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 دقبئق إلَٓبء إخزاءاد انحبفالد ثًحطخ اسزقجبل انحدبج ثبنًذٌُخ 4نَٕذي: 
 حافلة 000555ألف حاج على متن أكثر من  555أكد جاهزيتها لخدمة 

 28/09/2015اإلثٓني  بدايسمحٔ َسضٞع -املد١ٜٓ املٓٛز٠ تؿٜٛس  -أمحد ايٓٗازٟ 

 

أكذ سئُس يسطخ اسزمجبل زدبج انهدشح ثبنًؤسسخ 

األههُخ نألدالء انذنُم زًضح نىَذٌ، خبهضَخ انًسطخ 

زبج خالل أػًبل  5.555::السزمجبل زىانٍ 

انًىسى انثبٍَ فٍ انًذَُخ انًُىسح ػهً يزٍ زىانٍ 

زبفهخ ربثؼخ نهُمبثخ انؼبيخ نهسُبساد،  ;:..68

نىَذٌ خالل ثبإلظبفخ إنً انًشكجبد انخبصخ، ولبل 

نهىلىف ػهً اسزؼذاداد يسطبد « انًذَُخ«خىنخ نـ

إٌ انًؤسسخ األههُخ نألدالء خُذد »االسزمجبل: 

يىظفب َزششفىٌ ثبسزمجبل ظُىف  775زىانٍ 

 79انشزًٍ خالل أػًبل يىسى انسح ػهً يذاس انـ

أػًبل انسح انزٍ َششف ػهً أػًبنهب صبزت انسًى سبػخ َىيُب غُهخ أَبو األسجىع ثًب َزىافك يغ انخطػ انزشغُهُخ نهدهبد انًشرجطخ ث

ثذء رىافذ « انًذَُخ»وسصذد ػذسخ  .انًهكٍ األيُش فُصم ثٍ سهًبٌ ثٍ ػجذانؼضَض أيُش يُطمخ انًذَُخ انًُىسح سئُس ندُخ انسح ثبنًُطمخ

زبة انًذَُخ وصَبسح يسدذ انًصطفً لىافم زدبج ثُذ هللا انسشاو انزٍَ أرًىا انُسك فٍ يكخ انًكشيخ وَفعهىٌ ثمعبء ثؼط انىلذ فٍ س

وسصذد سؼبدح انسدبج ثصىنهى إنً غُجخ ثبإلظبفخ إنً خذيبد انعُبفخ انزٍ َمذيهب فشع وصاسح انسح ثبنًذَُخ  -صهً هللا ػهُه وسهى-

آنُخ ػًم « انًذَُخ» وششذ نىَذٌ خالل خىنخ إداسح انًىالف .ثبنًذَُخ انًُىسح 9وانًؤسسخ األههُخ نألدالء فٍ يسطخ االسزمجبل ثبنكُهى 

خالل أػًبل انًىسى انثبٍَ،  -صهً هللا ػهُه وسهى-يسطبد االسزمجبل خالل ػًهُبد اسزمجبل وفىد ظُىف انشزًٍ صواس يسدذ انًصطفً 

ٍ رؼًم ورشًم ػذح خذيبد اثزذاًء يٍ إداسح انًىالف انز 9رزشؼت خذيبد انًؤسسخ األههُخ نألدالء فٍ يسطخ االسزمجبل ثبنكُهى »زُث لبل: 

ػهً رُظُى انسبفالد يكزًهخ اإلخشاءاد ورىخُههب نهًسبساد انسشَؼخ، ثبإلظبفخ إنً رىخُه انًشكجبد انخبصخ إنً انًسبساد انًخصصخ 

وربثغ: ثؼذ رنك رهُهب ػًهُخ اسزمجبل انسدبج يٍ خالل انزشزُت ثعُىف انشزًٍ فٍ انًذَُخ انًُىسح،  أسشفخ اندىاصاد .«ثبنسدبج انفشادي

سشفخ اندىاصاد ويطبثمزهب ورىخُههب نألسشُف انُهبئٍ رًهُذا نزىصَؼهب ػهً يكبرت انخذيبد انًُذاَُخ نهًؤسسخ األههُخ نألدالء وَزى أ

ثبإلظبفخ إنً يزبثؼخ ػمىد اإلسكبٌ انًخصصخ نهسدبج فٍ انًذَُخ انزٍ َزى إدخبنهب يٍ لجم يؤسسبد انطىافخ فٍ يكخ، وأشبس إنً اَزهبج 

صخ فٍ زبالد ػذو ظهىس ػمىد إسكبٌ خبصخ ثبنسدبج فٍ انًذَُخ يٍ خالل شبشبد انزفىَح اِنٍ نالسزؼالو ػٍ انًؤسسخ آنُخ يخص

انشىاغش انزٍ َزى رىثُمهب يٍ لجم انىزذاد انسكُُخ ثبنزىاصم يغ يكبرت شؤوٌ انسح نذول ظُىف انشزًٍ، ويٍ خالل يُظًٍ انسح، وَزى 

وثٍُ انذنُم نىَذٌ أٌ فشع وصاسح انسح هُأ  .بنزُسُك يغ يكزت إسشبد انسبفالد انُبلهخ نهسدبجثؼذهب رىخُه انسبفالد إنً يمبس انىزذاد ث

يُفز خذيخ َزى رشغُههب ثىاسطخ أػعبء انًؤسسخ،  72نهخذيخ انسشَؼخ فٍ انًسبساد ثًسطخ اسزمجبل زدبج انهدشح ثىالغ « ثشكس» 69

دلبئك فٍ انسذ األػهً وَزى إَهبء إخشاءاد وصىل  2فٍ انسذ األدًَ و دلبئك فمػ 9َصم يزىسػ خذيخ انسبفهخ انىازذح َسى »ولبل: 
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 .انسدبج ورىخُههى إنً يمبس سكُهى ثبنزُسُك يغ اندهبد راد انؼاللخ نعًبٌ سازخ ظُىف انشزًٍ فىس وصىنهى إنً غُجخ انطُجخ

زبفهخ خالل أػًبل انًىسى األول فٍ  9555زبج ػهً يزٍ  2.555;6وكشف سئُس يسطخ االسزمجبل ػٍ اسزمجبل زىانٍ  زبج 550.000

زبج  5.555::يسطخ اسزمجبل زدبج انهدشح انمبديٍُ يٍ يطبس انًهك ػجذانؼضَض انذونٍ ويكخ انًكشيخ، ورىلغ انهىَذٌ اسزمجبل َسى 

يٍ انشهش  ;6و :6و 69خهضد األدالء كم غبلزهب ألَبو انزسوح فٍ وصىل انسدبج خالل األَبو »خالل أػًبل انًىسى انثبٍَ، ولبل: 

 .زبخب ثسست ػمىد اإلسكبٌ انُظبيُخ ثشكم يززبثغ .8;25زبفهخ رسًم  6255اندبسٌ، زُث يٍ انًزىلغ وصىل 

وػٍ أوائم انسدبج انًزؼدهٍُ انمبديٍُ إنً انًذَُخ ثؼذ أداء انفشَعخ، أوظر نىَذٌ أٌ انًسطخ سدهذ وصىل زدبج ػهً يزٍ يشكجخ 

وخشي رىخُههى إنً يطبس األيُش يسًذ ثٍ ػجذانؼضَض انذونٍ، رًهُذا نزىدَؼهى ػُذ يغبدسرهى خبصخ يٍ اندُسُخ انًصشَخ أيس األول، 

وػٍ انسدبج انًغبدسٍَ ػجش يطبس األيُش يسًذ ثٍ ػجذانؼضَض ثبنًذَُخ انًُىسح، أوظر سئُس يسطخ االسزمجبل  يطبس انًذَُخ. إنً ثالدهى

ٍ خالل رسدُم خىاصاد انسدبج ثسست انخطخ انزشغُهُخ نكم يكبرت األدالء وَزى أٌ انًؤسسخ رزؼبيم يغ سزالد انطُشاٌ ثًهُُخ ػبنُخ ي

رىخُههب إنً يشكض انزىدَغ ثبنًطبس نعًبٌ ػذو إسهبق ظُىف انشزًٍ ثًشاخؼخ يكبرت انخذيبد انًُذاَُخ ثبنزُسُك يغ فشع وصاسح انسح 

ذا إنً يشكض زدبج انفشادي نزهُئخ سزهخ انًغبدسح إنً يطبس انًهك ثبنًذَُخ، وأشبس إنً رىخُه انسدبج إنً يسطخ اسزمجبل زدبج انجش ورسذَ

 رأخش انسبفالد .سبػخ أو ألم يٍ يىػذ وصىل انسدبج إنً انًذَُخ انًُىسح 79ػجذانؼضَض انذونٍ ثدذح نهشزالد انزٍ رسجك 

انسدبج وػمىد اإلسكبٌ ثسجت ػذو  وػٍ رأخش ثؼط انسبفالد فٍ يسطخ االسزمجبل أوظر انشئُس نىَذٌ أَه َؼىد نؼذو اكزًبل ثُبَبد

إدساخهب فٍ انُظبو اِنٍ نىصاسح انسح ثسجت ػذو رؼبوٌ ثؼط انجؼثبد أو انًُظًٍُ، يًب َسزذػً اسزمجبل انسدبج فٍ انًسطخ ورهُئخ 

د إنً انىزذاد يىالغ إلساززهى فٍ أيبكٍ االَزظبس إنً زٍُ رسذَذ انىزذاد انسكُُخ انشبغشح وإَهبء إخشاءاد انسدبج ورىخُه انسبفال

انسكُُخ ثبنزُسُك يغ فشع وصاسح انسح ثبنًُطمخ. وأشبس نىَذٌ إنً يسزىَبد ػبنُخ يٍ انزُسُك ثٍُ انًؤسسخ األههُخ نألدالء ثبنًذَُخ 

ذ ويؤسسبد انطىافخ فٍ يكخ انًكشيخ، يٍ خالل رشاسم انجُبَبد وأَظًخ انسبست اِنٍ نهزأكذ يٍ سزالد انسدبج وػمىد اإلسكبٌ ويىاػُ

فٍ  وصىنهى إنً انًذَُخ انًُىسح، خالل أػًبل انًىسى انثبٍَ، ثؼذ أٌ يٍ هللا ػهُهى ثأداء فشَعخ انسح ثكم َسش وسهىنخ، رًهُذا السزمجبنهى

 .غُجخ انطُجخ ورهجُخ اززُبخبرهى غىال فزشح إلبيزهى فٍ انًذَُخ
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 المدينة المنورة تستقبل الزوار للموسم الثاني

 

 فٟ ايػسٜاملد١ٜٓ املٓٛز٠ : داش

 

( 550انًُت املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ داٖصٜتٗا الضتكباٍ )

ايف ساز ٜتٛقع ٚؾٛهلِ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ ) 

َٛضِ َا بعد اؿر ( سٝح ضدست مجٝع طاقاتٗا َٔ نٛادز 

بػس١ٜ َٚعدات تك١ٝٓ ـد١َ اؿذاز ايهساّ ٚاٚقح ْا٥ب 

ايعصٜص دَٝاطٞ إٔ مجٝع ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚسانص اـدَات ايتابع١ يالدال٤ َٚهاتب اـد١َ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ عؿاّ بٔ عبد

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

اؿر ( غٗد لاسّا ممٝصّا مبتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ االَري فٝؿٌ بٔ  ناف١ اـدَات هلِ َػريّا إىل إٔ املٛضِ األٍٚ )َٛضِ َا قبٌ

ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ ألدا٤ مجٝع ايكطاعات املع١ٝٓ غد١َ اؿذاز ايهساّ ، ٚقد 

( سادّا َٔ خالٍ َسافكٗا املدتًف١ 413( أيف ٚ )  734ايعاّ يـ) قدَت املؤضط١ اال١ًٖٝ يالدال٤ خدَاتٗا خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا 

 .ٚنٛادزٖا َٔ قٝادٜني ٚاملسغدٜٔ ٚاملٓطكني باملٝدإ يتٓفر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ بهٌ دق١ ٚلاح ـد١َ شٚاز اٍ ايٓبٟٛ
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 رجذأ رقٍٍى خذيبد يؤسسبد حدبج انذاخم« انحح'
 

 29/09/2015ايجالثا٤  َه١ –عًٞ ايعُريٟ 

 

بدأت ٚشاز٠ اؿر يف تكِٝٝ اـدَات اييت قدَتٗا غسنات َٚؤضطات سذاز ايداخٌ يف َٛضِ اؿر َٔ خالٍ اإلضتباْات اييت ٚقعتٗا 

عرب بٛابتٗا اإليهرت١ْٝٚ ملعسف١ تكِٝٝ سذاز ايداخٌ َٔ َٛاطٓني َٚكُٝني َٚد٣ زقاِٖ عٔ اـدَات اييت قدَتٗا ايػسنات 

هٔ، اإلعاغ١، ٚتعاٌَ َٓطٛبٞ ايػسنات ٚاملؤضطات َع اؿذاز. ٚضتعهف ايٛشاز٠ ع٢ً ؼًٌٝ ٚاملؤضطات يف فاالت: ايٓكٌ، ايط

مجٝع اآلزا٤ يًدسٚز بسؤ١ٜ غا١ًَ عٔ َطت٣ٛ اـدَات اييت تكدَٗا ايػسنات ٚاملؤضطات ٚاستطاب ذيو قُٔ ْكاط ايتكِٝٝ اييت 

ٚناْت ايٛشاز٠ قد أندت يف تعُِٝ  .نات سذاز ايداخٌتعتُد عًٝٗا ايٛشاز٠ يف نٌ عاّ يف ؽؿٝـ املدُٝات يف َػعس ٢َٓ يػس

عادٌ ّٜٛ عسف١ ع٢ً مجٝع ايػسنات ٚاملؤضطات ؾدٚز تٛدٝٗات ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز اؿذاز بكسٚز٠ أخر أزا٤ اؿذاز يف 

مت ايتعاقد عًٝٗا  َطت٣ٛ اـدَات اييت تكدَٗا غسنات سذاز ايداخٌ َػدد٠ ع٢ً أ١ُٖٝ قٝاّ املؤضطات بتٓفٝر ناف١ اـدَات اييت

َٔ َؿادز َٛثٛق١ إٔ ايعدٜد َٔ غسنات َٚؤضطات سذاز « املد١ٜٓ»ٚعًُت  .ٚايعٌُ ع٢ً تكدِٜ خدَات َتُٝص٠ يكٝٛف ايسمحٔ

ايداخٌ سسؾت ع٢ً نطب زقا اؿذاز خالٍ ٚدٛدِٖ باملػاعس املكدض١ ٚتكدِٜ اهلداٜا هلِ عٓد املػادز٠ يهطب زقاِٖ ٚيكُإ 

 .١ٝ يف ايتكِٝٝ بػهٌ ميهٓٗا َٔ اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاقع ممٝص٠ يف َػعس ٢َٓاؿؿٍٛ ع٢ً دزدات عاي
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 يشاراد انًذٌُخ انًُٕرح رحزضٍ انضٍٕف خالل إخبسح انؼٍذ

 يٍ أثزسْب قجبء ٔانًسبخذ انسجؼخ ٔخجم أحذ

 
 29/09/2015ايجالثا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ تؿٜٛس : عبدايسمحٔ َسضٞ -أمحد ايٓٗازٟ 

 

املٓٛز٠ ٚؼدّٜدا ضٝد ايػٗدا٤ ٚاملطادد ايطبع١ ٚقبا٤ ٚغريٖا، أعداّدا نبري٠ َٔ ايصٚاز، سٝح تتُٝص طٝب١ اضتكبًت َصازات املد١ٜٓ 

ػٗدا٤ باستكاْٗا يًعدٜد َٔ املٛاقع ايتازى١ٝ ٚاألثس١ٜ اييت تعد عّْٓٛا بازّشا يتازٜذ األ١َ اإلضال١َٝ َٚٔ قُٔ تًو املصازات: قرب ضٝد اي

نًَٝٛرتات مشاّيا، ٚدبٌ أسد ٜٚكع يف اؾ١ٗ ايػُاي١ٝ َٔ املد١ٜٓ ٚغٗد « 5»د عٔ املطذد ايٓبٟٛ سٛاىل محص٠ بٔ عبداملطًب ايرٟ ٜبع

إىل بٝت املكدع ٚفٝ٘ أَس بايتشٍٛ إىل ايهعب١،  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-أسداخ غص٠ٚ أسد، َٚطذد ايكبًتني ٚؾ٢ً فٝ٘ ايٓيب 

عٓدَا ٚؾٌ إيٝٗا َٗادّسا، ٜٚكع يف دٓٛب غسبٞ املد١ٜٓ ٜٚبعد عٔ املطذد َٚطذد قبا٤ ٖٚٛ أٍٚ َطذد أضط٘ زضٍٛ اهلل يف املد١ٜٓ 

 -زقٛإ اهلل عًِٝٗ أمجعني-نًَٝٛرتات، َٚكرب٠ ايبكٝع اييت ػاٚز املطذد ايٓبٟٛ، ٚتكِ قبٛز نباز ايؿشاب١  5ايٓبٟٛ مٛ 

تكع يف اؾ١ٗ ايػسب١ٝ َٔ دبٌ ضًع عٓد دص٤ َٔ نكرب عجُإ بٔ عفإ ثايح اـًفا٤ ايساغدٜٔ زقٞ اهلل عٓ٘، ٚاملطادد ايطبع١ اييت 

َٛقع اـٓدم ايرٟ سفسٙ املطًُٕٛ يف عٗد ايٓيب يًدفاع عٔ املد١ٜٓ، ٚتػٌُ: َطذد ايفتح، َطذد ضًُإ ايفازضٞ، َطذد أبٞ بهس 

أغسف شنسٜا يف ايبدا١ٜ ٜكٍٛ ايطٝد  َػاعس ال تٛؾف .ايؿدٜل، َطذد عُس بٔ اـطاب، َطذد عًٞ بٔ أبٞ طايب، َطذد فاط١ُ

نٓت أغاٖد دبٌ أسد يف ايؿٛز فكط، ٚنٓت أمت٢ٓ زؤٜت٘ ألٕ ي٘ َها١ْ نبري٠ يف ْفٛع املطًُني، سٝح قاٍ »َكِٝ َٔ دد٠: 

، ٖٚٛ َٔ دباٍ اؾ١ٓ، يريو فأْا أسب دبٌ أسد ٚعٓدَا د٦ت ؽًٝت غص٠ٚ أسد، َٚا سدخ فٝٗا «إٕ أسد دبٌ وبٓا ٚمب٘»زضٍٛ اهلل 

ايسَا٠، ٚزأٜت قبٛز ايؿشاب١ زقٛإ اهلل عًِٝٗ، ٚأْا اآلٕ أضتػٌ إداش٠ عٝد األقش٢ املبازى يف شٜاز٠ املد١ٜٓ خاؾ١ بعدَا زأٜت دبٌ 

ٜٚؿف أمئ قُد َٔ ضهإ سا٥ٌ زٚسا١ْٝ املهإ اييت تتذ٢ً يف عع١ُ اؾبٌ ٚأُٖٝت٘ ٚٚقٛع غص٠ٚ  زٚسا١ْٝ املهإ .ٚقبٛز ايػٗدا٤

ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ. ٚقاٍ عًٞ عبدايًطٝف َٔ ضٛزٜا: إٕ فسست٘ ٚأًٖ٘ ال تٛؾف  أسد فٝ٘، ٚٚدٛد قبٛز ايؿشاب١ ٚخاؾ١ عِ

بسؤ١ٜ َطذد قبا٤ ٚمجاٍ عُازت٘، ٚترنسٚا األسادٜح ايٛازد٠ يف فكٌ شٜاز٠ َطذد قبا٤.. نُا ٚزد عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ 

ٚعرب املٛاطٔ أمحد ضٓد، َٔ املٓطك١  .«ي٘ أدس عُس٠َٔ تطٗس يف بٝت٘ ثِ أت٢ َطذد قبا٤ فؿ٢ً فٝ٘ ؾال٠ نإ »سٝح قاٍ: 

ايػسق١ٝ، عٔ ضعادت٘ بايٛقٛف ع٢ً دبٌ ايسَا٠ الضترناز َعسن١ أسد ٚاضتػعاز اؿدخ اإلضالَٞ ايععِٝ ايرٟ ضذً٘ ذيو املٛقع 

٤ املٛقع َعسن١ َع ْػعس بٗٝب١ املهإ ايتازىٞ سٝح خطت أقداّ ضٝد اـًل قُد ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚدازت يف أزدا»ٚقاٍ: 

 تٛع١ٝ ايصٚاز .«املػسنني ْٚدعٛ اهلل إٔ ٜػفس يًػٗدا٤ ٚإٔ ٜتكبًِٗ عٓدٙ ٚإٔ هصِٜٗ عٔ اإلضالّ ٚاملطًُني خري اؾصا٤

َٔ دٗت٘ أٚقح َدٜس عاّ فسع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز قُد اـطسٟ، إٔ 

ٛظفٞ ايفسع ٜتًدـ يف إزغاد ايصٚاز ٚتٛعٝتِٗ بهٝف١ٝ أدا٤ ْطهِٗ نُا ٚزد يف ايػسٜع١ ايػسا٤ ٚايبعد عٔ األَٛز املبتدع١ عٌُ َ

ٚاييت قد تفطد أدا٤ ايٓطو، باإلقاف١ إىل ايسد ع٢ً اضتفطازات ايصٚاز ٚتطاؤالتِٗ إىل داْب تٛشٜع األغسط١ ٚايهتٝبات ايد١ٜٝٓ 

ٚاإلغساف ع٢ً عٌُ املؤضطات  -زقٛإ اهلل عًِٝٗ-َع ايطًٛى اإلضالَٞ ايرٟ اتبع٘ ايطًف ايؿاحل ٚاملطٜٛات ايٛعع١ٝ مبا ٜتفل 

ايكا١ُ٥ بايؿٝا١ْ ٚايٓعاف١ ٚايتػػٌٝ يًُطادد ٚخاؾ١ اييت ٜستادٖا ايصٚاز ٖٚرٙ املطادد، ٖٞ: )قبا٤، املٝكات، ايكبًتني، اـٓدم، 

طادد ٚتٛفريٖا أّٚيا بأٍٚ ٚاملتُج١ً باملؿاسف ٚايفسؽ ٚأدٗص٠ ايؿٛت ٚأدٗص٠ ايػٗدا٤، اإلداب١(، ٚايعٌُ ع٢ً إنُاٍ َتطًبات امل

 .ايتهٝٝف ٚاإلقا٠٤ ٚتٛفري املٝاٙ ٚغريٖا َٔ املطتًصَات
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 انسُذ: دػى خبدو انحزيٍٍ ٔراء َدبذ يٕسى انحح
 

 :79/59/756انثالثبء  انشَبض –يشبسٌ انكششًٍ 

 

عٔ املٓهس ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايطٓد مبا تكدَ٘ ٖرٙ ايدٚي١  أغاد ايس٥ٝظ ايعاّ هل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ

ٚٓاز، زادّٝا َٔ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ هعٌ َا ُقدّٔٓ ٜٚكٖدّ يف َٛاشٜٔ سطٓات خادّ  املبازن١ َٔ دٗٛد دباز٠ يف خد١َ اؿٓذاز ٚايص

يو خالٍ بسق١ٝ ايت١٦ٓٗ اييت زفعٗا ملكاّ خادّ اؿسَني ايػسٜفني دا٤ ذ  .اؿسَني ايػسٜفني، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد

املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚيطُٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

ٖـ، قا٥اّل: 1436ح َٛضِ سر ٖرا ايعاّ مبٓاضب١ لا -سفعِٗ اهلل-ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

ٖـ، َٚا تهًًت ب٘ دٗٛد 1436ٜطٓسْٞ بهٌ َعاْٞ ايتكدٜس إٔ أزفع ملكاَهِ ايهسِٜ بايؼ ايت١٦ٓٗ مبٓاضب١ لاح َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

د٠ بكٝادتهِ ٜا ناف١ أدٗص٠ ايدٚي١ َٔ لاح ٚمتٝٓص، يف ظٌ تٛدٝٗاتهِ ايهسمي١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ، إٕ َا ٚفست٘ ايكٝاد٠ ايسغٝ

خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٔ خدَات، ٚضٓدست٘ َٔ إَهاْات، ٜأتٞ قُٔ َٓع١َٛ اـدَات ايهرب٣، ٚاألعُاٍ اؾ١ًًٝ، اييت تبرهلا 

يتريٌٝ ناف١ ايطبٌ ٚاإلَهاْات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ، ٚيف إطاز َا ٜعٝػ٘ اؿسَإ  -سسضٗا اهلل-ٖرٙ ايدٚي١ املبازن١ 

 .-سفعهِ اهلل-ملكدض١ َٔ َػسٚعات عُالق١، ْٚك١ً ْٛع١ٝ يف عٗدنِ املبازى ايػسٜفإ، ٚاملػاعس ا
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 أنف حبج قجم يغبدرح يُى 712انكشبفخ رزشذ 
 

 29/09/2015ايجالثا٤  ٢َٓ –ٚاع 

 

أزغد أفساد ايهػاف١ ايعاًَني يف َعطهسات اـد١َ ايعا١َ ايتابع١ ؾُع١ٝ ايهػاف١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مبػعس ٢َٓ ّٜٛ أَظ األٍٚ 

ساّدا إىل َكاز محالتِٗ، فُٝا مت  16724أيف ساز تا٥٘ َٔ كتًف اؾٓطٝات. ٚقاَت ايهٛادز ايهػف١ٝ بإٜؿاٍ  217أنجس َٔ 

بايتٛدٝ٘ ٚايػسح عرب اإلزغاد املتذٍٛ املعتُد ع٢ً اـسا٥ط اإلزغاد١ٜ اييت أؾدزتٗا اؾُع١ٝ، ٚبًؼ عدد ايطًعات اييت  200751إزغاد 

طًع١، ٚغهًت ٖرٙ األزقاّ انفاّقا َكاز١ْ بٓفظ ايّٝٛ َٔ األعٛاّ املاق١ٝ، ٚذيو ؿطٔ ايتدابري  7049قاّ بٗا أفساد ايهػاف١ 

 .ٚاـطط اييت اؽرت إللاح َٛضِ سر ٖرا ايعاّ
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 ضٍٕف انزحًٍ فً رحبة طٍجخ
 

 29/09/2015ايجالثا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -زؾد ٚتؿٜٛس: عبدايسمحٔ َسضٞ 

 

ِّ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ فسٜك١ اؿر يًعاّ اؾازٟ تػٗد املد١ٜٓ املٓٛز٠ تٛافد  ٖـ يصٜاز٠ 1436قٛافٌ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايعتٝل بعد إٔ َ

ٍٕ زٚسا١ْٝ إميا١ْٝ يف  املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚايتػسف بايطالّ ع٢ً ضٝد اـًل قُد بٔ عبداهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚقكا٤ أٜاّ ٚيٝا

محٔ ع٢ً شٜاز٠ ايعدٜد َٔ املٛاقع األثس١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتٛثٝل شٜازتِٗ َٔ خالٍ ناَرياتِٗ زساب طٝب١ ايطٝب١، ٚوسف قٝٛف ايس

َٓع١َٛ َٔ اـدَات  -سفع٘ اهلل  -ٖٚٛاتفِٗ اـاؾ١. ٚتكدّ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

ايسضٍٛ ؾًٛات اهلل ٚضالَ٘ عًٝ٘ بإغساف َباغس َٔ قبٌ ؾاسب  ايتها١ًَٝ اييت تكدَٗا اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ يصٚاز َد١ٜٓ

ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١ ايرٟ ٜتابع غدؿّٝا ٚبػهٌ 

 .َطتُس َطت٣ٛ اـدَات املكد١َ يصٚاز املد١ٜٓ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚمجٝع املٛاقع
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 انحزيٍٍ: خٕٓد يشزفخ ٔاَضجبطٍخ ػبنٍخ نزخبل األيٍ َؼى ثٓب ضٍٕف انزحًٍ فً انًُبسك خبدو

 فً ثزقٍخ شكز نٕنً انؼٓذ

 
مثٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبد ايعصٜص وفع٘ اهلل، اؾٗد املبرٍٚ َٔ قبٌ زداٍ األَٔ َٚٓطٛبٞ األدٗص٠ اؿه١َٝٛ 

ر، َؤندا، أٜدٙ اهلل، إٔ َا قدَٛٙ َٔ دٗد َػسف ٚاْكباط١ٝ عاي١ٝ يٝٓعِ قٝٛف ايسمحٔ ٚاأل١ًٖٝ املػازنني يف َٛضِ اؿ

دا٤ ذيو يف بسق١ٝ غهس دٛاب١ٝ يطُٛ ٚيٞ ايعٗد مبٓاضب١ لاح َٛضِ اؿر،  .باألدٛا٤ اييت متهِٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚطُأ١ْٓٝ

ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ   ْـ بسق١ٝ املًوٚفُٝا ًٜٞ  ..زدا ع٢ً بسق١ٝ َسفٛع١ َٔ مسٛٙ ملكاّ خادّ اؿسَني

 231022تًكٝٓا بسق١ٝ مسٛنِ زقِ  ..ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعٝا سفع٘ اهلل ايٛشزا٤

املٓاطل ٚناف١ َٓطٛبٞ ايٛشاز٠ َٔ َدْٝني ٖـ املسفٛع١ باضِ مسٛنِ ٚباضِ أعكا٤ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚأَسا٤ 1436/  12/  13ٚتازٜذ 

ٚعطهسٜني ٚايكطاعات األ١ًٖٝ املػازنني يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، املتك١ُٓ ت٦ٓٗتٓا بعٝد األقش٢ املبازى، َٚا أٚقشتُٛٙ عٔ 

ٚقع يف ٢َٓ اؾٗٛد اييت بريتٗا ناف١ اؾٗات ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚقٝاّ اؾٗات املع١ٝٓ بتطٜٛل سادخ ايتدافع ايرٟ 

ٚاحملافع١ ع٢ً ضري أعُاٍ اؿر ٚضال١َ اؿذاز، َٚا أغاز إيٝ٘ مسٛنِ َٔ أْهِ ضتعًُٕٛ ع٢ً ؼكٝل َا ٚدٗٓا ب٘ ػاٙ تطٜٛس 

ٔٓ اهلل ب٘ ع٢ً بالدْا َٔ  .آيٝات ٚأضايٝب اؿر ٚخطط٘ ٚتٓعُٝات٘ يسفع أدا٤ ٖرٙ ايسضاي١ ايعع١ُٝ ٚإْٓا إذ مُد املٛىل عص ٚدٌ ع٢ً َا َ

ٌٓ ٚعال ع٢ً َا ؼكل َٔ لاح هلرا املٛضِ، يٓػهس مسٛنِ ٚناف١ غسف خ د١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚقاؾدُٜٗا، نُا مُدٙ د

املطؤٚيني، ٚأبٓا٤ْا زداٍ األَٔ، ٚإخٛاِْٗ ٚأخٛاتِٗ َٓطٛبٞ األدٗص٠ اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ املػازنني يف خد١َ سذاز بٝت اهلل 

ط١ٝ عاي١ٝ يٝٓعِ قٝٛف ايسمحٔ باألدٛا٤ اييت متهِٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس اؿساّ، ع٢ً َا قدَٛٙ َٔ دٗد َػسف ٚاْكبا

ٌٓ ٚعال إٔ ٜتكبٌ َٔ اؿذاز سذِٗ ٜٚعٝدِٖ إىل أٚطاِْٗ ضاملني غامنني، ٚإٔ وفغ بالدْا ٜٚدِٜ عًٝٗا ْع١ُ  .ٚطُأ١ْٓٝ ضا٥ًني املٛىل د

قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب  ٚنإ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري .«األَٔ ٚاالضتكساز، إْ٘ مسٝع فٝب

ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، قد زفع ايت١٦ٓٗ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ 

ز٠ ايداخ١ًٝ ٚيف َكدَتِٗ زداٍ األَٔ، ٚاضِ أعكا٤ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚأَسا٤ املٓاطل ٚناف١ َٓطٛبٞ ٚشا  ضعٛد ـ سفع٘ اهلل ـ بامس٘

َٚٓطٛبٛ ايكطاعات املد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ ٚاأل١ًٖٝ املػازنٕٛ َعِٗ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ مبٓاضب١ عٝد األقش٢ املبازى يف بسق١ٝ فُٝا 

 ٚزعاٙأٜدٙ اهلل   ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ضٝدٟ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد :ًٜٞ ْؿٗا

أمحد هلل إيٝو ٜا ضٝدٟ ايرٟ أساطهِ بفكً٘ ٚغسفهِ غد١َ اؿسَني ايػسٜفني  ..ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘

ٚقاؾدُٜٗا سذاّدا ٚشٚاّزا َٚعتُسٜٔ ٚبازى ضعٝهِ إلعال٤ غإٔ املطًُني ٚتٛسٝد نًُتِٗ ْٚؿس٠ املٓهٛبني ٚإغاث١ احملتادني ٚذيو 

ٜٚػسفين إٔ أزفع ملكاَهِ ايطاَٞ ايهسِٜ بامسٞ ٚباضِ أعكا٤ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚأَسا٤  .ادٙ املؤَٓنيفكٌ اهلل ٜؤتٝ٘ َٔ ٜػا٤ َٔ عب

املٓاطل ٚناف١ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚيف َكدَتِٗ أبٓاؤنِ زداٍ األَٔ ٚشَالؤِٖ َٓطٛبٛ ايكطاعات املد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ ٚاأل١ًٖٝ 

ت١٦ٓٗ ٚأؾدم َػاعس ايٛال٤ ٚايعسفإ مبٓاضب١ سًٍٛ عٝد األقش٢ املبازى أعادٙ اهلل املػازنٕٛ َعِٗ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ خايـ اي

َّا عدٜد٠ ٚأش١َٓ َدٜد٠ ٚأْتِ تٓعُٕٛ بٛافس ايؿش١ َٚٛفٛز ايعاف١ٝ نُا ٜػسفين إساط١ ْعسنِ ايهسِٜ  .ع٢ً َكاَهِ ايهسِٜ أعٛا

ُٓت٘ نًُتهِ ايكاف١ٝ أثٓا٤ اضتكبايهِ ألبٓا٥هِ َٓطٛبٞ باعتصاش أبٓا٥هِ زداٍ األَٔ يف ناف١ قطاعات ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ مبا تك

ايكٝادات األ١َٝٓ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ َٔ إغاد٠ ظٗٛدِٖ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يٝؤدٚا َٓاضهِٗ بٝطس ٚزاس١ ٚضه١ٓٝ 

 -ريو اعتصاشنِ ٚدفاعِٗ َع إخٛاِْٗ زداٍ ايكٛات املطًش١ عٔ ٚطِٓٗ ايػايٞ َكشني مجٝعِٗ بأزٚاسِٗ يًدفاع عٔ بالدِٖ ٚن
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بتكشٝات زداٍ ايٛادب َٔ زداٍ ايكٛات املطًش١ دفاّعا عٔ دِٜٓٗ ٚٚطِٓٗ .. نُا مُد اهلل ٜا ضٝدٟ ع٢ً إٔ متهٔ  -زعانِ اهلل 

سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ أدا٤ غعا٥سِٖ ٚاضتهُاٍ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚمجٝعِٗ ٜٓعُٕٛ مبا ٚفست٘ هلِ سهَٛتهِ 

طٗٝالت ٚزعا١ٜ تا١َ َٓر قدَِٚٗ إىل املًُه١ ٚخالٍ تٓكالتِٗ بني املػاعس املكدض١ ٚأثٓا٤ ٚدٛدِٖ يف املطذد ايسغٝد٠ َٔ خدَات ٚت

( سادّا ٚمتهٓٛا بفكٌ اهلل  1ز  952ز  817اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚايطاسات احملٝط١ بُٗا ٚايرٟ بًؼ عددِٖ اإلمجايٞ ) 

( ؾباّسا ّٜٛ ايتاضع َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ ٚمتت ْفستِٗ  8ز  15ّ اؿر األنرب عٓد ايطاع١ ) ٚتٛفٝك٘ َٔ ايٛقٛف يف َػعس عسفات يف ٜٛ

إىل َػعس َصديف١ ٚاْتكاهلِ إىل َػعس ٢َٓ يسَٞ اؾُسات ٚايتٛافد إىل املطذد اؿساّ ألدا٤ طٛاف اإلفاق١ يف ٚقع أَين َطتكس 

ظ ايعاغس َٔ ذٟ اؿذ١ ٚمتهٓت األدٗص٠ األ١َٝٓ ٚاؾٗات بايسغِ َٔ سادخ ايتدافع ايرٟ ٚقع يف َػعس ٢َٓ ؾباح ّٜٛ اـُٝ

املػازن١ يف أعُاٍ اؿر َٔ تطٜٛل ٖرا اؿادخ ٚاحملافع١ ع٢ً ضري أعُاٍ اؿر ٚضال١َ اؿذاز َٚكاعف١ اؾٗد َٔ قبٌ زداٍ 

اؿُد غًٛٙ َٔ األَساض األَٔ مبساقب١ أٚقاع اؿذٝر ٚؼسناتِٗ الضتهُاٍ َٓاضو سذِٗ .. نُا متٝص َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚهلل 

َّا أضاٍ اهلل ايعًٞ ايكدٜس إٔ وفعهِ ٜٚسعانِ ٚإٔ ٜعصنِ باإلضالّ ٜٚعص اإلضالّ بهِ ٚإٔ هصٍ يهِ األدس  .ايٛبا١ٝ٥ ٚختا

ٓا ٚاملجٛب١ فُٝا تكَٕٛٛ ب٘ َٔ أعُاٍ د١ًًٝ يف ضبٌٝ خد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚعص٠ اإلضالّ ٚاملطًُني.. َؤندٜٔ ملكاَهِ ايهسِٜ بأْ

ضٓعٌُ ع٢ً ؼكٝل َا ٚدٗتِ ب٘ زعانِ اهلل ػاٙ تطٜٛس آيٝات ٚأضايٝب اؿر ٚخطط٘ ٚتٓعُٝات٘ يسفع أدا٤ ٖرٙ ايسضاي١ ايعع١ُٝ ٚفل 

 .َا تتطًعٕٛ إيٝ٘ زادني َٔ اهلل إٔ ْهٕٛ ع٢ً ايدٚاّ عٓد سطٔ ظٓهِ ٚتطًعاتهِ ايطا١َٝ ٚنٌ عاّ ٚأْتِ غري ٚعص٠ ٚضؤدد

 .أداّ اهلل عصنِ ٜا ضٝدٟ
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 يالٌٍٍ حبج 5رحفخ ُْذسٍخ يصًًخ السزٍؼبة «.. اندًزاد»خسز 

 طبثقًب 17يزًزا ٔأسبسبرّ رحًم  08ػزضّ 

 
 29/09/2015ايجالثا٤  ٢َٓ –بعج١ املد١ٜٓ  -أْٛز ايطكاف 

 

ؼٍٛ دطس اؾُسات بتؿُُٝات٘ اؾدٜد٠ إىل ؼف١ ٖٓدض١ٝ فسٜد٠ ؽطف أبؿاز قٝٛف ايسمحٔ ٚتعصش فِٝٗ األَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ، بعدَا 

نإ َؿدز خٛف غدٜد يهباز ايطٔ ٚايؿػاز ع٢ً خًف١ٝ َكتٌ امل٦ات يف َٛاضِ ضابك١ ْتٝذ١ ايتدافع، فُٝا ٚفست املًُه١ سايًّا 

ٜٚتهٕٛ دطس اؾُسات اؾدٜد،   .ثٓا٤ زَٞ اؾُسات، ٚبات ايرٖاب يًذطس مبجاب١ َٓطو ْٚص١ٖ َّعانٌ عٓاؾس ايطال١َ ٚاألَإ أ

سطبُا تٛٓقح ايتؿُُٝات اييت ٚقعٗا َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜفني ألعاخ -أدٚاز  4ّ َٔ  80ّ، ٚعسق٘  950ايرٟ بًؼ طٛي٘ 

طابّكا، ٚمخط١  12ّكا يًُٛاؾفات فإٕ أضاضات املػسٚع قادز٠ ع٢ً ؼٌُ ٚٚف .-اؿر ظاَع١ أّ ايكس٣ ٚٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ

ٚزافكت َػسٚع تطٜٛس دطس اؾُسات تٓفٝر َػسٚعات ددٜد٠ يف َٓطك١ اؾُسات   .َالٜني ساز يف املطتكبٌ إذا دعت اؿاد١ يريو

عِٝ ٚؽؿٝـ األَانٔ املٓاضب١ يًددَات مشًت إعاد٠ تٓعِٝ املٓطك١، ٚتطٌٗٝ ع١ًُٝ ايدخٍٛ إىل اؾطس، ٜٚطاعد املػسٚع ع٢ً تٓ

 .َجٌ األغر١ٜ، ٚأَانٔ اؿالق١، ٚدٚزات املٝاٙ، ٚاـدَات ايطب١ٝ ٚاإلضعاف١ٝ، ٚقٛات ايدفاع املدْٞ، ٚاألَٔ ايعاّ

ػسف١ ٚيتشكٝل أع٢ً دزدات األَٔ ٚايطال١َ شٚد املػسٚع بآالت تؿٜٛس تك١ٝٓ َطٛز٠ َٛشع١ يف عد٠ أَانٔ، َٚتؿ١ً ب األَٔ ٚايطال١َ

ايعًُٝات، اييت تػسف ع٢ً اؾطس ٚايطاس١ احملٝط١ ب٘ ملساقب١ ايٛقع بؿٛز٠ عا١َ ٚاؽاذ اإلدسا٤ات املٓاضب١ ٚقت ٚقٛع أٟ طازئ. 

َٓا ّٜٛ ايٓشس فرت٢َ فٝ٘ مجس ٠ ٜٚعد زَٞ اؾُاز ٚادّبا عٓد أدا٤ فسٜك١ اؿر أٜاّ، ٚايسَٞ أزبع١: ّٜٛ ايٓشس، ٚأٜاّ ايتػسٜل ايجالث١، أ

َٓا يف أٜاّ ايتػسٜل، عًٝ٘ إٔ ٜس٢َ نٌ ّٜٛ اؾُاز ايـ .سؿٝات 7ٚسدٖا بـ  ايعكب١ ٖٚٞ مجس٠ »ايؿػس٣، ٚايٛضط٢، ٚايهرب٣،  3أ

ٜٚبدأ بايؿػس٣، ثِ ايٛضط٢، ثِ ايهرب٣ اييت ٖٞ د١ٗ َه١، ٚأقسب اؾُسات إيٝٗا. ٜٚطتشب أخر سؿ٢ ايسَٞ ؾُس٠ « ايعكب١

 .ٗا مجس٠ ايعكب١ ٚسدٖا ّٜٛ ايٓشسسؿٝات تس٢َ ب 7ايعكب١ َٔ املصديف١، ٖٚٞ 
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 رخبل األيٍ ثبنًذٌُخ ٌسزقجهٌٕ انحدبج ثبنٕرٔد ٔانٓذاٌب

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

زمست اؾٗات األ١َٝٓ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾٛزّا مج١ًٝ خالٍ اضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني بعد أدا٤ املٓاضو َٔ خالٍ تكدِٜ ايٛزٚد 

ٚمل ٜهتف زداٍ األَٔ بتكدِٜ اـدَات يًشذاز ٚتطٌٗٝ تٓكالتِٗ َٔ ٚإىل  . ْكاط ايتفتٝؼ ٚايدعا٤ هلِ بكبٍٛ سذِٗٚاهلداٜا هلِ عرب

َه١ املهس١َ ٚبني املصازات داخٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚاييت ٖٞ َٔ ؾُِٝ أعُاهلِ ٜٚطعٕٛ دا٥ُا يتكدِٜ األفكٌ، إذ ؽطت تًو األعُاٍ 

ْاتر َٔ فتُع ٜؿدز اـري ٚاحملب١ إىل غت٢ بكاع األزض، فاضتكبًٛا قٝٛف ايسمحٔ بايٛزٚد  املٓٛط١ بٗا، ٚأؾبح ُِٖٗ إْطاْٞ

ٚاهلداٜا ٚقدَٛا هلِ ايتٗاْٞ ٚايتربٜهات بتأد١ٜ َٓاضو اؿر ٚبعٝد األقش٢ املبازى يف أدٛا٤ إضال١َٝ أخ١ٜٛ تعهظ َا وًُ٘ زدٌ 

أندٙ ايًٛا٤ عبداهلادٟ ايػٗساْٞ َدٜس غسط١ املٓطك١ يف سدٜج١ يعدد ٖٚرا َا  .األَٔ خاؾ١ ٚايػعب ايطعٛدٟ عا١َ يكٝٛف ايسمحٔ

َٔ اؿذاز أثٓا٤ قدَِٚٗ َٔ َه١ املهس١َ بعد أدا٤ َٓاضو اؿر، سٝح قاٍ: إٕ َا تكدَ٘ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يكٝٛف ايسمحٔ 

س ايعؿٛز ٖٚٛ َا تتُطو ب٘ سهَٛتٓا ٖٛ سل هلِ ٚغسف يٓا نطعٛدٜني ْكّٛ غدَتِٗ، ٚٚادب عًٝٓا، ٖٚرا ٖٛ دٜدْٓا ع٢ً َ

 .ايسغٝد٠ ٚبتٛدٝٗات َطتُس٠ َٔ يدٕ ايكٝاد٠ اؿه١ُٝ
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 أنف حبج ٌصهٌٕ رجبػبً نهًذٌُخ 688فزع ٔسارح انحح ٌخذو 

 

 ضامل األمحدٟ –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

باغس فسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر ثايح أٜاّ ايعٝد يف تػػٌٝ َسانص االضتكباٍ ٚاملػادز٠ الضتكباٍ اؿذاز املتذٗني     

ٚبني َدٜس عاّ فسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ، إٔ خط١ عٌُ ايفسع يف َٛضِ َا  .املد١ٜٓ املٓٛز٠

بسْاَر عٌُ يف كتًف  19َٛظف عرب  500اؿر ٖٞ اَتداد يتٓفٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ املعتُد٠ َٔ ٚشٜس اؿر، ٜٚٓفرٖا َا ٜصٜد ع٢ً بعد 

ٚأند ايبٝذاٟٚ  .املٛاقع اييت ٜكدّ ٜٚػادز َٓٗا اؿذاز، اقاف١ إىل َكاز ضهِٓٗ َٚٓاطل تٛاددِٖ خالٍ فرت٠ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

فٜٛر اؿذاز ملٓافر املػادز٠ ايدٚي١ٝ اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ، تعترب َٔ أِٖ بساَر خط١ ٚشاز٠ اؿر اييت تٓفرٖا فسٚع ٚشاز٠ إٔ قبط عًُٝات ت

اؿر، عرب بسْاَر آيٞ قهِ ٜستبط بايٓعاّ اآليٞ هل١٦ٝ ايطريإ املدْٞ، يكبط ٚؾٍٛ اؿذاز يًُٓافر، ٚتٝطري إدسا٤ات املػادز٠ 

ٖٚٛ ايربْاَر ايرٟ أثبت لاسّا َتُٝصّا خالٍ ايطٓٛات األزبع املاق١ٝ، ٚؼسف ٚشاز٠ اؿر ع٢ً  باْطٝاب١ٝ دٕٚ تأخري أٚ تهدع،

 732ٚيفت ايبٝذاٟٚ اىل إٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبًت خالٍ َٛضِ َا قبٌ اؿر َا ٜصٜد ع٢ً  .َٛاؾ١ً ايعٌُ ب٘ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ

أيف َِٓٗ  ١ٓ400 املٓٛز٠ يف َٛضِ َا بعد اؿر، ٚضتهٕٛ َػادز٠ َا ٜصٜد ع٢ً أيف ساز يًُدٜ 600ايف ساز، ٜٚتٛقع ٚؾٍٛ أنجس َٔ 

ْٚفرت ايًذإ املٝدا١ْٝ بفسع ايٛشاز٠ مبدتًف  .زس١ً طريإ 1400يبالدِٖ عرب َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف أنجس َٔ 

ات ايطه١ٝٓ َٚهاتب َٚسانص تكدِٜ اـدَات يًشذاز، دٛي١ َٝدا١ْٝ ٚزقاب١ٝ ع٢ً ايفٓادم ٚايٛسد 2300قطاعاتٗا َا ٜصٜد ع٢ً 

َٔ اؿذاز  5700يًتأند َٔ دٛد٠ اـدَات املكد١َ يًشذاز ٚمتػٝٗا َع ايتعًُٝات ٚاـطط ايتػػ١ًٝٝ، نُا مت ازغاد َا ٜصٜد ع٢ً 

ـدَات االخس٣ اييت ايتا٥ٗني عٔ َكاز ضهِٓٗ، ٚمت تٓفٝر انجس َٔ عػس٠ االف ع١ًُٝ اضتعالّ ضٝاسٞ ٚخدَٞ، ٚغري ذيو َٔ ا

ٚقاٍ ايبٝذاٟٚ بإٔ املباغس٠ ايفع١ًٝ يتٓفٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ َا بعد اؿر،  .ٜتػسف بتكدميٗا فسع ٚشاز٠ اؿر يكٝٛف ايسمحٔ

تأتٞ مبتابع١ ٚتٛدٝ٘ َٔ ٚشٜس اؿر يتشكٝل ٚادبات َٚطؤٚيٝات ايٛشاز٠ املٓٛط١ بٗا يف َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل، قُٔ َٓع١َٛ اؾٗات 

هٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ اييت تػسفت بٗرٙ اـد١َ، بكٝاد٠ ؾاسب ايطُٛ املً

املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، َجُّٓا َا هدٙ مجٝع ايعاًَني َٔ مسٛٙ ايهسِٜ َٔ َتابع١ ٚتٛدٝ٘ ٚؼفٝص، يتكدِٜ أفكٌ 

 .اـدَات ٚؼكٝل ايسٜاد٠ املٓػٛد٠
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بػخ انقزآٌ انكزٌىرزرٍجبد نشٌبرح انًسدذ انُجٕي ٔقجبء ٔيدًغ طج  

 أسز شٓذاء فهسطٍٍ ضٍٕف خبدو انحزيٍٍ فً انًذٌُخ انًُٕرح

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚؾًت إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚضط َػاعس ايفسح ٚايطسٚز ٚايبٗذ١ ايدفع١ األٚىل َٔ أضس غٗدا٤ فًططني َٔ قٝٛف خادّ اؿسَني     

ٚنإ يف اضتكباهلِ ايػٝذ عبداجملٝد  .اع غص٠ َٚاداٚزٖا بعد إٔ أمتٛا َٓاضو اؿر( ساز ٚساد١ َٔ قط500ايػسٜفني ٚعددِٖ )

ايعُسٟ املدٜس ايعاّ يًعالقات اـازد١ٝ بٛشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ املػسف ع٢ً بسْاَر قٝٛف أضس ايػٗدا٤ ايرٟ أند أْ٘ مت ت١٦ٝٗ 

إٕ َٓطٛبٞ ايربْاَر ٚٚفكّا يتٛدٝٗات ٚشٜس ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ  ٚقاٍ .ايطبٌ ناف١ يٝؤدٟ اؿذاز ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚزاس١ تا١َ

ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ ٚاضتػعازّا َٔ مجٝع ايعاًَني بػسف خد١َ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ َٔ 

هس١َ املًه١ٝ باالضتكاف١ فإٕ دٗٛد قٝٛف ايسمحٔ ٚاضِ َٔ وًُ٘ ايربْاَر ْٚٛع١ٝ ايكٝٛف َٔ أضس ايػٗدا٤ ايرٜٔ مشًتِٗ امل

مجٝع ايًذإ ايتٓفٝر١ٜ َتعافس٠ يف ؼكٝل األٖداف املسض١َٛ هلرا ايربْاَر ٚيف َكدَتٗا إٔ ٜؤدٟ اؿذاز ْطهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ ٚزاس١ 

ٗات اؿه١َٝٛ ذات ٚأقاف ايعُسٟ بأْ٘ اَتدادّا يًددَات ايساق١ٝ اييت يكٝٗا اؿذاز يف َه١ املهس١َ فكد مت ايتٓطٝل َع اؾ .تا١َ

٠ يف ايعالق١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ يٝككٛا أٜاَّا يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٚطعدٚا بصٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ ٚايؿال٠ ٚايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل، ٚايؿال

از٠ فُع َطذد قبا٤، نُا مت ايرتتٝب يًكا٤ ايكٝٛف َع فك١ًٝ إَاّ ٚخطٝب املطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ عًٞ بٔ عبدايسمحٔ اؿرٜفٞ ٚشٜ

( ساز ٚساد١ َٔ قطاع 500ٚأغاز إىل إٔ ايدفع١ ايجا١ْٝ ٚعددِٖ ) .املًو فٗد يطباع١ املؿشف ايػسٜف ٚبعض املعامل يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

مما ٜرنس إٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني قد  .ايكف١ ايػسب١ٝ ضتؿٌ بعد َٜٛني ٚفل ددٍٚ شَين مت إعدادٙ َٔ اإلداز٠ ايتٓفٝر١ٜ يًربْاَر

ٙ، ٚبانتُاٍ ٖؤال٤ ايكٝٛف ٜؿبح 1436فًططٝين َٔ ذٟٚ ايػٗدا٤ ايفًططٝٓٝني، ألدا٤ فسٜك١ اؿر هلرا ايعاّ  1000باضتكاف١  ٚد٘

 .ساز ٚساد١ َٔ أضس ايػٗدا٤ 13000إمجايٞ َٔ مشًِٗ ايربْاَر طٛاٍ األعٛاّ املاق١ٝ 
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 رٕسٌغ َصف يهٌٍٕ ػجٕح يبء سيشو نضٍٕف انزحًٍ

 

 هٓاْٞمجعإ اي -َه١ املهس١َ 

ٚشعت غؤٕٚ اؿسَني ْؿف ًَٕٝٛ عب٠ٛ َا٤ شَصّ املبازى ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿساّ باملػاعس املكدض١ َٔ خالٍ عدد َٔ     

)ايربادات( املٗٝأ٠ ٚاجملٗص٠ يريو، ٚقد ٚشعت يف عدد َٔ املٛاقع يٝؿٌ َا٤ شَصّ املبازى َربدّا ألنرب غسو١ َطتٗدف٘ َٔ قٝٛف 

إٖدا٤ قٝٛف اهلل عبٛات َا٤ شَصّ املربدٙ قُٔ خط١ ايس٥اض١ خالٍ َٛضِ اؿر ٚقُٔ محًتٗا ايط١ٜٛٓ )خد١َ ٜٚأتٞ بسْاَر  .ايسمحٔ

اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ فدس يٓا( ٚاييت تعٝؼ سايّٝا عاَٗا ايجايح، ٚذيو تتٛهّا ملٓع١َٛ اـدَات ايت٢ تٗدف إىل االستفا٤ باؿذاز 

٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ ٚإنساَِٗ ٚإظٗاز اؿفا٠ٚ هلِ. ٚبإغساف ايس

ٚتطع٢ ايس٥اض١ يتكدِٜ ناف١ ايتطٗٝالت  .عبدايعصٜص ايطدٜظ َٚتابع١ ْا٥ب٘ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ايػٝذ ايدنتٛز قُد بٔ اـصِٜ

ـد١َ اإلضالّ  -ٚفكٗا اهلل-ٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يكٝٛف ايسمحٔ عّْٛا هلِ يٝؤدٚا َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚمبا وكل تٛدٝ

 .ٚاملطًُني
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 ضٍٕف انزحًٍ: خذيبد انًًهكخ فبقذ انزٕقؼبد

 يهٌٍٕ َسخخ يٍ انًصحف انشزٌف ْذٌخ خبدو انحزيٍٍ نهحدبج 1.25انؼقٍم: 

 

 ٜاضس اؾازٚغ١ -دد٠ 

املؿشف ايػسٜف يف مجٝع َسانص ايتٛشٜع مبٓافر  َع أٍٚ زس١ً ٚقاف١ً ٚفٛز ٜػادز املًُه١ تطًِ اؿذاز ٖدٜتِٗ ايػاي١ٝ َٔ    

املًُه١ اؾ١ٜٛ ٚايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاملدؿؿ١ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ ٚيٞ أَس ٖرٙ ايبالد ٚقا٥دٖا ٚإَاَٗا ايؿاحل املؿًح خادّ اؿسَني 

ُع املًو فٗد يطباع١ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، دسٜا ع٢ً ايعاد٠ ايهسمي١ بتطًِٝ املؿشف ايػسٜف َٔ إؾدازات ف ايػسٜفني املًو

املؿشف ايػسٜف ٖد١ٜ يهٌ ساز َػادز إىل بالدٙ بعد أدا٥٘ يفسٜك١ اؿر، تعبريا َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ عٔ َها١ْ ايكسإٓ ايهسِٜ 

ٚعرب عدد َٔ سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ عٔ خايـ غهسِٖ  .َٚٓصي١ اؿذاز يف قًب ٚعكٌ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يف ٚطٔ ايتٛسٝد

ؿسَني ايػسٜفني ع٢ً َا قدَت٘ املًُه١ َٔ عٓا١ٜ فا٥ك١ عذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚع٢ً ٖرٙ اهلد١ٜ ايج١ُٓٝ املؿشف ايػسٜف، ـادّ ا

فكد أٚقح ايدنتٛز قُد عًٞ غسف ايدٜٔ، ٚقٝا٤ طاٖس قُد عبدايعصٜص، ٚي٢ًٝ إبساِٖٝ اؾٓدٟ )َؿس( ْصٜس سطني، اًٜٞ خادّ 

)ايطٛدإ( سبٝب عبدايسمحٔ )تْٛظ( قُد عًٞ قطٔ، عبدايكادز )ايُٝٔ( أمحد شاٖس )اهلٓد( ؾدٜل عبداهلل، عًٞ قُد 

بإٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني غسع بٗدٜت٘ ايعع١ُٝ َفَٗٛا سكٝكٝا ؾادقا الَظ ايٛاقع فايكسإٓ هُع املطًُني )إٕ ٖرٙ  )أفػاْٞ(

ٛ ايكا٥د يبًد ايكسإٓ ٚأزض املػاعس املكدض١ ٚبًد اإلضالّ أَتهِ أ١َ ٚاسد٠( ٚنٝف الٜهٕٛ ايكسإٓ ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ٖٚ

ٚاملطًُني ٜعًُٕٛ عًِ ايٝكني أ١ُٖٝ ايهتاب ايععِٝ، ٚأْ٘ أغ٢ً اهلداٜا ٚال ٜٛدد ي٘ بدٌٜ ميهٔ إٔ ميتًه٘ املطًِ، ٚأندٚا بإٔ 

اد فاعتٓت باـطٛط ٚايتٓطٝل ٚاإلعداد املًُه١ َٓر تأضٝطٗا ٚست٢ ايّٝٛ دعًت َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ دضتٛزّا يًبالد ٚيًشهِ بني ايعب

َٔ داْب٘ أند َطتػاز ٚشٜس  .ٚايؿف ٚايرتمج١ ٚايطباع١ بأْٛاعٗا ٚإؾدازاتٗا ٚأسذاَٗا ٚتٛشٜع٘ فاْا يف نٌ أما٤ ايعامل باجملإ

ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ تٛشٜع ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٔ املؿشف ايػسٜف ايػٝذ طالٍ بٔ أمحد ايعكٌٝ بإٔ ٖرٙ اهلد١ٜ 

ٌُ ايػاي١ٝ ع٢ً قًٛب اؿذاز َٔ املؿشف ايػسٜف قٌ ايتكدٜس ٚاالعتصاش ٚايفدس ٚايعٓا١ٜ عٓد مجٝع اؿذاز ٚنريو عٓد فسٜل ايع

ايرٜٔ ضدسٚا دٌ ايٛقت يتطًِٝ اؿذاز املػادزٜٔ ٖدٜتِٗ املبازن١، ٚقد غاٖدْاِٖ ٚاؿذاز نبازا ٚؾػازا زداال ْٚطا٤ ِٖٚ ٜسفعٕٛ 

أٜدِٜٗ غانسٜٔ اهلل تعاىل ع٢ً ٖرٙ ايٓع١ُ ايهرب٣ ٚايعٓا١ٜ ٚاؿُا١ٜ ٚايسعا١ٜ املتُٝص٠ يًشذاز نبريِٖ ٚؾػازِٖ دٕٚ متٝٝص يف ايًٕٛ 

بًد ٚاؾُٝع ٜٓايٕٛ اـدَات ايػا١ًَ َٔ املًُه١ ٚسهَٛتٗا ٚأبٓا٤ٖا َبتًٗني إىل اهلل تعاىل بإٔ وفغ قا٥د األ١َ ٚميدٙ ٚاؾٓظ ٚاي

بعْٛ٘ ٚتطٝدٙ ٚتٛفٝك٘ ٚوُٝ٘ ٚهعً٘ ذخسّا ٚعْٛا ٚضٓدا يإلضالّ ٚاملطًُني، َػريّا إىل إٔ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚفست هلرا ايعاّ 

١ َٔ اهلد١ٜ ايعع١ُٝ غُط١ ٚعػسٜٔ إؾدازا ٚتسمج١ ملعاْٞ ايكسإٓ ايهسِٜ بًػات ايعامل اييت تطبع يف فُع ًَٕٝٛ أيف ْطد 1.75

إؾدازا ٚتسادِ كتًف١، َبّٝٓا بإٔ ع١ًُٝ ايتٛشٜع ؽكع ـط١ َتها١ًَ َتٛاؾ١ً ست٢ َػادز٠ آخس اؿذاز  60املًو فٗد بأنجس َٔ 

َػسف َٚٛشع ٚإدازٟ َتدؿؿني يف تٛشٜع ٖد١ٜ  ١1000 ايعٌُ فسٜل عٌُ ٜتذاٚش إىل بالدِٖ يف َٓتؿف قسّ ٜٚػازى تٓفٝر خط

خادّ اؿسَني ايػسٜفني ع٢ً اؿذاز املػادزٜٔ يف َٓع١َٛ َتها١ًَ َٚساسٌ َرتابط١ يتٓفٝر اـط١ املعتُد٠ َٔ ايٛشٜس ايػٝذ ؾاحل بٔ 

بازى، َجُٓا ايدٚز املِٗ األضتاذ ايدنتٛز قُد ضامل بٔ غدٜد عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ ايداعِ ٚاملتابع ع٢ً َداز ايطاع١ هلرا ايعٌُ امل

 .ايعٛيف األَني ايعاّ جملُع املًو فٗد يطباع١ املؿشف ايػسٜف باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 :رفغ انزُٓئخ نخبدو انحزيٍٍ ثُدبذ يٕسى انحح .. انسذٌس

 اندٕٓد انًثبنٍخ ٌسَّزد انًُبسك نضٍٕف انزحًٍ

 

 ف 04:13:52    29/09/2015( املكدض١ املػاعس - عهاظ بعج١) اؿُٝدٟ خايد

أند ايس٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ، إٔ اؾٗٛد املجاي١ٝ اييت 

ٚأ١ُ٥ اؿسَني ايػسٜفني  بريت يف َػسٚع شٜاد٠ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطاف أضُٗت يف تطٌٗٝ َٓاضو اؿر. ٚزفع د. ايطدٜظ بامس٘

مبٓاضب١ عٝد األقش٢  -سفع٘ اهلل-ٚعًُا٥ُٗا َٓطٛبٞ ايس٥اض١ ايت١٦ٓٗ ملكاّ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

املبازى ٚلاح َٛضِ اؿر، َٚا ؼكل َٔ خدَات نرب٣ ٚتطٗٝالت عع٢ُ ٚإلاشات َج٢ً ْعِ بٗا قٝٛف ايسمحٔ ايهساّ َٚا قدّ 

ٗٛد َتُٝص٠ َٚجاي١ٝ خالٍ ٖرا املٛضِ ايععِٝ. ٚأند أْ٘ متت االضتفاد٠ ايتا١َ َٔ ناٌَ املسس١ً ايجايج١ َٔ املػسٚع املبازى يصٜاد٠ َٔ د

ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطاف، ٚنريو ايتٛضع١ ايعُالق١ ايتازى١ٝ املبازن١ يف اؿسّ املهٞ ايػسٜف، َا ضاعد قٝٛف ايسمحٔ بأدا٤ 

َٔ اختٝاز يػٗدا٤ ًَبني يف َػعس  –عص ٚدٌ  –زتِٗ يف أَإ ٚزاس١ ٚاط٦ُٓإ ٚاضتكساز، َؤندا إٔ َا قدزٙ اهلل غعا٥س سذِٗ ٚشٜا

٢َٓ ال ٜكًٌ َٔ ععِٝ اؾٗٛد املبرٚي١ ٚايٓذاسات املبازن١. ٚتكُٓت ايت١٦ٓٗ أٜكا َػاعس ٚاْطباعات زٚاد اؿسَني ايػسٜفني َٔ 

ٓا٤ ٚايتكدٜس الضتفادتِٗ َٔ اـدَات ايساق١ٝ اييت متت ت٦ٝٗتٗا هلِ ٚع٢ً سطٔ ايتٓعِٝ ٚتٛفري اؿذاز ٚايصٚاز َٚا أبدٚٙ َٔ َعاٖس ايج

ذيو مل ٜهٔ يٝتشكل يٛال تٛفٝل اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ثِ نسِٜ ايسعا١ٜ ٚمجٌٝ ايعٓا١ٜ ٚفا٥ل »اـدَات ٚتطٌٗٝ أدا٤ ايعبادات، َكٝفا 

 «.ٚتكافس دٗٛد أبٓا٤ ٖرا ايٛطٔ املدًؿني يف كتًف اؾٗات األ١َٝٓ ٚاـد١َٝ املتابع١ ٚايتٛدٝٗات املبازن١ َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠
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 :رئٍس يكزت شؤٌٔ حدبج كٍٍُب

 يٕسى انحح َظى ثشكم يثبنً

 

 ّ 28/09/2015   20:18:24 (أغٛام ايطٜٛسقٞ )املػاعس املكدض١ 

 

أغاد ز٥ٝظ َهتب غؤٕٚ سذاز مجٗٛز١ٜ نٝٓٝا سطني غسٜف باؾٗٛد ايعع١ُٝ اييت قدَتٗا املًُه١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٖرا 

ايعاّ، ٚسطٔ ايتٓعِٝ ٚاإلداز٠ اييت غٗدٖا املٛضِ َٓر ٚؾٍٛ قٝٛف ايسمحٔ يألزاقٞ املكدض١ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ بعد إٔ 

ٔٓ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ ايفسٜك١ . ٚأٚقح غسٜف إٔ اـطط ٚايتطٗٝالت اييت ملطٗا اؾُٝع تؤند َد٣ اؿسف ٚايعٓا١ٜ ٚايسعا١ٜ اييت َ

وع٢ بٗا قٝٛف بٝت اؿساّ، َٚا املػسٚعات ايكد١ُ اييت ْفرت ٚتٓفر نٌ عاّ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ إال ديٌٝ ؾادم 

ٚأند غسٜف إٔ املًُه١  .إٔ ٜٛؾف بأقٌ َٔ املجايٞ يف ناف١ اؾٛاْب ع٢ً ذيو االٖتُاّ ُٚسطٔ اإلداز٠ ٚايتٓعِٝ ٚايرٟ ال ميهٔ

ٚقٝادتٗا ٚغعبٗا ايهسِٜ املكٝاف يٝطٛا يف ساد١ ثٓا٤ َٔ أسد، بٌ إٕ َا ٜكدَْٛ٘ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ال ٜسدٕٛ َٔ ٚزا٥٘ إال األدس 

 .عًٝ٘ َٔ سه١َٛ ٚغعب املًُه١ يف نٌ عاّ ٚاملجٛب١ َٔ خايكِٗ دٕٚ ضٛاٙ، ٖٚرا ٖٛ دٜدٕ ٖرٙ ايبالد املبازن١ َٚا تعٛدْا

إٔ َا ْكٛي٘ اآلٕ يٝظ بإٜعاش َٔ أسد، ٚيهٔ ٚادبٓا ايدٜين ٚاألخالقٞ وتِ عًٝٓا إٔ ْكٍٛ يًُشطٔ أسطٓت زدا َٓا يًذٌُٝ »ٚأقاف 

بالد اؿسَني ٚأًٖٗا َٔ ايرٟ قٛبًٓا ْٚكابٌ ب٘ يف نٌ ؿع١ ٚسني يف ٖرا ايبًد املكٝاف، فذص٣ اهلل اؾُٝع عٓا نٌ خري ٚمح٢ اهلل 

ٚيفت إىل أ١ُٖٝ عدّ اضتػالٍ ايبعض ؿادخ ٢َٓ ٚتٛظٝف٘ يف دٛاْب أخس٣ خازز إطازٖا ايؿشٝح، َػريا إىل  .«نٌ ض٤ٛ َٚهسٚٙ

إٔ َجٌ ٖرٙ اؿٛادخ قد تكع يف أَانٔ َٚٛاقع أقٌ بهجري مما ٜػٗدٙ َٛضِ اؿر َٔ نجاف١ بػس١ٜ تعد باملالٜني، داعٝا اهلل إٔ 

 .املتٛفني َِٓٗ بسمحت٘ َٚػفست٘ ٜٚػفٞ املؿابني إْ٘ دٛاد نسِٜٜتػُد 
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 ثذء انُظبفخ .. ٔيُسٕثٕ انطٕافخ ٔانشزكبد ٌدًؼٌٕ أغزاضٓى

 انًشبػز رهًهى أطزافٓب فً ٌٕو انٕداع

 

 28/09/2015ّ   20:18:24 املػاعس املكدض١ - (إبساِٖٝ خكري )بعج١ عهاظ 

 

عدَا اغتطًت نعادتٗا نٌ عاّ بتهبريات ٚدعا٤ قٝٛف ايسمحٔ، ايرٜٔ اضتكسٚا فٝٗا يطت١ اضتعادت املػاعس املكدض١ أَظ ٖد٤ٖٚا ب

أَظ ض٣ٛ زداٍ ايٓعاف١ ايرٜٔ طافٛا نٌ َهإ َٔ أدٌ ايتٓعٝف، فُٝا َطؤٚيٛ « عهاظ»ٚمل تػٗد  .أٜاّ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ

ٖٚٝأت أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ ألغساض ْعاف١  .يًسسٌٝغسنات سذاز ايداخٌ َٚؤضطات ايطٛاف١ ٜعًُٕٛ ع٢ً مل أغساقِٗ اضتعدادا 

( عاٌَ ْعاف١ يًعٌُ يف َٓطك١ املػاعس املكدض١ 6500( ؾٓدٚم نٗسبا٥ٞ قاغط يًٓفاٜات، ٚ)1100( كصْا أزقٝا، ٚ)131املػاعس )

ريٖا، باإلقاف١ إىل تٛادد ( ضاع١ بٓعاّ ايٛزدٜات فٗصٜٔ بهاٌَ املعدات ايالش١َ ايكالبات ٚايكٛاغط ٚايبٛبهات ٚغ24ع٢ً َداز )

َهاتب َؤضطات ايطٛاف١ ٚآيٝات َٚعدات ايبًدٜات اييت بدأت يف إعاد٠ تٓعٝف ٚتستٝب املػاعس املكدض١ ٚإعادتٗا إىل ٚقعٗا ايطبٝعٞ 

هلد٤ٚ دايت َٝداْٝا يف أزدا٤ املػاعس املكدض١ ٚتٛقفت يف نٌ َػعس يف أدٛا٤ خُٝت عًٝٗا ا« عهاظ»بعد أدا٤ اؿذٝر َٓاضو اؿر. 

ٚزؾدت بايكًِ ٚايهاَريا ٚاقع اؿاٍ َٝداْٝا عا٥د٠ برانستٗا إىل ايٛزا٤ يف َٓعس ٜسٟٚ قؿ١ ساز ٖٓا ٚآخس ٖٓاى، ْاٖٝو عٔ 

ٚٚضط اهلد٤ٚ ايرٟ خِٝ ع٢ً أزدا٤ املػاعس  .املٛاقف اإلْطا١ْٝ اييت قدَتٗا أٜدٟ زداٍ األَٔ اييت تسؾعت يف أزدا٤ املػاعس املكدض١

دَٛع اؿذٝر ِٖٚ ٜٛدعٕٛ َه١ املهس١َ بعد إٔ قكٛا فٝٗا أمجٌ األٜاّ اييت ٚؾفٖٛا بايسٚسا١ْٝ ٚاإلميا١ْٝ ٚأٜدٟ املكدض١ تطاقطت 

ٚعرب عدد َٔ  .زداٍ األَٔ ؼفِٗ باألَإ ٚاملطاعدات ٚتعابري ٚدِٖٛٗ تكٍٛ ال ْك٣ٛ ع٢ً فسام َه١ املهس١َ ٚاملطذد اؿساّ

اؿذٝر املػادزٜٔ بهًُات َصدت بني اؿصٕ ٚايفسح بأدا٤ َٓاضو اؿر ٚفسام َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ َٚا بني تٛدٜعٗا 

عػٓا أمجٌ »ٚاالْطالم إىل بًداِْٗ ٚايعٛد٠ يرِٜٚٗ ٚأقازبِٗ بعد إٔ َصدت َػاعس ايفسح ٚاؿصٕ ِٖٚ ٜٛدعٕٛ أطٗس ايبكاع، َبٝٓني 

فُٝا بدأت ايفسم املٝدا١ْٝ يألَا١ْ ظٛالتٗا ْٚكٌ املدًفات يتعٛد إىل  .«شعات اإلميا١ْٝ اييت ال ميهٔ يًرانس٠ إٔ متشٖٛااألٜاّ ٚايً

يف املكابٌ، أند ايعكٝد طًعت َٓؿٛزٟ َدٜس َسٚز ايعاؾ١ُ املكدض١ إٔ إدازت٘  .ٚقعٗا ايطابل يف اْتعاز اضتكباٍ اؿذاز ايعاّ ايكادّ

١ املسٚز١ٜ اييت تتُجٌ يف َتابع١ َػادز٠ اؿذاز ٚاْتكاهلِ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أٚ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠، بدأت يف تٓفٝر اـط

َػريا إىل إٔ ٖرٙ املسس١ً تطتُس إىل َٓتؿف قسّ املكبٌ، سٝح اْتػست فسم ٚدٚزٜات املسٚز يف ناف١ ايطسم ٚاملٝادٜٔ مبه١ 

 .املهس١َ يتأَني ضال١َ اؿذاز
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 يغ رطجٍق خطخ يؤسسخ األدالء نهًٕسى انثبًَ

 فُذقب إلسكبٌ ضٍٕف انزحًٍ 258رخصٍص 

 

 ّ 20:18:24    28/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املػاَطٞ ضاَٞ

 

تٛاؾٌ ٚشاز٠ اؿر اإلغساف ع٢ً إضهإ اؿذاز ٚقٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚتكّٛ املؤضط١ األ١ًٖٝ بتطبٝل خط١ اإلضهإ 

أيف ساز، سطب َا أٚقش٘ َدٜس عاّ فسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ  325َب٢ٓ ضهٓٝا تطتٛعب  750يجاْٞ، سٝح تبًؼ يًُٛضِ ا

دٚز ضه١ٝٓـ َٓٗا َا مت  200املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ، َػريا إىل أْ٘ مت ايعٌُ ع٢ً تؿشٝح عدد َٔ املالسعات ع٢ً 

 .أيف ساز يف املٛضِ ايجاْٞ 650مت إسايت٘ إىل ؾ١ٓ اإلضهإ، سٝح ٜتٓعس اضتكباٍ أنجس َٔ  َعاؾت٘ فٛزا يف إيصاّ املايو َٚٓٗا َا

ٖدفا إدسا٥ٝا ٚقعت  74أٖداف ز٥ٝط١ اْبجل عٓٗا  7ٚقاٍ ايبٝذاٟٚ: إٕ أعُاٍ املٛضِ ايجاْٞ تتٛاؾٌ يف إداز٠ األدا٤ ٚقد بٓٝت ع٢ً 

بسْاَر عٌُ يهٌ َٓٗا ْطام  ١ٝ18 ٚايسقاب١ٝ، اييت ٜؤدٜٗا ايفسع َٔ خالٍ بعٓا١ٜ يتػٌُ مجٝع املٗاّ ٚايٛادبات اـد١َٝ ٚاإلغساف

ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل إٔ   . S’( KPI)َؤغسا يكٝاع األدا٤ 87َهاْٞ ٚشَاْٞ قدد ٚإدسا٤ات عٌُ قدد٠ ٚٚاقش١ تكاع َٔ خالٍ 

َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ اؾدٜد، أبسش َطتذدات فسع ايٛشاز٠ هلرا املٛضِ ؼطني خدَات اضتكباٍ َٚػادز٠ اؿذاز عرب 

(، ٚيف َسنص اضتكباٍ اؿذاز بطسٜل اهلذس٠، 9سٝح ْفرت ايٛشاز٠ أعُاال ؼط١ٝٓٝ يف َسنص َساقب١ ايتفٜٛر بطسٜل اهلذس٠ )ايهًٝٛ 

ٟ ايػسٜف يف اؾ١ٗ ٚيف َسنص اضتكباٍ سذاز ايرب، نريو مت اضتشداخ َسنص ددٜد ـدَات ٚإزغاد اؿذاز بطاس١ املطذد ايٓبٛ

ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل إٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُٛضِ ايجاْٞ  .ايػسق١ٝ يتشكٝل َصٜد َٔ االْتػاز ٚايتٛادد يف أَانٔ تٛادد قٝٛف ايسمحٔ

تكُٓت عددا َٔ بساَر ايعٌُ ٖٚٞ بسْاَر اإلغساف ٚايكٝاد٠ ٖٚٛ ٜٗدف يتٛفري َسدع١ٝ إغساف١ٝ تٛد١ٝٗٝ يهٌ أعُاٍ َٚطؤٚيٝات 

ضاع١ طٛاٍ َٛضِ اؿر، إقاف١ إىل بسْاَر َسانص االضتكباٍ ٚاملػادز٠ َٚساقب١ ايتفٜٛر، ٚبسْاَر غؤٕٚ  24ع ع٢ً َداز ايفس

اإلضهإ َٚهاتب غؤٕٚ اؿذاز ٚايػسنات ايطٝاس١ٝ، ٚبسْاَر ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١، ٚبسْاَر خدَات اؿذاز، ٚبسْاَر 

 .٣ املتدؿؿ١ ٚاملطاْد٠ايطٛازئ ٚايطال١َ، ٚعدد َٔ ايرباَر األخس
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 انطزٌفً أيبو انٕفٕد اإلػاليٍخ ثبنحح: انقٍبدح رجذل انغبنً ٔانُفٍس نزٍسٍز انًُبسك

 

أقاَت ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ يف دد٠ أَظ األٍٚ اؿفٌ ايطٟٓٛ يتهسِٜ ايٛفٛد االعال١َٝ ٚايجكاف١ٝ املػازن١ يف 

ف١ ٚاإلعالّ ايدنتٛز عبدايعصٜص بٔ شٜد ايطسٜفٞ. ٚبدأ اؿفٌ ٖـ، عكٛز ٚشٜس ايجكا1436تػط١ٝ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

املعد بٗرٙ املٓاضب١ بتال٠ٚ آٜات َٔ ايكسإٓ ايهسِٜ ثِ أيك٢ ٚشٜس ايجكاف١ ٚاإلعالّ ن١ًُ يف اؿفٌ ْكٌ هلِ خالهلا ؼٝات 

-سفعِٗ اهلل  -عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ اي

ٔٓ اهلل ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿساّ بأدا٤ ايفسٜك١، ٚتكدٜسِٖ  يًذٗٛد اإلعال١َٔٝ  -سفعِٗ اهلُل  -، بعد إٔ َ

ّٔ  .ٚايجكاف١ٔٝ يف خد١َٔ األ١َ اإلضال١َٔٝ َٚفكِٗ إىل إمتا َٚ ٔٓ اهلُل ع٢ًَ اؾُٝع  ََ نُا قدّ ؾأدم امُلباَزن١ٔ ٚايت١ٔ٦ٓٗ بعد إٔ 

ََ اَؿرٔٓ ٚأدا٤ٔ َٓاْت  ٓٔٝ ٘ٔ آَٜاْت َب ُِ: )) ٔفٝ ُ٘ زبُٓٓا ايهسٜ ُّ، َٚا َقاَي ِِ ايؿال٠ُ ٚايطال ٔٗ ٔٔ األْبٝا٤ٔ عًٝ ٘ٔ ٚايطَٓرٔي َع٢ً ُضَٓ ُّ َٓأضٔه َكا

ََٔ َنَف َٚ ٘ٔ َضٔبٝال  ِٝ ٔٔ اِضَتَطاَع ٔإَي ََ ِٝٔت  ٘ٔ َع٢ًَ ايَٓٓأع ٔسرُٓ اِيَب َٚٔيًٓ ّٓا  َٔ َٕ آ ُ٘ َنا ََٔ َدَخًَ َٚ  َِ ٖٝٔ ُٔنَئإِبَسا ٔٔ اِيَعاَي ْٞٓ َع ٔٓ َٕٓ اهلَل َغ  .((َس َفٔإ

ُٖس٠ّ ثكاف١ّٝ ٜػرٔت»ٚقاٍ:  ٌُ تعا ٌَٓ ٖٚٞ ُتَػهٔٓ ٌٔ يف فسٜك١ٔ اؿرٔٓ أْٗا َُٓر فَسَقٗا اهلُل عصَٓ ٚد َٓٔ ََا ًٜفُت ََْعَس امُلتَأ  ٌَٓ ُى ٔفٝٗا َيَع

ََُه ِِ يف ٔؾٓاَع١ٔ  ُٖ َٕ َٚغرُي َٕ ٚامُلَؤئٓفٛ َُا٤ُ ٚايبأسُجٛ  ."ْٛٔٓأتٗاايُعًَ

ٌٔٓ َسٕر غهاّل ددٜدّا َٔ  ِٔ ُن ََٛض ٟٔٓ يف  َٛٓ َٕ بادتُأعهِ ايطَٓ َٕ تػهًٔٓٛ ََٚيعًَُٓهِ أُٜٓٗا اإلخ٠ُٛ اإلعالَٝٛ ٚاقاف "

َٕ ٔبَتأيُٕٓل ًُُٛٔ َُٚتِه  ،ّٕ ٌٔٓ عا ٍٔ اؿرٔٓ يف ن ّٔ َٔ خال ٍٔ زضاي١ٔ اإلضال ّٔ يف إٜؿا ٍٔ تًَو ايًكا٤أت اييت تصُٜد َٔ اإلضٗا  أغها

َٔ ايسُٓؤَٜٚ َٔ ٝٔٓصّا  َُ ََُت ِِ ُأُفكّا  ُٗ ََٚتَُُٓشَْٛ  ،َٔ ٛٔٓزٜ َٔ ايُهتَٓأب ٚايسَٓساَي١ٔ ٚامُلؿ َٔ  ِِ ٘ٔ َغرُيُن َّ ٔب ١ٔ ٚاالْٔطبأع امُلبأغٔس إبدإع َا َقا

ٌَ ٚأَْب ِِ ايتَٓفأؾٝ َُٔٓه َٝأِخُرٚا  ِٔ ٔي ُُٔع ايَٓٓاُع يف أَما٤ٔ ايَعاَي َََط١ٔ اَؿٔكَٝك١ٔ، َٜٚذَت َُال ٕٚٔ َََع  ."ا٤َ امَلها ٚتابع ٜكٍٛ: ٖٓا ُأزدُٔٓد 

ُ٘ اهلُل ِٔ ايَػصَٓاٟٚ َزمِح ٞٔٓ ايهبرٔي أمحَد إبساٖٝ  :ايػَٓاعس امَله

ٌٔٓ َطا٥ِف ِٔ ُن َٔ  ََسسّبا بايٛفٛٔد 

 ٚامُلًَبٔٓنَي َبنَي َبإد َٚعأنِف

 ََسسّبا باهُلدا٠ٔ ٔفٞ َنَٓٔف اهلٔل

ٌٔٓ ٚاقِف َٔٔ ُن  ٚٔباـأغٔعنَي 

 ََسسّبا بايطَُٓا٤ٔ ٚاألزٔض ُٜٗد٣

 نػَر٣ ايسَٓٚٔض ٚاؾٔطفأم املعازِف

 ٔباإلخا٤ٔ امَلتنٔي ٔفٞ َأَئل ايػُٔظ

ٞٔٓ امَلعأطِف َْٔك  .ٚبايطُٓٗٔس يف 
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ٞٔ ٔبسٚسا١ْٔٝ ا َٛع ََتنْي َفٞ اي ََبأدُئ ُٚزٚساْٝاْت ُٚضًْٛى، ٚايجَٓكاف١ُ أضاْع  ٚ ِْ يعباد٠ٔ ٚقاٍ ايدنتٛز ايطسٜفٞ إٕ ايعباد٠ ٔقٝ

ٔٔ َِ ايدٜٔٓ َٝ ٌَ ٔق َُجَٓ ََٜت  ِٕ ٘ٔ ايسُٓٚس١َٔٓٝ، َٚتدعُٛٙ إىل أ ٕٔ ٔبأغٛأق َٞ اييت َتُأُل َقًَب اإلْطا َٖٚ ََعأٖسٖا،  ََٓتَرنَٓس ٔبُٗد٤ٔٚ  .ٚ ٚأقاف: ِي

ُ٘ َدزض َََٓت ََٛدأع، َسُٝح َأعَط٢ أ َِ ٔسنَي أيَك٢ ُخطَب١َ اي ٘ٔ َٚضًَٓ ٔٔ، َسبَٝبٓا امُلؿطَف٢ ؾ٢ًَٓ اهلُل عًٝ ٞٔ ٚايجَٓكاَف١ٔ ٚايدٜٔٓ َٛع ّا ٔفٞ اي

َٚأد ّٔ ٔبشُكٛٔم امَلسأ٠ٔ ٚ ٛٔمٔيٗا، َفَشحَٓ َع٢ً االٖٔتُا ِٔ ايجَٓكاَف١ٔ ٔيَتك َٝ ٘ٔ إىل ٔق ٔٔ ُٚأُضٔط ِٔ ايدٜٔٓ َٝ ِٔ ٔق َٔ َِ فاَْطًََل  َٝ َٚأنََٓد ٔق بأتٗا، 

ُ٘ ٔفٞ ايتَٓ ٌَ َفأتَش١َ َذيَو ُنًَٓ ََٚدَع ِٔ أَٔسٖا، ايطَُٓاَس١ٔ ٚايتَٓٝٔطرٔي،  َٚتعٔعٝ ٍٔ ٚايدَٔٓا٤ٔ، ٚاألعَسأض ٚاألُِْفٔظ،  ١ََٔ األَٛا ٘ٔ ٔبشِس ٜٛٓ

 :ٍَ ِِ »َفَكا َٖرا، يف َبًَٔدُن  ِِ َٖرا، ٔفٞ َغٗٔسُن  ِِ َُٔه َٜٛ ١ََٔ ِِ، َنُشس ّْ عًَُٝه َٕٓ ٔدَا٤َُنِ، ٚأَٛاَيُهِ، ٚأعَساَقُهِ َسسا إ

ُّ ُ٘ ايَبًَُد اَؿَسا َْٓ َٖ .َٖرا(.. إ ِٔ ٚأغاز إىل إٔ  ََؿَدَز ايَكًٔب ٔيًعاَي  ٌُ َُجٔٓ ُٜ  ،ٔ٘ ٌَ ٔبشفٔع ََٚتَهفَٓ َِّٓا(  ُ٘ اهلُل )أ َرا ايبٝت ايرٟ َدَعًَ

ّٔ اَؿسَنٔي ايػَٓسٜفنٔي  ٔٞٓ، َؤندا إٔ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٔبكٝاد٠ٔ َخأد ٍُ ايػأيٞ  -أَٜدُٙ اهلُل َٚزَعاُٙ  -اإلضالَ َتبُر

ََ ٌٔ َتٝطرٔي  َٛأم اييت ٚايَٓٓفَٝظ ٔفٞ َضبٝ ِٚٔفكّا يالستٝادأت ٚامُلَتَطًبأت ٚاألغ َُٛٓع  َٓ ََاتٗا َٚتَت َُِس٠ٔ، َٚتَتَذدَُٓد ٔخِد ٓاضٔو اؿرٔٓ ٚايُع

ّٔ ٘ٔ اَؿَسا ٌُ ق٠ّٛ ُنرب٣ يف ت١ُٔٝٓ اجملتُعأت  .َتُأُل ُقًَٛب املطًُنَي ٚامُلطًُٔأت ٔيصٜاَز٠ٔ َبٝٔت َّ ميجٔٓ ُّ بات ايٝٛ ٚأند إٔ اإلعال

ٚٔٓٚزفٔع اي ِٔ، ُٚتَد ََ ِٔ ٔسٝأض األ ُِ يف بٓا٤ٔ اجملتُعأت، ُٚتدافُع ع ٔٗ ٠َٔٓٛ ايٓاع١ُٔ اييت ُتط ٘ٔ ايُك ٔٞٓ، ٖٚٛ أسُد أُٚد َُع ٞٔ امُلذت ُٕ ٛع

٘ٔ ايس٥ََٓٝط١ٔ ُٔ َٝ َٚق  ٔ٘ َُبأد٥ٔ َُٔٝل ٔب َٞ ايَع َٛع ِٔ .إلاَش اؿكازأت، مما ُٜٛٔدُب اي ََ  ٌَٓ  ٚقدّ ٚشٜس ايجكاف١ ٚاإلعالّ ايػهس يُه

١َٔٓٝ ٚاإلضال١َٔٝ ٚايَعامل١ٔٝ ّٔ َٔ ايٛفٛٔد اإلعال١ََٔٓٝ ايَعسب ِٔ اؿرَٓ هلرا ايعا ، نُا أضِٗ ٔفٞ إلأح ايتَٓػط١َٔٝ اإلعال١َٔٝ ٔيُٛٔض

ٍَ فرت٠ٔ اؿرَٓ ُٔس٠َٔٓ خال ُِ امُلطَت ٔٗ ّٔ ايطُُٓعٛد١َٜٓ َع٢ً َتػطٝأت َٔ .غهس َٚضا٥ٌٔ اإلعال ٌٔ ٚغهس ايَُٓٓدٔب ايجكاف١َٔٓٝ ٚاإلعال َٚضا٥ٔ ١َٔٝ يف 

ُٗٛٔد ايعاًَني ٔفٞ ١َُ، َػٝدا ٔبُذ ٙٔ امُلٓاَضَب١ ايَععٝ َٖٔر ٛٔٓع١ٔ اييت زاَفَكِت ٔبُشُكٛٔزٖا  َٓ ٞٔٓ امُلَت ٌٔ االدٔتُأع َٚٔشاَز٠ٔ ايجكاف١ٔ  ايتَٓٛاُؾ

ٔٛ َٔٔ َدٕٗد نبرٕي يف ناف١َٔٓ ٔقطاعأت اي ّٔ، ٚاهل٦ٝأت ايتَٓأبَع١ٔ هلا ع٢ً َا َبَريُٛٙ  ِٔ. ٚأعسب ايٛشٜس ٚاإلعال شاز٠ٔ إللأح ٖرا امَلٛض

َُٓاَضبإت عٔدَٜد٠ٕ. بعد ذيو أيكٝت ن١ًُ ٚفٛد اي ََٜتَذدََٓد ائًٓكا٤ُ َُٜٚهسََٓز يف   ِٕ ٌُ ٚأ ِٕ َٜطَتُسَٓ ايتَٓٛاُؾ دٍٚ عٔ أًَ٘ يف أ

دٟ ٚيد األفاد ٚؾف فٝ٘ ٖرا اإلضال١َٝ أيكاٖا ْٝاب١ عِٓٗ املدٜس ايعاّ ملسنص أفاد يًجكاف١ ٚاإلعالّ يف َٛزٜتاْٝا ضٝ

ايتالقٞ اإلعالَٞ ايهبري َٔ كتًف أما٤ ايعامل باضتكاف١ نسمي١ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ممج١ً يف 

ٚشاز٠ ايجكاف١ ٚاإلعالّ باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بأْ٘ أنرب زضاي١ إعال١َٝ ػطد بايؿٛت ٚايؿٛز٠ ايبعد اؿكازٟ 

َٞ اإلضالَٞ املعاؾس. ْٚٛٙ باملػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ اييت ٜػٗدٖا اؿسَإ ايػسٜفإ ٚاملػاعس املطتٓري يًدطاب اإلعال

 .املكدض١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ
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 أػزة ػٍ رقذٌزِ نهدٓذ انًشزف ٔاالَضجبطٍخ انؼبنٍخ فً خذيخ حدبج انجٍذ انحزاو

 خبدو انحزيٍٍ انشزٌفٍٍ ٌشكز ٔنً انؼٓذ ػهى َدبذ يٕسى انحح

بسق١ٝ غهس دٛاب١ٝ اىل ؾاسب ايطُٛ  -أٜدٙ اهلل  -ٚد٘ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

مبٓاضب١ لاح َٛضِ سر  -سفع٘ اهلل  -املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا 

املطؤٚيني، ٚأبٓا٥ٓا زداٍ األَٔ، ٚإخٛاِْٗ ٚأخٛاتِٗ َٓطٛبٞ األدٗص٠ ٖرا ايعاّ أعسب فٝٗا عٔ غهسٙ يطُٛٙ ٚناف١ 

اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ املػازنني يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ع٢ً َا قدَٛٙ َٔ دٗد َػسف ٚاْكباط١ٝ عاي١ٝ يٝٓعِ قٝٛف 

 : ٚفُٝا ًٜٞ ْـ ايربق١ٝ .ايسمحٔ باألدٛا٤ اييت متهِٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚطُأ١ْٓٝ

 اسب ايطُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ؾ

 "ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا "سفع٘ اهلل

 ..ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘

ٖـ املسفٛع١ باضِ مسٛنِ ٚباضِ أعكا٤ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚأَسا٤ 1436/  12/  13ٚتازٜذ  231022تًكٝٓا بسق١ٝ مسٛنِ زقِ 

َٓطٛبٞ ايٛشاز٠ َٔ َدْٝني ٚعطهسٜني ٚايكطاعات األ١ًٖٝ املػازنني يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، املتك١ُٓ ت٦ٓٗتٓا املٓاطل ٚناف١ 

بعٝد األقش٢ املبازى ، َٚا أٚقشتُٛٙ عٔ اؾٗٛد اييت بريتٗا ناف١ اؾٗات ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚقٝاّ اؾٗات املع١ٝٓ 

حملافع١ ع٢ً ضري أعُاٍ اؿر ٚضال١َ اؿذاز ، َٚا أغاز إيٝ٘ مسٛنِ َٔ أْهِ بتطٜٛل سادخ ايتدافع ايرٟ ٚقع يف ٢َٓ ٚا

ٚإْٓا إذ  .ضتعًُٕٛ ع٢ً ؼكٝل َا ٚدٗٓا ب٘ ػاٙ تطٜٛس آيٝات ٚأضايٝب اؿر ٚخطط٘ ٚتٓعُٝات٘ يسفع أدا٤ ٖرٙ ايسضاي١ ايعع١ُٝ

ٔٓ اهلل ب٘ ع٢ً بالدْا َٔ غسف خد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚقاؾدُٜٗا، نُا مُدٙ  -عص ٚدٌ  -مُد املٛىل   -ع٢ً َا َ

ٌٓ ٚعال  ع٢ً َا ؼكل َٔ لاح هلرا املٛضِ، يٓػهس مسٛنِ ٚناف١ املطؤٚيني، ٚأبٓا٤ْا زداٍ األَٔ، ٚإخٛاِْٗ ٚأخٛاتِٗ  -د

١ٝ املػازنني يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ع٢ً َا قدَٛٙ َٔ دٗد َػسف ٚاْكباط١ٝ َٓطٛبٞ األدٗص٠ اؿه١َٝٛ ٚاألًٖ

ٌٓ ٚعال  -ضا٥ًني املٛىل  .عاي١ٝ يٝٓعِ قٝٛف ايسمحٔ باألدٛا٤ اييت متهِٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚطُأ١ْٓٝ إٔ ٜتكبٌ َٔ  -د

 .دِٜ عًٝٗا ْع١ُ األَٔ ٚاالضتكساز ، إْ٘ مسٝع فٝباؿذاز سذِٗ ٜٚعٝدِٖ إىل أٚطاِْٗ ضاملني غامنني، ٚإٔ وفغ بالدْا ٜٚ

ٚنإ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ 

بامس٘  -فع٘ اهلل س -ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا قد زفع ايت١٦ٓٗ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚاضِ أعكا٤ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚأَسا٤ املٓاطل ٚناف١ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚيف َكدَتِٗ زداٍ األَٔ، َٚٓطٛبٛ ايكطاعات 

دا٤ ذيو يف بسق١ٝ فُٝا ًٜٞ  .املد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ ٚاأل١ًٖٝ املػازنٕٛ َعِٗ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ مبٓاضب١ عٝد األقش٢ املبازى

 : ْؿٗا

 ٟ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛدضٝد

 ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ أٜدٙ اهلل ٚزعاٙ

 .. ايطالّ عًٝهِ ٚزمح١ اهلل ٚبسنات٘
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أمحد هلل إيٝو ٜا ضٝدٟ ايرٟ أساطهِ بفكً٘ ٚغسفهِ غد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚقاؾدُٜٗا سذادّا ٚشٚازّا َٚعتُسٜٔ 

طًُني ٚتٛسٝد نًُتِٗ ْٚؿس٠ املٓهٛبني ٚإغاث١ احملتادني ٚذيو فكٌ اهلل ٜؤتٝ٘ َٔ ٜػا٤ َٔ ٚبازى ضعٝهِ إلعال٤ غإٔ امل

ٜٚػسفين إٔ أزفع ملكاَهِ ايطاَٞ ايهسِٜ بامسٞ ٚباضِ أعكا٤ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚأَسا٤ املٓاطل ٚناف١  .عبادٙ املؤَٓني

َٓطٛبٛ ايكطاعات املد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ ٚاأل١ًٖٝ املػازنٕٛ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚيف َكدَتِٗ أبٓاؤنِ زداٍ األَٔ ٚشَالؤِٖ 

َعِٗ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ خايـ ايت١٦ٓٗ ٚأؾدم َػاعس ايٛال٤ ٚايعسفإ مبٓاضب١ سًٍٛ عٝد األقش٢ املبازى أعادٙ اهلل ع٢ً 

فين إساط١ ْعسنِ نُا ٜػس .َكاَهِ ايهسِٜ أعٛاَّا عدٜد٠ ٚأش١َٓ َدٜد٠ ٚأْتِ تٓعُٕٛ بٛافس ايؿش١ َٚٛفٛز ايعاف١ٝ

ايهسِٜ باعتصاش أبٓا٥هِ زداٍ األَٔ يف ناف١ قطاعات ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ مبا تكُٓت٘ نًُتهِ ايكاف١ٝ أثٓا٤ اضتكبايهِ 

ألبٓا٥هِ َٓطٛبٞ ايكٝادات األ١َٝٓ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ َٔ إغاد٠ ظٗٛدِٖ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يٝؤدٚا َٓاضهِٗ بٝطس 

 .إخٛاِْٗ زداٍ ايكٛات املطًش١ عٔ ٚطِٓٗ ايػايٞ َكشني مجٝعِٗ بأزٚاسِٗ يًدفاع عٔ بالدِٖ ٚزاس١ ٚضه١ٓٝ ٚدفاعِٗ َع

بتكشٝات زداٍ ايٛادب َٔ زداٍ ايكٛات املطًش١ دفاعّا عٔ دِٜٓٗ ٚٚطِٓٗ. نُا  -زعانِ اهلل  -ٚنريو اعتصاشنِ 

تهُاٍ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚمجٝعِٗ مُد اهلل ٜا ضٝدٟ ع٢ً إٔ متهٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ أدا٤ غعا٥سِٖ ٚاض

ٜٓعُٕٛ مبا ٚفست٘ هلِ سهَٛتهِ ايسغٝد٠ َٔ خدَات ٚتطٗٝالت ٚزعا١ٜ تا١َ َٓر قدَِٚٗ إىل املًُه١ ٚخالٍ تٓكالتِٗ بني 

مجايٞ املػاعس املكدض١ ٚأثٓا٤ ٚدٛدِٖ يف املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚايطاسات احملٝط١ بُٗا ايرٜٔ بًؼ عددِٖ اإل

ز 15َٔ ايٛقٛف يف َػعس عسفات يف ّٜٛ اؿر األنرب عٓد ايطاع١ " -بفكٌ اهلل ٚتٛفٝك٘  -" سادّا ٚمتهٓٛا 1ز 952ز  817"

" ؾباسّا ّٜٛ ايتاضع َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ ٚمتت ْفستِٗ إىل َػعس َصديف١ ٚاْتكاهلِ إىل َػعس ٢َٓ يسَٞ اؾُسات ٚايتٛافد إىل 8

إلفاق١ يف ٚقع أَين َطتكس زغِ سادخ ايتدافع ايرٟ ٚقع يف َػعس ٢َٓ ؾباح ّٜٛ اـُٝظ ايعاغس املطذد اؿساّ ألدا٤ طٛاف ا

َٔ ذٟ اؿذ١، ٚمتهٓت األدٗص٠ األ١َٝٓ ٚاؾٗات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر َٔ تطٜٛل ٖرا اؿادخ ٚاحملافع١ ع٢ً ضري أعُاٍ 

أٚقاع اؿذٝر ٚؼسناتِٗ الضتهُاٍ َٓاضو سذِٗ، اؿر ٚضال١َ اؿذاز َٚكاعف١ اؾٗد َٔ قبٌ زداٍ األَٔ مبساقب١ 

إٔ  -ايعًٞ ايكدٜس  -ٚختاَّا أضاٍ اهلل  .غًٛٙ َٔ األَساض ايٛبا١ٝ٥ -ٚهلل اؿُد  -نُا متٝص َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

١ًٝ يف وفعهِ ٜٚسعانِ ٚإٔ ٜعصنِ باإلضالّ ٜٚعص اإلضالّ بهِ ٚإٔ هصٍ يهِ األدس ٚاملجٛب١ فُٝا تكَٕٛٛ ب٘ َٔ أعُاٍ دً

 -َؤندٜٔ ملكاَهِ ايهسِٜ أْٓا ضٓعٌُ ع٢ً ؼكٝل َا ٚدٗتِ ب٘  .ضبٌٝ خد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚعص٠ اإلضالّ ٚاملطًُني

ػاٙ تطٜٛس آيٝات ٚأضايٝب اؿر ٚخطط٘ ٚتٓعُٝات٘ يسفع أدا٤ ٖرٙ ايسضاي١ ايعع١ُٝ ٚفل َا تتطًعٕٛ إيٝ٘،  -زعانِ اهلل 

 .ّ عٓد سطٔ ظٓهِ ٚتطًعاتهِ ايطا١َٝ ٚنٌ عاّ ٚأْتِ غري ٚعص٠ ٚضؤددزادني َٔ اهلل إٔ ْهٕٛ ع٢ً ايدٚا

 أداّ اهلل عصنِ ٜا ضٝدٟ

 قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص

 ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤

 ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا
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