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 أنف حاج 555اكتًال خاهسٌت أدالء انًذٌُت انًُىرة الستقبال 

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  26ٖـ املٛافل  1436ذٚ اذتذ١  12املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

أيف ساز ٜتٛقع ٚؾٛهلِ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ "  550أنًُت املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, داٖصٜتٗا الضتكباٍ 

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠  .َا بعد اذتر " , َطدس٠ مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز بػس١ٜ َٚعدات تك١ٝٓ رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ

دال٤ َٚهاتب ارتد١َ املٝدا١ْٝ يف ناٌَ املؤضط١ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ مجٝع ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يإل

داٖصٜتٗا الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚتكدِٜ شتتًف ارتدَات هلِ 

ٞ االَري فٝؿٌ بٔ رتط١ املؤضط١ , مبتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًه , َػريًا إىل إٔ املٛضِ األٍٚ " َا قبٌ اذتر " غٗد صتاسًا ممٝصًا 

أدا٤ مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ سذاز بٝت  ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ ايرٟ ٜكف ع٢ً 

َٔ خالٍ َسافكٗا سادًا  413أيفا ٚ   734ٚأفاد إٔ أدال٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قدَت خدَاتٗا خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ يـٓشٛ   .اهلل

املدتًف١ ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني ٚاملسغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز 

بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ , ٚاقعني ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات 

ٚبني دَٝاطٞ إٔ قطاع ارتدَات اإلْطا١ْٝ باملؤضط١ تابع ساالت اذتذاز املَٓٛني مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ   .ٝد٠ايكٝاد٠ ايسغ

سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني  1775ساز ممٔ تٛفاِٖ اهلل يف املد١ٜٓ , فُٝا مت إزغاد  100ٚأْٗت إدسا٤ات   ارتدَات اييت استادٖٛا

  .شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا باغرتاطات اضهإ اذتذاز 1942طٛازٟ ْفر , َكٝفًا إٔ قطاع اي

عكدًا , َجًُٓا ايدعِ غري احملدٚد  11394ٚذى أْ٘ بًؼ عدد عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد االيهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤضط١ 

سسف املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ ع٢ً أدا٤  َؤندًا   ٘ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ,يهٌ َا َٔ غأْ -أٜدٖا اهلل  –َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ 

يف أدا٤ َٗاَٗا َٔ خالٍ ايتٓطٝل  املؤضط١  ٚتٓطًل  .َٗاَٗا ٚفل األْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚحتت إغساف فسع ٚشاز٠ اذتر باملد١ٜٓ املٓٛز٠

املد١ٜٓ املٓٛز٠ ممج١ً يف دت١ٓ ايتٓطٝل ٚاملتابع١ ألعُاٍ اذتر, ٚايتعإٚ َع ادتٗات ذات ايعالق١ بػؤٕٚ اذتر ٚيف َكدَتٗا إَاز٠ َٓطك١ 

ٚتؤدٟ املؤضط١  .ٚفسع ٚشاز٠ اذتر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأَا١ْ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايػؤٕٚ ايؿش١ٝ ٚغريٖا َٔ ايكطاعات اذته١َٝٛ األخس٣

بٟٛ ٚايٛازد٠ يف قساز إْػا٥ٗا سٝح متس َساسٌ ايعٌُ ايٛادبات ٚاملطؤٚيٝات املٓاط١ بٗا ضتٛ سذاز بٝت اهلل اذتساّ ٚشٚاز املطذد ايٓ

َٚتابع١ أسٛاٍ اذتذاز أثٓا٤   خبطٛات تبدأ َٔ أعُاٍ االضتكباٍ ٚايرتسٝب باذتذاز ايهساّ ثِ إْٗا٤ إدسا٤ات ٚؾٛهلِ إىل َطانِٓٗ

٠ٚ ع٢ً َتابع١ اسٛاهلِ ايؿش١ٝ فرت٠ ٚدٛدِٖ يف املد١ٜٓ َٚطاعدتِٗ ست٢ َػادزتِٗ إىل َه١ قبٌ اذتر أٚ إىل بًداِْٗ يًعٛد٠ عال

ارتطط ايتػػ١ًٝٝ ألعُاٍ َٛضِ سر نٌ عاّ  زتًظ إداز٠ املؤضط١   ٚازغادِٖ إىل َطانِٓٗ ٚسافالتِٗ يف املٝكات ,فُٝا ٜكع 

  .اذترٚيهٌ عكٛ زتًظ إداز٠ َٗاّ َٚطؤٚيٝات تتٓٛع اْطالقًا َٔ ايكسازات ايٛشاز١ٜ ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تعدٖا ٚشاز٠ 

بعد فكٌ اهلل تعاىل يف حتكٝل َطت٣ٛ َتُٝص َٔ خدَات املؤضط١ اييت ترتنص دٗٛدٖا يف األضاع ع٢ً تكدِٜ أفكٌ  ٜٚطِٗ ذيو 

١َٓٗ األدال٤  ٚقد أْػ٦ت  .ارتدَات ٚتٛفري ايطاقات ٚإتاستٗا يكٝٛف ايسمحٔ متػًٝا َع تطًعات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يف ٖرا ارتؿٛف
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قا َٔ ساد١ َاض١ يًٛافدٜٔ َٔ أضتا٤ املعُٛز٠ ناف١ إىل َٔ ٜكّٛ بتبؿريِٖ ٚإزغادِٖ إىل املطذد ايٓبٟٛ اْطال َٓر ضٓٛات ط١ًٜٛ 

َٚطاعدتِٗ يف مجٝع أَٛزِٖ, ٚتطٛز األَس ست٢ أضٓدت خد١َ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف إىل أضس َٔ أٌٖ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ذٟٚ خًل 

يعالق١ عٔ طسٜل ادتٗات اذته١َٝٛ املتعاقب١ بتدؿٝـ دٍٚ َٚكاطعات يتًو األضس اييت َٚعسف١ بًػات ٖؤال٤ ايصٚاز , ثِ ْعُت ٖرٙ ا

زمح٘  -َٓشت تكازٜس تٓٝط بٗا خد١َ دٓط١ٝ أٚ دٓطٝات َع١ٓٝ َٔ اذتذاز إىل إٔ سٌ ايعٗد ايطعٛدٟ ايصاٖس بكٝاد٠ املًو عبد ايعصٜص 

ٚبعد تصاٜد أعداد اذتذاز   .فك١ ع٢ً ْعاّ ١٦ٖٝ اإلدال٤ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ٚأزض٢ دعا٥ِ األَٔ ٚاالط٦ُٓإ فأؾدز أَسا ضاَٝا باملٛا -اهلل 

باضتُساز ازتأت ايدٚي١ قسٚز٠ تطٜٛس ٖرٙ امل١ٓٗ يف ايٛضا٥ٌ ٚارتدَات ناف١, فؿدز َسضّٛ ًَهٞ تكُٔ ٚقع تٓعِٝ َتطٛز حيكل 

يًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ اييت ٜتِ مبٛدبٗا إقا١َ َؤضطات ١َُٗ ٚقع ا -آْراى  -زفع َطت٣ٛ ٖرٙ امل١ٓٗ ٚأضٓدت إىل ٚشاز٠ اذتر ٚاألٚقاف 

ايطٛا٥ف, ثِ تالٙ أَس ضاَٞ باملٛافك١ ع٢ً قٝاّ َؤضطات أزباب ايطٛا٥ف, ثِ ؾدزت قسازات ٚشاز١ٜ بإْػا٤ َؤضطات ايطٛاف١ يف 

املؤضط١ ايعدٜد َٔ ايكطاعات ٚتكِ  .ٖـ ؾدز أَس ًَهٞ بإْػا٤ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز1405٠َه١ ٚأخريًا يف ض١ٓ 

األخس٣ اييت ختدّ قٝٛف ايسمحٔ َٓٗا قطاع اإلزغاد ايرٟ ميازع َٗاَ٘ عرب َسانص اذتذاز ايتا٥ٗني املٓتػس٠ سٍٛ املطذد ايٓبٟٛ 

نُا ٜتٛىل ٖرا ايكطاع تصٜٚد َسانص  .ايػسٜف , ٚتٛفري نبا٥ٔ اْتعاز يًشذاز ست٢ ٜتِ إٜؿاهلِ إىل َكس ايطهٔ ارتاف بِٗ

ضتكباٍ َٚهاتب ارتدَات املٝدا١ْٝ بايهتٝبات ٚايٓػسات ارتاؾ١ بايتٛع١ٝ ايد١ٜٝٓ ٚاإلزغاد١ٜ يٝتِ تٛشٜعٗا ع٢ً اذتذاز, إقاف١ إىل اال

ايعٓا١ٜ باذتذاز يف َٝكات ذٟ اذتًٝف١ بإزغادِٖ إىل سافالتِٗ بعد عكد اي١ٝٓ ٚتأَني يباع اإلسساّ يًُعٛشٜٔ َٔ اذتذاز َع اإلضٗاّ يف 

دبات ع٢ً اذتذاز اييت ٜتربع بٗا أٌٖ ارتري أثٓا٤ املٛضِ, ٚنريو ٜكّٛ ٖرا ايكطاع باإلضٗاّ يف تٛشٜع عبٛات َا٤ شَصّ املربد٠ تٛشٜع ايٛ

ٚميازع قطاع املساقب١ ٚاملتابع١   .ع٢ً اذتذاز يف بعض َسانص االضتكباٍ ٚنبا٥ٔ ايتا٥ٗني بايتٓطٝل َع املربات املٓتػس٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

املتابع١ ايفعاي١ ٚايرات١ٝ يألعُاٍ اإلداز١ٜ ٚاملٝدا١ْٝ مبسانص االضتكباٍ َٚهاتب ارتدَات املٝدا١ْٝ يًُؤضط١ ٚايتأند َٔ  َٗاَ٘ عرب

تكدِٜ ارتدَات بايؿٛز٠ املطًٛب١ ٚاملطا١ُٖ يف َعادت١ أٚد٘ ارتًٌ إٕ ٚددت ٚايتٓطٝل َع ادتٗات ايسقاب١ٝ األخس٣ يف َعادت١ األخطا٤ 

ٜتٛىل إقا١َ عدد َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٚٚزؽ ايعٌُ ٚايٓدٚات ٚاحملاقسات بايتٓطٝل   ١ إىل إٔ قطاع ايتدزٜب ٚايتطٜٛسأٚاًل بأٍٚ , إقاف

غبه١ َٔ  ٚمتتًو املؤضط١   .َع عدد َٔ ادتٗات ذات ايعالق١ باذتر يتدزٜب ٚتطٜٛس أدا٤ مجٝع ايعاًَني املٛمسني باملؤضط١

ٝدا١ْٝ ٚاملهتب١ٝ ملعادت١ أٚد٘ ايكؿٛز يف ايٛقت املٓاضب ٚحتكٝل ايسبط املطًٛب بني مجٝع االتؿاالت ايالضًه١ٝ تػطٞ ارتدَات امل

َٛاقع ارتدَات ٚايكطاعات مما ٜٓعهظ إجيابًٝا ع٢ً زاس١ اذتذاز إىل داْب غبه١ االتؿاالت , إقاف١ إىل إٔ اْتػاز َهاتب 

  .ارتدَات املٝدا١ْٝ سٝح خيدّ نٌ َٓٗا دٓطٝات َع١ٓٝ َٔ اذتذاز

  



 

 
 

4 

 

 حانًُىرة تعهٍ َداذ خطتها انتشغٍهٍت نًىسى يا قبم انحأدالء انًذٌُت 

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  22ٖـ املٛافل  1436ذٚ اذتذ١  08املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

أيف ساز قدَٛا إىل طٝب١ ايطٝب١ خالٍ فرت٠ َا قبٌ  730سككت املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ صتاسا ممٝصا يف خد١َ أنجس َٔ 

ا ايتػػ١ًٝٝ هلرٙ املسس١ً , مبتابع١ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ اذتر عرب خطتٗ

املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ ايرٟ ٜكف غدؿٝا ع٢ً أدا٤ مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ اذتذاز خالٍ َٛضِ َا قبٌ اذتر" , سٝح 

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤  .ذتذاز َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل َه١ املهس١َاطُإٔ مسٛٙ ع٢ً َػادز٠ آخس ا

( 413( أيفا ٚ )  734عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ عدد اذتذاز ايكادَني يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ بًؼ ) 

( عٔ طسٜل ستط١ 164359ٚؾًٛا عٔ طسٜل َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ ٚ ) ( سادًا 984( أيفا ٚ )557سادًا , َِٓٗ )

( سادًا مبشط١ ايرب, َبًٝٓا إٔ ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يإلدال٤ َٚهاتب ارتد١َ 12070اهلذس٠ , فُٝا مت اضتكباٍ ) 

سغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ يتٓفٝر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح املٝدا١ْٝ نجفت َٗاَٗا ْٚػس مجٝع طٛاقُٗا َٔ ايكٝادٜني ٚامل

رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚاقعني ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف 

١ْٝ باملؤضط١ تابع ساالت اذتذاز املَٓٛني ٚقاٍ " إٕ قطاع ارتدَات اإلْطا - .أٜدٖا اهلل -ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ 

مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ ارتدَات ناف١ اييت استادٖٛا ٚأ٢ْٗ إدسا٤ات ١٦َ ساز ممٔ تٛفاِٖ اهلل يف املد١ٜٓ, نُا مت 

ند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا ( شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ يًتأ1942( سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني , فُٝا ْفر قطاع ايطٛازئ )1775إزغاد )

 ( عكدًا11394باغرتاطات إضهإ اذتذاز, بُٝٓا بًػت عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد االيهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤضط١ ) 

ٔ أدا٤ ( سادًا ْكًٛا باإلخال٤ ايطيب يٝتُهٓٛا َ 22ٚيفت االْتباٙ إىل أْ٘ مت تٛدٜع مجٝع اذتذاز إىل َه١ املهس١َ ٚنإ آخسِٖ )  .

ٚأند ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ إٔ َٓطٛبٝ٘ داٖصٕٚ ملباغس٠ ايكطِ ايجاْٞ َٔ ارتط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ سر ٖرا  َٓاضهِٗ

ًٔ اهلل تعاىل ع٢ً اذتذاز بأدا٤ ايفسٜك١ , َتٛقعًا إٔ تطتكبٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ "َا بعد اذتر "  أيف  550ايعاّ بعد إٔ مي

  .زسا
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 أنف حاج 555اكتًال خاهسٌت أدالء انًذٌُت انًُىرة الستقبال 

 

ّ ٚاع أنًُت املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, داٖصٜتٗا  2015ضبتُرب  26ٖـ املٛافل  1436ذٚ اذتذ١  12املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

َطدس٠ مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز بػس١ٜ ” , َا بعد اذتر ” أيف ساز ٜتٛقع ٚؾٛهلِ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ  550الضتكباٍ 

رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ . ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ مجٝع ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚعدات تك١ٝٓ 

َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يإلدال٤ َٚهاتب ارتد١َ املٝدا١ْٝ يف ناٌَ داٖصٜتٗا الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز 

غٗد صتاسًا ممٝصًا ” َا قبٌ اذتر ” ّ ٚتكدِٜ شتتًف ارتدَات هلِ , َػريًا إىل إٔ املٛضِ األٍٚ َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطال

رتط١ املؤضط١ , مبتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ االَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر  

١ٝ خبد١َ سذاز بٝت اهلل . ٚأفاد إٔ أدال٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قدَت خدَاتٗا خالٍ املٛضِ أدا٤ مجٝع ايكطاعات املعٓ باملد١ٜٓ ايرٟ ٜكف ع٢ً 

سادًا َٔ خالٍ َسافكٗا املدتًف١ ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني ٚاملسغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ  413أيفا ٚ   734األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ يـٓشٛ 

ٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ , يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمح

ٚاقعني ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ . ٚبني دَٝاطٞ إٔ قطاع ارتدَات اإلْطا١ْٝ 

ساز ممٔ  100ٚأْٗت إدسا٤ات   يت استادٖٛاباملؤضط١ تابع ساالت اذتذاز املَٓٛني مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ ارتدَات اي

شٜاز٠ يًدٚز  1942سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني , َكٝفًا إٔ قطاع ايطٛازٟ ْفر  1775تٛفاِٖ اهلل يف املد١ٜٓ , فُٝا مت إزغاد 

عاّ ايعكد ايطه١ٝٓ يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا باغرتاطات اضهإ اذتذاز . ٚذى أْ٘ بًؼ عدد عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓ

يهٌ َا َٔ غأْ٘  –أٜدٖا اهلل  –عكدًا , َجًُٓا ايدعِ غري احملدٚد َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠  11394االيهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤضط١ 

سسف املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ ع٢ً أدا٤ َٗاَٗا ٚفل األْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚحتت إغساف فسع ٚشاز٠  َؤندًا   خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ,

يف أدا٤ َٗاَٗا َٔ خالٍ ايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع ادتٗات ذات ايعالق١ بػؤٕٚ اذتر ٚيف َكدَتٗا  املؤضط١  ٚتٓطًل  .ملد١ٜٓ املٓٛز٠اذتر با

ٛز٠ ٚايػؤٕٚ إَاز٠ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ممج١ً يف دت١ٓ ايتٓطٝل ٚاملتابع١ ألعُاٍ اذتر, ٚفسع ٚشاز٠ اذتر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأَا١ْ املد١ٜٓ املٓ

ايؿش١ٝ ٚغريٖا َٔ ايكطاعات اذته١َٝٛ األخس٣. ٚتؤدٟ املؤضط١ ايٛادبات ٚاملطؤٚيٝات املٓاط١ بٗا ضتٛ سذاز بٝت اهلل اذتساّ ٚشٚاز 

املطذد ايٓبٟٛ ٚايٛازد٠ يف قساز إْػا٥ٗا سٝح متس َساسٌ ايعٌُ خبطٛات تبدأ َٔ أعُاٍ االضتكباٍ ٚايرتسٝب باذتذاز ايهساّ ثِ إْٗا٤ 

َٚتابع١ أسٛاٍ اذتذاز أثٓا٤ فرت٠ ٚدٛدِٖ يف املد١ٜٓ َٚطاعدتِٗ ست٢ َػادزتِٗ إىل َه١ قبٌ اذتر أٚ   ِ إىل َطانِٓٗإدسا٤ات ٚؾٛهل

زتًظ إداز٠   إىل بًداِْٗ يًعٛد٠ عال٠ٚ ع٢ً َتابع١ اسٛاهلِ ايؿش١ٝ ٚازغادِٖ إىل َطانِٓٗ ٚسافالتِٗ يف املٝكات ,فُٝا ٜكع 

َٛضِ سر نٌ عاّ ٚيهٌ عكٛ زتًظ إداز٠ َٗاّ َٚطؤٚيٝات تتٓٛع اْطالقًا َٔ ايكسازات ايٛشاز١ٜ  ارتطط ايتػػ١ًٝٝ ألعُاٍ املؤضط١ 

بعد فكٌ اهلل تعاىل يف حتكٝل َطت٣ٛ َتُٝص َٔ خدَات املؤضط١ اييت  ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تعدٖا ٚشاز٠ اذتر . ٜٚطِٗ ذيو 

ٚتٛفري ايطاقات ٚإتاستٗا يكٝٛف ايسمحٔ متػًٝا َع تطًعات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠  ترتنص دٗٛدٖا يف األضاع ع٢ً تكدِٜ أفكٌ ارتدَات

اْطالقا َٔ ساد١ َاض١ يًٛافدٜٔ َٔ أضتا٤ املعُٛز٠ ناف١ إىل َٔ ٜكّٛ  ١َٓٗ األدال٤ َٓر ضٓٛات ط١ًٜٛ  يف ٖرا ارتؿٛف. ٚقد أْػ٦ت 

طٛز األَس ست٢ أضٓدت خد١َ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف بتبؿريِٖ ٚإزغادِٖ إىل املطذد ايٓبٟٛ َٚطاعدتِٗ يف مجٝع أَٛزِٖ, ٚت

إىل أضس َٔ أٌٖ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ذٟٚ خًل َٚعسف١ بًػات ٖؤال٤ ايصٚاز , ثِ ْعُت ٖرٙ ايعالق١ عٔ طسٜل ادتٗات اذته١َٝٛ املتعاقب١ 

َٔ اذتذاز إىل إٔ سٌ ايعٗد بتدؿٝـ دٍٚ َٚكاطعات يتًو األضس اييت َٓشت تكازٜس تٓٝط بٗا خد١َ دٓط١ٝ أٚ دٓطٝات َع١ٓٝ 

ٚأزض٢ دعا٥ِ األَٔ ٚاالط٦ُٓإ فأؾدز أَسا ضاَٝا باملٛافك١ ع٢ً ْعاّ ١٦ٖٝ  –زمح٘ اهلل  –ايطعٛدٟ ايصاٖس بكٝاد٠ املًو عبد ايعصٜص 

ٌ ٚارتدَات ناف١, اإلدال٤ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ . ٚبعد تصاٜد أعداد اذتذاز باضتُساز ازتأت ايدٚي١ قسٚز٠ تطٜٛس ٖرٙ امل١ٓٗ يف ايٛضا٥
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١َُٗ ٚقع  –آْراى  –فؿدز َسضّٛ ًَهٞ تكُٔ ٚقع تٓعِٝ َتطٛز حيكل زفع َطت٣ٛ ٖرٙ امل١ٓٗ ٚأضٓدت إىل ٚشاز٠ اذتر ٚاألٚقاف 

ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ اييت ٜتِ مبٛدبٗا إقا١َ َؤضطات ايطٛا٥ف, ثِ تالٙ أَس ضاَٞ باملٛافك١ ع٢ً قٝاّ َؤضطات أزباب ايطٛا٥ف, ثِ 

ٖـ ؾدز أَس ًَهٞ بإْػا٤ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ 1405زات ٚشاز١ٜ بإْػا٤ َؤضطات ايطٛاف١ يف َه١ ٚأخريًا يف ض١ٓ ؾدزت قسا

  .باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 في تنظيم يحقق السرعة وجواً مفعماً بالطمأنينة

 أنفاً ًٌثهىٌ أونى قىافم انحداج انًتعدهٍٍ 555انًذٌُت تستقبم 

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

أنًُت ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ داٖصٜتٗا الضتكباٍ أٚىل دفعات اذتذاز ايرٜٔ قكٛا َٓاضهِٗ ٚغعا٥سِٖ بهٌ 

, سٝح ٚؾًت يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ َطا٤ أَظ ايدفع١ األٚىل َٔ اذتذاز -سفعٗا اهلل-ٜطس ٚضٗٛي١ بإغساف َٚتابع١ ايكٝاد٠ اذته١ُٝ 

, سٝح ضدست -َٛضِ َا بعد اذتر-أيف ساز خالٍ املٛضِ ايجاْٞ  550يإلسؿا٤ات املعتُد٠ أنجس َٔ  ٚضٝفد ٚفكًا .املتعذًني

ٖرا ٚقد تدفكت ّٜٛ أَظ ايطبت أٚىل  .ادتٗات املع١ٝٓ باذتر ٚايصٜاز٠ مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز بػس١ٜ َٚعدات تك١ٝٓ رتد١َ اذتذاز

ٚفكِٗ اهلل ي٘ َٔ تأد١ٜ ايفسٜك١ ٚأدا٤ ايٓطو بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١, بفكٌ  قٛافٌ قٝٛف ايسمحٔ يف دٛ َفعِ بايطُأ١ْٓٝ, فسسني مبا

اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ ايهرب٣ اييت ضدستٗا املًُه١, ٚغٗد املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚايطسقات املؤد١ٜ إيٝ٘ تٛافد اذتذاز 

رٜٔ دعٛا اهلل عص ٚدٌ إٔ حيفغ هلرٙ ايبالد ٚايصٚاز زانبني ٚزادًني, سٝح اَتأل املطذد ٚأزٚقت٘ ٚضاسات٘ ٚضطش٘ باملؿًني, اي

قادتٗا َٚكدضاتٗا ٚغعبٗا, ملا ٚفس هلِ َٔ خدَات َتطٛز٠ ٚنبري٠, أَٓت يًشاز ٚايصا٥س ايطُأ١ْٓٝ ألدا٤ ايؿًٛات ٚايصٜازات بهٌ 

قٝٛف ايسمحٔ ِٖٚ  ٖٚٝأت شتتًف اإلدازات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ مجٝع اضتعداداتٗا يتٛفري شتتًف ارتدَات, ٚاضتكباٍ .زاس١ ٜٚطس

ٜتٛدٕٗٛ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ عرب طسٜل اهلذس٠ ايطسٜع, َطتكًني آالف ايباؾات يف تٓعِٝ حيكل ايطسع١ ٚاألَإ ٚايساس١ يكٝٛف 

ايسمحٔ, بايتٓطٝل َع ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات, ٚمبتابع١ َٔ غسط١ املٓطك١ مبدتًف قطاعاتٗا األ١َٝٓ, ٚفسع ٚشاز٠ اذتر ٚاملؤضط١ 

١ًٖٝ يألدال٤, ايرٜٔ ٚفسٚا خططًا ثابت١ ٚخططًا بد١ًٜ يساس١ ٚفٛد قٝٛف ايسمحٔ, سٝح اْتػست فسم قٛات أَٔ ايطسم ٚاملسانص األ

ٚأٚقح  .اإلضعاف١ٝ ١٦ٖٝٚ اهلالٍ األمحس ٚفسم ايؿٝا١ْ املسافك١ يًُسنبات اييت تكٌ قٝٛف ايسمحٔ يتأَني نٌ َا َٔ غأْ٘ زاستِٗ

ضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ عؿاّ دَٝاطٞ, إٔ مجٝع ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ َٚهاتب ارتد١َ ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤ

املٝدا١ْٝ يف ناٌَ داٖصٜتٗا الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ ٚتكدِٜ ناف١ ارتدَات هلِ, َػريًا إىل 

اسًا ممٝصًا مبتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري غٗد صت -َٛضِ َا قبٌ اذتر-إٔ املٛضِ األٍٚ 

َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ ألدا٤ مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ اذتذاز, ٚقد قدَت املؤضط١ خدَاتٗا خالٍ املٛضِ 

دتًف١ ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني َٚسغدٜٔ َٚٓطكني َٝداْٝني, يتٓفٝر سادًا, َٔ خالٍ َسافكٗا امل 734413األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ 

خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘, ٚاقعني ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ 

ملؤضط١ تابع زسالت اذتذاز املَٓٛني قٝٛف ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠. ٚأقاف دَٝاطٞ إٔ قطاع ارتدَات اإلْطا١ْٝ با

سذاز ممٔ تٛفاِٖ اهلل يف املد١ٜٓ, نُا مت  109مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ ناف١ ارتدَات اييت استادٖٛا, ٚأْٗت إدسا٤ات 

ضالَتٗا ٚتكٝدٖا شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ يًتأند َٔ  1942سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني, ٚبني إٔ قطاع ايطٛازئ ْفر  1775إزغاد 

باغرتاطات إضهإ اذتذاز, ٚأغاز إىل إٔ عدد عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد اإليهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤضط١ بًؼ 

عكدًا, ٚمثٔ دَٝاطٞ عايًٝا ايدعِ ايال ستدٚد َٔ ٚال٠ أَسْا يهٌ َا َٔ غأْ٘ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ, َؤندًا ع٢ً سسف  11394

 .١ٝٓ ع٢ً أدا٤ َٗاَِٗ ٚفل األْع١ُ ٚايتعًُٝات مبتابع١ غدؿ١ٝ َٔ مسٛ أَري املٓطك١مجٝع ادتٗات املع

  



 

 
 

8 

 

 أنف حاج فً انًىسى انثاًَ 555أدالء انًذٌُت ٌستعذوٌ الستقبال 

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ أدا٤ مجٝع تابع ؾاسب ايطُ    

ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ اذتذاز خالٍ املٛضِ األٍٚ ذتر ٖرا ايعاّ )َٛضِ َا قبٌ اذتر( ٚاطُإٔ مسٛٙ ع٢ً َػادز٠ آخس اذتذاز َٔ 

قد اضتٓفست املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ مجٝع طاقاتٗا رتد١َ أنجس املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل َه١ املهس١َ, ٚ

( أيف ساز ٚؾًٛا يًُد١ٜٓ ٚضذًت صتاسًا يف تٓفٝر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ, ٚأٚقح عؿاّ دَٝاطٞ ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ 734َٔ )

( 557984( سادا َِٓٗ )١734413 املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ بًؼ )األ١ًٖٝ يألدال٤ إٔ عدد اذتذاز ايكادَني يًُدٜٓ

( 12070( عٔ طسٜل ستط١ اهلذس٠, فُٝا مت اضتكباٍ )164359سادا ٚؾًٛا عٔ طسٜل َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ ٚ) 

دال٤ َٚهاتب ارتد١َ املٝدا١ْٝ بتهجٝف َٗاَٗا ْٚػس مجٝع سادا مبشط١ ايرب ٚقد قاَت ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يأل

طٛاقُٗا َٔ ايكٝادٜني ٚاملسغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل 

يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠  اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚاقعني ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ

ايسغٝد٠. ٚأقاف دَٝاطٞ إٔ قطاع ارتدَات اإلْطا١ْٝ باملؤضط١ تابع ساالت اذتذاز املَٓٛني مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ 

از ( سادا مبسانص اذتذ1775ناف١ ارتدَات اييت استادٖٛا, ٚأ٢ْٗ إدسا٤ات ١٦َ ساز ممٔ تٛفاِٖ اهلل يف املد١ٜٓ, نُا مت إزغاد )

( شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا باغرتاطات إضهإ اذتذاز. ٚأغاز 1942ايتا٥ٗني, ٚبني إٔ قطاع ايطٛازئ ْفر )

( عكدًا, ٚبني أْ٘ مت تٛدٜع مجٝع 11394إىل إٔ عدد عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد اإليهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤضط١ بًؼ )

( سادًا ْكًٛا باإلخال٤ ايطيب; يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ, َػريًا الضتعداد األدال٤ 22املهس١َ ٚنإ آخسِٖ ) اذتذاز إىل َه١

( أيف ساز 550الضتكباٍ اذتذاز خالٍ املٛضِ ايجاْٞ )َا بعد اذتر( بتٛدٝ٘ َٔ ٚشٜس اذتر ايدنتٛز بٓدز سذاز سٝح ٜتٛقع اضتكباٍ )

 .خالٍ املٛضِ ايجاْٞ
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 يراكس األدالء خاهسة الستقبال ضٍىف انرحًٍ

 

 ّ 20:08:56    26/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) ايبشٝجٞ ضعٛد ضعد

 

يًُد١ٜٓ املٓٛز٠, إذ ٚفست مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز تطتعد املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ الضتكباٍ اذتذاز املتٛقع ٚؾٛهلِ 

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ مجٝع  .بػس١ٜ َٚعدات تك١ٝٓ سدٜج١ رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ

س١ٜ الضتكباٍ شٚاز َطذد ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يإلدال٤ َٚهاتب ارتد١َ املٝدا١ْٝ اضتعدت بهاٌَ نٛادزٖا ايبػ

ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚتكدِٜ شتتًف ارتدَات هلِ, َػٝدا بٓذاح خط١ املؤضط١ هلرا ايعاّ, َٚا سعٝت ب٘ َٔ َتابع١ 

نسمي١ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ. ٚأفاد 

سادا, ٚذيو َٔ خالٍ َسافكٗا املدتًف١ ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني َٚسغدٜٔ  413أيفا ٚ 734ايدَٝاطٞ إٔ املؤضط١ قدَت خدَاتٗا يـٓشٛ 

َٚٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ 

 .ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ايؿال٠ ٚايطالّ, ٚاقعني
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 أنف حاج فً انًىسى انثاًَ 555انًذٌُت تستعذ الستقبال 

 

 ّ  22/09/2015   20:39:05 ) ١ املٓٛز٠أمئ ايؿٝدالْٞ )املدٜٓ

 

أيف ساز خالٍ املٛضِ ايجاْٞ باملد١ٜٓ  550تٛقع ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ اضتكباٍ 

عكٛ زتًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ يًددَات اإلْطا١ْٝ « عهاظ»ٚأٚقح يـ  .املٓٛز٠, َػٝدا بادتٗات املػازن١ يف خدَات اذتر

ايديٌٝ خايد سطٔ سبؼ, إٔ خد١َ َتابع١ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يف املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ تٗتِ بػؤٕٚ اذتذاز ايؿش١ٝ ٚتكدّ هلِ ايسعا١ٜ 

ِٗ ٚست٢ َػادزتِٗ يبًداِْٗ, نُا تكّٛ مبتابع١ ساالتِٗ املسق١ٝ ايؿش١ٝ َٔ خالٍ املطتػفٝات اذته١َٝٛ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر قدَٚ

َٔ دٗت٘ بني َدٜس عاّ ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز أمحد إبساِٖٝ ايؿػري, إٔ  .ٚايعٓا١ٜ بػؤٕٚ املٛت٢ َٔ اذتذاز

ايتكازٜس ايؿادز٠ َٔ َسنص ايكٝاد٠ ٚايتشهِ باملٓطك١,  ؾش١ املد١ٜٓ مل تطذٌ أٟ ساالت ٚبا١ٝ٥ بني اذتذاز يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ خالٍ

( ساي١ تِٜٓٛ يف 450( سادا َٔ خدَات املسافل ايؿش١ٝ باملٓطك١, ٚضذًت املطتػفٝات خالٍ املٛضِ األٍٚ )132994سٝح اضتفاد ضتٛ )

( ع١ًُٝ 22( ع١ًُٝ ؾػس٣ ٚ)118)%( ْٚفرت ايطٛاقِ ايطب١ٝ  90شتتًف املطتػفٝات, نُا بًػت ْطب١ إغػاٍ أضس٠ ايعٓا١ٜ املسنص )

( سادا َٔ ارتدَات ايٛقا١ٝ٥ اييت تكدَٗا َسانص 159663( ع١ًُٝ قًب َفتٛح, نُا اضتفاد )2( ع١ًُٝ قططس٠ قًب ٚ)95نرب٣ ٚ)

ٔ ( يكاسا تطعُٝٝا قُٔ خط١ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يٛشاز٠ ايؿش١ رتد١َ قٝٛف ايسمح112018ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ األٚي١ٝ, يف سني مت تكدِٜ )

 .باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 أنف حاج 555تستعذ الستقبال « أدالء انًذٌُت انًُىرة»
 

 املٓٛز٠ املد١ٜٓ ـ ايّٝٛ

 

ِ أيف ساز ٜتٛقع ٚؾٛهلِ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛض 550أنًُت املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ داٖصٜتٗا الضتكباٍ 

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ  .َطدس٠ مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز بػس١ٜ َٚعدات تك١ٝٓ رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ«, َا بعد اذتر»ايجاْٞ 

زتًظ إداز٠ املؤضط١ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ مجٝع ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يالدال٤ َٚهاتب ارتد١َ 

قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ املٝدا١ْٝ يف ناٌَ داٖصٜتٗا الضتكباٍ 

غٗد صتاسًا ممٝصًا رتط١ املؤضط١, مبتابع١ ؾاسب « َا قبٌ اذتر»ٚتكدِٜ شتتًف ارتدَات هلِ, َػريًا إىل إٔ املٛضِ األٍٚ 

ز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ ايرٟ ٜكف ع٢ً أدا٤ ايطُٛ املًهٞ االَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛ

ٚأفاد إٔ أدال٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قدَت خدَاتٗا خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ  .مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ سذاز بٝت اهلل

سادًا َٔ خالٍ َسافكٗا املدتًف١ ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني َٚسغدٜٔ َٚٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ  413أيفا ٚ 734يٓشٛ 

د ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ, ٚاقعني ْؿب بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذ

ٚبني دَٝاطٞ إٔ قطاع ارتدَات اإلْطا١ْٝ باملؤضط١ تابع  .أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠

ممٔ تٛفاِٖ اهلل ساز  100ساالت اذتذاز املَٓٛني مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ ارتدَات اييت استادٖٛا ٚأْٗت إدسا٤ات 

شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ  1942سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني, َكٝفًا إٔ قطاع ايطٛازئ ْفر  1775يف املد١ٜٓ, فُٝا مت إزغاد 

ٚقد بًؼ عدد عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد االيهرتْٚٞ  .يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا باغرتاطات اضهإ اذتذاز

يهٌ َا َٔ غأْ٘  -أٜدٖا اهلل -عكدًا, َجًُٓا ايدعِ غري احملدٚد َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ 11394ط١ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤض

 فسع إغساف ٚحتت ٚايتعًُٝات األْع١ُ ٚفل َٗاَٗا أدا٤ ع٢ً يالدال٤ األ١ًٖٝ املؤضط١ سسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ, َؤندًا 

ٔ خالٍ ايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع ادتٗات ذات ايعالق١ بػؤٕٚ اذتر ٚيف ٚتٓطًل املؤضط١ يف أدا٤ َٗاَٗا َ .املٓٛز٠ باملد١ٜٓ اذتر ٚشاز٠

١ٜٓ َكدَتٗا إَاز٠ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ممج١ً يف دت١ٓ ايتٓطٝل ٚاملتابع١ ألعُاٍ اذتر, ٚفسع ٚشاز٠ اذتر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأَا١ْ املد

ملؤضط١ ايٛادبات ٚاملطؤٚيٝات املٓاط١ بٗا ضتٛ سذاز ٚتؤدٟ ا .املٓٛز٠ ٚايػؤٕٚ ايؿش١ٝ ٚغريٖا َٔ ايكطاعات اذته١َٝٛ األخس٣

بٝت اهلل اذتساّ ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ٚايٛازد٠ يف قساز إْػا٥ٗا سٝح متس َساسٌ ايعٌُ خبطٛات تبدأ َٔ أعُاٍ االضتكباٍ 

دِٖ يف املد١ٜٓ ٚدٛ فرت٠ أثٓا٤ اذتذاز أسٛاٍ َٚتابع١ ٚايرتسٝب باذتذاز ايهساّ ثِ إْٗا٤ إدسا٤ات ٚؾٛهلِ إىل َطانِٓٗ

َٚطاعدتِٗ ست٢ َػادزتِٗ إىل َه١ قبٌ اذتر أٚ إىل بًداِْٗ يًعٛد٠ عال٠ٚ ع٢ً َتابع١ اسٛاهلِ ايؿش١ٝ ٚازغادِٖ إىل َطانِٓٗ 

ٚسافالتِٗ يف املٝكات, فُٝا ٜكع زتًظ إداز٠ املؤضط١ ارتطط ايتػػ١ًٝٝ ألعُاٍ َٛضِ سر نٌ عاّ ٚيهٌ عكٛ زتًظ إداز٠ 

 .ٛع اْطالقًا َٔ ايكسازات ايٛشاز١ٜ ٚايًٛا٥ح اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت تعدٖا ٚشاز٠ اذترَٗاّ َٚطؤٚيٝات تتٓ
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 «يىسى يا بعذ انحح»خالل انًىسى انثاًَ 

 أنف حاج 555اكتًال خاهسٌت أدالء انًذٌُت انًُىرة الستقبال 

 

 :ادتصٜس٠ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

( أيف 550أنًُت املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ داٖصٜتٗا الضتكباٍ )

َٛضِ َا »ساز ٜتٛقع ٚؾٛهلِ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ 

, سٝح ضدست مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز بػس١ٜ «بعد اذتر

َٚعدات تك١ٝٓ رتد١َ اذتذاز ايهساّ. أٚقح ذيو ْا٥ب ز٥ٝظ 

ًا: إٕ مجٝع ايًذإ زتًظ إداز٠ املؤضط١ عؿاّ دَٝاطٞ, َكٝف

املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يألدال٤ َٚهاتب ارتد١َ 

املٝدا١ْٝ يف ناٌَ داٖصٜتٗا الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ, ٚتكدِٜ 

ٗد صتاسًا ممٝصًا مبتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ناف١ ارتدَات هلِ. َػريًا إىل إٔ املٛضِ األٍٚ )َٛضِ َا قبٌ اذتر( غ

ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ ألدا٤ مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ اذتذاز ايهساّ. ٚقد قدَت املؤضط١ 

ٍ َسافكٗا املدتًف١ ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني ( سادًا َٔ خال413( أيف ٚ )  734خدَاتٗا خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ يـ)

ٚاملسغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ; ٚأْٗت إدسا٤ات َا١٥ ساز ممٔ تٛفاِٖ 

( شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ 1942)( سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني ٚبني إٔ قطاع ايطٛازٟ ْفر 1775اهلل يف املد١ٜٓ املٓٛز٠.نُا مت إزغاد )

يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا باغرتاطات إضهإ اذتذاز; ٚأغاز اىل إٔ عدد عكٛد االضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد االيهرتْٚٞ, 

 .( عكدًا11394ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ املؤضط١ بًؼ )
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  أدالء انًذٌُت انًُىرة تعهٍ َداذ خطتها انتشغٍهٍت نًىسى يا قبم انحح

 

 ٠املد١ٜٓ املٓٛز -َه١( )

 

أيف ساز قدَٛا إىل طٝب١ ايطٝب١ خالٍ فرت٠ َا قبٌ  730سككت املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ صتاسا ممٝصا يف خد١َ أنجس َٔ 

اذتر عرب خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ هلرٙ املسس١ً , مبتابع١ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ 

٥ٝظ دت١ٓ اذتر باملد١ٜٓ ايرٟ ٜكف غدؿٝا ع٢ً أدا٤ مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ خبد١َ اذتذاز خالٍ َٛضِ َا قبٌ اذتر" , سٝح املٓٛز٠ ز

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤   .اطُإٔ مسٛٙ ع٢ً َػادز٠ آخس اذتذاز َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل َه١ املهس١َ

( 413( أيفا ٚ )  734ٞ إٔ عدد اذتذاز ايكادَني يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ بًؼ ) عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاط

( عٔ طسٜل ستط١ 164359( سادًا ٚؾًٛا عٔ طسٜل َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ ٚ ) 984( أيفا ٚ )557سادًا , َِٓٗ )

شط١ ايرب, َبًٝٓا إٔ ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص ارتدَات ايتابع١ يإلدال٤ َٚهاتب ارتد١َ ( سادًا مب12070اهلذس٠ , فُٝا مت اضتكباٍ ) 

املٝدا١ْٝ نجفت َٗاَٗا ْٚػس مجٝع طٛاقُٗا َٔ ايكٝادٜني ٚاملسغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ يتٓفٝر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚصتاح 

عًٝ٘ أفكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚاقعني ْؿب أعِٝٓٗ غسف خد١َ قٝٛف رتد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ 

ٚقاٍ " إٕ قطاع ارتدَات اإلْطا١ْٝ باملؤضط١ تابع ساالت اذتذاز املَٓٛني  - .أٜدٖا اهلل -ايسمحٔ يف ظٌ تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ 

١٦َ ساز ممٔ تٛفاِٖ اهلل يف املد١ٜٓ, نُا مت مبطتػفٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقدّ هلِ ارتدَات ناف١ اييت استادٖٛا ٚأ٢ْٗ إدسا٤ات 

( شٜاز٠ يًدٚز ايطه١ٝٓ يًتأند َٔ ضالَتٗا ٚتكٝدٖا 1942( سادًا مبسانص اذتذاز ايتا٥ٗني , فُٝا ْفر قطاع ايطٛازئ )1775إزغاد )

  ( عكدًا11394املؤضط١ )  باغرتاطات إضهإ اذتذاز, بُٝٓا بًػت عكٛد اإلضهإ املدخ١ً بٓعاّ ايعكد االيهرتْٚٞ ٚاملؿدق١ َٔ قبٌ

( سادًا ْكًٛا باإلخال٤ ايطيب يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤  22ٚيفت االْتباٙ إىل أْ٘ مت تٛدٜع مجٝع اذتذاز إىل َه١ املهس١َ ٚنإ آخسِٖ ) 

سر ٖرا  ٚأند ْا٥ب ز٥ٝظ زتًظ إداز٠ املؤضط١ إٔ َٓطٛبٝ٘ داٖصٕٚ ملباغس٠ ايكطِ ايجاْٞ َٔ ارتط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ  َٓاضهِٗ

ًٔ اهلل تعاىل ع٢ً اذتذاز بأدا٤ ايفسٜك١ , َتٛقعًا إٔ تطتكبٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ "َا بعد اذتر "  أيف  550ايعاّ بعد إٔ مي

  .ساز
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 ضٍىف انرحًٍ إنى يذٌُت اإلًٌاٌ

 

 املهس١َ َه١ - َه١

 

ت َطش١ سصٕ ع٢ً ٚدِٖٛٗ أثٓا٤ سصّ , يطإ ساٍ عدد َٔ اذتذاز املػادزٜٔ مله١ ٚاملػاعس املكدض١ أَظ, إذ بد«ال ْطٝل ٚداعا»

أَتعتِٗ إٜراْا مبفازق١ أطٗس ايبكاع, فُِٓٗ َٔ تٛد٘ إىل بالدٙ بعد إٔ َٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ َٓاضو اذتر, بُٝٓا تٛد٘ آخسٕٚ ؾٛب 

, ٚع٢ً ؾاسبٝ٘ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يصٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚايؿال٠ فٝ٘ ٚايتػسف بايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٚأٚقح اذتاز إمساعٌٝ ايػسٚقٞ َٔ ايبشسٜٔ, إٔ شٜازت٘ ٖرٙ تعد األٚىل يبالد اذتسَني ايػسٜفني, ٚأْ٘ مل ٜهٔ  .زقٛإ اهلل عًُٝٗا

ٜتٛقع سذِ االضتعدادات اييت غاٖدٖا يف َه١ ٚاملػاعس املكدض١ ضٛا٤ ناْت أ١َٝٓ أٚ ؾش١ٝ أٚ خد١َٝ ٚغريٖا ٚاييت أضُٗت يف بعح 

ٚأعسب اذتاز ستُد أَني َٔ اهلٓد عٔ فدسٙ ٚاعتصاشٙ بايكدّٚ إىل ٖرا  .١ ٚايطُأ١ْٓٝ يف ْفط٘ ٚيف ْفٛع َسافكٝ٘ َٔ اذتذازايساس

ٚقاٍ: ادتُٝع ناْٛا ٜعاًَْٛٓا  .ايبًد ايطٝب ٚإٔ سطٔ املعا١ًَ اييت يكٝٗا َٔ زداٍ األَٔ َٚٔ املٛاطٓني ضتبك٢ زاضد١ يف ذانست٘

ٖرا حبل ٖٛ ايتعاٌَ اإلضالَٞ ٚايرٟ جيب إٔ ٜطٛد بني املطًُني مجٝعا, ٖرا عدا ارتدَات املكد١َ يٓا يف َعا١ًَ سط١ٓ ٜٚطاعدْٚا ٚ

ٚعربت اذتاد١ ضامل١ سطني َٔ  .ظٌ األَٔ املطتتب يف َه١ ٚاملػاعس املكدض١, مما بعح ع٢ً ايػعٛز بايساس١ ٚايطعاد٠ يف ْفٛضٓا

ايػسٜفني ع٢ً َا ملطت٘ ٚغاٖدت٘ َٔ َػسٚعات عُالق١ يف َه١ ٚاملد١ٜٓ  بانطتإ عٔ غهسٖا ادتصٌٜ ذته١َٛ خادّ اذتسَني

املٓٛز٠, ٜطست هلِ أدا٤ املٓاضو, َػري٠ إىل أْٗا مل تػعس بأٟ إزٖام أٚ تعب نُا ناْت تتٛقع يف ظٌ ارتدَات ايعدٜد٠ ٚاملتٓٛع١ 

سٚعات ٚاملسافل ٚاييت أضُٗت يف زاس١ اذتذٝر ٚضًٗت ٚأغاد اذتاز ْطِٝ نُاٍ َٔ تسنٝا باملػ .ٚاييت زافكتِٗ ست٢ االْتٗا٤ َٔ اذتر

عًِٝٗ أدا٤ املٓاضو, قا٥ال: ْػادز َه١ بعد إٔ أمتُٓا فسٜك١ اذتر ٚقد قكٝٓا فٝٗا أٜاَا فك١ًٝ, ْطأٍ اهلل إٔ ٜتكبًٗا َٓا ٚأغهس 

 . تعاىلسه١َٛ املًُه١ ع٢ً َا تكدَ٘ يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ ايصٚاز َٔ خدَات ال سؿس هلا تبػٞ بٗا ٚد٘ اهلل
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 فرق رصذث انسهبٍاث واإلٌدابٍاث فً انحح 4

 

 ٢َٓ – ايطًُٞ فٝؿٌ

 

بتهًٝف َٔ َطتػاز خادّ اذتسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ خايد ايفٝؿٌ تابعت ١٦ٖٝ تطٜٛس َه١ َٝداْٝا ارتدَات 

املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ, ٚزؾد آزا٤ اذتذاز ٚاْطباعاتِٗ عٔ َطت٣ٛ ارتدَات حبطب املػسف ايعاّ ع٢ً 

 .د ارتصاعٞأعُاٍ اذتر يف اهل١٦ٝ املٗٓدع ستُ

ٚأٚقح ارتصاعٞ إٔ أزبع فسم َع١ٝٓ باملتابع١ املٝدا١ْٝ َٔ خالٍ أزبع١ ستاٚز)اذتسّ املهٞ, املػاعس املكدض١, ايٓكٌ ايعاّ, ممسات 

املػا٠( زؾدت ايطًبٝات ٚاإلجيابٝات يف اذتر, َػريا إىل إٔ اهلدف َٔ املتابع١ املٝدا١ْٝ حتدٜد املالسعات املد١ْٚ يف َٛاضِ اذتر 

زبع١ املاق١ٝ ع٢ً نِ ْٚٛع ٚتٛشٜع ارتدَات ٚاملسافل, َٚٔ ثِ قٝاع َد٣ ايتشطٔ يف تعصٜص اإلجيابٝات ٚتاليف ايطًبٝات َٔ خالٍ األ

 .زؾد نٌ َا ٜتعًل بتًو املالسعات ايطابك١ َٔ ٚاقع َٝداْٞ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ

 :ٚبني إٔ خطط اهل١٦ٝ يألعٛاّ ايطابك١ ناْت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 1432ٖـ زؾد اإلجيابٝات ٚايطًبٝات ٚٚقع ايتٛؾٝات ايتدطٝط١ٝ ٚايتؿ١ُُٝٝ ٚايتػػ١ًٝٝ ٚفل ْطام عٌُ شتؿـ حملاٚز شتتاز٠. 

 1433ٖـ زؾد اإلجيابٝات ٚايطًبٝات ٚٚقع ايتٛؾٝات ايتدطٝط١ٝ ٚايتؿ١ُُٝٝ ٚايتػػ١ًٝٝ ٚفل ْطام عٌُ حملاٚز شتتاز٠. 

 1434ادتٗات ذات ايعالق١ مبٓع١َٛ اذتر ْٚطب١ صتاسٗا يف ستاٚز عٌُ ستدد٠ ٖـ زؾد َؤغسات تٛفري ارتدَات سطب خطط تػػ ٌٝ

 .املهإ ٚاملٛقٛع يالضتفاد٠ َٔ شتسداتٗا يف َػسٚع تطٜٛس املػاعس املكدض١

 1435ٖـ زؾد َؤغسات تٛافس ارتدَات املكد١َ يف١٦ ذٟٚ االستٝادات ارتاؾ١ َٚد٣ َٓاضبتٗا يف ستاٚز ايعٌُ املدتاز٠. 
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 يٍ ضٍىف خادو انحريٍٍ إنى انًذٌُت انًُىرة حاج 0455وصىل 

 

ساز ميجًٕٛ قٝٛف بسْاَر خادّ اذتسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد, أَظ, إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد إٔ  1400ٚؾٌ  

 .١ يف بسْاَر االضتكاف١أدٚا َٓاضو سذِٗ ٚعُستِٗ بٝطس ٚطُأ١ْٓٝ, سٝح نإ يف اضتكباهلِ عدد َٔ زؤضا٤ ٚأعكا٤ ايًذإ ايعاًَ

خري ادتصا٤ سٝح َهِٓٗ َٔ أدا٤ ايسنٔ ارتاَظ َٔ  -سفع٘ اهلل-ٚابتٌٗ اذتذاز إىل اهلل إٔ جيصٟ خادّ اذتسَني ايػسٜفني 

أزنإ اإلضالّ ٚشٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١, نُا ضأيٛا اهلل إٔ جيعٌ ٖرٙ األعُاٍ يف َٝصإ سطٓات٘, َتُٓني 

ٚعّبس عدد َٔ ايكٝٛف عٔ ضسٚزِٖ مبا غاٖدٚٙ ٚملطٛٙ َٓر ٚؾٛهلِ ألدا٤ سذِٗ َٔ نسّ  .بٌ اهلل َِٓٗ سذِٗ ٚؾاحل أعُاهلِإٔ ٜتك

ٚخدَات َٚا غاٖدٚٙ َٔ َػسٚعات عُالق١ باذتسَني ايػسٜفني, نُا أعسبٛا عٔ غهسِٖ يٛشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف 

بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ, ٚمجٝع َٔ أضِٗ يف تستٝب بسْاَر قٝٛف خادّ اذتسَني  ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ٚع٢ً زأضِٗ ايػٝذ ؾاحل

ٚأغسف ايػٝذ عبداهلل بٔ َدجل املدجل املدٜس  .ايػسٜفني, َػٝدٜٔ مبا بريٛٙ َٔ دٗٛد نبري٠ َٚا قدَٛٙ َٔ خدَات ٚتطٗٝالت هلِ

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜك١ ايتٓفٝرٟ يًربْاَر, ع٢ً تفٜٛر قٝٛف خادّ اذتسَني ايػسٜفني َٔ َه١ املهس ١َ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد إٔ َ

ٚزفع املدجل غهسٙ يًكٝاد٠ ايسغٝد٠ ع٢ً ادتٗٛد املك١ٝٓ اييت تكدّ ذتذاز بٝت اهلل اذتساّ يف زتاالت عدٜد٠ َٚٓٗا ايتطٗٝالت  .اذتر

 .َني ايػسٜفني ٚتطٌٗٝ أدا٤ املطًُني ملٓاضهِٗاييت تستب ذتذاز بٝت اهلل ٚدعًت َٔ أٚيٜٛاتٗا خد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني ٚخد١َ اذتس

ٚأٚقح إٔ ايًذ١ٓ ايػسع١ٝ ٚايع١ًُٝ ْفرت خطتٗا ايدع١ٜٛ ٚايتٛع١ٜٛ ٚاإلزغاد١ٜ يكٝٛف خادّ اذتسَني ايػسٜفني أثٓا٤ أدا٥ِٗ َٓاضو 

بأَٛز سذِٗ ٚعُستِٗ  اذتر, باإلقاف١ إىل إعداد املٓاغط ايدع١ٜٛ اييت تػٌُ تٓعِٝ ايهًُات ايٛعع١ٝ اي١َٝٛٝ اييت تبؿسِٖ

ٚأغاز املدجل إىل إٔ بسْاَر قٝٛف خادّ اذتسَني ايػسٜفني ٚشع ايرتمجات ملعاْٞ ايكسإٓ  .ْٚطهِٗ ٚشٜازتِٗ, ٚاملطابكات ايد١ٜٝٓ

ايهسِٜ َٔ إؾداز زتُع املًو فٗد يطباع١ املؿشف ايػسٜف باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سٝح اعتُدت ايهجري َٔ ايرتمجات املتٛافس٠ َٓٗا 

 .از ٚمت تٛشٜعٗا هلِ َٓر قدَِٚٗ إىل املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ست٢ ٜطتفٝدٚا َٓٗايًشذ
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 انتعايم وانبسًت سًتاٌ خسذها انعايهىٌ نخذيت ضٍىف انرحًٍ

 انحداج انًغادروٌ: خهىد انًًهكت فً انحح يفخرة نإلسالو وانًسهًٍٍ

 

 ٜاضس ادتازٚغ١ -دد٠ ,َتابع١ 

 

قدز عدد َٔ سذاز بٝت اهلل املػادزٜٔ ارتدَات املكد١َ َٔ سه١َٛ خادّ اذتسَني ايػسٜفني, ٚأثٓٛا ع٢ً َا ٚددٚٙ َٔ عٓا١ٜ يف     

ناف١ اجملاالت, ٚأندٚا يف تؿسحيات ٍ"ايسٜاض" إٔ املًُه١ تفاْت يف خد١َ اذتذاز ٚدٓدت ناف١ إَهاْٝاتٗا هلرٙ املٓاضب١ 

ٚقد عرب زتُٛع١ َٔ اذتذاز املػادزٜٔ  .١َ املًُه١ تعٞ ععِٝ األَا١ْ اييت اختؿِٗ بٗا املٛىل عص ٚدٌايعع١ُٝ, َػرئٜ إىل إٔ سهٛ

إىل بالدِٖ عٔ ععِٝ غهسِٖ ٚتكدٜسِٖ يًًُُه١ ٚقٝادتٗا اذته١ُٝ ٚاعتصاشِٖ بارتد١َ ٚايعٓا١ٜ ٚايسعا١ٜ ايهسمي١ َٔ يدٕ خادّ 

َجُٓني ايدٚز ايهبري ٚارتد١َ املُٝص٠ ألبٓا٤ املًُه١ ٚارتدَات ادت١ًًٝ  -اهلل سفع٘-ضًُإ بٔ عبدايعصٜص  اذتسَني ايػسٜفني املًو

ٚعرب  .اييت أدٖػتٓا ٚاضتفادت َٓٗا مجٛع اذتذٝر َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ ٚقد فاشٚا باذتر املربٚز بإذٕ اهلل تعاىل

ٗرٙ ايسس١ً املٝطس٠ ٚضسٚزِٖ بٗرٙ ايعٓا١ٜ ايبايػ١ َٔ املًُه١ اذتادإ َٔ ْٝذريٜا ستُد َسقٞ ٚعًٞ دربٌٜ عٔ ضعادتِٗ ايػاَس٠ ب

سه١َٛ ٚغعبا ٚأِْٗ مل ٜطتػسبٖٛا َٔ املًُه١ َٚٔ املًو ضًُإ ؾاسب ايكًب ايهبري ٚايعٌُ املتٛاؾٌ رتد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني, 

صٌٜ ع٢ً ناف١ ارتدَات املكد١َ داعني اهلل ٜهتب ذيو يف َٝصإ أعُاٍ خادّ اذتسَني ايػسٜفني, نُا تٛدٗٛا يف ايػهس ادت

َٔ داْبُٗا  .ٚاملٝطس٠ َٔ قبٌ سه١َٛ املًُه١, ْٚطأٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ ٜٛفل املًُه١ إىل َا ٖٛ خري يؿاحل اإلضالّ ٚاملطًُني

يتٗا سه١َٛ قاٍ صتٝب ٚستُد ايتْٛطٞ: إٕ َا غاٖدْاٙ َٔ خد١َ َكد١َ َٚط١ًٗ َٔ ادتُٝع ٜدٍ ع٢ً تكافس ادتٗٛد ايهبري٠ اييت بر

املًُه١ ٚع٢ً زأضِٗ خادّ اذتسَني ايػسٜفني ٚٚيٞ عٗدٙ ٚٚيٞ ٚيٞ عٗدٙ ع٢ً ناف١ ٖرٙ ارتدَات, َٛندإ إٔ غعٛزِٖ ال ٜٛؾف 

ٚايفسح ٚايطسٚز ايرٟ غُسِٖ ِٖٚ ٜػاٖدٚا ايتٛضع ايهبري٠ اييت ٜػٗدٖا املطذد اذتساّ ٚايعٌُ ايدؤٚب اييت تكّٛ ب٘ املًُه١ َٔ 

أَا أمحد  .دَات ايهبري٠ ٚادت١ًًٝ ذتذاز بٝت اهلل اذتساّ, ٚسكٝك١ إٔ َا غٗدْاٙ هلٛ َفدس٠ يإلضالّ ٚاملطًُنيخالٍ تٛفريٖا ارت

ستُد )َؿس( قاٍ إٕ َا غٗدت٘ َٔ خدَات ٚتطٗٝالت نبري٠ َٔ قبٌ سه١َٛ املًُه١ تدعٛ إىل املفدس٠ اذتكٝك١ٝ يإلضالّ ٚاملطًُني 

ناف١ ايكطاعات املػازن١ يف اذتر, ٚال ضُٝا خد١َ نباز ايطٔ ٚايؿػاز ٚايعذص٠  ٚبايرات ايتعاٌَ ايساقٞ ٚادتٌُٝ َٔ قبٌ

ٚأؾشاب االستٝادات ارتاؾ١ ٚغريٖا َٔ األَٛز املط١ًٗ ٚاييت تدعٛا اىل ايػهس ادتصٌٜ إىل ٖرٙ ايدٚي١ ايهبري٠ ٚايعع١ُٝ يف نٌ 

فُٝا اعتربا عدد َٔ  .هٗا اىل َا ٖٛ خري يإلضالّ ٚاملطًُنيغ٤ٞ ٚأضأٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إ جيعًٗا يف َٝصإ سطٓاتٗا ٚإ ٜٛفل ًَ

اذتذاز إٔ ايبط١ُ ٚايتعاٌَ ايهبري اييت قدَٛٙ ايعاًَني يف اذتر هلٛ أنرب إصتاش سككت٘ املًُه١ باإلقاف١ اىل أعُاهلا ارتري٠ يف 

 .َطاعدٙ اذتر احملتادني ٚنباز ايطٔ
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 أزيت يىاقف انحافالث تسحى يطار األيٍر يحًذ

 

زت, أَظ, أٍٚ زس١ً سر َٔ َطاز األَري ستُد بٔ عبدايعصٜص يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, َتذ١ٗ إىل ايبشسٜٔ, ع٢ً إٔ تتٛاىل ايسسالت يف غاد

ٚأثٓا٤ ٚؾٍٛ اذتذاز إىل املطاز ظٗست بٛادز أش١َ يف ؾاي١ املػادز٠ ايدٚي١ٝ, يعدّ تٛفس َٛاقف ناف١ٝ الضتكباٍ سافالت  .األٜاّ املكب١ً

ٚبني َدٜس فسع ٚشاز٠ اذتر ستُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ, إٔ ذيو  .اذتذاز, َا اقطس يتشٌٜٛ بعض املطازات إىل املٛاقف ٚإغالقٗا

١ يًُطاز, ٚاييت أْٗت ناف١ االضتعدادات ٚايتذٗٝصات ايالش١َ يفرت٠ املػادز٠ ذتر ٖرا ملٛضِ, بايتعإٚ مت بايتٓطٝل َع ايػسن١ املػػً

ٚقاٍ املتشدخ ايسمسٞ يًػسن١ خايد إبساِٖٝ عٜٛك١: إْ٘ َٔ  .ٚايتٓطٝل َع ادتٗات اذته١َٝٛ ٚايكطاعات األخس٣ ايعا١ًَ باملطاز

 .أيف ساز ٚفكا يًسسالت اجملدٚي١ 350ز األَري ستُد أنجس َٔ املتٛقع إٔ ٜبًؼ عدد اذتذاز املػادزٜٔ عرب َطا
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 9تفىٌح انحداج نهًذٌُت بذورٌاث أيٍُت عبر انكٍهى 

 

َسنصا يًكبط املٝداْٞ األَين بطسٜل اهلذس٠, سٝح تعٌُ ايدٚزٜات األ١َٝٓ ايعا١ًَ عًٝ٘ باإلغساف ع٢ً  9ٜػهٌ َسنص نًٝٛ 

, قٝاّ زداٍ أَٔ ايدٚزٜات يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, باإلضٗاّ بؿٛز٠ فاع١ً يف تفٜٛر ؾباح أَظ« عهاظ»ٚزؾدت عدض١  .ٚؾٍٛ اذتذاز

٤, اذتذاز, بايتٓطٝل َع َسٚز املد١ٜٓ املٓٛز٠; يتفٜٛر اذتذاز ٚتٛدِٝٗٗ يدخٍٛ املد١ٜٓ املٓٛز٠, بتٛادد فسٜل َٔ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال

ٓعِٝ اذتػٛد ايهبري٠ ايٛاؾ١ً يًُد١ٜٓ املٓٛز٠; األَس ايرٟ أضِٗ يف أثٓا٤ ت 9ٚالسعت ايعدض١ تٛادد ايدٚزٜات يف َسنص ايهًٝٛ 

ٚغٖٛدت َسنبات تكٌ اذتذاز تؿٌ يًُسنص األَين األٍٚ, ٚضط تكافس ادتٗٛد ايهبري٠ ٚايتٓطٝل املتهاٌَ  .اْطٝاب١ٝ اذتسن١

ايٓبٟٛ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚايتػسف بايطالّ ع٢ً  بني ادتٗات ذات ايعالق١; يًتٝطري ع٢ً سذاز بٝت اهلل اذتساّ, ايساغبني يف شٜاز٠ املطذد

ٚع٢ً ؾاسبٝ٘ زقٛإ اهلل عًُٝٗا, فُٝا غسعت مجٝع ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ يف  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايسضٍٛ املؿطف٢ 

ٚاْتػست ع٢ً ايطسٜل  .تٓفٝر ايػل ايجاْٞ رتططٗا ايتػػ١ًٝٝ ارتاؾ١ باذتذاز بعد ايٓذاح املُٝص, ايرٟ سككت٘ يف فرت٠ َا قبٌ اذتر

ايطسٜع ايسابط بني املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ دٚزٜات أَٔ ايطسم ٚاملسٚز ٚضٝازات اإلضعاف ايتابع١ هل١٦ٝ اهلالٍ األمحس ايطعٛدٟ; 

عسٚف يصٚاز َٔ أدٌ تٛفري َصٜد َٔ ايتٓعِٝ ٚايطالض١ يًطٝازات ٚاذتافالت, إىل داْب ايتدابري األ١َٝٓ ايٛقا١ٝ٥; بػ١ٝ تٛفري أفكٌ اي

املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ اذتذاز ضٛا٤ ايرٜٔ ضُٝهجٕٛ بٗا أٚ ايعابسٜٔ هلا, خاؾ١ َٔ سذاز ايداخٌ, ٚتػهٌٝ ْكاط تٗد١٥ ملساقب١ ايطسٜل 

 .ٚتٓبٝ٘ ايطا٥كني
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 كشافا فً انًسدذ انُبىي نخذيت انحدٍح 550

 

 550ايعاًَني َٔ أفساد ايهػاف١ يف املٛضِ ايجاْٞ بًؼ أٚقح قا٥د املعطهس ايهػفٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ستُد ضبٌٝ ادتٗين, إٔ عدد 

, ٚأْٓا ضٛف صتدد ايعٗد بِٗ بعد أدا٤ َٓاضهِٗ «إْٓا ضتبو»نػافا ٚدٛاال ٚقا٥دا, َػريا إىل إٔ غعاز ٖرا ايعاّ يكٝٛفٓا اذتذاز 

أقاف ادتٗين إٔ فسٜل ايهػاف١ ٚ .ْٚتػسف خبدَتِٗ سٍٛ املطذد ايٓبٟٛ َٚطادد املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚطاْد٠ بعض ادتٗات اذته١َٝٛ

ٜعٌُ ع٢ً ايتعإٚ َع عدد َٔ ايٛشازات ٚاملؤضطات ذات ايعالق١ نُؤضطات ايطٛاف١, الفتا إىل إٔ ادتدٜد يف عٌُ ٖرا ايعاّ ٖٛ 

ارتد١َ داخٌ ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ٖٚٛ غسف نبري يًفسٜل بايتٓطٝل َع ايٛناي١ ايعا١َ يس٥اض١ املطذد ايٓبٟٛ يتكدِٜ خدَات 

عدٜد٠, َٓٗا َطاعد٠ نباز ايطٔ ٚذٟٚ االستٝادات ارتاؾ١ ٚتٛؾًِٝٗ باضتدداّ ايعسبات ٚضٝازات ايكٛيف ٚإزغادِٖ اىل َكس 

ضهِٓٗ ٚتكدِٜ ايٛدبات ٚاملا٤ ايبازد هلِ بايتعإٚ َع ٖد١ٜ اذتاز ٚاملعتُس, ٚخدَات ٜكدَٗا ايكا٥ُٕٛ ع٢ً َطذد زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل 

طاز املد١ٜٓ نُا اضتكبًٓاِٖ بايٛزٚد ٚبعض ايرنسٜات ايسا٥ع١ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقًٛبٓا تػتام إىل يكا٥ِٗ يف عًٝ٘ ٚضًِ, ٚتٛدٜعِ يف َ

 .املٛضِ املكبٌ
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 انحداج ٌصهىٌ إنى انًذٌُت انًُىرة بعذ أدائهى يُاسك انحح  طالئع

 ايػسم -املٓٛز٠ املد١ٜٓ 

١ٓ املٓٛز٠ يصٜاز٠ املطذد ايتٛافد ع٢ً املدٜ بدأت طال٥ع قٝٛف ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل اذتساّ َٔ املتعذًني طٛاٍ اي١ًًٝ املاق١ٝ

ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚايؿال٠ فٝ٘ ٚايتػسف بايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, ٚع٢ً ؾاسبٝ٘ زقٛإ اهلل عًُٝٗا, ٚشٜاز٠ املآثس 

َّ اهلل تعاىل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜك١ اذتر ٚاملٛاقع اإلضال١َٝ ٚايتازخي١ٝ يف طٝب١ ايطٝب١ س فسع ٚشاز٠ اذتر يف ٚيف ٖرا اإلطاز باغ .بعد إٔ َ

ٚأٚقح َدٜس عاّ فسع ٚشاز٠ اذتر يف َٓطك١  .َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ تػػٌٝ َسانص االضتكباٍ ٚاملػادز٠ الضتكباٍ اذتذاز َٔ املتعذًني

ر ٜٓفرٖا يف تؿسٜح يٛناي١ األْبا٤ ايطعٛد١ٜ, إٔ خط١ عٌُ ايفسع يف َٛضِ َا بعد اذت املد١ٜٓ املٓٛز٠ ستُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ,

بسْاَر عٌُ يف شتتًف املٛاقع اييت ٜكدّ ٜٚػادز َٓٗا اذتذاز, إقاف١ إىل َكاز ضهِٓٗ َٚٓاطل  19َٛظف عرب  500َا ٜصٜد ع٢ً 

ٚعّد ايبٝذاٟٚ قبط عًُٝات تفٜٛر اذتذاز َٓافر املػادز٠ ايدٚي١ٝ ادت١ٜٛ ٚايبشس١ٜ َٔ  .ٚدٛدِٖ خالٍ فرت٠ إقاَتِٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

ر خط١ ٚشاز٠ اذتر اييت تٓفرٖا فسٚع ٚشاز٠ اذتر عرب بسْاَر آيٞ ستهِ ٜستبط بايٓعاّ اآليٞ هل١٦ٝ ايطريإ املدْٞ يكبط أِٖ بساَ

ٚؾٍٛ اذتذاز يًُٓافر ٚتٝطري إدسا٤ات املػادز٠ باْطٝاب١ٝ دٕٚ تأخري أٚ تهدع, َؤندًا إٔ ٖرا ايربْاَر أثبت صتاسًا َتُٝصًا خالٍ 

ٚذنس يف ضٝام َتؿٌ إٔ ايًذإ  .سٝح حتسف ٚشاز٠ اذتر ع٢ً َٛاؾ١ً ايعٌُ ب٘ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّايطٓٛات األزبع املاق١ٝ, 

دٛي١ َٝدا١ْٝ ٚزقاب١ٝ ع٢ً ايفٓادم ٚايٛسدات ايطه١ٝٓ ٚاملهاتب  2300املٝدا١ْٝ يف فسع ايٛشاز٠ مبدتًف قطاعاتٗا ْفرت َا ٜصٜد ع٢ً 

د٠ ارتدَات املكد١َ يًشذاز ٚمتػٝٗا َع ايتعًُٝات ٚارتطط ايتػػ١ًٝٝ, نُا مت ٚاملسانص تكدميًا يًددَات يًشذاز يًتأند َٔ دٛ

آالف ع١ًُٝ اضتعالّ ضٝاسٞ ٚخدَٞ,  10َٔ اذتذاز ايتا٥ٗني عٔ َكاز ضهِٓٗ, إىل داْب تٓفٝر أنجس َٔ  5700إزغاد َا ٜصٜد ع٢ً 

ٚقاٍ ايبٝذاٟٚ: إٕ َباغس٠ تٓفٝر ارتط١  .يسمحٔٚغري ذيو َٔ ارتدَات األخس٣ اييت ٜتػسف بتكدميٗا فسع ٚشاز٠ اذتر يكٝٛف ا

ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ َا بعد اذتر تأتٞ حتكٝكًا يٛادبات َٚطؤٚيٝات ايٛشاز٠ املٓٛط١ بٗا يف َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ قُٔ 

األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ َٓع١َٛ ادتٗات اذته١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ اييت تػسفت بٗرٙ ارتد١َ بتٛدٝ٘ َٚتابع١ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ 

 .عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ دت١ٓ اذتر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌسرًا 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 ًور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "

mailto:T-Elyas@Adilla.com.sa

