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 أدالء انًذيُت تىدع حجاج انجسائر

 

 :قضاص َطٚإ - املٓٛض٠ املس١ٜٓ

ؿطٜف غازض املس١ٜٓ املٓٛض٠ أفٛاز َٔ سذاز اجلعا٥ط بعس إٔ أزٚا َٓاغو احلر ٖصا ايعاّ ٚظاضٚا املس١ٜٓ املٓٛض٠ يًضال٠ يف املػذس ايٓبٟٛ اي

ٚنإ يف ٚزاعِٗ ض٥ٝؼ دلًؼ إزاض٠ املؤغػ١ األ١ًٖٝ  .ٚايػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚع٢ً صاسبٝ٘ ضضٛإ اهلل عًُٝٗا

سامت بٔ دعفط بايٞ ٚعطٛ دلًؼ اإلزاض٠ املؿطف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ أمحس خًٝف١ َٚسٜط ايعالقات ايعا١َ  يألزال٤

ٚبني ض٥ٝؼ األزال٤ سامت  .ٚاإلعالّ تطنٞ بٔ فٝضٌ ايٝاؽ سٝح ٚزعٛا احلذاز بباقات ايٛضٚز ٚقسَت هلِ َٝاٙ ظَعّ ٚسًٜٛات املس١ٜٓ

ًشذاز ايهطاّ ٖٛ تعبري عٔ ذلبتٓا سلٔ أبٓا٤ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يطٝٛف ايطمحٔ سذاز بٝت اهلل احلطاّ بايٞ إٔ تٛزٜع األزال٤ ي

َؤنسًا إٔ املؤغػ١ األ١ًٖٝ يألزال٤ غدطت مجٝع طاقاتٗا خلس١َ احلذاز ايهطاّ بتٛدٝ٘ َٔ صاسب ايػُٛ املًهٞ األَري فٝضٌ بٔ 

ٓٛض٠ ض٥ٝؼ جل١ٓ احلر باملس١ٜٓ َٚتابع١ َعايٞ ٚظٜط احلر ايسنتٛض بٓسض سذاض َعطبًا عٔ أًَ٘ غًُإ بٔ عبسايععٜع أَري َٓطك١ املس١ٜٓ امل

يف إٔ تهٕٛ اخلسَات اييت قسَتٗا املؤغػ١ يطٝٛف ايطمحٔ عٓس املػت٣ٛ املأٍَٛ َٚٛانب١ ملا تكّٛ ب٘ ناف١ ايكطاعات األخط٣ َٔ 

عسز احلذاز ايصٜٔ ظاضٚا املس١ٜٓ املٓٛض٠ خالٍ سر ٖصا ايعاّ بًؼ ست٢ َػا٤ ٜصنط إٔ  .دٗٛز خلس١َ احلذٝر بتٛدٝ٘ َٔ ايكٝاز٠ ايطؾٝس٠

( سادًا خالٍ َٛغِ َا بعس 354416( سادًا خالٍ املٛغِ األٍٚ )َٛغِ َا قبٌ احلر( ٚ)734413( سادًا َِٓٗ )1088829اخلُٝؼ )

 .( سادًا218480( سادًا َٚتبكٞ باملس١ٜٓ )135887احلر غازض َِٓٗ )
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 حاجا وحاجت إنى انًذيُت 88922وصىل 
 

ٚفل اإلسضا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا سادا ٚساد١،  25988املس١ٜٓ املٓٛض٠ أَؼ قازَني َٔ َه١  بًؼ عسز احلذاز ايصٜٔ ٚصًٛا إىل

سادا  10533ٚبٝٓت ٚسس٠ اإلسضا٤ إٔ َطاض األَري ذلُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ ٚزع ست٢ أَؼ  .املؤغػ١ األ١ًٖٝ يألزال٤ يف املٓطك١

املٓٛض٠ ست٢ َػا٤  ٚأفازت اإلسضا١ٝ٥ إٔ عسز احلذاز املتبكني يف املس١ٜٓ .َٔ ضٝٛف ايطمحٔ 7287ٚساد١، فُٝا غازض عٔ ططٜل اهلذط٠ 

سادا ٚساد١، َؿري٠ إىل إٔ  173741ٖـ ٚعسزِٖ 1435سادا َكاض١ْ َع املتبكني يٓفؼ ايّٝٛ، َٔ سر ايعاّ املاضٞ  226284أَؼ األٍٚ 

 .سادا ٚساد١ 43516أنجط اجلٓػٝات املٛدٛز٠ َِٓٗ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ِٖ َٔ سذاز مجٗٛض١ٜ إْسْٚٝػٝا ٚعسزِٖ 
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 إنى انًذيُت انًُىرة حاجا 88922وصىل 

 

 ايبالز –املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

ًٔ اهلل عًِٝٗ بأزا٤ فطٜط١ احلر  ساًدا  25988بًؼ عسز احلذاز ايصٜٔ ٚصًٛا إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ قازَني َٔ َه١ املهط١َ بعس إٔ َ

اإلسضا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤغػ١ ساز ٚساد١ ، ٚشيو ٚفل  380404ٚساد١، بُٝٓا بًؼ دلُٛع احلذاز ايكازَني ست٢ أَؼ األٍٚ 

ٚبٝٓت ٚسس٠ اإلسضا٤ ٚايتكاضٜط باملؤغػ١ ، إٔ َطاض األَري ذلُس بٔ عبس ايععٜع ايسٚيٞ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚزع  .األ١ًٖٝ يإلزال٤ يف املٓطك١

 بًػت سطن١ املػازض٠ اي١َٝٛٝ َٔ ضٝٛف ايطمحٔ ، يف سني 7287سادًا ٚساد١ ، فُٝا غازض عٔ ططٜل اهلذط٠  10533يّٝٛ أَؼ األٍٚ 

ٚأفازت اإلسضا١ٝ٥ إٔ عسز  .َػافطا 154065سادًا ٚساد١، ٚبًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػازضٜٔ ست٢ تاضخي٘  18178يّٝٛ أَؼ األٍٚ 

ٖـ 5143سادا َكاض١ْ َع املتبكني يٓفؼ ايّٝٛ، َٔ سر ايعاّ املاضٞ  226284احلذاز املتبكني يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ست٢ َػا٤ أَؼ، 

سادا ٚساد١ ، َؿري٠ إىل إٔ أنجط اجلٓػٝات املٛدٛز٠ َِٓٗ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ِٖ َٔ سذاز مجٗٛض١ٜ اْسْٚٝػٝا  173741ٚعسزِٖ 

 .سادا ٚساد١ 43516ٚعسزِٖ 
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 حاجاً وحاّجت 88922انًذيُت انًُىرة تستقبم 

 

ساًدا ٚساد١، يٝكسض دلُٛع احلذاز ايكازَني  25988أَؼ األٍٚ، بًؼ عسز احلذاز ايصٜٔ ٚصًٛا َٔ َه١ املهط١َ إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠، 

 .سذاز ٚسادات، ٚشيو ٚفل اإلسضا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤغػ١ األ١ًٖٝ يألزال٤ يف املٓطك١ 380404بٓشٛ 

سادًا  10533زع ّٜٛ أَؼ ٚبٝٓت ٚسس٠ اإلسضا٤ ٚايتكاضٜط باملؤغػ١، إٔ َطاض األَري ذلُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚ

سادًا ٚساد١،  18178َٔ ضٝٛف ايطمحٔ، يف سني بًػت سطن١ املػازض٠ اي١َٝٛٝ يّٝٛ أَؼ  7287ٚساد١، فُٝا غازض عٔ ططٜل اهلذط٠ 

َػا٤ ٚأفازت اإلسضا١ٝ٥ إٔ عسز احلذاز املتبكني يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ست٢  .َػافطا 154065ٚبًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػازضٜٔ ست٢ تاضخي٘ 

َؿري٠ إىل إٔ أنجط  سادا ٚساد١، 173741سادا َكاض١ْ َع املتبكني يٓفؼ ايّٝٛ، َٔ سر ايعاّ املاضٞ ٚعسزِٖ  226284أَؼ، 

 .سادا ٚساد١ 43516اجلٓػٝات املٛدٛز٠ َِٓٗ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ِٖ َٔ سذاز مجٗٛض١ٜ اْسْٚٝػٝا ٚعسزِٖ 
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نبهذاَهىيٍ حجاج انذول انعربيت عادوا  % 80  
 

 

 11/10/2015األسس  َه١ –ذلُس ضابع غًُٝإ 

 

 .%( َٔ سذادٗا يبًساِْٗ بعس أزا٥ِٗ يفطٜط١ احلر ٖصا املٛغ80ِنؿفت املؤغػ١ األ١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايسٍٚ ايعطب١ٝ عٔ َػازض٠ )

( زٚي١، فُٝا تبك٢ 19قسَٛا َٔ )( 257382( ساًدا َٔ أصٌ )227511ٚأباْت املؤغػ١ ٚفل تكطٜط صازض َٔ املطنع اإلعالَٞ َػازض٠ )

َٔ دٗت٘ أٚضح ض٥ٝؼ املؤغػ١ اال١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايسٍٚ ايعطب١ٝ املطٛف املٗٓسؽ عباؽ بٔ  .( غريسًٕٛ خالٍ األغبٛع املكب29505ٌ)

ٜٛات ٚايٛضز عبسايػين قطإ إٔ املؤغػ١ سطصت ع٢ً تٓعِٝ سفالت تٛزٜع يًشذاز قبٌ َػازضتِٗ َه١ اؾتًُت ع٢ً تكسِٜ اهلساٜا ٚاحلً

ٚؾسز قطإ ع٢ً إٔ املؤغػ١ سطٜض١ ع٢ً  .ٚاملضاسف ٚاالستفا٤ بأزا٥ِٗ فطٜط١ احلر باجملػات احلذاظ١ٜ ٚغريٖا َٔ ايرتاخ املهٞ

تكسِٜ أفطٌ اخلسَات َٔ قسّٚ احلاز ٚست٢ َػازضت٘ ٚفل اخلطط املطغ١َٛ مبتابع١ َٔ ٚظٜط احلر ايسنتٛض بٓسض سذاض ٚٚفل تٛدٝٗات 

 .احلطَني ايؿطٜفني احله١َٛ خازّ
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 انسذيس يشيذ بجهىد قىة أيٍ انًسجذ انحراو خالل انحج

 

أؾاز ايط٥ٝؼ ايعاّ يؿؤٕٚ املػذس احلطاّ ٚاملػذس ايٓبٟٛ ايؿٝذ ز. عبسايطمحٔ بٔ عبسايععٜع ايػسٜؼ بايسٚض ايفّعاٍ يك٠ٛ أَٔ املػذس  

يطٝٛف ايطمحٔ يف املػذس احلطاّ، ٚشيو خالٍ اغتكباي٘ ايعُٝس احلطاّ يف إزلاح َٛغِ احلر َٚا بصيٛٙ يف تكسِٜ أضق٢ اخلسَات 

ذلُس بٔ ٚصٌ األمحسٟ قا٥س ق٠ٛ أَٔ املػذس احلطاّ يف ايط٥اغ١ عطٛض ايؿٝذ ز. ذلُس بٔ ْاصط اخلعِٜ ْا٥ب ايط٥ٝؼ ايعاّ يؿؤٕٚ 

احلطاّ يف املطس١ً املكب١ً، ٚتطٜٛط اخلسَات  ٚدط٣ خالٍ االغتكباٍ عح ايتعإٚ املػتُط بني ايط٥اغ١ ٚق٠ٛ أَٔ املػذس .املػذس ايٓبٟٛ

-املؿرتن١، َٚٓاقؿ١ املٛضٛعات املتعًك١ مبٛمسٞ احلر ٚايعُط٠ مبا حيكل تطًعات ٚال٠ األَط يف ظٌ ايسعِ غري احملسٚز َٔ قبًِٗ 

ٍ، َؿٝسًا ظػٛض َٔ دٗت٘، ؾهط ايعُٝس ذلُس األمحسٟ، ايؿٝذ عبسايطمحٔ ايػسٜؼ ع٢ً سفا٠ٚ االغتكبا .-ٚفكِٗ اهلل ٚأٜسِٖ

 .ايتٛاصٌ ايفعاي١ بني ايط٥اغ١ ٚايك٠ٛ
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 أندر المخطوطات العربية من مختلف األقطار واألمصار

 يعرض انقرآٌ انكريى بانًذيُت انًُىرة يفتح أبىابه نضيىف انرحًٍ

 

 غامل األمحسٟ -املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

أعسازا نبري٠ َٔ سذاز بٝت اهلل احلطاّ أثٓا٤ ظٜاضتِٗ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠; ٜػتكبٌ َعطض ايكطإٓ ايهطِٜ اجملاٚض يًشطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜف   

ٖصا ٚتطِ  .سٝح تتاح هلِ ايفطص١ يالطالع ع٢ً أقسّ ٚأْسض املدطٛطات اييت نتبت باخلطٛط ايعطب١ٝ َٔ رلتًف األقطاض ٚاألَضاض

اٍ ٚاملكاغات ٚايتاضٜذ َٚهإ ايهتاب١، نُا تطِ رلطٛط١ َتٓٛع١ األؾه 50قاع١ اجلٗٛز ايتاضخي١ٝ يًعٓا١ٜ بايكطإ ايهطِٜ قطاب١ 

 .غ15ِ*15ٙ نتبٗا ع٢ً بٔ ذلُس ايبطًٝٛؽ َكاؽ  488ايكاع١ أقسّ رلطٛط١ يًُضشف نتبت باخلط املػطب٢ ع٢ً ضم غعاٍ عاّ 

َعطض ٙ غط ايٓػذ ٚايجًح نتبٗا أبٛ ٜػعس ذلُس بٔ إمساعٌٝ اخلطاط، ٜٚتُٝع  549ٚتٛدس رلطٛط١ أخط٣ يًُضشف نتبت عاّ 

ايكطإ ايهطِٜ ايص٣ افتتش٘ أَري املٓطك١ َؤخطا ٚفتشت أبٛاب٘ يطٝٛف ايطمحٔ بهْٛ٘ ٜطِ دلُٛع١ ايطبعات ايكطآ١ْٝ املدطٛط١ اييت 

إىل شيو غٝؿاٖس ظا٥ط َعطض ايكطإٓ رلطٛطات يًُضاسف نتبت بٝس أَٗط اخلطاطني يف ايعامل،  .قػِ فٝٗا ايكطإٓ إىل أضبع١ أقػاّ

ًٜٚفت ْعط ايعا٥ط  .١ٜ بٗا ٚظخطفتٗا بايعخاضف اجل١ًُٝ، سٝح ٜؿعط ايعا٥ط أْ٘ أَاّ يٛسات مج١ًٝ فا٥ك١ ايطٚع١ٚقس أبسعٛا بايعٓا

يًُعطض َضشف ْازض َهتٛب بكًِ زقٝل دسًا غط ايٓػذ، نتب٘ عبسايباقٞ دإ ذلُس، ٚأٚقف٘ ذلُس سػني ايالٖٛضٟ غ١ٓ 

فش١ فكط، نٌ دع٤ َٔ ايكطإ ايهطِٜ نتب يف صفشتني َتكابًتني ص 60ّ، ٚاملًفت يف ٖصا املضشف أْ٘ نتب يف 1870ٙ/1287

ٜٚعترب َعطض ايكطإٓ ايهطِٜ يٝؼ دلطز َعطض حيٟٛ َعًَٛات عٔ ايكطإٓ فشػب، بٌ  .ٚتبسأ ايػطٛض عطف األيف باملساز األمحط

ٖصا ٚقس ايتكت "ايطٜاض" بعسز  .ستٗاٜتذاٚظ شيو إىل نْٛ٘ َتشفًا ٜطِ أْفؼ املدطٛطات ٚاملكتٓٝات اييت تػتشل االطالع عًٝٗا َٚؿاٖ

َٔ ضٝٛف ايطمحٔ أثٓا٤ ظٜاضتِٗ َعطض ايكطإ ايهطِٜ يف املٛغِ ايجا٢ْ َٔ احلر سٝح قاٍ احلادإ أمحس فطٌ ٚآزّ عُط ايسَٚ٘ َٔ 

ا َٔ قبٌ املػًُني ايػٛزإ: غعسْا بعٜاض٠ َعطض ايكطإ ايهطِٜ ٚاطًعٓا ع٢ً ذلتٜٛات٘ ايٓازض٠ ٚاملؿٛق١ ٚاجلٗس اجلباض ايص٣ بصٍ فٝٗ

أَا ٜعطب أقطع ٚأمحس  .األٚا٥ٌ ايصٜٔ اٖتُٛا بهتاب اهلل قٛال ٚفعال ْػأٍ اهلل إٔ ٜجٝبِٗ ع٢ً َاقسَٛا ٚجيعٌ شيو يف َٛاظٜٔ سػٓاتِٗ

ٝ٘ ايطعس َٔ غٛض١ٜ فكس أؾازا باملعطض ٚتٓػٝك٘ ٚتطتٝب٘ َٔ قبٌ ايكا٥ُني عًٝ٘ َٚٛقع٘ ظٛاض احلطّ ايٓبٟٛ سٝح ٜػٌٗ ايٛصٍٛ إي

ْٚٛٙ عػٔ االغتكباٍ ٚاالٖتُاّ بايعٚاض ٚايؿطح هلِ  .ٚظٜاضت٘، ٚأبسٜا إعذابُٗا باملدطٛطات ايٓازض٠ يًكطإ ايهطِٜ ٚظُٝع األسذاّ

َٚٔ اجلعا٥ط قاٍ احلادإ ذلُس ؾطٜف ٚتٛفٝل عبسايطظام: َٛدٛزات املعطض تػط ايٓفٛؽ ٚتؿطح  .عٔ ططٜل ايكا٥ُني ع٢ً املعطض

ايبايؼ بهتاب اهلل ٚعًَٛ٘ ٚتتبع نتابت٘ ٚتسٜٚٓ٘ َٔ عضط اإلغالّ األٍٚ إىل اآلٕ سٝح االٖتُاّ ب٘ دًٝا دسا َٔ ايضسٚض الٖتُاَٗا 

خالٍ دلُع املًو فٗس يطباع١ املضشف ايؿطٜف باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚغعسْا بعٜاض٠ املعطض ٚايتذٍٛ فٝ٘ ٚاالطالع ع٢ً ْفا٥ػ٘ َٔ 

ْٚؿهط خازّ احلطَني ايؿطٜفني املًو غًُإ ع٢ً عٓاٜت٘  .َإ ايكسمي١ ٚاحلسٜج١رلطٛطات قطآ١ْٝ َٚضاسف ؾطٜف١ جلُٝع األظ

ٚقس ايتكت "ايطٜاض" باألغتاش فٛاظ احملطز  .بهتاب اهلل ٚمبكسغات املػًُني نُا ْؿهط ايكا٥ُني ع٢ً ٖصا املعطض اجلٌُٝ ٚاملفٝس

كاّ خازّ احلطَني ايؿطٜفني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع ض٥ٝؼ دلًؼ إزاض٠ ؾطن١ مساٜا ايكابط١ املٓع١ُ يًُعطض سٝح ضفع ؾهطٙ مل

نُا ؾهط احملطز األَري فٝضٌ بٔ  .ع٢ً اٖتُاَ٘ بهتاب اهلل ٚسطص٘ ايسؤٚب ع٢ً ْؿطٙ بني املػًُني يف َؿاضم األضض َٚػاضبٗا

 .غًُإ ايصٟ تفطٌ بتسؾني املعطض ظٛاض احلطّ ٚايتذٍٛ فٝ٘ ٚإعذاب٘ مبا ؾاٖس
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 ختاو برَايج ضيىف انرحًٍ بًركاز انُسهت

 

 ايبالز –دس٠ 

 

عطٛض َػتؿاض أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ املؿطف ايعاّ ع٢ً ٚناي١ ايت١ُٝٓ باإلَاض٠ ايسنتٛض ٖؿاّ بٔ عبسايطمحٔ ايفاحل ٜكاّ 

ايٓع١ٖ ايتابع جلُع١ٝ َطانع األسٝا٤ مبه١ املهط١َ ٚايصٟ  َػا٤ ايّٝٛ األسس سفٌ ختاّ بطْاَر اإلستفا٤ بطٝٛف ايطمحٔ مبطناظ

 ٚأعطا٤ ٚض٥ٝؼ ٚايؿٝٛر ٚاألعٝإ ٚاملػؤٚيني ايؿدضٝات َٔ عسز ٚعطٛض املؿاعط، أضنإ ٚضعا١ٜ ٚبسعِ ًَٜٛا ″36”أغتُط ظٖا٤ ايـ

اإلستفا٤ بطٝٛف ايطمحٔ يف َطناظ َٔ دٗت٘ أٚضح ايؿٝذ عازٍ بٔ أَني سافغ إٔ بطْاَر  .األسٝا٤ مبه١ املهط١َ َطانع مجع١ٝ

ايٓع١ٖ سكل زلاسًا نبريًا ٚتفاعاًل ضا٥عًا َٔ ايعٚاض ٚاحلطٛض ٚضٝٛف ايطمحٔ َٔ رلتًف بعجات احلر ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ َٔ رلتًف 

عٔ َه١ بني  زٍٚ ايعامل، سٝح أؾتٌُ ع٢ً عس٠ فعايٝات ٚبطاَر َتٓٛع١ َٓٗا اإلغتكباٍ ٚاحلفا٠ٚ ٚايطٝاف١ ايعطب١ٝ ٚعطضًا َط٥ًٝا

املاضٞ ٚاحلاضط َٚٚعٜسًا َٔ األيعاب احلطن١ٝ ٚاملػابكات ٚظٜاضات املؿاعط َٚتشف احلطَني ٚدلػات سذاظ١ٜ ٚبطْاَر ثكايف ٚعؿا٤ 

ع٢ً ايططٜك١ احلذاظ١ٜ ٖٚساٜا ع١ٝٓٝ، سٝح أْطًكت ٖصا ايفعايٝات َٔ بعس صال٠ املػطب َٔ ّٜٛ األضبعا٤ اخلاَؼ ٚايعؿطٕٚ َٔ ؾٗط 

٠ املاضٞ ٚتٛاصًت بؿهٌ َػتُط ست٢ ايّٝٛ األسس ٚايصٟ غٝؿٗس سطٛض ٚاٖتُاّ َػتؿاض أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ شٟ ايكعس

املؿطف ايعاّ ع٢ً ٚناي١ ايت١ُٝٓ بإَاض٠ املٓطك١ ايسنتٛض ٖؿاّ بٔ عبسايطمحٔ ايفاحل يًشفٌ اخلتاَٞ، مما ٜؿذعٓا ع٢ً زعِ ٚضعا١ٜ 

طف فٝٗا غس١َ ضٝٛف ايطمحٔ ٚايرتسٝب بِٗ ٚتعطٜفِٗ بايعاص١ُ املكسغ١ َه١ املهط١َ َجٌ ٖصٙ ايفعايٝات اإلدتُاع١ٝ اييت ْتؿ

 .ٚتهطميِٗ ٚإغتػالٍ أٚقاتِٗ يف دٛ َفعِ بايفعايٝات ايجكاف١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايرتٚحي١ٝ ٚبطعا١ٜ ٚزعِ ال ذلسٚز َٔ أضنإ املؿاعط
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 تكريى كشافت وجىانت انًذيُت بأوسًت وباجاث انخذيت بانحج

 

أْؿط١ ٚبطاَر املعػهط ايهؿفٞ خلس١َ ضٝٛف ايطمحٔ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ أقاَت جل١ٓ ايرباَر ايجكاف١ٝ ٚاملػابكات باملعػهط  ضُٔ

١ٓ سفاًل يتهطِٜ املتُٝعٜٔ َٔ اجلٛاي١ ٚايهؿاف١ يف خس١َ احلذاز َٔ ظٚاض املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٚشيو بطعا١ٜ َسٜط عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املسٜ

يعاّ ع٢ً املعػهط ايهؿفٞ خلس١َ ضٝٛف ايطمحٔ األغتاش ْاصط بٔ عبساهلل ايعبسايهطِٜ ٚعطٛض ٚنٌٝ ايه١ًٝ املٓٛض٠ املؿطف ا

ايتك١ٝٓ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ املٗٓسؽ سػني ذلُس ٚعسز َٔ املؿطفني ايرتبٜٛني ٚقاز٠ ايهؿاف١ نُا ؾاضى يف استفاي١ٝ ايتهطِٜ ايالعب 

ط عاّ ايتعًِٝ باملٓطك١ األغتاش ْاصط ايعبسايهطِٜ ن١ًُ ضسب فٝٗا باحلطٛض ٚأث٢ٓ ع٢ً ٚخالٍ احلفٌ أيك٢ َسٜ  .ايسٚيٞ َايو َعاش

اجلٗٛز اييت ٜبصهلا أبٓاؤٙ ايهؿاف١ ٚاجلٛاي١ يف خس١َ ضٝٛف ايطمحٔ َٔ ظٚاض املس١ٜٓ املٓٛض٠ َؤنسا ظٗٛضِٖ باملعٗط املؿطف ضُٔ 

بسايهطِٜ أبٓا٤ٙ ايهؿاف١ ٚاجلٛاي١ أمنٛشدًا ضا٥عًا يؿباب ٖصا َٓع١َٛ َٔ اخلسَات ايتطٛع١ٝ املكس١َ يطٝٛف ايطمحٔ ، ٚعس ايع

ايٛطٔ خالٍ َا قسَٛٙ َٔ أعُاٍ َٚٗاّ تطٛع١ٝ ٚإْػا١ْٝ ػاٙ ضٝٛف ايطمحٔ ، نُا ٖٓأِٖ بٌٓٝ ؾطف خس١َ احلذاز َٚػاعستِٗ 

بسٚضٙ ؾهط قا٥س املعػهط  .ٚتكسِٜ ايعٕٛ هلِ ، ٚؾهط جلإ تٓعِٝ احلفٌ ،َتًُٓٝا إٔ تهًٌ دٗٛز اجلُٝع بايتٛفٝل ٚايػساز

ايهؿفٞ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ األغتاش ذلُس بٔ غبٌٝ بامس٘ ْٚٝاب١ عٔ مجٝع ايكاز٠ ايهؿفٝني ٚاجلٛاي١ ٚايهؿاف١ َسٜط عاّ تعًِٝ املٓطك١ 

اي١ ايهؿاف١ ع٢ً اٖتُاَ٘ ٚزعُ٘ ٚإؾطاف٘ املباؾط ع٢ً أعُاٍ املعػهط عال٠ٚ ع٢ً اط٦ُٓاْ٘ ًَٜٛٝا ع٢ً غال١َ أبٓا٥٘ ايهؿاف١ ٚاجلٛ

املؿاضنني يف اخلس١َ َؤنسًا إٔ تهطِٜ املتُٝعٜٔ َِٓٗ ٜأتٞ ؼفٝعًا َٔ قٝاز٠ املعػهط يًذُٝع يتكسِٜ أفطٌ اخلسَات يًشذاز َٔ 

ٚؾٗس بطْاَر احلفٌ ايصٟ أقِٝ مبكط املعػهط ايهؿفٞ بطاع١ اجلٛاي١ ٚايهؿاف١ يف ايتكسِٜ ٚاإليكا٤ ٚاإلْؿاز  .ظٚاض املس١ٜٓ املٓٛض٠

ٚايضٝشات ايهؿف١ٝ ايٛط١ٝٓ اييت ْايت اغتشػإ اجلُٝع ، ٚيف اخلتاّ نطّ ضاعٞ احلفٌ أبٓا٤ٙ َٔ ايهؿاف١ ٚاجلٛاي١ املتُٝعٜٔ 

  .ايضٛض ايتصناض١ٜ بأٚمس١ ٚبادات اخلس١َ ايعا١َ باحلر ٚايتكطت
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 أنف حاج يغادروٌ يطار جذة 600

 

َسٜط ايعالقات « عهاظ»ضس١ً د١ٜٛ َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ست٢ ّٜٛ أَؼ سػب َا أٚضش٘ يـ 2282أيف ساز يف  600غازض سلٛ 

اخلاَؼ عؿط َٔ ؾٗط ذلطّ املكبٌ ٚاإلعالّ باملطاض تطنٞ ايصٜب، َتٛقعا إٔ ٜضٌ عسز ضٝٛف ايطمحٔ املػازضٜٔ عرب َطاض دس٠ ست٢ 

ٚعرب ضٝٛف ايطمحٔ ايصٜٔ انتعت بِٗ صاالت املطاض َِٚٓٗ ذلُس بؿري، امحس عبسايععٜع، ٚغاَٞ  .أيف ساز ٚساد١ 900

عهطش، ٚابطاِٖٝ مجاٍ عٔ ؾهطِٖ ٚتكسٜطِٖ ع٢ً َا ملػٛٙ َٔ طٝب نطّ ٚسفا٠ٚ ٚتطسٝب َٔ مجٝع ايكطاعات ايعا١ًَ يف سر 

ٚأعطبٛا عٔ ععِٝ اَتٓاِْٗ حله١َٛ خازّ احلطَني  .متٛا ْػهِٗ بفطٌ اهلل تعاىل يف دٛ َٔ ايػه١ٓٝ ٚايٛقاضٖصا ايعاّ ست٢ أ

 .ايؿطٜفني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع ع٢ً َا بصيت٘ ايكطاعات ايعا١َ ٚاخلاص١ َٔ دٗٛز َط١ٝٓ يتػٌٗٝ أزا٤ َٓاغو احلر
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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
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