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 حبًخب يٍ انًرضى ٌخى حفىٌدهى ٌىو انسببع نًكت 54حبش نـ انًذٌُت : 
 يُذوبىٌ ببنًسخشفٍبث انحكىيٍت واألههٍت.. وحقذٌى خذيت إرشبد انخبئهٍٍ

 

 18/09/2015اؾُع١  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -عبدايسسِٝ اؿدادٟ 

 

ٚأقاف: إٕ َهتب اـدَات اإلْطا١ْٝ َٛدٛد َٓر إٔ ناْت 

خد١َ اؿذاز ايعٌُ بٗا فساد٣ قبٌ إٔ تتأضظ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ 

مت دَر مجٝع ا٭عُاٍ  1436يٮد٤٫ ٚيهٔ يف ٖرا ايعاّ 

اإلْطا١ْٝ بامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ؼت قطاع اـدَات اإلْطا١ْٝ 

ا٤ ظٛد٠ ٖرٙ اـد١َ اييت تع٢ٓ مبتابع١ ٚذيو بٗدف ا٫زتك

اؿذاز املسق٢ باملطتػفٝات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ ع٢ً َداز 

ايطاع١ َٚتابع١ سذاز ايدل أثٓا٤ دخٛشلِ ٚخسٚدِٗ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ 

املٓٛز٠ ٚذيو بايتعسف ع٢ً ١ٜٖٛ اؿاز املسٜض ٚايتٓطٝل َع 

١ عٓدَا نإ يف بًد٠ عٔ طسٜل املًف ايطيب يد٣ ايبعج١ اـاؾ١ بهٌ ساز ا٭طبا٤ َٚهتب اؿذاز اـاف بِٗ مبعسف١ سايت٘ ايؿشٝ

٘ َٚتابع١ اؿاز أثٓا٤ ايتِٜٓٛ بتطٌٗٝ إدسا٤ات تٓٛمي٘ ٚاملتابع١ اي١َٝٛٝ ي٘ ٚيدٜٓا دٛا٫ت خاؾ١ تؿسف يًشاز املّٓٛ يهٞ ٜتٛاؾٌ َع ذٜٚ

، بسافٛز 12، آٜباد 6ش ايعٌُ يف أضسع ٚقت ممهٔ َٓٗا: ساضب آيٞ يف بًدٙ َٚع ايبعج١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚيدٜٓا أدٗص٠ تطاعد ع٢ً إلا

ٚأغاز اؿبؼ قا٬٥: أَا َا خيـ اؿذاز املتٛفني  إدسا٤ات ايدفٔ .40، َسغدٕٚ 6، ضٝازات 8، ٫ضًهٞ ٜدٟٚ 4، قط١ ثابت١ 14

دفٔ ٚغٗاد٠ ايٛفا٠ َٔ ا٭سٛاٍ املد١ْٝ يٝتِ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ْكّٛ بإْٗا٤ إدسا٤ات ايدفٔ يف بكٝع ايػسقد ٚذيو باضتدساز تؿسٜح اي

إضكاط ازل١ َٔ ضذٌ اؿاضب اٯيٞ يف ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚاؾٛاشات ٚتطًِ غٗاد٠ ايٛفا٠ ملهتب غ٪ٕٚ اؿذاز يهٞ ٜتِ تٛؾًٝٗا يرٟٚ 

 ٖرا ااجماٍ ٖٓاى ساد١ املتٛف٢ يف ب٬دٙ يهٞ ٜتِ ع١ًُٝ سؿس ايٛزث١ يف ب٬د اؿاز املتٛف٢ َٚٔ أؾعب املٛاقف اييت َست عًٝٓا يف

َؿس١ٜ تٛفٝت يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ قبٌ مخط١ ضٓٛات، سٝح قُٓا ظُٝع اإلدسا٤ات َع اؾٗات املع١ٝٓ اإلَاز٠ ٚٚشاز٠ اؿر ٚاـطٛط 

أٚؾت ضاع١ يٓكٌ دجُاْٗا يبًدتٗا يف َؿس بٓا٤ ع٢ً طًب ابٓٗا ايدنتٛز ايرٟ أند يٓا إٔ ٚايدت٘  24اؾ١ٜٛ ٚايطفاز٠ املؿس١ٜ خ٬ٍ 

بدفٓٗا يف َؿس ٚساٚيٓا إقٓاع ابٓٗا ببعض ا٭سادٜح ايٓب١ٜٛ اييت تأند فكٌ َٔ ميٛت يف املد١ٜٓ ٜٚدفٔ فٝٗا ٚيهٔ ا٫بٔ أؾس ع٢ً 

ْكٌ ٚايدت٘ املتٛفاٙ ملؿس ٚمت اضتدساز تؿسٜح ْكًٗا ملؿس ٚاضتًِ ا٫بٔ دجُإ ٚايدت٘ َٔ َطتػف٢ املًو فٗد يهٞ ٜرٖب بٗا يًُطاز 

إٔ ا٫بٔ ذٖب ظجُإ ٚايدت٘ ملطتػف٢ ا٭ْؿاز ٜطًب َِٓٗ دفٔ ٚايدت٘ يف ايبكٝع باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚنإ قٌ اضتػساب  ٚيهٔ تفادأْا

ٖرا ايتؿسف َٔ ا٫بٔ ثِ غسح يٓا ايكؿ١ اييت دعًت٘ ٜذلادع عٔ إزضاٍ دجُإ ٚايدت٘ ملؿس قاٍ: إٕ إخٛاْ٘ ٚأخٛات٘ اضتػازٚا ايػٝذ 

قبٌ ٚفات٘ إٔ دفٔ ٚايدتٞ يف املد١ٜٓ أفكٌ شلا َٔ دفٓٗا يف َؿس ٚأند ا٫بٔ ع٢ً يطإ  -اهللٜسمح٘ -قُد َتٛيٞ ايػعساٟٚ 

ايػٝذ ايػعساٟٚ أْ٘ ٜتشٌُ ٚؾ١ٝ أَ٘ اييت مل تٓفر بدفٓٗا يف َؿس ٚقاٍ ايػعساٟٚ: اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل اختاز ٚايدتو إٔ متٛت ٚتدفٔ 

١ٜٓ ٚأْا املط٪ٍٚ عٔ ذْب ايٛؾ١ٝ قاٍ ا٫بٔ َٔ ٖٓا اقتٓعت ٚمت دفٓٗا يف بكٝع يف املد١ٜٓ ٚأْت سذلدعٗا ملؿس أدفٔ ٚايدتو يف املد

ٚقاٍ: يدٜٓا َهتبإ إلزغاد ايتا٥ٗني ٜكع يف غازع املًو فٗد ٚاٯخس يف غازع قسبإ ٚذيو بايتٓطٝل َع ٚشاز٠  إزغاد ايتا٥ٗني.ايػسقد
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د٠ يػات َٚذلمجني ٚذيو بإٜؿاٍ اؿاز ايتا٥٘ ملكس ضهٓ٘ ٚيدٜٓا اؿر بٛدٛد َٛظفني دا٥ُني يد٣ َسانص اإلزغاد جيٝدٕٚ ايتشدخ بع

نػاًفا ٜعًُٕٛ يدٜٓا يف َهتب اـدَات اإلْطا١ْٝ ْٚػسف ع٢ً َهتب  45تٓطٝل ٚتعإٚ َع مجع١ٝ ايهػاف١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بعدد 

ح إٕ شلِ َهتًبا َطتكًًا ٜكّٛ غدَتِٗ أيف ساز غ٬ف سذاز ْٝذرلٜا سٝ 45سذاز إفسٜكٝا يػرل ايٓاطكني بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚعددِٖ 

بطبب عددِٖ ايهبرل ٜٚتِ ايتػٝٝو ع٢ً َٛاقع ضهِٓٗ ٚتفكد زاستِٗ ٚأٟ ٬َسع١ تطذٌ ٚتسفع يٛشاز٠ اؿر يف ساٍ ٚدٛد تكؿرل 

يتأَني َجٌ ث٬د١ املا٤ عط١ْ٬ أٚ ايتهٝٝف يٝظ دًٝدا ْكّٛ مٔ بتأَني نٌ ٖرٙ امل٬سعات ٜٚتِ اـؿِ ع٢ً ؾاسب ايداز َٔ ا

املدؿـ ملجٌ ٖرٙ امل٬سعات ْٚستب شلِ ع١ًُٝ ايتفٜٛر نٌ مخط١ أٜاّ ٜتِ تفٛجيِٗ ع٢ً غهٌ فُٛعات ٚعدد ايطاق١ ايبػس١ٜ 

ضاع١ َٚٔ أؾعب ا٭عُاٍ اييت تٛادٗٓا يف اؿاز عٓدَا لد ساًدا  24فسًدا ع٢ً َداز  95ايعا١ًَ يف َهتب سذاز إفسٜكٝا ٜؿٌ إىل 

ًٗا ٜٚهٕٛ فٍٗٛ ا شل١ٜٛ ٚيٝظ يد١ٜ أٟ اضتد٫ٍ ع٢ً ٖٜٛت٘ َٚٛقع ضهٓ٘ ٖٚرا ٫ حيدخ إىل يف ايٓادز ٚيدٜٓا َٛظفات ْطا٤ دٚزٖٔ تا٥

  .ضٝدات 4َتابع١ اؿادٝات املسٜكات ٚاملَٓٛات يف املطتػفٝات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ ٚعددِٖ 

ا ٜعكد نٌ عاّ يطسح َٓاقػ١ إدسا٤ات تفٜٛر ٚقاٍ: إْ٘ قبٌ أٜاّ مت عكد ادتُاع ؼكسٟ يد٣ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ٖٚر تفٜٛر اؿذاز

اؿذاز املسق٢ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ مله١ املهس١َ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٚتابع١ ٚشٜس اؿر ٚٚشٜس ايؿش١ 

ْا مٔ َٓٛط عؿس عدد املسق٢ ٚعكٛز اؾٗات املع١ٝٓ َٓٗا فسع ٚشاز٠ اؿر ٚا٭د٤٫ ٚاشل٬ٍ ا٭محس ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚدٚز

 35َع ؼكرل دٛاشاتِٗ ٚتٛفرل اإلسساَات يًشذاز املسق٢ ٚيف ٖرا ايعاّ قد ٜؿٌ عدد اؿذاز املسق٢ ايرٜٔ ضٝؿعدٕٚ مله١ َا بني 

 -1ساًدا أَا املتٛفني ست٢ ّٜٛ  90ساًدا َٔ دٓطٝات كتًف١ سٝح ٚؾٌ عدد اؿذاز املسق٢ ايرٜٔ دخًٛا يًُطتػفٝات  45إىل 

َٔ بدا١ٜ أٍٚ غٗس ذٟ ايكعد٠ ست٢ ّٜٛ ا٭ٍٚ َٔ غٗس ذٟ  1513ساًدا َٔ دٓطٝات كتًف١ ٚايتا٥ٗني  89ٚؾٌ عددِٖ إىل  1436 -12

 .اؿذ١
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سًى ونً انعهذ : انًًهكت حعًم عهى راحت انحدبج وأيُهى وساليخهى ونٍ حسًح ببسخغالل يىسى 

 انحح ألغراض سٍبسٍت أو دعبئٍت ألي خهت
 

 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  18ٖـ املٛافل  1436ذٚ اؿذ١  04 َه١ املهس١َ

 

أٚقح ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ 

 -زعاٙ اهلل  -بدايعصٜص آٍ ضعٛد ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ ع

تعٌُ ع٢ً إلاح َٛضِ سر ٖرا ايعاّ نطابكات٘ َٔ َٛاضِ اؿر يف ا٭عٛاّ املاق١ٝ َٔ خ٬ٍ تكدِٜ أفكٌ ايتط٬ٝٗت ٚمجٝع 

ني اـدَات اييت تعني سذاز بٝت اهلل اؿساّ ع٢ً أدا٤ ٖرا ايسنٔ ايععِٝ َٔ أزنإ اإلض٬ّ َٚٔ ذيو َػسٚع خادّ اؿسَني ايػسٜف

يتٛضع١ املطذد اؿساّ ٚاييت ضتصٜد ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ يًشذاز ث٬ث١ أقعاف َا ناْت عًٝ٘ يف ا٭عٛاّ املاق١ٝ ٚنريو شٜاد٠ 

املطاسات املتاس١ يًشذاز يف املػاعس املكدض١ إقاف١ إىل انتُاٍ َععِ ايطسم ايدا٥س١ٜ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ إىل داْب 

خرل٠ َٔ ايٓكٌ ايذلددٟ يف املػاعس ٚتٓفٝر عدد َٔ املػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ مبه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ اييت ضتطِٗ تٓفٝر املسس١ً ا٭

ٚقاٍ زلٛٙ يف ايًكا٤ اإلع٬َٞ ايّٝٛ عكب زعاٜت٘  .يف تطٌٗٝ تٓك٬ت ٚسسن١ اؿذاز بني املػاعس بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ -بإذٕ اهلل  -

اؿر ٚا٭دٗص٠ املع١ٝٓ بػ٪ٕٚ اؿر ٚاؿذاز املػازن١ يف تٓفٝر اـط١ ايعا١َ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ اؿفٌ ايطٟٓٛ ٫ضتعساض قٛات أَٔ 

ٖـ "إٕ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚادٗت بهٌ عصّ ٚسطِ ا٭عُاٍ اإلزٖاب١ٝ خ٬ٍ ايطٓٛات املاق١ٝ ٚاييت مل تساع سس١َ ايدٜٔ ٫ٚ 1436

َٔ مبدتًف قطاعاتٗا ع٢ً داٖص١ٜ تا١َ ملٛاد١ٗ أٟ تؿسف قد ٜعهس ؾفٛ اؿر أٚ ٜعسض املكدضات ٫ٚ أزٚاح اٯَٓني ، ٚإٕ أدٗص٠ ا٭

سٝا٠ قٝٛف ايسمحٔ يًدطس ، نُا إٔ املًُه١ متٓع َٓعًا باتًا اضتػ٬ٍ ٖرا املٛضِ ايععِٝ ٭غساض ضٝاض١ٝ أٚ دعا١ٝ٥ ٭ٟ د١ٗ ناْت 

٥ًٓا َٔ نإ ، ْٚأٌَ إٔ ٜٓؿسف اؿذاز ٭دا٤ َٓاضهِٗ ٚفل ٚضٛف تكبط أدٗص٠ ا٭َٔ َٔ ٜكّٛ بريو يتطبٝل أسهاّ اهلل عًٝ٘ نا

َا أٚدب٘ اهلل عًِٝٗ َٔ خػٛع ٚضه١ٓٝ ٚإخ٬ف يٝتشكل شلِ َا ٚعدِٖ اهلل ب٘ َٔ ا٭دس ٚاملجٛب١ ، ٚيٝطتفٝدٚا مما ٖٝأت٘ شلِ سه١َٛ 

ٌ ضه١ٓٝ ٚاط٦ُٓإ ٖٚٛ َا ْتُٓاٙ ضٝدٟ خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٔ خدَات ٚتط٬ٝٗت تعِٝٓٗ بإذٕ اهلل ع٢ً أدا٤ َٓاضهِٗ به

ٚفُٝا ٜتعًل بطكٛط ايسافع١ باملطذد اؿساّ ٚتأثرل ذيو ع٢ً ضرل أعُاٍ ٚخطط اؿر شلرا ايعاّ ، أند  .َِٓٗ ْٚعٌُ عًٝ٘ َٔ أدًِٗ

يػسٜفني املًو زلٛ ا٭َرل قُد بٔ ْاٜف إٔ ٖرٙ اؿادث١ متت َعاؾتٗا مبا ؾدز سٝاشلا َٔ تٛدٝٗات نسمي١ َٔ يدٕ خادّ اؿسَني ا

ٚقد ت٬غت آثازٖا يف شَٔ قٝاضٞ ٚاؿُد هلل ، ٚقاٍ / ئ ت٪ثس ٖرٙ اؿادث١  -سفع٘ اهلل ٚزعاٙ  -ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

بأٟ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ ع٢ً خطط ٚبساَر اؿر اييت أعدتٗا اؾٗات املع١ٝٓ ٚاييت تأخر يف اؿطبإ َا ٜطسأ َٔ سا٫ت يف ٖرا املٛضِ 

ايرٟ ؼتػد فٝ٘ مجٛع اؿذٝر يف أش١َٓ ٚأَانٔ قدٚد٠ َٚتطًبات أَِٓٗ ٚض٬َتِٗ ٚضٗٛي١ ؼسناتِٗ أثٓا٤ أدا٥ِٗ ملٓاضو  ايععِٝ

ٚغدد زلٛ ٚيٞ ايعٗد ع٢ً إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ تٛيٞ أَٔ اؿذاز ٚض٬َتِٗ أٚي١ٜٛ قؿ٣ٛ ٖٚٛ َا تعٌُ عًٝ٘ يف  .ٚغعا٥س اؿر

اؿُد يف َٛاضِ اؿر املاق١ٝ َٔ أَٔ ٚأَإ ٚاط٦ُٓإ يكٝٛف ايسمحٔ ٚضٛف ٜتشكل ذيو بإذٕ اهلل تعاىل نٌ عاّ ٚفل َا ؼكل ٚهلل 

يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ، ٚقاٍ زلٛٙ : ملطٓا ػاٚب اؿذاز يف َٛاضِ اؿر املاق١ٝ َع ايتعًُٝات ٚاؾٗٛد ا٭١َٝٓ املبرٚي١ َٔ أدٌ 

طس ٚطُأ١ْٓٝ ٖٚٛ َا ْ٪ًَ٘ َِٓٗ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ .. ٚأدٗص٠ ا٭َٔ بهاف١ ض٬َتِٗ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضو سذِٗ بهٌ ٜ

قطاعاتٗا ٚقدزاتٗا تعٌُ ظاٖص١ٜ تا١َ ٭دا٤ ٖرا ايٛادب بهٌ عصمي١ ٫ تكبٌ ايتٗإٚ ٚبهٌ سصّ ٫ ٜكبٌ ايتذاٚش ٚإذا سؿٌ ٫ قدز 
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 .املٛقف ٚتطتٛدب٘ احملافع١ ع٢ً أَٔ اؿر ٚض١َ٬ اؿذازاهلل َا ميظ بأَٔ اؿذاز ٚض٬َتِٗ فطٛف ْتعاٌَ َع ذيو مبا ٜكتكٝ٘ 

ٚمبٓاضب١ قسب سًٍٛ عٝد ا٭قش٢ املبازى ٚتصأَ ايّٝٛ ايٛطين َع٘ شلرا ايعاّ أند زلٛ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس 

 ٚض١ٓ زضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٓٗر ايداخ١ًٝ إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚهلل اؿُد قاَت ع٢ً َباد٨ اإلض٬ّ ٚدعًت نتاب اهلل

سٝا٠ ْٚٗر عٌُ شلا ٚيريو فإٕ َٜٛٗا ايٛطين سني ٜتصأَ َع عٝد ا٭قش٢ املبازى ٜػهٌ َٓاضب١ فسٜد٠ يًترنرل مبا قاّ عًٝ٘ نٝإ 

طًُني ٚزفع١ غأِْٗ ٖرٙ ايدٚي١ اإلض١َٝ٬ ايهبرل٠ َٔ ثٛابت إميا١ْٝ َٚا تكّٛ ب٘ َٔ دٗٛد سجٝج١ يف ضبٌٝ خد١َ اإلض٬ّ ٚعص٠ امل

ٚٚسد٠ نًُتِٗ ٖٚٛ ّٜٛ ٜػازنٓا فٝ٘ املطًُٕٛ فسستٓا بٛسد٠ نٝإ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ اؿاق١ٓ يًشسَني ايػسٜفني ٚايساع١ٝ 

 شلُا ٚيكاؾدُٜٗا َٔ اؿذاز ٚايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ٖٚٛ غسف شلرٙ ايب٬د قٝاد٠ ٚغعبًا ، ٚقاٍ زلٛٙ " يريو ٚد٘ ضٝدٟ خادّ اؿسَني

يف بدا١ٜ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ مبكاعف١ اؾٗٛد يتكدِٜ أفكٌ اـدَات  -زعاٙ اهلل  -ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚتٛفرل ايسعا١ٜ ايػا١ًَ يساس١ قٝٛف ايسمحٔ يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ ٚتطدرل نٌ اإلَهاْات يًشفاظ ع٢ً 

ٚيف املػاعس املكدض١ ٚع٢ً كتًف ايطسم امل٪د١ٜ شلا َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ عٛدتِٗ ٭ٚطاِْٗ ضاملني غامنني ض٬َتِٗ يف اؿسَني ايػسٜفني 

عٍٛ اهلل ٚقدزت٘ ٖٚرا غسفٓا ٚقط اعتصاشْا ْٚطأٍ اهلل ايتٛفٝل ٚايطداد فُٝا ْكّٛ ب٘ َٔ دٗٛد ٭دا٤ ٖرٙ ايسضاي١ اإلض١َٝ٬ 

يًشر ٖرا ايعاّ أٚقح زلٛٙ إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ غسفٗا اهلل غد١َ اؿسَني  ٚسٍٛ متهني أدا٤ ايكادَني َٔ ايُٝٔ ".ايعع١ُٝ

ايػسٜفني ٚزعا١ٜ قاؾدُٜٗا َٔ اؿذاز ٚايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ٚتطدرل مجٝع اَهاْاتٗا ٚقدزاتٗا ـد١َ ٖرا ايٛادب ايععِٝ َٔ َٓطًل 

أبٓا٤ ايػعب ايُٝين ايرٜٔ تسسب املًُه١ بكدَِٚٗ ٭دا٤ ٖرا ايسنٔ  زضايتٗا اإلض١َٝ٬ ػاٙ سذاز بٝت اهلل اؿساّ مبا فِٝٗ ا٭خ٠ٛ

ايععِٝ ٚتعٌُ ع٢ً تطٌٗٝ إدسا٤ات دخٛشلِ إىل املًُه١ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ أض٠ٛ بإخٛاِْٗ املطًُني َٔ كتًف دٍٚ ايعامل 

عبداهلل ؾاحل ايرٜٔ أؿكٛا ايكسز بأَٔ ايُٝٔ  ، ٚقاٍ " يهٔ ايرٟ ٜعٝل سذِٗ يف ٚاقع اؿاٍ ٖٞ أعُاٍ اؿٛثٝني ٚأعٛإ ْعاّ عًٞ

ٚض١َ٬ أبٓا٥٘ ٚاضتكسازِٖ ٚحياٚيٕٛ إٔ جيعًٕٛ َٔ َآضٞ ايػعب ايُٝين ايرٜٔ ِٖ ايطبب ايس٥ٝظ فٝٗا دعا١ٜ ؽدّ أٖدافِٗ ٚغاٜتِٗ 

قد ٚدٗٓا ضٝدٟ خادّ اؿسَني املهػٛف١ ٚاييت ٜدزنٗا أبٓا٤ ايػعب ايُٝين ٜٚعسفٕٛ دٝدًا َٛاقف املًُه١ ػاِٖٗ قٝاد٠ ٚغعبًا ، "ٚ

ايػسٜفني بتكدِٜ ناف١ ايتط٬ٝٗت يًشذاز َٔ أبٓا٤ ايػعب ايُٝين يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضو اؿر شلرا ايعاّ ٚمٔ ْعٌُ َٔ أدٌ 

زٖابٕٝٛ ، ٚإشا٤ ايكسبات ا٫ضتباق١ٝ يف ايعًُٝتني ا٭خرلتني بايسٜاض إلسباط كططات ٜٟٓٛ تٓفٝرٖا اإل   ".ؼكٝل ذيو إٕ غا٤ اهلل

قاٍ زلٛٙ "أدٗص٠ ا٭َٔ يف املًُه١ ع٢ً ٜكع١ تا١َ َٚتابع١ دقٝك١ يتشسنات اؾُاعات اإلزٖاب١ٝ ٚعٓاؾسٖا يف ايداخٌ ٚاـازز ٫ٚ 

تصاٍ املًُه١ قٌ اضتٗداف دا٥ِ ٚخطرل َٔ ٖرٙ اؾُاعات اإلزٖاب١ٝ اييت ٜكف ٚزا٤ٖا دٍٚ ٚتٓعُٝات ٚمجاعات إزٖاب١ٝ َتعدد٠ 

١ٜٓ املكاؾد ٚيريو فإٕ أدٗص٠ ا٭َٔ ايطعٛد١ٜ تعٌُ ٚفل َٓٗذ١ٝ أ١َٝٓ فاع١ً إلسباط ايعٌُ اإلزٖابٞ قبٌ ٚقٛع٘ ٚنػف ايتهٜٛٔ َٚتبا

أبعادٙ ٚكططات٘ ٚايكٝاّ بعًُٝات أ١َٝٓ اضتباق١ٝ َٔ قبٌ أدٗص٠ ا٭َٔ ملٓع ٖرٙ ايتٓعُٝات اإلزٖاب١ٝ َٔ تٓفٝر كططاتٗا ٚتتبع 

ُٛيني يٓػاطاتٗا ٚايداعُني شلا داخًًٝا ٚخازدًٝا ٚزؾد ؼسناتٗا ٚمجع املعًَٛات اي٬ش١َ عٓٗا ملباغتٗا عٓاؾسٖا ٚاملتعاْٚني َعٗا ٚامل

  ".يف أٚنازٖا اإلدسا١َٝ َٔ خ٬ٍ عًُٝات أ١َٝٓ ْٛع١ٝ
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 خىازاث انًذٌُت حسخقبم أكثر يٍ يهٍىٌ ويئخً أنف حبج

 

 18/09/2015اؾُع١  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -أمحد ايطامل 

 

١ُّ أٚقح امل سنص اإلع٬َٞ بكٝاد٠ قٛات اؾٛاشات يًشر إٔ عدد اؿذاز ايكادَني َٔ خازز املًُه١ عدل املٓافر ايدٚي١ٝ َٔ بدا١ٜ َٗ

ّٛعت غدًؿا، ٢١٥ إعادتِٗ متت ََٔ إمجايٞ ٚبًؼ سادًّا، ٢١٣٢١٢٢ بًؼ ٖـ٣/٢١/٢٣٣١اؿر ٚست٢ تازٜذ   بني َا كايفاتِٗ تٓ

 .، ٚآخسٜٔ حيًُٕٛ دٛاشات ضفس ٫ ؽؿِٗ، ٚأغداف ٫ حيًُٕٛ تأغرلات سرؽؿِٗ ٫ سر تأغرلات حيًُٕٛ أغداف
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 اإلطبحت بأول حًهت حح وهًٍت ببنطبئف
 

 18/09/2015اؾُع١  ايطا٥ف –عٛاض اـدٜدٟ 

 

ؿ١ ٖـ ٚمت إسايتٗا إىل اؾ١ٗ املدت1436أطاست اؾٗات ا٭١َٝٓ مبشافع١ ايطا٥ف بأٍٚ مح١ً سر ١ُٖٝٚ خ٬ٍ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ 

 ٫3100ؽاذ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ سٝاشلا، فُٝا ازتفعت أعداد اؿذاز املٛاطٓني ايرٜٔ ٫ حيًُٕٛ تؿازٜح ْعا١َٝ ٚمت إعادتِٗ إىل 

َٛاطٔ، أند ذيو ايكا٥د املٝداْٞ ملسنص ايبٗٝت١ ا٭َين َدٜس غسط١ قافع١ ايطا٥ف ايعُٝد عبدايسمحٔ ايجُايٞ، َػرًلا إىل إٔ 

َسنب١، نُا ازتفع عدد  28431أيف ساز فُٝا مت إعاد٠ 73يرٜٔ مت إعادتِٗ َٔ غرل املكُٝني مبه١ املهس١َ ػاٚش اؿذاز املكُٝني ا

ساًدا، ٚأند ايعُٝد ايجُايٞ إٔ مجٝع َٓافر ايطا٥ف  46اؿذاز اـًٝذني ايرٜٔ مت إعادتِٗ عدل ْكاط ايفسش ٫ حيًُٕٛ تؿازٜح 

ٚايطٝطس٠ ا٭١َٝٓ ٜٚتعاٌَ زداٍ ا٭َٔ بٓكاط ايفسش عسف١ٝ عاي١ٝ يف َٓع كايفٞ أْع١ُ امل٪د١ٜ إىل َه١ املهس١َ ؽكع يًُساقب١ 

ٚتعًُٝات اؿر َٚتابعتِٗ بهٌ دق١. ٚيفت ايعُٝد ايجُايٞ إىل إٔ ْكاط ايفسش يف ايبٗٝت١ ٚنريو اشلدا ٚاحملُد١ٜ َصٚد٠ بهاف١ 

 .١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّايتذٗٝصات ايتك١ٝٓ ٚاٯي١ٝ ٚنريو ايهٛادز ايبػس١ٜ مبا حيكل ض٬
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 هذٌت انًذٌُت حسخقبم وفذ يكخب انعًم انخطىعً نهحح وانعًرة
 

 18/09/2015اؾُع١  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -عبدايسسِٝ اؿدادٟ 

 

اضتكبًت إداز٠ َػسٚع ٖد١ٜ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًصا٥سٜٔ ٚاؿذاز مبكسٖا ٚفًدا َٔ َهتب ايعٌُ ايتطٛعٞ يًشر ٚايعُس٠ باملد١ٜٓ ٜسأضِٗ 

 َٚط٪ٍٚ دعفس أمحد َهتب٘ َٚدٜس محدٟألايدنتٛز عبداهلل دَفٛ، ٚنإ يف اضتكباشلِ املدٜس ايتٓفٝرٟ يًُػسٚع فاٜص بٔ طايب ا

ّ باملػسٚع ْٜٛظ ايسٚغٔ، ٚقاّ ايٛفد بأخر دٛي١ تفكد١ٜ ع٢ً أقطاّ املػسٚع ٚا٫ط٬ع ع٢ً آي١ٝ ايعٌُ، ٚخ٬شلا ع٬إلٚا ايعا١َ ايع٬قات

اضتُعٛا إىل غسح َبطط عٔ بساَر ٚأْػط١ املػسٚع ٚعٔ اؾٗٛد اييت ٜكدَٗا يف خد١َ املعتُسٜٔ ٚاؿذاز ٚايصٚاز ع٢ً َداز ايعاّ، 

ٚيف ْٗا١ٜ ايصٜاز٠ غهس َدٜس املػسٚع ٚفد املهتب ايتطٛعٞ  .ٙ َٔ اـدَات اييت ٜكدَٗا املػسٚعٚقد عبَّس ايٛفد عٔ إعذاب٘ مبا غاٖد

اؾدٜس بايرنس إٔ َػسٚع ٖد١ٜ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًصا٥سٜٔ ٚاؿذاز ٖٛ أسد  .ع٢ً شٜازتِٗ يًُػسٚع َتُٓني شلِ ايتٛفٝل ٚايٓذاح يف عًُِٗ

ٓٛز٠ اـرلٟ ٜٚكّٛ بتٛشٜع عبٛات َٔ ا٭طع١ُ خ٬ٍ غٗس زَكإ َٚٛضِ اؿر عدل عدد املػسٚعات املٛزل١ٝ ؾُع١ٝ َطتٛدع املد١ٜٓ امل

 .َٔ املٛاقع ٜٚطتكبٌ أنجس َٔ ًَْٝٛني ٚمثامن١٦ أيف ساز ٚشا٥س َٚعتُس ضًٜٓٛا
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 كشبفبً يٍ انببحت إلرشبد انخبئهٍٍ ببنًشبعر 30
 

 18/09/2015اؾُع١  ايباس١ –قُد ايبٝكاْٞ 

 

نػاًفا ٚقا٥ًدا َٔ تعًِٝ ايباس١ يًُػازن١ يف َعطهسات اـد١َ ايعا١َ يًشر مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ّٚٚدع املدٜس  30غادز 

ايعاّ يًذلب١ٝ ٚايتعًِٝ مبٓطك١ ايباس١ ضعٝد بٔ قُد كاٜؼ أعكا٤ ايفسق١ ايهػف١ٝ املػازن١ يف َعطهسات اـد١َ ايعا١َ يف اؿر 

 .ػاعس املكدض١ ٚذيو يًُطا١ُٖ َع قطاعات ايدٚي١ يف خد١َ قٝٛف املًُه١ سذاز بٝت اهلل اؿساّمبه١ املهس١َ ٚامل

ٚسّح كاٜؼ يف ن١ًُ أيكاٖا بٗرٙ املٓاضب١ أعكا٤ ايفسق١ ع٢ً ايتشًّٞ با٫ْكباط ٚايسفل ٚايًني ٚايسمح١ ٚاسذلاّ ايهبرل مبا ٜعهظ 

ا ايٛطٔ ايػايٞ يف ايتفاْٞ يف تكدِٜ نٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َ٪ندا ايكِٝ اإلض١َٝ٬ ايٓب١ًٝ َٚا حيكل تٛدٗات قاد٠ ٖر

ع٢ً قسٚز٠ ايتكٝد با٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚايتعإٚ ايتاّ َع مجٝع ايدٚا٥س اؿه١َٝٛ املػازن١ يف اؿر ٚإٔ ٜطتػعسٚا عع١ُ ايعٌُ 

عًِٝ ايباس١ قُد َٗدٟ إٔ ايهػاف١ تػازى ضٜٓٛا َع َٔ داْب٘ أٚقح ز٥ٝظ قطِ ايٓػاط ايهػفٞ بت .اإلْطاْٞ ايرٟ ٜكَٕٛٛ ب٘

نٌ َٔ ٚشاز٠ اؿر يف إزغاد ايتا٥ٗني ٚ ٚشاز٠ ايؿش١ يف إٜؿاٍ املسق٢ إىل املطتػفٝات ٚتٓعِٝ دخٛشلِ َٚع ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ 

َتابع١ ؾ٬س١ٝ ايطًع َٚع أَا١ْ ايعاؾ١ُ يف تٓعِٝ قاقسات ٚبساَر ايتٛع١ٝ اإلض١َٝ٬ يف اؿر َٚع ٚشاز٠ ايتذاز٠ يف َساقب١ ا٭ضعاز ٚ

يف َتابع١ ايباع١ ٚنريو َع ايبٓو اإلض٬َٞ. ٚضتهٕٛ َػازن١ نػاف١ املٓطك١ شلرا ايعاّ َع ٚشاز٠ اؿر يف تكدِٜ خد١َ إزغاد 

 .ايتا٥ٗني يًشذاز يف َػعسٟ عسفات ٢َٓٚ
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 حُهً ححسٍُبث انطرق انًؤدٌت نًكت انًكريت وانًشبعر انًقذست« انُقم»
 

 18/09/2015اؾُع١  دد٠ –اع ٚ

 

أْٗت ٚشاز٠ ايٓكٌ عدل فسم ايؿٝا١ْ ايتابع١ شلا َ٪خًسا، عدًدا َٔ ايتشطٝٓات ع٢ً ايطسم امل٪د١ٜ مله١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ 

 .ٚاملٛاقٝت، سٝح تتكُٔ ٖرٙ ا٭عُاٍ ايهػط ٚإعاد٠ ايطفًت١ َع تٓفٝر مجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ٚاإلْاز٠

، عدل نػط ٚإعاد٠ ضفًت١ ايطسٜل «َه١ املهس١َ / ايهس»إعاد٠ ايطفًت١ يعدد َٔ ايطسم، ٚؼطني طسٜل  ٚتػٌُ ٖرٙ ا٭عُاٍ

بطٍٛ أزبع١ نًٝٛ َذلات، « ايطٌٝ ايؿػرل/ ايطا٥ف»بطٍٛ ضت١ نًٝٛ َذلات، ٚنريو نػط ٚإعاد٠ ضفًت١ مجٝع َطازات طسٜل 

َه١ املهس١َ / »نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل « 78»بطٍٛ « ايطٌٝ ايهبرل/ َه١ املهس١َ»ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل 

 .نًِ« 3.1»بطٍٛ « دد٠ / َه١ املهس١َ ايطسٜع» نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ ع٢ً طسٜل « 71.4»بطٍٛ « املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايطسٜع

َه١ »ل نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜ« 1.6»بطٍٛ « دد٠ / َه١ املهس١َ ايكدِٜ»نُا مت نػط ٚإعاد٠ ضفًت١ ع٢ً طسٜل 

نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ « 73»بطٍٛ « ايسٜاض / ايطا٥ف»نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل « 41»بطٍٛ « املهس١َ / ايًٝح ايكدِٜ

« 24.13»بطٍٛ « دد٠ / املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايطسٜع» نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل « 10.9»بطٍٛ « ثٍٛ / زابؼ ايكدِٜ»ضفًت١ طسٜل 

اْتٗت َٓٗا ايٛشاز٠، أعُاٍ اإلْاز٠ يف ايطسم ايس٥ٝط١ٝ ٚطسم املػاعس املكدض١، سٝح قاَت ايٛشاز٠  نُا سلًت ا٭عُاٍ اييت .نًِ

بطٍٛ « َه١ املهس١َ / ايهس»بايتٓفٝر ايهاٌَ ٭عُاٍ اإلْاز٠ مبٛاقف عسفات اؾدٜد غسب ٚادٟ عس١ْ، ٚاضتهُاٍ إْاز٠ طسٜل 

إىل ايطا٥ف، ٚأْٗت اضتهُاٍ إْاز٠ ايطسم امل٪د١ٜ ملٝكات اؾشف١ نًِ، يٝؿبح ايطسٜل َكا٤ً بايهاٌَ َٔ َه١ املهس١َ « 23»

ٚأْٗت ٚشاز٠ ايٓكٌ نريو يف ايعاّ اؿايٞ إْاز٠  .نًِ، يٝؿبح ناٌَ ايطسٜل َٔ دد٠ إىل َٝكات اؾشف١ َكا٤ً بايهاٌَ« 60»بطٍٛ 

ه١ املهس١َ ع٢ً طسٜل اشلذس٠، عدٍد َٔ ايطسم ايداخ١ًٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاضتهُاٍ إْاز٠ تكاطع ايدا٥سٟ ا٭ٚضط مب

ٚاضتهُاٍ إْاز٠ ايٓفل َع َكدات اؿسٜل، ٚاضتهُاٍ املٓشدز امل٪دٟ إىل غازع ايػٗدا٤، ٚاضتهُاٍ املستك٢ امل٪دٟ إىل دد٠ 

ٜل ٚتكُٓت أعُاٍ ايٛشاز٠ ؾٝا١ْ ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ع٢ً ايطسم ايطسٜع١، ٚتتُجٌ يف قٝاّ فس .ظاْب َ٪ضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ

« 45»بطٝاز ضًهٞ عايٞ ايػد بطٍٛ « طسٜل دد٠ / َه١ املهس١َ ايطسٜع»ايؿٝا١ْ ايتابع يًٛشاز٠ باضتبداٍ ايطٝاز اؾاْيب ع٢ً 

نًِ، إقاف١ إىل اضتهُاٍ بعض ا٭عُاٍ ع٢ً بعض ايطسم ايطسٜع١ امل٪د١ٜ مله١ املهس١َ ٚاضتهُاٍ بعض ا٭عُاٍ ع٢ً طسٜل 

ّ، ٚتٓفٝر مجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ع٢ً «2.5»ػط ٚإعاد٠ ايطفًت١ َع تٛضع١ ا٭نتاف بعسض ، ٚنريو أعُاٍ ايه«غرل املطًُني»

، ٚاييت تتُجٌ يف تٛضع١ ا٭نتاف «اؾشف١»نُا اْتٗت ايٛشاز٠ َٔ اضتهُاٍ ا٭عُاٍ ع٢ً طسٜل  .نًِ« 23»ايطسٜل، ٚذيو بطٍٛ 

 .١ نًٝٛ َذلاتّ ٚتٓفٝر أعُاٍ ايهػط ٚايطفًت١، ٚٚضا٥ٌ ايط١َ٬ بطٍٛ أزبع«2.5»بعسض 
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 وال وخىد نحبالث وببئٍت«.. يطًئٍ»انفبنح: انىضع انصحً نهحدبج 

 يسخشفى نخذيت ضٍىف انرحًٍ فً يكت وانًشبعر 25
 

 18/09/2015اؾُع١  ايسٜاض –ْاٜف اؿسبٞ 

 

اي١ ايؿش١ٝ يًشذاز دٝد٠ ٫ٚ طُإٔ ٚشٜس ايؿش١ املٗٓدع خايد بٔ عبدايعصٜص ايفاحل املٛاطٓني ٚاملكُٝني ٚسذاز بٝت اهلل اؿساّ بإٔ اؿ

تٛدد بِٝٓٗ سا٫ت ٚبا١ٝ٥ أٚ قذس١ٜ ست٢ اٯٕ ٚهلل اؿُد. ٚقاٍ َعايٝ٘ يف تؿسٜح ؾشفٞ: إٕ ٚشاز٠ ايؿش١ تسنص يف َكد١َ أٚيٜٛاتٗا 

ٕٚ ٚايتٓطٝل َع ع٢ً ايٓٛاسٞ ايٛقا١ٝ٥ يًشذاز، سٝح تتابع املطتذدات ٚاملتػرلات اييت تطسأ ع٢ً ايٛقع ايؿشٞ عاملًّا ٚقًٝا بايتعا

ٚأٚقح إٔ ٚشاز٠ ايؿش١ أْٗت نٌ اضتعداداتٗا  .َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ ٚاشل٦ٝات ايؿش١ٝ ايدٚي١ٝ َجٌ َسانص َساقب١ ا٭َساض ايدٚي١ٝ

ايتك١ٝٓ ٚايبػس١ٜ ملٛضِ اؿر ضعًٝا يًشفاظ ع٢ً ؾش١ اؿذاز ٚض٬َتِٗ، ٚتٛفرل أدٛا٤ ؾش١ٝ ١ُ٥٬َ متهِٓٗ َٔ أدا٤ فسٜك١ اؿر 

ٜطس ٚضٗٛي١، ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايعدٜد َٔ املسافل ايؿش١ٝ املٓتػس٠ مبٓاطل املًُه١، ابتدا٤ً َٔ املٓافر ايس٥ٝط١ٝ يًًُُه١ َسًٚزا بهٌ 

 مبٓاطل اؿر ٚؾًٛيا يًُػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚإٔ ٖرٙ املسافكتذٗٝصٖا ٚدعُٗا بهٌ استٝاداتٗا ع٢ً كتًف املطتٜٛات ايٛقا١ٝ٥

( َطتػف٢، َٓٗا: 25ٚأختتِ تؿسحي٘ َ٪نًدا إٔ ايٛشاز٠ ٖٝأت ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ) .ايع٬د١ٝ ٚا٫ضعاف١ٝ ٚايتٛع١ٜٛٚايتػدٝؿ١ٝ ٚ

باملد١ٜٓ املٓٛز٠، إقاف١ إىل َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ ٚإٔ عدد أضّس٠ ايتِٜٓٛ  9بايعاؾ١ُ املكدض١،  7مبػعس ٢َٓ،  4مبػعس عسفات،  4

َسنًصا  155ضسٜس طٛاز٨، ٜٚدعِ ذيو  550ضسٜس عٓا١ٜ َسنص٠،  500ضسٜس، َٓٗا  5000ؼ سٛايٞ مبطتػفٝات َٓاطل اؿر ٜبً

ًُا َٚٛزلًّا يف َٓاطل اؿر َٛشع١ نايتايٞ:   46َسنًصا ؾشًّا باملػاعس املكدض١، 78َسنًصا ؾشًّا بايعاؾ١ُ املكدض١،  43ؾشًّا دا٥

َسنًصا ؾشًّا يًطٛاز٨ ع٢ً دطس  16َسنًصا ؾشًّا باملد١ٜٓ املٓٛز٠.  ٢ٓ18، مبٓطك١ َ 26مبُس املػا٠ مبصديف١،  6مبٓطك١ عسفات، 

( ْكط١ طب١ٝ تكع عًٞ داْيب قطات 18َسانص إضعاف١ٝ َتكد١َ يف اؿسّ املهٞ ايػسٜف. نُا مت تػػٌٝ ) 3اؾُسات، إقاف١ إىل 

 .٢ٓ( مبػعس 6َ( مبػعس َصديف١، ٚ)6( ْكاط َٓٗا مبػعس عسفات، ٚ)6قطاز املػاعس )
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 أنف لاير أسعبر حًالث انحح ببنشرقٍت 35

 حضبعفج انخكهفت فعبَى انًىاطٍ

 
 18/09/2015اؾُع١  ايدَاّ –ي٢ًٝ ايطٝٗاتٞ 

 

أيفًا،  25أيف زٜاٍ، بعد إٔ ناْت خ٬ٍ ايعاَني املاقٝني ٫ تتذاٚش  35تكاعفت أضعاز مح٬ت اؿر يف املٓطك١ ايػسق١ٝ يتؿٌ إىل 

ٚبُٝٓا ٜػهٛ املٛاطٓني َٔ ازتفاع ا٭ضعاز مبا ٜعٛقِٗ عٔ أدا٤  .د َٓر عػس ضٓٛات عٔ ايج٬ث١ آ٫ف زٜاٍفُٝا ناْت أضعازٖا ٫ تصٜ

َٓاضو ايفسٜك١، ٜٚطايبٕٛ اؾٗات املدتؿ١ بكبط مح٬ت اؿر ٚعدّ املػا٠٫ يف أضعازٖا ٜٚتُٕٗٛ أؾشاب تًو اؿ٬ُت باملتادس٠ 

أضعاز اؿر إىل ازتفاع اإلجيازات يف َه١ املهس١َ ٚشٜاد٠ تهايٝف ايٓكٌ ٚازتفاع  فإٕ أؾشاب اؿ٬ُت ٜسدعٕٛ ازتفاع .ٚا٫ضتػ٬ٍ

ٜكٍٛ املٛاطٔ قُد املسغٛد: إٕ ازتفاع أضعاز مح٬ت اؿر َبايؼ فٝٗا، ٚاؾفًا َععِ   َٓطل ايتذاز٠ .أضعاز ناف١ ايطًع ٚاـدَات

ٜٚعًٕٓٛ عٔ تطٝرل زس٬ت ممٝص٠ َٔ دٕٚ أٟ َتاعب ٚفٛز  أؾشاب اؿ٬ُت بايطُاضس٠، إذ ٜتعإًَٛ َع اؿذاز مبٓطل ايتذاز٠،

سؿٛشلِ ع٢ً ق١ُٝ اؿر املطًٛب١ مببايؼ نبرل٠ ددًا ٚمبذسد ٚؾٛشلِ إىل املػاعس املكدض١، لد إٔ ٖرٙ ايٛعٛد فسد ضساب، ٖٚرا َا 

املاسٛشٟ إٔ مح٬ت اؿر تبايؼ يف ٜٚػرل املٛاطٔ فٝؿٌ  .تطرل عًٝ٘ أنجس اؿ٬ُت، ٚايكشاٜا يف ايٓٗا١ٜ سذاز َػًٛب ع٢ً أَسِٖ

زفع ا٭ضعاز، يف َكابٌ بعض اؿ٬ُت اييت تكًٌ أضعازٖا ْعرل ذيو إضهإ اؿذاز يف َبإ غرل ٥٫ك١ أٚ قدمي١ تػهٌ خطسًا ع٢ً 

َٔ ممًه١  أْٗا ذٖبت ايعاّ يتأد١ٜ فسٜك١ اؿر يًُس٠ ايجا١ْٝ َع مح١ً يًشذٝر« أّ سطني»ٚت٪ند املٛاط١ٓ  تٗسٜب اؿذاز .سٝاتِٗ

ايبشسٜٔ ٚنإ ضعس اؿ١ًُ زخٝؿ١ ددًا َكاز١ْ َع أضعاز اؿ٬ُت يف ايطعٛد١ٜ، ٚيهٔ تفادأت بإٔ اؿ١ًُ تكّٛ بتٗسٜب اؿذاز 

 .ٚبدٕٚ تؿسٜح، يريو أضعازٖا زخٝؿ١، مما دعًٗا يف تٛتس ٚخٛف ٚقًل ْٚدَت ع٢ً تطذًٝٗا يف ٖرٙ اؿ١ًُ

فُٝا أقس عدد َٔ أؾشاب اؿ٬ُت   ازتفاع ا٭ضعاز .٫ٚ إٔ تتعسض شلرا املٛقف ٚايعكاب ٚقايت: إْٗا تفكٌ إٔ تدفع َبًػًا نبرلًا

%، ٚأزدعٛا ا٭َس إىل ازتفاع تهايٝف املعٝػ١ داخٌ َه١ املهس١َ، إقاف١ إىل 70بازتفاع أضعاز مح٬ت سذاز ايداخٌ إىل أنجس َٔ 

َٔ ايدٍٚ، ٚايرٟ سلٌ ايعكازات ٚاملٛاقع املدؿؿ١ يًطهٔ يف ازتفاع ا٭ضعاز بػهٌ عاّ يف املًُه١، نُا ٖٛ اؿاٍ يف غرلٖا 

إٔ «: ؾاسب مح١ً»ٚذنس ٜٛضف ايعُاز  املػاعس املكدض١، ٚغاؾ١ ٢َٓ، إقاف١ إىل أضعاز ايطًع ٚاملٛاد ايػرا١ٝ٥، ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ

٠ أضعاز اـٝاّ يف ٢َٓ ٚاييت ا٭ضعاز ؼهُٗا اـدَات املكد١َ ٚقسب أٚ بعد ايفٓادم َٚٛاقع ضهٔ اؿذاز عٔ املػاعس، ٚشٜاد

ٚأغاز إىل إٔ ايػسٚط اييت ٜكعٗا اؿاز يف تٛفرل بعض اـدَات ٖٞ ايطبب يف ازتفاع  .أيف زٜاٍ يًد١ُٝ ايٛاسد٠ 50ٚؾًت إىل 

ايتهايٝف عًٝ٘، َٔ قبٌ أؾشاب اؿ٬ُت، سٝح ٜػذلط إٔ ٜهٕٛ ايطهٔ يف َه١ قسٜبًا َٔ اؿسّ َٚعسٚف أْ٘ نًُا قسب 

إٔ اإلجيازات « أسد املٛظفني يف إسد٣ مح٬ت اؿر»ٜٚ٪ند زاَٞ ايطٛاد  شٜاد٠ ايتهًف١ .ؿسّ املهٞ، ازتفعت أضعازٙايطهٔ َٔ ا

 .أيف 700أيف زٜاٍ، تطتأدس اٯٕ مبا ٜكازب  100ازتفعت يف َه١، ٚأؾبشت أضعاز ايعُا٥س اييت نإ ٜتِ اضت٦ذازٖا يف املاقٞ بـ

كٌ اؿذاز، مما أد٣ إىل زفع أضعاز اؿ٬ُت يتػط١ٝ ايتهايٝف َٔ َؿازٜف كتًف١ ٚايطٝازات إقاف١ إىل ازتفاع إجياز اؿاف٬ت يٓ

ٚأغاز ايطٛاد إىل أْ٘ نًُا قٌ ايعدد شادت ايتهًف١ بد٤ًا َٔ ترانس ايطرلإ ٚغرلٖا َٔ اـدَات اييت تكدّ إىل   .ٚاـدَات ايعا١َ

 .اؿذٝر ْتٝذ١ غ٤٬ ا٭ضعاز يف َه١ املهس١َ
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 أنف دورة يٍبِ بًخًٍبث انحدبج 26ذٌٍ: إَشبء زٌٍ انعبب

 
 

 18/09/2015اؾُع١  َه١ املهس١َ -طايب ايربٝاْٞ

 

نػف ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ٚاملػسف ايعاّ ع٢ً اإلداز٠ املسنص١ٜ يًُػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ ايدنتٛز سبٝب شٜٔ ايعابدٜٔ 

ذاز، ٚقاٍ : مٔ باْتعاز املٛافك١ ٫ْػا٤ ايدٚزات اؾدٜد٠، َػرلا اىل اْ٘ أيف دٚز٠ َٝاٙ داخٌ كُٝات اؿ 62عٔ َػسٚع ٫ْػا٤ 

أيف دٚز٠ مت  36اؾدٜس ذنسٙ إ َػسٚع دٚزات املٝاٙ بدأ باْػا٤  .أيف دٚز٠ َٝاٙ 92باْتٗا٤ ٖرا املػسٚع ضٝهٕٛ امجايٞ َا مت إْػا٩ٙ 

كدض١، ٚضٝٓٗٞ املػسٚع اؾدٜد َػه١ً ْكـ دٚزات املٝاٙ باملػاعس ا٫ْتٗا٤ َٓٗا ٚاضتفاد َٓٗا سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف املػاعس امل

ٜرنس إ دٚزات املٝاٙ ايكدمي١ ٚاؾدٜد٠ ذات دٚزٜٔ، ٚتهتطٞ ايدٚزات املدؿؿ١ يًسداٍ بايًٕٛ ا٫شزم ٚاـاؾ١ بايٓطا٤  .املكدض١

 .ذات يٕٛ شٖسٟ
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 «انًشبعر»انًذٌُت حىدع أفىاج ضٍىف انرحًٍ فً طرٌقهى نـ

 يئبث انحبفالث حخىافذ عهى يٍقبث ري انحهٍفت ٌىيٍبً 
 

 18/09/2015اؾُع١  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -ٚاع 

 

تػادز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚع٢ً َداز ايطاع١، أفٛاز سذاز بٝت اهلل اؿساّ َتٛدٗني إىل املػاعس املكدض١ مبه١ املهس١َ ٭دا٤ فسٜك١ 

اؿر، فُٝا تطتعد كتًف ايكطاعات ٚا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ بتٛدٝ٘ َٚتابع١ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ 

١ٜٓ املٓٛز٠، ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١، يتطٝرل ندل٣ عًُٝات تفٜٛر اؿذاز بسا بعد أدا٥ِٗ ؾ٠٬ آخس عبدايعصٜص، أَرل َٓطك١ املد

ٚأمثست اؾٗٛد اييت تبرشلا اؾٗات ا٭١َٝٓ ٚاـد١َٝ َٓر بدا١ٜ  .مجع١ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف غًدا مبػ١٦ٝ اهلل قبٌٝ بد٤ َٓاضو اؿر

ًٛا يؿا٫ت اضتكباٍ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ يف تطٌٗٝ ٚؾٍٛ آ٫ ف ايصٚاز ملد١ٜٓ املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، عدل ايسس٬ت ايكاد١َ د

ىل اؿذاز مبطاز ا٭َرل قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚاملٓافر ايدل١ٜ عدل طسٜل اشلذس٠ ايطسٜع، ٚطسٜل تبٛى، باإلقاف١ إ

ٌّ مجٛع اؿذاز ايكادَني ع ٜٚعّد َٝكات ذٟ اؿًٝف١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ آخس قطات تٛدٜع  .ًسا عدل َٝٓا٤ ٜٓبع ايتذازٟاؿاف٬ت، اييت تك

ٌّ ايصا٥سٜٔ ع٢ً شٜاز٠ املٝكات يإلسساّ َٓ٘،  قٝٛف ايسمحٔ يد٣ َػادزتِٗ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َتٛدٗني إىل املػاعس املكدض١، إذ حيسف د

ِّ املػادز٠  إىل بٝت اهلل ايعتٝل مبه١ املهس١َ، ؼّفِٗ زعا١ٜ اهلل ٚمتٮ أف٦دتِٗ ايطه١ٓٝ ٚأدا٤ ايؿ٠٬ فٝ٘، ٚعكد ١ْٝ اؿر، َٚٔ ث

 .ٚايٛقاز، زادني َٔ اهلل دٌ ٚع٬ إٔ مئ عًِٝٗ عر َدلٚز ٚضعٞ َػهٛز، ٚإٔ ٜعٝدِٖ إىل أًِٖٗ ٚذِٜٚٗ ضاملني غامنني

ا بتشدٜد َٛاعٝد َػادز٠ اؿذاز َطانِٓٗ ٚؾعٛد ٚتتٛافد ع٢ً املٝكات ٦َات اؿاف٬ت ًَٜٛٝا، بتٓطٝل تاّ بني كتًف اؾٗات بد٤ً

اؿاف٬ت، ٚٚؾٛشلا يًُٝكات تباًعا، مبا ميٓع تهدع اؿاف٬ت يف َٓطك١ ايٛقٛف ٚايػٛازع امل٪د١ٜ يًُٝكات، ايرٟ ٜػّهٌ ْكط١ 

ِٝ ٚأعُاٍ ايتٛدٝ٘ ايتكا٤ ؾُٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ اييت تكدّ يكٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ ايتٓع

ٚاإلزغاد ٚتٛشٜع ايٓػسات ايتٛع١ٜٛ ٚايٛقا١ٝ٥ ع٢ً اؿذاز مبدتًف ايًػات، إىل داْب اـدَات ايؿش١ٝ ٚاإلضعاف١ٝ، ٚخدَات ذٟٚ 

ٚتسافل قٛافٌ اؿذٝر يف طسٜكِٗ يًُػاعس املكدض١ عدل غبه١ َٔ ايطسم اؿدٜج١ فٌُ  .ا٫ستٝادات اـاؾ١ ٚإزغاد ايتا٥ٗني

١َٝٓ، ٚايفسم ٚاٯيٝات ايطب١ٝ ٚاإلضعاف١ٝ، ٚإدسا٤ات ايتدخٌ يف سا٫ت ايطٛاز٨، ٚاإلضعاف اؾٟٛ، ٚنٌ َا حيتاد٘ اـدَات ا٭

 .اؿاز ٚايصا٥س يف طسٜك٘ ٭دا٤ َٓاضو اؿر بٝطس ٚطُأ١ْٓٝ
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 خظ سبخٍ نهدهطبث انذيبغٍت فً انحح

 

 

 املهس١َ َه١ - سرٜف١ عبدايسمحٔ

 

ًطات ايدَاغ١ٝ اؿاد٠ ميهٔ ا٭طبا٤ ٚاملدتؿني َٔ مجٝع َطتػفٝات املػاعس، َٔ َٓاقػ١ دغٓت اؾٗات ايؿش١ٝ خطا ضاخٓا يًذ

 .ٚتكِٝٝ اؿا٫ت ايطاز١٥ َع خدلا٤ ايطهت١ ايدَاغ١ٝ باملد١ٜٓ ايطب١ٝ، ٚتٓطٝل ؼٌٜٛ اؿا٫ت اييت تطتدعٞ ايٓكٌ بأضسع ايطسم

١ املًو عبداهلل ايطب١ٝ أسد املػسفني ع٢ً املبادز٠ ايدنتٛز قُد ٚأٚقح اضتػازٟ ايطهت١ ايدَاغ١ٝ ٚقططس٠ ا٭ٚع١ٝ ايدَاغ١ٝ مبدٜٓ

املد٬يف، إٔ عاٌَ ايٛقت ٜعتدل ا٭ِٖ بني ايعٛاٌَ اييت ؼدد َد٣ ا٫ضتذاب١ يع٬دات اؾًطات ايدَاغ١ٝ، مما ٜعصش أ١ُٖٝ تٛفس 

ع أطبا٤ املػاعس، خ٬ٍ َٛضِ اؿر، َكٝفا إٔ اـدلات اي٬ش١َ ع٢ً َداز ايطاع١، عدل اـط ايطاخٔ ي٬ضتػاز٠ ٚإبدا٤ ايٓؿح ؾُٝ

اؾٗات ايؿش١ٝ املع١ٝٓ تطع٢ َٔ خ٬ٍ ٖرا اـط إىل اختؿاز ايٛقت يف ْكٌ اؿا٫ت ٚتكدِٜ خدَات طب١ٝ ع٢ً أع٢ً املطت٣ٛ، 

ٜسق٢ إىل تكدِٜ  يتشكٝل ايتطًعات ٚاإلضٗاّ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ، ٫فتا إىل إٔ ايهٛادز ايؿش١ٝ نٌ عاّ تطع٢ إىل ايتطٜٛس، مبا

ٚتأتٞ ٖرٙ اـط٠ٛ، يف إطاز َػسٚع إْػا٤ َسنص َسدعٞ َتهاٌَ يًطهت١ ايدَاغ١ٝ،  .أفكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ

مبد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ، يع٬ز سا٫ت اؾًطات ايدَاغ١ٝ اؿاد٠ باضتدداّ املرٜبات ايٛزٜد١ٜ ٚايكططس٠ ايدَاغ١ٝ، َٚٔ ثِ تأٌٖٝ 

 .ؿا٫ت يف ٚسد٠ َتدؿؿ١ بايطهت١ ايدَاغ١ٝ، جيسٟ سايٝا ايعٌُ ع٢ً تأضٝطٗا باملد١ٜٓ ايطب١ٝٚع٬ز ا
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 انُقم حُهً ححسٍُبث انطرق انًؤدٌت إنى يكت وانًشبعر

 

 دد٠ – َه١

 

أْٗت فسم ايؿٝا١ْ بٛشاز٠ ايٓكٌ أخرلا ؼطٝٓات ع٢ً ايطسم امل٪د١ٜ إىل َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚاملٛاقٝت، سٝح تتكُٔ 

ٚتػٌُ أٜكا إعاد٠ ايطفًت١ يعدد َٔ ايطسم، ٚؼطني طسٜل َه١  .ايهػط ٚإعاد٠ ايطفًت١ َع تٓفٝر مجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ٚاإلْاز٠

 4نًِ، ٚنريو مجٝع َطازات طسٜل ايطٌٝ ايؿػرل/ ايطا٥ف بطٍٛ  6عاد٠ ضفًت١ ايطسٜل بطٍٛ املهس١َ/ ايهس، عدل نػط ٚإ

 71.4نًِ، ٚطسٜل َه١ املهس١َ/ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايطسٜع بطٍٛ  78نًِ، ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل ايطٌٝ ايهبرل/ َه١ املهس١َ بطٍٛ 

نُا متت إعاد٠ ضفًت١ طسٜل دد٠/ َه١ املهس١َ ايكدِٜ  .نًِ 3.1دد٠/ َه١ املهس١َ ايطسٜع بطٍٛ  نًِ، ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل

 73نًِ، ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل ايسٜاض/ ايطا٥ف بطٍٛ  41نًِ، ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل َه١ املهس١َ/ ايًٝح ايكدِٜ بطٍٛ  1.6بطٍٛ 

 24.13ٛز٠ ايطسٜع بطٍٛ نًِ، ٚنػط ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل دد٠/ املد١ٜٓ املٓ 10.9نًِ، ٚإعاد٠ ضفًت١ طسٜل ثٍٛ/ زابؼ ايكدِٜ بطٍٛ 

نُا سلًت أعُاٍ اإلْاز٠ يف ايطسم ايس٥ٝط١ٝ ٚطسم املػاعس املكدض١، سٝح قاَت ايٛشاز٠ بايتٓفٝر ايهاٌَ ٭عُاٍ اإلْاز٠  .نًِ

نًِ، يٝؿبح ايطسٜل َكا٤  23مبٛاقف عسفات اؾدٜد غسب ٚادٟ عس١ْ، ٚاضتهُاٍ إْاز٠ طسٜل َه١ املهس١َ/ ايهس بطٍٛ 

نًِ، يٝؿبح ايطسٜل َكا٤  60املهس١َ إىل ايطا٥ف، ٚأْٗت اضتهُاٍ إْاز٠ ايطسم امل٪د١ٜ ملٝكات اؾشف١ بطٍٛ  بايهاٌَ َٔ َه١

ٚأْٗت نريو إْاز٠ عدٍد َٔ ايطسم ايداخ١ًٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚاضتهُاٍ إْاز٠ تكاطع ايدا٥سٟ ا٭ٚضط مبه١  .بايهاٌَ

َع َكدات اؿسٜل، ٚاضتهُاٍ املٓشدز امل٪دٟ إىل غازع ايػٗدا٤، ٚاضتهُاٍ املهس١َ ع٢ً طسٜل اشلذس٠، ٚاضتهُاٍ إْاز٠ ايٓفل 

ٚتكُٓت أعُاٍ ايٛشاز٠ ؾٝا١ْ ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ع٢ً ايطسم ايطسٜع١، ٚتتُجٌ يف اضتبداٍ ايطٝاز اؾاْيب ع٢ً  .املستك٢ امل٪دٟ إىل دد٠

١ إىل اضتهُاٍ بعض ا٭عُاٍ ع٢ً بعض ايطسم نًِ، إقاف 45طسٜل دد٠/ َه١ املهس١َ ايطسٜع بطٝاز ضًهٞ عايٞ ايػد بطٍٛ 

ّ، 2.5ايطسٜع١ امل٪د١ٜ إىل َه١ املهس١َ ٚطسٜل غرل املطًُني، ٚنريو أعُاٍ ايهػط ٚإعاد٠ ايطفًت١ َع تٛضع١ ا٭نتاف بعسض 

 .نًِ 23ٚتٓفٝر مجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ع٢ً ايطسٜل، ٚذيو بطٍٛ 

  



 

 
 

17 

 

برَبيح ضٍىف خبدو انحريٍٍ ٌسخضٍف روي انًخىفٍٍ انبُدالدٌشٍٍٍ فً حفدٍر يسدذ انطىارئ 

 بعسٍر

 

ذٟٚ املتٛفني ايبٓذ٬دٜػٝني يف –سفع٘ اهلل  –ٜطتكٝف بسْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  

قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يف َٓطك١ عطرل، ٭دا٤ اؿر ع٢ً ْفكت٘ اـاؾ١ قُٔ بسْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني تفذرل َطذد 

ٚنإ قد تٛيف ا٭زبع١ خ٬ٍ ايتفذرل ايرٟ ٚقع باملطذد أثٓا٤ قٝاّ فُٛع١ َٔ َٓطٛبٞ ايكٛات بأدا٤ ؾ٠٬  .1436ٙيًشر ٖرا ايعاّ 

ٚأؾدز ايػٝذ ؾاحل آٍ ايػٝذ  .َٔ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ 12ايتفذرل ايرٟ اضتػٗد فٝ٘ ايعٗس مجاع١ يف َطذد َكس ايكٛات، ٖٚٛ 

 .ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد، تٛدٝٗ٘ باضتكاف١ ذٟٚ املتٛفني ا٭زبع١ ٚتطٌٗٝ ناف١ اإلدسا٤ات اي٬ش١َ شلِ

عبداهلل بٔ َدجل املدجل، اؿاز شاٖد إقباٍ ٚايد أسد املتٛفني  ٚاضتكبٌ املدٜس ايتٓفٝرٟ يدلْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني

ٙ قُٔ بسْاَر ا٫ضتكاف١ 1436ايبٓذ٬دغٝني يف ايتفذرل، سٝح أند إٔ اضتكاف١ عٛا٥ٌ املتٛفني ٭دا٤ فسٜك١ اؿر يف ٖرا ايعاّ 

ٚقاٍ املدجل: إٕ  .ًا يًػٗدا٤ ا٭زبع١ ٚأضسِٖايرٟ تػسف عًٝ٘ ٚتٓفرٙ ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد دا٤ تهسمي

ٖرا ا٫ضتكاف١ تعدل عٔ ايٛفا٤ ايهبرل ايرٟ اعتدْاٙ َٔ ًَٛى املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ملٔ ٜعٝػٕٛ ع٢ً أزقٗا، ٖٚٛ أَس يٝظ 

غدؿًا  14ايرٟ أْكر  مبطتػسب عًِٝٗ، فا٭َج١ً ع٢ً ذيو نجرل٠، َٚٓٗا اضتكاف١ عا١ً٥ ايػٗٝد فسَإ عًٞ خإ ايٛافد ايبانطتاْٞ

ٙ، ٚيكٞ ستف٘ زمح٘ اهلل ٖٚٛ ِٜٗ بإْكاذ آخسٜٔ، سٝح دسفت٘ ايطٍٝٛ، 1430َٔ ايػسم، خ٬ٍ ايطٍٝٛ اييت ادتاست قافع١ دد٠ عاّ 

َٔ دٗت٘، أعسب اؿاز شاٖد إقباٍ عٔ غهسٙ ٚتكدٜسٙ يًفت١ ايهسمي١ َٔ  .ٚاضتػٗد بعد إٔ نتب اهلل ع٢ً ٜدٜ٘ إْكاذ تًو ا٭زٚاح

اؿسَني ايػسٜفني ع٢ً اضتكافت٘ يًشر قُٔ قٝٛف ايدلْاَر، َكٝفا إٔ ٖرٙ املهس١َ ت٪ند إٔ املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص  خادّ

نُا عدل عٔ غهسٙ ملا يكٝ٘ َٔ سفا٠ٚ َٔ املط٪ٚيني عٔ ايدلْاَر َٓر ؿع١ ٚؾٛي٘ اىل أزاقٞ  .حيٌُ ُّٖٛ أبٓا٤ ا٭١َ اإلض١َٝ٬

 .املًُه١، داعٝا اهلل إٔ حيفغ ٖرٙ ايب٬د َٔ نٌ َهسٚٙ، ٚإٔ ٜدميٗا عًْٛا يٮ١َ اإلض١َٝ٬
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 حبخبً ٍِ شهذاء وسارة اىذاخيُت اىَصزَت 1٢اسخقبو 

 ٍ نخذيت انحدبجانقُصم انًصري ٌثًُ عهى خهىد خبو انحريٍ

 

 ْٛاف ايعتٝيب -تبٛى 

قدّ ايكٓؿٌ ايعاّ املؿسٟ يف دد٠ ايطفرل عادٍ سطٔ ا٭يفٞ غهسٙ ٚتكدٜسٙ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ْعرل َا تكّٛ ب٘     

ؿسَني َٔ دٗٛد َبازن١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚتطدرل ناف١ اإلَهاْٝات ايبػس١ٜ يساستِٗ داعٝا اهلل عص ٚدٌ بإٔ حيفغ خادّ ا

دا٤ ذيو خ٬ٍ اضتكباٍ ايكٓؿٌ ايعاّ املؿسٟ ؿذاز بعج١  .ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚايػعب ايطعٛدٟ َٔ نٌ َهسٚٙ

( َٔ غٗدا٤ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ بؿاي١ اؿذاز مبطاز املًو عبدايعصٜص 81ايع٬قات اإلْطا١ْٝ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ املؿس١ٜ، ٚاييت قُت أضس )

سٝح نإ بسفكت٘ ايًٛا٤ ضٝد َاٖس َطاعد ٚشٜس ايداخ١ًٝ املؿسٟ ز٥ٝظ اؾٗاش ايتٓفٝرٟ ؿذاز َؿس ٚٚفد َٔ ايدٚيٞ ظد٠، 

نُا أعسب ايطفرل  .ايكٓؿ١ًٝ ايعا١َ يف دد٠ ٚقباط بعج١ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ بكطاع دد٠ ٚأعكا٤ بعج١ ايع٬قات اإلْطا١ْٝ ٚاإلع٬ّ بايٛشاز٠

 .ٚتكدٜسٖا ٭بٓا٥ٗا ايرٜٔ قشٛا بأغ٢ً َا ميًهٕٛ; فدا٤ يبًدِٖ ٚغعبٗا ايٛيف "ا٭يفٞ" عٔ اعتصاش َؿس سه١َٛ ٚغعبا
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 رئٍست أسر انشهذاء انفهسطٍٍٍٍُ حثًٍ أير خبدو انحريٍٍ ببسخضبفت أنف حبج

 ٚاع -زاّ اهلل 

 ايػسٜفني املًو ضًُإ مثٓت ز٥ٝط١ َ٪ضط١ زعا١ٜ أضس ايػٗدا٤ ٚاؾسس٢ ايفًططٝٓٝني اْتؿاز ايٛشٜس "أّ دٗاد"، أَس خادّ اؿسَني    

باضتكاف١ أيف ساز فًططٝين َٔ ذٟٚ ايػٗدا٤ ايفًططٝٓٝني ٚزعاٜت٘ ايدا١ُ٥ ٭ضس ايػٗدا٤ ٚاملٓاقًني  _سفع٘ اهلل _بٔ عبد ايعصٜص 

ٚقايت ايٛشٜس يف تؿسحيات شلا أَظ، إٔ ٖرٙ املهس١َ ايهسمي١ نإ شلا ا٭ثس  .بػهٌ خاف ٚيًػعب ايفًططٝين بػهٌ عاّ

 ْفٛع ا٭ضس ايفًطط١ٝٓٝ، ٚقد عٛدتٓا املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚيف َكدَتٗا خادّ اؿسَني ايػسٜفني، بايٛقٛف ايدا٥ِ ايهبرل يف

ٚايداعِ يًػعب ايفًططٝين ْٚكاي٘ ايعادٍ يف زفع ا٫ست٬ٍ ٚؼكٝل اؿًِ ايفًططٝين ٚقٝاّ دٚيت٘ ايفًطط١ٝٓٝ املطتك١ً ٚعاؾُتٗا 

مجٝع ا٭طساف اييت قاَت بهٌ ايتط٬ٝٗت املطًٛب١ إلمتاّ ػٗٝصات ٖرا ا٭َس ضٛا٤ َا قدَ٘ ٚغهست ايٛشٜس  .ايكدع ايػسٜف

اؾاْب ا٭زدْٞ ٚاملؿسٟ َٔ تط٬ٝٗت يف خسٚز اؿذاز باإلقاف١ إىل اؾٗٛد اؾباز٠ اييت برشلا اؾاْب ايطعٛدٟ يف إمتاّ إدسا٤ات 

ٗا أعًٓت َ٪ضط١ زعا١ٜ أضس ايػٗدا٤ ٚاؾسس٢ ايفًططٝٓٝني َٛاعٝد ضفس َٚٔ داْب .َٚعا٬َت ايتأغرلات ٚايتٓطٝل يًطفس ٚاإلقا١َ

ٚأغازت امل٪ضط١ إٔ قاف١ً سذاز  .سذاز َهس١َ خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٔ ايكف١ ٚغص٠ ٚايرٜٔ ضتكًِٗ طا٥سات ضعٛد١ٜ خاؾ١

سب١ٝ يتكًع طا٥ستإ خاؾتإ َٔ فًططني َٔ أضس ايػٗدا٤ قُٔ املهس١َ ضتٓطًل اـُٝظ َٔ قطاع غص٠ باػاٙ مجٗٛز١ٜ َؿس ايع

َطاز ايكاٖس٠ ايدٚيٞ ّٜٛ اؾُع١ إىل دد٠ ؼٌُ ع٢ً َتُٓٝٗا مخظ ١٦َ ساز ممٔ سلًِٗ ا٭َس َٔ أضس ايػٗدا٤ يف قطاع غص٠، بُٝٓا 

ٕ تٓطًل ضبتُدل ع٢ً أ 20ٜتٛد٘ اؿذاز َٔ أضس ايػٗدا٤ يف ايكف١ ايػسب١ٝ إىل املًُه١ ا٭زد١ْٝ اشلاسل١ٝ ؾباح ا٭سد املٛافل 

 .ايطا٥ستإ اـاؾتإ َطا٤ ايّٝٛ ْفط٘ إىل ايدٜاز املكدض١
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 أىف ٍخبىف ١٥٥إعبدة أمثز ٍِ 

 أخهسة األيٍ حقف ببنًرصبد نًٍ ٌحبول انحح بذوٌ حصرٌح

 

 فٗد ايًٛحيل –دد٠ 

أٚقح املسنص اإلع٬َٞ بكٝاد٠ قٛات اؾٛاشات يًشر إٔ عدد اؿذاز ايكادَني َٔ خازز املًُه١ عدل املٓافر ايدٚي١ٝ َٔ بدا١ٜ ١َُٗ     

 ، غدؿًا(  ٢١٥)  ايدٚي١ٝ املٓافر عدل إعادتِٗ مت َٔ إمجايٞ ٚبًؼ سادًا،( ٢١٣٢١٢٢)  بًؼ ٖـ٣/٢١/٢٣٣١اؿر ٚست٢ تازٜذ 

 أغداف حيًُٕٛ تأغرلات سر ٫ ؽؿِٗ ، ٚآخسٜٔ حيًُٕٛ دٛاشات ضفس ٫ ؽؿِٗ أٚ ٫ حيًُٕٛ تأغرلات َابني كايفاتِٗ تٓٛعت

َٔ د١ٗ أخس٣ تكف أدٗص٠ ا٭َٔ ايعاّ باملسؾاد أَاّ نٌ َٔ حياٍٚ ػاٚش ا٭ْع١ُ ٚكايف١ ايتعًُٝات اييت تٓـ ع٢ً عدّ  . سر

ع٢ً ض١َ٬ ٚزاس١ قٝٛف ايسمحٔ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس  ايدخٍٛ إىل املػاعس املكدض١ إىل بتؿسٜح ، ٚذيو سفاظا

َطاعد قا٥د قٛات أَٔ اؿر ٭َٔ ايطسم ايًٛا٤ خايد ْػاط ايكشطاْٞ أند إٔ أدٗص٠ ا٭َٔ ايعاّ تطتددّ أسدخ ايتكٓٝات يف  .ٚضٗٛي١

ٞ َتطٛز٠، ٚأْع١ُ يًبؿ١ُ ٚغرلٖا َٔ ْكاط اؿذص ٚايفسش يف َداخٌ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١، َٔ أدٗص٠ تؿٜٛس زقُ

ايتكٓٝات اؿدٜج١ ا٭خس٣، ٖٚرا ضاِٖ نجرلا يف تٓعِٝ تٛافد سذاز بٝت اهلل اؿساّ إىل املػاعس املكدض١ يٝٛأدٚا َٓاضهِٗ بساس١ 

ٔ ٫ ميًو تؿسحيًا ايكشطاْٞ تٛعد املدايفني َٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني بتطبٝل ايعكٛبات ايٓعا١َٝ دٕٚ تٗإٚ، ٚدعا نٌ َ . ٚطُأ١ْٓٝ

يًشر أ٫ ٜهًف ْفط٘ عٓا٤ ايكدّٚ إىل املػاعس املكدض١ ٭ْ٘ ٫ تٗإٚ يف ٖرا ا٭َس. فايعكٛبات ضتهٕٛ ايطذٔ ضت١ أغٗس ملٗسبٞ 

٫ؽاذ أيف زٜاٍ عٔ نٌ ساز حياٍٚ تٗسٜب٘، ٚتؿادز ضٝازت٘، فُٝا ضٝتِ تطًِٝ املٗسبني ٚاملدايفني فٛزًا يًذإ اإلداز١ٜ  50املدايفني.. ٚ

ٖرا ٚقد نجفت ا٭دٗص٠ ا٭١َٝٓ َٔ تٛاددٖا ع٢ً مجٝع َداخٌ َه١ ٚإقفاٍ أٜكا املداخٌ ايذلاب١ٝ اييت َٔ  .اإلدسا٤ات عكِٗ

تعٌُ  .املُهٔ إٔ ٜطًهٗا املدايفٕٛ ، سٝح اْتػست ايدٚزٜات ا٭١َٝٓ ٚٚقعت اؿٛادص ايذلاب١ٝ ع٢ً اَتداد سدٚد َه١ املهس١َ

خٌ َه١ بٓعاّ ا٫يهذلْٚٞ سٝح ايتذٗٝصات ايتك١ٝٓ َٔ اتؿا٫ت ٚأدٗص٠ نػف ايبؿُات ٚأدٗص٠ نػف ا٭دٗص٠ ا٭١َٝٓ يف َدا

ايتصٜٚس يًتأند َٔ نػف ٖٜٛات ناف١ َٔ ٜسٜد اؿر َٔ خ٬ٍ ا٫زتباط مبسنص املعًَٛات ايٛطين بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ، فٓعاّ 

ر ، سٝح تتِ قسا٠٤ ايتؿازٜح ٚايبؿ١ُ يًتأند َٔ ١ٜٖٛ اؿاز أؾبح أنجس دق١ يف نػف ايتصٜٚس ٚايت٬عب بتؿازٜح اؿ« ايبازنٛد»

ًٝا ّٚز ْٗا٥ أيف  200ٚبًػت إسؿا١ٝ٥ َٔ متت إعادتِٗ َٔ َداخٌ َه١ املهس١َ أنجس َٔ  .ٚايتأند إٔ ايتؿسٜح ْعاَٞ ٚغرل َص

اؿر ايعاّ املاقٞ َٔ تازٜذ  ايًذإ اإلداز١ٜ يف املدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات أؾدزت خ٬ٍ َػازنتٗا يف ١َُٗ . كايف يًتعًُٝات

(  266( َا٥تإ ٚمخط١ ٚضتٕٛ قسازًا إدازًٜا عل َٛاطٓني َٚكُٝني بًؼ عددِٖ )  265ٖـ ) 30/12/1435ٖـ إىل تازٜذ 1/11/1435

ايطذٔ ملد٠ ) تٓٛعت كايفاتِٗ َا بني ْكٌ املتطًًني ٚايتطذل عًِٝٗ ٚتكدِٜ املطاعد٠ شلِ ، ٚقد سلًت ايعكٛبات املطبك١ عل املدايفني 

( زٜاٍ ، ٚاملطايب١ مبؿادز٠ املسنبات اييت اضتددَت يف ْكٌ املتطًًني 14.280.700غٗسًا ٚضبع١ أٜاّ ( ، ٚغساَات َاي١ٝ بًػت )  89

أيف َكِٝ يف اؿاضب اٯيٞ َٔ ادٌ تسسًِٝٗ  20أٜكا مت إٜكاف خدَات أنجس َٔ  .( َسنب١ 58ٚاملدايفني َٚطاعدتِٗ سٝح بًػت ) 

ع٢ً قا١ُ٥ املٓع َٔ دخٍٛ ايب٬د إْفاذا يٮَس ايطاَٞ ايرٟ ٜٓـ ع٢ً إبعاد َٔ حياٍٚ اؿر بدٕٚ تؿسٜح باإلبعاد عٔ ايب٬د ٚٚقعِٗ 

 . َٚٓع٘ َٔ ايدخٍٛ ملد٠ عػس ضٓٛات
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 : ٚتٓـ ايعكٛبات ع٢ً اٯتٞ

ػس ًَٜٛا ٚبػسا١َ َاي١ٝ ٜعاقب نٌ َٔ ٜتِ قبط٘ ٖٚٛ ٜٓكٌ سذاز ٫ حيًُٕٛ تؿازٜح سر ْعا١َٝ بايطذٔ ملد٠ مخط١ ع  -1

َكدازٖا عػس٠ آ٫ف زٜاٍ عٔ نٌ ساز ٜتِ ْكً٘ ، َع املطايب١ مبؿادز٠ ٚض١ًٝ ايٓكٌ ايدل١ٜ عهِ قكا٥ٞ إٕ ناْت 

 .ممًٛن١ يًٓاقٌ أٚ املتٛاط٧ أٚ املطاِٖ

سٕٚ أيف زٜاٍ عٔ نٌ يف ساٍ تهساز املدايف١ يًُس٠ ايجا١ْٝ ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ غٗسٜٔ ٚبػسا١َ َاي١ٝ َكدازٖا مخط١ ٚعػ  -2

 . ساز ٜتِ ْكً٘

ٚيف ساٍ تهساز املدايف١ يًُس٠ ايجايج١ َٚا فٛم ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ ضت١ أغٗس ٚبػسا١َ َاي١ٝ قدزٖا مخطٕٛ أيف زٜاٍ عٔ   -3

 . نٌ ساز ٜتِ ْكً٘

 . كًا يًُدد احملدد٠ ْعاًَاٚيف نٌ ا٭سٛاٍ ٜتِ تسسٌٝ املدايف إٕ نإ ٚافدًا بعد تٓفٝر ايعكٛب١ ، ٚميٓع َٔ دخٍٛ املًُه١ ٚف

 :ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ املطاعد٠ شلِ ع٢ً ايعكٛبات ايتاي١ٝ نُا ْؿت عكٛب١ ْكٌ املتطًًني أٚ ايتطذل عًِٝٗ أٚ تكدِٜ أٟ

 .َا١٥ أيف زٜاٍ ٚتتعدد ايػسا١َ بتعدد املدايفني100غساَ٘ َاي١ٝ تؿٌ إىل  -1

 .ايطذٔ ملد٠ تؿٌ إىل ضٓتني -2

 .ٚافدًا ايذلسٌٝ إٕ نإ املدايف -3

 .ايتػٗرل باملدايف -4

 .َؿادز٠ املسنب١ قكا٥ًٝا -5
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 مدينة الحجاج بالخرج تستقبل حجاجا من عمان واإلمارات

 

 دايب٬ –ايطٝح 

اضتكبًت َد١ٜٓ اؿذاز ايٛاقع١ ع٢ً طسٜل املًو عبدايعصٜص يف َد١ٜٓ ايطٝح مبشافع١ اـسز أفٛادًا َٔ اؿذاز ايكادَني َٔ ضًط١ٓ 

عُإ، ٚدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، ايرٜٔ قدَٛا يتأد١ٜ َٓاضو اؿر شلرا ايعاّ، ٚضط اضتعدادات عاي١ٝ ٚداٖص١ٜ َٔ اؾٗات 

ٚأٚقح ز٥ٝظ بًد١ٜ اـسز املٗٓدع أمحد بٔ قُد ايبهرلٟ إٔ َد١ٜٓ اؿذاز ُدٗصت بعدد  .د١َ اؿذاز باملد١ٜٓاؿه١َٝٛ املع١ٝٓ غ

َٔ فسٚع اإلدازات اـد١َٝ اييت تكدّ كتًف اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ، تتكُٔ َسنص ؾشٞ َتهاٌَ ٜكدّ اـدَات ايؿش١ٝ 

ٛاد١ٗ اؿا٫ت ايطاز١٥، ٚبعدد َٔ ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ ٚا٭د١ٜٚ اي٬ش١َ، إقاف١ إىل ٚايٛقا١ٝ٥ ٚاإلضعاف١ٝ مت تدعُٝ٘ بطاقِ طيب قادز ع٢ً َ

 .َسانص أ١َٝٓ ُدٗصت بأسدخ اٯيٝات ٚاملعدات اـاؾ١ باملٗاّ ا٭١َٝٓ ٚأعُاٍ ايدفاع املدْٞ ٚتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ

ًا ُٜع٢ٓ غد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ تٛشٜع ٚأقاَت ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد كًُٝا دعٜٛ

املؿاسف ٚايهتب ٚا٭غسط١ ٚاملطٜٛات اـاؾ١ مبٛضِ اؿر ٚإزغاد اؿذاز ٚاإلداب١ عٔ اضتفطازاتِٗ ٚأض٦ًتِٗ فُٝا ٜتعًل باؿر، 

ا١ٝ٥ ٚغرلٖا َٔ اـدَات يكٝٛف نُا ٜػازى نػاف١ اإلداز٠ ايعا١َ يًتعًِٝ يف اـسز بتكدِٜ كتًف اـدَات ايت١ُٜٝٓٛ ٚايػر

 .ايسمحٔ
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 أمانة جدة تعتمد خطة عملها خالل موسم الحج

 

 ٞابساِٖٝ املدْ –دد٠ 

أْٗت أَا١ْ قافع١ دد٠ خطتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاَـ اشلادف١ يتشكٝل زق٢ قٝٛف ايسمحٔ َٔ خ٬ٍ اـدَات ايبًد١ٜ املكد١َ شلِ 

ٚايتفاعٌ ايطسٜع يتًب١ٝ استٝاداتِٗ خ٬ٍ فذل٠ اؿر، إقاف١ إىل تطٜٛس ا٭دا٤ ايرٟ ٜكُٔ تكدِٜ أفكٌ اـدَات ظٛد٠ عاي١ٝ مبا 

سٝح قاّ َعايٞ أ.د. ٖاْٞ بٔ قُد أبٛزاع أَني قافع١ دد٠ َطًع ٖرا ا٭ضبٛع ظٛي١ تفكد١ٜ ع٢ً عدد َٔ  .حيكل ا٭ٖداف املٓػٛد٠

املٛاقع يًتأند َٔ َد٣ داٖصٜتٗا، َٚٔ أبسش ٖرٙ املٛاقع اييت مت تفكدٖا املطًذ اؾٓٛبٞ ٚاملطاخل املتٓك١ً ٚضٛم ايطُو املسنصٟ 

خطتٗا زاعت ا٭َانٔ املتأثس٠ بصٜاد٠ ا٭عداد يف نٌ َٔ َد١ٜٓ اؿذاز ٚايؿاي١  ٚأٚقشت ا٭َا١ْ إٔ .ٚسًك١ اـكاز ٚايفان١ٗ

اؾٓٛب١ٝ مبطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ َٚد١ٜٓ سذاز ايبشس ٚطسٜل اؿسَني ٚطسٜل اشلذس٠ ٖٚد٣ ايػاّ ٚدطس اـرل ٚا٭ضٛام 

ٜٚتًدـ دٚز ا٭َا١ْ يف َتابع١ أعُاٍ  .ات ٚاملٓػآت ايذلف١ٝٗٝايتذاز١ٜ املسنص١ٜ ٚايفٓادم ٚايػكل املفسٚغ١ َٚٓطك١ ايهٛزْٝؼ ٚايػايٝٗ

ايبًدٜات ايفسع١ٝ يف ْكاط ايبٝع يًُٛاغٞ َٚساقب١ املٓافر يًتؿدٟ يتٗسٜب ؿّٛ ا٭قاسٞ َٔ املػاعس املكدض١ َٚساقب١ احمل٬ت 

ا١ْ بايسقاب١ ايؿش١ٝ ٚتهجٝف أعُاٍ نُا تكّٛ ا٭َ .ٚاملطاعِ إقاف١ إىل َساقب١ املطاعِ ٚاملطابذ يًتأند َٔ تسخٝؿٗا يًربح

ايٓعاف١، ٚزفع املبعجسات َع ايذلنٝص ع٢ً أَانٔ سسن١ اؿذاز خؿٛؾا َٛاقف ايطٝازات ٚايٓكٌ اؾُاعٞ ٚاملطادد ٚأَانٔ 

 تطٛم اؿذاز ٚتفٛجيِٗ ٚاملٓاطل ايطٝاس١ٝ ، إقاف١ إىل تهجٝف أعُاٍ ايسؽ ع٢ً َسافل َسٚز اؿذاز ٚاملطادد ٚدٚزات املٝاٙ ،

ٚا٭ضٛام ٚايهٛزْٝؼ ٚاملطاخل َٚؿًٝات ايعٝد ، ٚأَانٔ ػُع ٚتفٜٛر اؿذاز ع٢ً ا٭ضٛام ٚاملطاخل ٚأضٛام ايٓفع ايعاّ ٚايباع١ 

املتذٛيني ٚؾٝا١ْ أَانٔ ايتٓكٌ ٚايٓعاف١ ٚايب١٦ٝ، نُا إٔ يٮَا١ْ دٚز يف ؾ١ٓ ايتٓطٝل ٚاملتابع١ ٚؾ١ٓ َٓع َصاٚي١ ايطبذ َٚهافش١ 

يني داخٌ َد١ٜٓ سذاز َطاز املًو عبد ايعصٜص ايدٚيٞ ٚامله١ْٛ َٔ نٌ َٔ ايدفاع املدْٞ غسط١ املطاز اؾٛاشات ٚشاز٠ ايباع١ املتذٛ

ٚتعتُد آيٝات خط١ أَا١ْ دد٠ ع٢ً َساقب١ ا٫ضذلاسات َٚسانص اـد١َ ع٢ً  .اؿر ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايػ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ ٚإداز٠ املطاز

ايػاّ قُٔ قافع١ دد٠ بػهٌ دٚزٟ بؿف١ عا١َ َع تهجٝف اؾ٫ٛت ٚتػدٜد ايسقاب١ خ٬ٍ  طسٜل اؿسَني ٚطسٜل اشلذس٠ ٖٚد٣

املٛاضِ ع٢ً َداز ايعاّ ، َٚٔ َٗاَٗا َتابع١ ا٫ضذلاسات ٚاملطاعِ ٚقطات ايٛقٛد ٚاملٓػآت اـد١َٝ املًشك١ بٗا ع٢ً ايطسم ايطسٜع١ 

ٚنريو ايتأند َٔ ت١٦ٝٗ املطادد ٚاملؿًٝات ٚدٚزات املٝاٙ،  .ؿش١ٝيًتأند َٔ اضتٝفا٥ٗا يٮْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚا٫غذلاطات اي

ٚايسقاب١ ع٢ً َٛاقع اـدَات بايطسم ايطسٜع١ سٝح مت تػهٌٝ فسم عٌُ َٔ َٓطٛبٞ ا٭َا١ْ ٚايبًدٜات ٚااجمُعات ايكس١ٜٚ باحملافعات 

املد١ٜٓ( ٚايتفتٝؼ عًٝٗا  –دد٠ -ٚاشلذس٠ )َه١يًُسٚز ع٢ً احملطات ٚاملطادد ٚا٫ضذلاسات ًَٚشكاتٗا ايٛاقع١ ع٢ً طسٜل اؿسَني 

َطاخل َٛشع١ ع٢ً  4ع٢ً َداز ايعاّ با٫غذلاى َع اؾٗات املع١ٝٓ. ٚتػدد خط١ ا٭َا١ْ ملٛضِ اؿر ع٢ً َساقب١ املطاخل ايبايؼ عددٖا 

َٛضِ اؿر، ٚت١٦ٝٗ املطاخل َطاخل َتٓك١ً ٚنريو املطابذ اييت ٜتِ ايذلخٝـ شلا َ٪قتا خ٬ٍ  3ْطام قافع١ دد٠ باإلقاف١ اىل 

 .بصٜاد٠ أعداد ايعُاي١ ظُٝع ف٦اتٗا، مبا فٝٗا اٯيٝات املطتدد١َ يف ايتػػٌٝ
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 خًىع انحدٍح حىدع انًذٌُت انًُىرة

 

 داىبال –اىَذَنت اىَنىرة 

نت اىَنزٍت ألداء فزَضت حغبدر اىَذَنت اىَنىرة وعيً ٍذار اىسبعت, أفىاج حدبج بُج هللا اىحزاً ٍخىخهُِ إىً اىَشبعز اىَقذست بَ

اىحح, فَُب حسخعذ ٍخخيف اىقطبعبث واألخهشة اىحنىٍُت بخىخُه وٍخببعت ٍِ صبحب اىسَى اىَينٍ األٍُز فُصو بِ سيَبُ بِ 

عبذاىعشَش أٍُز ٍنطقت اىَذَنت اىَنىرة, رئُس ىدنت اىحح ببىَنطقت, ىخسُُز مبزي عَيُبث حفىَح اىحدبج بزا بعذ أدائهٌ صالة آخز 

وأثَزث اىدهىد اىخٍ حبذىهب اىدهبث األٍنُت واىخذٍُت ٍنذ بذاَت   .ببىَسدذ اىنبىٌ اىشزَف غًذا بَشُئت هللا قبُو بذء ٍنبسل اىحح خَعت

ٍىسٌ اىحح ىهذا اىعبً فٍ حسهُو وصىه آالف اىشوار ىَذَنت اىَصطفً صيً هللا عيُه وسيٌ, عبز اىزحالث اىقبدٍت خىاً ىصبالث 

األٍُز ٍحَذ بِ عبذاىعشَش اىذوىٍ ببىَذَنت اىَنىرة, واىَنبفذ اىبزَت عبز طزَق اىهدزة اىسزَع, وطزَق  اسخقببه اىحدبج بَطبر

 .حبىك, ببإلضبفت إىً اىحبفالث اىخٍ حقّو خَىع اىحدبج اىقبدٍُِ بحزاً عبز ٍُنبء َنبع اىخدبرٌ
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 انًًهكت حفخح رراعٍهب نهحدبج انًٍٍٍٍُ

 

 دايب٬ –لسإ 

 

١ اؿدٚدٟ اضتعدادات٘ ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني َٔ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ايػكٝك١، مبتابع١ ٚتٛدٝ٘ َٔ ٜٛاؾٌ َٓفر ايٛدٜع

ؾاسب ايطُٛ ا٭َرل دًٟٛ بٔ عبد ايعصٜص بٔ َطاعد أَرل َٓطك١ لسإ ؾُٝع ايكطاعات اؿه١َٝٛ بتهجٝف اؾٗٛد ٚتريٌٝ 

ٚتتكافس دٗٛد مجٝع اؾٗات  .لاش إدسا٤ات دخٛشلِ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ايؿعٛبات يتكدِٜ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚا

اؿه١َٝٛ يف املٓفر ـد١َ اؿذاز، سٝح تكّٛ بعٌُ د٤ٚب يف إْٗا٤ َعا٬َت دخٍٛ اؿذٝر، ٚتٝطرل عبٛزِٖ ٚتكدِٜ املطاعدات 

سإ ايؿٝديٞ ؾاحل بٔ ضعد امل٪ْظ ٚأٚقح َدٜس ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ ل .اي٬ش١َ شلِ ٚتٛدِٝٗٗ ٚإزغادِٖ ٚايعٌُ ع٢ً زاستِٗ

داٖص١ٜ َسنص املساقب١ ايؿش١ٝ مبٓفر ايٛدٜع١ ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ خ٬ٍ ايهػف عًِٝٗ َٚطابك١ غٗاداتِٗ ايؿش١ٝ 

ػٛن١ٝ ٚإعطا٥ِٗ ايع٬ز ايٛقا٥ٞ اي٬شّ إقاف١ اىل تطًُِٝٗ َطٜٛات ؾش١ٝ تٛع١ٜٛ عٔ ا٭َساض املعد١ٜ نا٭ْفًْٛصا ٚاؿ٢ُ اي

َٛظفًا َٔ ايك٣ٛ  48ٚايطسم ايٛقا١ٝ٥ َٓٗا أثٓا٤ أدا٤ َٓاضهِٗ، ٚتٛفرل ايع٬دات ٚايًكاسات شلِ، َكٝفًا أْ٘ دس٣ دعِ املسنص بـ 

ٚتكّٛ دٛاشات َٓفر ايٛدٜع١ بتطٌٗٝ دخٍٛ اؿذاز َٔ خ٬ٍ آي١ٝ ايبؿ١ُ اإليهذل١ْٝٚ، ٚاإلضساع يف  .ايعا١ًَ ايف١ٝٓ َٔ كتًف ايف٦ات

زاقِٗ، ٚؽتِٝ دٛاشاتِٗ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ ايعبٛز يف ٚقت قٝاضٞ، بدٚزٙ ٜكّٛ َسنص اؾُسى بتفتٝؼ ايطٝازات، ٚا٭َتع١ دٕٚ تٛقٝع أٚ

ٚتػازى ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬، ٚاؾُع١ٝ اـرل١ٜ، ٚاشل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ ظاْب اؾٗات  .تأخرل يف ع١ًُٝ ضًط١ عدل املطازات

املٓفر بتكدِٜ ايتٛع١ٝ ٚاإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ ٚتٛشٜع املطبٛعات ايتٛع١ٜٛ ٚديٌٝ املٓاضو اإلزغادٟ ٚتكدِٜ  اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ املػازن١ يف

نُا تكّٛ اؾٗات ا٭١َٝٓ مبتابع١ ٚسفغ ا٭َٔ يف املٓفر ٚتكدِٜ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠، نريو  .املػسٚبات ٚايٛدبات اـفٝف١ ع٢ً اؿذاز

ٚزؾدت ٚناي١ ا٭ْبا٤ ايطعٛد١ٜ ٬ََح ايطعاد٠ ٚايفسح  .ات ٚت١٦ٝٗ ايعسٚف املٓاضب١ شلِايتأند َٔ ض١َ٬ اؿذاز ٚتٛفرل اإلَهاْٝ

 َّٔ اييت بدت ع٢ً ٚدٛٙ اؿذاز ايُٝٓٝني، ِٖٚ ٜطتعدٕٚ ملػادز٠ َٓفر ايٛدٜع١ َتذٗني ٭دا٤ َٓاضو اؿر، َعدلٜٔ عٔ بايؼ ضعادتِٗ بإٔ 

ٜٔ باؾٗٛد اييت تبرشلا اؾٗات ايعا١ًَ باملٓفر ٚاـدَات ٚايتط٬ٝٗت املكد١َ اهلل عًِٝٗ ٚضٌٗ شلِ دخٍٛ املًُه١ ٭دا٤ فسٜكتِٗ َػٝد

 .شلِ ع٢ً َداز ايطاع١
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