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 أدالء انًذٌُح تىدع حجاج انجسائر

 
 10/10/2015ايطبت  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد صادم خبؼ 

ادتصا٥س بعد إٔ أدٚا َٓاضو اذتر غادز املد١ٜٓ املٓٛز٠ أؾٛاز َٔ سذاز 

ٖرا ايعاّ ٚشازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًصال٠ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ 

ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚنإ يف ٚداعِٗ ز٥ٝظ 

زتًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ سامت بٔ دعؿس بايٞ ٚعطٛ زتًظ 

ألعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚا

َٚدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ تسنٞ بٔ ؾٝصٌ ايٝاع سٝح زغت 

ايٛزٚد ع٢ً اذتذاز ايهساّ ٚقدَت هلِ َٝاٙ شَصّ ٚسًٜٛات املد١ٜٓ 

ايهساّ ٖٛ ِٖٚ ٜػادزٕٚ َكاز ضهِٓٗ عا٥دٜٔ إىل بالدِٖ بعد أدا٤ ايؿسٜط١، ٚبني ز٥ٝظ األدال٤ سامت بايٞ إٔ تٛدٜع األدال٤ يًشذاز 

يطٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ، َؤنًدا إٔ املؤضط١ األ١ًٖٝ  -حنٔ أبٓا٤ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ-تعبري عٔ ستبتٓا 

يألدال٤ ضدست مجٝع طاقاتٗا رتد١َ اذتذاز ايهساّ بتٛدٝ٘ َٔ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري 

ز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ َٚتابع١ َعايٞ ٚشٜس اذتر ايدنتٛز بٓدز سذاز َعسًبا عٔ أًَ٘ يف إٔ تهٕٛ ارتدَات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛ

اييت قدَتٗا املؤضط١ يطٝٛف ايسمحٔ عٓد املطت٣ٛ املأٍَٛ َٚٛانب١ ملا تكّٛ ب٘ ناؾ١ ايكطاعات األخس٣ َٔ دٗٛد رتد١َ اذتذٝر 

( 1088829اذتذاز ايرٜٔ شازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ سر ٖرا ايعاّ بًؼ ست٢ َطا٤ ارتُٝظ ) بتٛدٝ٘ َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠. ٜرنس إٕ عدد

( ساًدا خالٍ َٛضِ َا بعد اذتر غادز َِٓٗ 354416( ساًدا خالٍ املٛضِ األٍٚ )َٛضِ َا قبٌ اذتر( ٚ)734413ساًدا َِٓٗ )

 .( ساًدا218480( ساًدا َٚتبٍل باملد١ٜٓ )135887)
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 يُصح نهترحٍة تانحجاج فً يطار انًذٌُحتذشٍٍ 

 

دغٔ ؾسع ٚشاز٠ اذتر باملد١ٜٓ املٓٛز٠، بايػسان١ َع غسن١ طٝب١ يتػػٌٝ املطازات، َٓص١ يف صاي١ اذتر مبطاز األَري ستُد بٔ 

اإلميا١ْٝ َٓر  عبدايعصٜص ايدٚيٞ يًرتسٝب باذتذاز ٚتٛدٜعِٗ ٚإبساش اذتؿا٠ٚ بِٗ، ضُٔ َا ٜكدّ هلِ َٔ خدَات َتُٝص٠ يف زسًتِٗ

ٚأٚضح َدٜس عاّ ؾسع ٚشاز٠ اذتر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ستُد عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ، إٔ ٖرٙ املٓص١ مت تٓؿٝرٖا  .ايكدّٚ ٚست٢ املػادز٠

 ، ٚقد«حنبو ٜا ضٝـ ايسمحٔ»ندط٠ٛ حتط١ٝٓٝ يربْاَر ايرتسٝب باذتذاز ٚتٛدٜعِٗ ايرٟ ٜٓؿر يًعاّ ايجايح ع٢ً ايتٛايٞ حتت غعاز 

ٚأند ايبٝذاٟٚ إٔ ايػسان١ اييت متت بني ؾسع ٚشاز٠ اذتر ٚغسن١ طٝب١ ٖٞ ْتٝذ١  .القت اضتشطإ ضٝٛف ايسمحٔ ٚبعجات اذتر

طبٝع١ٝ يًعالق١ ايتها١ًَٝ يف خدَات اضتكباٍ ٚتٛدٜع ضٝٛف ايسمحٔ ٚمتجٌ منٛذدا يػسان١ ايكطاعني اذتهَٛٞ ٚارتاص يف حتكٝل 

ايدٚي١ َٚؤضطاتٗا يتشكٝك٘ ٖٚٛ ٜتُجٌ بتكدِٜ نٌ ايعٓا١ٜ ٚايسعا١ٜ يطٝٛف ايسمحٔ شٚاز  ٖدف َػرتى ٚاسد تطع٢ ناؾ١ أدٗص٠

َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، اضتكبًت املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ َٛضِ اذتر اذتايٞ أنجس َٔ ًَٕٝٛ ساز، تٛشعٛا َا بني َٛضِ اذتر األٍٚ  .املطذد ايٓبٟٛ

 218480، ٚتبك٢ 135887سادا، غادز َِٓٗ  354416ٍ َٛضِ اذتر ايجاْٞ سادا، ؾُٝا شازٖا خال 734413ايرٟ اضتكبًت خالي٘ طٝب١ 

ٚيف ايطٝام ذات٘، ٚدعت املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ أؾٛادا َٔ سذاز ادتصا٥س بعد إٔ أدٚا َٓاضو اذتر ٖرا ايعاّ  .سادا ست٢ أَظ األٍٚ

 .اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً صاسبٝ٘ زضٛإ اهلل عًُٝٗاٚشازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًصال٠ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ 

ٚنإ يف ٚداعِٗ ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ سامت بٔ دعؿس بايٞ ٚعطٛ زتًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ 

زغت ايٛزٚد ع٢ً اذتذاز ٚقدَت هلِ ٚاالعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١ َٚدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ تسنٞ بٔ ؾٝصٌ ايٝاع، سٝح 

 .َٝاٙ شَصّ ٚسًٜٛات املد١ٜٓ ِٖٚ ٜػادزٕٚ َكاز ضهِٓٗ عا٥دٜٔ إىل بالدِٖ بعد أدا٤ ايؿسٜط١
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 أنف حاج إنى انًذٌُح انًُىرج 23وصىل 
 

 املٓٛز٠ املد١ٜٓ - َه١

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ سادا ٚساد١،  32273بًؼ عدد اذتذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أَظ األٍٚ  قدَٛا َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبٝٓت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١ إٔ  .ؾسٜط١ اذتر، ٚؾل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ يف املٓطك١

َٔ ضٝٛف ايسمحٔ،  32273سٜل اهلذس٠ سادا، ؾُٝا قدّ عٔ ط 13َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

سادا  354416سادا قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠، يف سني بًؼ زتُٛع اذتذاز ايكادَني ست٢ أَظ األٍٚ  482إضاؾ١ إىل 

ازخي٘ سادا ٚساد١، ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ ت 23968ٚأٚزدت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت  .ٚساد١

 .37168َطاؾسا، َٛضش١ إٔ أنجس دٓطٝات اذتذٝر املطتطاؾني سايٝا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ إْدْٚٝطٝا، ٜٚبًؼ عددِٖ  135887

ٚعٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ أغازت ايٛسد٠ يف إسصا٤اتٗا إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ َطا٤ أَظ األٍٚ بًؼ 

 .سادا ٚساد١ 167484، الؾت١ إىل إٔ ٖرا ايعدد أع٢ً َٓ٘ يف ذات ايٛقت َٔ ايعاّ املاضٞ، ٚايرٟ بًؼ سادا ٚساد١ 218480
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 أنف حاج وحاجح إنى انًذٌُح انًُىرج أيس 23وصىل أكثر يٍ 

 

ّٔ  32273بًؼ عدد اذتذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، أَظ،  اهلل عًِٝٗ بأدا٤ سادًا ٚساد١، قدَٛا َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ؾسٜط١ اذتر، ٚؾل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ يف املٓطك١. ٚبٝٓت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١، إٔ 

ٔ، َٔ ضٝٛف ايسمح 32273سادًا، ؾُٝا قِدّ عٔ طسٜل اهلذس٠  13َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

 .سادًا ٚساد١ 354416سادًا قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠، يف سني بًؼ زتُٛع اذتذاز ايكادَني ست٢ أَظ  482إضاؾ١ إىل 

سادًا ٚساد١، ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ تازخي٘  23968ٚأٚزدت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ 

إٔ أنجس دٓطٝات اذتذٝر املطتطاؾني سايًٝا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ ادتُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ، ٜٚبًؼ عددِٖ  َطاؾسًا، َٛضش١ً 135887

سادًا ٚساد١. ٚعٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ أغازت ايٛسد٠ يف إسصا٥ٝتٗا إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢  37168

 ١167484 إىل إٔ ٖرا ايعدد أع٢ً َٓ٘ يف ذات ايٛقت َٔ ايعاّ املاضٞ، ايرٟ بًؼ ؾٝ٘ ايعدد سادًا ٚساد١، الؾت 218480َطا٤ أَظ بًؼ 

 .سادًا ٚساد١
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 ألف حاج وحاجة إلى المدينة المنورة 23وصول 

 

َّ  32273بًؼ عدد اذتذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، أَظ األٍٚ  ََ اهلل عًِٝٗ سادًا ٚساد١، قدَٛا َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ 

ٚبٝٓت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١،  .بأدا٤ ؾسٜط١ اذتر، ٚؾل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ يف املٓطك١

ٔ، َٔ ضٝٛف ايسمح 32273سادًا، ؾُٝا قِدّ عٔ طسٜل اهلذس٠  13إٔ َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

 .سادًا ٚساد١ 354416سادًا قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠، يف سني بًؼ زتُٛع اذتذاز ايكادَني ست٢ أَظ  482إضاؾ١ إىل 

سادًا ٚساد١، ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ تازخي٘  23968ٚأٚزدت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ 

إٔ أنجس دٓطٝات اذتذٝر املطتطاؾني سايًٝا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ ادتُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ، ٜٚبًؼ عددِٖ  َطاؾسًا، َٛضش١ً 135887

ٚعٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ أغازت ايٛسد٠ يف إسصا٥ٝتٗا إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢  .سادًا ٚساد١ 37168

 167484الؾت١ إىل إٔ ٖرا ايعدد أع٢ً َٓ٘ يف ايٛقت ْؿط٘ َٔ ايعاّ املاضٞ، ايرٟ بًؼ ؾٝ٘ ايعدد سادًا ٚساد١،  218480َطا٤ أَظ بًؼ 

 .سادًا ٚساد١
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أنف حاج وحاجح إنى انًذٌُح انًُىرج 23وصىل   
 

 

 10/10/2015ايطبت  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -ٚاع

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ ساًدا  32273بًؼ عدد اذتذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، أَظ،  ٚساد١، قدَٛا َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبٝٓت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١، إٔ  .ؾسٜط١ اذتر، ٚؾل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ يف املٓطك١

َٔ ضٝٛف ايسمحٔ،  32273قِدّ عٔ طسٜل اهلذس٠  ساًدا، ؾُٝا 13َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ 

 .ساًدا ٚساد١ 354416ساًدا قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠، يف سني بًؼ زتُٛع اذتذاز ايكادَني ست٢ أَظ  482إضاؾ١ إىل 

ادزٜٔ ست٢ تازخي٘ ساًدا ٚساد١، ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػ 23968ٚأٚزدت اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ 

ًٝا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ ادتُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ، ٜٚبًؼ عددِٖ  135887 َطاؾًسا، َٛضش١ً إٔ أنجس دٓطٝات اذتذٝر املطتطاؾني ساي

٢ ٚعٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ أغازت ايٛسد٠ يف إسصا٥ٝتٗا إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست .ساًدا ٚساد١ 37168

 167484ساًدا ٚساد١، الؾت١ إىل إٔ ٖرا ايعدد أع٢ً َٓ٘ يف ذات ايٛقت َٔ ايعاّ املاضٞ، ايرٟ بًؼ ؾٝ٘ ايعدد 218480َطا٤ أَظ بًؼ 

 .ساًدا ٚساد١
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 إعاليٍىٌ عرب: ال ٌُكر جهىد انًًهكح فً خذيح ضٍىف انرحًٍ إال جاحذ
 

 10/10/2015ايطبت  ايسٜاض –ٚاع 

ضٝٛف ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ يف سر ٖرا ايعاّ، عٔ ت٦ٓٗتِٗ رتادّ اذتسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ  أعسب عدد َٔ اإلعالَٝني

عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ستُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ 

بدايعصٜص ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ زتًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايدؾاع، ٚيػعب ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ستُد بٔ ضًُإ بٔ ع

يًًُُه١، َكدزٜٔ َا تبري٘ املًُه١ َٔ دٗٛد يتٛؾري ايساس١ يطٝٛف ايسمحٔ،  85املًُه١ ايهسِٜ مبٓاضب١ ذنس٣ ايّٝٛ ايٛطين ايـ

ٗٛد زداٍ األَٔ يف برٍ ايػايٞ ٚايٓؿٝظ رتد١َ سذاز بٝت ٚمثٓٛا د .َٚٔ َػسٚعات عُالق١ يف اذتسَني ايػسٜؿني ٚاملػاعس املكدض١

اذتساّ َٓرٚ ٚصٛهلِ يًًُُه١ ست٢ َػادزتِٗ يبًداِْٗ ضاملني غامنني بعد أدا٤ ْطو اذتر ِٖٚ حيًُٕٛ أمجٌ ايرنسٜات ٚايًشعات 

ٚأندٚا يف تصسحيات  .ٔعٔ املًُه١، َؤندٜٔ تؿٛم املٛاطٔ ايطعٛدٟ أُٜٓا نإ َٛقع٘ يف برٍ َا ٜطتطٝع رتد١َ ضٝٛف ايسمح

يٛناي١ األْبا٤ ايطعٛد١ٜ أثٓا٤ أدا٤ َُٗتِٗ يف تػط١ٝ ؾعايٝات َٓاضو اذتر، أْ٘ ال ٜٓهس دٗٛد املًُه١ يف خد١َ عُاز ٚشٚاز بٝت اهلل 

ٚعرب  .اذتساّ إال داسد، َديًني ع٢ً ذيو بارتدَات ايسا٥ع١ ٚاملػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ يف املػاعس املكدض١ ٚعُاز٠ اذتسَني ايػسٜؿني

ايطهستري األٍٚ يف دسٜد٠ األخباز ايتْٛط١ٝ مجاٍ طاٖس ايربقاٟٚ عٔ ؾدسٙ ٚاعتصاشٙ مبا غاٖدٙ َٔ خدَات د١ًًٝ تكدّ يصٚاز ٚعُاز 

ًَا ايت١٦ٓٗ يًُُه١ سه١َٛ ٚغعًبا مبٓاضب١ ايّٝٛ ايٛطين َٛضِ اذتر ًَتك٢ ثكايف باَتٝاش، ؾٝ٘ تٓٛع »ٚقاٍ:  .«بٝت اهلل اذتساّ، َكد

، ٚاملًُه١ «ال إي٘ إال اهلل ستُد زضٍٛ اهلل»بري، إذ ٜكصدٙ اذتذاز َٔ نٌ ؾر عُٝل بجكاؾات شتتًؿ١ حتت زا١ٜ ايتٛسٝد ثكايف ن

َٔ داْب٘ قاٍ عُس ستُد دعهٛز َٔ ٚناي١  .«تسع٢ ٖرا ايتالقح ايجكايف ايهبري، ْٚت٢ُٓ إٔ ْتٛسد نعسب ثكاؾًٝا ٚضٝاضًٝا

ٚأند إٔ املٓاؾط١  .«املًُه١ يتػط١ٝ َٓاضو اذتر ٚتٓكالت اذتذٝر بني املػاعس املكدض١إْ٘ قدّ إىل »أضٛغٝتد بسع َهتب عُإ: 

اإلعال١َٝ أصبشت ع٢ً أغدٖا، سٝح أصبح نٌ َٛاطٔ صشؿٞ، ٚايطبل ايصشؿٞ ملٔ ٖٛ أقسب يًشدخ، َػرًيا إىل إٔ نٌ إْطإ 

ٚأعسب َساضٌ  .تٓكٌ عٔ أغداص ناْٛا أقسب يًشدخ أصبح َساضًًا َع ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاع١ٝ اذتدٜج١ ٚأصبشت ٚضا٥ٌ اإلعالّ

قٓا٠ ايـ ضٞ ضٞ ايص١ٝٓٝ يػُاٍ إؾسٜكٝا ٜاضس مجاٍ ايدٜٔ عبداذتهِٝ عٔ إعذاب٘ مبا غاٖدٙ باملػاعس َٔ سطٔ ايتٓعِٝ ٚايٓعاؾ١ 

ّ ٚاختالف ثكاؾات ٚايطسم ٚارتدَات املكد١َ، زغِ ايهجاؾ١ ايبػس١ٜ اييت تػاٖدٖا املػاعس املكدض١ يف ٖرا ايٛقت َٔ نٌ عا

ٚأبإ عبداذتهِٝ أْ٘ قدّ تكازٜس إعال١َٝ َٓر قدَٚ٘ إىل املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ عٔ َٓاضو اذتر ٚعٔ ايجكاؾ١ ايطعٛد١ٜ  .ايكادَني

ٚٚصـ أٍٚ َػاٖد٠ ي٘ يًهعب١  .بػهٌ عاّ ٚتعاٌَ ايػعب ايطعٛدٟ ايساقٞ َع ضٝٛف ايسمحٔ َٓر قدَٚ٘ إىل ٖرا ايصعٝد ايطاٖس

ؾ١ بأْ٘ غعٛز ال ميهٔ إٔ ٜٛصـ ٚنٝـ أثس ٖرا املٓعس يف ْؿطٝت٘ ط١ًٝ أٜاّ إقاَت٘ ظٛاز ٖرا ايبٝت ايطاٖس ٚنٝـ قط٢ املػس

ايطاعات َتطًُسا يف ْاؾر٠ ايؿٓدم ايرٟ ٜطٌ ع٢ً ايهعب١ املػسؾ١، ملٓعس ال ميهٔ إٔ متٌ ايعني َٔ َػاٖدت٘ ٚال ميهٔ إٔ ٜٓط٢ 

أعسبت اإلعال١َٝ ايتْٛط١ٝ ضش٢ صالح ايدٜٔ ايطعؿٞ عٔ ت٦ٓٗتٗا رتادّ اذتسَني ايػسٜؿني املًو  َٔ داْبٗا .ٚضٝبك٢ سًٝا يف ذانست٘

يتٛسٝد املًُه١  85ٚيًشه١َٛ ٚايػعب ايطعٛدٟ مبٓاضب١ ذنس٣ ايّٝٛ ايٛطين ايـ -سؿع٘ اهلل  -ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚعربت عٔ ضعادتٗا ٖٚٞ تؤدٟ ْطهٗا ٚزضايتٗا  .- زمح٘ اهلل -ضعٛد ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ع٢ً ٜد املًو عبدايعصٜص بٔ عبدايسمحٔ آٍ 

اإلعال١َٝ مبا ٚؾست٘ ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ يهٌ ايٛؾٛد اإلعال١َٝ ايصا٥س٠ يتػط١ٝ ؾعايٝات ٖرٙ ايتعاٖس٠ اإلضال١َٝ اذتطاز١ٜ، اييت 

عٔ غهسٙ يٛشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ ع٢ً سؿا٠ٚ  ٚعرب َصٌَ مجٌٝ أبٛ نسنٞ َٔ األزدٕ  .سطس هلا املطًُٕٛ َٔ أحنا٤ املعُٛز٠
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االضتكباٍ ٚسطٔ ايتٓعِٝ يطٝٛؾٗا َٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ ٚأعسب عٔ غهسٙ رتادّ اذتسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

 اذتساّ سه١َٛ آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ع٢ً َا تكدَ٘ املًُه١ َٔ خدَات د١ًًٝ ذتذاز بٝت اهلل

 .ٚغعًبا، َؤند أْ٘ ال ٜٓهس َا تكدَ٘ املًُه١ ذتذاز بٝت اهلل اذتساّ إال داسد
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تانًسجذ انُثىي انشرٌف« آخر جًعح»ضٍىف انرحًٍ ٌؤدوٌ   
 األياَح تكثف أعًال انُظافح.. واأليٍ ٌعسز وجىدِ فً انًحاور انرئٍسح

 

 10/10/2015ايطبت  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد صادم خبؼ 

نجؿت ادتٗات األ١َٝٓ ٚارتد١َٝ خدَاتٗا ذتذاز ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتطٌٗٝ ٚصٛهلِ يًُطذد ايٓبٟٛ ألدا٤ 

ٖـ ٚناْت غسط١ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدٚزٜات األ١َٝٓ ٚزداٍ األَٔ قد عصشت 1436صال٠ آخس مجع١ َٔ غٗس ذٟ اذتذ١ يعاّ 

٥ِ يف َٓاطل تٛادد اذتذاز ٚخاص١ يف املٓطك١ املسنص١ٜ، باإلضاؾ١ إىل تأَني املعدات ٚاآليٝات ٚاألدٗص٠ اذتدٜج١ اييت َٔ تٛاددٖا ايدا

غأْٗا حتكٝل األَٔ ٚاألَإ يًُٛاطٓني ٚاذتذاز ٚايصٚاز ٚجتٗٝص املٛاقـ ارتاص١ بايطٝازات ٚتٓعِٝ ايطسقات ٚايػٛازع اييت تؤدٟ َٔ 

سٜـ مبػازن١ مجٝع ايكطاعات ٚاألدٗص٠ ايتابع١ يألَٔ ايعاّ يف املٓطك١ بايتٛادد املهجـ يف نٌ املٛاقع ع٢ً ٚإىل املطذد ايٓبٟٛ ايػ

خط ضري اذتذاز مبا ٜطُٔ تكدِٜ نٌ ارتدَات األ١َٝٓ ٚاإلْطا١ْٝ يطٝٛف ايسمحٔ ايرٜٔ ٜتٛاؾدٕٚ َٔ َػازم األزض َٚػازبٗا ألدا٤ 

ٖـ نُا ضدست إداز٠ َطاز األَري 1436طذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ يصال٠ آخس مجع١ يعاّ ايسنٔ ارتاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ ٚشٜاز٠ امل

ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ دٗٛدٖا ٚأنًُت اضتعداداتٗا ٚتستٝباتٗا ملٛانب١ َػادز٠ اذتذاز ٚشٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠، مبا ٜطُٔ اْطٝاب١ٝ 

اهلالٍ األمحس ايطعٛدٟ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٗاَ٘ املٝدا١ْٝ بطاسات اذتسن١ داخٌ ايصاالت ٚايطاس١ ادت١ٜٛ، يف سني ٜٛاصٌ ؾسع ١٦ٖٝ 

املطذد ايٓبٟٛ ٚاملٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ ب٘ رتد١َ اذتذاز بعد أدا٤ َٓاضهِٗ عرب َسانصٖا املٓتػس٠ يف املٓطك١ املسنص١ٜ ٚضاسات 

١ املٓٛز٠ بتكدِٜ مجٝع ارتدَات ايصش١ٝ ايالش١َ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ نُا قاَت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًػؤٕٚ ايصش١ٝ مبٓطك١ املدٜٓ

 يًشذاز ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚاملٛاطٓني ٚاملكُٝني املػت١ًُ ع٢ً ايرباَر ايعالد١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚاإلضعاؾ١ٝ ٚارتدَات ايعالد١ٝ يف

نُا تٓؿر َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ  .يػسٜـاملطتػؿٝات ٚاملسانص ايصش١ٝ املٛمس١ٝ ٚايدا١ُ٥ يف املٓطك١ املسنص١ٜ سٍٛ املطذد ايٓبٟٛ ا

باملد١ٜٓ املٓٛز٠ خط١ أعُاٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ بٓطب١ ١٦َ يف امل١٦ املػت١ًُ ع٢ً ايعدٜد َٔ ارتطط ايؿسع١ٝ َٓٗا خط١ عا١َ يتٓؿٝر 

دْٞ املٛمس١ٝ ٚع٢ً ايطسم أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف ساالت ايطٛازئ خط١ ألعُاٍ اإلطؿا٤ ٚاإلْكاذ ٚاإلضعاف َٔ خالٍ َسانص ايدؾاع امل

ٚيف ْؿظ ايطٝام  .املؤد١ٜ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، إضاؾ١ إىل خط١ عٔ ايطال١َ َٔ خالٍ دٚزٜات ضال١َ زاد١ً ٚزانب١ ٚدزادات ْاز١ٜ

ػسٜـ َٔ خالٍ تهجـ أَا١ْ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ أعُاٍ ايٓعاؾ١ ٚصش١ ايب١٦ٝ خاص١ يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ اي

تٛؾري أعداد نبري٠ َٔ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ َٔ َعدات ٚزاؾعات يًكٝاّ بأعُاٍ ايٓعاؾ١ بػهٌ َتٛاصٌ ع٢ً َداز ايطاع١ حتت أعني 

املػسؾني ٚاملساقبني ايرٜٔ دٓدتِٗ األَا١ْ هلرا ارتصٛص يهٞ تعٗس َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ باملعٗس اذتطازٟ ايال٥ل 

باإلضاؾ١ إىل تػهٌٝ ايعدٜد َٔ ايؿسم ٚايًذإ يًكٝاّ بادتٛالت املٝدا١ْٝ ع٢ً األضٛام يًتأند َٔ صالس١ٝ املٛاد ايػرا١ٝ٥ املعسٚض١ بٗا 

ٚاذتصٍٛ ع٢ً ايتصازٜح ايالش١َ ٚايكٝاّ ظٛالت ع٢ً املطاعِ َٚتابعتٗا بايٛقٛف ع٢ً ايطبٝع١ يًتأند َٔ َطت٣ٛ ايٓعاؾ١ ٚضال١َ تًو 

ايػسٚط ايصش١ٝ ٚايتعكٝب ع٢ً ايػٗادات ايصش١ٝ يعُاٍ املطاعِ ٚايهاؾٝرتٜات ٚاألضٛام ايتذاز١ٜ ٚتكٝدٖا باألْع١ُ األطع١ُ ٚؾل 

َٔ دٗتِٗ أعسب سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ عكب ايصال٠ عٔ غهسِٖ ٚتكدٜسِٖ رتادّ اذتسَني  .ٚايتعًُٝات

ٚذته١َٛ ٚغعب املًُه١ ع٢ً َا  -سؿعِٗ اهلل-ٍ ضعٛد ٚٚيٞ عٗدٙ األَني ٚٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آ

قدَٛٙ َٔ زعا١ٜ غا١ًَ ٚخدَات د١ًًٝ َتها١ًَ يًشسَني ايػسٜؿني َٚا ضدسٚٙ َٔ إَهاْات ٚطاقات بػس١ٜ ٚآي١ٝ ٖا١ً٥ رتدَتِٗ 
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دٜاز املكدض١ ست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ ضاملني غامنني ٚهلل ٚزاستِٗ ٚتٝطري زس١ً اذتر عًِٝٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ َٓر ٚصٛهلِ إىل اي

ٚٚصـ ضٝٛف ايسمحٔ املػسٚعات املٓؿر٠ مبه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١ بأْٗا َػسٚعات دباز٠ تدٍ ع٢ً  .اذتُد

٢ تٛؾري أؾطٌ ارتدَات هلِ َؤندٜٔ اٖتُاّ قاد٠ املًُه١ بكاصدٟ اذتسَني ايػسٜؿني َٔ ايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ٚاذتذاز ٚسسصِٗ عً

بإٔ ٖرٙ املػسٚعات أضُٗت يف تطٌٗٝ ٚتٝطري أدا٤ ايؿسٜط١ عًِٝٗ َػٝدٜٔ بايتٛضع١ ايهبري٠ يًُطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚضاسات٘ ٖٚٞ 

 .-سؿع٘ اهلل-أضدِ تٛضع١ تططس مبداد َٔ ذٖب يف تازٜذ اإلضالّ رتادّ اذتسَني ايػسٜؿني 
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 تانًطارفً وداع انحجاج « ورود»

 

ٚشعت ١٦ٖٝ اهلالٍ األمحس ايطعٛدٟ ممج١ً يف ؾسٜل َٔ ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ، ٦َات ايٛزٚد ع٢ً سذاز بٝت اهلل اذتساّ خالٍ َػادزتِٗ يًدٜاز 

ٚأٚضح املتشدخ ايسمسٞ باهلالٍ األمحس مبه١ عًٞ بٔ عبداهلل ايػاَدٟ،  .املكدض١، يف يؿت١ ٚددت صد٣ طٝبا يد٣ ضٝٛف ايسمحٔ

ايتٛع١ٝ بإغساف َػسف ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ مبشاؾع١ دد٠ َٚدٜس َسنص إضعاف املطاز بصاي١ اذتذاز، ٚشع ايٛزٚد ع٢ً اذتذاز إٔ ؾسٜل 

ٚقد عرب عدد َٔ اذتذاز عٔ غهسِٖ  .املػادزٜٔ إىل بالدِٖ يف ضاسات َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف دد٠، ٚيف صاالت َػادزتِٗ

دز٠ اييت تِٓ عٔ نسّ ايطٝاؾ١ ٚسطٔ ايتٛدٜع يطٝٛف ايسمحٔ، داعني اهلل عص ٚدٌ إٔ ٜعني ايكا٥ُني ٚتكدٜسِٖ يًكا٥ُني ع٢ً ٖرٙ ايبا

ع٢ً خد١َ اذتذاز ٚإٔ جيصِٜٗ نٌ خري، َعسبني عٔ غهسِٖ يًكٝاد٠ ايسغٝد٠ اييت ال تأيٛ دٗدا يف ضبٌٝ تٛؾري نٌ َأَ غأْ٘ 

 .خد١َ ٚزاس١ ضٝٛف ايسمحٔ
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 يختهفح نهحجاج وانسائرٌٍ يصاحف وتفاسٍر تهغاخ وأحجاو
 

تكدّ ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ، ممج١ً بإداز٠ غؤٕٚ املصاسـ ايتطٗٝالت ذتذاز ٚشا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ، 

ٚذيو اضتُسازا ذت١ًُ )خد١َ اذتاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا(، بتصٜٚد املطذد بهٌ َا حيتاد٘ َٔ املصاسـ بأْٛاعٗا )اذتذِ 

ٚأٚضشت اإلداز٠ إٔ عدد املصاسـ املٛدٛد٠  .(يػ١ 49يصػري َٚصاسـ بساٌٜ ٚايتؿاضري ٚتسمجات َعاْٞ ايكسإٓ بـ ايهبري ٚا

َصشؿا،  83ز973َصشـ، ؾُٝا ٜبًؼ ايصادز إىل املطذد ايٓبٟٛ َٔ املصاسـ ٚايرتمجات بـ  150ز000باملطذد ايٓبٟٛ تكدز بـ 

َصاسـ بساٌٜ، ؾُٝا ٜبًؼ عدد أعُاٍ صٝا١ْ املصاسـ 110َصشؿا، ٚ 1ز903ز622أَا عدد املصاسـ املٗدا٠ يًُطادد بًػت 

ٚأضاؾت إٕ َٔ أعُاهلا إداز٠ االٖتُاّ بٓعاؾ١ ٚتستٝب املصاسـ ٚتٓعٝـ ايدٚايٝب ٚتستٝب املصاسـ يف  .َصاسـ 7409

ت( اييت تٗد٣ يًُطذد أَانٓٗا، ٖٚٞ ع١ًُٝ َطتُس٠ طٛاٍ ايّٝٛ خالٍ أزبع ٚزدٜات، إضاؾ١ إىل ع١ًُٝ ضشب ايصٚا٥د )االٖدا٤ا

ايٓبٟٛ َٔ غري طبع١ زتُع املًو ؾٗد يطباع١ املصشـ ايػسٜـ، سٝح تكِٝ ٚتسادع ٚتؿسش ع٢ً عد٠ يػات ٜٚطتبعد َا بٗا َٔ 

َٚٔ اٖتُاَات إداز٠  .أخطا٤ أٚ َالسعات، أَا بك١ٝ املصاسـ ؾتٛضع يف نساتني ٚتٛشع ع٢ً املطادد يف ناؾ١ أحنا٤ املًُه١

ِ تٓكٝش٘ ٚصٝاْت٘ إىل ايكطِ ايؿين َٚسادع١ اييت ٜٛدد عًٝٗا َالسعات، بإغساف َتدصصني يف ايتصشٝح املصاسـ بح َا ٜت

 .َٚتابع١ ايُٓطذ اييت تصٌ يًُطذد ايٓبٟٛ أٚال بأٍٚ

  



 

 
 

14 

 

 انفانح ٌؤكذ حرص انًًهكح عهى تقذٌى أفضم انخذياخ انصحٍح نهحجاج

 

 ٚاع -ايسٜاض –دد٠ 

خايد ايؿاحل إٔ سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بكٝاد٠ خادّ اذتسَني ايػسٜؿني املًو أند َعايٞ ٚشٜس ايصش١ املٗٓدع 

ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ـ سؿعِٗ اهلل ـ حتسص نٌ اذتسص ع٢ً تكدِٜ 

ٚصٛهلِ إىل األزاضٞ ايطعٛد١ٜ ٚست٢ َػادزتِٗ هلا أؾطٌ ارتدَات ايصش١ٝ ٚتٛؾري ايسعا١ٜ ايطب١ٝ ذتذاز بٝت اهلل اذتساّ َٓر 

ضاملني غامنني.دا٤ ذيو خالٍ اضتكباي٘ ملعايٞ ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ ٚشزا٤ دٚي١ َٛزٜػٝٛع غٛنت عًٞ ضٛدٖٔ ٚايٛؾد املساؾل ي٘ 

سانص ايصش١ٝ، يف دد٠.ٚأغاز املٗٓدع ايؿاحل إىل إٔ ايٛشاز٠ اضتعدت َبهسًا ملٛضِ اذتر بت١٦ٝٗ ايعدٜد َٔ املطتػؿٝات ٚامل

ٚدعُٗا بايهٛادز ايبػس١ٜ َٔ شتتًـ ايتدصصات ايطب١ٝ ٚاإلداز١ٜ، ٚتأَني مجٝع استٝاداتٗا َٔ األدٗص٠ ٚايتكٓٝات ايطب١ٝ 

اذتدٜج١، َؤندًا إٔ ايٛشاز٠ تعاًَت مب١ٝٓٗ عاي١ٝ َع سادخ ايتداؾع مب٢ٓ ٚمتهٓت بؿطٌ اهلل َٔ إْكاذ امل٦ات َٔ املصابني 

ضعاؾ١ٝ ٚايعالد١ٝ هلِ َٝداًْٝا ٚأثٓا٤ تٓٛميِٗ يف َطتػؿٝات ايٛشاز٠.ٚيؿت َعايٞ ٚشٜس ايصش١ ايٓعس إىل إٔ ٚتكدِٜ ارتدَات اإل

َصابًا ًََٓٛا يف  120% تكسٜبًا ٚال ٜصاٍ  90َصاب يف سادخ ايتداؾع زادعٛا املطتػؿٝات ٚقد خسز َِٓٗ  1600َاٜكازب َٔ 

َٔ داْب٘ أعسب ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ ٚشزا٤ دٚي١ َٛزٜػٝٛع عٔ  .١ٝ ايالش١ََطتػؿٝات َه١ املهس١َ ٚدد٠ ٜتًكٕٛ ايسعا١ٜ ايطب

تطأَ سهَٛت٘ َع املًُه١ اييت التأيٛ دٗدًا يف خد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني، َٚٔ ذيو ارتدَات ادت١ًًٝ اييت ٖٝأتٗا سه١َٛ 

ٚيٛشاز٠ ايصش١ ع٢ً تكّٛ ب٘ َٔ خادّ اذتسَني ايػسٜؿني رتد١َ ضٝٛف ايسمحٔ، َكدًَا ايػهس ٚايعسؾإ ذته١َٛ املًُه١، 

دٗٛد نبري٠ رتد١َ اذتذٝر.َٔ د١ٗ ثا١ْٝ أند َعايٞ ٚشٜس ايصش١ املٗٓدع خايد بٔ عبدايعصٜص ايؿاحل، إٔ املٓع١َٛ ايصش١ٝ يف 

ٚ  املًُه١ تكدّ خدَات ٚقا١ٝ٥ غا١ًَ يًشذاز بد٤ًا َٔ َٓاؾر ايدخٍٛ ادت١ٜٛ ٚايربب١ ٚايبشس١ٜ اييت غٗدت َسٚز انجس َٔ ًَٕٝٛ

ايـ دسع١ َٔ ايًكاسات ايالش١َ يػًٌ االطؿاٍ ٚايعالز ايٛقا٥ٞ  400ثالمثا١٥ ايـ ساز متت َعآٜتِٗ صشًٝا ٚاعطا٤ َا ٜصٜد عٔ 

َٛاضِ سر ٚذيو بايتعإٚ َع ارتربا٤ ايرٜٔ مت اضتطاؾتِٗ  10يًش٢ُ ايػٛن١ٝ ، ٚتكّٛ اآلٕ بتشًٌٝ املعًَٛات اإلسصا٥ٝ٘ آلخس 

ٚضٝٓتر عٔ ذيو تػٝري ٚتطٜٛس الغرتاطات اذتر يف األعٛاّ املكبً٘ بٗدف إْكاص عب٤ DC) (WHO and Cٖرا ايعاّ َٔ

ٚأعسب َعايٝ٘ يف نًُ٘ ي٘ يف إدتُاعات ايًذ١ٓ اإلق١ًُٝٝ ملٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝ بدٚي١ ايهٜٛت ، عٔ غهسٙ  .املساض١ ٚايٛؾٝات

ٚأند َعايٝ٘ إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ  .هلرا االدتُاع يدٚي١ ايهٜٛت قٝاد٠ ٚسه١َٛ ٚغعبا ع٢ً سطٔ ايتٓعِٝ ٚنسّ ايطٝاؾ١

ايطعٛد١ٜ تعّد خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ غسؾًا ال ٜطاٖٝ٘ غسف ٚجتٓد ايػايٞ ٚايٓؿٝظ يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ اذتذاز ٚ متهِٝٓٗ َٔ 

ٚادٗت إٕ تٓعِٝ َٛضِ اذتر ٜػهٌ حتدًٜا صشٝاً  ضدًُا ٚيف ٖرا ايعاّ بايرات “ٚأضاف:  .ادا٤ َٓاضهِٗ ع٢ً انٌُ ٚد٘

املًُه١ حتدٜات اضاؾ١ٝ نبري٠ متجًت يف ازتؿاع دزدات اذتساز٠ ٚشٜاد خطس االصاب١ بطسبات ايػُظ ٚاالدٗاد اذتسازٟ، 

ٚع٢ً ايسغِ َٔ جتاٚش املًُه٘ ثالث١ َٛاضِ يًشر بدٕٚ إٔ تتطبب يف ْكٌ َتالش١َ ايػسم ” ٚتابع  .باالضاؾ١ الخطاز تؿػٞ االٚب١٦

َٓٗا اذتذاز إال إٔ املًُه٘ إزتأت إٔ ايتشدٟ ضٝهٕٛ أصعب ٖرا ايعاّ بطبب تصأَ َٛضِ سر األٚضط َٔ ايدٍٚ اييت قدّ 

  .ٖرا ايعاّ َع شٜاد٠ يف عدد ساالت ؾريٚع نٛزْٚا املطبب ملتالش١َ ايػسم االٚضط ايتٓؿط١ٝ اضتجٓا١ٝ٥ قبٌٝ َٛضِ اذتر

ٌ َع ساالت االغتباٙ بؿريٚع ايهٛزْٚا ٚاييت متجًت يف إعداد ٚاضتعسض َعايٝ٘ االدسا٤ات اإلسرتاش١ٜ اييت أخترتٗا ايٛشاز٠ يًتعاَ

ضسٜس عٓا١ٜ َسنص٠ باالضاؾ١ اىل شتتربٜٔ ثابتني ٚ شتترب ٚاسد َتٓكٌ الدسا٤ ؾشص ايؿريٚع يف  500غسؾ١ عصٍ تٓؿطٞ ٚ  121

املعد١ٜ ذات ايبعد ايٛبا٥ٞ، يالبالؽ عٔ االَساض ” سصٔ “َٓاطل اذتر ، ٚتؿعٌٝ ْعاّ االضتكصا٤ ايٛبا٥ٞ االيٝهرتْٚٞ املط٢ُ 

ٚذيو بايتٓطٝل َع ايبعجات ايطبٝ٘ املدتًؿ٘ يتػازى يف ع١ًُٝ ايسصد، إضاؾ١ إىل إضتطاؾ١ خربا٤ يف عًِ ايٛبا٥ٝات َٔ املٓعُ٘ 
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ساي١ ايتٗاب ز٥ٟٛ يف سر ٖرا ايعاّ ٚ مل تطذٌ  1074ٚأًٜطا َسنص َهاؾش١ اإلَساض بايٛالٜات املتشدٙ. سٝح مت االبالؽ عٔ 

 .هلل اذتُد اٟ ساي١ يؿريٚع نٛزْٚا بٝٓٗاٚ
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌ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

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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