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 ألف حاج قدموا للمدينة المنورة بعد الحج 222أكثر من 

 

 م واس 2116سبتمبر  23هـ الموافق  1431ذو الحجة  21المدٌنة المنورة 
الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة بعد أن مّن هللا علٌهم بلغ إجمالً عدد حجاج بٌت هللا الحرام 

/ حاجا , فٌما غادر المدٌنة المنورة  211ر412هـ / 1431بأداء شعائر فرٌضة الحج هذا العام 
  ./ حاجا متوجهٌن إلى بلدانهم 33ر121/ 

 ووفق التقرٌر اإلحصائً الٌومً الذي تصدره وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة األهلٌة
لألدالء بالمدٌنة المنورة أوضحت أن حركة القدوم الٌومً للمدٌنة المنورة سجلت وصول / 

/ حاجا  19ر195/ حاجا للمدٌنة المنورة أمس الخمٌس , بٌنما غادر فً الٌوم ذاته /  25ر126
/ حاجا غادروا برا عبر الحافالت أو حجاجا فرادى , فٌما غادر  4112إلى أوطانهم من بٌنهم / 

/ حاجا إلى بلدانهم عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة  12ر146/ 
  . (9/ حاجا غادروا عبر محطة الهجرة كٌلو ) 2662و/ 

/ حاجا تائها إلى مقر  415وبٌن التقرٌر أن قطاع الخدمات اإلنسانٌة بأدالء المدٌنة أرشد / 
ثانً , فٌما بقً ستة حجاج فقط منومٌن بالمستشفٌات سكناهم بالمدٌنة المنورة خالل الموسم ال

من مئات الحجاج الذٌن تم تنوٌمهم فً مستشفٌات المدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج , 
وحظوا بعناٌة طبٌة وخدمات عالجٌة فً إطار ما توفّره الحكومة الرشٌدة من رعاٌة وعناٌة 

لٌه وسلم وكذلك تهٌئة المراكز الصحٌة بضٌوف الرحمن زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا ع
الموسمٌة والمستشفٌات بكافة االحتٌاجات الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة للحجاج والزائرٌن , 

/ عقدا  15ر245فً حٌن أنهى قطاع اإلسكان بالمؤسسة األهلٌة لألدالء إجراءات توثٌق / 
/  591الحج هذا العام وذلك فً /  إلسكان الحجاج والزائرٌن بالمدٌنة المنورة منذ بدء موسم

  .فندقا ودارا سكنٌة
/ حاجا بنغالدشٌا بالمدٌنة المنورة حالٌا ٌلٌها  13ر341وتشٌر أرقام اإلحصائٌة إلى وجود / 

 9325/ حاجا , فٌما جاء حجاج الباكستان ثالثا بإجمالً /  11ر313الحجاج من مصر بواقع / 
/ حاجا من السودان كأكثر  9116ضافة إلى / / حاجا من المغرب , إ 9311/ حاجا و/ 

الجنسٌات تواجدا بالمدٌنة المنورة لٌوم أمس , إلى جانب حجاج من جنسٌات أخرى قدموا إلى 
المدٌنة المنورة للصالة فً المسجد النبوي الشرٌف والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا 

المعالم الدٌنٌة والمواقع التارٌخٌة التً علٌه وسلم وعلى صاحبٌه رضوان هللا علٌهما وزٌارة 
  .تزخر بها طٌبة الطٌبة
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 وزير الحج والعمرة : القيادة الرشيدة جعلت خدمة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها

 

 سم وا 2116سبتمبر  22هـ الموافق  1431ذو الحجة  21جدة 

ٌوم الوطنً الـ أكد معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, أن ذكرى ال

مناسبة غالٌة ٌستعٌد فٌها أبناء الوطن ماضٌاً تلٌداً أسس لهذا الحاضر الزاهً , وٌستحضر  36

مسٌرة "المؤسس" الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه هللا ـ الذي جمع أبناء وطنه 

ررة وصوالً إلى العهد تحت راٌة التوحٌد بعد الفرقة والشتات , لٌسٌر على ذات النهج أبناؤه الب

 -.حفظه هللا-الزاهر, عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

وبٌن معالٌه أن خدمة الحاج والمعتمر والزائر أخذت نصٌبها الكبٌر من الرعاٌة الكرٌمة , فقد 

ذه الخدمات هذه الخدمة فً صمٌمها , وجندت محاورها لتطوٌر ه 2131جعلت رؤٌة المملكة 

وتحوٌلها لصناعة عصرٌة باعتبار رحلة الحج تجسٌداً للتارٌخ والحضارة والثقافة النابعة من 

هذه األرض الطاهرة التً تضاعفت فٌها المنجزات فً كل المجاالت وعّم مناطقها االزدهار 

لتنمٌة والتنمٌة فً كافة المجاالت , حتى أصبحت المملكة بتوفٌق هللا تعالى مضرب المثل فً ا

  .والرخاء واالستقرار

وأضاف معالٌه أن المملكة جعلت خدمة ضٌوف الرحمن هدفاً فً مقدمة أهدافها , وغاٌة من أهم 

غاٌاتها, فهٌأت األسباب وسخرت الموارد والطاقات , وهو ما ٌعكسه مالٌٌن الحجاج الذٌن 

لهذه القٌادة التً مكنتهم ٌعودون إلى أوطانهم , وهم ٌحملون مشاعر الشكر واالمتنان والعرفان 

من أداء فرٌضتهم بٌسر وسهولة واطمئنان , لٌغدو الحج رحلة بال عناء , وثواباً بال مشقة 

لضٌوف بٌت هللا الحرام منوهاً بأن وزارة الحج والعمرة حققت ضمن منظومة مرافق الدولة 

جه حجاج بٌت هللا الحرام التً قفزات نحو التقدم الكبٌر فً األداء واإلنتاجٌة وتوفٌر كل ما ٌحتا

  .أداء نسكهم بكل ٌسر واطمئنان -بمشٌئة هللا تعالى  -من خدمات وتنظٌمات بما ٌضمن 

وقال معالً وزٌر الحج والعمرة : إن االحتفال بذكرى الٌوم الوطنً ٌأتً هذه العام وبالدنا 

ا مناسكهم فً راحة تحتضن حجاج بٌت هللا الحرام , بعد أن هٌأت لهم الدولة كل األسباب لٌؤدو

واطمئنان , فما تحقق من منجزات كبرى فً المدٌنتٌن المقدستٌن مكة المكرمة والمدٌنة المنورة 

والمشاعر المقدسة , جعل الحج رحلة محاطة بكل أسباب الٌسر والراحة واألمن والسكٌنة , 

لعمار والزوار, فالحمد هلل الذي هٌأ لهذه المقدسات ورحابها الطاهرة وضٌوفها من الحجاج وا

قٌادة تتشرف بخدمتهم, ٌتقدمهم خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز وسمو ولً 

  .عهده األمٌن وسمو ولً ولً العهد ـ حفظهم هللا ـ بتخطٌط رشٌد وفكٍر سدٌد

واختتم معالً وزٌر الحج والعمرة تصرٌحه داعٌاً المولى عز وجل أن ٌحفظ على هذه البالد 

  .ها وقٌادتها وٌكفٌها شرور الحاقدٌن ومكر الحاسدٌنأمن

  //انتهى //
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 إدارة الخدمات النسائية بالمسجد النبوي تطلق برنامج ) أحببناِك فأهديناِك (

 

أطلقت إدارة الخدمات النسائٌة بالمسجد النبوي مؤخرا برنامجها ) أحببناِك فأهدٌناِك 

( ترحًٌبا بالزائرات فً المسجد النبوي الشرٌف ومشاركتهم فرحة قدومهم لمسجد 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعد فراغهم من أداء مناسك الحج وذلك بتقدٌم حقائب

 .إهدائٌة عبارة عن سواك وتمر عجوة وسجادة وعبوات زمزم

وأوضحت مدٌرة إدارة الخدمات النسائٌة بالمسجد النبوي سمٌرة بنت الفً المولد أن 

هذه الحملة تأتً إبراًزا للجهود التً تبذلها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد 

زائرات مسجد رسول هللا النبوي فً كل ما من شأنه الرقً بالخدمات التً تقدم ل

حٌث تعنى إدارة الخدمات باإلشراف على أعمال النظافة والسجاد والسقٌا ومتابعة 

تشغٌل وصٌانة األقسام النسائٌة ومتابعة سٌر األعمال والخدمات المقدمة فً دورات 

 .المٌاه واستقبال شكاوى الزائرات واقتراحاتهن

  //انتهى //
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 إلى الوذيٌت خالل الووسن الثاًي ىآالف حاج يتذفقو 702أكثر هي 

 
 اُشؽٖٔ ٣ئدٕٝ فالح اُغٔؼخ ك٢ أُغغذ اُ٘ج١ٞ م٤ٞف

 خبُذ اُضا٣ذ١ -أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح 

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ثؤداء  ثِؾ اعٔب٢ُ ػذد ؽغبط ث٤ذ هللا اُؾشاّ اُز٣ٖ ٝفِٞا ا٠ُ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ثؼذ إٔ ٓ

ٖ ؽبعبً ٓزٞع٤ٜ 03727ؽبعبً, ك٤ٔب ؿبدس أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح  270402ؽؼبئش كش٣نخ اُؾظ ٛزا اُؼبّ, 

ا٠ُ ثِذاْٜٗ, ٝكن اُزوش٣ش اإلؽقبئ٢ ا٢ٓٞ٤ُ اُز١ رقذسٙ ٝؽذح اإلؽقبء ٝاُزوبس٣ش ثبُٔئعغخ األ٤ِٛخ 

 .ُألدالء

ؽبعبً , ك٤ٔب ؿبدس ك٢ ا٤ُّٞ رارٚ  25026ٝعّغِذ ؽشًخ اُوذّٝ ا٢ٓٞ٤ُ ُِٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح, ٝفٍٞ 

د أٝ ؽغبعبً كشادٟ, ؽبعبً ؿبدسٝا ثشاً ػجش اُؾبكال 4702ؽبعبً ا٠ُ أٝهبْٜٗ, ٖٓ ث٤ْٜ٘  19195

ؽبعب 2662ؽبعبً ا٠ُ ثِذاْٜٗ ػجش ٓطبس األ٤ٓش ٓؾٔذ ثٖ ػجذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝ ٝ  12461ك٤ٔب ؿبدس 

 .9ؿبدسٝا ػجش ٓؾطخ اُٜغشح ٤ًِٞ 

( ؽبعبً ربئٜبً ا٠ُ ٓوش عٌ٘بْٛ ثبُٔذ٣٘خ خالٍ أُٞعْ 405ٝأسؽذ هطبع اُخذٓبد االٗغب٤ٗخ ثبالدالء ) 

كوو ٤ٖٓٞ٘ٓ ثبُٔغزؾل٤بد ٖٓ ٓئبد اُؾغبط اُز٣ٖ رْ ر٣ْٜٞ٘ٔ خالٍ ٓٞعْ اُضب٢ٗ ك٤ٔب ثو٢ عزخ ؽغبط 

ٓب ثؼذ اُؾظ, ٝؽظٞا ثؼ٘ب٣خ هج٤خ ٝخذٓبد ػالع٤خ ك٢ اهبس ٓب رٞكّشٙ اُؾٌٞٓخ اُشؽ٤ذح ٖٓ سػب٣خ 

ٝػ٘ب٣خ ثن٤ٞف اُشؽٖٔ صٝاس ٓذ٣٘خ أُقطل٠ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ, ٝر٤ٜئخ أُشاًض اُقؾ٤خ 

 .ٌبكخ االؽز٤بعبد اُالصٓخ ُزوذ٣ْ اُخذٓبد اُقؾ٤خ ُِؾغبط ٝاُضائش٣ٖأُٞع٤ٔخ ٝأُغزؾل٤بد ث

ػوذاً إلعٌبٕ اُؾغبط ٝاُضائش٣ٖ ثبُٔذ٣٘خ ٓ٘ز ثذء  15245ٝأ٠ٜٗ هطبع اإلعٌبٕ اعشاءاد رٞص٤ن 

 ,ك٘ذهبً ٝداساً ع٤ٌ٘خ 597ٓٞعْ اُؾظ ٛزا اُؼبّ, ٝرُي ك٢ 

٤ب ثبُٔذ٣٘خ ؽب٤ُبً ٤ِ٣ٜب اُؾغبط ٖٓ ٓقش ؽبعبً ث٘خالد٣ؾ 13340ٝرؾ٤ش أسهبّ اإلؽقبئ٤خ, ا٠ُ ٝعٞد 

 9311ؽبعبً, ك٢ ؽ٤ٖ رجو٠  9325ؽبط, ك٤ٔب عبء ؽغبط اُجبًغزبٕ صبُضبً ثبعٔب٢ُ  17073ثٞاهغ 

ؽبعبً ٖٓ اُغٞدإ ًؤًضش اُغ٘غ٤بد رٞاعذاً ثبُٔذ٣٘خ ٤ُّٞ أٓظ,  9716ؽبعبً ٖٓ أُـشة, اَمبكخ ا٠ُ 

٠ُ أُذ٣٘خ ُِقالح ك٢ أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق, ثبإلمبكخ ا٠ُ ؽغبط ٖٓ ع٘غ٤بد أخشٟ هذٓٞا ا

ٝاُزؾشف ثبُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝػ٠ِ فبؽج٤ٚ سمٞإ هللا ػ٤ِٜٔب, ٝص٣بسح 

 .أُؼبُْ اُذ٤٘٣خ ٝأُٞاهغ اُزبس٣خ٤خ اُز٢ رضخش ثٜب ه٤جخ اُط٤جخ
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 ألف حاج قذهوا للوذيٌت الوٌورة بعذ الحح 700أكثر هي 

 سم وا 2116سبتمبر  23هـ الموافق  1431ذو الحجة  21المدٌنة المنورة 

بلغ إجمالً عدد حجاج بٌت هللا الحرام الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة بعد أن مّن هللا علٌهم 

/ حاجا , فٌما غادر المدٌنة المنورة  211ر412هـ / 1431بأداء شعائر فرٌضة الحج هذا العام 

  ./ حاجا متوجهٌن إلى بلدانهم 33ر121/ 

ة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة األهلٌة ووفق التقرٌر اإلحصائً الٌومً الذي تصدره وحد

لألدالء بالمدٌنة المنورة أوضحت أن حركة القدوم الٌومً للمدٌنة المنورة سجلت وصول / 

/ حاجا  19ر195/ حاجا للمدٌنة المنورة أمس الخمٌس , بٌنما غادر فً الٌوم ذاته /  25ر126

فالت أو حجاجا فرادى , فٌما غادر / حاجا غادروا برا عبر الحا 4112إلى أوطانهم من بٌنهم / 

/ حاجا إلى بلدانهم عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة  12ر461/ 

   (.9/ حاجا غادروا عبر محطة الهجرة كٌلو ) 2662و/ 

/ حاجا تائها إلى مقر  415وبٌن التقرٌر أن قطاع الخدمات اإلنسانٌة بأدالء المدٌنة أرشد / 

ناهم بالمدٌنة المنورة خالل الموسم الثانً , فٌما بقً ستة حجاج فقط منومٌن بالمستشفٌات سك

من مئات الحجاج الذٌن تم تنوٌمهم فً مستشفٌات المدٌنة المنورة خالل موسم ما بعد الحج , 

وحظوا بعناٌة طبٌة وخدمات عالجٌة فً إطار ما توفّره الحكومة الرشٌدة من رعاٌة وعناٌة 

الرحمن زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم وكذلك تهٌئة المراكز الصحٌة بضٌوف 

الموسمٌة والمستشفٌات بكافة االحتٌاجات الالزمة لتقدٌم الخدمات الصحٌة للحجاج والزائرٌن , 

/ عقدا  15ر245فً حٌن أنهى قطاع اإلسكان بالمؤسسة األهلٌة لألدالء إجراءات توثٌق / 

/  591زائرٌن بالمدٌنة المنورة منذ بدء موسم الحج هذا العام وذلك فً / إلسكان الحجاج وال

  .فندقا ودارا سكنٌة

/ حاجا بنغالدشٌا بالمدٌنة المنورة حالٌا ٌلٌها  13ر341وتشٌر أرقام اإلحصائٌة إلى وجود / 

 9325/ حاجا , فٌما جاء حجاج الباكستان ثالثا بإجمالً /  11ر313الحجاج من مصر بواقع / 

/ حاجا من السودان كأكثر  9116/ حاجا من المغرب , إضافة إلى /  9311/ حاجا و/ 

الجنسٌات تواجدا بالمدٌنة المنورة لٌوم أمس , إلى جانب حجاج من جنسٌات أخرى قدموا إلى 

المدٌنة المنورة للصالة فً المسجد النبوي الشرٌف والتشرف بالسالم على رسول هللا صلى هللا 

على صاحبٌه رضوان هللا علٌهما وزٌارة المعالم الدٌنٌة والمواقع التارٌخٌة التً علٌه وسلم و

  .تزخر بها طٌبة الطٌبة
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 حاخا قذهوا للوذيٌت بعذ الحح 207.472

 

14:41 2016/09/23 

 أٝٗال٣ٖ اُغض٣شح ـ أُ٘ٞسح أُذ٣٘خ

 ّ ٝاط 2716عجزٔجش  23ٛـ أُٞاكن  1430رٝ اُؾغخ  21أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح 

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ثؤداء ؽؼبئش كش٣نخ  ثِؾ اعٔب٢ُ ػذد ؽغبط ث٤ذ هللا اُؾشاّ اُز٣ٖ ٝفِٞا ا٠ُ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ثؼذ إٔ ٓ

 . ؽبعب ٓزٞع٤ٜٖ ا٠ُ ثِذاْٜٗ 03س727ؽبعب, ك٤ٔب ؿبدس أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح  270س402ٛـ 1430اُؾظ ٛزا اُؼبّ 

ٝاُزوبس٣ش ثبُٔئعغخ األ٤ِٛخ ُألدالء ثبُٔذ٣٘خ  ٝٝكن اُزوش٣ش اإلؽقبئ٢ ا٢ٓٞ٤ُ اُز١ رقذسٙ ٝؽذح اإلؽقبء

ؽبعب ُِٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح أٓظ  25س026أُ٘ٞسح أٝمؾذ إٔ ؽشًخ اُوذّٝ ا٢ٓٞ٤ُ ُِٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح عغِذ ٝفٍٞ 

ؽبعب ؿبدسٝا ثشا ػجش اُؾبكالد  4702ؽبعب ا٠ُ أٝهبْٜٗ ٖٓ ث٤ْٜ٘  19س195اُخ٤ٔظ, ث٤٘ٔب ؿبدس ك٢ ا٤ُّٞ رارٚ 

ؽبعب ا٠ُ ثِذاْٜٗ ػجش ٓطبس األ٤ٓش ٓؾٔذ ثٖ ػجذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝ ثبُٔذ٣٘خ  12س٤461ٔب ؿبدس أٝ ؽغبعب كشادٟ, ك

 . (9ؽبعب ؿبدسٝا ػجش ٓؾطخ اُٜغشح ٤ًِٞ ) 2662أُ٘ٞسح ٝ 

ؽبعب ربئٜب ا٠ُ ٓوش عٌ٘بْٛ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح  405ٝث٤ٖ اُزوش٣ش إٔ هطبع اُخذٓبد اإلٗغب٤ٗخ ثؤدالء أُذ٣٘خ أسؽذ 

ُضب٢ٗ, ك٤ٔب ثو٢ عزخ ؽغبط كوو ٤ٖٓٞ٘ٓ ثبُٔغزؾل٤بد ٖٓ ٓئبد اُؾغبط اُز٣ٖ رْ ر٣ْٜٞ٘ٔ ك٢ خالٍ أُٞعْ ا

ٓغزؾل٤بد أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح خالٍ ٓٞعْ ٓب ثؼذ اُؾظ, ٝؽظٞا ثؼ٘ب٣خ هج٤خ ٝخذٓبد ػالع٤خ ك٢ اهبس ٓب رٞكّشٙ 

٤ٚ ٝعِْ ًٝزُي ر٤ٜئخ اُؾٌٞٓخ اُشؽ٤ذح ٖٓ سػب٣خ ٝػ٘ب٣خ ثن٤ٞف اُشؽٖٔ صٝاس ٓذ٣٘خ أُقطل٠ ف٠ِ هللا ػِ

أُشاًض اُقؾ٤خ أُٞع٤ٔخ ٝأُغزؾل٤بد ثٌبكخ االؽز٤بعبد اُالصٓخ ُزوذ٣ْ اُخذٓبد اُقؾ٤خ ُِؾغبط ٝاُضائش٣ٖ, 

ػوذا إلعٌبٕ اُؾغبط  15س245ك٢ ؽ٤ٖ أ٠ٜٗ هطبع اإلعٌبٕ ثبُٔئعغخ األ٤ِٛخ ُألدالء اعشاءاد رٞص٤ن 

 . ك٘ذهب ٝداسا ع٤ٌ٘خ 597ٛزا اُؼبّ ٝرُي ك٢ ٝاُضائش٣ٖ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٓ٘ز ثذء ٓٞعْ اُؾظ 

ؽبعب ث٘ـالدؽ٤ب ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ؽب٤ُب ٤ِ٣ٜب اُؾغبط ٖٓ ٓقش ثٞاهغ  13س340ٝرؾ٤ش أسهبّ اإلؽقبئ٤خ ا٠ُ ٝعٞد 

ؽبعب ٖٓ أُـشة, امبكخ ا٠ُ  9311ؽبعب ٝ  9325ؽبعب, ك٤ٔب عبء ؽغبط اُجبًغزبٕ صبُضب ثبعٔب٢ُ  17س073

إ ًؤًضش اُغ٘غ٤بد رٞاعذا ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٤ُّٞ أٓظ, ا٠ُ عبٗت ؽغبط ٖٓ ع٘غ٤بد ؽبعب ٖٓ اُغٞد 9716

أخشٟ هذٓٞا ا٠ُ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ُِقالح ك٢ أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق ٝاُزؾشف ثبُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا 

٤خ اُز٢ رضخش ثٜب ه٤جخ ػ٤ِٚ ٝعِْ ٝػ٠ِ فبؽج٤ٚ سمٞإ هللا ػ٤ِٜٔب ٝص٣بسح أُؼبُْ اُذ٤٘٣خ ٝأُٞاهغ اُزبس٣خ

 .اُط٤جخ
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تلقي الضوء على اإلًدازاث « الدسيرة.. »86بوٌاسبت اليوم الوطٌي 

 الوتواصلت في الحرهيي الشريفيي

 توسعاث تاريخيت وهشروعاث عوالقت وًداحاث تٌظيويت

 
 :قصاص هرواى - الوٌورة الوذيٌت

ٛـ ٓغ اؽزلبالر٘ب ثب٤ُّٞ اُٞه٢٘ أُغ٤ذ ثؼذ إٔ رؼب٣ؾ٘ب ٝهلل اُؾٔذ ٓغ 1430رضآٖ اٗزٜبء ٓٞعْ ؽظ ٛزا اُؼبّ 

اُ٘غبػ اُجبٛش اُز١ ؽووزٚ ثالدٗب خالٍ ٓٞعْ ؽظ ٛزا اُؼبّ ثبعزنبكخ ؽٞا٢ُ ٖٓ ٢ٗٞ٤ِٓ ؽبط ٝثز٘ظ٤ْ ًج٤ش ٝده٤ن 

٣ٖ ٝاُـٞؿبئ٤٤ٖ اُز٣ٖ ٣غؼٕٞ ٓ٘ز ع٘ٞاد ُزغ٤ظ اُؾظ ُلذ أٗظبس اُؼبُْ أعٔغ ٝدؽل اكزشاءاد اُؾبهذ٣ٖ اُؾبعذ

ًٝؼبدرٜب رغبِٛذ أٌُِٔخ رِي  -ػض ٝعَ-ٝكشك رقٞس ٣ز٘بهل ٓغ أٛذاف ٝٓنب٤ٖٓ اُؾظ ًٔب ؽشػٚ هللا 

االكزشاءاد ٝٛٔؾزٜب ٝػِٔذ ثقٔذ ُزؤ٤ٖٓ اُؾظ ٝرؼض٣ض هذسارٜب ٝخجشارٜب اُز٢ رغز٘ذ ػ٠ِ ٓخضٕٝ ٖٓ اُخجشاد 

عخشد ًبكخ اإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخ ٝاُزق اُغ٤ٔغ ٖٓ أث٘بء ٛزا اُٞهٖ ؽٍٞ ه٤بدرٚ ٝثؼذ اػالٕ  ٣ٔزذ ُؼوٞد ه٣ِٞخ ًٔب

ٗغبػ اُؾظ أًذد أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ ػ٠ِ ُغبٕ هبئذٛب خبدّ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ أُِي عِٔبٕ ثٖ ػجذاُؼض٣ض 

ُذُٝخ ًٝجبس اُؾخق٤بد آٍ عؼٞد اُز١ هبٍ ك٢ ًِٔزٚ خالٍ ؽلَ االعزوجبٍ اُغ١ٞ٘ ألفؾبة اُلخبٓخ ٝا

ٛـ, ؽ٤ش هبٍ )إ أٌُِٔخ رؼزض ٝرزؾشف ثخذٓخ اُؾش٤ٖٓ 1430اإلعال٤ٓخ, اُز٣ٖ أّدٝا كش٣نخ اُؾظ ٛزا اُؼبّ 

اُؾش٣ل٤ٖ ٝهبفذ٣ٜٔب, ٝٛٞ ؽشف خقٜب هللا ثٚ, ٝهذ عخشد أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ ًَ آٌبٗبرٜب ُخذٓخ 

اُغجَ ُزغ٤َٜ أدائْٜ ُٔ٘بعٌْٜ ثٌَ ٣غش ٝهٔؤ٤ٗ٘خ, ٝٗغؤٍ هللا م٤ٞف اُشؽٖٔ, ٝاُغٜش ػ٠ِ ساؽزْٜ, ٝرٞك٤ش ًَ 

ػض ٝعَ إٔ ٣ؼ٤٘٘ب ػ٠ِ رُي, ٝأٌُِٔخ رشكل سكنبً هبهؼبً إٔ رزؾٍٞ ٛزٙ اُؾؼ٤شح اُؼظ٤ٔخ, ا٠ُ رؾو٤ن أٛذاف 

 .(ع٤بع٤خ أٝ خالكبد ٓزٛج٤خ, كوذ ؽشع هللا اُؾظ ػ٠ِ أُغ٤ِٖٔ ًبكخ, دٕٝ رلشهخ

اُـِٞ ٓئًذاً خطشٙ ػ٠ِ رالؽْ األٓخ اإلعال٤ٓخ ؽ٤ش هبٍ )إ اُـِٞ ٝاُزطشف رٞعٚ  ث٘جز -سػبٙ هللا-ًٔب هبُت 

ٓزّٓٞ ؽشػبً ٝػوالً, ٝٛٞ ؽ٤ٖ ٣ذة ك٢ عغذ األٓخ اإلعال٤ٓخ ٣لغذ رالؽٜٔب ٝٓغزوجِٜب ٝفٞسرٜب أٓبّ اُؼبُْ, ٝال 

 .(ػ٠ِ ٛزا اُٞثبءعج٤َ ا٠ُ اُخالؿ ٖٓ ٛزا اُجالء اال ثبعزئقبُٚ دٕٝ ٛٞادح ٝثٞؽذح أُغ٤ِٖٔ ُِونبء 

ٝأًذ ٓغزؾبس خبدّ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ أ٤ٓش ٓ٘طوخ ٌٓخ أٌُشٓخ ٗغبػ ٓٞعْ اُؾظ ٝرؼض٣ض هذساد أٌُِٔخ ػ٠ِ 

اداسح اُؾظ ف سد ػ٠ِ ٖٓ ؽٌي ك٢ ٛزٙ اُوذساد ٝهبٍ )إ ٝهٞف أًضش ٖٓ ٢ٗٞ٤ِٓ ؽبط ػ٠ِ فؼ٤ذ ػشكبد ك٢ 

ٙ أُالثظ اُج٤نبء ًج٤بك ٗلٞعْٜ ٝهِٞثْٜ ٣ٝولٕٞ ػ٠ِ ٗلظ اُٞهذ ٝأٌُبٕ ٝاألعِٞة ٝاُِجبط, ْٝٛ ٣ِجغٕٞ ٛز

ٛزا اُقؼ٤ذ رؾلْٜ اُغ٤ٌ٘خ ٝاُطٔؤ٤ٗ٘خ ساكؼ٤ٖ سا٣خ اإلعالّ اُخنشاء اُز٢ ؽؼبسٛب اإلعالّ د٣ٖ عالّ, سعبُخ 

٣ٞعٜٜٞٗب ُِؼبُْ ٣ٝضجزٕٞ ُِؼبُْ أعٔغ إٔ اإلعالّ د٣ٖ عالّ ٤ُٝظ د٣ٖ اسٛبة ٝرخش٣ت(. ٝك٢ اعبثخ ُغٔٞٙ ك٢ 

اُقؾل٢ آزذػ دٝس سعبٍ األٖٓ ٝرلب٤ْٜٗ ك٢ خذٓخ اُؾغبط ٓئًذاً إٔ ٛزا ٤ُظ ثـش٣ت ػ٠ِ أث٘بء ٛزٙ  أُئرٔش

اُجالد.. ٝهبٍ أ٤ٓش ٓ٘طوخ ٌٓخ أٌُشٓخ سئ٤ظ ُغ٘خ اُؾظ أُشًض٣خ: إ اُقٞسح اُز٢ هذٜٓب سعبٍ األٖٓ 

ى اُؾبة اُغؼٞد١ اُز١ اُغؼٞد٣ٕٞ ٢ٛ فٞسح اإلٗغبٕ أُئٖٓ أُغِْ اُز٢ رزٔضَ ك٢ أخالم ٝػبداد ٝعِٞ

 .٣ؼط٤ٜب ُِؼبُْ أعٔغ ٣ٝوذٜٓب ًزُي أٗٔٞرعبً إلخٞاٗٚ اُؾجبة ك٢ ع٤ٔغ اُجالد اإلعال٤ٓخ

ٝٓغ عؼبدر٘ب ع٤ٔؼبً ثٔب رؾون ٖٓ ٗغبػ خالٍ ٓٞعْ اُؾظ رٔزذ ٓؾبػش اُلشػ ٝاُغؼبدح ٝٗؾٖ ٗزؼب٣ؼ ٓغ اُزًشٟ 

ُز٢ رؾووذ ٓئخشاً ك٢ ؽز٠ أُغبالد ٗئًذ ٓن٢ ٛزٙ اُغبدعخ ٝاُضٔب٤ٖٗ ٤ُٞٓ٘ب اُٞه٢٘ أُغ٤ذ ُٝؼَ أُ٘غضاد ا

اُجالد ك٢ روذ٣ْ أُض٣ذ ُٜزا اُٞهٖ ُِٝٔٞاهٖ ثبػزجبسٙ أُؾٞس اُشئ٤ظ اُز١ رزٔؾٞس ؽٍٞ ًبكخ خطو ٝثشآظ 

ثبُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ ٝأُؾبػش أُوذعخ ُزوذ٣ْ خذٓبد اؽَٔ  -سػبٛب هللا-أٌُِٔخ ٝإ ً٘ب ع٘شًض ػ٠ِ ػ٘ب٣خ اُو٤بدح 

 .ٝأُؼزٔش٣ٖ ُِؾغبط

ُٝزٌض٤ق اُخذٓبد  -ؽلظٚ هللا-ٝثزٞع٤ٜبد ٖٓ خبدّ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ أُِي عِٔبٕ ثٖ ػجذاُؼض٣ض آٍ عؼٞد 

ٛـ ثٜذف ساؽزْٜ ٝرغ٤َٜ ادائْٜ ُٔ٘بعٌْٜ مٖٔ 1430ُؾغبط ث٤ذ هللا اُؾشاّ خالٍ ٓٞعْ ؽظ ٛزا اُؼبّ 

ُؾئٕٝ أُغغذ اُؾشاّ ٝأُغغذ اُ٘ج١ٞ ثشٗبٓغبً  اٛزٔبٓبرٚ سػبٙ هللا ثن٤ٞف اُشؽٖٔ ؽ٤ش ٗلزد اُشئبعخ اُؼبٓخ

 .ٌٓضلب ُز٤ٜئخ ػذد ٖٓ أُؾشٝػبد اُغبس١ ر٘ل٤زٛب ُالعزلبدح ٜٓ٘ب خالٍ ٓٞعْ ؽظ ٛزا اُؼبّ

٣ٝوٍٞ ٓؼب٢ُ اُشئ٤ظ اُؼبّ ُؾئٕٝ أُغغذ اُؾشاّ ٝأُغغذ اُ٘ج١ٞ اُذًزٞس ػجذاُشؽٖٔ اُغذ٣ظ ثؤٗٚ رٔذ 

٣خ اُضبُضخ ًبَٓ اُذٝس األسم٢ ٝاألٍٝ ٝاُذٝس األٍٝ ٤ٓضا٤ٖٗ األٍٝ ٓغ االعزلبدح ٖٓ ٓؾشٝع اُزٞعؼخ اُغؼٞد

 .% 177اُغالُْ اٌُٜشثبئ٤خ ٝأُقبػذ ٝث٘غجخ 
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رٔذ االعزلبدح أ٣نبً ٖٓ عغش  ٝأمبف اُغذ٣ظ ثؤٗٚ ٝك٢ اهبس اُزٞع٤ٜبد اُغب٤ٓخ ٖٓ خبدّ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ

ه٤خ عبؽخ اُ٘وَ اُغٔبػ٢ ٝاُز١ ٣زقَ ثٔغؼ٠ اُذٝس اُغبؽخ اُؾشه٤خ أُٞاص١ ُغٞس هقش اُقلب ٖٓ اُغٜخ اُؾش

األٍٝ ٖٓ عٜخ اُقلب ٖٝٓ اُغٜخ اُغ٘ٞث٤خ اُذٝس األٍٝ أػ٠ِ ثبة ؽ٤ٖ٘ ٝثغِْ أع٤بد اٌُٜشثبئ٢ ٝثغغش أع٤بد 

ثبُغبؽخ اُغ٘ٞث٤خ, ًٔب رٔذ االعزلبدح ٖٓ ر٤٤ٌق اُذٝس األٍٝ ك٢ اُزٞعؼخ اُغؼٞد٣خ األ٠ُٝ ٖٓ عِْ اُقلب ا٠ُ 

أُِي كٜذ, ٝر٤٤ٌق اُوجٞ ُِٔشؽِخ اُضب٤ٗخ ثبُزٞعؼخ اُغؼٞد٣خ األ٠ُٝ اثزذاًء ٖٓ هجٞ ثبة أُِي  ٓ٘زقق رٞعؼخ

 .ػجذاُؼض٣ض ا٠ُ ٓ٘زقق أُ٘طوخ اُٞاهؼخ أٓبّ هجٞ رٞعؼخ أُِي كٜذ

آالف هبئق ك٢ ع٤ٔغ أدٝاس اُؾشّ ٓغ ر٤٤ٌق اُذٝس األسم٢ ك٢  170ًٔب رْ سكغ اُطبهخ االعز٤ؼبث٤خ ا٠ُ 

غؼٞد٣خ األ٠ُٝ ٖٓ عِْ اُقلب ا٠ُ ٓ٘زقق اُزٞعؼخ أُِي كٜذ االعزلبدح ٖٓ عغش اُشاهٞثخ أُئد١ ا٠ُ اُزٞعؼخ اُ

أُغؼ٠ )أُشٝح( اُذٝس اُضب٢ٗ ٖٓ ٝا٠ُ اُغبؽبد ٝر٤٤ٌق أُشؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ ٓؾشٝع أُطبف ُِذٝس األسم٢ 

ٝؽخ رِط٤ق ٛٞاء ك٢ أُغغذ ٓش 677ٝاُذٝس األٍٝ ٝدٝس اُوجٞ ٝرظ٤َِ ٓغبس اُؼشثبد ثغغش أع٤بد ٝرغ٤ٜض 

 اُؾشاّ؟

أُق ٝؽذح ٖٓ ٝؽذاد دٝساد ا٤ُٔبٙ ٝأًضش ٖٓ عزخ آالف ٤ٓنؤح ٓٞصػخ ك٢  27ٝأؽبس اُغذ٣ظ ا٠ُ أٗٚ رْ رغ٤ٜض 

 َّٕ عبؽبد أُغغذ اُؾشاّ ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُخذٓبد اُز٢ ٣ؾزبعٜب ًَ ؽبط ٝصائش ُِٔغغذ اُؾشاّ.. ٓؾ٤شا ا٠ُ أ

زٞك٤ش اُخذٓبد؛ ًٔبء صٓضّ, ٝػشثبد ُز١ٝ اُؾبعبد اُخبفخ, ٝر٤ٜئخ ٓذاخَ اإلداساد أُخزقخ هبٓذ ًَ ٜٓ٘ب ث

ْ, ٝر٤ٜئخ اُلشػ ٝػشثبد  ٓخققخ ُزِي اُؼشثبد, ًٔب روّٞ أ٣نبً ثزشعٔخ اُخطت ا٠ُ ُـخ اإلؽبسح ُإلخٞح اُقُّ

اُوُٞق اُخبفخ ث٘وَ ًجبس اُغٖ ٖٓ أُؼزٔش٣ٖ ٝاُضٝاس, ٝر٘ظ٤ْ دخٍٞ ٝخشٝط أُق٤ِٖ, ٝاُونبء ػ٠ِ 

أُخبُلبد, ٝر٤ٜئخ اُغبؽبد ُِقالح ٝاُؼ٘ب٣خ ث٘ظبكزٜب, ًَٝ ٓب ٣غبػذ هبفذ١ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ ػ٠ِ أداء ٗغٌْٜ 

 .ثٌَ ٣غش ٝعُٜٞخ

( أُق 19ٝهبٍ اُغذ٣ظ ثؼذ اصاُخ عغش اُطٞاف أُئهذ هذ اسرلؼذ اُطبهخ االعز٤ؼبث٤خ ُقؾٖ أُطبف ٖٓ )

( آالف هبئق 170ؾ ػذد اُطبئل٤ٖ ك٢ ع٤ٔغ أدٝاس اُؾشّ ا٠ُ )( أُق هبئق ثبُغبػخ, ٤ُج37ِهبئق ثبُغبػخ ا٠ُ )

ك٢ اُغبػخ, ًٔب ظٜش فؾٖ أُطبف ثؤث٠ٜ ؽِخ ٝأؽغٖ هشاٍص ٓؼٔبس١ ٤ُزٌٖٔ ك٤ٚ اُطبئلٕٞ ٖٓ سإ٣خ اٌُؼجخ 

أُؾشكخ ٓجبؽشحً دٕٝ أ١ ػٞائن ثقش٣خ ٣ٝئدٝا ؽؼ٤شح اُطٞاف ثٌَ ٣غش ٝعُٜٞخ ٝهذ رْ ٓجبؽشح أًبٍ األػٔبٍ 

ٖٓ اُشٝام اُؼضٔب٢ٗ ٝأٌُجش٣خ اُغ٘ٞث٤خ ٓن٤لب أٗٚ هذ رْ اػذاد ٓٞهغ فالح اإلٓبّ ك٢ اُذٝس األسم٢ ٖٓ أُزجو٤خ 

؛ ًٔب ًبٕ ٓذخَ اُغ٘بئض ٖٓ عٜخ اُغبؽخ اُؾشه٤خ ٖٓ خالٍ -ػ٤ِٚ اُغالّ-أُشؽِخ األ٠ُٝ ٝأُوبثَ ُٔوبّ اثشا٤ْٛ 

 ا٠ُ أُٞهغ أُخقـ ألداء اُقالح ػ٠ِ ٓ٘ؾذس خبؿ ثبُغ٘بئض ٓشٝساً ثؤثٞاة اُغالّ ُوجٞ أُغؼ٠ ٝفٞالً 

 .اُغ٘بصح

ٝث٤ٖ اُغذ٣ظ ثؤٗٚ رْ ر٤ٜئخ أٌُجش٣خ أُئهزخ اُٞاهؼخ ٓب ث٤ٖ أُشؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ ٓؾشٝع أُطبف ٝأُغؼ٠ 

األسم٢ األهشة ُِقلب ثٌبكخ األعٜضح ٝاألٗظٔخ اُقٞر٤خ ُـشكخ األرإ ٝؿشكخ اُزؾٌْ ٓغ اعزٔشاس رؾـ٤َ أدٝاس 

ٝأدٝاس أُشؽِخ األ٠ُٝ ٖٓ ٓؾشٝع رٞعؼخ أُطبف, ًٔب  -٣شؽٔٚ هللا-س ٓج٠٘ رٞعؼخ أُِي كٜذ أُغؼ٠ ٝأدٝا

رٔذ االعزلبدح ثؾٌَ ًج٤ش ٖٓ أُ٘غض ٖٓ ٓؾشٝع أُِي ػجذهللا ثٖ ػجذاُؼض٣ض ُزٞعؼخ اُغبؽبد اُؾٔب٤ُخ ٓغ 

 .االعزٔشاس ك٢ ر٘ل٤ز اإلٗغبص اُٜ٘بئ٢ ُِٔؾشٝع

زـز٣خ اٌُٜشثبئ٤خ اُزجبد٤ُخ ُِ٘ظبّ اُقٞر٢ األعبع٢ ٝاالؽز٤به٢ ٝثزُي افجؼ ٝأؽبس ُوذ اعزٌِٔذ ع٤ٔغ خطٞه اُ

اُ٘ظبّ اُقٞر٢ ٝهلل اُؾٔذ ٓئٓ٘بً رؤ٤ٓ٘بً ًبٓالً العزٔشاس اُز٤بس اٌُٜشثبئ٢ دٕٝ اٗوطبع, ٝأ٣نبً االعزلبدح ٖٓ 

رجِؾ ٓغبؽخ  ٓؾشٝع أُقبهت أُق٤ِبد أٌُؾٞكخ ثبُؾشّ ا٢ٌُٔ اُؾش٣ق خالٍ ٓٞعْ ؽظ ٛزا اُؼبّ ٝاُز٢

ٓزشاً ٓشثؼب ٝعزغزٞػت عبؽبد ٝأعطؼ أُق٤ِبد أُطِخ اُؾٔب٤ُخ ٝؽذٛب ٗؾٞ  56667أُق٤ِبد أُطِخ 

ٓقَ امبك٢ روش٣جب( ُِٔغغذ اُؾشاّ, ك٢ دائش١ ػ٠ِ ٗغن دٝسإ اُطٞاف ؽٍٞ اٌُؼجخ أُؾشكخ ك٤ٔب  100577)

ٓغ رٞكش خذٓبد اُ٘وَ ٝدٝساد ا٤ُٔبٙ  رز٤ٔض أُق٤ِبد أُطِخ ثغٍٜٞ اُٞفٍٞ ا٤ُٜب ٖٝٓ صْ اُخشٝط ٜٓ٘ب

ٝؽٌِذ أُقبهت اُؾٔب٤ُخ ٗغت ٓغز٣ٞبد ٓزذسعخ رزٔبؽ٠ ٓغ اُطج٤ؼخ اُغـشاك٤خ ُِغجبٍ أُؾ٤طخ ٣غزؼَٔ 

 .عطؾٜب عبؽبد امبكخ ا٠ُ اُقالح ثبهالُخ ٤ٔٓضح

اُؼبِٓخ ٖٓ  أُلبً ٖٓ اُوٟٞ 15ٛزا ٝع٘ذد اُشئبعخ اُؼبٓخ ُؾئٕٝ أُغغذ اُؾشاّ ٝأُغغذ اُ٘ج١ٞ أًضش ٖٓ 

اُشع٤٤ٖٔ ٝأُٞع٤٤ٖٔ ٝاُؼٔبُخ أٌُِلخ ثبُ٘ظبكخ ٝاُق٤بٗخ ٝاُزؾـ٤َ ُز٘ل٤ز خطزٜب ُؾظ ٛزا اُؼبّ ك٢ اُؾش٤ٖٓ 

 .اُؾش٣ل٤ٖ ػ٠ِ ٓذاس اُغبػخ

ٝكن خطخ ؽبِٓخ رٜذف ا٠ُ رؾو٤ن ػذد ٖٓ األٛذاف ٜٓ٘ب اثشاص اُقٞسح اُؼب٤ُٔخ أُؾشهخ ُِؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ, 

اُؾو٤و٤خ ٝٗؾش رؼب٤ُٔٚ, ٝرلؼ٤َ أدٝاس أُغغذ اُؾشاّ ٝأُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق اُؼ٤ِٔخ ٝاظٜبس ه٤ْ اإلعالّ 

ٝاإلسؽبد٣خ, ٝاثشاص عٜٞد أٌُِٔخ ك٤ٔب روذٓٚ ٖٓ خذٓبد سائذح ٝعٜٞد ػظ٤ٔخ ك٢ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ ٝاالسروبء 

ٝالح األٓش ٝرغخ٤ش ٝعبئَ ثؤداء اُشئبعخ ٝرط٣ٞش ٓ٘ظٞٓخ أػٔبُٜب ُزئد١ دٝسٛب أُئَٓ ٜٓ٘ب ثٔب ٣ؾون رطِؼبد 
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س أُغزٔغ اُزطٞػ٢ ك٢ أُذ٣٘ز٤ٖ اإلػالّ ٝعجَ االرقبٍ ٝاُزو٤٘خ ك٢ اثشاص سعبُخ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ, ٝر٘غ٤ن دٝ

 .«أُوذعز٤ٖ

, ثشػب٣خ «خذٓخ اُؾبط ٝاُضائش ٝعبّ ؽشف ُ٘ب»ًٔب ٗلزد اُشئبعخ خالٍ ٓٞعْ اُؾظ اُ٘غخخ اُشاثؼخ ٖٓ ؽِٔزٜب 

ٓغزؾبس خبدّ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ أ٤ٓش ٓ٘طوخ ٌٓخ أٌُشٓخ ٝاأل٤ٓش ك٤قَ ثٖ عِٔبٕ ثٖ  األ٤ٓش خبُذ اُل٤قَ

ػجذاُؼض٣ض أ٤ٓش ٓ٘طوخ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح اُز٢ اؽزِٔذ ػذًدا ٖٓ اُجشآظ ٝاألٗؾطخ اُز٢ رٜذف ك٢ ٓغِٜٔب ا٠ُ اثشاص 

 .أٝعٚ اُؼ٘ب٣خ ٝاُشػب٣خ ثن٤ٞف اُشؽٖٔ

أُغغذ اُؾشاّ ثٌٔخ أٌُشٓخ رٞعؼبد ٓززب٤ُخ, كوذ ٝعؼٚ اُلبسٝم ػٔش اُغذ٣ش ثبُزًش أٗٚ ػ٠ِ ّٓش اُؼقٞس ؽٜذ 

ُِٜغشح ًٝزُي  26ُِٜغشح, ٖٝٓ ثؼذٙ ػضٔبٕ ثٖ ػلّبٕ سم٢ هللا ػ٘ٚ ك٢ ػبّ  10ثٖ اُخطبة سم٢ هللا ػ٘ٚ ػبّ 

٣ش كؼَ خِلبء أ٣ٕٞٓٞ ٝػجبع٤ٕٞ ٝعاله٤ٖ ػضٔب٤ٕٗٞ ٝهذ ًبٗذ اُزٞعؼخ األ٠ُٝ ُِٔغغذ اُؾشاّ ك٢ اُؼقش اُؾذ

, ؽ٤ش رنبػلذ ٓغبؽخ اُؾشّ ٗؾٞ عجغ ٓشاد ا٠ُ هشاثخ ٓئز٢ أُق ٓزش ٓشثغ, ٤ُزغغ ُ٘ؾٞ أسثؼٔئخ 1955ػبّ 

 َّ  .أُق ٓق

أُق  365, ثذأد أٌُِٔخ أًجش رٞعؼخ ك٢ ؽ٤ٜ٘ب ُِؾشّ ا٢ٌُٔ ُزقجؼ ثزُي أُغبؽخ اإلعٔب٤ُخ 1900ٝك٢ ػبّ 

َّ ك٢ األ٣بّ اُؼبد٣خ ٝرقَ ٤ِٓٞٗب ك٢ أٝهبد اُزسٝح ٝٓغ رضا٣ذ أػذاد صٝاس  ٓزش ٓشثغ, رزغغ ُ٘ؾٞ صٔبٗٔئخ أُق ٓق

٤ِٕٓٞ ٓزش ٓشثغ, ثطبهخ  1.5ولض ثٔغبؽزٚ ا٠ُ ٗؾٞ ث٤ذ هللا اُؾشاّ ؽشػذ أٌُِٔخ ك٢ رٞعؼخ أًجش ُِؾشّ ا٢ٌُٔ ر

 َّ  .اعز٤ؼبث٤خ روّذس ث٘ؾٞ ٤ِٕٓٞ ٝصٔبٗٔئخ أُق ٓق

ٝاؽزِٔذ اُزٞعؼخ ػ٠ِ عزخ ػ٘بفش, أٜٛٔب ٓج٠٘ ُِزٞعؼخ األعبط ٣غزٞػت صالصٔئخ أُق ٓقَ, ًٔب ٛذكذ ا٠ُ 

, امبكخ ا٠ُ عغٞس ٝخٔغ 337رٞعؼخ اُغبؽبد اُشئ٤غ٤خ ُِؾشّ ُزغزٞػت  َّ  .خ أٗلبم ُِٔؾبحأُق ٓق

ٝؽٌَ رذؽ٤ٖ أُِي عِٔبٕ ثٖ ػجذاُؼض٣ض اُزٞعؼخ اُضبُضخ ُِٔغغذ اُؾشاّ ٓؾطخ ٜٓٔخ ك٢ ٓغبس رٞعؼخ اُؾشّ 

ٍَّ ًٔب رشرلغ هبهخ أُطبف االعز٤ؼبث٤خ ٖٓ  ا٢ٌُّٔ, ار سكؼذ هبهزٚ االعز٤ؼبث٤خ ألًضش ٖٓ ٤ٗٞ٤ِٖٓ ٝصالصٔئخ أُق ٓق

 00ػخ اُٞاؽذح ٝٛزٙ اُزٞعؼخ األًجش ك٢ أُغغذ اُؾشاّ رزنٖٔ آالف هبئق ك٢ اُغب 170أُق هبئق ا٠ُ  40

 .11ثبثبً آ٤ُبً, رـِن ثبُزؾٌْ ػٖ ثؼذ ٝرشكغ ػذد أُآرٕ ا٠ُ 

أٓب أػذاد اُؾغبط, كبٕ اُؾقـ أُوذسح ٌَُ دُٝخ رؾغت ث٘غجخ: أُق ؽبط ٌَُ ٤ِٕٓٞ ٗغٔخ.. ٝهذ ثِؾ ػذد ؽغبط 

, ث٤ْٜ٘ ٤ِٕٓٞ ٝصالصٔئخ ٖٓ خبسط أٌُِٔخ. ٝك٢ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح اُغ٘خ أُبم٤خ ٗؾٞ ٤ٗٞ٤ِٖٓ ٝصٔبٗٔئخ أُق ؽبط

سكغ ٓؼب٢ُ اُشئ٤ظ اُؼبّ ُؾئٕٝ أُغغذ اُؾشاّ ٝأُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾ٤خ اُذًزٞس ػجذاُشؽٖٔ ثٖ ػجذاُؼض٣ض 

اُغذ٣ظ ثبعٔٚ ٝثبعْ أئٔخ ٝخطجبء ٝػِٔبء اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ ٝٓ٘غٞث٢ اُشئبعخ ُقبؽت اُغٔٞ ا٢ٌُِٔ األ٤ٓش 

اُزٜ٘ئخ ُغٔٞٙ ثٔ٘بعجخ ٗغبػ ٓٞعْ ؽظ  -ؽلظٚ هللا-ثٖ عِٔبٕ ثٖ ػجذاُؼض٣ض أ٤ٓش ٓ٘طوخ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح  ك٤قَ

ٛـ, ٝٓب رؾون ثؾٔذ هللا ٝرٞك٤وٚ ٖٓ اٗغبصاد ػظ٠ٔ, ٝخذٓبد ٓض٠ِ, ٝرغ٤ٜالد ًجشٟ, ٝعٜٞد 1430ٛزا اُؼبّ 

ب م٤ٞف اُشؽٖٔ اٌُشاّ, ٓٔب ًبٕ ُٚ اُذٝس ٓز٤ٔضح ٝٓضب٤ُخ خالٍ ٛزا أُٞعْ اُؼظ٤ْ ؽٜذ ثٜب اُغ٤ٔغ , ِٝٗؼْ ثٜ

 .اٌُج٤ش ٝاألصش اُؼظ٤ْ ك٢ أداء اُضائش٣ٖ ٓ٘بعٌْٜ ٝؽؼبئشْٛ ٝػجبدرْٜ ثٌَ ٣غش ٝساؽخ ٝاهٔئ٘بٕ

ٝأمبف ٓؼب٤ُٚ ثؤٕ رُي ُْ ٣ٌٖ ٤ُزؾون ُٞال رٞك٤ن هللا, صْ ػ٘ب٣خ ٝسػب٣خ ٝاٛزٔبّ أُوبّ اٌُش٣ْ ؽلظٚ هللا, ٝٓزبثؼخ 

ٚ أُجبسًخ ٝأُغذدح ُخذٓخ م٤ٞف اُشؽٖٔ, ٝٓب ؽٜذٙ اُغ٤ٔغ ٖٓ رظبكش اُغٜبد عٔٞٙ اٌُش٣ْ ٝرٞع٤ٜبر

 .اُؾ٤ٌٓٞخ, كِِّٚ ٝاكش اُؾٔذ ٝرٔبّ اُلنَ ٝأُ٘خ

ًٔب أمبف ٓؼب٤ُٚ اٗب ٗؾٔذ هللا ػ٠ِ إٔ ٤ٛؤ ُجالدٗب أُجبسًخ ه٤بدح فبدهخ ٓخِقخ عؼِذ خذٓخ اُؾش٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ 

 .أ٠ُٝ اٛزٔبٓبرٜب ٝهبفذ٣ٜٔب, ٝخذٓخ أُؾبػش أُوذعخ ٖٓ

ٝاخززْ ٓؼب٢ُ اُشئ٤ظ اُؼبّ رٜ٘ئزٚ عبئالً هللا رؼب٠ُ ثؤعٔبئٚ اُؾغ٠٘ ٝفلبرٚ اُؼ٠ِ إٔ ٣غض١ عٔٞٙ اٌُش٣ْ ٝاكش 

األعش ٝػظ٤ْ اُضٞاة ػ٠ِ ٓب ٤ُٞ٣ٚ ُِٔغغذ اُ٘ج١ٞ ٝهبفذ٣ٚ, عؼِٚ هللا صو٤الً ك٢ ٓٞاص٣ٖ ؽغ٘برٚ, ٝسك٤غ دسعبرٚ, 

 .اٗٚ عٞاد ًش٣ْ

بُخ اُشئبعخ اُؼبٓخ ُؾئٕٝ أُغغذ اُ٘ج١ٞ ؽذ ؽؼبس )خذٓخ اُؾبط ٝاُضائش ٝعبّ ؽشف ُ٘ب( ك٢ ٛزا ٝهذ ًضلذ ًٝ

ٓٞعٔٚ اُشاثغ ٝرْ خالُٚ رغذ٣ذ عغبد اُشٝمخ اُؾش٣لخ ثغغبد ٝه٢٘ كبخش ٓؼِّْ ثبعزوبٓخ اُقلٞف ًخطٞح رؤر٢ 

٤ٖٓ اُؾش٣ل٤ٖ ٝخذٓخ هبفذ٣ٜٔب, ٝرْ ُِؾش -أ٣ذٛب هللا-مٖٔ اُؼ٘ب٣خ ٝاُشػب٣خ اُؾبِٓخ اُز٢ ر٤ُٜٞب اُو٤بدح اُشؽ٤ذح 

رجذ٣َ اُغغبد ك٢ اُشٝمخ اُؾش٣لخ ٝكشػ ٓوذٓخ أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُوذ٣ْ ٖٓ ٓذخَ ثبة اُغالّ ا٠ُ ثبة اُجو٤غ ثؼذد 

ٓشاد ٤ٓٞ٣بً, ًٔب ٣زْ  6عغبدح ٗٞع اًش٣ِي اُلبخش ٣ٝزْ ً٘ظ عغبد اُشٝمخ ٝرط٤٤جٚ ثٔؼطشاد اُٞسد ثٔؼذٍ  30

ٓشاد ٤ٓٞ٣بً  3ُٔغغذ اُ٘ج١ٞ ٝاُزٞعؼبد ٝكن ثشٗبٓظ ص٢٘ٓ ده٤ن, ًٝ٘ظ اُغغبد ثٔؼذٍ اُؼَٔ ػ٠ِ ؿغ٤َ عّغبد ا

 .عّغبدح ؽٜش٣بً  277ٓب٤ً٘خ ً٘ظ, امبكخ ا٠ُ ف٤بٗخ اُغغبد ٝؽجٌٚ, ثٔؼذٍ  277ثبعزخذاّ أًضش ٖٓ 

ٝرٞك٤ش ٝرنٔ٘ذ اُؾِٔخ ٓنبػلخ اُغٜٞد ُ٘ظبكخ أُغغذ ثغ٤ٔغ أٗؾبئٚ ٝعبؽبرٚ ٝرٞك٤ش اُغغبد ٝكشؽٚ ٝٗظبكزٚ 

ٓبء صٓضّ أُجشد ٝرؾـ٤َ اإلٗبسح ٝاُقٞد ٝاُز٤٤ٌق ًٝبكخ اُخذٓبد ك٤ٚ ٝاُزو٤٘بد أُخزِلخ ٝؿ٤شٛب ُزئدٟ 

 .اُلشٝك ك٢ عٞ ٖٓ اُخؾٞع ٝاُطٔؤ٤ٗ٘خ ٝاُشاؽخ
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ٔغغذ اُ٘ج١ٞ رز٠ُٞ اإلؽشاف ػ٠ِ ٝك٢ أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق أؽبس ا٠ُ إٔ ًٝبُخ اُشئبعخ اُؼبٓٚ ُؾئٕٝ اُ

ٓخ ُِضٝاس ٝ ٜٓ٘ب اُخذٓبد أُزؼِوخ ثبإلسؽبد ٝاُزٞع٤ٚ ٝرٞص٣غ اٌُز٤جبد ٝأُط٣ٞبد اإلسؽبد٣خ ثؼذح اُخذٓبد أُوذ

 .ٝفبؽج٤ٚ سم٢ هللا ػٜ٘ٔب -ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-ُـبد ٝر٘ظ٤ْ اُذخٍٞ ٖٓ ثبة اُغالّ ُِغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا 

شح ٓب ثؼذ فالح اُظٜش ٝكزشح ٓب ثؼذ ٝٓزبثؼخ دخٍٞ اُ٘غبء ا٠ُ اُشٝمخ اُؾش٣لخ ك٢ اُلزشح اُقجبؽ٤خ ٝك٢ كز

اُؼؾبء ؽ٤ش رْ رشر٤ت دخُٜٖٞ مٖٔ ٓغبساد خبفخ ثبُذخٍٞ ٝٓغبساد خبفخ ثبُؼٞدح ا٠ُ ٓقالٖٛ ثوغْ 

اُ٘غبء, ًٔب رْ اهالم خذٓخ رٞافَ اإلٌُزش٤ٗٝخ ػ٠ِ ٓٞهغ اًُٞبُخ ػ٠ِ اإلٗزشٗذ ٣زْ ٖٓ خالُٜب رض٣ٝذ أُغغ٤ِٖ 

 .ثبُذسٝط اُؼ٤ِٔخ ك٢ أُغغذ اُ٘ج١ٞ ٝثؼل أُؼِٞٓبد اُزٞػ٣ٞٚ األخشٟ ك٢ اُخذٓٚ ػجش ثش٣ذْٛ اإلٌُزش٢ٗٝ

ُٝنٔبٕ عالٓخ اُؾغبط ٝاُؾذ ٖٓ اُزذاكغ ك٢ أٝهبد اُزسٝح كوذ رْ كزؼ أثٞاة أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُز٢ ٣قَ ػذدٛب ) 

بدح اُضٝاس ( ثبة ٝاُغالُْ اٌُٜشثبئ٤خ أُئد٣خ ا٠ُ اُغطؼ ٝرٌض٤ق ػذد اُجٞاث٤ٖ ٝأُشاهج٤ٖ ك٢ أٝهبد ص177٣

 .ٝٝمغ رشر٤ت ٣ٔ٘غ اُزضاؽْ ػ٠ِ األثٞاة ثزٞع٤ٚ اُضائش٣ٖ ا٠ُ األثٞاة األهَ اصدؽبٓبً 

امبكخ ا٠ُ رٞك٤ش اُؼشثبد اُخبفخ ثبُؼغضح ثؤػذاداً ًج٤شح ٜٓ٘ب ًٔب رز٠ُٞ اثالؽ اداسح ٤ٛئخ اُٜالٍ األؽٔش 

زؾل٠ ثغ٤بساد اإلعؼبف اُزبثؼخ اُغؼٞد١ ػٖ هش٣ن اُؼ٤ِٔبد ك٤ٜب ػٖ أُشم٠ أُؾزبع٤ٖ ُ٘وِْٜ ا٠ُ أُغ

هٖ ٤ٓٞ٣بً ٣زْ ٗوِٜب ثٞاعطخ فٜبس٣ظ ٓخققخ  377ُِغٔؼ٤خ ٝرٞك٤ش ٓبء صٓضّ ٖٓ ٌٓخ أٌُشٓخ ثٞاهغ أًضش ٖٓ 

( صالص٤ٖ خضاٗبً ٖٓ أُبء أُجشد ٓٞصػخ 37أُق ؽبكظخ ٤ٓبٙ صٓضّ داخَ أُغغذ اُ٘ج١ٞ ٝرؤ٤ٖٓ ) 13ُزُي ٝرٞص٣غ 

 .ذ اُ٘ج١ٞك٢ ٓٞاهغ ٓزلشهخ ثغبؽبد أُغغ

( 14ٝأ٣نبً رٞك٤ش ثؼل اُخذٓبد ٌُجبس اُغٖ ٝر١ٝ اُؾبعبد اُخبفخ ٜٝٓ٘ب ع٤بساد اُوُٞق ٣ٝجِؾ ػذدٛب )

( 277ٝػؾشح أعٜضح الة رٞة ٣ٝؼَٔ ك٢ ٛزٙ اُخذٓخ ) (GPS) ع٤بسح ٝخٔغ٤ٖ عٜبص ثشاكٞ ٝخٔغ٤ٖ عٜبص

( ٓظِخ ُٞهب٣خ أُق٤ِٖ ٤257َ )ٓٞظق ٝٓشؽذ ٖٝٓ ٜٓبْٜٓ أ٣نب اسؽبد اُزبئ٤ٜٖ ا٠ُ ٓغبًْٜ٘, ًٔب رْ رؾـ

( ٓشٝؽخ ُجش سرار أُبء ُزِط٤ق اُغٞ ك٢ 436ٝأُبسح ٖٓ ؽشاسح اُؾٔظ ٝمشس أُبء ارا ٗضٍ أُطش ٝرؾـ٤َ )

 .عبؽبد أُغغذ اُ٘ج١ٞ. ٝرش٤ًت ٓبئخ عٔبػٚ خبسع٤خ

ؽبرٚ ٝاسؽبد ًٔب ٣ز٢ُٞ ٓٞظلٞ اًُٞبُخ رٞع٤ٚ اُضٝاس ا٠ُ أُٞاهغ أُخققخ ُْٜ داخَ أُغغذ اُ٘ج١ٞ ٝعب

اُزبئ٤ٜٖ ٝٓغبػذح ًجبس اُغٖ ٝٗوِْٜ ثٞاعطخ اُؼشثبد ٖٓ خبسط اُغبؽبد ا٠ُ أُغغذ اُ٘ج١ٞ ٝٓ٘غ اُجبػخ 

أُزغ٤ُٖٞ ٝاُزغٍٞ ك٢ اُغبؽبد ٝكزؼ أُٔشاد أُئد٣خ ا٠ُ أثٞاة أُغغذ اُ٘ج١ٞ ٝأثٞاة اُغالُْ اٌُٜشثبئ٤خ اُز٢ 

 .َ أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾش٣قر٘وَ أُق٤ِٖ ا٠ُ اُغطؼ ًٝزُي كزؼ أُٔشاد داخ

( 2ّ 235.777ًٔب رْ ٓئخشاً كشػ أُغغذ اُ٘ج١ٞ ثؼؾشح آالف عغبدح.. ٝرغ٤ٜض اُغبؽبد اُز٢ رجِؾ ٓغبؽزٜب )

أدٝاس ثٌَ  3( ف٘جٞس ٝمٞء ٓٞصػخ ػ٠ِ 0423( ؽٔبٓبً ٝ)2912( ٓشكوبً ثٜب )10ٝٓشاكن اُخذٓبد ٝػذدٛب )

ر٘ظ٤ق ٝؿغَ عبؽبد أُغغذ اُ٘ج١ٞ ثٔؼذٍ صالس ٓشاد ٤ٓٞ٣بً ٓب رؾزبعٚ ٖٓ خذٓبد, ًٔب روّٞ ثبإلؽشاف ػ٠ِ 

ثٞاعطخ ع٤بساد خبفخ ثبُ٘ظبكخ رضٝد ثبُٔٞاد أُطٜشح ٝأُؼؤخ ُزٌٕٞ األسك ٗظ٤لخ ٝفبُؾخ ألداء اُقالح 

 .ػ٤ِٜب ك٢ ؽبُخ ص٣بدح ػذد أُق٤ِٖ

اُلزشح األ٢ُٝ هجَ ٝهلخ ػشكبد ٛزا ٝثزُذ ٝصاسح اُؾظ ٝاألعٜضح اُزبثؼخ ُٜب عٜٞداً ًج٤شح خالٍ ٓٞعْ اُؾظ ك٢ 

أُق ؽبط  077ٝرغزوجَ ا٥ٕ اُلٞط اُضب٢ٗ ٝاُجبُؾ ػذدٙ ّ أًضش ٖٓ ٗقق ٤ِٕٓٞ ؽبط كٔب رٌٔذ خذٓخ أًضش ٖٓ 

 .هجَ ٝهلخ ػشكبد

واستعرض الذليل/ حاتن خعفر بالي رئيس هدلس إدارة الألدالء بالوذيٌت الوٌورة اى العٌايت 

ٌِٔٔخ ألداء ٓ٘بعي اُؾظ ٝرزٔضَ ٛزٙ اُخذٓخ ك٢ اعزوجبٍ اُؾغبط اٌُشاّ هذْٜٝٓ ُِ بالحداج تبذأ هي لحظت

ٝاُزشؽ٤ت ثْٜ ثذءاً ٖٓ ٝفُْٜٞ ا٠ُ ٓشاًض االعزوجبٍ ٝرٞع٤ْٜٜ ا٠ُ ٓوش عٌْٜ٘ ًٔب رز٢ُٞ أُئعغخ اإلؽشاف 

ػ٠ِ اإلعٌبٕ ٝرؼَٔ ػ٠ِ ٓغبػذح اُؾغبط اٌُشاّ أٝ ٖٓ ٣ٔضِْٜ ػ٠ِ اعزئغبس اُغٌٖ أُ٘بعت ٝكن أٗظٔخ 

 .ٝرؼ٤ِٔبد مٞاثو اإلعٌبٕ أُجِـخ ٖٓ اُغٜبد أُؼ٤٘خ ٝاعزٌٔبٍ اإلعشاءاد اُالصٓخ ُزُي

ًٔب روذّ أُئعغخ ؽضٓخ ٖٓ اُخذٓبد اُؼبٓخ ٝاإلسؽبد ٝاُز٢ رٜذف ا٠ُ االٛزٔبّ اٌُج٤ش ثؾئٕٝ اُؾغبط اٌُشاّ ٖٓ 

٤خ, ٝفؾ٤خ, ٝٓغ٤ٌِخ امبكخ ُؾظخ ٝفُْٜٞ ٝؽز٠ ٓـبدسرْٜ ٖٓ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٝرٞػ٤زْٜ رٞػ٤خ ؽ٤ُٞٔخ: ٗغٌ

ا٠ُ اُشػب٣خ اُقؾ٤خ ٝرٜذف ٛزٙ اُخذٓخ ا٠ُ االٛزٔبّ ثؾئٕٝ اُؾغبط اٌُشاّ اُقؾ٤خ ٝروذ٣ْ اُشػب٣خ ُْٜ ٖٓ 

 .خالٍ أُغزؾل٤بد اُؾ٤ٌٓٞخ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٝٓزبثؼخ ؽبالرْٜ أُشم٤خ ٝاُؼ٘ب٣خ ثؾئٕٝ ٓٞربْٛ

خ ٜٝٓ٘ب اُخشائو اُشه٤ٔخ ٝرطج٤وبد اُٜٞارق اُز٤ًخ ٝاُجش٣ذ امبكخ ا٠ُ رٞك٤ش اُؼذ٣ذ ٖٓ اُخذٓبد اإلٌُزش٤ٗٝ

ٌٓزجبً ٓٞع٤ٔبً  36اإلٌُزش٢ٗٝ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ اُخذٓبد اُز٢ رغؼَ سؽِخ اُؾظ ٤ٓغشح ػ٠ِ اُغ٤ٔغ.. ٝروّٞ أًضش ٖٓ 

 .ٓٞظلبً ٓٞع٤ٔبً ُخذٓخ اُؾغبط 2065ثٔزبثؼخ أػٔبٍ اُؾظ ٝهذ رْ رؼ٤٤ٖ أًضش ٖٓ 
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 جآالف حاجاً قدموا للمدينة المنورة بعد الح 227أكثر من 

 

 
ّٖ هللا ػ٤ِْٜ  ثِؾ اعٔب٢ُ ػذد ؽغبط ث٤ذ هللا اُؾشاّ اُز٣ٖ ٝفِٞا ا٠ُ أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح ثؼذ إٔ ٓ

ؽبعبً  03727ؽبعبً, ك٤ٔب ؿبدس أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح  270402ثؤداء ؽؼبئش كش٣نخ اُؾظ ٛزا اُؼبّ, 

ز١ رقذسٙ ٝؽذح اإلؽقبء ٝاُزوبس٣ش ٓزٞع٤ٜٖ ا٠ُ ثِذاْٜٗ, ٝكن اُزوش٣ش اإلؽقبئ٢ ا٢ٓٞ٤ُ اُ

 .ثبُٔئعغخ األ٤ِٛخ ُألدالء ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح

ؽبعبً ُِٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح أٓظ  25026ٝعّغِذ ؽشًخ اُوذّٝ ا٢ٓٞ٤ُ ُِٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح, ٝفٍٞ 

ؽبعبً ؿبدسٝا  4702ؽبعبً ا٠ُ أٝهبْٜٗ, ٖٓ ث٤ْٜ٘  19195اُخ٤ٔظ, ك٤ٔب ؿبدس ك٢ ا٤ُّٞ رارٚ 

ؽبعبً ا٠ُ ثِذاْٜٗ ػجش ٓطبس األ٤ٓش  12461ثشاً ػجش اُؾبكالد أٝ ؽغبعبً كشادٟ, ك٤ٔب ؿبدس 

  9ؽبعب ؿبدسٝا ػجش ٓؾطخ اُٜغشح ٤ًِٞ 2662ٝ   ػجذاُؼض٣ض اُذ٢ُٝ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٓؾٔذ ثٖ

( ؽبعبً ربئٜبً ا٠ُ ٓوش عٌ٘بْٛ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح 405ٝاسؽذ هطبع اُخذٓبد االٗغب٤ٗخ ثبالدالء ) 

خالٍ أُٞعْ اُضب٢ٗ ك٤ٔب ثو٢ عزخ ؽغبط كوو ٤ٖٓٞ٘ٓ ثبُٔغزؾل٤بد ٖٓ ٓئبد اُؾغبط اُز٣ٖ رْ 

ثؼ٘ب٣خ هج٤خ ٝخذٓبد  ْٜٔ ك٢ ٓغزؾل٤بد أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح خالٍ ٓٞعْ ٓب ثؼذ اُؾظ, ٝؽظٞا ر٣ٞ٘

ػالع٤خ ك٢ اهبس ٓب رٞكّشٙ اُؾٌٞٓخ اُشؽ٤ذح ٖٓ سػب٣خ ٝػ٘ب٣خ ثن٤ٞف اُشؽٖٔ صٝاس ٓذ٣٘خ 

أُقطل٠ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ, ٝر٤ٜئخ أُشاًض اُقؾ٤خ أُٞع٤ٔخ ٝأُغزؾل٤بد ثٌبكخ 

 .خ ُزوذ٣ْ اُخذٓبد اُقؾ٤خ ُِؾغبط ٝاُضائش٣ٖاالؽز٤بعبد اُالصٓ

ػوذاً إلعٌبٕ اُؾغبط  15245ٝأ٠ٜٗ هطبع اإلعٌبٕ ثبُٔئعغخ األ٤ِٛخ ُألدالء اعشاءاد رٞص٤ن 

 ,ك٘ذهبً ٝداساً ع٤ٌ٘خ 597ٝاُضائش٣ٖ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٓ٘ز ثذء ٓٞعْ اُؾظ ٛزا اُؼبّ, ٝرُي ك٢ 

بً ث٘خالد٣ؾ٢ ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ؽب٤ُبً ٤ِ٣ٜب ؽبع 13340ٝرؾ٤ش أسهبّ اإلؽقبئ٤خ, ا٠ُ ٝعٞد 

ؽبعبً, ك٢  9325ؽبط, ك٤ٔب عبء ؽغبط اُجبًغزبٕ صبُضبً ثبعٔب٢ُ  17073اُؾغبط ٖٓ ٓقش ثٞاهغ 

ؽبعبً ٖٓ اُغٞدإ ًؤًضش اُغ٘غ٤بد  9716ؽبعبً ٖٓ أُـشة, اَمبكخ ا٠ُ  9311ؽ٤ٖ رجو٠ 

غبط ٖٓ ع٘غ٤بد أخشٟ هذٓٞا ا٠ُ أُذ٣٘خ رٞاعذاً ثبُٔذ٣٘خ أُ٘ٞسح ٤ُّٞ أٓظ, ثبإلمبكخ ا٠ُ ؽ

أُ٘ٞسح ُِقالح ك٢ أُغغذ اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق, ٝاُزؾشف ثبُغالّ ػ٠ِ سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ 

ٝعِْ ٝػ٠ِ فبؽج٤ٚ سمٞإ هللا ػ٤ِٜٔب, ٝص٣بسح أُؼبُْ اُذ٤٘٣خ ٝأُٞاهغ اُزبس٣خ٤خ اُز٢ رضخش 

 .ثٜب ه٤جخ اُط٤جخ

 


