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 ووٌصة.. وخذهح الحجاج فٍ دهٍ« األدالء»د.حىالح لـ الوذٌَح : ذرود 
 ي العهذ الهاشوٍ والرروٍ والسعىدٌسٌح ه 051ًوله وثائك ذسَذ علً 

 

 اإلثٓني  املد١ٜٓ املٓٛز٠ –عبدايسسِٝ اؿدادٟ  –يكا٤ 

21/09/2015 

 

أند ايدنتٛزٜٛضـ بٔ أمحد سٛاي١، ز٥ٝظ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ 

َٓصي٘ يهٞ ذندثٓا عٔ َػٛازٙ يف خد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ  ايطابل، يف

املٓٛز٠، ٚعٔ تازٜذ ٖرٙ اـد١َ اؾ١ًًٝ يطٝٛف بٝت اهلل اؿساّ َٓر 

قسٕٚ عٓدَا نإ ايعٌُ يف ٖرٙ اـد١َ ؾسدٟ ٚغدصٞ  3أنجس َٔ 

قبٌ إٔ تصبح َؤضط١ أ١ًٖٝ بأَس ضاَٞ، ٚقاٍ د سٛاي١: املؤضط١ األ١ًٖٝ 

ٖٚٞ ؽدّ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٖٚٞ ١َٓٗ د١ًًٝ ٚمسٝت ١َٓٗ ألْٗا نإ هلا َػاٜذ َجًٗا َجٌ أٟ ١َٓٗ أخس٣ َٓر  قسٕٚ، 3يألدال٤ هلا 

ايعصس اهلامشٞ ٚايعصس ايرتنٞ، ست٢ ايعصس ايطعٛدٟ ايصاٖس، ٚنريو أزباب ايطٛا٥ـ يف َه١ َٚهتب ايصَاش١َ املٛسد يف دد٠ 

َط٢ُ  .ِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ ٚاألخر بأٜدِٜٗ ٚإزغادِٖ ٚتٛصًِٝٗ َٔ ٚإىل األَانٔ املكدض١ْٚػأ٠ ١َٓٗ خد١َ اؿذاز يتبصريِٖ يف أَٛز د

ٚأند إٔ أضس أٖايٞ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ذيو ايٛقت ِٖ ايدي١ًٝ يًشذاز يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ أطًل عًِٝٗ َط٢ُ ايديٌٝ أٟ   ايديٌٝ

ايػدص، ايرٟ ٜدٍ اؿاز ملا ٜسٜدٙ اؿاز إىل إٔ انتطبٛا أضس املد١ٜٓ ثكاؾ١ بعض ايًػات َٔ اؿذاز، ٚأصبشت نٌ أضس٠ هلا دٓط١ٝ 

ِٓٗ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات ايطًط١ املع١ٝٓ باؿر يف ذيو ايٛقت، ٚنإ ٜطاؾس نبري األضس٠ يبعض املكاطعات َع١ٓٝ َٔ اؿذاز َطؤٚي١ ع

ٚاحملاؾعات إىل دٍٚ اؿذاز ٜٚتؿل َعِٗ ٜٚستب هلِ اضتكباهلِ بعد إٔ ٜعسف عددِٖ اإلمجايٞ ٜٚعٛد َٔ ٖٓاى ٚدنٗص يًشذاز ايكادَني 

أٖايٞ املد١ٜٓ ناْٛا ٜعًُٕٛ ايعٌُ ايؿسدٟ ؾهٌ أضس٠   ايعٌُ ايؿسدٟ .قسٕٚ َٔ اآلٕ 3يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ايطهٔ ٚاإلعاغ١، ٚذيو قبٌ 

نإ األٖايٞ ِٖ ايرٜٔ ٜصٚزٕٚ  1405مبؿسدٖا قبٌ إٔ تتٛسد تًو اؾٗٛد ؼت َط٢ُ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤، ٚاييت اعتُدت عاّ 

زٜذ عرب اؾُاٍ ٚاؿُري أعصنِ اهلل ٚنإ األغًب ميػٕٛ ع٢ً اؿذاز يألَانٔ ٚاملآثس اإلضال١َٝ، ٚنإ ٜتٓكًٕٛ بِٗ يف ذيو ايتا

األقداّ َتٓكًني بني املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٚطذد قبا٤ َٚطذد ايكبًتني ٚدبٌ أسد ٚنإ ايعا٥د املادٟ يف ذيو ايٛقت يٝظ قدًدا 

إ ايعٌُ ؾسدٜا، ٚيٝظ نُا ٖٛ اآلٕ مببًؼ َعني ٚمنا َرتٚى األَس مبا دنٛد ب٘ نسّ اؿاز يًديٌٝ ألٕ ايعٌُ مل ٜهٔ َٓعِ ٚن

مجاعٝا ٚايدٚي١ يف عٗد املًو عبدايعصٜص ٜسمح٘ اهلل زأت إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓعِٝ يألدال٤ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚيًُطٛؾني يف َه١ املهس١َ 

١َٓٗ  .تهًؿ١ اؿاززٜاال  37زٜاالت ْٚصـ يًشاز ٚٚصًت ست٢ ٚصًت إىل  7َٓٗا ايتعسؾ١ املاي١ٝ يهاؾ١ املعٓٝني باؿر، سٝح سدد 

ٚأضاف ايدنتٛز سٛاي١: أْا تٛزثت ايعٌُ يف خد١َ اؿذاز أًبا عٔ دد عٔ ٚايدٟ، ٚٚايدٟ أٜطا ٚزخ ايعٌُ َٔ ٚايدٙ ٚاآلٕ أْا  ايٛزاث١

٥ل أمحد ٜٛضـ سٛاي١، ٖٚٛ ٜػػٌ َٓصب َدٜس تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايتدزٜب باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ ٚيدٜٓا ٚثا –أٚزخ ابين ايدنتٛز 

يًٗذس٠ ٚتط٢ُ اإلْعاَات تبني إٔ أسد أددادٟ َٔ بٝت سٛاي١ نإ َطؤٚال  1285ض١ٓ َٚٓٗا ٚثٝك١ صدزت عاّ  150عُسٖا تصٜد ع٢ً 

عٔ اؿذاز َٔ كتًـ اؾٓطٝات َٔ ؾازع َٚٔ املػسب َٚٔ دٍٚ آضٝا ٖٚٞ ٚثا٥ل َٔ ايعٗد اهلامشٞ ٚايعٗد ايرتنٞ ٚايعٗد 

مسٛ األَري عبداحملطٔ بٔ  –تػسؾت بإٔ عًُت َع مخط١ أَسا٤ تٛيٛا أَاز٠ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖٚ يكد  –ٚقاٍ   أَسا٤ 5  .ايطعٛدٟ
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عبدايعصٜص ثِ مسٛ األَري عبداجملٝد بٔ عبدايعصٜص، ٜسمحِٗ اهلل، ٚمسٛ األَري َكسٕ بٔ عبدايعصٜص ٚمسٛ األَري عبدايعصٜص بٔ َادد بٔ 

ِٖٚ ٚشٜس اؿر عبدايٖٛاب  –ٚشزا٤ يٛشاز٠ اؿر  5ذنؿعِٗ اهلل، نُا سعٝت بجك١ عبدايعصٜص، ٚأخرًيا مسٛ األَري ؾٝصٌ بٔ ضًُإ، 

 .عبدايٛاضع، ٜسمح٘ اهلل، ٚايٛشٜس قُٛد ضؿس ٚايٛشٜس أٜاد َدْٞ ٚايٛشٜس ؾؤاد ؾازضٞ، ٚأخريا ٚشٜس اؿر اؿايٞ بٓدز سذاز
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 حاجاً لذهىا للوذٌَح خالي الوىسن األوي (732443)
 

 :قصاص َسٚإ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

زصدت ٚسد٠ اإلسصا٤ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚصًٛا يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ )َٛضِ َا قبٌ عسؾات( 

ًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ أٚضح ذيو عطٛ ف . (%4-( سادًا أقٌ َٔ ايعاّ املاضٞ بٓطب١ )732443سٝح بًؼ )

( ّٕ ( سادًا قدَٛا عٔ طسٜل َطاز األَري قُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ 556196ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١، ٚأضاف أ

ّٕ عدد 11901( سادًا عٔ طسٜل قط١ اهلذس٠، ؾُٝا قدّ )164346املٓٛز٠، ٚ) اؿذاز ايرٜٔ ( عٔ طسٜل قط١ ايرب، ٚبّٝٔ خًٝؿ١ أ

( سادًا . ٚدا٤ 687362(، يٝهٕٛ إمجايٞ اؿذاز املػادزٜٔ ست٢ اؾُع١ ) 54163غادزٚا أَظ األٍٚ اؾُع١ إىل َه١ املهس١َ بًؼ )

سسن١ ايكدّٚ  -ٖـ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :1436/ 12/ 5تؿصٌٝ اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ يًُؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يّٝٛ اؾُع١ 

سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ: َطاز:  732443، ايكدّٚ ست٢ تازرن٘: 2779فُٛع قدّٚ ايّٝٛ: 639، بس: 93، ٖذس٠: ١َٝٛ2047: َطاز: ايٝ

أنجس  99ايٛؾٝات ست٢ تازرن٘:  687362، املػادز٠ ست٢ تازرن٘: 54163، فُٛع َػادز٠ ايّٝٛ: 2377، بس+ ايؿساد٣: 51786، ٖذس٠: 0

( سادًا، املتبكٕٛ يٓؿظ ايّٝٛ َٔ 44982ٖـ: ) 1436سادًا، املتبكٕٛ باملد١ٜٓ هلرا ايعاّ ١10498 عددِٖ دٓط١ٝ َٛدٛد٠: ايبانطتاْٝ

 .( سادًا49297ٖـ: ) 1435ايعاّ املاضٞ 
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 يحاجاً لذهىا للوذٌَح خالي الوىسن األو (732443)

 

االدال٤ –اداز٠ االعالّ  عٕٝٛ املد١ٜٓ  

 

دال٤ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚصًٛا يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ )َٛضِ َا قبٌ اؿر( زصدت ٚسد٠ اإلسصا٤ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يأل

%( أٚضح ذيو عطٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ 4-( سادًا أقٌ َٔ ايعاّ املاضٞ بٓطب١ )732443)  ٚايبايؼ عددِٖ

ا عٔ طسٜل َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ ( سادًا قد556196َٛٚاإلعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١ ايرٟ أضاف إٔ )

( عٔ طسٜل قط١ ايرب ٚبني خًٝؿ١ إٔ عدد اؿذاز ايرٜٔ غادزٚا 11901( سادًا عٔ طسٜل قط١ اهلذس٠ ؾُٝا قدّ )164346املٓٛز٠ ٚ)

 . ( سادًا687362ٖـ )5/12/1436ؾُع١ ( يٝهٕٛ امجايٞ اؿذاز املػادزٜٔ ست٢ تازٜذ ا 54163ايّٝٛ اؾُع١ اىل َه١ املهس١َ بًؼ )

   -: يتايٞاٖـ ع٢ً ايٓشٛ 5/12/1436يّٝٛ اؾُع١  ٚدا٤ تؿصٌٝ اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ يًُؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

   :سسن١ ايكدّٚ اي١َٝٛٝ

 639، بس: 93، ٖذس٠:  2047َطاز: 

 2779فُٛع قدّٚ ايّٝٛ: 

 732443ايكدّٚ ست٢ تازرن٘: 

 :١ املػادز٠ اي١َٝٛٝسسن

 2377، بس+ايؿساد٣: 51786، ٖذس٠:  0َطاز: 

 54163فُٛع َػادز٠ ايّٝٛ: 

 687362املػادز٠ ست٢ تازرن٘: 

 99ايٛؾٝات ست٢ تازرن٘: 

 ساز10498أنجس دٓط١ٝ َتٛادد٠ : بانطتاْٞ عددِٖ 

 ( ساز44982ٖـ: ) 1436املتبكني باملد١ٜٓ 

 ( ساز49297ٖـ: ) 1435املتبكني يٓؿظ ايّٝٛ 
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 حاجا لذهىا للوذٌَح خالي الوىسن األوي 732443

 

 ـداشٟ ايػسٜ –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

زصدت ٚسد٠ اإلسصا٤ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚصًٛا يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ )َٛضِ َا قبٌ اؿر( 

%( أٚضح ذيو عطٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ 4سادًا أقٌ َٔ ايعاّ املاضٞ بٓطب١ ) (732443ٚايبايؼ عددِٖ )

( سادًا قدَٛا عٔ طسٜل َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ 556196ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١ ايرٟ أضاف إٔ )

( عٔ طسٜل قط١ ايرب .ٚبني خًٝؿ١ إٔ عدد اؿذاز ايرٜٔ غادزٚا 11901قدّ )( سادًا عٔ طسٜل قط١ اهلذس٠ ؾُٝا 164346املٓٛز٠ ٚ)

   ( سادًا687362ٖـ )1436/ 12/ 5( يٝهٕٛ امجايٞ اؿذاز املػادزٜٔ ست٢ تازٜذ اؾُع١  54163أَظ اؾُع١ اىل َه١ املهس١َ بًؼ )

سسن١ -ٖـ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :1436/ 12/ 5يّٝٛ اؾُع١  ٚدا٤ تؿصٌٝ االسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ يًُؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

سسن١ املػادز٠  .سادًا 732443ايكدّٚ ست٢ تازرن٘:  2779فُٛع قدّٚ ايّٝٛ:  639، بس: 93، ٖذس٠:  2047ايكدّٚ اي١َٝٛٝ: َطاز: 

ايٛؾٝات ست٢  687362ازرن٘: املػادز٠ ست٢ ت 35416فُٛع َػادز٠ ايّٝٛ:  2377، بس+ايؿساد٣: 51786، ٖذس٠:  0اي١َٝٛٝ:َطاز: 

( سادا ٚاملتبكني يٓؿظ ايّٝٛ 44982ٖـ: ) 1436سادا املتبكني باملد١ٜٓ 10498أنجس دٓط١ٝ َتٛادد٠ َٔ بانطتإ عددِٖ  99تازرن٘: 

 )49297ٖـ: ) 1435
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 سواسرج فٍ عسُر 9هىاذة حج وهوُح و 3اإلطاحح تـ

 لطرق الوؤدَح لوىحهراوس ضثظ أهٌٍ تالوذى وا

 

 21/09/2015اإلثٓني  أبٗا –اؿطٔ آٍ ضٝد 

 

مساضس٠، نُا ْػست عدد َٔ َسانص ايطبط االَين ايجابت١ ٚاملتشسن١ داخٌ  9َهاتب سر ١ُٖٝٚ ٚ 3ضبطت غسط١ َٓطك١ عطري 

١ ٚتطبٝل األْع١ُ عل املدايؿني املدٕ ٚاحملاؾعات ٚايطسم املؤد١ٜ ملٓطك١ َه١ يسصد َٚٓع املدايؿني َٔ ايٛصٍٛ اىل املػاعس املكدض

سٝح تٛدد َسانص ايطبط االَين ع٢ً طٍٛ ايطسٜل ايدٚيٞ ايسابط بني َٓطكيت عطري َٚه١ عٓد أخس ْكط١ يف اؿدٚد اإلداز١ٜ بني 

ْٚعاّ  املٓطكتني ٚقد ضاِٖ ٖرا االْتػاز األَين ملسانص ايطبط ايجابت١ ٚاملتشسن١ يف ايكبض ع٢ً عدد َٔ املدايؿني ألْع١ُ اؿر

اإلقا١َ ٚايعٌُ ٜٚتِ اؽاذ اإلدسا٤ات األ١َٝٓ َع املدايؿني ٚاملٗسبني ٚتطًُِٝٗ ؾٗات االختصاص الضتهُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ 

َٔ دٗت٘ قاٍ ايٓاطل اإلعالَٞ يػسط١ عطري ايسا٥د شٜد قُد ايكشطاْٞ: إٕ غسط١ املٓطك١ أعدت خط١ أ١َٝٓ بدأت َٔ غس٠  .عكِٗ

طبط كايؿٞ أْع١ُ اؿر، ٚايعٌُ ع٢ً َٓعِٗ َٔ ايٛصٍٛ إىل َه١، ٚباؽاذ خطٛات ع١ًُٝ َٓع١ُ سٝاٍ ضبط غٗس ذٟ اؿذ١، ي

َهاتب اؿر اي١ُٖٝٛ ٚأصشابٗا ٚايعاًَني بٗا، ٚكايؿٞ أْع١ُ اؿر ٚايطُاضس٠، ْٚاقًٞ املدايؿني ألْع١ُ اؿر ٚاإلقا١َ، بإغساف 

ٚأضاف: إٕ ٖٓاى ؾ١ٓ َػه١ً بس٥اض١ َدٜس ايػسط١ تطِ ؾاًْا ؾسع١ٝ  .سْنيَدٜس غسط١ املٓطك١ ايًٛا٤ قُد عبداهلل أبٛ ق

ًٝا يًشد ٚايكطا٤ ع٢ً َهاتب اؿر اي١ُٖٝٛ، ٚتٓؿٝر اؿُالت ايتؿتٝػ١ٝ املهجؿ١  باحملاؾعات ٚاملسانص ملتابع١ تٓؿٝر اـط١ َٝداْ

َصسح هلا َٔ خالٍ ايدخٍٛ ع٢ً َٛقع ٚشاز٠ اؿر  ايطس١ٜ ٚايع١ًٝٓ يف مجٝع قاؾعات املٓطك١ يًتأند َٔ َهاتب اؿُالت بأْٗا

اإليهرتْٚٞ، ٚايتأند َٔ أمسا٤ ايػسنات ٚاملؤضطات املدٛي١ بتكدِٜ اؿر، َٛضشًا أْ٘ مت ضبط َهاتب ١ُٖٝٚ ٚتطع١ مساضس٠ 

إٕ نٌ ٖرٙ اـطط ٚقاٍ َدٜس غسط١ عطري، ايًٛا٤ قُد عبداهلل أبٛ قسْني:  .َٔ دٓطٝات أدٓب١ٝ ٚتهٌُ َعِٗ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ

املعد٠ ٖٞ يتشكٝل اهلدف املٓػٛد، ٖٚٛ إٔ ٜؤدٟ اؿذاز ؾسٜطتِٗ بهٌ زٚسا١ْٝ ٚضه١ٓٝ، َٚا ذيو إال بايدعِ ايطدٞ ٚاملتابع١ 

ٚأٖاب ايًٛا٤ أبٛ قسْني باؾُٝع َٛاطٓني َٚكُٝني االيتصاّ بأْع١ُ اؿر، ٚايتعإٚ َع زداٍ  .-سؿعِٗ اهلل-اؿجٝج١ َٔ ٚال٠ األَس 

 .ٔ باإلبالؽ عٔ املدايؿني َٚهاتب اؿر اي١ُٖٝٛاألَ
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 هي دخىي هىح هخالفًا تالثاحح 0001هٌع 
 

 21/09/2015اإلثٓني  ايباس١ –قُد ايبٝطاْٞ 

 

َسانص أ١َٝٓ ثابت١ ع٢ً اؿدٚد اإلداز١ٜ يًُٓطك١ يطبط كايؿٞ أْع١ُ اؿر، باإلضاؾ١ يًكٝاّ  7خصصت غسط١ َٓطك١ ايباس١ 

 ١٠٠١ٚ َٛاطًٓا١١١ٚأٚضح ايٓاطل اإلعالَٞ بػسط١ َٓطك١ ايباس١ ايعكٝد ضعد صاحل طساد أْ٘ مت إعاد٠  .عُالت َؿاد١٦ َٚتشسن١

 َٛاطًٓا( ١٤٢) ٚإعاد٠ اؿر، ألْع١ُ كايؿ١ ضٝاز٠( ٣٨٦) ٚإعاد٠ ،(تصسٜح بدٕٚ) اؿر يٓعاّ كايؿني كتًؿ١ دٓطٝات َٔ ٚاؾدٜٔ

َٔ داْب٘ أند َدٜس غسط١ املٓطك١ إٔ ٖرٙ  . اّتداذ اإلدسا٤ات األ١َٝٓ ايالش١َ سٝاهلِمت ٚقد. اؿر أْع١ُ ملدايؿٞ ْاقًني ٚاؾًدا( ٢٣٤)ٚ

اـطط ٚاؿُالت تأتٞ يتشكٝل املصًش١ ايعا١َ، ٖٚدؾٗا ايس٥ٝظ إٔ ٜؤدٟ ضٝٛف ايسمحٔ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، ٚؾل َا 

ٕٚ َع زداٍ األَٔ يًتكّٝد ايتاّ بٗرٙ األْع١ُ، ٚايتعإٚ َع ُخطط ي٘. ٚأٖاب باؾُٝع َٛاطٓني َٚكُٝني االيتصاّ بأْع١ُ اؿر، ٚايتعا

 .األدٗص٠ األ١َٝٓ يإلبالؽ عٔ املدايؿني ٚؾل املطؤٚي١ٝ االدتُاع١ٝ ع٢ً عاتل نٌ َٛاطٔ
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 آالف هىاطي ال َحولىى ذصارَح حج 5ًماط فرز الطائف ذعُذ 
 

 21/09/2015اإلثٓني  ايطا٥ـ –عٛاض اـدٜدٟ 

 

 أعداد ػاٚشت ؾُٝا ْعا١َٝ تصازٜح ذنًُٕٛ ال آالف ٥ازتؿعت أعداد املٛاطٓني ايرٜٔ مت إعادتِٗ َٔ ْكاط ايؿسش املدتًؿ١ بايطا٥ـ إىل 

 املكُٝني أعداد ؾإٕ «عًٝٗا املد١ٜٓ اطًعت» ُضذًت إسصا١ٝ٥ آخس ٚٚؾل. َسنبات ١٠ ٚسذص َسنب١ أيـ ٣٤ إعادتٗا مت اييت املسنبات

ًُا ١٣٥٠ أعٝد نُا ٚاؾد أيـ ٢٢ه١ املهس١َ ٚايرٜٔ مت إعادتِٗ عرب َٓاؾر ايطا٥ـ ػاٚش َ َكُٝٞ غري َٔ  تصازٜح ذنًُٕٛ ال َكٝ

 ذنًُٕٛ ال خًٝذًٝا ساًدا ١١ إعاد٠ ايؿسش ْكاط غٗدت ايطا٥ـ َٓاؾر عرب ٚاملسنبات اؿذاز تدؾل ٚتري٠ ازتؿاع َٔ ايسغِ ٚع٢ً سر،

 َه١ بدخٍٛ هلِ َصسح غري غدًصا ١٠٣١اط ايؿسش يف ايبٗٝت١ ٚاهلدا ٚاحملُد١ٜ َٔ ضبط بٓك األَٔ زداٍ ٚمتهٔ. ْعا١َٝ تصازٜح

 مجٝع إٔ ايجُايٞ عبدايسمحٔ ايعُٝد ايطا٥ـ قاؾع١ غسط١ َدٜس بايبٗٝت١ األَين ايطبط ملسنص املٝداْٞ ايكا٥د ٚأند املهس١َ،

ساقب١ ٚاملتابع١ األ١َٝٓ ؿع١ بًشع١ يكطع ايطسٜل ع٢ً تطًٌ كايؿٞ امل ؼت املهس١َ َه١ اىل املؤد١ٜ ٚايؿسع١ٝ ايس٥ٝط١ ٚايطسم املٓاؾر

 .أْع١ُ اؿر ٚنػـ سًِٝٗ
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 أسٌاى أم المري ذطلك حولح اإلحساى لضُىف الرحوي
 

 21/09/2015اإلثٓني  َه١ املهس١َ -قُدزابع ضًُٝإ 

 

َع املؤضط١ األ١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ أطًكت ن١ًٝ طب األضٓإ ظاَع١ اّ ايكس٣ مح١ً )اإلسطإ يطٝٛف ايسمحٔ( بايتعإٚ 

ع٢ً َد٣ َٜٛني َتٛاصًني ػطًٝدا ؾاْب ايعٓا١ٜ ٚايتكدٜس يطٝٛف ايسمحٔ. ٚأٚضح عُٝد ايه١ًٝ ايدنتٛزقُد بٝاز٣ إٔ اؿ١ًُ 

ٛف ايسمحٔ بػهٌ تأتٞ اْطالًقا يف ضٝام اـطط ايتٛع١ٜٛ َٚبادزات اـط١ االضرتاتٝذ١ٝ ـد١َ اجملتُع املهٞ بػهٌ عاّ ٚضٝ

ٚبني ايدنتٛزبٝازٟ إٔ بسْاَر  .خاص، َٔ خالٍ دعِ ٚتػذٝع طالب ٚطايبات ايطٓٛات اإلنًٝٓٝه١ٝ يالخنساط يف ايعٌُ ايتطٛعٞ

 .اؿ١ًُ ٜتطُٔ إيكا٤ ايعدٜد َٔ احملاضسات اـاص١ باإلزغادات ٚايتٛدٝٗات ايصش١ٝ يًشذاز
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 حاجح توٌاسه الحج الصحُح 041ذعرَف 
 

 21/09/2015اإلثٓني  َه١ املهس١َ - ابتطاّ غكداز

 

ايتابع ملؤضط١ سذاز دٍٚ دٓٛب آضٝا، َطت٣ٛ ايٛعٞ يف َٛضِ اؿر يد٣  41عصشت ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ايتطٛع١ٝ مبهتب اـد١َ املٝدا١ْٝ 

ضٝؿات ، ؾُٝا سجت ز٥ٝط١ ايًذ١ٓ ايدنتٛز٠ زاب١ٝ زؾٝع، «َٓاضو اؿر ايصشٝح»ساد١ َٔ خالٍ قاضس٠ بعٓٛإ  140أنجس َٔ 

ايسمحٔ ع٢ً ضسٚز٠ ايتكٝد غطط ايتصعٝد ٚايتؿٜٛر داخٌ املػاعس املكدض١، ٚايطٛاف ٚزَٞ اؾُاز بطسٜك١ َٓع١ُ، إذ إٔ تطبٝل 

ايتعًُٝات ٚايتٛدٝٗات ٜعد زنٝص٠ أضاض١ٝ يٓذاح اؿر املربٚز. ٚأٚضشت زؾٝع إٔ احملاضس٠ اييت قدَتٗا ايداع١ٝ غاٖد٠ عبدايساشم، 

ٞ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ اؾايٝات مبه١، تٓاٚيت ايتعسٜـ بػعا٥س اؿر ٚأزناْ٘ ٚٚادبات٘ ٚقعٛزات٘، إضاؾ١ َٔ املهتب ايتعاْٚ

َٔ دٗت٘، أٚضح ْا٥ب ز٥ٝظ َهتب  .إىل ايطٛاف ٚايطعٞ ٚايٛقٛف بعسؾ١ َٚا بعد عسؾ٘ َٔ زَٞ اؾُاز ٚايٓشس ٚايتشًٌ ٚاهلدٟ

 . اهلدف َٔ َجٌ ٖرٙ احملاضسات ايرتنٝص ع٢ً غسح أسهاّ اؿر املطٛف إبساِٖٝ قُٛد، إٔ 41اـد١َ املٝدا١ْٝ 
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 اللىاء الروي هاًع أتا العالء َرفمذ وحذاخ الحرش الىطٌٍ الوشاروح فٍ الحج
 

 ٢١/٠٢/٢٠١٥اإلثنين  مكة –ماجد الديحاني 

 

عال٤، عصس أَظ األسد، ظٛي١ قاّ َطاعد ٚنٌٝ اؿسع ايٛطين يًذٗاش ايعطهسٟ بايكطاع ايػسبٞ ايًٛا٤ ايسنٔ َاْع بٔ عُس أبا اي

تؿكد١ٜ يٛسدات ٚإدازات اؿسع ايٛطين املػازن١ يف ١َُٗ اؿر هلرا ايعاّ، ٚقد بدأت دٛيت١ بصٜاز٠ يكٛات ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين 

 بايػسا٥ع، سٝح نإ يف اضتكباي٘ عٓد ٚصٛي٘ َكس ايكٛات قا٥د يٛا٤ اـًٝؿ١ عُس بٔ اـطاب يألَٔ اـاص ايًٛا٤ ؾاٜص بٔ عًٞ

ٚاضتُع إىل إدناش ناٌَ َٚؿصٌ َٔ قا٥د يٛا٤ عٔ املٗاّ ٚايٛادبات يًكٛات  .ايػٗسٟ ٚقاد٠ ٚأزناْات ايٛسدات املػازن١ يف امل١ُٗ

املػازن١ يف سؿغ أَٔ اؿذاز َع باقٞ ايكطاعات األ١َٝٓ األخس٣ َٚطاُٖتٗا يف تٛؾري األَٔ ٚايطال١َ يطٝٛف ايسمحٔ أثٓا٤ أدا٤ 

بعد ذيو أيك٢  .املٛاقع باملػاعس املكدض١ َٚٓٗا املطذد اؿساّ َٚٓطك١ اؾُسات ٚقطات قطاز املػاعس َٓاضهِٗ يف ايعدٜد َٔ

َطاعد ٚنٌٝ اؿسع ايٛطين يًذٗاش ايعطهسٟ بايكطاع ايػسبٞ، ن١ًُ غهس ؾٝٗا َٓطٛبٞ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين املػازنني يف 

زداٍ اؿسع ايٛطين يف نٌ عاّ، نُا مشًت اؾٛي١ شٜاز٠ كُٝات  ١َُٗ اؿر، َعتربا ٖرٙ امل١ُٗ ٚضاّ غسف ٚاعتصاش ٜؿدس ب٘

اؿسع ايٛطين يف نٌ َٔ عسؾات َٚصديؿ١ ٢َٓٚ اطًع خالهلا ع٢ً ايتذٗٝصات، اييت أعدت الضتكباٍ ضٝٛف اؿسع ايٛطين َٔ 

َتُج١ً يف دٗاش االزغاد  سذاز بٝت اهلل اؿساّ. نُا ٚقـ ع٢ً اضتعدادا ايٛسدات ٚاالدازات املػازن١ يف خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ

 .ٚايتٛدٝ٘ ٚإداز٠ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚايػؤٕٚ ايصش١ٝ ٚاملعسض اإلعالَٞ املصاسب يًذٗات املػازن١
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 «الفاشُاخ»لضواى سالهح الحجُج هي هروًسا للورالثح الىلائُح والعسي  464الصحح: 

 ألف وادر طثٍ توىح الوىرهح والوشاعر الومذسح 45هسرشفً وهروسا صحُا و 180

 

 21/09/2015اإلثٓني  دد٠ –َادد املايهٞ 

 

ٔ أْٗت ٚشاز٠ ايصش١ ناؾ١ اضتعداداتٗا ايتك١ٝٓ ٚايبػس١ٜ يًشؿاظ ع٢ً صش١ ٚضال١َ اؿذاز، ٚتٛؾري أدٛا٤ صش١ٝ َال١ُ٥ متهِٓٗ َ

َسنًصا يًُساقب١ ايٛقا١ٝ٥ باملٓاؾر ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ، إضاؾ١ إىل  15أدا٤ ؾسٜط١ اؿر بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ سٝح دٗصت ايٛشاز٠ 

َطتػؿ٢ باملػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايت٢ دعُٗا بهاؾ١  25َسنًصا يًتكصٞ ايٛبا٥ٞ، ؾطال عٔ  14َسنًصا يًعصٍ ٚ 232

َسنًصا صشًٝا مب٢ٓ ٚعسؾات  155املطتٜٛات ايٛقا١ٝ٥ ٚايتػدٝص١ٝ ٚايعالد١ٝ ٚاإلضعاؾ١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ. إىل داْب  استٝاداتٗا ع٢ً كتًـ

َٔ ايهٛادز يف  800أيًؿا َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يتػػٌٝ تًو املساؾل عال٠ٚ ع٢ً  25ٚايعاص١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، نُا ٚؾست ايٛشاز٠ 

ٜس عاّ ايعالقات ٚاإلعالّ ٚايعالقات ايدٚي١ٝ بايٛشاز٠ ؾٝصٌ بٔ ضعٝد ايصٖساْٞ ٚقاٍ إٕ ايٛشاز٠ أٚضح ذيو َد  .ايتدصصات ايٓادز٠

مبا ميٝصٙ َٔ ػُع ساغد َٔ ايبػس يف -تسنص يف َكد١َ أٚيٜٛاتٗا ع٢ً ايٓٛاسٞ ايٛقا١ٝ٥ يًشذاز، سٝح ٜػهٌ َٛضِ اؿر 

١ سدٚخ ؾاغٝات أٚ أٚب١٦ يألَساض املعد١ٜ ٚبصؿ١ خاص١ األَساض عاًًَا ٜصٜد َٔ استُايٝ -أَانٔ قدٚد٠ خالٍ ؾرت٠ ش١َٝٓ قدد٠

ٚأضاف إٔ ايٛشاز٠ تتابع املطتذدات ٚاملتػريات اييت تطسأ  .املٓكٛي١ بايسذاذ أٚاملا٤ أٚايػرا٤ ٚنريو اييت تٓتػس عٔ طسٜل ْٛاقٌ املسض

ًٝا بايتعإٚ ٚايتٓطٝل َع َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ ٚاهل٦ٝ  .ات ايصش١ٝ ايدٚي١ٝ َجٌ َسانص َساقب١ األَساض ايدٚي١ٝع٢ً ايٛضع ايصشٞ عامل

ٚأزدف أْ٘ اْطالقا مما متًه٘ ايٛشاز٠ َٔ ػازب ٚخربات َرتان١ُ يف طب اؿػٛد َٔ خالٍ إدازتٗا ايٓادش١ ملٛاضِ اؿر ٚايعُس٠ 

مجٝع ايدٍٚ اييت ٜؿد َٓٗا  إصداز االغرتاطات ايصش١ٝ ٚتعُُٝٗا ع٢ً -1 :نٌ عاّ اؽرت ايٛشاز٠ ايعدٜد َٔ اإلدسا٤ات أُٖٗا

تكّٛ ايٛشاز٠ ضًٜٓٛا مبسادع١ ٚإصداز االغرتاطات ايصش١ٝ ايٛادب تٛؾسٖا يف ايكادَني يف َٛضِ اؿر سطب املتػريات ايٛبا١ٝ٥  :اؿذاز

يف اـازز يًعٌُ  ايعامل١ٝ ٚتعُُٝٗا ع٢ً ناؾ١ ايدٍٚ اإلضال١َٝ اييت ٜؿد َٓٗا اؿذٝر عرب ضؿازات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚممجًٝاتٗا

مبٛدبٗا عٓد َٓح تأغريات ايعُس٠ ٚاؿر هلرا ايعاّ. نُا تٛضع ع٢ً َٛقع ايٛشاز٠ ع٢ً غبه١ االْرتْت، ٜٚتِ نريو إزضاهلا ملٓع١ُ 

 ايصش١ ايعامل١ٝ اييت تكّٛ ضًٜٓٛا بتبين ٖرٙ االغرتاطات ْٚػسٖا يف اجمل١ً ايٛبا١ٝ٥ األضبٛع١ٝ قبٌ ؾرت٠ اؿر ٚع٢ً َٛقع املٓع١ُ

ٚسٍٛ تؿعٌٝ َسانص املساقب١ ايصش١ٝ مبٓاؾر دخٍٛ  .االيهرتْٚٞ ٚنريو عرب َهاتبٗا اإلق١ًُٝٝ اييت تػطٞ مجٝع قازات ٚدٍٚ ايعامل

َسنصا يًُساقب١ ايصش١ٝ مبٓاؾر ايدخٍٛ ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ، ٚاييت تًعب ٖرا ايعاّ دًٚزا  15اؿذاز قاٍ: قاَت ايٛشاز٠ بتذٗٝص 

ًٝا ٚعالدًٝ ا ٚإضعاؾًٝا سٝح مت تدعُٝٗا باالستٝادات ايالش١َ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ )ايًكاسات ٚاألد١ٜٚ ايٛقا١ٝ٥ ٚقا٥

ٚغريٖا( يتػػًٝٗا ع٢ً َداز ايطاع١ ًَٜٛٝا خالٍ املٛضِ، إضاؾ١ إىل إضعاؾات فٗص٠ يٓكٌ اؿاالت املسض١ٝ يًُطتػؿٝات املػازن١ يف 

ساقب١ ايصش١ٝ يف َٓاؾر دخٍٛ اؿذاز ٖٞ خط دؾاع ملٓع ٚؾاد٠ َطببات األَساض املعد١ٜ ٚذيو خالٍ َؤندا إٔ َسانص امل .اؿر

تطبٝل بعض اإلدسا٤ات االسرتاش١ٜ ع٢ً ايكادَني يًشر ٚأَتعتِٗ ٚٚضا٥ط ايٓكٌ، سٝح ٜتِ ايتأند َٔ تطبٝل مجٝع االغرتاطات 

 ايٛبا١ٝ٥ ايعاي١ٝ يبعض األَساض يعدّ ٚؾٛد أٟ أَساض َعد١ٜ يًبالد ايصش١ٝ ع٢ً اؿذاز ايكادَني يًًُُه١ ٚخاص١ َٔ ايدٍٚ ذات 

ايتؿتٝؼ ايصشٞ  - .(ذيو َٔ خالٍ ايتأند َٔ ٚثا٥ل ايطؿس ايدٚي١ٝ ٚاييت تٛضح تطعِٝ اؿذاز يف بًداِْٗ )غٗادات ايتطعِٝ ايدٚي١ٝ

ايتٓطٝل َع اؾٗات  - .٥ٗا يالغرتاطات ايصش١ٝع٢ً مجٝع ٚضا٥ٌ ايٓكٌ )ايطا٥سات ٚايطؿٔ ٚايطٝازات ٚايباصات ٚايتأند َٔ اضتٝؿا

تطذٌٝ أعداد اؿذاز  - .ذات ايعالق١ يف املٓؿر )اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ ٚاؾُازى( ملعا١ٜٓ املٛاد ايػرا١ٝ٥ ايكاد١َ بصشب١ اؿذاز
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ٚأغاز ايصٖساْٞ إىل إٔ يد٣  ايكٝاد٠ ٚايتشهَِسنص .ايكادَني ٚاإلبالؽ باإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ املطبك١ ع٢ً اؿذاز يف دٚهلِ ٚيف املٓاؾر

َٓص١ َتدصص١ يف فاالت كتًؿ١ َجٌ ايتكصٞ ايٛبا٥ٞ ٚبسز املساقب١ ٚايصش١ ايعا١َ، ٚاملدتربات يف ساي١ سدٚخ طازئ  14املسنص 

ًٝا أٚسدٚخ ؾاغٝات ألَساض ؽطع يًٛا٥ح ايصش١ٝ ايدٚي١ٝ يف أٟ دٚي١ ٜؿد َٓٗا سذاز أَٚ عتُسٜٔ ؾإٕ ايطًطات صشٞ ٜجري قًًكا دٚي

ايصش١ٝ باملًُه١ قد تتدر أٟ إدسا٤ات اسرتاش١ٜ إضاؾ١ٝ ػاٙ ايكادَني َٔ ٖرٙ ايدٍٚ بايتٓطٝل َع َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ يف سٝٓ٘ 

ٚؾُٝا رنتص باجملًظ االضتػازٟ أٚضح  اجملًظ االضتػازٟ .بػسض ػٓب اْتػاز ايعد٣ٚ بني اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ أْٚكًٗا إىل بًداِْٗ

أْ٘ ٜطِ يف عطٜٛت٘ ممجًني َٔ اؿسع ايٛطين، َطتػؿ٢ املًو ؾٝصٌ ايتدصصٞ، ن١ًٝ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ظاَع١ املًو عبدايعصٜص، 

ايكطاع ايصشٞ اـاص، ٚشاز٠ ايصزاع١، ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ، داَع١ املًو ضعٛد، َد١ٜٓ املًو ؾٗد ايطب١ٝ، َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ، َسنص 

هٞ، ٚٚشاز٠ ايصش١، ٜٚػسف ع٢ً ٚضع املبادئ ايتٛد١ٝٗٝ ٚايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات باألَساض ذات ايص١ً َساقب١ األَساض األَسٜ

 .بايصش١ ايعا١َ، ٜٚطع اضرتاتٝذٝات ٚقددات ايبشح ايعًُٞ ايالش١َ جملاب١ٗ األَساض ذات ايص١ً بايصش١ ايعا١َ

تُدت املسنص ايعاملٞ يطب اؿػٛد باملًُه١ َسدًعا ؾُٝع ٚيؿت ايصٖساْٞ إىل إٔ َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ اع طب اؿػٛد ٚ ايطٛازئ

نُا ٚضعت ايٛشاز٠ خط١ اضرتاتٝذ١ٝ غا١ًَ َٚتها١ًَ يًتعاٌَ َع اؿاالت اإلضعاؾ١ٝ ٚايطاز١٥  .دٍٚ ايعامل يف فاٍ طب اؿػٛد

 .ٚتعٌُ ع٢ً تؿعٌٝ أدٚات َساقب١ عٛاٌَ اـطٛز٠ طبًكا يًُتػريات ٚاألسداخ ايعامل١ٝ ٚايداخ١ًٝ
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 لعولُاخ الحج« الهالي األحور»طثُثًا وفًٌُا هي  154
 

 ٢١/٠٢/٢٠١٥اإلثنين  منى –بعثة المدينة  -أنور السقاف 

 

ًٝا طٛازئ يعًُٝات اؿر املسنص١ٜ، ٚقاٍ َدٜس غسؾ١ عًُٝات اهلالٍ  154خصصت ١٦ٖٝ اهلالٍ األمحس مبه١ املهس١َ  طبًٝبا ٚؾٓ

َٓطًكا َٔ َٓطٛبٞ اهل١٦ٝ َع اؾٗات ذات ايعالق١ )ايدؾاع املدْٞ  21طسٚاْٞ أْ٘ مت تٛشٜع األمحس يف ايعاص١ُ املكدض١ أمحد بٔ قُد اي

فاشز املعٝصِ( يتطٌٗٝ َٗاّ ايؿسم اإلضعاؾ١ٝ َع ايكطاعات األخس٣ ٚايتعإٚ  -ايرتدد١ٜ  -قطاز املػاعس  -األَٔ ايعاّ  -

ؾرتات ع٢ً َد٣  3يػات أضاض١ٝ ٜعًُٕٛ  6رتمجني ٜتشدثٕٛ َ 10املػرتى يف ضبٌٝ ضسع١ ٚصٍٛ املصاب ملهإ ايعالز نُا خصصت 

ٚأٚضح ايطسٚاْٞ إٔ ايبالؽ ميس مبسسًتني األٚىل: إداز١ٜ يتٛثٝل َعًَٛات املتصٌ ٚؼدٜد املٛقع بدق١ ٚمتسٜس ايبالؽ  .ضاع١ ًَٜٛٝا 24ايـ

ايبالؽ عرب بسْاَر ايعًُٝات ملسّسٌ املسانص  يًُسس١ً األخس٣ ايطب١ٝ عٔ ْٛع اؿاي١ ٚعدد اإلصابات ٚايتازٜذ املسضٞ، ٜٚتِ تسسٌٝ

 .اإلضعاؾ١ٝ إلزضاٍ أقسب ؾسق١ ملٛقع املصاب ٚاملتابع١ عٔ طسٜل َسّسًٞ ايعسبات اإلضعاؾ١ٝ يًٛصٍٛ يًُصاب عرب أضسع ايطسم املُه١ٓ

ٚصٍٛ ضسع١ يًُصاب ٚأغاز إىل ايتٓطٝل بني غسؾ١ عًُٝات اؿر املسنص١ٜ ٚعًُٝات اإلضعاف اؾٟٛ عرب غسؾ١ َػرتن١ يطُإ 

ٚقاٍ إٕ َػسيف ايٓطاقات يف ٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات ٚايعاص١ُ املكدض١ ميًهٕٛ ايصالسٝات يف طًب  .َٚتابع١ سايت٘ يف املسانص ايطب١ٝ

ِ ٚبني إٔ اهل١٦ٝ تكدّ ناؾ١ إَهاْٝاتٗا ٚطاقاتٗا ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ يطٝٛف ايسمحٔ ٚتعصٜص ضالَتٗ .اإلضعاف اؾٟٛ يًشاالت اإلضعاؾ١ٝ

 .َٔ ؿع١ ٚصٛهلِ ألزض ايٛطٔ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ ضاملني
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 فٍ صالرٍ المذوم والوغادرج« سرَعح»حاجا عثر هٌُاء جذج وإجراءاخ  04011وصىي 
 

 21/09/2015اإلثٓني  دد٠ –ساَد ايسؾاعٞ 

 

( ساز 14.000ساًدا َٔ إمجايٞ ) 12188ٚصٌ إمجايٞ ضٝٛف ايسمحٔ ايرٜٔ اضتكبًِٗ َٝٓا٤ دد٠ اإلضالَٞ ست٢ ّٜٛ أَظ األزبعا٤ 

َتٛقع ٚصٛهلِ، ٜأتٞ ذيو ٚضط اضتعدادات َتها١ًَ َٔ مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ايعا١ًَ باملٝٓا٤. ٚأند َدٜس َٝٓا٤ دد٠ 

أْ٘ مت تٛؾري ناٌَ االضتعدادات يتكدِٜ أؾطٌ اـدَات ٚتٛؾري ضبٌ ايساس١ يطٝٛف « املد١ٜٓ«صَعٞ يـاإلضالَٞ ايهابنت عبداهلل اي

ايسمحٔ الؾًتا إىل سسص املٝٓا٤ ع٢ً ٚضع خط١ ض١ٜٛٓ تطبل ملٛضِ اؿر يتطدري ناؾ١ إَهاْات٘ ايبػس١ٜ ٚايتػػ١ًٝٝ الضتكباٍ اؿذاز 

ؾسش خاص١ بإدسا٤ات اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ، يتطٌٗٝ ٚتطسٜع اإلدسا٤ات يف صاييت  ٚتٛؾري أقص٢ دزدات ايطال١َ ٚاألَإ ٚؽصٝص صاي١

ايكدّٚ ٚاملػادز٠، َػرًيا إىل أْ٘ ٜتصأَ َع ذيو ايعدٜد َٔ اـدَات مبٝٓا٤ دد٠ اإلضالَٞ ٚاييت َٔ بٝٓٗا إسداخ خد١َ إصداز بطاقات 

ًٝا ٚمت ػٗٝص َٛقع داخٌ ص  .اي١ االْتعاز يًسناب املػادزٜٔايصعٛد يًطؿٔ ٚاضتالّ األَتع١ إيهرتْٚ

  



 

 
 

17 

 
 ضُىف الرحوي َىدعىى هساجذ هذٌَح رسىي هللا وهآثرها اإلسالهُح تالذهىع

 ألف حاج هي الوذٌَح إلً هىح 535ذصعُذ 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠، تكسٜس 

اضتهٌُ ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ تصعٝد اؿذاز إىل َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ يًبد٤ يف تأد١ٜ َٓاضهِٗ     

ملٛضِ اؿر ٚضط َٓع١َٛ َٔ اـدَات اييت تكدَٗا ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ بػؤٕٚ اؿر ؾُٝا بًؼ عدد اؿذاز ايرٜٔ مت تصعٝدِٖ ٚؾكًا 

ٚقاٍ َدٜس عاّ ايؿسع قُد  .ساؾ١ً أقًتِٗ إىل َه١ املهس١َ 600أيؿًا ٚ 17أيـ ساز عرب أنجس َٔ  ٠735 إلسصا١ٝ٥ ؾسع ايٛشاز

ايبٝذاٟٚ إٕ ؾسع ايٛشاز٠ قد أنٌُ تطبٝل اـط١ ايعا١َ يٛشاز٠ اؿر يتصعٝد اؿذاز َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل َه١ املهس١َ َٓر ّٜٛ 

يف تٓعِٝ زٚعٞ ؾٝ٘ اْطٝاب١ٝ َػادزتِٗ َٔ َكاز إقاَتِٗ إىل َٝكات ذٟ اؿًٝؿ١  أيـ ساز، 73اَظ، سٝح مت تصعٝد َا ٜصٜد ع٢ً 

َتٛدٗني إىل َه١ املهس١َ، َػريًا إىل أْ٘ مت تهجٝـ ْٚػس اـدَات يًُؤضط١ األ١ًٖٝ ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات يف مجٝع املٛاقع، 

املهس١َ، ٚمتتعِٗ باـدَات َٚساعا٠ ضالَتِٗ ايصش١ٝ ٚمبا ٜطُٔ تتابع ٚصٍٛ اؿذاز املٓعِ إىل َسانص االضتكباٍ يف َه١ 

ٚأضاف ايبٝذاٟٚ إٔ عدد اؿذاز ايرٜٔ شازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ؾرت٠ َا قبٌ اؿر ٚتػسؾٛا بصٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ  .ٚاأل١َٝٓ

اب١ ايعا١َ يًطٝازات، ٚبايتٓطٝل َع سادًا، ٚمت ٚهلل اؿُد اضتهُاٍ ْكًِٗ عٔ طسٜل ساؾالت ايٓك 196أيـ ٚ 734ٚايصال٠ ؾٝ٘ بًؼ 

اهل١٦ٝ ايعًٝا ملساقب١ ْكٌ اؿذاز، ٚمبتابع١ َتٛاص١ً َٔ ٚشٜس اؿر د. بٓدز قُد اؿذاز، إىل َه١ املهس١َ إلنُاٍ َٓاضهِٗ، 

بٝذاٟٚ ْٚٛٙ اي .-ذنؿع٘ اهلل-ٚضط َٓع١َٛ اـدَات اييت ٚؾستٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

بايدعِ ايال قدٚد ايرٟ ػدٙ ٚشاز٠ اؿر َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ بتٛدٝ٘ َٔ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ بٔ ْاٜـ ٚيٞ ايعٗد 

ٚشٜس ايداخ١ًٝ ٚز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعًٝا يًشر، ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خايد ايؿٝصٌ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر 

ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر، مبا أضِٗ يف املسنص١ٜ، 

  .قٝاّ ايٛشاز٠ باملطؤٚيٝات ٚؼكٝل االٖداف املتٛخا٠ َٓٗا يف إطاز اؾٗٛد ايعا١َ يًدٚي١ ـد١َ ضٝٛف ايسمحٔ

 َطذد قبا٤ َٚطذد اؾُع١

سمحٔ ٚدعٛا بايدَٛع املد١ٜٓ املٓٛز٠، يف طسٜكِٗ مله١ املهس١َ ألدا٤ ؾسٜط١ اؿر، بعد إٔ أَطٛا أٜاَا َٔ ٚنإ اآلالف َٔ ضٝٛف اي

ايصٜاز٠ ٚايصال٠ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚاملطادد ٚاملآثس اإلضال١َٝ األخس٣، ٚعاغٛا أدٛا٤ زٚسا١ْٝ ِٖٚ ٜطتشطسٕٚ ايطري٠ 

ِ ٚأصشاب٘ املٝاَني زضٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني. ٜٚعترب َطذد قبا٤ ايرٟ ٜعد أٍٚ َطذد املبازن١ يعٗد زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضً

أضظ ع٢ً ايتك٣ٛ، ٣َٛٗ يطٝٛف ايسمحٔ ايرٜٔ ذنسصٕٛ ع٢ً شٜازت٘ ٚأدا٤ زنعيت ايط١ٓ، ٖٚٛ ٜبعد عٔ املطذد ايٓبٟٛ شٖا٤ ْصـ 

يف بٓا٥٘ بٓؿط٘، ثِ دددٙ اـًٝؿ١ ايجايح عجُإ بٔ عؿإ أصشاب٘  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ضاع١ باملػٞ املعتدٍ، ٚقد غازى ايسضٍٛ 

ٚشاد ؾٝ٘، ٚملا اعرتاٙ اـساب دددٙ َٔ بعدٙ اـًٝؿ١ ايساغد عُس بٔ عبدايعصٜص عٓدَا نإ أَريًا ع٢ً املد١ٜٓ  -زضٞ اهلل عٓ٘-

ايرٟ متت ؾٝ٘ أنرب تٛضع١ ملطذد قبا٤ ٚتٛايت ايتٛضعات ع٢ً املطذد، ٚصٛاًل يًعٗد ايطعٛدٟ   .87/93ٙاملٓٛز٠، ٚأقاّ ي٘ ٦َر١ْ عاّ 

أَا  .يٝطتٛعب عػسٜٔ أيـ َصٌ، ٚخصص اؾص٤ ايػُايٞ َٓ٘ يٝهٕٛ َص٢ً يًٓطا٤ بطاق١ اضتٝعاب١ٝ تصٌ إىل ضبع١ آالف َص١ًٝ

ىل ص٢ً ؾٝ٘ أٍٚ مجع١ سني أقبٌ َٔ قس١ٜ قبا٤ َتذًٗا إ -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-َطذد اؾُع١ ايػٗري، ؾكد مّسٞ بريو ألٕ ايٓيب 

َٚطذد  ''َطذد ايٛادٟ''يٛقٛع٘ يف سٞ بين ضامل بٔ عٛف َٔ األْصاز، ٚقٌٝ عٓ٘  ''َطذد بين ضامل''املد١ٜٓ، ٚأطًل عًٝ٘ 

 .، ٖٚٛ ٜكع بني ايطسٜل ايسابط بني قبا٤ ٚٚضط املد١ٜٓ املٓٛز٠ املط٢ُ طسٜل قبا٤''عاته١''

 َطذد ايكبًتني ٚايطذد٠ ٚايػُا١َ ٚاإلداب١
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أَس بتشٍٛ ايكب١ً َٔ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٜٚبك٢ َطذد ايكبًتني أسد أبسش املعامل يف طٝب١ ايطٝب١، ٚمسٞ بريو ملا ٚزد إٔ ايٓيب 

بٝت املكدع إىل ايهعب١ أثٓا٤ ايصال٠ ؾٝ٘، ٜٚطًل عًٝ٘ َط٢ُ "َطذد بين ض١ًُ" يٛقٛع٘ يف قس١ٜ بين ض١ًُ، ٜٚكع املطذد ع٢ً ٖطب١ 

ٚؼتطٔ  .2ّ 3920بس٠ يف طسؾٗا ايػُايٞ ايػسبٞ بايٓطب١ يًُد١ٜٓ، ٜٚػسف ع٢ً عسصيت ٚادٟ ايعكٝل مبطاس١ َستؿع١ َٔ سس٠ ايٛ

أٜطًا َطذد ايصشابٞ اؾًٌٝ أبٞ ذز ايػؿازٟ أٚ "َطذد ايطذد٠" ايٛاقع يف اؾ١ٗ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل 

ؾٝ٘ ضذد٠ ط١ًٜٛ، ٜٚكاٍ ي٘ "َطذد  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-د ايسضٍٛ ايػُاي١ٝ َٔ املطذد ايٓبٟٛ، ٚمسٞ مبطذد ايطذد٠ يطذٛ

ٜٚعد َطذد  .ايػهس" يطذٛد ايٓيب ؾٝ٘ ضذد٠ ايػهس، ٜٚكاٍ عٓ٘ "َطذد ايبشريٟ" يٛقٛع٘ عٓد بطتإ ايٓدٌٝ ايرٟ عسف بايبشري

َطادد املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٜٚبعد ْصـ نًٝٛ  ايػُا١َ أٚ َطذد املص٢ً ايٛاقع بايكسب َٔ املطذد ايٓبٟٛ عٓد اؾٓٛب ايػسبٞ َٓ٘ َٔ أبسش

أَتاز َٔ ايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجا١ْٝ يًُطذد ايٓبٟٛ، ٚناْت تص٢ً ؾٝ٘ صال٠  305َرت َٔ باب ايطالّ يف املطذد ايٓبٟٛ، ٚحنٛ 

كع َطذد اإلداب١، َرًتا مشايٞ َكرب٠ بكٝع ايػسقد ٜ 385ٚع٢ً بعد  .ايعٝدٜٔ ست٢ أٚاخس ايكسٕ ايتاضع، ثِ ْكًت إىل املطذد ايٓبٟٛ

ّٟ بعد تٛضعت٘ إال بطع١ أَتاز ؾكط َٔ اؾ١ٗ ايػُاي١ٝ ايػسق١ٝ ي٘، ٚاغتٗس ٖرا املطذد بٗرا  ايرٟ ال َٜبعد نريو عٔ امَلطذد ايّٓبٛ

 االضِ ؿادث١ زٚاٖا َطًِ يف صشٝش٘ سٝح قاٍ: زٟٚ إٔ زضٍٛ اهلل أقبٌ ذات ّٜٛ َٔ ايعاي١ٝ ست٢ َّس مبطذد بين َعا١ٜٚ ٚدخٌ ؾسنع

ؾٝ٘ زنعتني، ٚصًٝٓا َع٘، ٚدعا زّب٘ طٜٛاًل، ثِ اْصسف إيٝٓا، ؾكاٍ: ضأيت زّبٞ ثالثًا، ؾأعطاْٞ اثٓتني َٚٓعين ٚاسد٠، ضأيت٘ أال 

ًٜٗو أَيت بايّط١ٓ )اؾدب، ٖٚٛ اْكطاع املطس( ؾأعطاْٝٗا، ٚضأيت٘ أال ًٜٗو أَيت بايؿسم )ايؿصع( ؾأعطاْٝٗا، ٚضأيت٘ أال دنعٌ بأضِٗ 

 .ٓٝٗابِٝٓٗ ؾُٓع

 َطذد ايعٓرب١ٜ َٚكرب٠ ايبكٝع

ّ، يٝهٕٛ دص٤ًا َٔ 1908ٙ/1326ٜٚعد َطذد ايعٓرب١ٜ َٔ َطادد املد١ٜٓ األثس١ٜ، ٚبٓاٙ ايطًطإ ايعجُاْٞ عبداؿُٝد ايجاْٞ عاّ 

، ٖٚٛ َطذد صػري َػسٚع قط١ قطاز اؿذاش ايرٟ ٜسبط بني املد١ٜٓ ٚدَػل، إىل داْب َطذد ايطكٝا بباب ايعٓرب١ٜ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

-1423َرًتا، بال ٦َر١ْ، ٚتصُِٝ بٓا٥٘ عجُاْٞ، ٚأعٝد تسَِٝ املطذد يف ايعٗد ايطعٛدٟ ض١ٓ  56قباب، ٜٚكع ع٢ً َطاس١  3تعًٛٙ 

ٙ، ٚتسدع تط١ُٝ املطذد يٛقٛع٘ قسب "ب٦س ايطكٝا" ايرٟ نإ ًَهًا يًصشابٞ ضعد بٔ أبٞ ٚقاص، ٚقد تٛضأ ٚغسب َٓٗا 1424

ٚذنسص ايصا٥س يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ أٜطًا ع٢ً شٜاز٠ بكٝع ايػسقد ايرٟ ٜكع غسقٞ  .عًٝ٘ ٚضًِ، ٚنإ ٜطتطك٢ ي٘ َٓٗا ايسضٍٛ ص٢ً اهلل

ٚإىل اآلٕ، ٚقد دؾٔ ب٘ أنجس َٔ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-املٓطك١ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ، ٖٚٛ َدؾٔ أٌٖ املد١ٜٓ َٔ عٗد ايسضٍٛ 

-ٚبٓات٘ ٚعُات٘، ٚشٚدات٘ عدا خددن١ ١َُْٛٝٚ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ٌٖ بٝت ايٓيب عػس٠ آالف َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني، ٚأ

. ٚناْت ؼٝط ب٘ املصازع َٔ ايػُاٍ ٚاؾٓٛب ٚايػسم، أَا َٔ ايػسب ؾهإ ٜؿصًٗا عٔ املطذد ايٓبٟٛ -زضٛإ اهلل عًِٝٗ

ّ اؿسَني ايػسٜؿني يتٛضع١ ٚعُاز٠ املطذد ايٓبٟٛ َطانٔ ٚدٚز َٚدازع ساز٠ األغٛات، ٚأصبح ايبكٝع سايًٝا بعد تٓؿٝر َػسٚع خاد

نجري ايرتدد ع٢ً ايبكٝع  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-َالصكًا يطاسات املطذد ايٓبٟٛ ال ٜؿصًُٗا أٟ َباْٞ أٚ َٓػآت، ٚنإ ايسضٍٛ 

١ٝٓ، َٔ بٝٓٗا َٛقع سٞ نُا ذنسص ضٝٛف ايسمحٔ ٚقاصدٚ طٝب١ ايطٝب١ ع٢ً شٜاز٠ األَانٔ ايتازرن١ٝ ٚايدٜ .ٚايدعا٤ ألٌٖ ايبكٝع

غٗدا٤ أسد ايرٟ ي٘ َها١ْ عع١ُٝ يف ْؿٛع املطًُني، سٝح ٜػسف عًٝ٘ دبٌ أسد، ٚؾٝ٘ ناْت َعسن١ أسد املػٗٛز٠ ٜٚطِ ثساٙ 

 .غٗٝدًا 70أنجس َٔ 

  



 

 
 

19 

 

 ..عُادج 04َضن 

 سرَراً  050هسرشفً هًٌ الجسر َخذم الحجاج ب

 تسنٞ ايػاَدٟ -َه١ املهس١َ 

٢ اؾطس سامت خٛقري داٖص١ٜ املطتػؿ٢ يتكدِٜ اـدَات ايطب١ٝ ٚايعالد١ٝ يطٝٛف ايسمحٔ ٚايتعاٌَ َع أند َدٜس َطتػؿ٢ َٓ    

ضسٜسًا  121كتًـ اؿاالت خاص١ يف ايؿرت٠ اييت ٜكطٝٗا اؿذاز يف َػعس ٢َٓ.ٚبني خٛقري إٔ املطتػؿ٢ ٜتُٝص بطعت٘ اييت تصٌ إىل 

ضسًٜسا بايعٓا١ٜ املسنص٠ ٚمخط١ أضس٠  28ضسٜسًا، إىل داْب  171دد األضس٠ ضسٜسًا إضاؾ١ٝ يٝصبح إمجايٞ ع 50ميهٔ تدعُٝٗا ب

عٝاد٠ َٓٗا ايباط١ٝٓ ٚايٓطا٤ ٚايٛالد٠ ٚاؾساس١ ٚايعًُٝات  12يإلدٗاد اؿسازٟ ٚأزبع١ أضس٠ يًػطٌٝ ايهًٟٛ، ؾُٝا ٜطِ املطتػؿ٢ 

ٚأضاف َدٜس َطتػؿ٢ ٢َٓ  .ؾطاًل عٔ ايعٝادات اـازد١ٝ ٚقطِ نبري يًطٛازئ ٚايعٕٝٛ ٚاألْـ ٚاألذٕ ٚاؿٓذس٠ ٚاؾًد١ٜ ٚاألضٓإ،

َسٚس١ خاص١ بايتعاٌَ َع ساالت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚضسبات ايػُظ، ٚغسؾ١ عًُٝات صػس٣ تكّٛ بتػط١ٝ  26اؾطس: "دس٣ تأَني 

ًٝا بٛشاز٠ اؿاالت اـاص١ بايطٛازئ، إىل داْب غبه١ إسصا٤ يعدد املسض٢ املَٓٛني يف املطتػؿ٢ تعٌُ ع٢ً َداز ايط اع١ َستبط١ آي

طبٝبًا اضتػازًٜا ٚأخصا٥ًٝا ٚطبًٝبا عاًَا  99َٔ ايهادز ايطيب ٚايؿين املتدصص ٜباغسٕٚ َٗاَِٗ باملطتػؿ٢، َِٓٗ  400ايصش١، ٚ

 ."عاَاًل يف ؽصصات َطاْد٠ 43ؾًٓٝا ٚ 50ممسًضا ٚ 138ٚ
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حاجح توحاضرج ذىعىَح 041ذعسَس سلىن الحج الصحُح لذي   

 

 مجعإ ايهٓاْٞ -كدض١ املػاعس امل

ايتابع ملؤضط١ سذاز دٍٚ دٓٛب آضٝا، َطت٣ٛ ايٛعٞ يف َٛضِ اؿر  41عصشت ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ايتطٛع١ٝ مبهتب اـد١َ املٝدا١ْٝ     

ساد١ َٔ خالٍ قاضس٠ بعٓٛإ "َٓاضو اؿر ايصشٝح"، ؾُٝا سجت ز٥ٝط١ ايًذ١ٓ ايدنتٛز٠ زاب١ٝ زؾٝع، ضٝؿات  140يد٣ أنجس َٔ 

محٔ ع٢ً ضسٚز٠ ايتكٝد غطط ايتصعٝد ٚايتؿٜٛر داخٌ املػاعس املكدض١، ٚايطٛاف ٚزَٞ اؾُاز بطسٜك١ َٓع١ُ، إذ إٕ تطبٝل ايس

ٚأٚضشت زؾٝع إٔ احملاضس٠ اييت قدَتٗا ايداع١ٝ غاٖد٠ عبدايساشم،  .ايتعًُٝات ٚايتٛدٝٗات ٜعد زنٝص٠ أضاض١ٝ يٓذاح اؿر املربٚز

ٚاإلزغاد ٚتٛع١ٝ اؾايٝات مبه١ املهس١َ، تٓاٚيت ايتعسٜـ بػعا٥س اؿر ٚأزناْ٘ ٚٚادبات٘ ٚقعٛزات٘، َٔ املهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ 

ٚأغازت ز٥ٝط١ ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥  .إضاؾ١ إىل ايطٛاف ٚايطعٞ ٚايٛقٛف بعسؾ١ َٚا بعد عسؾ١ َٔ زَٞ اؾُاز ٚايٓشس ٚايتشًٌ ٚاهلدٟ

اضس٠ يكٝت ػاٚبا نبريا َٔ قبٌ ضٝؿات ايسمحٔ، ايًٛاتٞ بادزٕ بطسح ، إىل إٔ احمل41ايتطٛع١ٝ مبهتب اـد١َ املٝدا١ْٝ 

اضتؿطازاتٗٔ عٔ نٝؿ١ٝ ايتكصري ٚايربح ٚايصٝاّ، ٚبعض قعٛزات اؿر، األَس ايرٟ أضِٗ يف تهٜٛٔ َؿّٗٛ صشٝح ألدا٤ َٓاضو 

ا أثس نبري ع٢ً تجكٝـ ٚتٛع١ٝ ضٝؿات ٚأندت زؾٝع إٔ َجٌ ٖرٙ احملاضسات يف فاالت ايتٛع١ٝ ٚاإلزغاد ايدٜين هل .ؾسٜط١ اؿر

ايتابع ملؤضط١ سذاز دٍٚ دٓٛب آضٝا، ْعُت عد٠  41ٜرنس إٔ ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ايتطٛع١ٝ مبهتب اـد١َ املٝدا١ْٝ  .ايسمحٔ

شَصّ، قاضسات ٚشٜازات تجكٝؿ١ٝ تٛع١ٜٛ إْطا١ْٝ، مشًت َػسٚع املًو عبداهلل يطكٝا شَصّ اطًعٛا خالهلا ع٢ً َساسٌ تعب١٦ َٝاٙ 

ٚأخس٣ ملصٓع نط٠ٛ ايهعب١ املػسؾ١ َٚعسض عُاز٠ اؿسَني ايػسٜؿني تعسؾٛا خالهلا ع٢ً َساسٌ صٓاع١ نط٠ٛ ايهعب١ املػسؾ١ 

ٚعُاز٠ اؿسَني، ٚاملػاعس املكدض١ ٚسذِ اـدَات اؾباز٠ املكد١َ َٔ سه١َٛ املًُه١ يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضو اؿر بهٌ ٜطس 

 .املسٜطات َٓٗٔ باملطتػؿٝات ٚضٗٛي١، باإلضاؾ١ ملٛاضا٠
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 الوشاعر الومذسح جاهسج أهٌُاً السرمثاي ضُىف الرحوي

 

ٚقـ َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاصس احملسز ع٢ً اضتعدادات قٝادات األَٔ ايعاّ ايٓٗا١ٝ٥ الضتكباٍ ضٝٛف ايسمحٔ يف املػاعس 

ٚمشًت اؾٛي١ شٜاز٠ َكس قٛات أَٔ اؿر إلداز٠  .املكدض١، ٜساؾك٘ عدد َٔ قاد٠ قٛات أَٔ اؿر ٜتكدَِٗ ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايصٛيٞ

ٚاملساقب١ ايتًؿص١ْٜٝٛ مبكس ايكٛات، إضاؾ١ إىل شٜاز٠ غسؾ١ ايكٝاد٠ ٚايطٝطس٠ مبٓػأ٠ اؾُسات ايتابع١ يك٠ٛ ايطٛازئ ٚتٓعِٝ املػا٠ 

ٚتؿكد ايؿسٜل احملسز َٓطك١ املطذد  .اـاص١ ايتك٢ خالهلا مبٓطٛبٞ ايك٠ٛ، سٝح اضتعسض ملعايٝ٘ خط١ ق٠ٛ ايطٛازئ مبٓػأ٠ اؾُسات

ايتٓؿٝر١ٜ يًدطط يف اؿسّ ٚايطاسات احملٝط١ ب٘، ؾطال عٔ شٜاز٠ تٛضع١ املًو عبداهلل، سٝح مت اؿساّ، بايٛقٛف ع٢ً اـطٛات 

نُا تؿكد غسؾ١ ايكٝاد٠  .اضتعساض خط١ األَٔ ايدبًَٛاضٞ يالضتؿاد٠ َٔ ايتٛضع١ يف سر ٖرا ايعاّ مبا ٜتٛاؾل َع اـطط املٛضٛع١

١َٝٓ املػازن١ يف سر ٖرا ايعاّ ٚأث٢ٓ ع٢ً َا غاٖدٙ َٔ دق١ يف تٓؿٝر اـطط ٚايطٝطس٠ ألَٔ املطذد اؿساّ، ٚادتُع َع ايكٝادات األ

 .األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓؿٝر١ٜ مبا ٜتٛا٤ّ َع تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠
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ذاز، ٚاييت تطتُس ست٢ َطا٤ ايػد، ٚؽتص تٓؿر ٚسد٠ ايتؿٜٛر ايتابع١ يٛشاز٠ اؿر، َطا٤ ايّٝٛ، املسس١ً ايسابع١ َٔ َساسٌ تؿٜٛر اؿ

ايًٛا٤ ايدنتٛز قُد ايكسْٞ َطتػاز ٚشٜس اؿر يًعًُٝات « عهاظ»ٚأند يـ  .بتؿٜٛر اؿذاز َٔ َه١ املهس١َ إىل َػعس ٢َٓ

( َسس١ً، 12إىل ) ٚايطٛازئ َٚدٜس ٚسد٠ ايتؿٜٛر إٔ َساسٌ ايتؿٜٛر بدأت َٓر قدّٚ اؿذاز إىل َػادزتِٗ، َبٝٓا أْ٘ مت تصٓٝـ ايتؿٜٛر

َساسٌ، بعد إٔ مت يف املسس١ً  3ٚأْٗت ٚسد٠ ايتؿٜٛر، بٓذاح  .ٚٚضع يهٌ َسس١ً َٔ املساسٌ استٝاداتٗا ٚاضتعداداتٗا ٚآي١ٝ ايتٓؿٝر

ملهس١َ سادا َٔ َه١ ا 94653األٚىل ايتؿٜٛر َٔ َٓاؾر قدّٚ اؿذاز إىل َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚيف املسس١ً ايجا١ْٝ مت تؿٜٛر 

ذٟ ايكعد٠، بعدٖا بدأت ٚشاز٠ اؿر يف َسس١ً تؿٜٛر اؿذاز َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل  25-5إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚاييت اضتُست َٔ ّٜٛ 

ٚأند ايًٛا٤ ايدنتٛز ايكسْٞ َطتػاز ٚشٜس اؿر يًعًُٝات ٚايطٛازئ َٚدٜس ٚسد٠ ايتؿٜٛر، ٚصٍٛ مجٝع اؿذاز إىل  .َه١ املهس١َ

١َ َٚتابع١ َساسٌ ايتؿٜٛر إيهرتْٚٝا عرب ْعاّ ايٛشزا٠ اإليهرتْٚٞ املٛسد بعد إْصاٍ مجٝع بٝاْات املطانٔ املصسح هلا َٔ َه١ املهس

قبٌ ٚشاز٠ اؿر ٚؾ١ٓ إضهإ اؿذاز يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ يف املطاز اإليهرتْٚٞ ٚبايتايٞ تتُهٔ ٚسد٠ ايتؿٜٛر َٔ 

نٌ َب٢ٓ ٚاؿذاز املػادزٜٔ َٓ٘ َٚٛعد املػادز٠ ست٢ ْٗا١ٜ ١َُٗ اؿر. ٚقاٍ: إٕ املسس١ً ايسابع١ تطتُس  ايتعسف ع٢ً عدد اؿذاز يف

% َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، َبٝٓا إٔ ْطب١ قدد٠ َٔ َؤضطات ايطٛاؾ١ ٜصعدٕٚ اؿذاز،  60ست٢ عػ١ٝ ّٜٛ عسؾ١، ٚاييت تطتٗدف حنٛ 

از َٔ خالٍ ؾإ املساقب١ يف املٝدإ ٚإعالٕ داٖص١ٜ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٖٚٓاى خط١ عٌُ قدد٠ تبدأ َٔ ايتأند َٔ َطانٔ اؿذ

ٚأبإ إٔ ْكط١ اْطالم املسس١ً ايسابع١ َٔ َطانٔ اؿذاز مبه١ املهس١َ َٚسانص اضتكباٍ سذاز ايداخٌ إىل ْكط١  .يف َػعس ٢َٓ

ات َٚؤضطات سذاز ايداخٌ ٚايٓكاب١ ايعا١َ ايٛصٍٛ يف كُٝات َػعس ٢َٓ عرب ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ايعاّ َٔ خالٍ َؤضطات ايطٛاؾ١ ٚغسن

ٚغدد ايكسْٞ ع٢ً ٚدٛب االيتصاّ ظداٍٚ ايتؿٜٛر ايصادز٠ َٔ ٚشزا٠ اؿر املٓع١ُ  .يًطٝازات ؼت إغساف ٚناي١ ايٛشاز٠ يػؤٕٚ اؿر

ٓعُٝات ٚايتعًُٝات املكد١َ ألٚقات ٚضاعات ايتؿٜٛر ملٓػأ٠ اؾُسات ٚقطات ايكطاز، َٗٝبا بأ١ُٖٝ ايتٛع١ٝ يد٣ اؿذاز ياليتصاّ بايت

 .هلِ
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