٛاسئ ثىً وفبءح ٚالزذاس ٚأْ خطخ اٌذفبع اٌّذٟٔ ٌذ٠ٙب اٌمذسح ٌٍزؼبًِ ِغ أوضش  اٌؾى١ِٛخ ٌّٛاعٙخ

 .افزشاًظب ٌألخطبس اٌّؾزٍّخ فٟ اٌؾظ 44ِٓ 
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  أغ١بث١خ اٌؾشوخ

ٚػٓ اٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ ثبٌّٕطمخ اٌّشوض٠خ لبي اٌؼ١ّذ ػّش إٌضاٚٞ: ٔؾٓ ٚظؼٕب خطزٕب ِٕز ثذا٠خ ِٛعُ اٌؾظ اٌزٞ ثذأ 

ثّب ف١ٙب خطخ اٌّٛعُ اٌضبٟٔ ٚأ٠عب ال رٕظ  4145ِٓ األٚي ِٓ شٙش رٚاٌمؼذح ٚرٕزٟٙ فٟ ِٕزصف شٙش ِؾشَ اٌمبدَ 

خطخ صالح ػ١ذ األظؾٝ اٌّجبسن رّذ ثىً ٔغبػ ٚهلل اٌؾّذ ِٚغ لذَٚ أٌٚٝ اٌمٛافً ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح لبدِخ ِٓ ِىخ 

ٚخبصخ فٟ إٌّطمخ اٌّشوض٠خ ٚرٌه ِغ ِطٍغ فغش ٠َٛ  اٌّىشِخ عٛف ٠ىْٛ ٕ٘بن فشق ١ِذأٟ ٌزٕظ١ُ ؽشوخ اٌمذَٚ

اٌضبٌش ػشش ِٓ ٘زا اٌشٙش ٚرٌه ؽغت رٛع١ٙبد ِٚزبثؼخ اٌؼ١ّذ ٔٛاف اٌّؾّذٞ ِذ٠ش إداسح ِشٚس ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ 

إٌّٛسح ٌشفغ ِغزٜٛ األداء األِٕٟ ا١ٌّذأٟ ٚاٌٛعٛد اٌّىضف فٟ وً اٌّٛالغ داخً اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚػٍٝ اٌخطٛغ 

ؼخ ثبٌزٕغ١ك ِغ ثؼط اٌغٙبد األ١ِٕخ اٌّؼ١ٕخ ثزز١ًٌ اٌصؼبة ٚاٌؾشص ػٍٝ عالِخ اٌطش٠ك أِبَ اٌّشوجبد اٌغش٠

ٚرغ١ًٙ ػجٛس ٚرٕمً اٌؾغبط ٚصٚاس ِغغذ سعٛي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٌعّبْ أغ١بث١خ اٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ فٟ 

اٌغشٞ فٟ ع١ّغ االرغب٘بد ٚاٌّٛالغ اٌزٟ ع١ّغ اٌشٛاسع ٚاٌطشلبد ثزٛص٠غ اٌذٚس٠بد اٌشاوجخ ٚاٌشاعٍخ ٚاٌّشٚس 

رٛعذ ف١ٙب وضبفخ ثشش٠خ أٚ ِشٚس٠خ ثبٌّٕطمخ اٌّشوض٠خ اٌّؾ١طخ ثبٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ٚأِبوٓ ص٠بساد اٌؾغبط 

 .ٌٍّغبعذ ٚاألِبوٓ اٌزبس٠خ١خ ٚأِبَ األعٛاق ٚاٌّؾالد اٌزغبس٠خ

  أسلٝ اٌخذِبد

عالِخ ا١ٌٍٙجٟ: إْ األِبٔخ عؼذ ٌزٕف١ز خطخ ِزىبٍِخ  –إٌّٛسح إٌّٙذط ِٓ عبٔجٗ لبي اٌّزؾذس اٌشعّٟ ألِبٔخ اٌّذ٠ٕخ 

عؼ١ًب ِٕٙب ٌزٛف١ش أسلٝ اٌخذِبد  4141ٌٍخذِبد اٌزٟ رمذِٙب أِبٔخ اٌّذ٠ٕخ ٌع١ٛف اٌشؽّٓ فٟ ِٛعُ اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ 

اٌّىشِخ ٠ٚشبسن فٟ رٕف١ز  ٌؾغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ فٟ اٌّٛالغ اٌزٟ ٠شربدٚٔٙب لجً ر٘بثُٙ ٌّىخ ٚثؼذ ػٛدرُٙ ِٓ ِىخ

أػّبي اٌؾظ اٌضبٟٔ ػذح ٌغبْ رمَٛ ثغٛالد ػٍٝ األعٛاق ٚخبصخ أعٛاق إٌّطمخ اٌّشوض٠خ ثؾىُ رٛاعذ أوجش فٛط ِٓ 

اٌؾغ١ظ ؽٛي إٌّطمخ اٌّشوض٠خ ٌّزبثؼخ اٌص١بٔخ ٚإٌظبفخ ٚرٕظ١ُ ؽشوخ اٌج١غ ِٕٚغ اٌجبػخ اٌغبئ١ٍٓ ِٓ اٌج١غ ػٍٝ 

  .حاألسصفخ اٌزٟ خصصذ ٌٍّشب

 

  يشاكض اسخقببل

اعزؼذد ٌٍّٛعُ اٌضبٟٔ ثؼذ ٔغبػ خطزٙب ٌٍّٛعُ األٚي ٚأوذ سئ١ظ اٌّؤعغخ األ١ٍ٘خ  انًؤسست األههٍت نألدالء

أٌف ؽبط  155ؽبرُ ثٓ عؼفش ثبٌٟ ٔؾّذ هللا ٌٕغبػ اٌّٛعُ األٚي ٌٙزا اٌؼبَ ؽ١ش لذِٕب خذِبرٕب ألوضش ِٓ  –ٌألدالء 

ىخ ػجش ػذح ِىبرت ١ِذا١ٔخ عخشد وبفخ إِىب١ٔبرٙب ٌخذِخ ظ١ٛف اٌشؽّٓ ثٕبء ػٍٝ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح لجً ر٘بثُٙ ٌّ

ٚٔؾٓ ِغزؼذْٚ ثّشاوض االعزمجبي ١ٌَٛ اٌضبٌش ػشش ِٓ ٘زا اٌشٙش  4141اٌخطخ اٌزٟ ٚظؼذ ٌّٛعُ اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ 

اٌّششذ٠ٓ ٚإٌّغم١ٓ ٚإ٠صبي ثبعزمجبي ػٛدح اٌؾغ١ظ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثزىض١ف ِٙبِٙب ٚٔشش ع١ّغ غٛالّٙب ِٓ ل١بد١٠ٓ ٚ

اٌؾغبط ٌّٛالغ عىُٕٙ ِٚٓ اٌّزٛلغ فٟ اٌّٛعُ اٌضبٟٔ ؽعٛس ٔصف ١ٍِْٛ ؽبط ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثؼذ أدائُٙ فش٠عخ 

 .اٌؾظ
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 ( أنف زبج555أدالء انًذٌُت حببشش اسخقببل )
 انًذٌُت انًُىسة -عبذانشزٍى انسذادي 

 55/50/0552انخًٍس 

 

( يشفقًب نخذيت 52ببششث صببذ أيس كبفت قطبعبث انًؤسست األههٍَّت نألدالء أداء يهبيهب بكبيم طبقخهب يٍ خالل )

اس يسدذ َبٍه عهٍه أفضم انصالة وانسالو، وكبَج انًؤسست قذ  بج بٍج هللا انسشاو، وصوَّ ضٍىف انشزًٍ زدَّ

يت عهى أعًبل انطىاسئاقخصشث عًههب خالل وخىد   .انسدبج بًكَّت انًكشَّ

ٌَّ خبهضٌَّت األدالء السخقببل أكثش يٍ ) ( أنف زبج ٌخىقع 555وأوضر انًخسذِّد انشسًً نألدالء كًبل بٍ أزًذ خهٍفت أ

سة خالل يىسى يب بعذ انسح، اعخببًسا يٍ يسبء أيس األسبعبء، وبٍٍَّ أٌ انًؤسست  ل ويٍ خال-وصىنهى نهًذٌُت انًُىَّ

يشاكض  3ندبٌ، و 8إداسة، ببإلضبفت إنى  50يكخبًب يسبًَذا، و 52يكخبًب نهخذيت انًٍذاٍََّت، و 50يشافقهب انًخًثهت فً 

، وبًشٍئت هللا حسخقبم انًذٌُت 052اسخطبعج أٌ حخذو خالل يىسى يب قبم انسحِّ أكثش يٍ ) -اسخقببل ( أنف زبجٍّ

سة بذًءا يٍ يسبء أيس األسبعبء طال ٍَّ هللا حعبنى عهٍهى أداء فشٌضت انًُىَّ هٍٍ انزٌٍ ي ئع وفىد ضٍىف انشزًٍ انًخعدِّ

هـ ورنك نضٌبسة انًسدذ انُبىي، وانصالة فٍه، وانخششَّف ببنسالو عهى سسىل هللا صهى هللا 5330انسحِّ نهزا انعبو 

 .-سضىاٌ هللا عهٍهًب-عهٍه وسهى، وعهى صبزبٍه 
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 ة المنورةألف حاج ٌستقبلهم أدالء المدٌن 550
 المنورة المدٌنة - الٌوم

باشرت مختلف القطاعات بالمإسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة أمس أداء مهامها بكامل 
مرفقا لخدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه  56طاقتها من خالل 

 .أفضل الصالة والسالم

وكانت المإسسة قد اقتصرت عملها خالل تواجد الحجاج بمكة المكرمة على أعمال الطوارئ، 
وأكد المتحدث الرسمً ألدالء المدٌنة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة جاهزٌة المإسسة الستقبال 

حاج ٌتوقع وصولهم للمدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج بعد أن أدوا  555ر555أكثر من 
 .حج بدءا من مساء أمس األولمناسك ال

مكتبا مساندا  16مكتبا للخدمة المٌدانٌة و 17مبٌنا أن المإسسة من خالل مرافقها المتمثلة فً 
لجان وثالثة مراكز استقبال استطاعت أن تخدم خالل موسم الحج  8إدارة، باإلضافة إلى  12و

 .حاج 716ر555أكثر من 

المنورة بدءا من الٌوم طالئع وفود ضٌوف الرحمن  تستقبل المدٌنة -تعالى  -وبمشٌئة هللا 
هـ لزٌارة المسجد 1437علٌهم بؤداء فرٌضة الحج لهذا العام  -تعالى  -المتعجلٌن الذٌن مّن هللا 

 -النبوي والصالة فٌه والتشرف بالسالم على رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( وعلى صاحبٌه 
عشرات اآلالف من حجاج بٌت هللا إلى المدٌنة المنورة إذ ٌتوقع أن ٌصل  -رضوان هللا علٌهما 

 .ٌومً الخمٌس والجمعة المقبلٌن
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 حاج ألف 555 الستقبال تستعد المدينت أدالء

 

 
  AM 12:42 15-09-2016     الوطن المنورة: المدينت

باشرث يخخهف انقطاعاث بانًؤسست األههيت نألدالء في انًذيُت انًُىرة أيس، أداء يهايها بكايم 

يرفقا نخذيت ضيىف انرحًٍ حداج بيج هللا انحراو زوار يسدذ َبيه عهيه أفضم  65خالل طاقخها يٍ 

انصالة وانسالو. وكاَج أعًال انًؤسست قذ اقخصرث خالل حىاخذ انحداج بًكت انًكريت عهى 

 .انطىارئ

وأكذ انًخحذد انرسًي ألدالء انًذيُت انذنيم كًال بٍ أحًذ خهيفت خاهسيت انًؤسست السخقبال 

أنف حاج يٍ انًخعدهيٍ، يخىقع وصىنهى نهًذيُت انًُىرة خالل يىسى يا بعذ انحح، بعذ  665ر يٍ أكث

 71أٌ أدوا يُاسك انحح بذءا يٍ يساء أيس، يبيُا أٌ انًؤسست ويٍ خالل يرافقها انًخًثهت في 

سخطاعج أٌ نداٌ، وثالثت يراكس اسخقبال، ا 8إدارة، و 71يكخبا يساَذا و 75يكخبا نهخذيت انًيذاَيت و

 .أنف حاج 175حخذو خالل يىسى يا قبم انحح أكثر يٍ 

 

 


