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 ألف حاج وحاخت يصلىن إلى المديىت المىىرة 62أكثر مه 

 

 دايبال –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١ اذتر  سذاز،  505262بًؼ عدد اذتذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبّٝٓت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١، إٔ َطاز األَري  .ٚفل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ يف املٓطك١

َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، إضاف١  505.62بدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ أزبع١ َٔ اذتذاز، فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس٠ ستُد بٔ ع

 .سذاز 605666.إىل ثالث١ سذاز قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠، يف سني بًؼ زتُٛع اذتذاز ايكادَني ست٢ أَظ 

سادًا ٚساد١، فُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ تازخي٘  595066بًػت أَظ  ٚأظٗست اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ

 .6506.َطافسًا، َػري٠ إىل إٔ أنجس ادتٓطٝات املتٛادد٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ سذاز ادتُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ ٚعددِٖ  .952550

سادًا ٚساد١ َكاز١ْ َع املتبكني يٓفظ ايّٝٛ  5895620َطا٤ أَظ بًؼ ٚيفتت إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢  .سذاز

 .سادًا ٚساد١ 9525529ٖـ ٚعددِٖ 9.82َٔ سر ايعاّ املاضٞ 
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 ألف حاج وحاخت يصلىن إلى المديىت المىىرة 62أكثر مه 
 

 املٓٛز٠ املد١ٜٓ - ٚاع

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١ اذتر  بًؼ عدد اذتذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أَظ، قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبّٝٓت ٚسد٠ اإلسصا٤ ٚايتكازٜس  .سذاز، ٚفل اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ يف املٓطك١ 505262

ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ أزبع١ َٔ اذتذاز، فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس٠ باملؤضط١، إٔ َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص 

َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، إضاف١ إىل ثالث١ سذاز قدَٛا بطٝازاتِٗ َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠، يف سني بًؼ زتُٛع اذتذاز ايكادَني  505.62

سادًا ٚساد١، فُٝا بًؼ اجملُٛع  595066 ٚأظٗست اإلسصا١ٝ٥ إٔ سسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ .سذاز 605666.ست٢ أَظ 

َطافسًا، َػري٠ إىل إٔ أنجس ادتٓطٝات املتٛادد٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ سذاز  .952550ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ تازخي٘ 

بًؼ ٚيفتت إىل إٔ عدد اذتذاز املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ َطا٤ أَظ  .سذاز .6506.ادتُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ ٚعددِٖ 

 .سادًا ٚساد١ 9525529ٖـ ٚعددِٖ 9.82سادًا ٚساد١ َكاز١ْ َع املتبكني يٓفظ ايّٝٛ َٔ سر ايعاّ املاضٞ  5895620
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 زار معرض المشروعات العمالقة بالمدينة المنورة

 رئيس بعثت حح ماليزيا يشيد بدهىد المملكت في خدمت الحداج

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

عرب ز٥ٝظ بعج١ اذتر مبايٝصٜا داتٛ ضٝد صاحل َفطٌ عٔ خايص غهسٙ ذته١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يالٖتُاّ ٚايعٓا١ٜ     

ايفا٥ك١ بايصٚاز، ٚع٢ً املػسٚعات ايعدٜد٠ اييت تصب يف خد١َ اذتذٝر، دا٤ ذيو خالٍ شٜازت٘ ملعسض املػسٚعات ايت١ُٜٛٓ ايعُالق١ 

ٚايرٟ تطتطٝف٘ ادتاَع١  -سفع٘ اهلل -يف عٗد خادّ اذتسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبد ايعصٜصمبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

اإلضال١َٝ، ٚغٗد املعسض خالٍ ايفرت٠ املاض١ٝ إقباال َتصاٜدا َٔ ايٛفٛد ايصا٥س٠ َٔ طالب املدازع ٚادتاَعات ٚممجًٞ بعجات اذتر 

ٚاملٗتُني َٔ َٛاطٓني َٚكُٝني5 ٚجيطد املًتك٢ ٚاملعسض ايرٟ دغٓ٘ صاسب ايطُٛ  ٚشٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚزداٍ األعُاٍ ٚاملطتجُسٜٔ

املًهٞ األَري فٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ دٗٛد املًُه١ يف تكدِٜ أفطٌ ارتدَات يًُٛاطٓني ٚاذتذاز 

٘ َػاٖد٠ املػسٚعات ايعُالق١ ٚايتعسف ع٢ً ايٓك١ً ٚاملعتُسٜٔ ايرٟ ٜفدٕٚ يًًُُه١ َٔ نٌ أضتا٤ ايعامل5 ٜٚتٝح املعسض يصا٥سٜ

اذتطاز١ٜ ايٓٛع١ٝ يًُٓطك١ عرب زتطُات يًُػسٚعات ايت١ُٜٛٓ َٚا تكدَ٘ ايدٚي١ زعاٖا اهلل َٔ املػازٜع يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٚػازى يف 

ٚ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ٚ ايػسن١ ايُطعٛد١ٜ يًهٗسبا٤  املعسض عد٠ دٗات سه١َٝٛ َٓٗا ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚٚشاز٠ ايدفاع ٚ أَا١ْ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠

 ٚ غسن١ املٝاٙ ايٛط١ٝٓ ٚ املؤضط١ ايعا١َ يًخطٛط اذتدٜد١ٜ ٚ ١٦ٖٝ تطٜٛس املد١ٜٓ املٓٛز٠،، ٜٚأتٞ املًتك٢ ٚاملعسض ايرٟ تٓعُ٘ اهل١٦ٝ

ٔ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚ ايػسنات ارتاص١ املٓٛز٠ ايعا١َ يتطٜٛس املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايتعإٚ َع إَاز٠ املٓطك١ ٚٚشاز٠ املاي١ٝ ٚمبػازن١ عدد َ

يتطًٝط ايط٤ٛ ع٢ً املػسٚعات ايعُالق١ اييت تػٗدٖا َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً ناف١ األصعد٠ ٚيف َكدَتٗا َػسٚع تٛضع١ املطذد 

 .كٌايٓبٟٛ ايػسٜف إضاف١ إىل َػازٜع ت١ُٜٛٓ يف شتتًف اجملاالت ايصش١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ َٚػسٚعات اإلضهإ ٚايٓ
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 دولت 051ألفًا مه  62المدلح: بروامح ضيىف خادم الحرميه للحح خدم 

 «بروامح وحقق وداحاث كبيرة وملمىستإن آل الشيخ طّىر كثيًرا في ال»قال: 

 

أٚضح األَني ايعاّ يربْاَر ضٝٛف خادّ اذتسَني ايػسٜفني يًشر ٚايعُس٠، عبداهلل َدجل املدجل، إٔ ايربْاَر ٜسعاٙ ٚال٠ األَس ٚتػسف 

أْ٘ خالٍ ٖرٙ املطري٠ املبازن١ اضتفاد َٔ ايربْاَر « املد١ٜٓ«ٚأغاز يف تصسٜح يـ .9.95عًٝ٘ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف َٓر عاّ 

 ٜػسف ع٢ً ايربْاَر ٚشٜس ايػؤٕٚ «ٚقاٍ:.دٚي١ َٔ مجٝع قازات ايعامل 926أيف َطتفٝد قاَٛا بأدا٤ اذتر ميجًٕٛ أنجس َٔ  .5ضتٛ 

ٌّٗ يٓا نٌ َا ضتتاد٘ يساس١  اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ايػٝخ صاحل بٔ عبدايعصٜص بٔ ستُد آٍ ايػٝخ، سٝح ٜتابع نٌ صػري٠ ٚنبري٠ ٜٚط

دت١ٓ تعٌُ ع٢ً خد١َ  .9إٕ ايربْاَر تػسف عًٝ٘ دت١ٓ تٓفٝر١ٜ أتسأضٗا ٖٚٓاى «ٚأضاف:  ٝر١ٜدت١ٓ تٓف  .«ضٝٛف املًو ضًُإ

َٔ  9666دٚي١ َِٓٗ  .5ساز َطًِ َٚط١ًُ ميجًٕٛ  5.66متت اضتطاف١  9.80ايطٝٛف نٌ سطب َا نًف ب٘ ٚيف سر ٖرا ايعاّ 

يػهس ادتصٌٜ يعساب ايربْاَر َعايٞ فط١ًٝ ايػٝخ صاحل آٍ ايػٝخ أتكدّ با»ٚتابع:  .«فًططني ْٚدعٛ اهلل إٔ ٜدِٜ عًٝٓا أَٓٓا ٚإميآْا

ّٛز نجريا يف ٖرا ايربْاَر ٚسكل صتاسات نبري٠ ًَُٚٛض١ ٚايهادز ايرٟ ٜعٌُ يف بسْاَر خادّ اذتسَني ايػسٜفني عددِٖ  ايرٟ ط

َطاز املًو عبدايعصٜص دت١ٓ ٚيف َطاز  دت١ٓ َٛشعني يف ايسٜاض ٚيف .9َٛظفا َٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٜعًُٕٛ يف  956

املد١ٜٓ دت١ٓ ٚيف َه١ املهس١َ دت١ٓ، ٚنريو يف املػاعس املكدض١ دت١ٓ َع ٚدٛد َتعٗدٜٔ يهٌ بسْاَر َتعٗد خاص، َٛفسٜٔ طاقُا 

 .«غخص نٌ ٖؤال٤ دٓدٚا رتد١َ اذتاز يهٞ ٜؤدٚا ْطهِٗ 66.نبريا رتد١َ ضٝٛف املًو ضًُإ حيفع٘ اهلل ٜصٌ عددِٖ يـ 

آتت دٗٛد ايكا٥ُني ع٢ً ايربْاَر مثازٖا ٚهلل اذتُد، ٚأغادت ٚضا٥ٌ إعالّ بالد اذتذاز مبا ُٜبرٍ هلِ، ٚمل «َٚط٢ بكٛي٘: إغادات عد٠

ٜؤثس ع٢ً ذيو سادخ ايتدافع يف ٢َٓ ْٚدعٛ اهلل إٔ ٜسسِ األَٛات ٜٚطهِٓٗ ادت١ٓ، ٚإٔ ٜػفٞ املصابني، فهجريا َٔ ايػخصٝات اييت 

 تٛدٜع اذتذاز  .«يربْاَر َٔ غت٢ ايدٍٚ نتبٛا ٚزدٚا ع٢ً بعض املػسضني ايرٜٔ ٜطتػًٕٛ َجٌ ٖرٙ ايعسٚفَعٓا يف ٖرا ا

ساز َٔ َطاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚضٛف ٜصٌ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ قادَٕٛ َٔ  266ٚقاٍ: مت تٛدٜع اذتذاز ايفًططٝٓٝني َٔ قطاع غص٠ ٚعددِٖ 

ساز، ضٛف ميهجٕٛ يف املد١ٜٓ ملد٠ َٜٛني ٜٚػادزٕٚ  ١266 ايػسب١ٝ ٚعددِٖ أًٜطا َه١ ايدفع١ ايجا١ْٝ َٔ سذاز فًططني َٔ ايطف

إٕ ٖرا ايربْاَر ٜصدز زضاي١ َٔ األَا١ْ ايعا١َ يربْاَر ضٝٛف خادّ اذتسَني ايػسٜفني يًشر «َٚط٢ بكٛي٘: .يفًططني ّٜٛ ادتُع١

أعُاٍ اذتر ٜطبع َٓٗا عددإ يف َه١ َٚجًُٗا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايعُس٠، ٚنريو زت١ً ض١ٜٛٓ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚايًػ١ اإلصتًٝص١ٜ أثٓا٤ 

ضتٔ ال ْعٌُ مبفسدْا »ٚشاد بكٛي٘:  .«آالف ْطخ١ تسصد ٚتٛثل مجٝع أعُاٍ اذتر ٚتٛشع ع٢ً اذتذاز 96َٚٔ نٌ عدد ٜتِ طباع١ 

ِ ٜبريٕٛ َعٓا دٗدا نبريا، ٚنريو فٗٓاى دٗات تعٌُ َعٓا ٖٚٞ ٚشاز٠ ارتازد١ٝ ممج١ً يف ضفازات خادّ اذتسَني ايػسٜفني ألْٗ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ َٔ خالٍ ادتٛاشات ٚتصازٜح اذتر ٚٚشاز٠ ايصش١، اييت ٚفست يٓا نادزا طبٝا َسافكا َع ايربْاَر ست٢ ْٗا١ٜ اذتر ٚال 

و ضًُإ بٔ ْٓط٢ ٚشاز٠ اإلعالّ، اييت تكّٛ مبتابع١ ايطٝٛف ٜٚهفٞ إٔ ٖرا ايربْاَر حيٌُ اضِ خادّ اذتسَني ايػسٜفني املً

ٚأغاز األَني ايعاّ يًربْاَر إىل تٓعِٝ َطابكات د١ٜٝٓ ٚثكاف١ٝ يف ٢َٓ ٚيف َه١ املهس١َ، نُا قاّ   َطابكات د١ٜٝٓ  .«عبدايعصٜص

ايطٝٛف بصٜاز٠ املعامل اإلضال١َٝ يف َه١ َٓٗا غاز سسا٤ ٚدبٌ ثٛز ٚنط٠ٛ ايهعب١ ٚيف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚضع هلِ بسْاَر خاص َٓٗا 

نُا اضتطفٓا ايػٝخ عًٞ اذترٜفٞ، «ٚقاٍ: .زتُع املًو فٗد يطباع١ املصشف ايػسٜف َٚطذد قبا٤ ٚايكبًتني ٚضٝد غٗدا٤ أسدشٜاز٠ 

َٔ أٚيٝا٤ أَٛز املتٛفني يف  .إَاّ ٚخطٝب املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف، باإلضاف١ إىل ٚايد أسد ايػٗدا٤ املتٛفني يف َطذد طٛازئ عطري ٚ

ٚذنس إٔ يدِٜٗ تٓعِٝ يدٚزات تدزٜب١ٝ يًُٛظفني يف  .«يف اضتطافتِٗ تأثري نبري ع٢ً ْفٛع ايطٝٛفاملطذد َٔ بٓذالدٜؼ، ٚنإ 
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زتاٍ االتهٝت ٚدٚز٠ عٔ إداز٠ اذتػٛد يف داَع١ األَري ْاٜف يًعًّٛ األ١َٝٓ، الفتا إىل إٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ سسٜص١ ع٢ً زفع 

ٚذنس اْ٘ ٜٛدد بسْاَر خاص ذتذاز فًططني ٚعددِٖ  بعد إْطاْٞ .ني ايػسٜفنيَطت٣ٛ َٛظفٞ األَا١ْ ايعا١َ يربْاَر خادّ اذتسَ

% ْطا٤ ٖٚٛ بسْاَر ذٚ بعد إْطاْٞ ٚاضح يعٓا١ٜ سهاّ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بايكط١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ 6.% زداال 29ٚأيف ساز َِٓٗ 

ٜص، ٜسمح٘ اهلل، ٚضاز عًٝ٘ أبٓاؤٙ َٔ بعدٙ ست٢ عٗد املًو حتدًٜدا ٖٚٛ َٓر عٗد ضابل اخترٙ َؤضظ ٖرا ايدٚي١ ايعع١ُٝ املًو عبدايعص

 .ضًُإ، حيفع٘ اهلل، ٜٚرتدِ ذيو ايعطا٤ ٖٚٓاى َٔ ٜبهٞ فسسا عٓد ٚصٛهلِ َٔ فًططني مله١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠

% َٔ أضاتر٠ 6.يعصٜص َِٓٗ ساز ع٢ً ْفك١ املًو ضًُإ بٔ عبدا 5.66قد بًؼ  9.80ٚذنس إٔ عدد َٔ مت اضتطافتِٗ يف سر ٖرا ايعاّ 

% ميجًٕٛ ايٓخب ايفهس١ٜ َجٌ 56% َٔ زؤضا٤ ٚأعطا٤ بازشٜٔ يف ادتُعٝات ٚاملسانص ٚاملٓعُات ٚاهل٦ٝات اإلضال١َٝ 6ٚ.ادتاَعات ٚ

ذتر % َِٓٗ َٔ ايٓطا٤، َبٝٓا إٔ ايربْاَر يٝظ ٖدف٘ ا96اإلعالَٝني ٚعدد َٔ األطبا٤ ٚايعطهسٜني ٚايكطاٚض١ ممٔ أضًُٛا سدٜجا، 

  .فكط، ٚإمنا ميتد ملا َا بعد اذتر َٔ خالٍ ايتٛاصٌ ٚايرباَر املػرتن١ َع ايطٝٛف َٚع املؤضطات اييت ٜٓتُٕٛ إيٝٗا

*********************************  

إٕ ايعٝاد٠ قاٍ َطؤٍٚ عٝاد٠ بسْاَر ضٝٛف خادّ اذتسَني ٚا٥ٌ ْافع ادتابسٟ:   ساز ع٢ً َداز ايطاع١ 5.66ادتابسٟ: ايعٝاد٠ ختدّ 

ضاع١ رتد١َ اذتذاز ملٔ حيتاز يًهػف  .5ساز، ٚتعٌُ ع٢ً َداز  5.66ايطب١ٝ املكا١َ بفٓدم نسٚإ بالشا َكس ايطٝٛف ختدّ 

ٚذنس أْ٘ يف ساٍ ٚدٛد أَساض َطتعص١ٝ ٜتِ ْكٌ اذتاز املسٜض عرب اإلضعاف اجملٗص ظٛاز ايفٓدم ٜٚتِ ْكً٘  .ايطيب ٚايعالز ايطسٜع

ٚبني إٔ َٔ أنجس اذتاالت اييت مت ايهػف عًٝٗا استكإ يف اذتًل، ضعاٍ، ازتفاع يف دزد١  .ٖٛ َطتػف٢ األْصازألقسب َطتػف٢ ٚ

اذتساز٠، َبٝٓا أْ٘ ٜتِ تٛفري ايعالز َٔ قبٌ ايػؤٕٚ ايصش١ٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ َػادز٠ آخس ساز َٔ ضٝٛف خادّ اذتسَني 

 956َِٓٗ أطبا٤ زداٍ َع طبٝبتني يًٓطا٤، َٜٚٛٝا ٜتِ ايهػف ع٢ً أنجس َٔ  8مخط١ أطبا٤  ٚبني إٔ يدِٜٗ. ايػسٜفني، حيفع٘ اهلل

َسض٢ ناْٛا  2سادا يف عٝاد٠ ضٝٛف خادّ اذتسَني ايػسٜفني، الفتا إىل اْ٘ مت ْكٌ عدد بطٝط ملطتػف٢ األْصاز قد ال ٜصٜد عٔ 

  .حيتادٕٛ يبعض ايتشايٌٝ ٚاذتُد هلل زدعٛا ملكس ضهِٓٗ ضاملني

*********************** 

 ايربْاَر*

 املطتفٝدٕٚ*

  َطتفٝد أيف .5-

  دٚي١ 926 ميجًٕٛ-

  9.80 سر* 

 فًططٝين 9666 َِٓٗ ساز 5.66-

 دٚي١ .5 ميجًٕٛ -

  داَعات أضاتر٠ َِٓٗ% 6.-

  اإلضال١َٝ ٚاهل٦ٝات ٚاملٓعُات ٚاملسانص ادتُعٝات يف بازشٕٚ ٚأعطا٤ زؤضا٤% 6. -

  ايفهس١ٜ ايٓخب ميجًٕٛ% 56-

 اإلغساف*

 ٖـ 9.95 َٔ عًٝ٘ تػسف اإلضال١َٝ ايػؤٕٚ ٚشاز٠-

  تٓفٝر١ٜ دت١ٓ -

  ايطٝٛف خد١َ ع٢ً تعٌُ دت١ٓ .9 -
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  َٚه١ ٚاملد١ٜٓ دد٠ ٚيف ايسٜاض يف َٛظفا 956 -

 خاص َتعٗد بسْاَر يهٌ َتعٗدٜٔ ٚدٛد -

  اذتاز رتد١َ غخص 66.-

 َػازن١ دٗات*

  ارتازد١ٝ ٚشاز٠ -

  ايداخ١ًٝ ٚشاز٠ -

  ايصش١ ٚشاز٠-

 اإلعالّ ٚشاز٠-

  بساَر*

 املهس١َ َه١ ٚيف ٢َٓ يف ٚثكاف١ٝ د١ٜٝٓ َطابكات تٓعِٝ-

  ٚاملد١ٜٓ َه١ يف اإلضال١َٝ املعامل شٜاز٠-

  فًططني ذتذاز خاص بسْاَر-
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌ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

 هجاهد ًور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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