
 

 
1 

  

 هـ1437/  11/  11االحد 



 

 
2 

 رئٌس مجلس أدالء المدٌنة المنورة ٌعتمد الزي الموحد للعاملٌن بالمؤسسة

 

   
 سم وا 2116أغسطس  13هـ الموافق  1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة

بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بالً, الزي الموحد  اعتمد رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء

لجمٌع العاملٌن بالمؤسسة, وذلك لتسهٌل تعرف الحجاج الكرام على منسوبً المؤسسة وطلب 

  .الخدمة منهم

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المتحدث الرسمً للمؤسسة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة, أن الزي 

إلدارة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً ألول مرة , الجدٌد الذي دشنه نائب رئٌس مجلس ا

/ موظف بالمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة , مبٌناً أن إلزام  2611سٌرتدٌه أكثر من / 

العاملٌن بزي موحد ٌأتً فً إطار اإلجراءات التً تتخذها المؤسسة إلظهار هوٌتها الجدٌدة بعد 

  .نً التً دشنهما معالً وزٌر الحج والعمرة مؤخراتغٌٌر الشعار والموقع اإللكترو

التً تسعى المؤسسة من  2121كما تأتً الهوٌة الجدٌدة للمؤسسة وفق برنامج التحول الوطنً 

خاللها لالرتقاء بالخدمات التً ٌقدمها األدالء لضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد 

  .نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم

خلٌفة إلى أن الهوٌة الجدٌدة ترتكز على ستة محاور رئٌسة هً التناغم مع رؤٌة المملكة  وأشار

وجودة وتطوٌر الخدمات والشراكات اإلستراتٌجٌة مع الجهات ذات العالقة بخدمات الحجاج  2131

وتنمٌة قدرات ومهارات فرٌق العمل وتعزٌز العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع 

  .اع الخاص , حٌث وضع لكل محور إستراتٌجٌات وآلٌات تنفٌذ وفق برنامج زمنً محددالقط
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 وزٌر الحج والعمرة ٌستقبل سفٌر سٌرٌالنكا لدى المملكة

 

 

 سم وا 2116أغسطس  14هـ الموافق  1431ذو القعدة  11مكة المكرمة 

استقبل معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن, فً مكتبه بمكة المكرمة 

 .الٌوم, سفٌر جمهورٌة سٌرٌالنكا لدى المملكة محمد عزمً طاسم

الستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظٌم شؤون حجاج سٌرٌالنكا لموسم حج هذا وجرى خالل ا

  .هـ1431العام 

من جانبه أشاد سفٌر سٌرٌالنكا لدى المملكة, بالجهود الكبٌرة التً تبذلها حكومة خادم الحرمٌن 

واهتمام, الشرٌفٌن لخدمة حجاج بٌت هللا الحرام, منوهاً بما ٌحظى به ضٌوف الرحمن من عناٌة 

 .وتوفر جمٌع الخدمات والتسهٌالت التً تمكنهم من أداء نسكهم بكل ٌسر وسهوله
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 حافالت للحجٌج بالمدٌنة المنورة 3117إرشاد و توجٌه 
 

 سم وا 2116أغسطس  14هـ الموافق  1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة 

أكمل مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بالمدٌنة المنورة استعداداته لتنفٌذ الخطة التشغٌلٌة 

ضٌوف الرحمن, زوار المسجد النبوي الشرٌف خالل أعمال موسم الحج الجاري الستقبال 

هـ وفق أحدث اآللٌات التقنٌة لتوجٌه الحافالت الناقلة لضٌوف الرحمن إلى مقار وحداتهم 1431

  .السكنٌة فً طٌبة الطٌبة بكل ٌسر وطمأنٌنة

ة المنورة مروان بن عبدالعزٌز وبٌن نائب مدٌر عام مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بالمدٌن

حاج من زوار المدٌنة  138.14حافالت تحمل على متنها نحو  3111خاشقً أنه تم توجٌه وإرشاد 

المنورة من خالل مرشدي مكاتب الخدمة إلٌصالها إلى مقار وحداتهم السكنٌة المخصصة للحجاج 

تمثل باكورة أعمال المكتب  فً المنطقة المركزٌة والدور السكنٌة الخاصة لضٌوف الرحمن التً

 .منذ انطالق أعمال موسم الحج مطلع شهر ذي القعدة الجاري فً المدٌنة المنورة

رحلة جوٌة وجرى توجٌه حافالت ضٌوف الرحمن  .51وقال خاشقجً " استقبلت المدٌنة المنورة 

باإلضافة إلى حافلة بمحطة مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة  2335على 

حافلة قادمة من مكة  112( حٌث جرى توجٌه  .استقبال وتوجٌه الحافالت بمحطة الهجرة ) الكٌلو 

المكرمة ومحافظة جدة وفق الخطة التشغٌلٌة لمكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بالمدٌنة المنورة 

ات السكنٌة المخصصة إلٌصال الحافالت وفق أحدث الطرق واألسالٌب الحدٌثة إلى مقار الوحد

  ".بضٌوف الرحمن زوار المدٌنة المنورة
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 هـ ٌبدأ المرحلة الثانٌة1437فرٌق التفوٌج لموسم حج 
 

 سم وا 2116أغسطس  14هـ الموافق  1431ذو القعدة  11جدة 

هـ برئاسة وكٌل وزارة الحج والعمرة لشؤون 1431ٌستعد فرٌق عمل التفوٌج لموسم حج هذا العام 

الحج الدكتور حسٌن بن ناصر الشرٌف, وعضوٌة كل من األمن العام والدفاع المدنً وهٌئة تطوٌر 

ومعهد منطقة مكة المكرمة , ووزارة الشؤون البلدٌة والقروٌة ممثلة فً أمانة العاصمة المقدسة , 

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج والعمرة لبدء المرحلة الثانٌة من أعماله والمتمثلة فً تنظٌم 

عدد من اللقاءات المباشرة مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات األهلٌة للطوافة والمسؤولٌن عن 

جل شرح الخطط التفوٌج فٌها ورؤساء مكاتب الخدمة المٌدانٌة وأعضاء التفوٌج فٌها وذلك من أ

  .هـ وآلٌات تنفٌذها1431والبرامج المعتمدة للتفوٌج خالل موسم حج 

هـ 1431/ 11/ 11وستبدأ أولى هذه اللقاءات التً ستتم فً مقار مؤسسات الطوافة الست, السبت 

هـ , كما ستبدأ المرحلة الثالثة واألخٌرة خالل موسم 1431/ 11/ 21وتستمر حتى مساء األربعاء 

ـ والمتمثلة فً اإلشراف على دقة تنفٌذ الخطة , وقٌاس مستوى االداء وتوثٌق ه1431حج 

اإلجراءات وتقٌٌم المراحل أوالً بأول حٌث سٌقوم فرٌق العمل ومن خالل غرفة العملٌات المشتركة 

باتخاذ جمٌع القرارات الالزمة وفقاً للظروف المٌدانٌة والمعطٌات اآلنٌة التً تفرزها عملٌة التطبٌق 

و فً حالة وجود أي طارئ أو انحراف عما هو مرسوم وفق الخطة المعتمدة , واالستفادة فً ذلك أ

  .من الخطط البدٌلة والخٌارات المتاحة لفرٌق العمل

مما ٌذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسٌق مع أطراف منظومة الحج والعمرة كافة على 

اد برامج تفوٌج متقدمة بالتعاون مع جمٌع الجهات ذات زٌادة التنسٌق ورفع مستوى الجاهزٌة واعتم

  .العالقة
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 سئٍظ هجلظ أدالء الوذٌٌح الوٌىسج ٌعروذ الضي الوىدذ للعاهلٍي تالوؤعغح

 ةالمنورة ٌعتمد الزي الموحد للعاملٌن بالمؤسس د / عام / رئٌس مجلس أدالء المدٌنة 0063

 سم وا 6112أغسطس  13هـ الموافق  1437ذو القعدة  11المدٌنة المنورة

اعتمد رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بالً, الزي الموحد 

م على منسوبً المؤسسة وطلب لجمٌع العاملٌن بالمؤسسة, وذلك لتسهٌل تعرف الحجاج الكرا

  .الخدمة منهم

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المتحدث الرسمً للمؤسسة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة, أن الزي 

الجدٌد الذي دشنه نائب رئٌس مجلس اإلدارة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً ألول مرة , 

ء بالمدٌنة المنورة , مبٌنا  أن إلزام / موظف بالمؤسسة األهلٌة لألدال 6211سٌرتدٌه أكثر من / 

العاملٌن بزي موحد ٌأتً فً إطار اإلجراءات التً تتخذها المؤسسة إلظهار هوٌتها الجدٌدة بعد تغٌٌر 

  .الشعار والموقع اإللكترونً التً دشنهما معالً وزٌر الحج والعمرة مؤخرا

التً تسعى المؤسسة من  6161ً كما تأتً الهوٌة الجدٌدة للمؤسسة وفق برنامج التحول الوطن

خاللها لالرتقاء بالخدمات التً ٌقدمها األدالء لضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد 

  .نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم

وأشار خلٌفة إلى أن الهوٌة الجدٌدة ترتكز على ستة محاور رئٌسة هً التناغم مع رؤٌة المملكة 

خدمات والشراكات اإلستراتٌجٌة مع الجهات ذات العالقة بخدمات الحجاج وجودة وتطوٌر ال 6131

وتنمٌة قدرات ومهارات فرٌق العمل وتعزٌز العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع 

  .القطاع الخاص , حٌث وضع لكل محور إستراتٌجٌات وآلٌات تنفٌذ وفق برنامج زمنً محدد
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 غذا«.. الذح عثادج»أهٍش هنح ٌذشي الوشدلح الراععح لذولح »

 هنح الونشهح -واط 

 41/80/6842األدذ 

 

ٌطقح هنح الونشهح سئٍظ لجٌح الذح الوشمضٌح صادة الغوى الولنً ٌذشي هغرشاس خادم الذشهٍي الششٌفٍي أهٍش ه

الذح عثادج وعلىك »األهٍش خالذ الفٍصل، غًذا االثٌٍي، فعالٍاخ الوشدلح الراععح للذولح اإلعالهٍح الرىعىٌح 

 .، ورلل توغشح دٌىاى اإلهاسج تونح الونشهح«دضاسي

العالقح، إلى الرىعٍح تااللرضام تالرعلٍواخ وعذم الذح إال  وذهذف الذولح الرً ذٌطلق ترضافش وذعاوى الجهاخ راخ

ترصشٌخ وذنثٍف الذوالخ على الورخلفٍي والوشاقثح والوراتعح على أصذاب الوؤعغاخ الىهوٍح الرً ذقىم على 

 .ذٌظٍن خذهاخ الذح والعوشج دوى أى ٌنىى لها ذصشٌخ لوضاولح الٌشاط هي قثل وصاسج الذح

ح الونشهح هٌز وقد هثنش تىضع الخطظ وتشاهح العول الالصهح إلًجاح الذولح اإلعالهٍح و قاهد إهاسج هٌطقح هن

والرىعىٌح توا ٌذقق األهذاف الوٌشىدج وتوا ٌٌغجن هع دجن الشعاٌح واالهروام الوقذهح هي دنىهح هزٍ الثالد 

 .الوثاسمح لذجاج تٍد هللا الذشام والعول والغهش على سادرهن واعرقشاسهن وأهٌهن
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 زي موحد للعاملٌن بمؤسسة األدالء بالمدٌنة
 

 زي موحد لألدالء فً موسم الحج

 المنورة المدٌنة ـ واس

ة, الدلٌل حاتم بالً, الزي اعتمد رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنور
الموحد لجمٌع العاملٌن بالمؤسسة, وذلك لتسهٌل تعرف الحجاج الكرام على منسوبً المؤسسة 

 .وطلب الخدمة منهم

وأوضح عضو مجلس اإلدارة المتحدث الرسمً للمؤسسة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة أن الزي 
الجدٌد الذي دشنه نائب رئٌس مجلس اإلدارة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً ألول مرة, 

/ موظف بالمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة, مبٌنا  أن إلزام  6211سٌرتدٌه أكثر من / 
لٌن بزي موحد ٌأتً فً إطار اإلجراءات التً تتخذها المؤسسة إلظهار هوٌتها الجدٌدة بعد العام

 .تغٌٌر الشعار والموقع اإللكترونً اللذٌن دشنهما معالً وزٌر الحج والعمرة مؤخرا

التً تسعى المؤسسة  6161كما تأتً الهوٌة الجدٌدة للمؤسسة وفق برنامج التحول الوطنً 
ء بالخدمات التً ٌقدمها األدالء لضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار من خاللها لالرتقا

مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم. وأشار خلٌفة إلى أن الهوٌة الجدٌدة ترتكز على ستة 
وجودة وتطوٌر الخدمات والشراكات  6131محاور رئٌسة هً: التناغم مع رؤٌة المملكة 

العالقة بخدمات الحجاج وتنمٌة قدرات ومهارات فرٌق العمل  اإلستراتٌجٌة مع الجهات ذات
وتعزٌز العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع القطاع الخاص, حٌث وضع لكل 

 .محور إستراتٌجٌات وآلٌات تنفٌذ وفق برنامج زمنً محدد
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 حؼخَذ اىضي اىَ٘حذ ىيؼبٍيٍِ« أدالء اىَذٌْت»

 

عتمد رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم ا

بالً, الزي الموحد لجمٌع العاملٌن بالمؤسسة, وذلك لتسهٌل تعرف الحجاج الكرام 

على منسوبً المؤسسة وطلب الخدمة منهم8 وأوضح عضو مجلس اإلدارة المتحدث 

, أن الزي الجدٌد الذي دشنه نائب الرسمً للمؤسسة الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة

رئٌس مجلس اإلدارة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً ألول مرة, سٌرتدٌه أكثر 

موظف بالمؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة, مبٌناً أن إلزام  2611من 

العاملٌن بزي موحد ٌأتً فً إطار اإلجراءات التً تتخذها المؤسسة إلظهار هوٌتها 

ٌدة بعد تغٌٌر الشعار والموقع اإللكترونً اللتٌن دشنهما معالً وزٌر الحج الجد

والعمرة مؤخرا8 وأشار خلٌفة إلى أن الهوٌة الجدٌدة ترتكز على ستة محاور رئٌسة, 

وجودة وتطوٌر الخدمات والشراكات  2131هً التناغم مع رؤٌة المملكة 

ج وتنمٌة قدرات ومهارات اإلستراتٌجٌة مع الجهات ذات العالقة بخدمات الحجا

فرٌق العمل وتعزٌز العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع القطاع 

الخاص, حٌث وضع لكل محور إستراتٌجٌات وآلٌات تنفٌذ وفق برنامج زمنً 

 .محدد
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 زي موحد لألدالء ٌواكب برنامج التحول الوطنً
 

 

 (منسوبو مؤسسة األدالء ٌرتدون السي الموحد )واش

 
2016-08-14 1:48 AM      

اعخًذ سئٍس يدهس ئداسة انًإسست األههٍت نألدالء بانًذٌُت انًُىسة انذنٍم حاحى بانً، انضي 

انًىحذ ندًٍع انعايهٍٍ بانًإسست، ورنك نخسهٍم حعشف انحداج عهى يُسىبً انًإسست وطهب 

 .انخذيت يُهى

انضي وأوضح عضى يدهس اإلداسة، انًخحذد انشسًً نهًإسست انذنٍم كًال بٍ أحًذ خهٍفت، أٌ 

اندذٌذ انزي دشُه َائب سئٍس يدهس اإلداسة انذنٍم عصاو بٍ عبذانعضٌض ديٍاطً ألول يشة، 

يىظف بانًإسست األههٍت نألدالء بانًذٌُت انًُىسة، يبٍُا أٌ ئنضاو انعايهٍٍ  0022سٍشحذٌه أكثش يٍ 

ذ حغٍٍش انشعاس بضي يىحذ ٌأحً فً ئطاس اإلخشاءاث انخً حخخزها انًإسست إلظهاس هىٌخها اندذٌذة بع

 .وانًىقع اإلنكخشوًَ انخً دشُهًا وصٌش انحح وانعًشة يإخشا

انخً حسعى انًإسست يٍ  0202كًا حأحً انهىٌت اندذٌذة نهًإسست وفق بشَايح انخحىل انىطًُ 

خالنه نالسحقاء بانخذياث انخً ٌقذيها األدالء نضٍىف انشحًٍ حداج بٍج هللا انحشاو صواس يسدذ َبٍه 

انصالة وانسالو. وأشاس خهٍفت ئنى أٌ انهىٌت اندذٌذة حشحكض عهى سخت يحاوس سئٍست  عهٍه أفضم

وخىدة وحطىٌش انخذياث وانششاكاث اإلسخشاحٍدٍت يع اندهاث  0202هً: انخُاغى يع سؤٌت انًًهكت 

راث انعالقت بخذياث انحداج وحًٍُت قذساث ويهاساث فشٌق انعًم وحعضٌض انعالقت يع انًساهًٍٍ 

كاث االسخثًاسٌت يع انقطاع انخاص، حٍذ وضع نكم يحىس ئسخشاحٍدٍاث وآنٍاث حُفٍز وفق وانششا

 .بشَايح صيًُ يحذد
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 زي موحد ٌعرف الحجاج على أدالء المدٌنة

 

 

 انًذٌُت انًُىسة -يكت 

ذنٍم حاحى اعخًذ سئٍس يدهس ئداسة انًإسست األههٍت نألدالء بانًذٌُت انًُىسة ان

بانً، انضي انًىحذ نهعايهٍٍ بانًإسست، نخسهٍم حعشف انحداج عهى يُسىبً 

 .انًإسست وطهب انخذيت يُهى

 

وأوضح عضى يدهس اإلداسة انًخحذد انشسًً نهًإسست انذنٍم كًال خهٍفت أٌ انضي 

اندذٌذ انزي دشُه َائب سئٍس يدهس اإلداسة انذنٍم عصاو ديٍاطً نهًشة األونى، 

يىظف بانًإسست، يبٍُا أٌ ئنضاو انعايهٍٍ بضي يىحذ ٌأحً فً  0022َحى  سٍشحذٌه

ئطاس اإلخشاءاث انخً حخخزها انًإسست إلظهاس هىٌخها اندذٌذة بعذ حغٍٍش انشعاس وانًىقع 

االنكخشوًَ وانهزٌٍ دشُهًا وصٌش انحح وانعًشة أخٍشا، كًا حأحً انهىٌت اندذٌذة 

 .0202نهًإسست وفق بشَايح انخحىل انىطًُ 

 

وأشاس خهٍفت ئنى أٌ انهىٌت اندذٌذة حشحكض عهى سخت يحاوس سئٍست هً انخُاغى يع 

وخىدة وحطىٌش انخذياث وانششاكاث االسخشاحٍدٍت يع اندهاث راث  0202سؤٌت انًًهكت 

انعالقت بخذياث انحداج وحًٍُت قذساث ويهاساث فشٌق انعًم وحعضٌض انعالقت يع 

اسٌت يع انقطاع انخاص، حٍذ وضع نكم يحىس انًساهًٍٍ وانششاكاث االسخثً

 .اسخشاحٍدٍاث وآنٍاث حُفٍز وفق بشَايح صيًُ يحذد

 

http://makkahnewspaper.com/author/456/1/%D9%85%D9%83%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 نضمن هوٌتها الجدٌدة األدالء توحد زي العاملٌ
 

 

 

اػخَذ سئٍس ٍضيس ئداسة اىَإسست األٕيٍت ىألدالء اىذىٍو حبحٌ ببىً صي ٍ٘حذ ىضٍَغ 

ببىَإسست ٗرىل ىخسٍٖو حؼشف اىحضبس اىنشاً ػيى ٍْس٘بً اىَإسست ٗطيب اىخذٍت  اىؼبٍيٍِ 

ّبئب سئٍس ٍضيس اإلداسة اىذىٍو ػصبً بِ ػبذاىؼضٌض دٍٍبطً بخذشٍِ اىضي اىضذٌذ، ٌٍْٖ، ٗقبً 

أٗضح رىل ػض٘ ٍضيس اإلداسة اىَخحذد اىشسًَ ىيَإسست اىذىٍو مَبه بِ أحَذ خيٍفت ٗاىزي 

( ٍ٘ظف، 0022بٍِ أّٔ ألٗه ٍشة سٍخٌ ح٘حٍذ صي اىؼبٍيٍِ ببىَإسست ٗاىببىغ ػذدٌٕ أمزش ٍِ )

اىؼبٍيٍِ بضي ٍ٘حذ ٌأحً فً ئطبس االصشاءاث اىخً حخخزٕب اىَإسست إلظٖبس ٌٕ٘خٖب ٍبٍْبً أُ ئىضاً 

 ٗاىخً دشَْٖب ٍؼبىً ٗصٌش اىحش ٗاىؼَشة ٍإخشا  ٗاىَ٘قغ االىنخشًّٗ اىضذٌذة بؼذ حغٍٍش اىشؼبس 

. 

ٗاىخً ّسؼى ٍِ خالىٖب  0202ٗحأحً اىٌٖ٘ت اىضذٌذة ىيَإسست ٗفق بشّبٍش اىخح٘ه اى٘طًْ 

بىخذٍبث اىخً ٌقذٍٖب األدالء ىضٍ٘ف اىشحَِ حضبس بٍج هللا اىحشاً صٗاس ٍسضذ ّبٍٔ ىالسحقبء ب

حشحنض ػيى سخت ٍحبٗس سئٍست ًٕٗ )   ػئٍ أفضو اىصالة ٗاىسالً، ٗاضبف اُ اىٌٖ٘ت اىضذٌذة

اىششامبث االسخشاحٍضٍت ٍغ اىضٖبث  –ص٘دة ٗحطٌ٘ش اىخذٍبث  – 0202اىخْبغٌ ٍغ سؤٌت اىََينت 

حؼضٌض اىؼالقت ٍغ  –حٍَْت قذساث ٍٖٗبساث فشٌق اىؼَو  –بخذٍبث اىحضبس  راث اىؼالقت

اىششامبث االسخزَبسٌت ٍغ اىقطبع اىخبص ( ٗقذ ٗضغ ىنو ٍح٘س اسخشاحٍضٍبث  –اىَسبٍَِٕ 

 . ٗآىٍبث حْفٍز ٗفق بشّبٍش صًٍْ ٍحذد
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% عي العام الواضً 5تضٌادج   

سدلح  4108ٌح ٌغرقثل هطاس األهٍش هذوذ تي عثذ العضٌض الذولً تالوذٌ

 لٌقل الذجاج

 

 :قصاص هشواى - الوٌىسج الوذٌٌح

ٌ٘اصو ٍطبس األٍٍش ٍحَذ بِ ػبذ اىؼضٌض اىذٗىً فً اىَذٌْت اىَْ٘سة اسخقببه 

ضٍ٘ف اىشحَِ ٍِ حضبس بٍج هللا اىحشاً، حٍذ ٗصٔ أٍٍش اىَْطقت صبحب اىسَ٘ 

اىَينً األٍٍش فٍصو بِ سيَبُ بِ ػبذ اىؼضٌض، سئٍس ىضْت أػَبه اىحش مبفت 

د؛ ىخ٘فٍش أفضو اىخذٍبث األصٖضة راث اىؼالقت بخذٍبث اىحضبس بَضبػفت اىضٖ٘

ىيحضبس. ٗقذ مزفج األصٖضة مبفت ببىَطبس أّشطخٖب ىخسٍٖو اسخقببه اىحضبس ٗحسشٌغ 

ئصشاءاث قذٌٍٖٗ، ٕٗ٘ ٍب حؼَو ٍِ أصئ ئداسة اىضَبسك ٗاىض٘اصاث ٗاىحش 

 .ٗاىَإسست األٕيٍت ىألدالء
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%  5دة سحيت ، بضٌب 0842ٍِٗ اىَخ٘قّغ أُ ٌسخقبو اىَطبس خاله اىَ٘سٌ أمزش ٍِ 

ػِ اىؼبً اىَبضً. ٕزا ٗقذ اسخؼشض سئٍس ٍضيس ئداسة اىَإسست األٕيٍت ىألدالء 

اىذىٍو حبحٌ ببىً، أبشص اىخذٍبث اىخً حقذٍٖب اىَإسست ىضَبُ أمبش قذس ىشاحت 

ضٍ٘ف اىشحَِ ٗفقبً ىخ٘صٍٖبث اىقٍبدة اىششٍذة ٍٗخببؼت ٍؼبىً ٗصٌش اىحش اىذمخ٘س 

 . ٍحَذ بْخِ

اىَإسست ببىحضبس ٍِ ىحظت قذٌٍٖٗ ىيََينت، ٗحخَزّو ٕزٓ اىخذٍت  ٗأمذ ببىً أُ ػْبٌت

فً اسخقببه اىحضبس ٗاىخشحٍب بٌٖ، بذءاً ٍِ ٗص٘ىٌٖ ئىى ٍشامض االسخقببه 

ٗح٘صٌٍٖٖ ئىى ٍقش سنٌْٖ، مَب حخ٘ىى اىَإسست اإلششاف ػيى اإلسنبُ ٗحؼَو ػيى 

فق أّظَت ٗحؼيٍَبث ٍسبػذة اىحضبس أٗ ٍِ ٌَزّيٌٖ ػيى اسخئضبس اىسنِ اىَْبسب، ٗ

ض٘ابظ اإلسنبُ اىَبيغت ٍِ اىضٖبث اىَؼٍْت ٗاسخنَبه اإلصشاءاث اىالصٍت ىزىل. 

ٗحقذً اىَإسست حضٍت ٍِ اىخذٍبث اىؼبٍت ٗاإلسشبد اىخً حٖذف ئىى االٕخَبً اىنبٍش 

بشإُٗ اىحضبس ٍِ ىحظت ٗص٘ىٌٖ ٗحخى ٍغبدسحٌٖ ٍِ اىَذٌْت اىَْ٘سة ٗح٘ػٍخٌٖ 

 .، ٗصحٍت، ٍٗسينٍتح٘ػٍت شَ٘ىٍت: ّسنٍت

ٗأضبف ببىً: ئُ اىَإسست حششف ػيى حذاٗه ٗحفع اىض٘اصاث، حٍذ حقً٘ اىَإسست 

بخْظٌٍ ػَيٍت ٍْبٗىت اىض٘اصاث ٍغ اىضٖبث راث اىؼالقت بَْظٍ٘ت اىحش، ئضبفت ئىى 

حسضٍيٖب فً اىحبسب اَىً ئضبفت ئىى ح٘فٍش اىؼذٌذ ٍِ اىخذٍبث اإلىنخشٍّٗت، ٍْٖٗب 

ٗحطبٍقبث اىٖ٘احف اىزمٍت ٗاىبشٌذ اإلىنخشًّٗ، ٗغٍش رىل ٍِ اىخشائظ اىشقٍَت 

 .اىخذٍبث اىخً حضؼو سحيت اىحش ٍٍسشة ػيى اىضٍَغ

 0405ٍنخببً ٍ٘سٍَبً بَخببؼت أػَبه اىحش، ٗقذ حٌ حؼٍٍِ أمزش ٍِ  00ٌٗقً٘ أمزش ٍِ 

ٍشفقبً حببؼبً  50ٍ٘ظفبً ٍ٘سٍَبً ىخذٍت اىحضبس ضَِ األػَبه اىٍَذاٍّت اىخً حضٌ 

ئداسة، ببإلضبفت  00ٍنخببً ٍسبّذاً، ٗ 00ٍنخببً خذٍت ٍٍذاًّ، ٗ 01ىيَإسست، ٍْٖب 

 .ئىى رَبًّ ىضبُ ٗرالرت ٍشامض اسخقببه

 

 

 

 

 

 


