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 أكثر من 82 ألف حاج وحاجة يصلون إلى المدينة المنورة أمس

 

 عّ ٚا 2015أنتٛبس  07ٖـ املٛافل  1436ذٚ احلح١  23املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١ احلخ,   28.141بًؼ عدد احلحاد ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أَظ, قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبّٝٓت ٚذد٠ اإلذصا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١, إٔ  .ذاجًا ٚذاج١, ٚفل اإلذصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ يف املٓطك١

َٔ ضٝٛف ايسمحٔ,  28.129ذاجًا, فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلحس٠  12َري ذلُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, اضتكبٌ َطاز األ

ٚأٚضرت اإلذصا١ٝ٥ إٔ ذسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ  .ذاجًا ٚذاج١ 294.750يف ذني بًؼ دلُٛع احلحاد ايكادَني ذت٢ أَظ 

َطافسًا, َػري٠ إىل إٔ أنجس اجلٓطٝات املتٛاجد٠ يف  97.067ُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ذت٢ اازهخ٘ ذاجًا ٚذاج١, فُٝا بًؼ اجمل 22.180

ٚأفادت إٔ عدد احلحاد املتبكني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠  .أيف ذاجًا ٚذاج١ 25املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ ذحاد اجلُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ ٚعددِٖ 

 .ذاجًا ٚذاج١ 157.516ٖـ ٚعددِٖ 1435يٓفظ ايّٝٛ َٔ ذخ ايعاّ املاضٞ َكاز١ْ َع املتبكني 197.646ذت٢ َطا٤ أَظ بًؼ 
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 أنف حاج يصهىٌ انًديُت انًُىرة 82أكثر يٍ 

 

 فجاشٟ ايػسٜ –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜط١ احلخ,  بًؼ عدد احلحاد ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أَظ األٍٚ قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبّٝٓت ٚذد٠ اإلذصا٤ ٚايتكازٜس  .دال٤ يف املٓطك١ذاجًا ٚذاج١, ٚفل اإلذصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يإل 28.141

َٔ  28.129ذاجًا, فُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلحس٠  12باملؤضط١, إٔ َطاز األَري ذلُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, اضتكبٌ 

ٚأٚضرت اإلذصا١ٝ٥ إٔ ذسن١ املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت  .ذاجًا ٚذاج١ 294.750ضٝٛف ايسمحٔ, يف ذني بًؼ دلُٛع احلحاد ايكادَني 

َطافسًا, َػري٠ إىل إٔ أنجس اجلٓطٝات  97.067ذاجًا ٚذاج١, فُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ذت٢ اازهخ٘  22.180أَظ األٍٚ 

ادت إٔ عدد احلحاد املتبكني يف ٚأف .أيف ذاجًا ٚذاج١ 25املتٛاجد٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ ذحاد اجلُٗٛز١ٜ اإلْدْٚٝط١ٝ ٚعددِٖ 

ذاجًا  157.516ٖـ ٚعددِٖ 1435َكاز١ْ َع املتبكني يٓفظ ايّٝٛ َٔ ذخ ايعاّ املاضٞ 197.646املد١ٜٓ املٓٛز٠ ذت٢ َطا٤ أَظ األٍٚ بًؼ 

 .ٚذاج١
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 التقى وزٌر الذولة للشؤون الخارجٍة بالهنذ.. وقذم تعازي القٍادة فً ضحاٌا التذافع

 و. انفانح: انًًهكت حرصج عهى حقديى أفضم خديت طبيت نهحداج

 ٚاع –ايسٜاض 

 

زعاٙ -قدّ ٚشٜس ايصر١ ّ. خايد بٔ عبدايعصٜص ايفاحل اعاشٟ ذه١َٛ خادّ احلسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد     

, يًره١َٛ ٚايػعب اهلٓدٟ ايصدٜل يف ٚفا٠ عدد َٔ ذحاد مجٗٛز١ٜ اهلٓد يف ذادث ايتدافع ايرٟ ٚقع مبػعس ٢َٓ خالٍ َٛضِ -اهلل

خالٍ اضتكباي٘ أَظ يف َهتب٘ يف جد٠ ٚشٜس ايدٚي١ يًػؤٕٚ اخلازج١ٝ اهلٓدٟ د. فٝحاٟ نَٛاز ضٝٓخ ٚايٛفد  جا٤ ذيو .ذخ ٖرا ايعاّ

ٚأند ايفاحل ذسص ذه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بكٝاد٠ خادّ احلسَني ايػسٜفني, ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني, ٚمسٛ . املسافل ي٘

اخلدَات ايصر١ٝ ٚاٛفري ايسعا١ٜ ايطب١ٝ حلحاد بٝت اهلل احلساّ َٓر ٚصٛهلِ إىل , ع٢ً اكدِٜ أفطٌ -ذفظِٗ اهلل-ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

ٚأٚضح إٔ ٚشاز٠ ايصر١ اعٌُ جاٖد٠ ٚع٢ً َداز ايطاع١ يتكدِٜ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ جلُٝع  .املًُه١ ٚذت٢ َػادزاِٗ هلا ضاملني غامنني

ٍٚ, ٚاطٌٗٝ إجسا٤ات ْكٌ ججاَِٝٓٗ إىل بًداِْٗ ملٔ ٜطًب ذيو ايٛفٛد اييت اصٌ إىل املًُه١ يًتعسف ع٢ً املتٛفني َٔ ذحاد ٖرٙ ايد

ٚاكدِٜ اخلدَات ايعالج١ٝ يًُصابني ٚاملسض٢ َٔ احلحاد املَٓٛني يف َطتػفٝات َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚذلافظ١ جد٠ 

ٛجٝٗات ايطا١َٝ ايهسمي١ اييت اػدد ٚمتهني زؤضا٤ ٚأعطا٤ ايٛفٛد َٔ شٜاز٠ املسض٢ ٚاملصابني يالط٦ُٓإ عًِٝٗ, ٚذيو إْفاذًا يًت

ٚقدّ ٚشٜس ايصر١, يًٛشٜس اهلٓدٟ َٚسافكٝ٘ ايبٝاْات ٚايهػٛفات ايسمس١ٝ املدع١ُ  .ع٢ً برٍ نٌ اجلٗٛد يًتعإٚ َع ٖرٙ ايٛفٛد

ني املَٓٛني يف باألزقاّ ٚايصٛز يًُتٛفني َٔ احلحاد يتطٌٗٝ ع١ًُٝ ايتعسف عًِٝٗ, إضاف١ إىل إذصا١ٝ٥ دقٝك١ بأعداد املسض٢ ٚاملصاب

َٔ  .املطتػفٝات ٚأَانٔ آٛميِٗ حبطب اضِ املطتػف٢ ٚعدد املَٓٛني فٝ٘ َٔ نٌ جٓط١ٝ يتطٌٗٝ ع١ًُٝ شٜازاِٗ َٔ قبٌ ايطٝٛف

جٗت٘, ْكٌ ٚشٜس ايدٚي١ يًػؤٕٚ اخلازج١ٝ اهلٓدٟ, يٛشٜس ايصر١, غهس ٚاكدٜس احله١َٛ اهلٓد١ٜ حله١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

ّ احلسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد, ع٢ً َا اكدَ٘ َٔ زعا١ٜ ٚاٖتُاّ نبرئٜ حلحاد بالدٙ, َجًُٓا بكٝاد٠ خاد

االٖتُاّ ٚايتعإٚ ايرٟ يكٝ٘ َٚسافكٛٙ َٔ مجٝع َطؤٚيٞ ٚقٝادات ٚشاز٠ ايصر١ باملًُه١ َٓر ٚصٛهلِ إىل جد٠ مما أضِٗ يف ختفٝف 

ذطس االضتكباٍ َٔ اجلاْب ايطعٛدٟ ٚنٌٝ ٚشاز٠  .يتعسف ع٢ً املتٛفني ٚشٜاز٠ املسض٢ ٚاملصابنيعٓا٤ ايطفس عِٓٗ ٚاٝطري ضبٌ ا

ايصر١ يًخدَات ايعالج١ٝ ايدنتٛز طسٜف األع٢ُ, َٚدٜس عاّ ايػؤٕٚ ايصر١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايدنتٛز َصطف٢ بًحٕٛ, 

بٛشاز٠ ايصر١ ايدنتٛز ذطني غٓاّ, فُٝا ذطس َٔ اجلاْب اهلٓدٟ ٚاملػسف ايعاّ ع٢ً اإلداز٠ ايعا١َ يًخدَات ايصر١ٝ يًرخ ٚايعُس٠ 

ايطهساري املػازى اجٝت غٛبتا, ٚايطهساري املطاعد بٛشاز٠ ايػؤٕٚ اخلازج١ٝ اهلٓد١ٜ ازلاٟ نَٛاز, ٚايطفري اهلٓدٟ يد٣ املًُه١ 

 .ُٖٝٓت نااًٛزا, ٚايكٓصٌ ايعاّ باٚا ضٝد َبازى, ٚايكٓصٌ ايعاّ ذلُد ْٛز زمحإ غٝخ
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 غادرة َصف حداج أوروبا وأييركا وأسخرانياي

 حاج روسي 00511حًزايىف: شكراً نهًًهكت عهى انخسهيالث انًقديت ل

 

 اسنٞ ايطٜٛٗسٟ -َه١ املهس١َ 

 

زفع د. ذلُد محصاٜٛف ز٥ٝظ َهتب ذحاد زٚضٝا, ايػهس ٚاالَتٓإ بامس٘ ٚباضِ ذحاد زٚضٝا إىل َكاّ خادّ احلسَني     

ٚيًًُُه١ ذه١َٛ ٚغعبًا ع٢ً  -ذفظِٗ اهلل-ًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايػسٜفني املًو ض

ٚقاٍ خالٍ يكا٥٘ املطٛف طازم بٔ ذلُد عٓكاٟٚ ز٥ٝظ  .ايتطٗٝالت ٚاخلدَات ٚاإلَهاْات ايهبري٠ اييت ضخست خلد١َ احلحاد

ذاد أدٚا  13500أَرينا ٚأضرتايٝا, إٕ ذحاد زٚضٝا ايبايؼ عددِٖ دلًظ إداز٠ َؤضط١ َطٛيف ذحاد اسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚ

ايفسٜط١ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚزاذ١, َػددًا ع٢ً إٔ نٌ املػسٚعات اجلباز٠ َٔ جطس اجلُسات ٚقطاز املػاعس ٚغبه١ ايطسم 

٘ ٚباضِ احلحاد ايػهس يٛشٜس ٚاملخُٝات املكا١َٚ يًرسٜل ٚغريٖا نإ هلا أنرب األثس يف اطٌٗٝ احلخ ٚزاذ١ احلحٝخ, َكدًَا بامس

ٚقدّ محصاٜٛف, اعاشٜ٘ حله١َٛ خادّ احلسَني ايػسٜفني ٚيرٟٚ غٗدا٤ ايسفاع١ ٚذادث١ ايتدافع, َؤندًا إٔ  .احلخ د. بٓدز احلحاز

َٔ جاْب٘, أٚضح  .«َا ذصٌ ال ٜكًٌ إطالقا مما ٜبري٘ يف األزاضٞ املكدض١ َٔ خدَات ٚاطٗٝالت ٚضٗس ع٢ً زاذ١ ضٝٛف ايسمحٔ»

املطٛف طازم عٓكاٟٚ ز٥ٝظ َؤضط١ َطٛيف ذحاد اسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَرينا ٚأضرتايٝا, إٔ ْصف ذحاد املؤضط١ اكسٜبًا غادزٚا 

أيف ذاد َٔ اسنٝا ٚأٚزٚبا ٚأَرينا ٚأضرتايٝا غادزٚا جٛا, فُٝا فطٌ ايبعض قطا٤  186أيف َٔ أصٌ  90املًُه١, َػريًا إىل سلٛ 

 .ٔ أٜاّ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠َا ابك٢ َ
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 حاخا 558.252يغادرة 

 

 عٚا –ايسٜاض 

( ذاجًا ذت٢ ايطاع١  652.768أٚضرت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًحٛاشات إٔ إمجايٞ عدد احلحاد املػادزٜٔ يبًداِْٗ عرب املٓافر ايدٚي١ٝ بًؼ ) 

ٖـ عرب 1436/  12/  13َػادز٠ ضٝٛف ايسمحٔ بتازٜخ  ايجا١ْٝ ظٗسًا َٔ ّٜٛ أَظ األٍٚ. ٚأفادت املدٜس١ٜ أْٗا قاَت ببدأ آفٝر خط١

ّٔ اهلل ع٢ً ضٝٛف٘ بأدا٤ َٓاضو احلخ ٚبٝٓت أْ٘ مت دعِ مجٝع املٓافر ايدٚي١ٝ بايك٣ٛ  .مجٝع املٓافر ايرب١ٜ ٚايبرس١ٜ ٚاجل١ٜٛ بعد إٔ َ

املػادزٜٔ ع٢ً أنٌُ ٚج٘ ٚيف ٚقت قٝاضٞ دٕٚ  ايبػس١ٜ املدزب١ ٚاملؤ١ًٖ ٚباألجٗص٠ اآلي١ٝ املتطٛز٠ يطُإ خد١َ ذحاد بٝت اهلل احلساّ

ٚدعت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًحٛاشات مجٝع ذحاد بٝت اهلل احلساّ ايكادَني َٔ خازد ايبالد إىل ايتكّٝد مبٛاعٝد زذالت َػادزاِٗ  .اأخري

يكادَني مبٛجبٗا ذت٢ ال ٜعسضٛا ٚعدّ ايتأخس عٔ ايٛقت احملدد يًُػادز٠ ٚعدّ ايبكا٤ بعد اْتٗا٤ املد٠ احملدد٠ هلِ بتأغري٠ احلخ ا

 أْفطِٗ يًعكٛب١ ٚاملطا٤ي١ ٚإٔ ايتعًُٝات ال جتٝص يًكادّ يًرخ إٔ ٜكِٝ يف ايبالد بعد اْتٗا٤ صالذ١ٝ ايتأغري٠ املُٓٛذ١ ي٘, نُا حيظس

  .عًٝ٘ ايعٌُ يف مجٝع أسلا٤ املًُه١ أٚ االْتكاٍ خازد ْطام َه١ املهس١َ ٚجد٠ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 أيير انًديُت انًُىرة يشيد بُخائح خطت انحح

 

صاذب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ جل١ٓ احلخ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اَظ اسأع 

اجتُاع جل١ٓ احلخ , ْٚٛٙ مسٛٙ باالٖتُاّ ايهبري ٚايسعا١ٜ ايهسمي١ اييت اٛيٝٗا ذه١َٛ خادّ احلسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ 

يتكدِٜ أفطٌ اخلدَات يطٝٛف ايسمحٔ . نُا أغاد مبطت٣ٛ األدا٤ ايرٟ ااطُت ب٘ جٗٛد مجٝع  –اهلل  ذفظ٘ –عبدايعصٜص آٍ ضعٛد

ٖـ ٚقدزاٗا ع٢ً آفٝر َاٚضع َٔ خطط ٚبساَخ اػػ١ًٝٝ ٚفل ْطل 1436اجلٗات املػازن١ يف أعُاٍ احلخ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ هلرا ايعاّ 

 .املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜف َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚاط٦ُٓإ اهاًَٞ ٜطِٗ بعد اٛفٝل اهلل يف متهني احلحاد شٚاز

 .ٚاضتعساض يف االجتُاع املؤغسات اإلذصا١ٝ٥ ملٛضِ َاقبٌ احلخ يكدّٚ َٚػادز٠ احلحاد شٚاز املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜف
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 خايعت طيبت في خديت ضيىف انرحًٍ بعد أدائهى فريضت انحح

 

 

 ٝب١جاَع١ ط-إداز٠ اإلعالّ عٕٝٛ املد١ٜٓ

 

اٛاصٌ جاَع١ طٝب١ ممج١ً يف ايًح١ٓ ايدا١ُ٥ خلدَات احلخ ٚايعُس٠ ٚايصٜازات أعُاهلا خلد١َ ضٝٛف ايسمحٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف 

َٛضِ َابعد احلخ َٔ خالٍ ضت١ جلإ اطِ, ايًح١ٓ ايصر١ٝ ٚايًح١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ٚجل١ٓ اخلدَات ايطالب١ٝ ٚاجلٛاي١ ٚجل١ٓ ايبرٛث 

يصٜازات ايتازهخ١ٝ ٚايًح١ٓ ايتطٛع١ٝ, ْٚاقؼ ز٥ٝظ ايًح١ٓ ايدا١ُ٥ خلدَات احلخ ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ باجلاَع١ ايدنتٛز ٚايدزاضات ٚجل١ٓ ا

عبداهلل بٔ ذلُد دَفٛ يف اجتُاع اسأض٘ أَظ ٚضِ أعطا٤ ايًح١ٓ ضري ايعٌُ يف آفٝر خط١ اجلاَع١ خلد١َ ضٝٛف ايسمحٔ َٔ خالٍ 

دَفٛ إٔ ايًحإ اٛاصٌ أعُاهلا َٚٔ بٝٓٗا ايًح١ٓ ايصر١ٝ ٚاييت اػازى يف اكدِٜ اخلدَات ايًحإ املػه١ً بٗرا اخلصٛص, ٚقاٍ 

باملسانص ايصر١ٝ املٛمس١ٝ, ٚاملطتػفٝات ايعا١َ ٚايعٝاد٠ ايصر١ٝ األٚي١ٝ نُا اعٌُ ايًح١ٓ ايتطٛع١ٝ   ايصر١ٝ حلحاد بٝت اهلل احلساّ

كّٛ ع٢ً ايتٓطٝل ٚايتهاٌَ بني اجلٗات احله١َٝٛ اخلاص١ ٚاخلري١ٜ اييت ايرٟ ٜ ضُٔ أعُاٍ َهتب ايعٌُ ايتطـٛعٞ يًرخ ٚايصٜاز٠

نُا اعٌُ ايًح١ٓ ايٓطا١ٝ٥ بايًح١ٓ   اكدّ ٚاطتفٝد َٔ اخلدَات ايتطٛع١ٝ يف احلخ ٚايعُس٠ ٚاضتكطاب ٚاٛجٝ٘ املتطٛعني يتًو اجلٗات

١ٜ ٚصر١ٝ ٚإزغاد١ٜ ٚعٝاد٠ رلصص١ يًطٝدات ٚآظِٝ ايدا١ُ٥ خلدَات احلخ ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ ع٢ً املػازن١ يف اكدِٜ خدَات اٛعٛ

١ٝ ايفعايٝات ايجكاف١ٝ,ٚاٛاصٌ يًح١ٓ ايصٜازات ايتازهخ١ٝ بسْادلٗا يتٓفٝر شٜازات َٝدا١ْٝ يًسجاٍ ٚشٜاز٠ َٝدا١ْٝ يًٓطا٤ يألَانٔ ايتازهخ

 اطع٢ يتركٝل دٚزٖا يف اكدِٜ أزق٢ ٚأفطٌ اجلدٜس بايرنس إٔ اجلاَع١ اعد إذد٣ اجلٗات اييت .ٚاحلطاز١ٜ ٚاألثس١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

اخلدَات خلد١َ ضٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜف َٔ خالٍ ايعٌُ األنادميٞ ٚايجكايف ٚايصرٞ ٚاإلزغادٟ, ٚقد غهًت 

ٚيف نٌ عاّ اكدّ  اجلاَع١ جل١ٓ دا١ُ٥ خلدَات احلخ ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ يصٜاد٠ فاع١ًٝ ايرباَخ املكد١َ يًرحاد قبٌ ٚبعد َٛضِ احلخ,

 .املصٜد َٔ ٖرٙ اخلدَات ٚاييت ٜطتفٝد َٓٗا ايٛفٛد املػازن١ يف احلخ ٚنريو ضٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜف
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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

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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