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 زخر  الملیئة 
 نصع 
الصافي   صالتھ  وشج 

 والخالص 
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 أغلى ما في الوطن ثراه
 تتوثق الصداقة بیننا على مدى األیام

 تنصھر المیاه المتجمدة في فصل الصیف
 مكین 

 استقرار
 مطمئن 
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 عن نواھیھ  واالبتعادبالحزم واإلصرار على تنفیذ أوامر هللا 

ان قیادة خادم الحرمین ھو وإخوانھ ورجالة في مختلف مراكزھم   
 یعدون خدمة الحرمین شرفا واعتزازاً لھم 

 على صعید عرفات ومزدلفة ومنى  

التوسعات المتزایدة في الحرمین والمشاعر المقدسة الخدمات األمنیة والمروریة،   
 وخدمات الدفاع المدني  

    الغذاء والماءالمستشفیات والمراكز الصحیة واسعافات الھالل األحمر السریعة، توافر 

 قائد األمة ورجالھ  
 بأمن بالد الحرمین وأمان أرضھا وأن كل شيء میسر فیھا  
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 الصحیة   زدحمة قلة المرافق م
 قلة الخدمات  

 كثر التائھین، عدم وجود تنظیم                                 
 

واسعة تجھیز وتوفیر المرافق 
 وتوفیر الغذاء ومكاتب للتائھین  

 

- العادیة مزدحمة استخدام الخیام 
 - قلة الخدمات 
 غیر منظمة  

 

واسعة استخدام الخیام       
 وتوفیر رجال األمن  المقاومة 

 

 مزدحمة وضیقة  
– تدافع بین الحجاج  - قلة الخدامات 

 عدم وجود تنظیم  
 

تطویر جسر الجمرات بناء  
 للطوارئطوابق بناء منافذ 

 

 ضیقة الطرق  
 قلة الخدمات  

 المسجد صغیر  
 عدم توافر اإلنارة بشكل جید  

 

 واسعة الطرق كثرة الخدمات  
 المسجد الكبیر  

 توفر اإلنارة 
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یؤكد على رجالھ بأن أمن الحجاج یستدعي الیقظة 
والعزم بال غفلة وال وھن ویتابع ویسأل ویستفسر 

 ثم یأمر بالمزید
 

درع متین في حمایة ومساعدة وتأمین السالمة  
 للحجاج

 

 یبذل كل جھده لمعالجة الحجاج 
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 عبد العزیز الحجاج مزدلفة  مكة المكرمة 

 رجال اإلنسانیة   –خدمة الضیوف 
 

 الحج عبادة تتكرر كل عام        استتاب األمن  
 مكة وعرفات ومنى ومزدلفة     عودة الحجاج إلى بلدھم  

 أماكن مقدسة                     بعد انتھاء موسم الحج  
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 أمن الحجاج

 ضیوف الرحمن ورعایتھم 

 مناسك الحج  
 

 ضیوف الرحمن ورعایتھم 
 

مملكتنا التي حققت إنجازات كثیرة في جمیع المجاالت   -
 ومتطلبات الحج  

 تقدمھ المملكة من استقرار وانجازات ترى إنكارا!  مع كل ما-
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 الجھل الیأس  الخیانة 
الخونة ألد  

 األعداء
الوطن  انكروا 

عرضوا مصالح  
األمة للدمار  

قطعوا ید 
االستغاثة التي  

 مدت لھم 

 الیأس علة العلل  
 القعود عن العمل  

الیأس من  
 المستقبل  

 الجاھل عدو نفسھ 
 قبل أمتھ محاربة  

فریضة أولى على 
 األمة 
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 ھجري

 میالدي

 طبعة

 سؤال

 جواب
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تخفیف حدة  -
االختالف 
بالحكمة  

والموعظة 
 والكلمة الطیبة 

 
الدفاع عن أمن 

 الوطن 
 
 

جھاز األمن من  
أھم أجھزة  

 الدولة 
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التطرف واإلرھاب -
 یستھدف األبریاء  

 ھو طریق إلى النار  -
 یجب الحذر منھ  -
 ھو اساس دمار البالد -
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