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)الٌذوج العالويح) :جهىد الوولكح في خذهح الحجاج عظيوح والحذيث عي التقصير ًىع هي التجٌي

دد – ٠غفسإ إبساِٖٝ
أند األَني ايعاّ املطاعد يًٓد ٠ٚايعامل ١ٝيًػباب اإلضالَ ٞدنتٛز (قُد بٔ عُس بادسدح) إٔ َٔ ٜتُٗ ٕٛاملًُه ١بايتكضري يف خدَ١
اؿذٝر هلِ أدٓدات خازدٚ ١ٝسطابات أخسٜٚ ٣طتػً ٕٛاؿدخ ألٖدافِٗ ٜٚ ،طتطٝع املٓضف إٔ ٜك ِٝايضٛز ٠بٛعٛح فذٗٛد املًُه١
ًَُٛضٚ ١ال ؽف ٢عً ٢أسدٜ َٔٚ ،سٜد ايتأند ميهٓ٘ إٔ ٜأت ٞيرياٖا عً ٢نٌ املطتٜٛات املادٚ ١ٜاملعٓٚ ١ٜٛايسمسٚ ١ٝايػعب١ٝ
َٚؤضطات اجملتُع َدْٚ ٞاألفساد ٚاجملُٛعات ٚايكطاع ايػعيب ٚايكطاع اـاظٚ .بني بادسدح :إٔ االتٗاّ بايتكضري ميهٔ قبٛي٘
سُٓٝا ْس ٣أْ٘ مل ٜهٔ ٖٓاى اضتعداداً نُا جيب ٚ ،مل ٜهٔ ٖٓاى خطٚ ١اعش ١نُا جيب ٚ ،مل تهٔ ٖٓاى ػٗٝصات الشَ١
ضٛا ٤ناْت عً ٢األزض أ ٚيف اـدَات ٚغريٖا  ،يهٔ سُٓٝا تهٖ ٕٛر ٙايتذٗٝصات َٛدٛدٚ ٠ق ٠ٛايعٌُ املطًٛبَٛ ١دٛدٚ ، ٠خطط
يًعٌُ يف ايطري ٚايتفٜٛر َٛدٛدٚ ٠داٖصَٚ ٠عًَٓٛٚ ١شع٘ عًَ ٢ؤضطات ايطٛاف ١ثِ بعد ذيو حيدخ خطأ  ،فٝه ٕٛاؿدٜح عٔ
ايتكضري ْٛعاً َٔ املُاسهٚ ١ايتذين ٚ ،زمبا حيدخ اـطأ  َٔٚثِ ْبشح فْٚ ٘ٝتبني أضباب٘ ٚمًٌ تداعٝات٘ ْٚغع ٚصفا عًُٝا دقٝكا
يهٌ تفاصٚ ، ً٘ٝميهٔ قاضب ١املكضس ٚاالضتفاد َ٘ٓ ٠يف املطتكبٌ  ٖٛٚاألَس اير ٟسدخ ٚمل ٜهٔ أسدا ٜتٛقع٘ أ ٚحيطب سطاب٘.
ٚذنس بادسدح :إٔ املًُه ١تبرٍ نٌ دٗٛدٖا ٚإَهاْاتٗا اضتعدادا هلرا املٛضِ ايعامل ٞايرٜ ٟفد ف ٘ٝاؿذاز َٔ نٌ فر عُٝل سٝح
تبدأ نٌ اؾٗات املعٓ ١ٝبايتشسى ػا ٙاملػاعس املكدض ١يتذٗٝص املٛاقع ٚايتأند َٔ فاعًٝتٗا ٚتػػًٗٝا ٚتٛفري ناف ١اـدَات
ٚاملطتًٗهات املطً ٛب ١ضٛا ٤يف ايكطاع ايضش ٞأ ٚايدفاع املدْ ٞأ ٚاـدَات ايعاَٚ ١ايبًدٜات ٚغريٖا ٜٚبكٖ ٢را االضتٓفاز يف املػاعس
إىل  15 ّٜٛذ ٚاؿذٚ ١ال ٜتشسى َٓٗا أسد ست ٢خيسز اؿذاز بػهٌ تدزجيٚ ، ٞايدٚي ١بهافَ ١ؤضطاتٗا َتٛادد ٠بداَ َٔ ١ٜطت٣ٛ
خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو (ضًُإ بٔ عبد ايعصٜص) سفع٘ اهلل ايرٜ ٟأت ٞإىل (َٓ )٢بضفَٓ ١تعُٚ ١ثابتْ ،١صٚال إىل أقٌ َٛظف أٚ
سازع أ ٚدٓد ٟيف املٝدإٚ .أفاد بادسدح بٛدٛد اتضاالت ضسٜعٚ ١فاعًٚ ١غسف عًُٝات يد ٣نٌ دٗ ١كتض ١ضٛاٚ ٤شاز ٠خدَ ١ٝأٚ
ادتُاع ١ٝأ ٚأَٓ ١ٝفايهٌ ٜعٌُ بهاٌَ طاقت٘ َٚع نٌ ٖرا فأقداز اهلل ْافرَٚ ٠هتٛب ١فُٝا حيدخ بطبب خطأ َٔ ساز أَٛ ٚظف أٚ
عابس ضبٜ ٌٝرتتب عً ٘ٝعسز نبري يف ٖرا اؾُع ايهبري ايرٜ ٟكدز باملالٜني يف َٓطك ١عٝك ١صػري ٠ال ميهٔ أل ٟأسد إٔ ٜتٓبأ أٚ
حيطب عٛاقب أ ٟعٌُ ميهٔ إٔ حيدخ ْتٝذ ١يسد فعٌ اؿذاز ٚنجافتِٗ ٚتهدضِٗ ٚ ،قد َست َٛاضِ نجريْٚ ٠ادشْٚ ١طأٍ اهلل
إٔ ٜتكبٌ َٔ اؾُٝع ٜٚسسِ ايػٗداٚ ٤املضابني.
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20ألف هادج تىعىيح و( )7آالف عثىج هعقوح توعرض صحح الحاج
َه ١املهسَ – ١ايبالد
اختتِ املعسض ايتٛع ٣ٛاأل ٍٚيضش ١اؿاز ايرْ ٣عُ٘ فسٜل أصدقا ٤ايب ١٦ٝمبطتػف ٢ايٓٛز ايتدضض ، ٞأعُاي٘ مبػازن ١مجع١ٝ
نف ٢يًتٛع ١ٝبأعساز ايتدخني ٚاملددزات ٚفُٛع ١غباب َه ١ايتطٛعٚ ١ٝعدد َٔ أقطاّ املطتػف ٢املعٓ ١ٝبايتٛع ١ٝيضش ١اؿاز ،
سٝح غٗد املعسض تٛشٜع أنجس َٔ  20أيف َاد ٠تٛعَ ١ٜٛتعًك ١بضش ١اؿاز  )7( ٚآالف عبَ ٠ٛعكُ ١يًٝدٚ ٜٔشعت عًَ ٢اٜكسب َٔ ()5
آالف شا٥س َٔ املرتدد ٜٔعً ٢املطتػفٚ .٢أغاز َدٜس َطتػف ٢ايٓٛز ايتدضض ٞايدنتٛز أمئ مياْ ٢إٔ ٖرا ايربْاَر مت ٚعع٘ عُٔ
خطط املطتػف ٢ايتٛعٚ ١ٜٛايٛقا ١ٝ٥ؿر ٖرا ايعاّ ٜٚطتٗدف زفع ايٛع ٞؿذاز بٝت اهلل اؿساّ مبذُٛع َٔ ١اإلزغادات تكِٗٝ
بإتباعٗا اإلصابٚ ١األَساض  .سٝح زنصت املٛاد ايتٛع ١ٜٛاملعسٚع ١عً ٢األَساض املتعًك ١باؿر َجٌ (اإلدٗاد اؿسازٚ ٟعسبات
ايػُظ ـ ٚايتًٛخ ايػرا ٢٥ـ ٚطسم اْتكاٍ ايعدٚ ٣ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا خضٛصاً املتعًك ١بأَساض اؾٗاش اهلغُٚ ) .٢أثٓ ٢ايدنتٛز مياْ ٢عً٢
ايربْاَر املعد َٔ قبٌ فسٜل أصدقا ٤ايب ١٦ٝباملطتػفَ ٢ؤندا عً ٢إٔ لاس٘ دفع اإلداز ٠إىل إعتُاد ٙنربْاَر زٝ٥ط ٞعُٔ بساَر
اؿر ايطَٓ ١ٜٛع ايعٌُ عً ٢تطٜٛس ٙمبا ٜتالَ ِ٥ع ظسٚف اؿر يهٌ عاّ ٚبساَر ايتٛع ١ٝاملٓاضب ١هلا  .فُٝا أٚعح املطاعد يًددَات
ايطب ١ٝايدنتٛز ضامل بادعٝفس عً ٢إٔ بسْاَر املعسض ايتٛع ٟٛيضش ١اؿاز ْفر عًَ ٢سسًتني َسسً ١ثابت ١مت فٗٝا ايتٛع َٔ ١ٜٛخالٍ
اجملطُات ٚايعسٚض املس ١ٝ٥عً ٢غاغات إعالَْٚ ١ٝسسًَ ١تشسن ١عرب ايتٛاصٌ املباغس َع ايصٚاز ف ٢أٚقات ايصٜازٚ ٠اضتٗداف
االضرتاسات املدضض ١باملطتػف ٢يًُرتدد ٜٔعًٗٝاٚ .أٚعشت َٓطك ١بسْاَر املعسض فغ ١ًٝغسبٝين إٔ ايربْاَر غٗد إقباال نبريا َٔ
داْب ايصٚاز ٚخضٛصاً سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚبعجات اؿر ايطب ١ٝاملرتدد ٠عً ٢املطتػف ٢نُا تػسف ايربْاَر فَ ٢سسًت٘ األٍٚ
بصٜازٚ ٠شٜس األٚقاف ٚاإلزغاد ايطٛداْٚ ٞف ٢املسسً ١ايجاْٚ ١ٝشٜس األٚقاف املضسٚ ٣بعض َٔ بعجات اؿر ايسمس ١ٝيعدد َٔ ايد ٍٚإعاف١

يًعدٜد َٔ ايكٝادات ايضش.١ٝ
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إزالح دوراخ الوياٍ التحتيح

إتقاء إظافاخ هخيواخ حجاج الذاخل توٌى

مسح صٓدٚم االضتجُازات ايعاَ ١باإلبكا ٤عً ٢اإلعافات املٓفر ٠بػهٌ دٝد يف كُٝات َؤضطات ٚغسنات سذاز ايداخٌ خالٍ
َٛضِ سر ٖرا ايعاّ يف َػعس َٓ ٢يالضتفادَٗٓ ٠ا يف ايعاّ املكبٌٚ .خاطب َدٜس َػسٚع إضهإ اؿذاز مبٓ ٢املٗٓدع فٗد بٔ
عبداهلل ايػسٜف نال َٔ ٚنٚ ٌٝشاز ٠اؿر يًٓكٌ ٚاملػازٜع ٚاملػاعس املكدضٚ ١زٝ٥ظ اجملًظ ايتٓطٝك ٞيػسنات سذاز ايداخٌ،
َؤندا أْ٘ ال َاْع َٔ إبكا ٤اإلعافات اييت قاَت بٗا ايػسنات ٚاملؤضطات يف كُٝاتٗا َجٌ اؿٛا٥ط اؾبطٚ ١ٝاؾبظ بٛزد
ٚايبالط ؼت اـٝاّ ٚدٚزات املٝاٚ ٙاملػاضٌ اييت مت ايرتخٝط بإعافتٗا سطب نتٝب اإلعافات َٔ إداز ٠املػسٚعٚ ،املعتُدَٔ ٠
اؾٗات املعَٓ ١ٝجٌ ٚشاز ٠اؿر ٚإداز ٠ايدفاع املدْٚ ٞغسن ١املٝا ٙايٛطَٓ ،١ٝا عدا دٚزات املٝا ٙؼت املدُٝات فٝذب إشايتٗاٚ .طًب
املٗٓدع ايػسٜف َٔ ايػسنات ايتٓطٝل َع ؾٓ ١اإلعافات ٚايتعدٜات باملػسٚع اييت باغست َٗاّ عًُٗا فٛز َػادز ٠اؿذاز َػعس
َٓ ٢الضتهُاٍ بك ١ٝاإلدسا٤ات ايٓعاَ.١ٝ
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430ألفا ً غادروا على هتي  0011رحلح ..هصادر هطلعح توطار جذج لـ «عكاظ»:

إصرار «السعىديح» على ًقل الحجاج عثر «الجٌىتيح» وراء التكذس
محًت َضادز َطًع ١اـطٛط اؾ ١ٜٛايطعٛدَ ،١ٜطؤٚي ١ٝتهدع أعداد نبري َٔ ٠اؿذاز يف ايضاي ١اؾٓٛب ١ٝملطاز املًو عبدايعصٜص
ايدٚي ٞخالٍ األٜاّ املاعٚ .١ٝأزدعت املضادز يف تضسحيات يـ«عهاظ» ضبب ذيو ايتهدع إىل زفض اـطٛط ايطعٛدْ ١ٜكٌ زناب
زسالتٗا َٔ عٛٝف ايسمحٔ عرب فُع صاالت اؿر ٚايعُسٚ ،٠إصسازٖا عًْ ٢كًِٗ عرب ايضاي ١اؾٓٛب .١ٝبُٓٝا أٚعح َدٜس املطاز
املٗٓدع عبداؿُٝد ابا ايعس ٟيـ«عهاظ» إٔ عدد املػادز َٔ ٜٔاؿذاز ستَ ٢طا ٤أَظ ػاٚش  430أيف ساز غادزٚا عًَ ٢نت مٛ
 1300زسً ١دٚي َٔ ١ٝخالٍ ايضايتني اؾٓٛبٚ ١ٝايػُايٚ .١ٝأبإ أْ٘ مت تهجٝف ايسسالت ايداخًْ ،١ٝافٝا إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى أ ٟتأخري.
ٚناْت «عهاظ» زصدت خالٍ دٛي ١بسفك ١أبا ايعس ٟعً ٢صاالت املطاز َطا ٤أَظ األ ٍٚاْطٝاب ١ٝعاي ١ٝيف ايسسالت ٚايسناب َع
عٛد ٠اؿذاز يبًداِْٗٚ ،عٛد ٠ايطالب ملدازضَِٗٛٚ ،ظف ٞايكطاعات اؿه ١َٝٛملٛاقع عًُِٗ ،بعد إداش ٠عٝد األعش ٢املبازى.
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دراسح لتقيين «الحج هٌخفط التكلفح»
غسع َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜفني ألعاخ اؿر ٚايعُس ٠يف ادسا ٤دزاض ١يتك ِٝٝبسْاَر سر َٓدفض ايتهًفٚ .١تعتُد ايدزاض ١عً٢
تك ِٝٝايربْاَر َٔ ٚدْٗ ١عس اؿذاز خالٍ َٛضِ اؿر  1436بايٓعس يف  5دٛاْب تتُجٌ يف َطت ٣ٛايتهًف ،١دٛد ٠اـدَات املكدَ١
يًشذاز ،تأثري ٖرا ايربْاَر عً ٢عدٜد َٔ ايعٛاٖس ايطًب ١ٝيف سر ايداخٌٚ ،ايٛقٛف عً ٢أِٖ ايتشدٜات ايت ٢تٛاد٘ بسْاَر اؿر
َٓدفض ايتهًفٚ ،١ايفسظ املتاس ١يتشطني َطت ٣ٛخدَات بسْاَر اؿر َٓدفض ايتهًف ١املكدَ ١ؿذاز بٝت اهلل اؿساّٚ .أبإ
عُٝد املعٗد ايدنتٛز عاطف بٔ سطني أصػس إٔ ايدزاض ١تطع ٢اىل تطٜٛس بسْاَر اؿر َٓدفض ايتهًفٚ ١ؼطني َطت ٣ٛاـدَات
ايت ٢تكدَٗا غسنات ايربْاَر ،دزاضَ ١دَ ٣طاُٖ ١بسْاَر اؿر َٓدفض ايتهًف ١يف ايكغا ٤عً ٢ظاٖس ٠االفرتاش ،اؿد َٔ
غسنات سذاز ايداخٌ ايت ٢تتالعب يف اضعاز اؿر ٚغري ايكاْ.١ْٝٛ
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غالب غة جاهعح الذهام يشاركىى في خذهح الحجاج

عبداهلل املاْع – ايدَاّ اإلثٓني 2015/10/05
غازى  26طايبًا َٔ نًٝيت ايطب ٚايعً ّٛايطب ١ٝايتطبٝك ١ٝظاَع ١ايدَاّ عُٔ ايطٛاقِ ايطب ١ٝاييت ٚددت يف سر ٖرا ايعاّ يتكدِٜ
اـدَات ايضش ١ٝيًشذاز ؼت َعً ١اهلالٍ األمحس ايطعٛد ٟعُٔ فسٜل ايتطٛع املهَ ٠٥٥ َٔ ٕٛتطّٛع َٚتطّٛع َٔ ١مجٝع أما٤
ممًهتٓا ايػاي ١ٝيف كتًف ايتدضضاتٚ .أٚعح عُٝد غؤ ٕٚايطالب باؾاَع ١ايدنتٛز عً ٞبٔ طازد ايدٚضس ٟأْ٘ مت تأٌٖٝ
َتطّٛع ٞاؾاَع ١بايدٚزات ايطب ١ٝايالشَ ١املكدََ َٔ ١طتػف ٢املًو فٗد اؾاَعٚ ،ٞبتٓطٝلٍ َٔ عُاد ٠غؤ ٕٚايطالب يف ٚقت ضابل.
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أهير حائل يشيذ تحٌكح الوليك وحرصَ على خذهح الحجاج
ٚاع – سا ٌ٥اإلثٓني 2015/10/05
قاٍ صاسب ايطُ ٛاملًه ،ٞاألَري ضعٛد بٔ عبداحملطٔ بٔ عبدايعصٜص ،أَري َٓطك ١سا :ٌ٥إٕ اهلل ََّٔ عًٖ ٢ر ٙايبالد بٓعِ عدٜد ٠عً٢
زأضٗا تػسٜف٘ يكٝادٖ ٠ر ٙايبالد املبازنٚ ١غعبٗا ايٛيف غدَ ١عٛٝف ايسمحٔ ٜ ِٖٚؤد ٕٚأِٖ غعري ٠إضالَ ١ٝداَع ١يًهًَُٛٚ ١سد٠
يًضفٛف ٚعٓد بٝت٘ اؿساّٚ .أغاد مس ٙٛعٓه ١خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ،يف كتًف املٛاقف
ٚسسص٘ عً ٢خدَ ١عٛٝف ايسمحٔ ٚايٛقٛف عً ٢اـدَات ،اييت تكدّ هلِ ٚايًفت ١ايهسمي ١بايتٝطري ؿر املضابني ٚغري ايكادز ٜٔعً٢
اؿر ٚتٛفري ايطٝازات ٚاـدَات ايطب ١ٝايالشَ ١هلِ َٔ أدٌ إٔ ٜتُٛا ْطهِٗ عً ٢أنٌُ ٚد٘ بإذٕ اهللٚ .أعاف مس ٙٛيف نًُ١
مبٓاضب ١ذنس ٣اي ّٛٝايٛطين ايـ  85يًًُُهٜ :١أت ٞاي ّٛٝايٛطين اـاَظ ٚايجُاْ ٕٛيًٛطٔ َتصآَا َع استفاٍ املطًُني عاَٚ ١سذاز
بٝت اهلل خاص ١بعٝد األعش ٢املبازى ،تًو ايػعري ٠اإلضالَ ،١ٝاييت أَسْا بٗا املٛىل ايكدٜس يتذتُع قًٛب املطًُني فسس ١مبا ٖٚبٗا
اـايل َٔ ْعِ َٗٓٚا ْعُ ١اإلضالّ ٚعباد ٠املٛىل ايكدٜس.
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عع ًىا وهترج ًوا هي «األهر تالوعروف» لتىعيح الحجاج الوغادريي 220
َادد ايدحياَْ – ٞه ١اإلثٓني 2015/10/05
نجفت ايس٥اض ١ايعاَ ١هل ١٦ٝاألَس باملعسٚف ٚايٓٗ ٞعٔ املٓهس دٗٛدٖا يف ايفرت ٠ايجاْٚ ٣١ َٔ ١ٝست َٔ ١٥ ٢ذ ٟاؿذ ١بإزغاد
اؿذاز ٚتٛد ِٗٗٝعرب َسانصٖا ايتٛد ١ٝٗٝايطت ١يف نٌ َٔ (دبٌ ثٛز ٚ -دبٌ ايٓٛز َٚ -كرب ٠املعالٚ - ٠اؾعساْٚ - ١دبٌ عسف١
 َٚهتبَ ١ه ١املهسَ ) ١املدعُ ١بأعغاَ ٤ؤًٖني بًؼ عددِٖ أنجس َٔ  ٣٠٥عغٛا َ ٠٥ٚرتمجاً بأغًب ايًػات اؿ.١ٜٝٚتِ َٔ خالٍ املسانص ايتٛد ١ٝٗٝتٛشٜع املطبٛعات ايتٛع ١ٜٛباإلعاف ١إىل األقساظ املُػٓطٚ ١االدٚات اؿاضٛب ١ٝايتٛد.١ٝٗٝ
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مع تمنياتنا لكم بمطالعة ممتعة ومفيده

ٌسرًا 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 ًور الزهاى "
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