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انًذُٚخ انًُٕسح- ػجذانشؽٛى انؾذاد٘   

27/09/2014انسجذ   

 

 أنق ؽبط غالح انغًؼخ ٕٚو أيس ٔسف يُظٕيخ يزكبيهخ يٍ انخذيبد انزٙ ٔكشرٓب ؽكٕيخ خبدو انؾشيٍٛ انطشٚلٍٛ 300أدٖ أكضش يٍ 

نهؾغبط ٔانًؼزًشٍٚ ٔانضٔاس ٔثزٕعٛٓبد سًٕ أيٛش يُطوخ انًذُٚخ انًُٕسح غبؽت انسًٕ انًهكٙ األيٛش كٛػم ثٍ سهًبٌ انز٘ ٚؾشظ 

ػهٗ ساؽخ انؾغٛظ ٔضٓذ انًسغذ انُجٕ٘ انطشٚق اسزؼذاداد يجكشح عٓضرٓب انشئبسخ انؼبيخ نطإٌٔ انًسغذ انُجٕ٘ انطشٚق يُز 

انػجبػ انجبكش يٍ ٕٚو انغًؼخ يٍ خالل االْزًبو ثأػًبل انػٛبَخ ٔانُظبكخ ٔانزطـٛم ٔيؿبػلخ انوٕٖ انؼبيهخ ٔاٜنٛبد نهوٛبو ثغًٛغ 

األػًبل ػهٗ انٕعٓخ األكًم يغ رُظٛى انضائشٍٚ أيبو انًٕاعٓخ انطشٚلخ ؽٛش انسالو ػهٗ انُجٙ انًػطلٗ ػهّٛ انػالح ٔانسالو ٔغبؽجّٛ 

انكشًٍٚٛ كًب هبيذ ثزٓٛئخ سبؽبد انًسغذ ٔانسطؼ ثٕؾغ انًلبسش ٔكزؼ انًظالد أصُبء غالح انغًؼخ يغ رغٓٛض رشايس يبء صيضو 

انًجشد نهًػهٍٛ ثغًٛغ عٕاَت انًسغذ انُجٕ٘ انطشٚق ثخالف انضالعبد انضبثزخ انًُزطشح كٙ سبؽخ انًسغذ ٔرطـٛم يشأػ سرار انًبء 

  .نزهطٛق األعٕاء ػهٗ انًػهٍٛ ٔسف سبؽخ انًسغذ انُجٕ٘ انطشٚق

َٔلزد ئداسح يشٔس انًذُٚخ انخطخ انًشٔسٚخ انزٙ ٔؾؼزٓب نٓزا انٕٛو ٔرى رُلٛزْب يٍ انػجبػ انجبكش ٔرنك ثًُغ دخٕل انسٛبساد نهًُطوخ 

انًشكضٚخ ٔئؿالم عًٛغ انًذاخم يٍ عًٛغ انغٓبد األسثغ نهؾشو إلػطبء انؾغبط يسبؽخ كبكٛخ نهًطبح ٔ اَزطشد دٔسٚبد انًشٔس انشاعهخ 

ٔانًزؾشكخ نزطجٛن ٔرُلٛز انخطخ انزٙ َلزد ٔسًؼ نهؾبكالد ثبنذخٕل نهًُطوخ انًشكضٚخ ثؼذ سبػخ يٍ َٓبٚخ غالح انغًؼخ نٕعٕد ؽغبط 

اسزؼذٔا نًـبدسح انًذُٚخ انًُٕسح يزغٍٓٛ نًكخ انًكشيخ هجم غالح انؼػش ؽست عذٔنخ كم ثؼضخ ؽظ ثُبء ػهٗ يزبثؼخ يسزًشح يٍ هجم 

ٔرٕاعذد . كشع ٔصاسح انؾظ ٔانًإسسخ األْهٛخ نألدالء انزٙ رطشف ػهٗ يـبدسح انؾغبط يٍ يٕهغ سكُٓى ؽزٗ يـبدسرٓى نًكخ انًكشيخ

كشم انٓالل األؽًش انسؼٕد٘ داخم انًُطوخ انًشكضٚخ كٙ يٕاهؼٓب انًخػػخ نٓب ٔرى رضٔٚذ ػذد يٍ اإلسؼبكبد نهطٕاسب ػُذ انؾبعخ 

روق كٙ انغٓبد األسثغ يٍ انؾشو ٔٔكشد عًؼٛخ انٓالل األؽًش انسؼٕد٘ ػشثبد غـٛشح نُوم أ٘ يشٚؽ أٔ يػبة ٔيغٓضح ثسبئن 

 . ٔيسؼق كًب رى رغٓٛض يشكض ئسؼبكٙ نهطٕاسب ثغٕاس سبؽخ انؾشو يٍ انغٓخ انـشثٛخ ثغبَت يسزطلٗ األَػبس
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رشاف ال مري فيصل بن سلامن  مبتابؼة وا 

 قوافل احلجيج ثغادر املدينة بؼد صالت ادلؼة ل داء مناسك احلج

 
 )المدٌنة المنورة)سامً المغامسً  

ثذأد هٕاكم ؾٕٛف انشؽًٍ كٙ يـبدسح ـٛجخ انطٛجخ ثؼذ أداء غالح انغًؼخ أيس ألداء كشٚؿخ انؾظ، ٔاَطهوذ ػًهٛبد انزلٕٚظ ثًزبثؼخ 

ٔئضشاف غبؽت انسًٕ انًهكٙ األيٛش كٛػم ثٍ سهًبٌ أيٛش يُطوخ انًذُٚخ انًُٕسح، ٔكضلذ كبكخ انوطبػبد انؾكٕيٛخ ٔاألْهٛخ انؼًم إلَغبص 

 .رلٕٚظ انؾغبط ثٛسش ٔسٕٓنخ ٔسف خذيبد يزكبيهخ

 أنق ؽبط يُٓى أكضش 700ٔضٓذ يسغذ انًٛوبد ثؼذ غالح انغًؼخ أيس ػًهٛبد رلٕٚظ يكضلخ ٔثهؾ ػذد انٕاغهٍٛ ئنٗ ـٛجخ انطٛجخ أكضش يٍ 

 أنق ؽبط هذ ٔغهٕا ػجش يطبس األيٛش يؾًذ ثٍ ػجذانؼضٚض انذٔنٙ يٍ 430 أنلب يزٕاعذٍٚ كٙ انًذُٚخ ُٚزظش رلٕٚغٓى رجبػب، ٔكبٌ 250يٍ 

 سؽهخ كًٛب ٕٚاغم انًطبس اسزوجبل سؽالد انؾظ، ثًُٛب رسزوجم يذُٚخ ؽبط انجش ٕٚيٛب يئبد انؾبكالد انوبديخ يٍ األسدٌ 1650خالل 

ٔكهسطٍٛ، ثًُٛب اَخلؿذ َسجخ انٕاغهٍٛ ثشا يٍ ؽغبط ضشم أٔسٔثب ثسجت األؽذاس انؾبنٛخ كٙ انؼشم ٔسٕسٚب ؽٛش كبَذ َوطخ انؼجٕس ئنٗ 

 .دخٕنٓى انًًهكخ

ٔثٍٛ سئٛس يذٚش كشع ٔصاسح انؾظ ثبنًُطوخ يؾًذ ثٍ ػجذانشؽًٍ انجٛغبٔ٘ أٌ كشع انٕصاسح ٔعًٛغ انوطبػبد انزٙ ٚطشف ػهٛٓب انلشع 

كضلذ خذيبرٓب كٙ يشاكض انًـبدسح ٔػهٗ ـٕل ـشٚن انًذُٚخ انًُٕسح ــ يكخ انًكشيخ انسشٚغ ٔانطشم انًإدٚخ نهًذُٚخ انًُٕسح نًٕاكجخ رػؼٛذ 

انؾغبط ئنٗ يكخ انًكشيخ ٔانًطبػش انًوذسخ كٙ سؽهزٓى نزأدٚخ يُبسك انؾظ، يطٛشا ئنٗ أَّ رى رذػٛى انلشم انًٛذاَٛخ ٔانًكبرت األيبيٛخ 

ثبنكٕادس انجطشٚخ انًإْهخ ٔانًذسثخ كٙ يؾطخ ؽغبط انغٕ ٔانجؾش كٙ انٓغشح ٔيزبثؼخ أػًبل يكبرت انخذيخ انًٛذاَٛخ ٔئَٓبء ئعشاءاد 

 .انًـبدسح انلٕسٚخ نهؾبكالد يٍ يٕاهغ سكٍ انؾغبط ثٓذف روهٛع انلزشح انضيُٛخ انزٙ ٚوؿٛٓب انؾبط كٙ انؾبكهخ

ٔأٔؾؼ اكزًبل انغٕالد ٔانضٚبساد انًٛذاَٛخ نهغبٌ انًزبثؼخ ٔانًشاهجخ انزبثؼخ نلشع ٔصاسح انؾظ ثبنًذُٚخ انًُٕسح ٔضًهذ صٚبسارٓب يؾطبد 

االسزوجبل ٔانًـبدسح ٔيكبرت انخذيخ انًٛذاَٛخ نهًإسسخ األْهٛخ نألدالء ٔأداء انًغًٕػبد انسكُٛخ ٔخذيبد ئسضبد انزبئٍٓٛ ٔيزبثؼخ األداء 

 .انؼبو ٔكن انخطف انزطـٛهٛخ ٔانزؼهًٛبد انًُظًخ

ٔأؾبف أٌ كشم يشكض انطٕاسب ٔانؼًهٛبد َلزد خالل انلزشح انًبؾٛخ أكضش يٍ أنلٙ عٕنخ ضًهذ يٕاهغ رلٕٚظ انؾغبط ٔئسكبَٓى نهزأكذ يٍ 

ئعشاءاد انساليخ ثبنزُسٛن يغ انغٓبد انًؼُٛخ كٙ انذكبع انًذَٙ ٔاالسزغبثخ نؾبالد انطٕاسب كٙ كبكخ يشاؽم اإلهبيخ ٔانزُوم ثًزبثؼخ أداء 

 .انًغًٕػبد انسكُٛخ ٔانؼًم ػهٗ يزبثؼخ ئصانخ انًالؽظبد انزٙ ٚزى ؽػشْب أصُبء رهك انغٕالد ٔانضٚبساد انًٛذاَٛخ

 .ٔثٍٛ أٌ انلشم انًٛذاَٛخ رٕاغم أػًبنٓب يجبضشح أٔ ثبنزُسٛن يغ انغٓبد األخشٖ راد انؼالهخ ثًب ٚسٓى كٙ رٕكٛش انخذيبد

يٍ عبَت آخش، رؼًم هٕاد أيٍ انطشم ػهٗ يذاس انسبػخ ػهٗ يزبثؼخ رلٕٚظ ؾٕٛف انشؽًٍ، ثزكضٛق رٕاعذ انذٔسٚبد ػهٗ ـٕل انطشٚن 

ٔػًم َوبـ انزٓذئخ ٔانزلزٛص ػهٗ يذاس انسبػخ كٙ انًشاكض انًُزطشح ثطٕل ـشٚن انٓغشح، نؿًبٌ أيٍ ٔساليخ انؾغبط ٔانؾذ يٍ انؾٕادس 

 .ٔرٕكٛش انًسبػذح

ٕٔٚاغم كشع انُوبثخ انؼبيخ نهسٛبساد ثبنًُطوخ يٓبيّ األسبسٛخ كٙ اسزوجبل انؾغبط انوبديٍٛ ػٍ ـشٚن يطبس األيٛش يؾًذ ثٍ ػجذانؼضٚض 

ثبنًذُٚخ انًُٕسح ٔرسٓٛم ئعشاءارٓى، ئنٗ عبَت اإلضشاف انًجبضش ػهٗ ضشكبد َوم انؾغبط ثبنًذُٚخ انًُٕسح ثبنزُسٛن يغ انًإسسخ األْهٛخ 

 .نألدالء ٔثاضشاف يٍ كشع ٔصاسح انؾظ ٔرٕكٛش انُظى اإلنكزشَٔٛخ انًزبثؼخ نالسزخذايبد اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ إلغذاس رزاكش انؾغبط ٔاالػزًبداد

 يسزطلٛبد ثاعًبنٙ سؼخ سشٚشٚخ رجهؾ 7ٔرٕاغم انًذٚشٚخ انؼبيخ نهطإٌٔ انػؾٛخ ثبنًُطوخ عٕٓدْب كٙ خذيخ ؾٕٚق انشؽًٍ ػجش 

 سشٚشا نهؼُبٚخ يشكضح، رى رغٓٛضْب ثأكؿم اإليكبَبد انؼالعٛخ ٔانٕهبئٛخ نخذيخ صٔاس يذُٚخ انًػطلٗ غهٗ هللا 135 سشٚش، يُٓب 1000

 .ػهّٛ ٔسهى

 يشكضا غؾٛب يسزذايب ٔيٕسًٛب ؽٕل انًسغذ انُجٕ٘ ٔيُبـن سكٍ انؾغبط ٔيذاخم ٔيخبسط انًذُٚخ ٔانطشم 20ْٔٛأد غؾخ انًُطوخ 

انشئٛسٛخ يُٓب ٔئنٛٓب ٔانًُبكز انغٕٚخ ٔانجشٚخ ٔانجؾشٚخ، ٔرى دػى ْزِ انًشاكن انػؾٛخ ثبنوٕٖ انؼبيهخ يٍ يخزهق انلئبد انطجٛخ ٔانلُٛخ 

ٔاإلداسٚخ ٔهذيذ خذيبرٓب انؼالعٛخ ٔانٕهبئٛخ نهؾغبط انٕاغهٍٛ ػجش انًُبكز ئنٗ انًذُٚخ انًُٕسح انًخزهلخ، ٔهذيذ انؼالط انٕهبئٙ 

 .ؽبعب« 43611»ؽبعب، ئؾبكخ نهوبؽبد ضهم أـلبل نـ « 65038»نـ
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 وزير ادلاخلية يتفقد اس تؼداداث احلج مبكة واملشاغر املقدسة

 

 

 أحمد األحمدي- مكة المكرمة 

ٌقوم صاحب السمو الملكً االمٌر محمد بن ناٌف بن دبالعزٌز وزٌر الداخلٌة ورئٌس لجنة الحج العلٌا ٌرافقه اصحاب 

السمو والمعالً اعضاء اللجنة وعدد من مدٌري العموم من اعضاء لجنة الحج المركزٌة خالل هذا االسبوع بجولة 

تفقدٌة على مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة لالطالع على اخر استعدادات وبرامج االجهزة الحكومٌة ذات 

وشؤون الحج والحجاج المتعلقة بموسم حج هذا العام حٌث سٌقف سموه عن كثب على المشروعات المستجدة التً تم 

انجازها فً مكة المكرمة ومناطق المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة لخدمة وراحة حجاج بٌت هللا الحرام ومن 

المقرر ان ٌعقد سموه مؤتمرا صحفٌا بمقر االمن العام بامشاعر المقدسة لالجابة على اسئلة واستفسارات رجال 

 .الصحافة واالعالم حول كل ما ٌتعلق باستعدادات المملكة لموسم حج هذا العام والقضاٌا التً تهم وزارة الداخلٌة
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مياان من امقيادت خبدمة ال سالم واملسلمني: ب مري مكة  اخلدماث اميت ثقدم نلحجاح ثأ يت ا 

  

(: صدى )مكة المكرمة 

” هبل غبؽت انسًٕ انًهكٙ األيٛش يطؼم ثٍ ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض أيٛش يُطوخ يكخ انًكشيخ سئٛس نغُخ انؾظ انًشكضٚخ 

ئٌ هٛبدح انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ ٔيُز ػٓذ انًهك ػجذانؼضٚض ثٍ ػجذانشؽًٍ ـ سؽًّ هللا ـ ْٔٙ رٕنٙ يٕسى انؾظ كٙ كم 

يجُٛب أٌ انخذيبد انزٙ روذو ،“ػبو كم انشػبٚخ ٔاالْزًبو ،ؽٛش اخزػٓب هللا رؼبنٗ ٔهٛبدرٓب ثخذيخ انؾشيٍٛ انطشٚلٍٛ 

 . رأرٙ ئًٚبَب يٍ هٛبدح ْزِ انجالد ثخذيخ اإلسالو ٔانًسهًٍٛ

ٔأٔؾؼ سًِٕ أٌ انذٔنخ ثوٛبدح خبدو انؾشيٍٛ انطشٚلٍٛ انًهك ػجذهللا ثٍ ػجذ انؼضٚض آل سؼٕد ٔسًٕ ٔنٙ انؼٓذ األيٍٛ 

ئٌ يب “ٔهبل ، ثزنذ عٕٓدا كجٛشح ٔٔكشد كم سجم انشاؽخ ٔانزسٓٛم ػهٗ انؾغٛظ – ؽلظٓى هللا – ٔسًٕ ٔنٙ ٔنٙ انؼٓذ 

ٚطٓذِ انًسغذ انؾشاو يٍ أػًبل رٕسؼخ خبدو انؾشيٍٛ انطشٚلٍٛ انًهك ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض انزٙ رؼذ أكجش رٕسؼخ كٙ 

انزبسٚخ هذ أغجؾذ عبْضح ْٙ نخذيخ انًسهًٍٛ انوبديٍٛ ئنٗ األيبكٍ انًوذسخ ، ٔرإكذ ؽشغّ ػهٗ كم يب يٍ ضأَّ 

يؼشثب سًِٕ ػٍ ضكشِ نهغٕٓد انزٙ ٚوٕو ثٓب غبؽت انسًٕ انًهكٙ األيٛش ، “انزسٓٛم ٔانشاؽخ انزٙ ْٙ انٓذف األسًٗ 

 . يؾًذ ثٍ َبٚق ثٍ ػجذانؼضٚض ٔصٚش انذاخهٛخ سئٛس نغُخ انؾظ انؼهٛب نُغبػ خطف انؾظ يٍ يخزهق انغٕاَت

كًب صًٍ سًٕ أيٛش يُطوخ يكخ انًكشيخ عٕٓد يخزهق انغٓبد األيُٛخ ٔانخذيٛخ ػهٗ يب روٕو ثّ يٍ االسزؼذاداد نهوٛبو 

 .ثٕاعجبرٓب أصُبء يٕسى انؾظ

ٔٚوؿٙ غبؽت انسًٕ انًهكٙ األيٛش يطؼم ثٍ ػجذهللا ثٍ ػجذانؼضٚض أيٛش يُطوخ يكخ انًكشيخ سئٛس نغُخ انؾظ انًشكضٚخ 

عم ٔهزّ يزبثؼب ٜخش االسزؼذاداد ٔانزغٓٛضاد انخبغخ ألػًبل انؾظ كٙ يكخ انًكشيخ ٔانًطبػش انًوذسخ ثكم ؽشظ 

ٔدهخ نٛزًكٍ ؽغبط ثٛذ هللا انؾشاو يٍ أداء انلشٚؿخ ثشاؽخ ٔـًأَُٛخ ٔسكُٛخ سؼٛب ئنٗ رؾوٛن رطهؼبد انوٛبدح انشضٛذح 

انزٙ ٔكشد كبيم انخذيبد نهزٛسٛش ػهٗ انؾغبط ، كًب ٚزبثغ سًِٕ رلبغٛم أػًبل عًٛغ انغٓبد ٔانزكبيم ثُٛٓب كٙ 

 . انًطبػش انًوذسخ ؽٛش رزى األػًبل ٔكن يُظٕيخ رٓذف ئنٗ َغبػ يٕسى انؾظ ثًطٛئخ هللا
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غامء وضؼف ػام  ثنوغت ما بني ب مراض ثنفس ية وقلب وسكر وا 

 حادج ابملشاغر املقدسة 40 حاةل مهنا 281امهالل ال محر يبارش 
 

 

 يكخ انًكشيخ- انًٕاـٍ

كطلذ ْٛئخ انٓالل األؽًش انسؼٕد٘ كٙ ثٛبَٓب اإلؽػبئٙ انٕٛيٙ انز٘ رػذسِ خالل يٕسى انؾظ ثأٌ كشهٓب االسؼبكٛخ، هذ 

 ؽبنخ يُٓب ئنٗ انًسزطلٛبد ٔانًشاكض انطجٛخ ثبنًطبػش انًوذسخ، ثًُٛب رى 137 ؽبنخ رى َوم 281ثبضشد أكضش يٍ 

 79 ؽبنخ كٙ َلس انًٕهغ ؽٛش نى رسزذػٙ انؾبعخ نُوهٓى، ثًُٛب ثهؾ ػذد انجالؿبد انزٙ نى ٚزى يجبضشرٓب 144يؼبنغخ 

 .ثالؽ نؼذو ٔؾٕػ يٕهغ انًجهؾ ٔنؼذو ؽبعخ انجالؿبد نهزذخم االسؼبكٙ انطبسب

 ؿٛش ؽبط، رى روذٚى 126 ؽبط 155ٔٔأٔؾؾذ اإلؽػبئٛخ ثأٌ ئعًبنٙ انؾبالد االسؼبكٛخ نهؾغبط ٔؿٛش انؾغبط ثهؾ 

 . نـٛش سؼٕد191ٍٛٚ ؽبنخ نسؼٕدٍٚٛ 85ٔانخذيخ االسؼبكٛخ نٓى، ثًُٛب ثهؾ ئعًبنٙ انؾبالد االسؼبكٛخ ؽست انغُسٛبد 

ٔرؿًُذ االؽػبئٛخ كزنك اؽػبء رلػٛهٙ ألَٕاع انؾبالد انًشؾٛخ، ٔإَٔاع اإلغبثبد ؽٛش ثهؾ ػذد انؾبالد انًشؾٛخ 

 ؽبالد 10 ؽبنخ ثأيشاؼ ْؿًٛخ، 26ٔ ؽبنخ ؾؼق ػبو، 42ٔ ؽبنخ يػبثخ ثأيشاؼ رُلسٛخ 24ٔ ؽبنخ يُٓب 202

 8 ؽبالد أليشاؼ ؽشاسٚخ، 8ٔ ؽبنخ نًشؾٗ انسكش٘، 15ٔ ؽبالد ثأيشاؼ ػػجٛخ َٔلسٛخ، 9ٔثأيشاؼ ههجٛخ، ٔ

 .ؽبالد ئؿًبء

 ؽبنخ َزٛغخ ؽٕادس 40 ؽبنخ يُٓب 76ايب انؾبالد انُبرغخ يٍ اغبثبد ٔرى يجبضشرٓب يٍ كشم انٓالل األؽًشكوذ ثهـذ 

 . ؽبالد اصدؽبو3 ؽبنخ يطبعشح 13ٔ ؽبنخ سوٕـ، 16ٔسٛش ٔ

ٔاخززًذ االؽػبئٛخ ثجٛبٌ رلػٛهٙ ثؼذد انجالؿبد انزٙ رى يجبضشرٓب ثبنلشم انطجٛخ انًزخػػخ ثًخزهق ٔسبئهٓب، ؽٛش 

 ؽبنخ، 74 ثالؽ، أيب كشم االسزغبثخ انًزوذيخ كوذ ثبضشد 26ثهؾ ػذد انجالؿبد انزٙ يجبضشرٓب ثٕاسطخ انذساعبد انُبسٚخ 

 . ؽبنخ181ثًُٛب ثهؾ ػذد انجالؿبد انزٙ ثبضشرٓب كشم االسؼبف 

 

 

5 

http://www.almowaten.net/?tag=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86--%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9


 

 

 

  

  ػامل وداغية ومرتمج متوغية احلجاح2000تلكّف " امشؤون ال سالمية"

 

 جدة - واس
نزٕػٛخ انؾغبط خالل ْزا  ( ػبنى ٔ داػٛخ ٔيزشعى 2000 )كهلذ ٔصاسح انطإٌٔ اإلساليٛخ ٔاألٔهبف ٔانذػٕح ٔاإلسضبد 

انؼبو، ؽٛش رى رٕصػٛٓى ػهٗ يغًٕػخ يٍ انهغبٌ انؼهًٛخ ٔانطشػٛخ نهؼًم ثبنزُبٔة ػهٗ يذاس انسبػخ كٙ عًٛغ يُبـن 

 .انًًهكخ ٔانًُبكز ٔانًٕاهٛذ

ٔخّػػذ انٕصاسح نهذػبح يغًٕػخ يٍ يشاكض انزٕػٛخ نهؼًم كٙ انهغُخ انؼهًٛخ انًزخػػخ كٙ خذيخ انٓبرق انًغبَٙ 

ّٓض نطشػ انًُبسك ػٍ ثؼذ يٍ خالل انشد ػهٗ أسئهخ انؾغبط ٔاإلعبثخ ػهٗ اسزلسبسارٓى ٔرػؾٛؼ  اإلسضبد٘ انز٘ ع

انًؼهٕيبد ٔضشػ انزؼهًٛبد انزٙ رؾًٙ انؾغبط ٔرؾزسْى يٍ انٕهٕع كٙ انًخبنلبد انطشػٛخ ٔانزغبٔصاد انُظبيٛخ انُبرغخ 

 .ػٍ َوع انؼهى انطشػٙ

ٔكٙ رنك انسٛبم هبل يسزطبس يؼبنٙ انٕصٚش ٔسئٛس انهغُخ اإلػاليٛخ نهزٕػٛخ اإلساليٛخ كٙ انؾظ انطٛخ ـالل ثٍ أؽًذ 

انؼوٛم، نوذ ؽووذ انخذيبد انذػٕٚخ انزٙ رُلزْب ٔصاسح انطإٌٔ اإلساليٛخ يب ْٕ يأيٕل يُٓب نزؼهٛى انؾبط ٔئسضبدِ نهػٕاة، 

َٔسؼٗ نهزطٕٚش ٔانزغذٚذ ٔاإلؾبكخ ثبسزًشاس يٍ خالل انؼذٚذ يٍ انجشايظ انًزطٕسح ٔانؼػشٚخ ثًب ٚؾون رٕػٛخ انؾغبط 

 .ٔروذٚى انخذيخ األكؿم نٓى

ٔدػب انؾغبط ئنٗ ؾشٔسح االْزًبو ثًؼشكخ أؽكبو انؾظ ٔانٕاعجبد خبغخ يغ رٕكش ٔسبئم انؼهى ٔانًؼشكخ ٔانزؼهٛى ٔانذػٕح 

 .ٔاإلسضبد انزٙ أغجؾذ انٕٛو ثلؿم هللا رؼبنٗ كٙ يزُبٔل انغًٛغ ػجش ٔسبئم االرػبل ٔاإلػالو

ٔأكبد أٌ ثشايظ انٕصاسح نؾظ ْزا انؼبو سٕف رُلز ٔكن خطخ يزكبيهخ يجُٛخ ػهٗ أسس ٔيٕصػخ ػهٗ يشاؽم سؤٚخ ٔأْذاف 

ٔسسبنخ نزػم ئنٗ انؾغبط ػجش انٕسبئم انؼػشٚخ انًجبضشح ٔؿٛش انًجبضشح يزػهخ ثبنؼهى ٔانًؼشكخ ٔاألَظًخ ٔانزؼهًٛبد 

ٔاإلسضبداد األيُٛخ ٔانػؾٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانزُظًٛٛخ ٔيب ٚزػم ثبنسكٍ ٔانًٕاغالد ٔاإلػبضخ ٔانًٕاغالد ٔانجشايظ 

 .انذػٕٚخ انزٙ رشضذ انؾغبط ٔرؾضٓى ػهٗ انزوٛذ ثبنُظبو

ٔػجش ـالل انؼوٛم كٙ خزبو رػشٚؾّ ػٍ ضكشِ ألغؾبة انلؿٛهخ دػبح انزٕػٛخ كٙ انؾظ انزٍٚ ٚؼًهٌٕ ػهٗ يذاس انسبػخ 

 ثًب ٚؾون نهؾبط يؼشكخ انػٕاة ٔٚزغُت 8002451000نهشد ػهٗ أسئهخ انؾغبط ٔئسضبدْى ػجش انٓبرق انًغبَٙ 

 انزٙ رأرٙ ؾًٍ انخذيبد انًزُٕػخ 8002488888انًخبنلبد، يزكشا ثشهى خذيخ يُبسك نهزٕػٛخ اٜنٛخ ثهـبرٓب انضًبَٛخ 

 .انزٙ روذيٓب انٕصاسح نؿٕٛف انشؽًٍ
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د ػىل رضورت الامزتام ابل هظمة وامتؼلاميث" اموميدي"  يشّدِّ

ػادت    ب مف ب حنيب خمامفني ل هظمة احلج ابمطائف25 مواطنًا و588ا 
 

 

 :انطبئق- سجن- يزؼت انجوًٙ

 ؽبعبً 34 يشكجخ 12916ٔػٍ ئػبدح " سجن"كطق هبئذ انًشكض األيُٙ ثبنجٓٛزخ، انؼًٛذ يؾًذ ثٍ ؽسٍ انٕنٛذ٘، انٕٛو نـ 

 أعُجٛبً ؿٛش 25316 رى رجػًٛٓى ٚذٔٚبً، 11ٔ يخبنلبً ألَظًخ انؾظ، ٔرى رجػًٛٓى آنٛبً، 588ٔيوًٛبً ثطشٚوخ ؿٛش َظبيٛخ ٔ

 يشكجخ رى 25 َبهالً نؾغبط ؿٛش َظبيٍٛٛ، 31ٔ يٕاـُبً ؽبعبً نًؾبٔنخ انؾظ يٍ دٌٔ رػشٚؼ، 321ٔيوًٍٛٛ ثًكخ، ٔ

 27 ؽبعبً خهٛغٛبً نًؾبٔنخ انؾظ يٍ دٌٔ رػشٚؼ، 172ٔ ؽبعبً أعُجٛبً نًؾبٔنخ انؾظ يٍ دٌٔ رػشٚؼ، 1949ٔؽغضْب، ٔ

 .ؽبعبً يزشعالً ػهٗ األهذاو، ٔسزخ ؿٛش يػشػ نٓى ثذخٕل يكخ انًكشيخ

 % 100أَّ رى دػى عًٛغ يسبساد انلشص َٔوبـ انًُغ ثًشاكض انؿجف األيُٙ ثًؾبكظخ انطبئق ثُسجخ " انٕنٛذ٘"ٔأٔؾؼ 

يٍ سعبل األيٍ؛ نزٕاغم رهك انًشاكض عٕٓدْب ثػلخ يسزًشح نًزبثؼخ ٔؾجف يخبنلٙ أَظًخ انؾظ، ٔيجبضشح ػًهٛبد انؿجف 

 .ثطكم ٕٚيٙ ٔكٙ عًٛغ األٔهبد

ُٔؾؼذ يٍ أعم ساؽخ ٔساليخ ُؽغبط ثٛذ   ٔضذَّد ػهٗ ؾشٔسح االنزضاو ثبألَظًخ ٔانزؼهًٛبد انػبدسح ثٓزا انخػٕظ، انزٙ 

 سبػخ، نزسٓٛم رذكن 24هللا انؾشاو، يجُٛبً أٌ انغٓبد األيُٛخ كٙ يشاكض انؿجف األيُٙ ثًؾبكظخ انطبئق رؼًم ػهٗ يذاس انـ 

 .انؾغبط ئنٗ انًطبػش انًوذسخ، ٔؾًبٌ اَسٛبثٛخ ؽشكخ انسٛش نهًشكجبد، ٔكزنك نًزبثؼخ ٔؾجف يخبنلٙ أَظًخ انؾظ

ٔأكذ هبئذ انًشكض األيُٙ ثبنجٓٛزخ أٌ عًٛغ يسبساد انلشص َٔوبـ انًُغ رخؿغ نًشاهجخ رهلضَٕٚٛخ ثأعٓضح رػٕٚش راد دهخ  

ٔعٕدح ػبنٛخ نشغذ انزغبٔصاد، ٔسززخز عًٛغ اإلعشاءاد انالصيخ ؽٛبل انًزغبٔص رًٓٛذاً نزؾٕٚهّ نهغٓبد راد االخزػبظ 

 .نزطجٛن انؼوٕثبد ثؾوّ
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 امقبض ػىل امرب ه ثقوم بنشل احلجاح

 
(: صدى )عطٌه المالكً 

تمكن رجال شعبة التحرٌات والبحث الجنائً بالقوة الخاصة ألمن المسجد الحرام وبمتابعة مدٌر الشعبة الرائد عبدالكرٌم 

 . أحمد الزهرانً

من القبض على امرأه من الجنسٌة األسٌوٌة بعد مشاهدتها فً الطواف وهً تقوم بنشل الحجاج وتستخدم 

 دوالر امرٌكً ٢٥٠٠فً عملٌات النشل ووجد معها مبلغ (الموس )وبتفتٌشها وجد معها االداة المستخدمة (الموس)

 عمله ٣٠٧٠جنٌه مصري ومبلغ ٦٠لاير سعودي ومبلغ ١٦٦ الف لاير اٌرانً ومبلغ ٥٠وجهازٌن جوالٌن وعمله اٌرانٌة 

 . أفغانٌه، وتم تحوٌلها لمركز شرطة الحرم إلكمال الالزم

من جهته أكد قائد القوة الخاصة ألمن المسجد الحرام اللواء ٌحٌى بن مساعد الزهرانً ان رجال االمن بالمرصاد لكل من 

 . تسول له نفسه العبث بأمن وزوار بٌت هللا الحرام
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 اس تغلوا املرمباث امرمسية مؼبور املرالز ال منية دون ثصارحي

َّربون احلجاح من زمالهئم ػىل س ياراث حكومية  ضبط موظفني ُيه

 
 :يكخ انًكشيخ- سجن- ٚبسش انؼزٛجٙ

ثًُطوخ يكخ انًكشيخ، يٍ ؾجف يٕظلٙ ئؽذٖ - يًضهخ كٙ انًشكض األيُٙ ثبنجٓٛزخ-رًّكُذ انغٓبد األيُٛخ  

انغٓبد انؾكٕيٛخ ثبنًُطوخ، ػُذ يؾبٔنزٓى ئدخبل ػذد يٍ صيالئٓى، يًٍ ٌُٕٚٔ انؾظ ثذٌٔ رػبسٚؼ؛ 

 .يسزخذيٍٛ كٙ رنك يشكجبد سسًٛخ خبغخ ثزهك انغٓخ انؾكٕيٛخ

ٔٔكوبً نهًؼهٕيبد؛ كوذ رَجٍَّٛ نشعبل انجؾش ثبنًشكض األيُٙ ثبنجٓٛزخ، ػُذ انزذهٛن، أٌ األضخبظ انزٍٚ كبَٕا  

 .ٌُٕٚٔ انؾظ ثذٌٔ رػبسٚؼ، ْى يٍ يٕظلٙ رهك انغٓخ أٚؿبً، ٔاسزؼبَٕا ثضيالئٓى إلدخبنٓى نهًطبػش انًوذسخ

ٔثُٛذ انًػبدس، أَّ رى ئؽبنخ انًٕظلٍٛ انًزٕسـٍٛ كٙ ْزِ انؼًهٛخ ٔيشكجبرٓى، نهغٓبد انًخزػخ نهزؼبيم يغ  

 .ؽبنزٓى، ٔارجبع اإلعشاءاد انُظبيٛخ كٙ يضم ْزِ انًخبنلبد

يٍ عٓزّ أٔؾؼ انُبـن اإلػاليٙ كٙ ضشـخ يُطوخ يكخ انًكشيخ انًوذو انذكزٕس ػبـٙ ػطٛخ انوشضٙ، أٌ  

األضخبظ أؽٛهٕا نهغٓخ انًخزػخ الرخبر اإلعشاءاد انالصيخ؛ يُجٓبً ئنٗ أٌ يؾبٔنخ ئدخبل ؽغبط ال ٚؾًهٌٕ 

 .رػبسٚؼ نهؾظ رؼزجش يخبنلخ

اسزًشاس ػًم سعبل األيٍ ػهٗ يذاخم يُطوخ يكخ انًكشيخ نزطجٛن األَظًخ، ٔيُغ دخٕل " انوشضٙ"ٔأكذ  

 .انؾغبط انزٍٚ ال ٚؾًهٌٕ رػبسٚؼ َظبيٛخ؛ يطٛشاً ئنٗ أٌ انزذهٛن ٚطًم عًٛغ انسٛبساد انزٙ رؾًم انؾغبط
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حراءاث قدوم ب لرث من    مليون حاح1.2اجلوازاث تهني  ا 

 
 واس: الرياض 

ؽبط يُز ثذء انوذٔو ٔؽزٗ َٓبٚخ  (1.198.700)أَٓذ انًذٚشٚخ انؼبيخ نهغٕاصاد ئعشاءاد هذٔو ػذد 

( 55.469)ؽبعبً ػٍ ـشٚن انًُبكز انغٕٚخ، ٔ (1.129.623)ْـ، ثٕاهغ 1435 / 12 / 2ٕٚو أيس 

ؽغبط ػٍ ـشٚن انًُبكز انجؾشٚخ، ٔرنك ثُوع  (13.608)ؽبعبً ػٍ ـشٚن انًُبكز انجشٚخ ٔ

 .روشٚجبً % 2ؽبعبً ػٍ ػذد انوبديٍٛ نُلس انلزشح يٍ انؼبو انًبؾٙ ثُسجخ هذسْب  (30.097)
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  شاة من رػاية امش باة يشارمون يف خدمة احلجاح1000

 

 المناطق ـ علً القرنً

  ص١١:٥٦-  م ٢٠١٤/٠٩/٢٧-  هـ ١٤٣٥/١٢/٣السبت 

 

شاب وجوال وكشاف فً خدمة الحجٌج فً مكة المكرمة والمدٌنة  (1000)تشارك الرئاسة العامة لرعاٌة الشباب ب 

المنورة والمنافذ والطرق المؤدٌة للمشاعر المقدسة فً جازان وعسٌر والطائف واالحساء وجدة والقصٌم والجوف 

 .والحدود الشمالٌه والخرج والزلفً

وأوضح وكٌل الرئٌس العام لشؤون الشباب المكلف األستاذ سلٌمان المسند آن الرئاسة العامة لرعاٌة الشباب وبتوجٌه  

من سمو الرئٌس العام تساهم فى كل عام فى تقدٌم الخدمات الجلٌلة لحجاج بٌت هللا الحرام انطالقا من االٌمان الكامل 

بهذا الواجب آلذي تتشرف به المملكة العربٌة السعودٌة قٌاده ومؤسسات ومواطنٌن فً سبٌل توفٌر الراحة والطمأنٌنة 

لضٌوف الرحمن وتواصال مع ما تقدمه حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده االمٌن وسمو ولً ولً عهده 

من جهود عظٌمة فً خدمة االماكن المقدسة، ومما توفره من خدمات جلٌلة لضٌوف الرحمن من حجاج ومعتمرٌن 

  .وزائرٌن

واشار المسند الى أن جهود المشاركٌن من الكشافة التابعٌن للرئاسة العامة لرعاٌة الشباب فً موسم الحج ستتركز فً 

المشاعر ومسح منطقة منى وارشاد التائهٌن من الحجاج وتقدٌم المساعدة للجهات الحكومٌة المشاركة فً موسم الحج 

الى جانب خدمة الحجاج القادمٌن عن طرٌق البر والبحر والجو فً المنافذ الحدودٌة بالتعاون مع إمارات المناطق 

والمحافظات ووزارة الحج والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حٌث سٌساهم الجوالة والكشافة فى 

مساعده الحجاج وتوزٌع المطوٌات االرشادٌة الحج والعمرة ومناسك بلغات مختلفه و توزٌع الوجبات الغذائٌة ومساعدة 

 .كبار السن والعجزة والنساء وذوي االحتٌاجات الخاصة

ٌذكر آن فعالٌات المركز الكشفً لخدمة الحجٌج بمكة المكرمة التاسع والثالثٌن والذي تشرف علٌه واالدارة العامة 

للنشاطات الشبابٌة بالرئاسة لموسم حج هذا العام ستبدأ على مرحلتٌن المرحلة األولى سٌكون العمل فٌها على فترتٌن 

صباحٌة ومسائٌة ٌقوم الكشافة والجوالة بجولة لمسح أرجاء مشعر منى من أجل إعداد الدلٌل اإلرشادي والخرائط 

التفصٌلٌة وتستمر هذه المرحلة من غرة ذو الحجة حتى ٌوم السابع منه، وتبدأ المرحلة الثانٌة وهً مرحلة إصدار 

الدلٌل اإلرشادي وانطالق عملٌة اإلرشاد وتوصٌل الحجاج التائهٌن وتستخدم فٌها التقنٌة الحدٌثة والتكنولوجٌا التً 

 .تسهل على الكشافٌن والجوالة عملٌة الوصول إلى مقرات ومؤسسات الطوافة ومخٌمات الحجاج
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  حالث8ارثفاع ػدد اموفياث بني احلجاح املرصيني ا ىل 

 

 وكاالت
أػهٍ انهٕاء ضبكش انكٛبل يسبػذ ٔصٚش انذاخهٛخ نوطبع انطئٌٕ اإلداسٚخ انشئٛس انزُلٛزٖ نجؼضخ انؾظ انًػشٚخ 

 ؽبالد؛ ٔرنك ثؼذ ٔكبح 8سئٛس ثؼضخ ؽظ انوشػخ اسرلبع ؽبالد انٕكٛبد ثٍٛ غلٕف ؽغبط انجؼضخ انًػشٚخ ئنٗ 

 . ؽبالد يٍ ثؼضخ ؽظ انسٛبؽخ4

ئَّ رهوٗ ئخطبسا – كٗ رػشٚؼ خبظ نًٕكذ ٔكبنخ أَجبء انطشم األٔسف ثبألساؾٗ انًوذسخ - ٔهبل انهٕاء انكٛبل 

يٍ ثؼضخ ؽظ انسٛبؽخ ثٕكبح أسثؼخ ؽغبط ثًكخ انًكشيخ؛ ؽٛش رٕكٗ انؾبط ؽسٍٛ ػجذهللا يؾًذ ؽسٍٛ انجشثشٖ 

يٍ  (سُخ52)يٍ يؾبكظخ انـشثٛخ ئصش ئغبثزّ ثـٛجٕثخ كجذٚخ، ٔانؾبعخ ضبدٚخ انسٛذ ػجذِ ؿُٛى  (سُخ65)

يٍ يؾبكظخ انًُٛب، ٔانؾبط أؽًذ انسٛذ ػٕؼ  (سُخ84)يؾبكظخ انـشثٛخ، ٔانؾبعخ ككشٚخ ؽسٍٛ يؾًذ أثٕصٚذ 

 .يٍ يؾبكظخ انذهٓهٛخ ئصش ئغبثزٓى ثٓجٕـ ؽبد كٗ انذٔسح انذيٕٚخ (سُخ62)سشؽبٌ 

ٔأؾبف انهٕاء انكٛبل أَّ رى ئعشاء االرػبالد انالصيخ ثأْهٛخ انؾغبط األسثؼخ انًزٕكٍٛٛ كٗ يػش ألخز يٕاكوزٓى 

 .ؽٕل دكٍ عضبيُٛٓى ثبألساؾٗ انًوذسخ أٔ ئسسبنٓب ئنٗ يػش

ٔكبٌ انهٕاء ضبكش انكٛبل يسبػذ ٔصٚش انذاخهٛخ نوطبع انطئٌٕ اإلداسٚخ انشئٛس انزُلٛزٖ نجؼضخ انؾظ انًػشٚخ 

سئٛس ثؼضخ ؽظ انوشػخ هذ أػهٍ كٗ ٔهذ سبثن ٔكبح أسثؼخ ؽغبط يٍ ثؼضخ انوشػخ ثبألساؾٗ انًوذسخ، ْٔى 

انؾبعخ َبدٚخ عٕدح أؽًذ ـشٚؼ يٍ يؾبكظخ انوهٕٛثٛخ، ٔانزٗ رٕكٛذ ثًكخ انًكشيخ ئصش ئغبثزٓب ثأصيخ ههجٛخ 

يٍ يؾبكظخ انذهٓهٛخ، ٔانزٖ رٕكٗ ثًسزطلٗ انًهك كٓذ  ( سُخ66)ؽبدح، ٔانؾبط ؽسُٗ انسٛذ يؾًذ ػجذهللا 

يٍ يؾبكظخ  ( سُخ61)ثبنًذُٚخ انًُٕسح ئصش ئغبثزّ ثـٛجٕثخ كجذٚخ، ٔانؾبط ؽبيذ ػجذانلزبػ يؾًذ هُذٚم 

اإلسكُذسٚخ، ٔانزٖ رٕكٗ داخم يسزطلٗ األَػبس ثبنًذُٚخ انًُٕسح ئصش ئغبثزّ ثأصيخ رُلسٛخ ٔانؾبط ئثشاْٛى 

يٍ يؾبكظخ كلش انطٛخ، ٔانزٖ رٕكٗ ثًسزطلٗ انُٕس انزخػػٗ ثًكخ انًكشيخ  ( سُخ53)يؾًذ يؾًذ غالػ 

 .ئصش ئغبثزّ ثـٛجٕثخ كجذٚخ
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 ب مه املشاريع اجلديدت اميت مت ثنفيذها لس تقبال مومس احلج مهذا امؼام

 

كضلذ ٔصاسح انطإٌٔ انجهذٚخ ٔانوشٔٚخ يٍ اسزؼذادارٓب نخذيخ ؾٕٛف انشؽًٍ كٙ يٕسى ؽظ ْزا انؼبو يٍ خالل رُلٛز 

 .انغذٚذح، ئؾبكخ ئنٗ غٛبَخ ٔرطـٛم ػذد يٍ انًطبسٚغ انزٙ رطشف ػهٛٓب انًطبسٚغ ٔاسزالو يغًٕػخ يٍ

 :ْـ1435ٔكًٛب ٚهٙ عذٔل ٚجٍٛ رلبغٛم أْى انًطبسٚغ انزٙ هبيذ انٕصاسح ثزُلٛزْب السزوجبل ؽغبط انجٛذ انؾشاو نؼبو 
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