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 رؤساء مكاتب شؤون الحجاج ٌطلعون على معارض المدٌنة المنورة

 

  

 

 
 سم وا2116أغسطس  25هـ الموافق 1431ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 

نظمت المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة أمس, جولة لرإساء مكاتب شإون الحجاج شملت 

معرض عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشرٌف, ومعرض أسماء هللا الحسنى, ومعرض القرآن 

الكرٌم, اطلعوا خاللها على ما تحوٌه من معروضات متنوعة تجّسد عناٌة الحكومة الرشٌدة 

 .شرٌفٌن وخدمة قاصدٌهمابالحرمٌن ال

وأوضح عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء المتحدث الرسمً الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة, 

أن الجولة تؤتً فً إطار دور المإسسة بتعرٌف مكاتب شإون الحجاج )بعثات الحج( بالمرافق 

قشة إضافة خدمة جدٌدة تقدمها الحضارٌة والمواقع التارٌخٌة بالمدٌنة المنورة, مضٌفاً أنه تمت منا

المإسسة األهلٌة لألدالء للحجاج الكرام تتضمن برنامج لزٌارة األماكن التارٌخٌة والحضارٌة 

بالمدٌنة المنورة, مإكداً حرص "األدالء" على إدراج البرنامج ضمن حزمة الخدمات التً تقدمها 

 .لضٌوف الرحمن بعد وضع الترتٌبات واإلجراءات النظامٌة

  //انتهى //
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 وفد "األدالء" ٌزور معرض الحرمٌن الشرٌفٌن بالمدٌنة المنورة
 

 

 سم وا 2116أغسطس  25هـ الموافق  1431ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 

زار أعضاء مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء مإخرا, معرض الحرمٌن الشرٌفٌن المقام فً 

ن بشؤ -أٌداها هللا  -الجهة الجنوبٌة من المسجد النبوي,الذي ٌجّسد العناٌة الفائقة التً تولٌها الحكومة 

 .توسعة وعمارة الحرمٌن الشرٌفٌن, وخدمة قاصدٌهما

واطلع الوفد على الجهود المعدة الستقبال وفود الزائرٌن والحجاج, وإبراز جوانب من الخدمات 

فً  -حفظه هللا  -التً تقدمها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

لى ما ٌحوٌه المعرض من صور وعروض مرئٌة تحكً مراحل توسعة المسجد النبوي, باإلضافة إ

 .إنشاء واكتمال الخدمات والمرافق لخدمة الزائرٌن والمصلٌن بالمسجد النبوي الشرٌف

وأوضح مدٌر جناح وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي بالمعرض فاٌز بن علً الفاٌز أن 

هـ ٌحكً تارٌخ بناء المسجد النبوي 1423ام معرض الحرمٌن الشرٌفٌن الذي تم افتتاحه فً ع

والمراحل التً مّر بها عبر التارٌخ منذ أول بناء بعد الهجرة النبوٌة حتى توسعة خادم الحرمٌن 

الشرٌفٌن حالٌاً, مضٌفاً أن المعرض ٌحوي صاالت ممٌزة ومإثثة, ومعرضاً دائماً ٌضم صوراً 

 .اً باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌةفوتوغرافٌة ومجسمات, وفٌلماً وثائقٌاً تفصٌلٌ

ٌّن الفاٌز أن المعرض ٌترجم حقٌقة ماثلة للعٌان تإكد مدى العناٌة واالهتمام الذي تولٌه المملكة  وب

حتى الٌوم, مفٌداً أنه بإمكان  -رحمه هللا  -منذ عهد المإسس الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن 

واالطالع على أحدث التطورات واإلنجازات  القادمٌن إلى المدٌنة المنورة زٌارة المعرض,

واألعمال المتعلقة بتوسعة المسجد النبوي خطوة بخطوة, ومتابعة أعمال البناء والتشٌٌد بكل 

  .تفاصٌلها
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عدد من رؤساء بعاث الحج بالمدٌنة المنورة ٌنوهون بجهود المملكة فً 
 خدمة ضٌوف الرحمن

 

 سم وا 2116أغسطس  25هـ الموافق  1431ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 

إساء بعثات الحج فً المدنٌة المنورة بالدور الذي تقوم به حكومة خادم الحرمٌن ثمن عدد من ر

فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام و  -حفظه هللا  -الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

 .زوار مسجد النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم

المملكة العربٌة السعودٌة سخروا كل وقال رئٌس بعثة الحج الجزائرٌة عبد الرزاق إن األخوة فً 

طاقاتهم لخدمة الحاج ,مشٌراً إلى أن استخدام المسار اإللكترونً فً حج هذا العام سٌقلل من 

االزدحام وٌسهم فً توفٌر الوقت فً المنافذ حٌث تتوفر المعلومات لدى الحاج منذ وصوله إلى 

  .المملكة وحتى مغادرته عائداً إلى بالده

بالتنظٌم فً استقبال وتفوٌج الحجاج معبرا عن فرحة الحاج الجزائري بما رآه من  وأشاد سبقال

 متطور فً الخدمات المقدمة لحجاج بٌت هللا الحرا

من جانبه نوه مدٌر مكتب بعثة الحج اللبنانٌة مروان النحاس ,بما شاهده من تطور فً البنٌة التحتٌة 

ال تؤلو جهداً ولم تتوانى  -أٌده هللا  -حرمٌن الشرٌفٌن فً المدٌنة المنورة, موضحا أن حكومة خادم ال

 .فً خدمة الحجاج فهً وفرت لهم كل سبل الراحة

وبٌن النحاس أن تطبٌق المسار اإللكترونً ألول مرة فً موسم حج هذا العام قد وفر الكثٌر من 

 .سرة وسهلةالوقت على الحاج القادم إلى المملكة ألداء فرٌضة الحج حٌث جعلت من إقامته مٌ

وعبر رئٌس بعثة الحج التركٌة بالمدٌنة المنورة رمزي برجان بدوره عن شكره لحكومة خادم 

الحرمٌن الشرٌفٌن على كل الجهود المبذولة فً خدمة ضٌوف الرحمن القادمٌن ألداء فرٌضة الحج 

بالمطار هذا العام, مشٌراً إلى التطورات الملحوظة فً كل الخدمات المقدمة منذ وصول الحاج 

 .مروراً باالجهزة المعنٌة بالحج داخل المطاروسرعة اإلنجاز
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األمٌر خالد الفٌصل ٌوجه اللجنة التحضٌرٌة ألعمال الحج لمناقشة آلٌات 
 العامتفوٌج الحجاج فً حج هذا 

 

 سم وا 2116طس أغس 25هـ الموافق  1431ذو القعدة  22جدة 

وجه صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة 

المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة ,وجه رئٌس اللجنة التحضٌرٌة ألعمال الحج الدكتور هشام بن 

ت ,وقطار المشاعر عبد الرحمن الفالح بعقد اجتماع لمناقشة خطة تفوٌج الحجاج فً منشؤة الجمرا

بمشاركة معالً قائد قوات أمن الحج الفرٌق خالد بن قرار الحربً, ووكٌل وزارة الحج الدكتور 

 .حسٌن الشرٌف, وممثلً الجهات ذات العالقة بؤعمال الحج,

وأوضح الدكتور الفالح عقب االجتماع أنه جرى مناقشة استعدادات الجهات وخططها المٌدانٌة 

, والمعاٌٌر والمحددات التنظٌمٌة الخاصة بجداول التفوٌج فً منشاة الجمرات المتعلقة بالتفوٌج

ومحطات قطار المشاعر , إلى جانب مخطط إدارة الحشود فً مشعر منى واعتماد آلٌة الرقابة 

 .لجداول التفوٌج المعمول بها فً مإسسات الطوافة وشركات ومإسسات حجاج الداخل

ة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة , تإكد دوماً على وأفاد أن توجٌهات سمو أمٌر منطق

ضرورة االلتزام بخطط تفوٌج ضٌوف الرحمن أثناء تؤدٌتهم لركن اإلسالم الخامس , خصاة فً 

منشؤة الجمرات وقطار المشاعر, بما ٌكفل تسهٌل حركة الحشود وسالسة تنقالت الحجاج خالل 

  .أدائهم مناسكهم
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 فرقة طبٌة بصحة المدٌنة المنورة تقدم لقاحات الحج ضمن برنامج " كرٌم " 15 

 

 

 سم وا 2116أغسطس  25هـ الموافق  1437ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 
مٌدانٌة متنقلة ٌرافقهم كادر تمرٌضً فرقة  15هٌئت الشؤون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة 

متخصص الستقبال طلبات تطبٌق برنامج " كرٌم " الذي ٌتم استخدامه من خالل الهواتف الذكٌة 
هـ 1437الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخراً لتقدٌم خدمة اللقاحات الخاصة بموسم الحج 

  .كاإلنفلونزا الموسمٌة والحمى الشوكٌة
وبٌن مساعد مدٌر عام الشؤون الصحٌة للصحة العامة بالمنطقة الدكتور أٌمن بن مصطفى 

ٌنبعاوي، أن هذه الخدمة المقدمة مجانٌة تصل للمواطن والمقٌم بمنطقة المدٌنة عبر تسجٌل 
المستخدم طلبه للخدمة،مفٌداً أن منطقة المدٌنة المنورة حظٌت بالمركز الرابع فً تطبٌق هذه 

 .ى مستوى مناطق المملكة،اآللٌة عل
وأكد أن جمٌع الفرق المخصصة لهذه المهمة على أهبة االستعداد وموزعة بشكل مجدول بحسب 

الطلبات التً ٌستقبلها البرنامج، بحٌث سٌكون تقدٌم الخدمة ابتداًء من الساعة الرابعة عصراً 
  ..هذه الخدمةوحتى الساعة العاشرة مساًء ،داعٌاً الجمٌع لالستفادة والتفاعل مع 
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 طٌران األمن ٌبدأ مهامه لخدمة قاصدي المسجد النبوي

 
 

 سم وا 2116أغسطس  25هـ الموافق  1431ذو القعدة 22المدٌنة المنورة 

المرحلة األولى من الخطة العامة للقٌادة بدأ طٌران األمن بالمدٌنة المنورة تنفٌذ مهامه فً إطار 

العامة لطٌران األمن بموسم الحج لهذا العام حٌث وصلت طائراته الى المدٌنة المنورة للمشاركة فً 

  .خدمة قاصدي الحرم النبوي مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها األمنٌة والخدمٌة

مدٌنة المنورة لمواكبة تنقل الحجٌج بٌن و تضمنت الخطة العامة لطٌران األمن بالحج دعم وحدة ال

المدٌنة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج حٌث تشهد الطرق السرٌعة بٌن هاتٌن 

وتستمر حتى  11/ 21المدٌنتٌن المقدستٌن كثافة مرورٌة عالٌة خالل فترتٌن بدأت األولى من ٌوم 

من ذي الحجة  13فترة الثانٌة من منتصف نهار ٌوم الـ ٌوم التروٌة الثامن من ذي الحجة فٌما تبدأ ال

وتستمر حتى مغادرة الحجاج للمدٌنة المنورة, حٌث ترافق الطائرات الحجاج فً تنقالتهم الى 

المدٌنة المنورة وتقوم بمسح مستمر للطرق التً ٌسلكونها ومتابعة للحالة األمنٌة والحركة 

 .المرورٌة

ت المشاركة بوحدة المدٌنة المنورة لهذا الموسم التً دخلت فعلٌاَ وتشمل الخطة الموضوعة للطائرا

فً طور تنفٌذ وتشغٌل القاعدة الموسمٌة لطٌران األمن الواقعة فً مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز 

الدولً تمركز الطائرات المشاركة ٌلٌها القٌام بطلعات جوٌة استطالعٌة لتعرٌف الطٌارٌن بما 

رق ومنشآت حٌوٌة باإلضافة إلى الوقوف على مهابط الطائرات بالمستشفٌات استجد من مواقع وط

للتؤكد من جاهزٌتها لالستخدام, لتقوم بتنفٌذ المهام المسندة لها, التً من أبرزها مراقبة ورصد 

الحالة األمنٌة والحركة المرورٌة جوٌاَ وتقدٌم الدعم األمنً واللوجستً للقطاعات األمنٌة والخدمات 

انٌة, والتدخل عند الحاجة لمباشرة أي حادث ال قدر هللا وتقدٌم الدعم والمساندة لمختلف اإلنس

الجهات الحكومٌة, والمشاركة فً تنفٌذ الخطط الفرضٌة المخصصة لمواجهة الحوادث التً قد تقع 

 .ال سمح هللا
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أسطول طٌران  وبٌن القائد العام لطٌران األمن اللواء الطٌار محمد بن عٌد الحربً, أن طائرات

األمن جاهزة لإلقالع الفوري ومجهزة بؤفضل وأحدث التقنٌات التً تساعدها فً أداء مهامها على 

 .أكمل وجه مإكداً على المهارات العالٌة والخبرات الكبٌرة التً تتمتع بها األطقم الجوٌة

أن المشروع معتمد  وحول إنشاء قاعدة دائمة لطٌران األمن بالمدٌنة المنورة أوضح اللواء الحربً,

واكتملت كافة مخططاته الهندسٌة والفنٌة التً أعدت وفق أفضل المواصفات العالمٌة فً هذا المجال 

وفً مراحل الطرح والترسٌة حالٌاَ وقرٌباً إن شاء هللا ٌبدأ العمل الفعلً باإلنشاءات مثمنا تعاون 

أمانتها والجهات ذات العالقة بوزارة الجهات المشاركة فً ذلك سواَء من إمارة المدٌنة المنورة و

الداخلٌة مإكداً حرص صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب 

رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة وتوجٌهاته الدائمة بسرعة إنهاء تنفٌذ هذا المشروع الذي 

  .سٌخدم منطقة المدٌنة المنورة وما جاورها من مناطق
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 اللواء المبدل ٌتفقد معرض الدفاع المدنً بمطار الملك عبدالعزٌز الدولً

 
 سم وا 2116أغسطس  25هـ الموافق  1431ذو القعدة  22جدة 

تفقد قائد قوات الدفاع المدنً بالحج اللواء حمد بن عبدالعزٌز المبدل معرض الدفاع المدنً بصالة 

وصول الحجاج بمطار الملك عبدالعزٌز فً جدة الذي تم تدشٌنه ضمن جهود الدفاع المدنً لنشر 

 .ثقافة السالمة بٌن حجاج بٌت هللا الحرام هذا العام

دٌة للمعرض الذي رافقه خاللها مدٌر شعبة شإون الحج ومدٌر وأطلع المبدل خالل الزٌارة التفق

األمن على األنشطة التوعوٌة التً تقدم للحجاج والرسائل اإلرشادٌة للوقاٌة من مختلف المخاطر 

االفتراضٌة فً جمٌع أعمال الحج التً تشمل اإلصدارات التوعوٌة والمواد الفٌلمٌة المترجمة إلى 

 .مختلف اللغات
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 عقىتاخ رادعح تحق شركاخ انحج انىهميح«: انفانح»

 محمذ راتع سهيمان ـ مكح انمكرمح

 52/80/5802انخميس 

 
مخ ِىخ اٌّىشِخ، سئ١ظ اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ألػّبي اٌؾظ، رطج١ك ػمٛثبد أوذ اٌذوزٛس ٘شبَ اٌفبٌؼ، ِغزشبس أ١ِش ِٕط

  .سادػخ ثؾك ششوبد اٌؾظ ا١ٌّ٘ٛخ، ٚأطؾبة ِشوجبد ٔمً اٌؾغبط غ١ش إٌظب١١ِٓ

عٙخ ؽى١ِٛخ،  03، ٚاٌزٟ رٕؼٛٞ رؾذ ِظٍزٙب أوضش ِٓ «اٌؾظ ػجبدح ٚعٍٛن ؽؼبسٞ»ٚأٚػؼ أْ ؽٍّخ 

ثاعبّ٘ٙب فٟ ٚػغ آ١ٌخ، أطجؾذ ِٓ أثشص ِشب٘ذ اٌؾظ، ػجش ِب رجضٗ ِٓ  ٚأ١ٍ٘خ، ؽممذ ٔغبؽب ١ِّضا ٘زا اٌؼبَ،

سعبئً رٛػ٠ٛخ، ٚرضم١ف١خ؛ ٌٍّغزٙذف١ٓ ثأػّبي اٌؾظ، األِش اٌزٞ أدٜ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد ٌٍؾغبط ثىفبءح ػب١ٌخ ػٍٝ 

 .ِذاس اٌغٕٛاد اٌغبثمخ

ٌزؾم١ك أ٘ذافٙب، ِش١شا ئٌٝ أٔٙب  ِشاؽً 5ُٚػؼذ ٌٙب  ِغزشبس أ١ِش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ، ئٌٝ أْ اٌؾٍّخ ٚأشبس

ؽممذ ٔغبؽبد وج١شح؛ ِغزذال ثّب عغٍزٗ اإلؽظبءاد فٟ أخفبع ٌٍّخبٌفبد فٟ أصٕبء  ِٕٚز أطاللٙب،

رٛاطً ٘زا اٌؼبَ اعزخذاَ اٌشعبئً اٌؼ١ٍّخ، ٌٍزشو١ض ػٍٝ اٌغٍٛن،  ِٕز أطاللٙب، الفزب ئٌٝ أٔٙب اٌؾظ، ِٛعُ

  .ث١ٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ اٌشاغج١ٓ فٟ أداء فش٠ؼخ اٌؾظٚإٌظبَ اٌٛاعت ارجبػٗ ٌٕشش اٌٛػٟ 

، أرٝ ِزٛافمب ِغ أ٘ذاف اٌٍّّىخ، ٚعٙٛد٘ب؛ ٌزشع١خ «اٌؾظ سعبٌخ عالَ»ٚأٚػؼ أْ شؼبس اٌؾٍّخ ٌٙزا اٌؼبَ، 

اٌغالَ ثبٌىض١ش ِٓ دٚي اٌغٛاس، ٚ٘ٛ ِب ع١ٕؼىظ ػٍٝ ِب رمذِٗ ؽىِٛخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ، ِٓ اٌخذِبد 

 .ٔبد؛ إلسعبء األِٓ ٚاألِبْ ٌؼ١ٛف اٌشؽّٓ خالي أدائُٙ ِٕبعه ؽغُٙ ٌٙزا اٌؼبَٚاإلِىب

ِٓ اٌضّشاد اٌزٟ خشعذ ثٙب ٘زٖ اٌؾٍّخ ٘ٛ رطج١ك ألظٝ اٌؼمٛثبد ػٍٝ أطؾبة ششوبد »ٚأػبف اٌفبٌؼ: 

أْ  اٌؾظ ا١ٌّ٘ٛخ، ٚرشذ٠ذ اٌؼمٛثبد ػٍٝ أطؾبة اٌّشوجبد اٌز٠ٓ ٠ٕمٍْٛ اٌؾغبط غ١ش إٌظب١١ِٓ، ٚرٌه ثؼذ

 .«سفؼذ ئِبسح ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ئٌٝ ِمبَ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ؛ ِٓ أعً ئطذاس رٛع١ٗ ثٙزا اٌخظٛص

 

 :أ٘ذاف اٌؾٍّخ

  .خٍٛ اٌؾظ ِٓ اٌؾغبط اٌّخبٌف١ٓ ٌألٔظّخ

 .وشف ؽّالد اٌؾظ ا١ٌّ٘ٛخ

  خفغ ٔغت ِؾبٚالد لبئذٚ اٌّشوجبد ٌٕمً اٌؾغبط اٌّخبٌف١ٓ

 :خ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌظبدسح ٌزٕظ١ُ أداء اٌفش٠ؼخ ِٕٚٙباإلٌزضاَ ثزطج١ك األٔظّ

  اٌؾظٛي ػٍٝ رظش٠ؼ سعّٟ ٠غّؼ ثبٌؾظ ِشح ٚاؽذح وً خّظ عٕٛاد

  االٌزؾبق ثؾّالد اٌؾظ إٌظب١ِخ

  اٌّؾبفظخ ػٍٝ إٌظبفخ ٚاٌج١ئخ ِٕٚغ االفزشاػ

 رغٕت اٌزذافغ
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فيصم ته سهمان: انتىثيق انتاريخي نهمذيىح يتيح نهثاحثيه دراسح جىاوة انعمران 

 واإلوسان

 «انمذيىح انمىىرج»دشه كتاب 
 اٌّذ٠ٕخ -ِىزت اٌّذ٠ٕخ 

 55/30/5302اٌخ١ّظ 

 
 

بْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚسئ١ظ ِغٍظ أوذ طبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّ

ٔظبسح ٚلف ِشوض ثؾٛس ٚدساعبد اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزٛص١ك اٌزأس٠خٟ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚأشبس عّٖٛ 

ٌزٟ ئٌٝ أْ اٌزٛص١ك اٌفزٛغشافٟ ٠ز١ؼ ٌٍجبؽض١ٓ اٌذساعخ اٌّؼّمخ ػٓ عٛأت اٌؼّشاْ ٚاإلٔغبْ ٌٙزٖ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ا

 .ٔؼزض ٚٔزششف ثخذِزٙب ٚخذِخ أ٘ب١ٌٙب ٚاٌّغ١ٍّٓ اٌٛافذ٠ٓ ئ١ٌٙب

اٌزٞ ٠ٛصك ربس٠خ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٓ خالي « اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح»عبء رٌه خالي رذش١ٓ عّٖٛ أِظ ئطذاس وزبة 

 اٌظٛس اٌزبس٠خ١خ اثزذاء ِٓ أٚائً اٌظٛس اٌزٟ اٌزمطذ ٌٙب ٚؽزٝ اٌؼٙذ اٌؾبػش، ٠ٚغٍؾ اٌىزبة اٌؼٛء ػٍٝ

عٙٛد لبدح اٌٍّّىخ فٟ اٌؼٕب٠خ ثبٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚئثشاص ػٕب٠زٙب ثبٌزشاس اٌؼّشأٟ اإلعالِٟ اثزذاء ِٓ اٌزٛعؼخ 

ٚاٌزٛعؼبد اٌالؽمخ ؽزٝ اٌؼٙذ اٌضا٘ش ٌخبدَ  -سؽّٗ هللا-اٌىجشٜ اٌزٟ أِش ثٙب اٌّإعظ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد 

 .-ؽفظٗ هللا-عؼٛد اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي 

٠ٛصك ألثشص اٌظٛس اٌفٛرٛغشاف١خ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح، إلصشاء اٌشؤ٠خ اٌجظش٠خ « اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح»ٚلبي عّٖٛ ئْ وزبة 

ٌزبس٠خٙب ٚرٛظ١ف اٌزأص١ش اٌزٞ رمذِٗ ٌٍّطٍؼ١ٓ ػ١ٍٙب ٚرشغ١غ اعزخالص اٌّؼبٟٔ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رٕطك ثٙب، 

 ّٔبرط ٌزىْٛ ِبدح ِٕبعجخ ٌٍزؼش٠ف ثبٌّذ٠ٕخ ػجش اٌزبس٠خ ٌٚؾفع ِؼ١فبً عّٖٛ أْ ِؾزٜٛ اٌظٛس ١ٌغذ ئال

 .اٌّؼب١ِٓ اٌزٟ رُ سطذ٘ب

ٚأشبس عّٛ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ئٌٝ أ١ّ٘خ اٌزٛص١ك اٌزبس٠خٟ ِٓ خالي ٘زا اٌىزبة ٚاٌزٞ ٠ىْٛ ٚع١ٍخ 

شاف١خ اٌزٟ رشطذ اٌزبس٠خ ٚرز١ؼ ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفى١ش فٟ خذِخ ِؼٍِٛبد اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٓ خالي اٌظٛس اٌفٛرٛغ

ٌٍجبؽض١ٓ اٌذساعخ اٌّؼّمخ ػٓ عٛأت اٌؼّشاْ ٚاإلٔغبْ ٌٙزٖ اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ اٌزٟ ٔؼزض ٚٔزششف ثخذِزٙب ٚخذِخ 

ِٓ خالي « اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح»أ٘ب١ٌٙب ٚاٌّغ١ٍّٓ اٌٛافذ٠ٓ ئ١ٌٙب. ٚلذ لبِذ داسح اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ثاطذاس وزبة 

ٍذ ِٓ خالٌٙب ػٍٝ أُ٘ اٌظٛس ٚأٔذس٘ب ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ فٟ اٌؼبٌُ، ثّب ف١ٙب ِٕظِٛخ ػًّ ِزىبٍِخ ؽظ

 .ِشبسوبد ٔبدسح ِٓ ِمز١ٕبد أثٕبء اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

ٚفٟ وٍّخ ٌٗ ثٙزٖ إٌّبعجخ أشبس سئ١ظ ِشوض ثؾٛس ٚدساعبد اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِؾّذ إٌؼّبْ ئٌٝ ػٕب٠خ طبؽت 

ذاٌؼض٠ض ثشإْٚ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٚزبثؼزٗ ثب٘زّبَ رطٛس٘ب ٚئػبفخ اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػج

 .ٔمالد ؽؼبس٠خ ئ١ٌٙب ِٚٓ رٌه اال٘زّبَ ثزٛص١ك ربس٠خٙب

ٚثبدس عّٖٛ اٌىش٠ُ ثفىشح ئطذاس وزبة ٠ٛصك ربس٠خ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٓ خالي اٌظٛس اٌزبس٠خ١خ اثزذاًء ِٓ أٚائً 

 .اٌظٛس اٌزٛص١م١خ ٚؽزٝ اٌؼٙذ اٌؾبػش

إٌؼّبْ أْ عّٛ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح أششف شخظ١بً ػٍٝ ئطذاس اٌىزبة اٌزٞ رٌٛذ ٔششٖ داسح  ٚأثبْ

اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ٚاٌزٟ ػٍّذ ػٍٝ اٌؾظٛي ػٍٝ أُ٘ اٌظٛس ٚأٔذس٘ب ِٓ ِظبدس ِخزٍفخ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ 

 .ٛسحاٌغؼٛد٠خ ٚاٌؼبٌُ ثّب ف١ٙب ِشبسوبد ٔبدسح ِٓ ِمز١ٕبد أثٕبء اٌّذ٠ٕخ إٌّ
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 تتىقف في محطاخ متعذدج في انمىاطق انتي تمر تها

 نمىىرجانهالل األحمر يطهق قافهح تىعىيح مه انرياض إنى مكح انمكرمح مروراً تانمذيىح ا

  
 

٘زا اٌؼبَ، ِٓ خالي ئؽالق دشٕذ ١٘ئخ اٌٙالي األؽّش اٌغؼٛدٞ، ؽٍّزٙب اٌزٛػ٠ٛخ اٌخبطخ ثبٌؾظ 

لبفٍزٙب اٌزٛػ٠ٛخ ِٓ اٌش٠بع ِشٚساً ثبٌمظ١ُ صُ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚطٛالً ئٌٝ اٌّشبػش اٌّمذعخ 

فٟ ِىخ اٌّىشِخ، اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ؽبفٍخ وج١شح رؼُ ِؼشػب ِزٕمالً، ٠ؾٛٞ ػٍٝ شبشبد ػشع 

بد ٌّظبة داخ١ٍخ ٚخبسع١خ، ِٚغغّبد ٌغشف اٌؼ١ٍّبد، ٌٚغ١بساد اإلعؼبف، ِٚغغّ

ِٚغؼف، ثبإلػبفخ ئٌٝ األعٙضح اٌطج١خ اٌّغزخذِخ فٟ ػ١ٍّبد اإلعؼبف ٚاإلٔمبر اٌزٟ رمَٛ ثٙب 

 .فشق ا١ٌٙئخ اإلعؼبف١خ

ٚرٙذف اٌمبفٍخ اٌزٛػ٠ٛخ ئٌٝ رؼض٠ض اٌٛػٟ اٌّغزّؼٟ ثأ١ّ٘خ ٚدٚس سعبي ١٘ئخ اٌٙالي األؽّش، 

الي عشػخ اٌزج١ٍغ، أٚ ئفغبػ اٌّغبي ٚػشٚسح اٌزؼبْٚ ِؼُٙ ٌزأد٠خ ِٙبُِٙ اإلٔغب١ٔخ، عٛاء ِٓ خ

ٌغ١بساد اٌٙالي األؽّش خالي رٕمالرٙب فٟ اٌطشق، أٚ االثزؼبد ػٓ ِٛالغ اٌؾٛادس، ٚػذَ 

 .اٌزغّٙش ؽٌٛٙب، خالي اٌٍؾظبد اٌؾشعخ

ٚلبي اٌذوزٛس ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌمبعُ سئ١ظ ١٘ئخ اٌٙالي األؽّش اٌغؼٛدٞ اٌّىٍف خالي رذش١ٓ 

ششٚع ٠غزٙذف اٌزٛػ٠ٛخ ثذٚس اٌٙالي األؽّش، وّب أٔٗ ٠زضآِ ِغ ِٛعُ ؽظ اٌمبفٍخ: ئْ ٘زا اٌّ

 .ث١ذ هللا اٌؾشاَ، الفزبً ئٌٝ اٌذٚس اٌىج١ش اٌزٞ رؼطٍغ ثٗ ا١ٌٙئخ خالي اٌّٛعُ فٟ وً ػبَ

ٚأشبس اٌذوزٛس اٌمبعُ ئٌٝ أْ اٌمبفٍخ عززٛلف خالي سؽٍزٙب ِٓ اٌش٠بع ئٌٝ ِىخ اٌّىشِخ فٟ ػذح 

 .ش عزمذَ فؼب١ٌبد ٚأٔشطخ رٛػ٠ٛخ فٟ ٘زٖ األِبوِٓذْ ِٚؾبفظبد، ؽ١

ٌٚفذ اٌشئ١ظ اٌّىٍف ١ٌٙئخ اٌٙالي األؽّش اٌغؼٛدٞ ئٌٝ أْ اٌمبفٍخ عزم١ُ ِؼبسع ِزٕمٍخ خالي 

رٛلفٙب اٌزٞ ٠زشاٚػ ث١ٓ عبػخ ئٌٝ أسثغ عبػبد فٟ وً ِٛلغ، ٚرٌه ٚفمبً ٌىضبفخ اإللجبي ػ١ٍٙب فٟ 

ِخ دٚساد عش٠ؼخ فٟ اإلعؼبفبد األ١ٌٚخ، ٚرؼش٠ف اٌّغزّغ وً ِٕطمخ، وّب عززؼّٓ اٌفؼب١ٌبد ئلب

ػٍٝ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّظبث١ٓ فٟ اٌؾبالد اٌشبئؼخ ٚاٌؾشعخ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠زؼشع ٌٙب أٞ 

 .شخض فٟ إٌّضي أٚ اٌؼًّ

٠ٚشبسن فٟ اٌمبفٍخ ثؼغ اٌّزطٛػ١ٓ ٚرٌه رفؼ١الً ألؽذ أ٘ذاف اٌٙالي األؽّش اٌّزّضً فٟ رشغ١غ 

 .زّغ ػٍٝ اٌزطٛع فٟ ٔشبؽبد ا١ٌٙئخأفشاد اٌّغ

ٚدػب اٌذوزٛس اٌمبعُ اٌغّٙٛس ئٌٝ ص٠بسح اٌمبفٍخ ٚاالعزفبدح ِٕٙب، ِشذدا ػٍٝ أْ دٚس اٌٙالي 

 .األؽّش ٠زىبًِ ِغ دٚس ثم١خ اٌمطبػبد اٌظؾ١خ ٚاٌخذ١ِخ اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبطخ

ٌٍّذاسط  -رٛػ٠ٛخ ٚرضم١ف١خ-اٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ٘زٖ اٌمبفٍخ عزٕفز خالي اٌؼبَ اٌّمجً، ثشاِظ ص٠بساد 

 .ٚاٌّغّؼبد ٚاألعٛاق اٌزغبس٠خ

 

 


