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خادو انحريٍٍ :نٍ َسًح نألٌادي انخفٍّت بانعبث فً يسؤونٍت انًًهكت عٍ خذيت انحجاج
ال تأثٍر نًحاوالث استغالل «حادثت انتذافع»..وحرٌصوٌ عهى ن ِّى انشًم انعربً واإلساليً

أند خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص إٔ ايتصسحيات غري املطؤٚيٚ ١اهلادف ١إىل االضتػالٍ ايطٝاض ٞؿادث ١ايتدافع
يف َٓٚ ،٢إسداخ ايفسقٚ ١االْكطاّ يف ايعامل اإلضالَ ،ٞئ تؤثس عً ٢دٚز املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛدٚٚ ١ٜادبٗا ايهبري َٚطؤٚيٝاتٗا
ايعع ١ُٝيف خد َ ١ضٛٝف ايسمحٔٚ ،سسصٗا ايدا ِ٥عً ٢مل ايػٌُ ايعسبٚ ٞاإلضالَٚ ،ٞئ تطُح املًُه ١أل ٟأٜدٍ خف ١ٝبإٔ تعبح
بريوٚ .غدد عً ٢إٔ املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜاييت غسّفٗا اهلل غدَ ١اؿسَني ايػسٜفني ٚقاصدُٜٗاْ ،رزت ْفطٗا ٚإَهاْاتٗا َٚا
أٚتٝت َٔ دٗد قٝادٚ ً٠سهٚ ً١َٛغعبًا يساس ١ضٛٝف ايسمحٔ ٚايطٗس عً ٢أَِٓٗ ٚضالَتِٗٚ .ددد اجملًظ سسص املًُه ١عً ٢ؼكٝل
تطًعات ايػعب ايطٛز ٟايػكٝل َٛٚقفٗا ايداعِ ؿٌ األشَ ١ايطٛز ١ٜعً ٢أضاع ضًُٚ ٞفكًا ملكسزات َؤمتس دٓٝف (ٚ )1مبا ٜهفٌ
إْٗاَ ٤ا ٜتعسض ي٘ ايػعب ايطٛز ٟايػكٝل َٔ َآض ٞعًٜ ٢د ايٓعاّ ايطٛزٚ ،ٟتاليف اضتُساز تداعٝات ٖر ٙاألشَ ١عً ٢األَٔ
ٚاالضتكساز يف املٓطكٚٚ .١افل اجملًظ عً ٢مش ٍٛايطالب ذ ٟٚاالستٝادات اـاص َٔ ١ذ ٟٚاإلعاقات ايصشٚ ١ٝاؾطُ ١ٝباملهافآت
املكسز ٠يطالب ايتعً ِٝاـاص َٔ ذ ٟٚاالستٝادات اـاصٚ ،١زفع َكداز ٖر ٙاملهافآت يتصبح  066زٜاٍ غٗسًٜا يًُسسً ١االبتدا١ٝ٥
 056ٚيًُتٛضط 066ٚ ١يًجاْ ١ٜٛيف ساي ١عدّ ضهٔ ايطالب يف األقطاّ ايداخًٚ .١ٝتصبح  186زٜاالً يالبتدا 006ٚ ١ٝ٥يًُتٛضط006ٚ ١
يًجاْ ١ٜٛيف ساي ١ضهٔ ايطالب يف األقطاّ ايداخً .١ٝنُا ٚافل عً ٢تٓع ١٦ٖٝ ِٝتٛيٝد ايٛظا٥ف َٚهافش ١ايبطاي َٔ ١خالٍ ايتٓطٝل
بني مجٝع اؾٗات اؿهٚ ١َٝٛاـاص ١ذات ايعالق ١بطٛم ايعٌُ ٚتعصٜص املػازن ١بٗٓٝا ٚايعٌُ عً ٢تُٓ ١ٝايكطاعات املٛيد ٠يًٛظا٥ف
ٚاضتجُاز املٝص ٠ايتٓافط ١ٝيف َٓاطل املًُه ١هلرا ايػسضٚ .نإ املًٝو تسأع اؾًط ١اييت عكدٖا فًظ ايٛشزا ،٤بعد ظٗس أَظ
االثٓني ،يف قصس ايُٝاَ ١مبد ١ٜٓايسٜاضٚ .يف بدا ١ٜاؾًط ،١أعسب خادّ اؿسَني ايػسٜفني عٔ ايػهس ٚايتكدٜس ألصشاب اؾالي١
ٚايفخاَٚ ١ايطُ ٛقاد ٠ايد ٍٚايػكٝكٚ ١ايصدٜكٚ ١نٌ َٔ تكدّ بايعصا ٤يًًُُه ١يف ضشاٜا سادخ تدافع اؿذاز مبٓ ،٢ضا٥الً اهلل
ضبشاْ٘ ٚتعاىل هلِ املػفسٚ ٠إٔ ٜتكبًِٗ يف ايػٗداٚ ،٤إٔ مئّ عً ٢املصابني بايػفا ٤ايعادٌٚ .أطًع خادّ اؿسَني ايػسٜفني اجملًظ عً٢
َباسجات٘ َع فخاَ ١ايسٝ٥ظ عبدزب٘ َٓصٛز ٖاد ٟزٝ٥ظ اؾُٗٛز ١ٜاي ،١ُٝٓٝفددًا ايتأنٝد عً ٢دعِ املًُه ١ايهاٌَ يًذُٗٛز١ٜ
ايٚ ١ُٝٓٝسهَٛتٗا ايػسعٚ ١ٝسسصٗا ايدا ِ٥عً ٢أَٔ ٚاضتكساز ايَٚ ُٔٝطاعد ٠غعب٘ ايػكٝل ،نُا أطًع اجملًظ عًْ ٢تا٥ر َباسجات٘
َع فخاَ ١ايسٝ٥ظ قُد ٚيد عبدايعصٜص زٝ٥ظ اؾُٗٛز ١ٜاإلضالَ ١ٝاملٛزٜتاًَْٖٛٓ ١ٝا بعُل ايعالقات بني ايبًدٚ ٜٔاؿسص عً ٢تعصٜصٖا
يف كتًف اجملاالت ملا فَ ٘ٝصًش ١ايبًدٚ ٜٔايػعبني ايػكٝكنيٚ .أٚضح َعايٚ ٞشٜس ايجكافٚ ١اإلعالّ ايدنتٛز عادٍ بٔ شٜد ايطسٜف،ٞ
يف بٝاْ٘ يٛناي ١األْبا ٤ايطعٛد ١ٜعكب اؾًط ،١إٔ فًظ ايٛشزا ٤زفع ،ايػهس ٚايتكدٜس ـادّ اؿسَني ايػسٜفني عً ٢أَس ٙايهسِٜ
بصسف َطاعد ٠ير ٟٚاملتٛفني ٚاملصابني يف سادخ ضكٛط إسد ٣ايسافعات يف املطذد اؿساّ اير ٜٔمت سصسِٖ َٔ قبٌ اؾٗات
املعَٓٚ ،١ٝا تطُٓ٘ األَس ايهس ِٜباضتطاف ١اثٓني َٔ ذ ٟٚنٌ َتٛف َٔ ٢سذاز اـازز ضُٔ ضٛٝف خادّ اؿسَني ايػسٜفني ؿر
عاّ ٖ 1300ـ ٚمتهني َٔ مل متهٓ٘ ظسٚف٘ ايصش َٔ ١ٝاملصابني َٔ اضتهُاٍ َٓاضو اؿر ٖرا ايعاّ َٔ َعاٚد ٠أدا ٤اؿر عاّ
ٖ1300ـ ضُٔ ضٛٝف خادّ اؿسَني ايػسٜفني مبػ ١٦ٝاهللٚ .مبٓاضب ١ايرنس ٣اـاَطٚ ١ايجُاْني يً ّٛٝايٛطين يًًُُه ١ايعسب١ٝ
ايطعٛد ١ٜأعسب اجملًظ عٔ ايػهس ٚايجٓا ٤هلل عص ٚدٌ عًَ ٢ا تتُتع ب٘ املًُهْ َٔ ١عُ ١األَٔ ٚاالضتكسازَٚ ،ا تػٗدٚ ٙهلل اؿُد
َٔ تطٛز ٚمناٚ ٤اشدٖ ازَ ،ؤندًا إٔ نٌ املطًُني ٜػازن ٕٛاملًُه ١يف ٖرا االستفا٤؛ ألٕ ٖر ٙايرنس ٣تطذٌ اْطالق ١تازخي١ٝ
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هلر ٙايدٚي ١املبازن ١اييت ضخست إَهاْاتٗا ـدَ ١اإلضالّ ٚاملطًُني ،داعني اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ جيصَ ٟؤضظ ٖرا ايهٝإ
ايعع ِٝاملًو عبدايعصٜص بٔ عبدايسمحٔ آٍ ضعٛد ـ زمح٘ اهلل ـ ٚأبٓا ٙ٤ايربز َٔ ٠بعد ٙاملًٛى ضعٛد ٚفٝصٌ ٚخايد ٚفٗد ٚعبداهلل ـ زمحِٗ
اهلل ـ عًَ ٢ا سكك ٙٛيًٛطٔ َٔ إلاشات َتٛاصًٚ ،١إٔ ٜطدد خط ٢خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ـ
سفع٘ اهلل ـ ٜٛٚفك٘ ٚجيص ٜ٘خري اؾصا ٤عًَ ٢ا ٜٛي َٔ ٘ٝزعاٚ ١ٜاٖتُاّ باؿسَني ايػسٜفني ٚقاصدُٜٗا ٚغؤ ٕٚاملطًُني نافٚ ،١عً٢
َا تػٗد ٙاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜيف ظٌ قٝادت٘ اؿه َٔ ١ُٝأَٔ ٚاطُٓ٦إَٚ ،ا ٜتطِ ب٘  -زعا ٙاهلل  َٔ -زؤَ ١ٜطتكبً١٦ًَٝ ١ٝ
بايتٛدٗات املتصْ ١اييت تصٌ باملٛاطٔ مبػ ١٦ٝاهلل إىل َطتٜٛات أزقَ ٢عٝػًٝا ٚاقتصادًٜا ٚإٔ ته ٕٛاملًُه ١أمنٛذدًا ْادشًا ٚزا٥دًا يف
ايعامل عً ٢األصعد ٠نافٚ .١بتٛد ٘ٝنس ِٜاضتُع اجملًظ َٔ صاسب ايطُ ٛاملًه ٞاألَري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚيٚ ٞيٞ
ايعٗد ايٓا٥ب ايجاْ ٞيسٝ٥ظ فًظ ايٛشزاٚ ٤شٜس ايدفاع عٔ ْتا٥ر شٜازت٘ إىل زٚضٝا االؼادٚ ١ٜادتُاع٘ َع فخاَ ١ايسٝ٥ظ فالدميري بٛتني
اير ٟمت خالي٘ ايتأنٝد عً ٢سسص املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜعً ٢ؼكٝل تطًعات ايػعب ايطٛز ٟايػكٝل َٛٚقفٗا ايداعِ ؿٌ األشَ١
ايطٛز ١ٜعً ٢أضاع ضًُٚ ٞفكًا ملكسزات َؤمتس دٓٝف (ٚ )1مبا ٜهفٌ إْٗاَ ٤ا ٜتعسض ي٘ ايػعب ايطٛز ٟايػكٝل َٔ َآعٍ عًٜ ٢د
ايٓعاّ ايطٛزٚ ،ٟتاليف اضتُساز تداعٝات ٖر ٙاألشَ ١عً ٢األَٔ ٚاالضتكساز يف املٓطكٚ .١بني َعاي ٘ٝإٔ فًظ ايٛشزا ٤اضتُع بعد ذيو،
إىل عدد َٔ ايتكازٜس عٔ َطتذدات األسداخ ٚتطٛزاتٗا عً ٢ايطاسات ايعسبٚ ١ٝاإلقًٚ ١ُٝٝايدٚيَ ،١ٝعسبًا عٔ ايتٗٓ ١٦يًذُٗٛز ١ٜاي١ُٝٓٝ
سهٚ ً١َٛغعبًا مبٓاضب ١عٛد ٠اؿه ١َٛايٚ ١ُٝٓٝمتهٓٗا َٔ َصاٚيَٗ ١اَٗا َٔ َد ١ٜٓعدٕ ايعاصُ ١املؤقت ١مما جيطد ٚهلل اؿُد َا
ؼكل َٔ ْصس ،داعًٝا اهلل إٔ ٜتشكل األَٔ ٚاالضتكساز يف مجٝع أزدا ٤ايٚ ،ُٔٝفددًا ايتأنٝد عًٚ ٢قٛف املًُهٚ ١إخٛاْٗا
ٚأصدقاٗ٥ا يف د ٍٚايتشايف َع اؾُٗٛز ١ٜايْٚ ١ُٝٓٝصس ٠غعبٗا ٚايرٚد عٔ نساَت٘ٚ .اضتٓهس فًظ ايٛشزاَ ٤ا ٜتعسض ي٘ املطذد
األقصَٚ ٢د ١ٜٓايكدع ٚايطف ١ايػسب َٔ ١ٝاْتٗانات ٚإدسا٤ات اضتفصاشَ ١ٜطتُسٚ ٠اعتدا٤ات عً ٢أبٓا ٤ايػعب ايفًططٝين َٔ قبٌ
ضًطات االستالٍ اإلضساٚ ًٞٝ٥املطتٛطٓ نيَ ،ػددًا عً ٢دعٛات خادّ اؿسَني ايػسٜفني خالٍ اتصاالت٘ بسؤضا ٤ايد ٍٚايفاعًَٚ ١عايٞ
األَني ايعاّ يألَِ املتشد ٠بطسٚز ٠برٍ اؾٗٛد ٚاملطاع ٞاألمم ١ٝاؾادٚ ٠ايطسٜعٚ ١تدخٌ فًظ األَٔ الؽاذ ايتدابري ايعادً ١ناف١
يٛقف االْتٗانات اإلضسا ١ًٝٝ٥يًُطذد األقصٚ ،٢محا ١ٜايػعب ايفًططٝين ٚاملكدضات اإلضالَٚ ١ٝإعطا ٤ايػعب ايفًططٝين سكٛق٘
ناف .١نُا مثّٔ اجملًظ ايكساز ايصادز عٔ االدتُاع االضتجٓا ٞ٥يٛشزا ٤خازد ١ٝايد ٍٚاألعطا ٤مبٓعُ ١ايتعا ٕٚاإلضالَ ٞاير ٟعكد يف
ْٜٛٛٝزى اضتذاب ١يدع ٠ٛاملًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد ١ٜاير ٟأند ايطٝاد ٠ايفًطط ١ٝٓٝعً ٢ايكدع ايػسقٚ ١ٝزفض األَ ١اإلضالَٚ ١ٝإداْتٗا
إلدسا٤ات ضًطات االستالٍ اإلضساٚ ًٞٝ٥تصُُٗٝا عًَٓ ٢عٗا ٚإبطاهلا نْٗٛا إدسا٤ات باطًَٚ ١داْٚ ١غري قاَْٚ ١ْٝٛا تطُٓ٘ ايكساز َٔ
دع ٠ٛفًظ األَٔ ايدٚي ٞإىل ضسع ١ايتشسى إليصاّ إضسا ٌٝ٥بٛقف اْتٗاناتٗاٚ .زسب فًظ ايٛشزا ٤بتٛصٌ ممجً ٞاألطساف ايًٝب١ٝ
املتشاٚز ٠يف َد ١ٜٓايصخريات باملػسب إىل اتفام ضٝاض ٞعً ٢تػه ٌٝسه ١َٛايٛسد ٠ايٛطٓ ١ٝاير ٟأعًٓ٘ َبعٛخ ايطهستري ايعاّ
يألَِ املتشد ٠إىل يٝبٝا بسْاز د ٜٛٓيَ ،ٕٛٝعسبًا عٔ األٌَ إٔ ٜؤدٖ ٟرا االتفام إىل إْٗاَ ٤عاْا ٠ايػعب ايًٝيب ٚؼكٝل تطًعات يٝبٝا
ايػكٝك ١مبا حيفغ ٚسدتٗا ٚأَٓٗا ٚاضتكسازٖا ٚميهٓٗا َٔ ايتصد ٟيإلزٖابٚ .أدإ فًظ ايٛشزا ٤ايتفذري اإلزٖاب ٞاير ٟغٗدت٘
عاصُ ١مجٗٛز ١ٜتسنٝا ٚأد ٣إىل ضكٛط ايعدٜد َٔ ايطشاٜا ،فددًا تطأَ املًُهٚٚ ١قٛفٗا َع اؾُٗٛز ١ٜايرتن ١ٝايػكٝك ١يف
قازب ١اإلزٖاب ٚأغهاي٘ ٚصٛز ٙنافٚ ١أًّٜا نإ َصدزَ ،ٙعسبًا عٔ أسس ايتعاش ٟؾُٗٛز ١ٜتسنٝا سهٚ ً١َٛغعبًا ٚألضس
ايطشاٜا ،داعًٝا اهلل إٔ مئّ عً ٢املصابني بايػفا ٤ايعادٌٚ .أفاد َعاي ٞايدنتٛز عادٍ بٔ شٜد ايطسٜف ٞإٔ فًظ ايٛشزا ٤اطًع عً٢
املٛضٛعات املدزد ١عً ٢دد ٍٚأعُاٍ دًطت٘ َٔٚ ،بٗٓٝا َٛضٛعات اغرتى فًظ ايػٛز ٣يف دزاضتٗا.
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وكٍم إيارة يكت ٌرعى«ختايً االحتفاء بانحجاج»

زعٚ ٢ن ٌٝاَازَٓ ٠طكَ ١ه ١املهسَ ١املطاعد يًتُٓ ١ٝاملٗٓدع عدْإ خٛد ،١اؿفٌ اـتاَ ٞيفعايٝات َػسٚع االستفا ٤بطٛٝف
ايسمحٔ ،اير ٟأقاَ٘ َسناش س ٞايٓصٖ ، ١عطٛز َدٜستعًَ ِٝه ١املهسَ ١قُد اؿازثٚ ،ٞايدنتٛز حي ٞشَصَ ٞأَني عاّ
مجعَ ١ٝسانص األسٝا ٤مبه ١املهسَٚ ،١عُد ٠س ٞايٓصٖٚ ١ا ٌ٥ايًٗٝيبٚ ،عادٍ سافغ ،زٝ٥ظ َسنص س ٞايٓصٖٚ ،١عدد َٔ ٚدٗا٤
ٚأعٝإ َه ١املهسَٚ ١زداٍ ايصشافٚ ١اإلعالّٚ .أغاز ٚن ٌٝاإلَاز ٠يف نًُت٘ اىل إ ايػعب ايطعٛد ٟغعب َطٝاف َٓر قدِٜ
ايصَٔ َٛ ،دٗا ايػهس ؾُعَ ١ٝسانص االسٝاٚ ٤عً ٢زأضِٗ ايدنتٛز حي ٞشَصَٚ ،ٞايػٝخ عادٍ سافغ ،ايداعِ ملسناش س ٞايٓصٖ١
عً ٢دٗٛد ٙاملبازن ١يف خدَ ١ضٛٝف بٝت اهلل اؿساَّ ،تُٓٝا تعُٖ ِٝر ٙايفهس عً ٢مجٝع أسٝاَ ٤ه ١املهسَ ١يتعِ ايفا٥د ٠انجس
ٚاضتكباٍ اؿذاز بطسٜك ١أنرب ٚأمشٌ  .زٝ٥ظ َسنص س ٞايٓصٖ ١عادٍ سافغ  ،قاٍ يف نًُ ١أيكاٖا ْٝاب٘ عٓ٘ ابٓ٘ املطٛف أَني :إٕ
َػسٚع االستفا ٤بطٛٝف ايسمحٔ بدأ باضتكباٍ اؿذاز َٔ كتًف اؾٓطٝات َٓر غٗس ذ ٟايكعدٚ ٠إقاَ ١ايعدٜد َٔ املٓاضبات
ٚاملطابكات ٚا هلداٜا ٚاؾٛا٥ص تٛشع َٜٝٛاًٚ ..قدّ غهس ٙيهٌ َٔ غازى ٚضاِٖ يف ٖرا االستفا ٤اؾُ ٌٝايرٜ ٟعهظ سب أٖايٞ
َه ١املهسَ ١يًشذاز ٚتكد ِٜأفطٌ اـدَات هلِ .عكب ذيو قدَت ايعدٜد َٔ املطابكات ايتٓافط ١ٝبني اؿذاز ٚتكد ِٜهلِ اهلداٜا
ٚاؾٛا٥ص ايك ١ُٝباإلضاف ١إىل ايعدٜد َٔ ايفكسات املتٓٛعَٗٓٚ ١ا اجملظ اؿذاشٚ ٟعسٚض بًٗٛاْ.١ٝ
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يغادرة  099أنف حاج يٍ جذة وانًذٌُت
عُس املطري ٟـ دد٠
ضاِٖ ايتفٜٛر اإليهرت ْٞٚيف َػادز ٠اؿذاز يف تطٗ ٌٝإدسا٤ات ضفسِٖ َٓٚع سدٚخ أ ٟتأخري يًشذاز ايكادَني يصاالت
املػادزٚ ٠ضط َٛاعٝد قدد ٠ؿذاز اؾَٓٚ ،ٛعَ ١َٛتهاًَ َٔ ١مجٝع اؾٗات ايسمسَٚ ١ٝؤضطات ايطٛاف ١اييت تك ّٛبتفٜٛر
اؿذاز َٔ اؿسَني إىل َٓافر املػادز ٠سطب املٛاعٝد املربفٚ ١احملددَ ٠طبكا ست ٢ال ٜتأخس أسد َٔ اؿذٝر عٔ َٛعد ضفسٙ
َٔ خالٍ ايتٓطٝل ٚاملتابعَ ١ع ايػسنات ايٓاقً ١يف املطازات ٚاملٛاْ ،٧ياليتصاّ بٓكٌ اؿذاز سطب سذٛشاتِٗ املكسز ،٠فُٝا تكدّ
َؤضطات ايطٛاف ١تكازٜسٖا عٔ املتأخس ٜٔيعسٚف قٗس ١ٜأ ٚتًو اييت تأتْ ٞتٝذ ١ايتٗسب َٔ ايطفسٚ .زغِ تعطٌ بعض ايسسالت
ٚتأخس َٛاعٝد إقالعٗا إال إٔ اؾٗات املعٓٚ ١ٝفست ايطهٔ يًشذاز اير ٜٔسصٌ يسسالتِٗ تأخري إال إٔ ٖرا مل ٜتذاٚش  03ضاع١
ملٔ تعطًت زسالتِٗ ،سٝح أَٔ هلِ زسالت بد َٔ ١ًٜقبٌ غسنات ايطريإ اييت ايتصَت ٖرا ايعاّ يف عًُٝات اْطباط َٛاعٝد
ايسسالت ٚتٛفري زسالت بد ١ًٜيًطا٥سات اييت تعسضت أل ٟأعطاٍٚ .أند َدٜس فسع ٚشاز ٠اؿر مبٓطك ١املد ١ٜٓاملٓٛز ،٠قُد
بٝذا ،ٟٚإٔ إمجاي ٞاؿذاز املػادز ٜٔبًؼ  060805 َِٗٓ 060860متت َػادزتِٗ عٔ طسٜل َطاز املًو عبدايعصٜص ظد ،٠فُٝا
عدد املػادز ٜٔعٔ طسٜل املد ١ٜٓاملٓٛز 150010 ٠سادا ،فُٝا إمجاي ٞاؿذاز املتبكني  381086سادا ضٛف تتٛاصٌ زسالت
َػادزتِٗ إىل َٓتصف غٗس قسّ ،سطب املٛاعٝد املطبك ١يهٌ سازٚ ،تٛاصٌ اؾٗات املعٓ ١ٝغدَ ١اؿذاز أعُاهلا يف زسً١
املػادز ٠يًشذاز ٚاييت تطتُس إىل َٓتصف قسّ اير ٟسدد مبػادز ٠آخس اؿذاز .عٔ طسٜل املٓافر ايربٚ ١ٜايبشسٚ ١ٜاؾ ١ٜٛممجً١
يف َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚي ٞظدَٚ ٠طاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص باملد ١ٜٓاملٓٛز َٔ .٠داْب٘ ،قاٍ َدٜس صاالت اؿذاز
مبطاز املًو عبدايعصٜص ظد ،٠عبداهلل َسغالْ :ٞإٕ عدد اؿذاز املػادزَٜٝٛ ٜٔا بعد اْتٗاَٛ ٤ضِ اؿر ػاٚش يف اي ّٛٝانجس َٔ
 06ايف سازٚ ،سايٝا تسادع ايعدد إىل  35ايف ساز ،سٝح ٜتذاٚش عدد ايسسالت ايٓاقً ١يًشذاز َٜٝٛا َٔ َطاز املًو عبدايعصٜص
أنجس َٔ  006زسًَٜٝٛ ١ا.
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مع تمنياتنا لكم بمطالعة ممتعة ومفيده

ٌ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
" عبدالعزٌز الصاعدي  -هجاهد نور الزهاى "
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