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 آالف يخانفت بذور اإلضكاٌ بانًذيُت 10

 

 2015ّ ضبتُرب 4 - ٖـ 1436 ايكعد٠ ذٟ 20 اؾُع١

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

زبعًا ٚتطعني كايف١ مشًت املالسعات ٚايٓٛاقـ زؾدت فسم ايطٛازئ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ عػس٠ آالف ٚأ    

 .ٚكايفات ايطال١َ بدٚز اإلضهإ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ َهتب ايطٛازئ ٚايطال١َ أسد قطاعات املؤضط١ ايس٥ٝط١ٝ ٜٚع٢ٓ 

ضاض١ٝ يًشذاز ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايطال١َ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز ٚأثٓا٤ إقاَتِٗ مبتابع١ ايدٚز ايطه١ٝٓ ٚايتأند َٔ تٛفس املتطًبات األ

 .بٓدًا ًٜصّ تٛفسٖا بايدٚز ايطه١ٝٓ املعد٠ إلضهإ اؿذاز 48باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚفل بسْاَر عٌُ ٜكِ 

ٝل َع اؾٗات اـازد١ٝ ذات ٚبني إٔ ايربْاَر ٜسنص ع٢ً َتابع١ ساالت ايطٛازئ اييت تعٗس َٝداًْٝا ٚهلا عالق١ َباغس٠ باؿذاز ٚايتٓط

ايعالق١ ٚدٗات االختؿاف داخٌ املؤضط١, َػريًا إىل إٔ فسم ايطٛاز٤٣ باملؤضط١ بدأت عًُٗا قبٌ قدّٚ اؿذاز يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ 

( دٛي١ يفسم 1377( ساي١ تٓٛعت َا بني كايف١ َٚالسع١ ٚتطذٌٝ بعض ايٓٛاقـ َٔ خالٍ )10094ٚزؾدت ست٢ َطا٤ أَظ )

 .ايطٛاز٤٣
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 اكخًال جاهسيت ضكٍ انحجاج بانًذيُت

      

أعًٔ فسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠, عٔ داٖص١ٜ ايفٓادم  

ز, بعد إٔ ناْت % الضتكباٍ اؿذا 100ٚدٚز ايطهٔ بٓطب١ 

َدٜس فسع ٚشاز٠ اؿر « عهاظ»ٚأٚقح يـ .% قبٌ أٜاّ 93ايٓطب١ 

قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ, يف زدٙ ع٢ً ضؤاٍ سٍٛ دٚز ٚشاز٠ 

اؿر يف َتابع١ اغرتاطات ٚقٛابط اإلضهإ, إٔ ايٛشاز٠ عكٛ يف 

ؾ١ٓ إضهإ اؿذاز, ٚتػازى يف أعُاهلا َٔ خالٍ َٓدٚبني 

ايعاّ, ٚمتجٌ دٗاشا إغسافٝا ع٢ً أعُاٍ َؤضطات ايطٛاف١ َٚٔ بٝٓٗا َؤضط١ األدال٤, سٝح تتابع قٝاّ املؤضط١  ٜعًُٕٛ ع٢ً َداز

مبطؤٚيٝاتٗا يف تطبٝل َا تكُٓت٘ اغرتاطات ال٥ش١ إضهإ اؿذاز, َجٌ ايتشكل َٔ داٖص١ٜ ايطهٔ قبٌ إبساّ ايعكٛد, ٚتٛفس 

 .١َٜٝٛ يفسم قطاع ايطٛازئ ٚايطال١َ ايتابع يًُؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤اـدَات املطًٛب١ يًشذاز, ٚذيو َٔ خالٍ دٛالت 

ٚيفت إىل إٔ فسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٓفر شٜازات َتابع١ ٜٚسؾد ساالت ايكؿٛز ٚاـًٌ يف ايطهٔ, ٜٚٛد٘ بتأَني مجٝع 

 ق١ُٝ َٔ% 1١ملؤدسٜٔ يد٣ َؤضط١ األدال٤ بٓطب١ املتطًبات يف ايطهٔ ٚفل اغرتاطات ايال٥ش١ خؿًُا َٔ ايكُإ ايبٓهٞ املٛدع َٔ ا

 ًٜصّ َا إلنُاٍ اختؿاف نذ١ٗ اؿذاز إضهإ يًذ١ٓ زؾدٖا ٜتِ اييت املدايفات ؼاٍ فُٝا سذاز, إضهإ عكد نٌ إهاز

ٜٔ ايعابدٜٔ َٔ دٗت٘, نػف ز٥ٝظ َهتب ايطٛازئ ٚايطال١َ يف املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ ش .ايتعًُٝات ٚفل ايعكٛبات يتطبٝل بػأْٗا

دٚز ضه١ٝٓ كؿؿ١ يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يعدّ ايتصاَٗا بػسٚط ايطال١َ, َؤندا إٔ املؤضط١  4بٔ عبداهلل بسشلٞ, عٔ إخال٤ 

بايتعإٚ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ املػازن١ ذات ايعالق١ ئ تتٗإٚ يف أٟ َالسعات أٚ كايفات خاؾ١ بإضهإ اؿذاز, ٚضٝتِ ايعٌُ 

ٚبني إٔ َهتب ايطٛازئ ٚايطال١َ ايرٟ ٜع٢ٓ مبتابع١ ايدٚز ايطه١ٝٓ ٚايتأند َٔ تٛفس املتطًبات األضاض١ٝ يًشذاز  .فٛزاع٢ً إشايتٗا 

بٓدًا ًٜصّ تٛفسٖا بٗرٙ ايدٚز, َػريا  48ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايطال١َ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز ٚأثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚفل بسْاَر عٌُ ٜكِ 

١ٝ يًُهتب تكّٛ ظٛالت َٝدا١ْٝ َطتُس٠ ع٢ً ايدٚز داخٌ املٓطك١ املسنص١ٜ أٚ خازدٗا, سٝح ٚؾًت عدد إىل إٔ ايفسم املٝداْ

 .كايف١ مشًت املالسعات ٚايٓٛاقـ ٚكايفات ايطال١َ 94آالف ٚ 10املدايفات إىل 
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وزير انحج : جًيغ انقطاػاث األههيت انؼايهت ححج إشراف انىزارة أكًهج اضخؼذاداحها نخقذيى 

 أفضم انخذياث نحجاج بيج هللا انحراو

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  03ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  19َه١ املهس١َ 

 

اختتِ َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد محص٠ سذاز 

١ ملؤضطات أزباب ايطٛا٥ف, ٚذيو بصٜاز٠ ايّٝٛ دٛالت٘ ايتفكدٜ

نٌ َٔ َؤضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ, َٚؤضط١ َطٛيف 

سذاز دٓٛب غسم آضٝا, ٚذيو قُٔ دٛالت٘ ايط١ٜٛٓ ع٢ً 

َؤضطات أزباب ايطٛا٥ف, يًٛقٛف ع٢ً آخس االضتعدادات 

ٖـ , ٚذيو بعد 1436ٚايتأند َٔ اؾاٖص١ٜ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ٚأٚقح َعايٞ ٚشٜس اؿر إٔ يكا٤ات٘ بسؤضا٤ ٚأعكا٤ فايظ إدازات  .يتػػ١ًٝٝ ٚاملٝصاْٝات ايتكدٜس١ٜ ؾُٝع املؤضطاتاعتُاد اـطط ا

َؤضطات أزباب ايطٛا٥ف ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات, تٗدف يالط٦ُٓإ َٝداًْٝا عًٞ داٖص١ٜ املؤضطات ايتٓع١ُٝٝ ٚايتك١ٝٓ ٚايبػس١ٜ هلرٙ 

د َٔ ايرباَر ٚاألٖداف ٚآيٝات ايتٓفٝر ٚايتكِٝٝ ٚاملتابع١ ٚاإلغساف, ٚعح ضبٌ تطٜٛس اـدَات اييت املؤضطات اييت تتكُٔ ايعدٜ

تكدَٗا ٖرٙ املؤضطات يكٝٛف ايسمحٔ, ٚاملتعًك١ بعًُٝات االضتكباٍ ٚايتفٜٛر ٚايٓكٌ ٚايتؿعٝد ٚاإلضهإ ٚايتػر١ٜ ٚايتٛع١ٝ ٚغريٖا 

ساّ, يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١ ٚدد٠, ٚاالزتكا٤ َٔ اـدَات اييت تكدَٗا ؿذاز بٝت اهلل اؿ

مبعدالت األدا٤ ٚػٜٛدٙ, ٚذيو تٓفٝرًا يتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد, ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ 

ٚأغاز َعايٝ٘ إىل إٔ ايًكا٤ات زنصت ع٢ً .ظ ٚبهٌ دٛد٠يتؤدٟ ٚفل أع٢ً املكاٜٝ -سفعِٗ اهلل  -األَني, ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

إبدا٤ اآلزا٤ ٚعح تطًعات نٌ َؤضط١ َٚكرتساتٗا يتطٜٛس اـدَات اييت تتػسف بتكدميٗا يكٝٛف ايسمحٔ ٚايٛقٛف ع٢ً ايتشدٜات 

قؿ٢ دزدات ايتٓطٝل ٚايتعإٚ اييت تٛادٗٗا, داعًٝا َطؤٚيٞ املؤضطات إىل قسٚز٠ االيتصاّ باـطط اييت ٚقعتٗا ايٛشاز٠ يتشكٝل أ

ٚسح َعايٞ ٚشٜس .ٚايتهاٌَ بٝٓٗا ٚبني اؾٗات ٚايكطاعات اـد١َٝ األخس٣, ٚفكًا ملا تكُٓت٘ خططٗا ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ اؿر اؿايٞ

ت اإلضال١َٝ اؿر مجٝع املؤضطات االضتُساز يف تٓفٝر بسْاَر ايرتسٝب باؿذاز يف مجٝع َٓافر ايدخٍٛ إىل املًُه١, تأؾٝاًل يًعادا

اؿ١ُُٝٝ, ٚبٝإ ايٛد٘ املػسم ألبٓا٤ املًُه١ ٚمتٝصِٖ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚايتطٜٛف ٚخًف فسف عٌُ يًطعٛدٜني َٔ أبٓا٤ 

ٚأند َعايٞ ايدنتٛز سذاز داٖص١ٜ مجٝع ايكطاعات األ١ًٖٝ ايعا١ًَ ؼت إغساف ايٛشاز٠ يًعٌُ يف  .ايطا٥ف١ ٚغريِٖ َٔ املٛاطٓني

ٖـ, سٝح مت تٓعِٝ ايعدٜد 1435إٔ االضتعدادات ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ قد بدأت بعد االْتٗا٤ َٔ َٛضِ سر ايعاّ املاقٞ ٖرا املٛضِ, ٚ

 75َٔ ٚزؽ ايعٌُ ٚعكد ايهجري َٔ االدتُاعات املتتاي١ٝ, تًتٗا يكا٤ات اضتُست يجالث١ أغٗس َع َهاتب غؤٕٚ اؿذاز يف أنجس َٔ 

ز اـاؾ١ برتتٝبات سذادِٗ ٚقدَِٚٗ يًًُُه١ , َؤندًا إٔ خد١َ اؿذاز ٚاعُاز اؿسَني دٚي١, دس٣ خالهلا عح كتًف األَٛ

  - .أٜدٙ اهلل -ؼع٢ بأ١ُٖٝ قؿ٣ٛ َٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني 
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أفاد إٔ اؾٛالت تٗدف يسؾد االضتعدادات املبهس٠ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ, ٚايعٌُ ع٢ً تاليف بعض ايطًبٝات ٚتهسٜظ ٚتعصٜص ٚ

 .ٝات َٔ أدٌ تكدِٜ خدَات ممٝص٠ يكٝٛف ايسمحٔ, ٚملٓاقػ١ بساَر عٌُ اـطط ايتػػ١ًٝٝ هلرٙ املؤضطاتاإلهاب

زافل َعايٞ ٚشٜس اؿر يف شٜازت٘ ٚنٌٝ ايٛشاز٠ يػؤٕٚ اؿر ايدنتٛز سطني ايػسٜف ٚٚنٌٝ ايٛشاز٠ يًتدطٝط ٚايتطٜٛس ايدنتٛز 

 .اّ فسع ايٛشاز٠ مبه١ املهس١َ عبدايسمحٔ ايٓفٝعٞ ٚعدد َٔ املطؤٚينيقُد مسطِ ٚٚنٌٝ ايٛشاز٠ املطاعد يػؤٕٚ اؿر َدٜس ع
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 أنف حاج ػربي 082وزير انحج يُاقش يغ أػضاء يجهص إدارة يطىفي انذول انؼربيت خذياث  

 

ّ  2015ضبتُرب  3ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  19َه١ املهس١َ 

 عٚا

ْاقؼ َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز 

يّٝٛ, َع أعكا٤ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ا

ايدٍٚ ايعسب١ٝ االضتعدادات ٚايرتتٝبات, اييت اؽرتٗا ـد١َ 

دٚي١ عسب١ٝ, عكٛز ٚنٌٝ ٚشاز٠  19أيف ساز َٔ  280

ايػسٜف, اؿر يًتدطٝط ٚايتطٜٛس ايدنتٛز قُد بٔ طالٍ مسطِ, ٚٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر يػؤٕٚ اؿر ايدنتٛز سطني بٔ ْاؾس 

 .عٞ أّ اؾٛد 1ٚذيو بكاع١ نباز ايصٚاز بربز َطٛيف ايعسب 

ٚأند َعايٞ ٚشٜس اؿر أْ٘ مت االدتُاع َع ممجًٞ بعجات اؿر ظُٝع ايدٍٚ, َػريًا إىل إٔ املؤضطات يدٜٗا مجٝع االضتعدادات 

  .ٚاـطط ايتػػ١ًٝٝ الضتكباٍ اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز

ٛظٝف ايٓطا٤ بفسع املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜعد َٛمسٞ, َؤندًا أْ٘ مل تهٔ ٖٓاى أٟ اضتجٓا٤ات يًدٍٚ اييت تػٗد ٚيفت االْتباٙ إىل إٔ ت

 .اقطسابات ٚضٝعاٌَ عا١َ اؿذاز ضٛاض١ٝ بهٌ تسسٝب

أْ٘ مت يف ذات ايػإٔ قاٍ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ املٗٓدع املطٛف عباع بٔ عبدايػين قطإ" 

االطالع ع٢ً االضتعدادات اييت اؽرتٗا املؤضطات الضتكباٍ سذاز ٖرا ايعاّ, يًتأنٝد بايرتسٝب بِٗ ٚاضتكباهلِ مبا ٜتٛاش٣ َع 

ايسا١َٝ يتُهني  -سفع٘ اهلل -اـدَات املكد١َ هلِ ٚفل تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

  .ا٤ ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚتٛفري مجٝع ايهٛادز ايبػس١ٜ ٚايتك١ٝٓ يف ضبٌٝ لاح سر ٖرا ايعاّقٝٛف ايسمحٔ َٔ أد

ٚأند إٔ تٛدٝٗات َعايٝ٘ ٚاقش١ ٚؾسو١ يف سطٔ اضتكباٍ ْٚكٌ ؾٛز٠ َػسف١ عٔ املًُه١, الفتًا ايٓعس إىل أْ٘ مت ايتأنٝد ع٢ً إٔ 

أيف ساز ٚيهٔ خالٍ فرت٠  ١350 , َػريًا إىل إٔ املؤضط١ يف األؾٌ ؽدّ اؿر كؿـ يًشر فكط ٚيٝظ الضتػالي٘ بايعٛاٖس ايطًبٝ

  .دٚي١ عسب١ٝ 19أيف ساز َٔ  280ذاز ؿ% بًؼ إعداد ا20ايتدفٝض 

َطٛف مت تأًِٖٝٗ ٚتدزٜبِٗ ٚتٛفري أسدخ  1500فُٛع١ خد١َ َٝدا١ْٝ الضتكباٍ ٚخد١َ اؿذاز ٜعٌُ بٗا مٛ  121ٚبني أْ٘ مت ػٗٝص 

أٜدٖا اهلل -سقٞ باـد١َ املكد١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ خالٍ ايدعِ ايرٟ تًكاٙ املؤضط١ َٔ سه١َٛ خادّ ايػسٜفني ايتكٓٝات ي

 .ٚفل تٛدٝٗات ٚتعًُٝات َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذاز -

١َ ايعُال٤ ايرٟ ٜكّٛ غد١َ َٔ داْب آخس اطًع َعايٞ ايدنتٛز بٓدز سذاز ع٢ً قاع١ االستفاالت ايهرب٣, باإلقاف١ إىل َكس خد

  .بعجات سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ بربز َطٛيف ايعسب
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 أنف حاج قذيىا نهًًهكت 473

 
 ايسٜاض -ٚاع 

 04/09/2015اؾُع١ 

 

( سادًا. ٚأٚقح ايبٝإ اإلسؿا٥ٞ  473. 329بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني يًًُُه١ َٔ اـازز َُٓر بد٤ ايكدّٚ ست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ أَظ األٍٚ ) 

( سادًا, فُٝا نإ عدد ايكادَني عٔ طسٜل  470. 592ايؿادز عٔ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات إٔ عدد ايكادَني عٔ طسٜل اؾٛ بًؼ ) 

 . % تكسٜبًا 4( سادًا عٔ عدد ايكادَني يٓفظ ايفرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ بٓطب١  20. 244( سادًا, ٚذيو بصٜاد٠ بًػت )  2.737ايبشس ) 
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 نخذيت ضيىف انرحًٍ« انًطخجذاث»حرصذ « انحج وانؼًرة»

 
 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 04/09/2015اؾُع١ 

 

ٚشاز٠ اؿر, بايعدٜد َٔ املٛاّد ايؿشاف١ِّ املُّٝص٠, اييت تطتٗدف إساط١ ايكازئ سفٌ ايعدد اؾدٜد جمل١ً اؿر ٚايعُس٠, اييت تؿدزٖا 

بأبسش املطتذدات اـد١َٝ ملدتًف ايكطاعات ٚاؾٗات ذات ايعالق١ بأعُاٍ اؿر ٚايعُس٠, ٚمبا ٜٓتعس قٛافٌ سذاز ايبٝت ايعتٝل َٔ 

 .ػٗٝصات ٚاضتعدادات قد١ُ, ٚتطٗٝالت نبري٠

َّ ايعدُد َٛقٛعا ٍت إخباز١ًٜ, ٚتكازَٜس, ٚؼكٝكاٍت ؾشف١ًٝ, ٚسٛازاٍت, ٚاضتطالعاٍت, َٚكاالٍت أزغٝف١ًٝ يُهتَّاب ٚغدؿٝات ٚعًُا٤ ٚق

( عكٛد َٔ َطريتٗا املتأّيك١, َِٚٓٗ: )ايػٝذ أمحد قُد مجاٍ, ٚاألدٜب ٚايػاعس أمحد 7أثسٚا ؾفشات اجمل١ً, اييت أَكت )

طٔ فكٞ, ٚاألضتاذ ايدنتٛز عًٞ بٔ عباع اؿهُٞ(, باإلقاف١ إىل أقالّ بازش٠ سفٌ عبدايػفٛز عطاز, ٚاألدٜب ٚايػاعس قُد س

ًَا  بٗا ٖرا ايعدد, َِٚٓٗ ايهاتب ايهبري ٚاملفهس اإلضالَٞ ايدنتٛز قُد عُاز٠. إىل داْب ايصٚاٜا ايعدٜد٠ نسسالت اؿر, ٚسس

 .( ؾفشات6ؿر, دا٤ يف )آًَٓا, ٚايفتا٣ٚ, ٚغريٖا َٔ أبٛاب ثابت١, ظاْب ِسٛاز غاٌَ يٛشٜس ا
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 :فضالً عن المخيمات التوعوية والمحاضرات والمعارض.. العميد الُعمري

 َصف يهيىٌ كخاب ويطبىػت يىزػها اإلرشاد وانخىجيه بانحرش انىطُي ػهى انحجاج

أند ز٥ٝظ دٗاش اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ املهًف بٛشاز٠ اؿسع ايٛطين ايعُٝد ضعٝد بٔ َػسف ايُعُسٟ إٔ املًُه١ تٛيٞ خد١َ اؿذاز 

نبري٠ ٚتكدّ هلِ أقؿ٢ قدز َٔ ايساس١ ٚايسعا١ٜ املتٛاؾ١ً َٔ أدٌ إٔ ٜتُهٔ قٝٛف ايسمحٔ َٔ تأد١ٜ َٓاضهِٗ يف ٜطس  عٓا١ٜ

ٚضٗٛي٘, َبًٝٓا إٔ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين تػازى نٌ عاّ يف ٖرٙ امل١ُٗ ايعع١ُٝ ٜٚتٛىل دٗاش اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ بٛشاز٠ اؿسع ايٛطين 

ٚقاٍ ايعُٝد ايُعُسٟ: إٕ اؾٗاش ٚقع خط١ َتها١ًَ ٖرا ايعاّ  .ف اؿسع ايٛطين يف املػاعس املكدض١اـدَات املد١ْٝ ملٓطٛبٞ ٚقٝٛ

ٚدٓد ناٌَ إَهاْات٘ ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ, َٔ أدٌ أدا٤ امل١ُٗ املهًف بٗا ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ ٚٚفل َا ٖٛ َسضّٛ هلا َٓر َطًع غٗس 

١ يف ٖرٙ امل١ُٗ ٚاييت ٖٞ ؾ١ٓ اإلفتا٤, ٚؾ١ٓ اإلزغاد ٚتٛشٜع املطبٛعات, ٚؾ١ٓ غٛاٍ, سٝح مت اعتُاد اهلٝهٌ ايس٥ٝظ يًذإ ايعاًَ

ين اإلعالّ ٚاملعسض ٚايعالقات ٚؾ١ٓ ايتٓطٝل ٚايٓعاّ ٚايًذ١ٓ اإلداز١ٜ, َكٝفًا إٔ املٗاّ ؼع٢ باٖتُاّ املطؤٚيني يف ٚشاز٠ اؿسع ايٛط

ْٚٛٙ ايُعُسٟ إٔ اؾٗاش هد نٌ  .بٔ عبدايعصٜص ٚشٜس اؿسع ايٛطين ٚع٢ً زأضِٗ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري َتعب بٔ عبداهلل

ايدعِ ٚاملتابع١ يف أدا٤ َٗاَ٘ يف كُٝات اؿسع ايٛطين يف املػاعس املكدض١ َٔ قبٌ ؾاسب ايطُٛ األَري ايدنتٛز خايد بٔ فٝؿٌ بٔ 

اؿذاز, َٔ ذيو َا ٜكاّ َٔ َسانص ْٚكاط  تسنٞ ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين بايكطاع ايػسبٞ, سٝح تكاّ ايٓػاطات اييت ؽدّ

تٛع١ٝ ٚإزغاد يف ٢َٓ ٚعسفات َٚصديف١, ٚقد دٓد هلا عًُا٤ ٚدعا٠ َٚسغدٜٔ َٔ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين, ٜػازنِٗ بعض 

ًل بٓطو اؿر األضاتر٠ ٚطًب١ ايعًِ َٔ داَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ, يًسد ع٢ً أض١ً٦ ٚاضتفطازات قٝٛف ايسمحٔ فُٝا ٜتع

ٚأسهاَ٘, إىل داْب اضتكاف١ ايعًُا٤ إلقا١َ ضًط١ً َٔ ايٓدٚات ٚاحملاقسات ٚايفتا٣ٚ يًشذٝر يف َؿًٝات اؿسع ايٛطين مب٢ٓ 

ٚعسف٘ َٚصديف١, نُا ٖٛ املعٍُٛ ب٘ يف نٌ عاّ. ٚبني ايعُٝد ايُعُسٟ نريو أْ٘ مت ؽؿٝـ أنجس َٔ ْؿف ًَٕٝٛ نتاب 

أيف زضاي١ ٚنتاب  100د ٚايتٛدٝ٘ بٛشاز٠ اؿسع ايٛطين بتٛشٜعٗا ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿساّ, َٓٗا َٚطبٛع١, ٜكّٛ دٗاش اإلزغا

بًػات كتًف١, َػريًا إىل إٔ دٗاش اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ ٜكدّ خد١َ ايُفتٝا عرب اؾٛاٍ عٔ طسٜل عدد َٔ اهلٛاتف احملُٛي١ يإلداب١ ع٢ً 

ٔ ٖاتف١ٝ كؿؿ١ هلرا ايػسض يف كِٝ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين يف َػعس ٢َٓ, سٝح فتا٣ٚ ايسداٍ ٚايٓطا٤, إقاف١ إىل ؽؿٝـ نبا٥

ٜكّٛ عدد َٔ أؾشاب ايفك١ًٝ ع٢ً اإلداب١ ايفٛز١ٜ ٚاملباغس٠ ع٢ً اضتفطازات اؾُٝع َٚا ٜػهٌ عًِٝٗ َٔ أَٛز دِٜٓٗ. ٚقاٍ ز٥ٝظ 

يت تبرهلا ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين يتكدِٜ ايتٛع١ٝ اإلزغاد١ٜ دٗاش اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ املهًف بٛشاز٠ اؿسع ايٛطين: إٕ َٔ قُٔ اؾٗٛد اي

ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٖرا ايعاّ ٖٛ تٓعِٝ َعسض عٔ خطس ايػًٛ ٚايتطّسف ايفهسٟ, ٜٓعُ٘ ٜٚػسف عًٝ٘ دٗاش اإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ 

ٛطين َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ باملسنص اإلعالَٞ مب٢ٓ, نُا ٜٓعِ اؾٗاش َطابك١ ثكاف١ٝ ض١ٜٛٓ تٛشع ع٢ً قٝٛف ٚشاز٠ اؿسع اي

َٔ ايسداٍ ٚايٓطا٤ ٚاألطفاٍ, ٚذيو يف أسد إؾدازات٘ ايع١ًُٝ ٜٚتِ زؾد دٛا٥ص ع١ٝٓٝ مث١ٓٝ يًفا٥صٜٔ ناألدٗص٠ ايًٛس١ٝ ٚايرن١ٝ ٜتِ 

ـادّ اؿسَني ٚاختتِ ايعُٝد ايُعُسٟ تؿسو٘ َكدًَا غهسٙ  .تٛشٜعٗا ّٜٛ ايعٝد يف َؿ٢ًّ ٢َٓ عكٛز قٝادات ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين

, ٚيؿاسب ايطُٛ املًهٞ األَري َتعب بٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ٚشٜس –سفع٘ اهلل-ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

اؿسع ايٛطين, ع٢ً َا ٜبريْٛ٘ َٔ دٗد ععِٝ غٗد ب٘ ايكاؾٞ ٚايداْٞ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ, َػريًا إىل إٔ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين 

املٛضِ َٔ نٌ عاّ, ٚيف َجٌ ٖرٙ امل١ُٗ املكدض١, تطتٓفس نٌ إَهاْاتٗا ٚطاقاتٗا املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ, أض٠ٛ بهاف١ يف َجٌ ٖرا 

ايكطاعات اؿه١َٝٛ, ؼت تٛدٝٗات َٚتابع١ مسٛ ٚشٜس اؿسع ايٛطين, ايرٟ ال ٜأيٛ دٗدًا يف تٛفري نٌ َا ىدّ سذاز بٝت اهلل 

 .اؿساّ
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 إلحًاو انًُاضك يخىنىٌ يطاػذة انًرضى انًُىييٍ

 يًرضاً ويًرضت يقذيىٌ خذياث انرػايت نهحجاج 5965د. انؼصيًي: 

 قُد اؿٝدز -ايسٜاض 

 

%, 68.39ضعٛدًٜا بٓطب١  3895ممسقًا ٚممسق١, َِٓٗ  5695بًؼ عدد ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ ١٦ٖٝ ايتُسض املهًفني يًعٌُ يف اؿر     

ٚنٌٝ ايٛشاز٠ املطاعد يًددَات ايطب١ٝ املطاعد٠, ز٥ٝط١ ؾ١ٓ اـدَات ايطب١ٝ ٚأٚقشت  .أخؿا٥ٝا ٚفين تػر١ٜ 132نُا مت تهًٝف 

املطاعد٠ باؿر )ايتُسٜض, ايتػر١ٜ, ايطب ايػسعٞ, ايؿٝدي١(, د. َٓري٠ بٓت محدإ ايعؿُٝٞ, إٔ ؾ١ٓ ايتُسٜض ملٛضِ سر ٖرا 

فل ايٛشاز٠ يف املػاعس املكدض١, ٚأغازت إىل إٔ ؾ١ٓ ايعاّ قاَت بتٛشٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ ١٦ٖٝ ايتُسٜض املٓتدبني ع٢ً مجٝع َسا

ايتُسٜض ضتطِٗ يف عًُٝات تؿعٝد املسق٢ املَٓٛني َٔ قٝٛف ايسمحٔ ٚايتأند َٔ ضري ايكٛافٌ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ َٔ َطتػفٝات 

ٗٝصات ٚاملعدات ٚبٝٓت د. ايعؿُٝٞ إٔ ؾ١ٓ ايتػر١ٜ قاَت بتأَني ايتذ .َه١ ٚاملػاعس ملػعس عسف١ إلنُاٍ املسق٢ ْطو سذِٗ

ايالش١َ يتذٗٝص َطابذ سدٜج١ يف املسافل ايؿش١ٝ باملػاعس املكدض١ مبا ٜتُاغ٢ َع َتطًبات ضري ايعٌُ ٚايػسٚط ايؿش١ٝ ٚاألَٔ 

ٚايطال١َ ٚدس٣ ايتعاقد َع ايػسنات املتدؿؿ١ يف فاٍ ايتػر١ٜ باملطتػفٝات يتكدِٜ أفكٌ ايٛدبات يًعاًَني ٚاملسق٢ املَٓٛني, 

يٛدبات ايػرا١ٝ٥ يجُا١ْٝ َٛاقع ملطتػفٝات املػاعس املكدض١, إقاف١ إىل تأَني ٚدبات غرا١ٝ٥ يفسم ايطٛازئ املٝدا١ْٝ ٚتأَني ا

مبطتػفٝات املػاعس املكدض١, ٚاإلغساف املباغس ع٢ً إلاش أعُاٍ ايتػر١ٜ ٚفل خط١ قدد٠ األٖداف َٔ قبٌ أخؿا٥ٝني ٚفٓٝني 

ٚقايت  .132تعٗدٟ ايتػر١ٜ, سٝح ٜبًؼ عدد إخؿا٥ٞ ٚفٓٝٞ ايتػر١ٜ ايرٜٔ مت اْتدابِٗ يًعٌُ يف اؿر ايتػر١ٜ بايٛشاز٠ ٜتِ تطبٝكٗا ع٢ً َ

ز٥ٝط١ ؾ١ٓ اـدَات ايطب١ٝ املطاعد٠ باؿر إٕ ْطب١ ايعاًَني ايطعٛدٜني يف اؿر تتصاٜد يف نٌ َٛضِ سر, َٛقش١ إٔ اختٝاز 

ايع١ًُٝ, ٚيفتت إىل أْ٘ متت َسادع١ ٚؼدٜح ديٌٝ ٚضٝاضات إدسا٤ات ايعٌُ  ايعاًَني باؿر ٜأتٞ ٚفكا يًهفا٠٤ املطًٛب١ ٚاـربات

ايتُسٜك١ٝ اـاف بعٌُ َٚٗاّ ١٦ٖٝ ايتُسٜض يف اؿر, ٚددٚي١ ادتُاعات أعكا٤ ؾ١ٓ ايتُسٜض مبدٜسات ايتُسٜض باملػاعس املكدض١ 

ٚأندت د.  .َٝداْٞ يًت١٦ٝٗ ٚاالضتعداد ؿاالت ايطٛازئ ٚايتٓطٝل يف ػٗٝص املطتػفٝات, ٚتٛشٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ, نُا مت تستٝب تدزٜب

ايعؿُٝٞ إدسا٤ ايهػف ايطيب ع٢ً مجٝع ايعاًَني ايكا٥ُني ع٢ً طٗٞ ٚتكدِٜ ايٛدبات ايػرا١ٝ٥ قبٌ بدا١ٜ ايعٌُ; يًتأند َٔ خًِٖٛ 

قع ايعػس٠ يف َٛضِ اؿر, ٚتطبٝل َٔ األَساض املعد١ٜ, ٚإبساش ايػٗاد٠ ايؿش١ٝ ضاز١ٜ املفعٍٛ سطب ف٦اتِٗ يًعٌُ يف مجٝع املٛا

 .االغرتاطات ايؿش١ٝ يف َٛاقع ايطٗٞ ٚاإلعداد ٚايتدصٜٔ ضٛا٤ يف َا ىـ ايعُاي١ أٚ املٛاد ايػرا١ٝ٥ ٚدٛدتٗا
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 حظر انغاز انًطال في انحج

 

أؾدز ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜفني, ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا, قسازا ٜككٞ 

ٖـ, ع٢ً إٔ تتٛىل 1436باضتُساز سعس اضتدداّ ايػاش املطاٍ ألغساض ايطٗٞ يف َٓطك١ املػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ابع١ تٓفٝر ايكساز ٚتطبٝل اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ ٚايعكٛبات املكسز٠ عل نٌ َٔ ٜجبت كايفت٘ بإدخاٍ أٚ اضتدداّ ناف١ اؾٗات املع١ٝٓ َت

ايػاش املطاٍ إىل أٟ َٔ َػاعس ٢َٓ ٚعسفات َٚصديف١ ضٛا٤ نإ تابعا ؿُالت اؿر أٚ أٟ َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ أٚ اـري١ٜ 

 .املػازن١ يف أعُاٍ اؿر

ٚأند َدٜس عاّ ايدفاع املدْٞ ايفسٜل ضًُٝإ بٔ عبداهلل ايعُسٚ, إٔ تطبٝل قساز سعس اضتدداّ ايػاش أضِٗ بفاع١ًٝ نبري٠ يف ايٛقا١ٜ 

َٔ كاطس اؿسٜل يف كُٝات َٚطانٔ اؿذاز باملػاعس املكدض١ َٓر بد٤ ايعٌُ ب٘, َػريا إىل ٚدٛد آيٝات ٚاقش١ يتٓفٝر ايكساز, 

 .ساف ايٛقا٥ٞ بايدفاع املدْٞ ؾالس١ٝ قبط أضطٛاْات ايػاش املطاٍ َٚؿادزتٗا ٚتطبٝل اإلدسا٤ات عل املدايفنيمتٓح ملفتػٞ اإلغ

ٚقاٍ ايعُسٚ: ٖٓاى تٓطٝل َع ناف١ اؾٗات األ١َٝٓ ملٓع دخٍٛ ايػاش إىل املػاعس املكدض١ ٚقٝاّ دٚزٜات ايطال١َ بايدفاع املدْٞ باؿر 

يًتأند َٔ خًٖٛا َٔ أضطٛاْات َٚٛاقد ايػاش, ٚقبط املدايفني َٚؿادز٠ َا عٛشتِٗ ٚتطبٝل  ظٛالت تفتٝػ١ٝ داخٌ املدُٝات;

 .ايػساَات املاي١ٝ املكسز٠ هلرا املدايف١, الفتا إىل إٔ ٖرا املٓع ٜطسٟ ع٢ً مجٝع املباْٞ ٚاملدُٝات داخٌ املػاعس املكدض١
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 أنف فرصت وظيفيت 20يىفر 

 «يروج جذة»أيير يكت يطهغ ػهى يراحم إَجاز 

 

ْاقؼ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ 

ألَري خايد ايفٝؿٌ يف املهس١َ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا

َهتب٘ ظد٠ أَظ, املساسٌ اييت ٚؾٌ إيٝٗا َػسٚع َسٚز 

ٚاضتُع مسٛٙ يػسح  .دد٠ يف اؾص٤ ايػسقٞ َٔ قافع١ دد٠

َفؿٌ عٔ َساسٌ اإللاش األٚي١ٝ يف املػسٚع, قدَ٘ ممجًٛ 

ايػسن١ املٓفر٠ غسن١ دد٠ يًت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس ايعُساْٞ 

اؾص٤ األنرب َٔ اـطٛات اإلداز١ٜ اـاؾ١ باملػسٚع, ٚاملدططات األٚي١ٝ يًب٢ٓ ايتشت١ٝ ٚايتؿٛز  املًُٛن١ ألَا١ْ دد٠, ٚمت إلاش

ًَٕٝٛ َرت َسبع, ٜٚػتٌُ ع٢ً عٓاؾس تطسح زؤ١ٜ ددٜد٠ يًُٓطك١ َٓٗا أَانٔ  130ٜٚكع املػسٚع ع٢ً َطاس١  .املطتكبًٞ يًُػسٚع

, ٜٚستهص ع٢ً ب١ٝٓ ؼت١ٝ َطتدا١َ ٚفل َٓع١َٛ َٔ اـدَات ملعاؾ١ َٝاٙ يًرتفٝ٘, سدا٥ل, قُٝات طبٝع١ٝ, َٚسافل تع١ًُٝٝ ٚؾش١ٝ

باق١ َٔ اـدَات ايبًد١ٜ َٔ اؿدا٥ل « َسٚز دد٠»نُا ٜتكُٔ  .ايطٍٝٛ, ٜٚكدّ فسؾا اضتجُاز١ٜ َتعدد٠ تٛفس فسف ايعٌُ يًػباب

أيف ضانٔ َٔ خالٍ  170ػسٚع ٜٚؿٌ إىل ٚاملطاسات اـكسا٤ اييت زٚعٞ إٔ تتٓاضب َع عدد ايطهإ املتٛقع إٔ ٜطتكطبِٗ امل

ٜٚٗدف  .قاس١ٝ ضه١ٝٓ َدع١َٛ ظُٝع اـدَات االدتُاع١ٝ ٚايرتف١ٝٗٝ 134أيف ٚسد٠ ضه١ٝٓ َتٓٛع١, تتٛشع يف  42أنجس َٔ 

سٜاق١ املػسٚع يتشٌٜٛ غسقٞ املد١ٜٓ إىل َتٓفظ يطهإ دد٠ َٔ خالٍ عٌُ َتٓاغِ َع ايهٛزْٝؼ ايػسبٞ, ٚإهاد أَانٔ يًرتفٝ٘ ٚاي

ٚايطٝاس١ ٚشٜاد٠ املططشات اـكسا٤ يف املٓطك١, ٚاالضتفاد٠ َٔ املػازٜع اييت ضتكاّ عٝح تهٕٛ َهاْا يتعًِٝ ايطالب ع٢ً اؿٝا٠ 

َٚػسٚع ضفازٟ بازى  2ٚ 1أيف فسؾ١ ٚظٝف١ٝ يًػباب, نُا ٜتكُٔ املػسٚع ايػاب١ ايػسق١ٝ  12ايفطس١ٜ ٚايرب١ٜ َٚكَٛاتٗا ٚتٛفري 

ًَٕٝٛ َرت َسبع َٚطاسات  1.5ٚضٝشتٟٛ املػسٚع ع٢ً ْاد يًفسٚض١ٝ, َٚكُاز يطبام اـٌٝ مبطاس١  . ٚقس١ٜ املصازعنيٚاملٓتصٙ ايٛطين

سٝا ضهٓٝا ٚداَعات َٚسانص ؾش١ٝ ٚثالث١ َالعب ز٥ٝط١ ألْد١ٜ األًٖٞ ٚاالؼاد 16ًَٕٝٛ َرت َسبع ٚ 22يألزاقٞ ايطه١ٝٓ تكدز بـ 

ٚأٚقح أَني قافع١ دد٠ ايدنتٛز ٖاْٞ أبٛ زاع, إٔ َػسٚع تطٜٛس  .ف َػذع يهٌ ًَعبأي 7000ٚايسبٝع ممًٛن١ هلِ تطتٛعب 

ٚأند  .ٚادٟ ايعطال )َسٚز دد٠( ٜٗدف يتشٌٜٛ ايٛادٟ إىل نٛزْٝؼ غسقٞ يًُد١ٜٓ َٔ خالٍ عٌُ َتٓاغِ َع ايهٛزْٝؼ ايػسبٞ

قاس١ٝ ضه١ٝٓ  134ايف ٚسد٠ ضه١ٝٓ َتٓٛع١ تتٛشع يف  42ايكا٥ُٕٛ ع٢ً املػسٚع أْ٘ ضٝكدّ فسؾا اضتجُاز١ٜ َتعدد٠ َٔ خالٍ إْػا٤ 

 .َدع١َٛ بهاف١ اـدَات االدتُاع١ٝ ٚايرتف١ٝٗٝ
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 يُاقشت حطهيالث انحجاج انقادييٍ ػبر انقىيؼيت

 

ِ اؾٗات املٓفر٠ ٚاملػازن١ يف َسنص خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚايرٟ ٜكاّ بايكٜٛع١ٝ زأع قافغ ايكٜٛع١ٝ عبداهلل ايسبٝع١ ادتُاعا ق

يًط١ٓ ايعاغس٠ ع٢ً ايتٛايٞ, ٜٚٓفرٙ تعًِٝ ايكٜٛع١ٝ بايتعإٚ َع َهتب ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد َٚػازن١ عدد َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ 

 .اـد١َٝ ٚاأل١َٝٓ ٚايتع١ًُٝٝ ٚدٗات خري١ٜ ٚزداٍ أعُاٍ

أ١ُٖٝ متٝص اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ املازٜٔ عرب ايكٜٛع١ٝ ٚايرٜٔ ٜطتفٝدٕٚ َٔ خدَات املسنص ايؿش١ٝ ٚأند احملافغ ع٢ً 

ٚاأل١َٝٓ ٚايتٛد١ٝٗٝ ٚاإلزغاد١ٜ ٚغريٖا, ٚبرٍ املصٜد َٔ اؾٗٛد يف خدَتِٗ يتطٌٗٝ عبٛزِٖ إىل ايدٜاز املكدض١. ٚأند االدتُاع قسٚز٠ 

فعٌٝ َػازن١ َؤضطات اجملتُع فٝ٘, ٚبرٍ املصٜد َٔ اؾٗٛد ـد١َ اؿذٝر ٚاالٖتُاّ بايتٛع١ٝ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس خدَات املسنص ٚت

ايؿش١ٝ, ٚتكدِٜ خدَات ؾش١ٝ كتًف١. ٚأٚقح َدٜس ايتعًِٝ بايكٜٛع١ٝ خايد ايػبا١ْ أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚايعٌُ املػرتى ٚتفعٌٝ 

ٝات اـري١ٜ ايسمس١ٝ َٚا ٜكٛد إىل ايٓذاح َع تهاتف اؾٗٛد, َؤندا إٔ ايػسان١ اجملتُع١ٝ ٚايتعإٚ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاؾُع

 .إداز٠ ايتعًِٝ تٛظف نٌ طاقتٗا ٚإَهاْٝتٗا ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف ٖرا املسنص ٚتريٌٝ ايؿعاب اييت قد تٛادِٗٗ
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 انًغاالة حقهص حجاج انذاير

 

غسم َٓطك١ داشإ إىل ايٓؿف بطبب َػاال٠ محالت اؿر عٔ تكًـ عدد سذاز قافع١ ايداٜس بين َايو « عهاظ»نػفت َؿادز يـ

 .زٜاٍ 12500سٝح ٚؾًت ايتهًف١ يًفسد إىل سٛاىل 

اؾٗات املع١ٝٓ بايتدخٌ يًشد َٔ اضتػالٍ أؾشاب اؿُالت يًُػاعس ايد١ٜٝٓ يد٣ ايساغبني يف « عهاظ»ٚطايب َٛاطٕٓٛ ؼدثٛا يـ

 6أيف زٜاٍ عٓ٘ ٚأفساد أضست٘ ) 75ٚقح عًٞ ضامل املايهٞ أْ٘ اقطس يدفع اؿر, ٚذيو بٛقع تطعري٠ َعكٛي١ ًَٚص١َ يًذُٝع. ٚأ

ايعٛض َٔ »أغداف( ياليتشام بإسد٣ محالت اؿر, َبٝٓا إٔ ايتهًف١ باٖع١ ددا, ٖٚٛ َا اقطسٙ يتشٌُ قسض بٓهٞ, َكٝفا 

 «.اهلل

الفتا إىل إٔ أؾشاب اؿُالت ٜتعًًٕٛ بتكًٝـ عدد أيفا عٓ٘ ٚعٔ شٚدت٘ ألدا٤ فسٜك١ اؿر,  25بدٚزٙ أفاد عبداهلل اـايدٟ أْ٘ دفع 

 .سذاز ايداخٌ يف ظٌ َػسٚع ايتٛضع١ اؾازٟ تٓفٝرٙ يف اؿسّ املهٞ ٚغريٙ َٔ املػازٜع اهلادف١ إىل االزتكا٤ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ

اؿبٌ ع٢ً ايػازب ٚشاز٠ اؿر َطؤٚي١ٝ تسى  -زفض اإلفؿاح عٔ امس٘  -َٔ داْب٘, محٌ أسد َػسيف مح١ً اؿر يف ايداٜس 

يًػسنات يرتفع أضعازٖا دٕٚ تدخٌ. ٚبني إٔ عددا َٔ زداٍ األعُاٍ ٚفاعًٞ اـري فكًٛا االْطشاب ٖرا ايعاّ, بعد َا ناْت هلِ 

َطا١ُٖ ض١ٜٛٓ يف ايتربع بتطٝري محالت سر فا١ْٝ يًطبك١ ايفكري٠ غري ايكادز٠ ع٢ً ايدفع عذ١ إٔ األضعاز باٖع١ يًػا١ٜ, ٚبايتايٞ 

 .كٌ عدد َِٓٗ ايتدًف عٔ زس١ً اؿر بطبب عدّ َكدزت٘ ع٢ً ايدفعف
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 دراجت َاريت قبم انحج 2021حجس 

 

أطًكت إداز٠ َسٚز ايعاؾ١ُ املكدض١, مح١ً يًشد َٔ اْتػاز ايدزادات ايٓاز١ٜ خالٍ َٛضِ اؿر, ملا تطبب٘ َٔ كاطس َٚكاٜكات 

 .ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ

دزاد١ ْاز١ٜ, خالٍ اؿ١ًُ ع٢ً املدايف١ ألْع١ُ  ١1247 املكدض١ ايعكٝد طًعت َٓؿٛزٟ, أْ٘ مت سذص ٚأٚقح َدٜس إداز٠ َسٚز ايعاؾُ

 .املسٚز ٚتعًُٝات٘, ٚاييت بدأت َطًع ايػٗس املاقٞ, ٚمت إٜداع تًو ايدزادات اؿذص ملٓع اْتػازٖا يف َٛضِ اؿر

١ٜ ٚتعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ يًكبض ع٢ً املدايفني ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ ٚذنس أْ٘ مت تػهٌٝ فسق١ خاؾ١ تتٛىل زؾد َٚتابع١ ايدزادات ايٓاز

بتشٌُٝ املعتُسٜٔ ٚاملؿًني, يف أسٝا٤ عد٠ ٚاملتذٛيني يف غٛازع َه١ املهس١َ ٚايرتنٝص ع٢ً األسٝا٤ ايكسٜب١ َٔ اؿسّ َجٌ اؿفاٜس 

ايٓاز١ٜ ملا هلا َٔ خطٛز٠ٍ عاي١ٍٝ ع٢ً سٝاتِٗ, الفتا ٚأدٝاد ٚايػص٠ ٚندٟ ٚاملطف١ً, َٗٝبا بايصٚاز ٚاؿذاز عدّ اضتدداّ تًو ايدزادات 

إىل أْ٘ ضتطبل عل َٔ ٜتِ زؾدِٖ, ايتعًُٝات إذ إٕ كايف١ ذيو تٓـ ع٢ً إٔ ايدزاد١ املدايف١ ٜتِ نبطٗا ٚإتالفٗا ٚفكًا حملاقس 

 .زمس١ٝ
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 أنف ػقار وقائي نهحجاج بًطار انًذيُت 129

 

 .( عكازا ٚقا٥ٝا يًشذاز عكب ٚؾٛهلِ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚي129882ٞقدَت ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, )

( َسادعا يف 17989( سادا ست٢ ٖرا ايٛقت مبٓفر املطاز, فُٝا اضتكبٌ )149150ٚأٚقشت ؾش١ املد١ٜٓ أْ٘ مت تطذٌٝ أنجس َٔ )

أٜاّ َاق١ٝ بًؼ  5إٔ َٔ زادع املطتػفٝات ست٢ اآلٕ, خالٍ املسانص ايؿش١ٝ ايعا١ًَ املهًف١ يًعٌُ مبٛضِ سر ٖرا ايعاّ, َػري٠ إىل 

 .سادا 1866
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 «أهالً بك يا ضيف انرحًٍ»ححج شؼار 

 رحًٍبانىرد وانُؼُاع وانؼجىة طالب انًذيُت يطخقبهىٌ ضيىف ان

 

 :قؿاف َسٚإ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

 

 بايتعإٚ األٜاّ ٖرٙ املٓٛز٠ املد١ٜٓ مبٓطك١ يًتعًِٝ ايعا١َ اإلداز٠ تٓعِ

 ايٓبٟٛ املطذد شا٥سٟ الضتكباٍ بسْافا باملٓطك١ اؿر ٚشاز٠ فسع َع

 األَري مبطاز اؿساّ اهلل بٝت سذاز ايسمحٔ قٝٛف َٔ ايػسٜف

 «ايسمحٔ قٝف ٜا بو أٖاًل» غعاز ؼت ايدٚيٞ عبدايعصٜص بٔ قُد

 ٚاملعتُسٜٔ اؿذاز َٔ ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد ٚشٚاز ايسمحٔ قٝٛف غد١َ املد١ٜٓ أبٓا٤ ٚتكدٜس عٓا١ٜ َٔ داْبا ايربْاَر ٚهطد ,

 .ٚزعاٙ اهلل سفع٘..  ضعٛد آٍ عبدايعصٜص بٔ ضًُإ املًو ايػسٜفني اؿسَني خادّ سه١َٛ الٖتُاّ اَتدادًا ٜأتٞ ٚايرٟ

 اؿذاز يؿاي١ ٚؾٛهلِ فٛز ايسمحٔ قٝٛف اضتكباٍ يف ٚاملتٛضط١ االبتدا١ٝ٥ املسسًتني َٔ املٓطك١ َدازع طالب َٔ عدد ٜٚػازى

 عٓد قدميًا تسدد ناْت ٚاييت ايػٗري٠ املد١ٜٝٓ ٚباألٖاشٜر املدٜين ٚايٛزد ٚبايٓعٓاع ٚايعذ٠ٛ شَصّ مبا٤ عبدايعصٜص بٔ قُد األَري مبطاز

 .َٚكُٝني َٛاطٓني َٔ املطافسٜٔ ٚنٌ ايػسٜف ايٓبٟٛ املطذد شٚاز نجريًا أبٗر َػٗد يف املٓٛز٠, املد١ٜٓ إىل ايصٚاز ٚؾٍٛ

 .اجملاالت غت٢ يف اؾُاعٞ ايعٌُ ثكاف١ ع٢ً ايؿػاز ٚتٓػ١٦ ايتطٛعٞ ايعٌُ ثكاف١ يٓػس ايتعًِٝ ٚشاز٠ سسف قُٔ ايربْاَر ٖرا ٜٚأتٞ
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 حبحث جاهسيخها نهحجاج« صحت حفر انباطٍ»
 

 

 ايباطٔ سفس - ٚاع

 

عكدت َدٜس١ٜ ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبشافع١ سفس 

ايباطٔ ٚاملهًفٕٛ ملسنص املساقب١ ايؿشٞ مبٓفر 

ايسقعٞ اؿدٚدٟ أَظ, ادتُاعا يًٛقٛف ع٢ً 

داٖص١ٜ املسافل ايؿش١ٝ ايتابع١ يًػؤٕٚ ايؿش١ٝ 

باحملافع١, اييت تكدّ خدَاتٗا ؿذاز بٝت اهلل 

اؿساّ ايكادَني عرب َٓافر ايدخٍٛ ٚع٢ً ٚد٘ 

ٚأٚقح ايٓاطل اإلعالَٞ بؿش١ سفس ايباطٔ عبدايعصٜص ايعٓصٟ, . ٛف ايكادَني عرب َد١ٜٓ اؿذاز مبٓفر ايسقعٞ اؿدٚدٟاـؿ

إٔ االدتُاع ْاقؼ ػٗٝصات َسنص املساقب١ ايؿش١ٝ ظُٝع ايًٛاشّ ايطب١ٝ ٚاملطتًصَات ٚايهٛادز ايطب١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚايتُسٜك١ٝ 

ًُه١ يف ٖرا اؾاْب خري متجٌٝ. ٚاإلداز١ٜ, باإلقاف١ إىل سح مجٝع ايعاًَني بتطٌٗٝ إدسا٤ات سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚمتجٌٝ امل

ٚأند إٔ خط١ املسانص ايؿش١ٝ يف َد١ٜٓ اؿذاز, عالد١ٝ ٚٚقا١ٝ٥ ع٢ً مجٝع َٔ ال وٌُ غٗاد٠ تطعِٝ قد اؿ٢ُ ايػٛن١ٝ 

ضاز١ٜ املفعٍٛ أٚ نإ تطعُٝ٘ أقٌ َٔ عػس٠ أٜاّ أٚ أنجس َٔ ثالخ ضٓٛات فٗٛ َطتٗدف بايعالز ايٛقا٥ٞ, الفتا إىل إٔ مجٝع 

انص ايؿش١ٝ باحملافع١ تكدّ تطعُٝات اؿ٢ُ املد١ٝ ايػٛن١ٝ ٚيكاح االْفًْٛصا املٛمس١ٝ ع٢ً َداز عًُٗا يساغيب اؿر املس

 . ٚايعاًَني بايكطاعات اؿه١َٝٛ املدتًف١ املهًفني باملٓافر ٚاملػاعس املكدض١
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 يًارضاً صحياً باأليراض انشائؼت في انحج 552يؤحًر نخىػيت 

 

 شٟٝٛايٝ دابس – ايدَاّ

 

 ايػسق١ٝ ؾش١ َدٜس بسعا١ٜ ايطيب ايدَاّ فُع ْعُ٘ ايرٟ اؿر, يف ايػا٥ع١ األَساض َؤمتس فعايٝات اـُٝظ أَظ اختتُت

 .َػازنا 550 عكٛز ايػٝباْٞ قُد بٔ خايد ايدنتٛز

 ايؿشٞ ايكطاع يف ايعاًَني تٛع١ٝ إىل ٜٗدف املؤمتس إٔ اـسضاْٞ عبداهلل بٔ عؿاّ ايدنتٛز ايطيب ايدَاّ فُع َدٜس ٚأٚقح

 اؿر يف ايػا٥ع١ األَساض عٔ ايتدؿؿات كتًف َٔ ؾشٝني ممازضني أٚ متسٜض أٚ األطبا٤ َٔ ضٛا٤ ٚاـاف اؿهَٛٞ

 َٔ أقطاّ 6 مبػازن١ تٛعٟٛ َٚعسض عٌُ ٚزؽ 4 ؾاسب٘ املؤمتس إٔ إىل َػريًا ايٛقا١ٝ٥, ٚاإلدسا٤ات َعٗا ايتعاٌَ ٚنٝف١ٝ

 .املًُه١ َٓاطل كتًف َٔ االضتػازٜني ٚاألطبا٤ املتشدثني َٔ ٚنب١ اجملُع

 َع ٚايتعاٌَ َٚعاؾتٗا, تػدٝؿٗا ٚطسم ايكًب ٚأَساض ,(نٛزْٚا) ايتٓفط١ٝ األٚضط ايػسم َتالش١َ أَساض املؤمتس ْٚاقؼ

 َع ايتعاٌَ ْاقؼ نُا ٚغريٖا, ايطاز١٥ اؿاالت َع ٚايتعاٌَ اهلكُٞ, ٚاؾٗاش ايػٛن١ٝ, ٚاؿ٢ُ ايطهسٟ, َسق٢ ساالت

 ٚاؿاالت ايٛزٜد١ٜ, ايكطاطس َع األَجٌ ٚايتعاٌَ ايؿٓاعٞ, ايتٓفظ أدٗص٠ َع ٚايتعاٌَ اؿسد١, يًشاالت ايتٓفظ فس٣ اْطداد

 .ايٛعٞ ٚفكدإ اؿسد١
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 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : تلقً مالحظاتكم علىٌسرنا 

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحٍة

 

 يدير إدارة انعالقات انعاية واإلعالو

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

انًساهًين عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات 

 وانًشرف عهى إدارة خديات انحجاج وانعالقات انحكويية

 اندنيم انسيد: كًال أحًد خهيفة

  إعداد انهجنة اإلعاليية:

 " عبدالعزٌز الصاعدي –مجاهد نور  –عمر نور  –تركً الٍاس " 
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