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41ألف حاج ٌصلىن إلى المذٌىت المىىرة
َهتب املد - ١ٜٓاملد ١ٜٓاملٓٛز ٠ارتُٝظ 5102/01/10
بًؼ عدد اذتذاز ايرٚ ٜٔؾًٛا إىل َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ،٠قادَني َٔ َه ١املهسَ ١أ َٔ ٍٚأَظ ،بعد إٔ َََّٔ اهللُ عً ِٗٝبأدا ٤ؾسٜك١
اذتر  500112سذازٚ ،ذيو ٚؾل اإلسؿا ١ٝ٥اي ١َٝٛٝاييت أعًٓتٗا املؤضط ١األًٖ ١ٝيألدال ٤يف املٓطكٚ .١أٚقشت ٚسد ٠اإلسؿاٚ ٤ايتكازٜس
د،ً١
باملؤضط ١إٔ َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚي ٞاضتكبٌ  73سادًّا ٚساد ،ً١ؾُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس 510204 ٠سادًّا ٚسا ّ
إقاؾ ١ذتذاز ايرب اير ٜٔقدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايد ٍٚاجملاٚز 511 ٠ساز ،يٝبًؼ إمجاي ٞعدد اذتذاز ايرٚ ٜٔؾًٛا إىل املد ١ٜٓاملٓٛزَٓ ٠ر
اْتٗاَٛ ٤ضِ اذتر ست ّٜٛ ٢أَظ 0130054سادًّا ٚسادَّٚ 0ً١أؾادت اإلسؿا ١ٝ٥إٔ سسن ١املػادز ٠اي ١َٝٛٝبًػت أَظ  00552سادًّا ٚسادَّ،ً١
ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهً ٞيًُػادز ٜٔست ٢تازخي٘ َ 00225طاؾسًاَٛ ،قش ً١إٔ أنجس ادتٓطٝات املٛدٛد َٔ ٠اذتذاز يف املد ١ٜٓاملٓٛزِٖ ٠
َٔ مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسبٚ ،١ٝعددِٖ  550271سادًّا ٚسادَّٚ 0ً١أغازت اإلسؿا ١ٝ٥إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف طٝب ١ايطٝب ١ستَ ٢طا٤
أَظ 0120204سادًّا ٚسادََّ ً١كازَْ ١ع املتبكني يٓؿظ اي َٔ ّٛٝسر ايعاّ املاقٖ0572 ٞـ ايبايؼ عددِٖ  570575سادًّا ٚسادَّ.ً١
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41005حجاج ٌصلىن المذٌىت المىىرة أمس

املد ١ٜٓاملٓٛز – ٠ايبالد

بًؼ عدد اذتذاز ايرٚ ٜٔؾًٛا إىل َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠قادَني َٔ َه ١املهسَ ١أَظ بعد إٔ ًَٔ اهلل عً ِٗٝبأدا ٤ؾسٜك ١اذتر 50112
سذازٚ ،ذيو ٚؾل اإلسؿا ١ٝ٥اي ١َٝٛٝاييت أعًٓتٗا املؤضط ١األًٖ ١ٝيإلدال ٤يف املٓطكٚ .١أٚقشت ٚسد ٠اإلسؿاٚ ٤ايتكازٜس باملؤضط ١إٔ
َطاز األَري ستُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚي ٞاضتكبٌ  73سادا ٚساد ،١ؾُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس 51204 ٠سادًا ٚساد ،١إقاؾ ١ذتذاز
ايرب اير ٜٔقدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايد ٍٚاجملاٚز 511 ٠ساز ،يٝبًؼ إمجاي ٞعدد اذتذاز ايرٚ ٜٔؾًٛا إىل املد ١ٜٓاملٓٛزَٓ ٠ر اْتٗاَٛ ٤ضِ
اذتر ست ّٜٛ ٢أَظ 013054ساداً ٚسادٚ .١أؾادت اإلسؿا ١ٝ٥إٔ سسن ١املػادز ٠اي ١َٝٛٝبًػت أَظ 0552ساداً ٚساد ،١ؾُٝا بًؼ
اجملُٛع ايهً ٞيًُػادز ٜٔست ٢تازخي٘ َ 0225طاؾسًاَٛ ،قش ً١إٔ أنجس ادتٓطٝات املٛدٛد َٔ ٠اذتذاز يف املد ١ٜٓاملٓٛزَٔ ِٖ ٠
مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسبٚ ١ٝعددِٖ  55271سادًا ٚسادٚ .١أغازت اإلسؿا ١ٝ٥إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف طٝب ١ايطٝب ١ستَ ٢طا ٤أَظ
012204سادًا ٚسادَ ١كازَْ ١ع املتبكني يٓؿظ اي َٔ ّٛٝسر ايعاّ املاقٖ0572 ٞـ ايبايؼ عددِٖ  57575سادًا ٚساد.١
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بًؼ عدد اذتذاز ايرٚ ٜٔؾًٛا إىل َٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ٠قادَني َٔ َه ١املهسَ ١أَظ ،بعد إٔ َّٔ اهلل عً ِٗٝبأدا ٤ؾسٜك ١اذتر
 50112سذازٚ ،ذيو ٚؾل اإلسؿا ١ٝ٥اي ١َٝٛٝاييت أعًٓتٗا املؤضط ١األًٖ ١ٝيإلدال ٤يف املٓطكٚ .١أٚقشت ٚسد ٠اإلسؿاٚ ٤ايتكازٜس
باملؤضط ١إٔ َطاز األَري ستُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚي ٞاضتكبٌ  73سادا ٚساد ،١ؾُٝا قدّّ عٔ طسٜل اهلذس 51204 ٠سادًا
ٚساد ،١إقاؾ ١ذتذاز ايرب اير ٜٔقدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايد ٍٚاجملاٚز 511 ٠ساز ،يٝبًؼ إمجاي ٞعدد اذتذاز ايرٚ ٜٔؾًٛا إىل
املد ١ٜٓاملٓٛزَٓ ٠ر اْتٗاَٛ ٤ضِ اذتر ست ّٜٛ ٢أَظ 013054ساداً ٚسادٚ .١أؾادت اإلسؿا ١ٝ٥إٔ سسن ١املػادز ٠اي ١َٝٛٝبًػت
أَظ 0552ساداً ٚساد ،١ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهً ٞيًُػادز ٜٔست ٢تازخي٘ َ 0225طاؾسًاَٛ ،قش ً١إٔ أنجس ادتٓطٝات املٛدٛد٠
َٔ اذتذاز يف املد ١ٜٓاملٓٛز َٔ ِٖ ٠مجٗٛزَ ١ٜؿس ايعسبٚ ١ٝعددِٖ  55271سادًا ٚسادٚ .١أغازت اإلسؿا ١ٝ٥إىل إٔ عدد
اذتذاز املتبكني يف طٝب ١ايطٝب ١ستَ ٢طا ٤أَظ 012204سادًا ٚسادَ ،١كازَْ ١ع املتبكني يٓؿظ اي َٔ ّٛٝسر ايعاّ املاقٞ
ٖ0572ـ ايبايؼ عددِٖ  57575سادًا ٚساد.١
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جىاساث المذٌىت :رصذ  76حالت تشوٌز بـ «تأشٍزاث حجاج» فً المطار
3صاالث سفز و  25كاووتزا لخذمت وإوهاء إجزاءاث سفز ضٍىف الزحمه
أحمد السالم  -المدينة المنورة الخميس 5102/01/10

تٛاؾٌ دٛاشات َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚي ٞباملد ١ٜٓاملٓٛز ٠يف تٓؿٝر خطَ ١ػادز ٠اذتذاز ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ عرب َٓؿرٖا
ادت ٟٛبعد إٔ أد ٣سذاز بٝت هلل َٓاضهِٗ سٝح بدأت خط ١ادتٛاشات يف َسسً ١قد ّٚاذتذاز يف اضتكباهلِ ٚناْت ْادش.١
ٚتبرٍ دٛاشات املد ١ٜٓدٗٛدٖا يف تٓؿٝر خطتٗا يف املسسً ١ايجاَْ َٔ ١ٝػادز ٠اذتذاز َٔ خالٍ  7ؾاالت ضؿس ملػادز ٠قٛٝف ايسمحٔ
َتٛؾس بٗا  25ناْٚرت دٛاشات إلْٗا ٤إدسا٤ات اذتذاز سٝح تعٌُ دٛاشات املٓطك ١عً ٢تطٗ ٌٝإدسا٤ات ضؿسِٖ يف شتتًـ املٓاؾر ٚقد
ضاُٖت ادتٗٛد ست ٢ؾباح أَظ يف إْٗا ٤إدسا٤ات َػادز ٠أنجس َٔ  7111ساز عرب َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚي.ٞ
«املد »١ٜٓقاَت ظٛيَٝ ١داْ ١ٝملطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚي ٞباملدٚ ١ٜٓزؾدت دٗٛد َٓطٛب ٞدٛاشات املطاز يف إْٗا ٤إدسا٤ات
ضؿس اذتذاز بهٌ ٜطس ٚضٗٛي ٚ ١يف ٚقت ٚدٝص ال ٜتذاٚش ايدقٝكٚ .١أغاز َدٜس دٛاشات َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ
باملد ١ٜٓايعُٝد ٚيٝد ايعك ًٞٝإىل إٔ َدٜس ١ٜادتٛاشات ضدست مجٝع إَهاْاتٗا ٚطاقاتٗا اآليٚ ١ٝايبػس ١ٜيتٓؿٝر ٖر ٙاملسسً َٔ ١خطتٗا
ايعاَ ١ملٛضِ اذتر ٚتكد ِٜنٌ ارتدَات ايالشَ ١يتٝطري ٚإْٗا ٤إدسا٤ات َػادز ٠سذاز بٝت اهلل اذتساّ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي َٔ ١خالٍ
ثالخ ؾاالت حتت ٟٛعً 25 ٢ناْٚرت َػادز ٠إلْٗا ٤إدسا٤ات ضؿس اذتذاز ٚمجٝع ايهْٛرتات زتٗص ٠بأسدخ األدٗص ٠يهػـ ساالت
ايتصٜٚس  ٚأدٗص ٠ايبؿُ« ١ارتؿا٥ـ اذتٚ ». ١ٜٛٝأٚقح ايعك ًٞٝأْ٘ مت ٚقع خط ١عٌُ يف َسسً ١املػادزٚ ٠دعِ املطاز بعدد َٔ ايكباط
ٚاألؾساد ٚبايعٓؿس ايٓطاٚ ٞ٥طًبَ ١عٗد ادتٛاشات ٚمت ست ٢ؾباح أَظ ايجالثاَ ٤ػادز ٠أنجس َٔ  7111ساز عرب َطاز األَري ستُد بٔ
عبدايعصٜص ايدٚيٚ ،ٞأغاز ايعك ًٞٝإىل أْ٘ َٓر بدا ١ٜاملٛضِ ٚست ٢ايًشع ١مت زؾد  03ساي ١تصٜٚس بتأغريات اذتذاز ٚمت إعادتِٗ َٓر
بداَٛ ١ٜضِ اذتر عٓد قدٚ 0َِٗٚدعا ايعك ًٞٝسذاز بٝت اهلل اذتساّ ايكادَني َٔ خازز ايبالد إىل ايتكٝد مبٛاعٝد زسالت َػادزتِٗ
ٚعدّ ايتأخس عٔ ايٛقت احملدد يًُػادزٚ ٠املد ٕٚبتأغري ٠اذتر ايكادَني مبٛدبٗا ست ٢ال ٜعسقٛا أْؿطِٗ يًعكٛبٚ ١املطا٤يَٛ ١قشًا
ايعك ًٞٝإٔ ايتعًُٝات ال جتٝص يًكادّ يًشر إٔ ٜك ِٝيف ايبالد بعد اْتٗا ٤ؾالس ١ٝايتأغري ٠املُٓٛس ١ي٘ نُا حيعس عً ٘ٝايعٌُ يف مجٝع
أضتا ٤ايطعٛد ١ٜأ ٚاالْتكاٍ خازز ْطام املػاعس املكدض 0١نُا حيعس إٜٛا ٤اذتذاز املتأخس ٜٔعٔ املػادز ٠أ ٚتػػ ًِٗٝأ ٚايتطرت عً ِٗٝأٚ
تكد ِٜأَ ١ٜطاعد ٠هلِ تؤد ٟإىل بكا ِٗ٥يف ايبالد بؿٛز ٠غري ْعاَ.١ٝ
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وكالت المسجذ الىبىي تىاصل تقذٌم الخذماث لضٍىف الزحمه
ٚاع  -املد ١ٜٓاملٓٛز ٠ارتُٝظ 5102/01/10
تٛاؾٌ ٚناي ١ايس٥اض ١ايعاَ ١يػؤ ٕٚاملطذد ايٓب ٟٛتكد ِٜارتدَات يكٛٝف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓب ٟٛايػسٜـ بعد إٔ أدٚا َٓاضو
اذتر بهٌ ٜطس ٚاطُٓ٦إ قُٔ محً ١خدَ ١اذتاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا يعاَٗا ايجايح عً ٢ايتٛايٚ ٞذيو بتٛؾري ناؾ ١ارتدَات اييت
تكدَٗا ايٛناي ١يتطٗ ٌٝأدا ٤شا٥س ٟاملطذد ايٓب َٔ ٟٛسذاز بٝت اهلل اذتساّ يعباداتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي.١
ٚأٚقح َدٜس عاّ إداز ٠ايعالقات ايعاَٚ ١اإلعالّ بٛناي ١ايس٥اض ١ايعاَ ١يػؤ ٕٚاملطذد ايٓب ٟٛعبدايٛاسد بٔ عً ٞاذتطاب إٔ ايٛناي١
 َٔٚخالٍ إدازاتٗا ارتدَ ١ٝتكع خططٗا َٚكرتساتٗا يتٛؾري مجٝع ارتدَات يساس ١اذتذاز ٚايصٚاز عًَ ٢داز ايطاعٚ ١تٓؿٝر ارتطط
َٔ خالٍ أنجسَٔ (َٛ ) 0111ظـ َٛٚظؿٚ ١عاٌَ ٚعاًَٚ ١ايكٝاّ ظُٝع ايرتتٝبات ايالشَ َٔ ١ؾسؽ بأنجسَٔ ( )00أيـ ضذاد٠
ٚتطٗ ٌٝايطالّ عً ٢ايسض ٍٛؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚؾاسب ٘ٝزق ٞاهلل عُٓٗا ٚإقاَ ١ايدزٚع ايػسع ١ٝبعد ٠يػات يٝطتؿٝد ايصا٥س ملطذد
زض ٍٛاهلل ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِٚ 0يؿت إىل تٛؾري أنجس َٔ ( )02111ساؾع ١ملٝا ٙشَصّ ايبازدٚ ٠اييت تٛزد َٔ ب٦س شَصّ مبه ١املهسَ١
بٛاقع ثالمثا ١٥طٔ َٜٝٛا  51ٚخصاًْا َٔ املٝا ٙايبازد ٠باإلقاؾ ١اىل عػسَٛ ٜٔقعًا يًُػازب ب٘ (ْ )742اؾٛز ٠غسب يف ضاسات املطذد
ايٓبٚ ،ٟٛتػػ ٌٝناٌَ ايطاق ١ارتاؾ ١بايتهٝٝـ ٚنريو تػػَ )521( ٌٝعًَ )570(ٚ ١سٚس ١زذاذ يتًطٝـ ادت ٛداخٌ ضاسات
املطذد ايٓبٚ ٟٛتَٗٛ ١٦ٝاقـ ايطٝازات حتت ايطاسات ٚاييت تطتٛعب سٛاىل ( )2111ضٝازٚ ٠تػػ ٌٝناٌَ َباْ ٞارتدَات ارتاؾ١
بايٛقٚ ٤ٛتٛؾري مجٝع ارتدَات اإلزغادٚ ١ٜايعٓا ١ٜبِٗ يٓٝعِ املؿً ٕٛظ ٛيطٝـ ٚعباد ٠خاغع.١
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1800حاج ٌغادرون مٍىاء جذة اإلسالمً
عبد ايعصٜص ايػاَد – ٟدد ٠ارتُٝظ 5102/01/10
نػـ َدٜس إداز ٠ادتٛشات مبٓٝا ٤دد ٠االضالَ ٞايعكٝد ؾٗد ايعتٝيب أْ٘ مت َػادز 0411 ٠ساز َٔ ادتاي ١ٝايطٛداْ ١ٝيف ثالث ١االٜاّ
املاقَٓٝ َٔ ١ٝا ٤دد ٠االضالَٚ ،ٞقد مت ذيو يف ثالث ١أؾٛاز َٔ  ّٜٛاالثٓني ٚايجالثاٚ ٤األزبعاٚ ٤مت تٛشٜع ذيو عً ٢دؾعات يف أ ٍٚؾٛز
 ّٜٛاالثٓني نإ  211ساز ٚاي ّٛٝايتاي ٞايجالثا 211 ٤سازٚ ،اي ّٛٝايجايح االزبعا 411 ٤ساز ٚبايتايٜ ٞه ٕٛايعدد االمجاىل يًُػادزٕٚ
َٔ املًُه ١عٔ طسٜل َٓٝا ٤دد ٠االضالَ 0411 ٞساز ٚ ،أقاف مت تكد ِٜايتطٗٝالت َٔ ؾشـ دٛشاتِٗ ٚايتأند َٔ ٖٜٛاتِٗ
ٚاالْتٗا َٔ ٤إدسا٤ات ادتٛشات يف أقؿٚ ٢قت ممهٔ  ٚبدقَٓ ١تاٖ ١ٝيًشذاز ادتاي ١ٝايطٛداْٚ ١ٝعدّ تأخريِٖ عٔ زسالتِٗ إىل
بًدِٖ .نُا إٕ َسسً ١املػادز ٠بدأت سطب ارتطط املعد َٔ ٠قبٌ املدٜس ١ٜايعاَ ١يًذٛاشات ،سٝح ٖٝأت ناؾ ١اإلَهاْات ٚدٗصت
ايؿاالت بايهٛادز ايبػسٚ ١ٜاألدٗص ٠ايالشَ ١رتدَتِٗ ٚإْٗا ٤إدسا٤ات َػادزتِٗ بطسعٚ ١دقٚ 0١أقاف إٔ ؾاالت املٓٝا ٤تعٌُ بهاؾ١
إَهاْاتٗآٖٚ ،اى تعاَ ٕٚع ناؾ ١ايكطاعات املػازن ١باملٓٝا ٤ضٛاَٗٓ ٤ا اذته ١َٝٛأ ٚاألًٖ َٔ ١ٝأدٌ تهاٌَ املٓع ١َٛايعًُ١ٝ
رتدَ ١قٛٝف ايسمحٔ املػادز ٜٔإىل بًداِْٗ.
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ضبظ  52حملت حج وهمٍت بالعاصمت المقذست

ابساٖ ِٝدربَ – ٌٜه ١ارتُٝظ 5102/01/10
قبطت غعب ١ايتشسٜات ٚايبشح ادتٓا ٞ٥بػسط ١ايعاؾُ ١املكدضٚ ١مبتابع ١ايعُٝد ضعٝد بٔ ضامل ايكسَْ ٞدٜس غسط ١ايعاؾُ١
املكدض 71 ١غدؿا َٔ دٓطٝات شتتًؿَ 52ٚ ،١هتب ذتُالت اذتر اي ،١ُٖٝٛسٝح اتكح قٝاَِٗ بتصٜٚس تؿازٜح اذتر ٚقبط
عٛشتِٗ عًَ ٢اٜصٜد عٔ  511أيـ زٜاٍ ،سٝح ناْٛا ٜك َٔٛباذتؿ ٍٛعً ٢االَٛاٍ بعض املٛاطٓني ٚاملكُٝني بإ يد ِٜٗمحالت سر
ْعاَٚ .١ٝبني ايٓاطل اإلعالَ ٞبػسطَٓ ١طكَ ١ه ١املهسَ ١ايعكٝد دنتٛز عاط ٞبٔ عط ٘ٝايكسغ ٞبإٔ ايتشكٝكات التصاٍ دازَ ١ٜع
املتُٗني متٗٝدا إلساي ١ناٌَ األٚزام يًذٗ ١املدتؿ.١
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األحمذي :وستهذف تىسٌع ملٍىوٍه و 766ألف وجبت فً هذا المىسم
هدية المدينة للحاج وزعت مليونا و 055ألف وجبة في الموسم األول
نػـ املدٜس ايتٓؿٝر ٟملػسٚع ٖد ١ٜاملد ١ٜٓاملٓٛز ٠يًصا٥سٚ ٜٔاذتذاز ؾاٜص بٔ طايب األمحد ،ٟعٔ تٛشٜع أنجس َٔ ًَْٚ ٕٛٝؿـ ًَٕٛٝ
ٚدب ١زتاْ ١ٝعً ٢اذتذاز ايكادَني إىل املد ١ٜٓاملٓٛز ،٠قُٔ ؾعايٝات املٛضِ األ ٍٚملػسٚع ٖد ١ٜاملد ١ٜٓاملٓٛزٚ ،٠أٚقح األمحد ٟعٔ
اضتعداد املػسٚع يتٛشٜع أنجس َٔ ًَٚ ٕٛٝدب ١عً ٢اذتذاز ايكادَني َٔ َه ١املهسَ ١بعد أدا ِٗ٥ملٓاضو اذترٚ ،قاٍْ« 6طتٗدف
قُٔ ؾعايٝات سر ٖرا ايعاّ تٛشٜع أنجس َٔ ًَْٛٝني  011ٚأيـ ٚدب ١داخٌ املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠عً ٢ايطسقات ايطسٜع ١يًشذاز املػادز ٜٔعرب
ايطسم ايرب500 .١ٜؾسد ٚأقاف األمحد ،ٟإٔ املػسٚع ٜعٌُ ب٘ أنجس َٔ  211ؾسد يف خدَ ١اذتذاز ٚايصا٥سٚ ٜٔاملعتُسَٔ ِٖٚ ٜٔ
أبٓا ٤طٝب  ١ايطٝبٜ ١عًُ ٕٛيف تعبٚ ١٦جتٗٝص ٚتٛشٜع ايٛدبات ٚاهلداٜا يًكادَني إىل املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠املػادزَٗٓ ٜٔا َٚطاز األَري ستُد بٔ
عبدايعصٜص ايدٚيَٓٝٚ ٞآٜ ٤بع اإلضالَٚ ٞضاسات املطذد ايٓب ٟٛايػسٜـ َٚطذد قباٚ ٤املعازض املٛمسَٚ ١ٝد ١ٜٓسذاز ايرب ٚايكس٣
ٚاهلذس ايتابع ١ملٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛزٜٛٚ ،٠اؾٌ املػسٚع تٛشٜع ٖد ١ٜقٛٝف ايسمحٔ ذتر ٖرا ايعاّ ؾٝشػد املػسٚع طاقات٘ ايبػس١ٜ
ٚاملادٜٚ ١ٜك ّٛبتذٗٝص نٌ اإلَهاْٝات ٚاملعدات املدؿؿ ١يتعب ١٦ايٛدبات ٚاهلداٜا ٚتػًٝؿٗا ٚتٛشٜعٗا اضتعدادا الضتكباٍ ٚزؾاد ٠قٛٝف
ايسمحٔ ايكادَني إىل املد ١ٜٓاملٓٛزٚ ٠املػادزَٗٓ ٜٔا يف املٛاقع املعد ٠يريو ٖ .د ١ٜاملعتُسٚ ٜٔعٔ أِٖ بساَر املػسٚع ،أٚقح املدٜس
ايتٓؿٝر ٟإٔ َٔ أِٖ بساَر املػسٚع بسْاَر ٖد ١ٜاملعتُسٚ ٜٔبسْاَر تٛشٜع ٚدبات إؾطاز ؾاٚ ِ٥بسْاَر سكٝب ١إؾطاز ؾاٚ ِ٥بسْاَر
ٖد ١ٜايعٝد ٚبسْاَر ايطالّ حت ١ٝاإلضال ّ ٚبسْاَر االضتكباٍ ٚايتٛدٜع ٚبسْاَر تكد ِٜاهلداٜا ايتٛعٚ ١ٜٛبسْاَر ضكٝا اذتذاز ٚايصا٥سٜٔ
ٚبسْاَر شٜاز ٠املسق ٢املَٓٛني َٔ اذتذاز يف املطتػؿٝاتٚ ،قد ساش املػسٚع عً ٢غٗادات غهس ٚتكدٜس َٔ أَسآَ ٤طك ١املد١ٜٓ
املٓٛز ،٠نُا ساش عً ٢دا٥ص ٠ايتُٝص يعدَ ٠سات ٖٚرا املػسٚع ارتريٜ ٟك ّٛبدعُ٘ َؤضط ١ضًُٝإ ايسادش ٞضٛا ٤تٛؾري املٛاد ايػرا١ٝ٥
أَ ٚكس املػسٚع اذتاي ٞيف طسٜل اهلذس ٠ظٛاز َسنص ايتؿتٝؼ بهٚ 5 ًٛٝيدٜٓا يف ٖرا ايٛضِ اضتشدثٓا ْكط ١تٛشٜع ددٜد ٠بٗا ؾسق١
تك ّٛبتٛشٜع ٖد ١ٜاملد ١ٜٓعً ٢اذتذاز ايكادَني َٔ طسٜل تبٛى ،سٝح نإ يف ايطابل تك ّٛضٝاز ٠بٓكٌ املٛاد ايػراٚ ١ٝ٥تٛشٜعٗا ثِ
ايعٛد َٔ ٠ددٜد ملكس املػسٚع ،نُا تًكٓٝا يف ٖرا ايػٗس خطابا َٔ ستاؾغ خٝرب ٜطًب ؾ ٘ٝتٛؾري ٚدبات يًُشاؾعٚ ،١ضٛف ًْيب طًب٘
عٔ طسٜل ؾسع املطتٛدع ارتري ٟيف خٝرب ،أَا طسٜل ايسٜاض ايكؿ ِٝاملد ١ٜٓؾكد ٚؾسعٓا َكس يتٛشٜع ٖد ١ٜاملد ١ٜٓيًشذاز يًكادَني
يًُد . ١ٜٓاذتاؾالت ايٓاقًٜٚ ١كع َكس َػسٚع ٖد ١ٜاملد ١ٜٓاملٓٛز ٠يًصا٥سٚ ٜٔاذتذاز عً ٢طسٜل اهلذس ٠ايسابط بني املدَٚ ١ٜٓه ١يًداخٌ
يًُد ١ٜٓاملٓٛز ،٠سٝح تتٛقـ اذتاؾالت ايٓاقً ١يًشذاز َٔ ٚإىل املد ١ٜٓاملٓٛز ٠يف ٖرا املكس الضتالّ ٖد ١ٜاذتذاز ،سٝح ٜك ّٛأبٓاٖ ٤رٙ
املد ١ٜٓايطٝب َٔ ١ايعاًَني يف املػسٚع بايؿعٛد يًشاؾالت ٚايبػس ٜعً ٛستٝاِٖ ٚطٝب ايهالّ ٜعطس أدٛاًًَٗ ِٖ٤ني َٚسسبني بكٛٝف
ايسمحَٔ ،كدَني ٖر ٙاهلد ١ٜعباز ٠عٔ ٚدب٘ غراَ ١ٝ٥ه َٔ ١ْٛاملاٚ ٤ايتُس ٚاذتًٝب ٚاملعُٚ ٍٛايعؿري ٚايؿطري ٚايهٝو يطد غ٤ٞ
َٔ ساداتِٗ ٚختؿٝـ بعض َعاْا ٠ايطؿس عِٓٗ ،إقاؾ ١إىل تٛشٜع اهلداٜا املتٓٛع ١يًشذاز ٚتػٌُ مجٝع ايؿ٦ات املطتٗدؾ َٔ ١املػسٚع
مما ٜه ٕٛهلِ األثس ايطٝب يف ْؿٛضِٗ ٜٚتكبٌ اذتاز ٖر ٙاهلداٜا ٚأيطٓتِٗ تًٗر بايدعا ٤إٔ حيؿغ اهلل ٖر ٙايبالد ٚأًٖٗا ٚٚال ٠أَسٖا
َٔ نٌ ضَٚ ٤ٛهسٜٚ ٙٚه ٕٛاالضتكباٍ ٚايتٛشٜع عًَ ٢داز  55ضاع.١

9

بزٌذ المذٌىت المىىرة ٌشحه  036طزدا للحجاج
خايد ادتٗين  -املد ١ٜٓاملٓٛز٠
خؿـ ايربٜد ايطعٛد ٟباملد ١ٜٓاملٓٛز ٠مخطَ ١سانص َٛ 21ٚظؿا ،بايكسب َٔ املطذد ايٓب ٟٛايػسٜـ الضتكباٍ زضاٚ ٌ٥طسٚد اذتذاز
بأضعاز شتؿك ١خدَ ١هلِ ،سٝح تطبكِٗ ٖداٜاِٖ قبٌ عٛدتِٗ يدٜازِٖ ،ؾُٝا ٜتِ قب ٍٛمجٝع اإلزضايٝات باضتجٓا ٤ايطٛاٚ ٌ٥األدٗص٠
االيهرت ١ْٝٚاييت تػشٔ بايبطاز ،١ٜإذ ناْت متٛز املد ١ٜٓاألنجس إزضاال َٔ قبٌ اذتذاز األتساىٜٚ .كدّ ايػباب ايطعٛد ٕٜٛخدَاتِٗ
َٔ ايطاع ١ايطادض ١ؾباسا ٚست ٢ايطاعَ 05 ١طا ٤نٌ  ،ّٜٛيف ثالثَ ١سانص ثابتٚ ١عسبتني َتٓكًتني بني اذتذاز ٚايؿٓادم ،يتكٌ
اذتاز َٔ َكس ضهٓ٘ ملكس ايربٜد ،يٝتِ إزضاٍ زضايت٘ ايطسد ١ٜإٕ ناْت ذات سذِ ؾػريٚ .قاٍ َػسف ايعًُٝات بايربٜد ايطعٛدٟ
باملد ١ٜٓعبدايسمحٔ ايػٓكٝط ٞيـ «َه »١إٕ ارتدَ ١اييت ٜكدَٗا ايربٜد ْادش ١بهٌ املكاٜٝظٚ ،تطٌٗ يًشذاز يٝتؿسغٛا يًعباد٠
ٜٚرتنٛا غشٔ ٖداٜاِٖ عًٓٝا بأضعاز شتؿك ١خالٍ ٚقت اذترٚ .أبإ إٔ تًو األضعاز ال تكازٕ بػسنات أخس ،٣سٝح تؿٌ اإلزضاي١ٝ
بٓؿظ املٛاؾؿات ٚايٛشٕ يكعـ ايطعس بتًو ايػسنات ،يهٔ ايدٚي ١تطٌٗ عً ٢اذتاز بهٌ ايطسم يٝتؿسؽ ؾكط يًعباد ٠اييت سكس
َٔ أدًٗاٚ .أغاز ايػٓكٝط ٞإىل إٔ ايربٜد تطًِ أَظ األ 571 ٍٚطسدا بٛشٕ جتاٚش  54أيـ نذِ خالٍ  ّٜٛؾكطَ ٖٛٚ ،سغح يًصٜاد٠
خالٍ األٜاّ املكبً ،١سٝح حيسف اذتذاز عً ٢غسا ٤ايتُٛز بأْٛاعٗا ٚغشٓٗا يتؿٌ إىل بًداِْٗ خالٍ أضبٛع عرب غسنات ايطريإ
املعسٚؾ ١عاملٝاٚ .أقاف إٔ ٖٓاى عًُٝات غؼ َٔ بعض املهاتب ٚادتايٝات اييت تػسز باذتاز بإٔ يدٜٗا غسنات َٚهاتب تٛؾٌ
غشِٓٗ بٛقت ضسٜعَ ،ػري إىل إٔ ايعاٖس ٠اختؿت ٖرا ايعاّ بعد تػدٜد ايسقاب ١عًٗٝا َٔ دٗات االختؿاف َٔ .داْب٘ قاٍ َػسف
ايتطٜٛل بايربٜد ستُد اهلٛض ١يـ»َه »١إٕ نٌ زتُٛع ١د ٍٚهلا تطعري ٠خاؾ ١تػٌُ َٔ ن ًٛٝإىل  71نذِ يًطسد ايٛاسدٜٚ ،بدأ
ايطعس َٔ  52زٜاال إىل  401زٜاال يًطسد سطب ايٛشٕٚ .أؾاد إٔ د ٍٚايهٜٛت ٚايبشسٚ ٜٔقطس ٚاألزدٕ ٚيبٓإ تبدأ أضعاز ايػشٔ إيٗٝا
َٔ  52إىل  511زٜاٍ يهٌ إزضاي 012 َٔٚ ،١ٝزٜاالت إىل  572زٜاال يإلَازات ٚايعسام ٚعُإ ،ؾُٝا ٜؿٌ ايػشٔ يهٔ َٔ إٜسإ
ٚبانطتإ ٚتْٛظ َٔ  052زٜاال إىل  711زٜاٍٚ ،اهلٓد ٚادتصا٥س ٚاملػسب َٔ  021زٜاال إىل  702زٜاال يًطسد ايٛاسدٚ ،صتريٜا ٚغاْا
َٚايٝصٜا َٔ  522إىل  001زٜاالٚ ،تبك ٢إْدْٝٚطٝا ٖ ٞاألغً ٢غشٓا ،سٝح ٜبدأ ايطعس َٔ  752زٜاال ست 401 ٢زٜاالٚ .أبإ اهلٛض ١إٔ
نال َٔ ايطٛدإ َٚؿس ٜبدأ ايػشٔ إيُٗٝا َٔ  001إىل  541زٜاالٚ ،تسنٝا َٔ  011إىل  571زٜاال ٖٞٚ ،ايدٚي ١األنجس غشٓا
يًتُٛزٚ ،ؾسْطا ٚأملاْٝا ٚبسٜطاْٝا َٔ  541إىل  521زٜاالٚ ،دٓٛب أؾسٜكٝا َٔ  021إىل  741زٜاال.
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مع تمنياتنا لكم بمطالعة ممتعة ومفيده

ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على :
Email: T-Elyas@Adilla.com.sa
Phone: 0565311112
هع وافر التحٍة،،،

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
إبن الدليل :تركي بن فيصل الياس

اإلعداد والتنسيق
" عبدالعزٌز الصاعدي  -هجاهد نور الزهاى "
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