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 انًانٍشٌٍٍ انحداج نىصىل وانىرقٍت اإلخبارٌت انُشزة يٍ َظخت
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يذٌز األيٍ انؼاو ٌزأص االختًاع انثاًَ نقادة قىاث أيٍ انحح وٌتفقذ انًقار اندذٌذة وانًظتحذثت 

 فً يُى وػزفاث

 عّ ٚا 2015أغططظ  31ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  ٢َٓ16 

تسأع َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاصس احملسز ز٥ٝظ ايًذ١ٓ األ١َٝٓ باؿر ايّٝٛ االدتُاع ايجاْٞ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر 

ْٚكٌ َعايٝ٘ ؼٝات ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري  .ٖـ ايرٟ عكد مبكس األَٔ ايعاّ مب1436٢ٓهلرا ايعاّ 

ًَا يتشكٝل زؤ١ٜ ايكٝاد٠  -سؿع٘ اهلل -بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  قُد بٔ ْاٜـ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر ، َؤنًدا ع٢ً أ١ُٖٝ املطٞ قد

ٚقاٍ : إٕ َا تٓعِ ب٘ بالدْا َٔ أَٔ ٚاضتكساز ٚمتٝص  .ايسغٝد٠ يتٛؾري األَٔ ٚايطال١َ يكاصدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

ٜس يف نٌ اجملاالت، ٜأتٞ يف املكاّ األٍٚ بؿطٌ اهلل ثِ بايدعِ ايػري قدٚد ايرٟ تكدَ٘ ايكٝاد٠ اييت دعًت ع٢ً صعٝدٟ ايت١ُٝٓ ٚايتطٛ

ًَا يًشسَني  دص٤ً نبرًيا َٔ تُٓٝتٗا ـد١َ اؿسَني ايػسٜؿني ، ٚإٔ َٔ ْعِ اهلل عًٝٓا إٔ دعًٓا ظٛاز بٝت٘ ايعتٝل، ٚدعًٓا خدا

يععِٝ جيب عًٝٓا احملاؾع١ عًٝ٘ ٚأال ْدخس دًٗدا يف خد١َ اؿاز ٚقاصد ٖرٙ ايدٜاز ايػسٜؿني ٚضٝٛف ايسمحٔ، ٖٚرا ايػسف ا

املكدض١ ٖٚٛ ؾطٌ قطٛدٜٔ عًٝ٘ ، َػرًيا إىل االضتعدادات املبهس٠ اييت تبرٍ َٔ األَٔ ايعاّ ممج١ً يف قٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر يٝهٕٛ 

طُٝٓٗا يف خطط ٖرا ايعاّ األَس ايرٟ ٜهؿٌ بتٛؾٝل اهلل ايٛصٍٛ إىل َٛضِ اؿر ْادًشا ظُٝع َساسً٘ ، َػًٝدا باـطٛات اييت مت ت

ٚأبإ َعايٝ٘ إٔ اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٜػٗد تٛضع ٖا١ً٥ ٖٚرا  .سر ْادح ٚمبا ٜتٛاؾل َع ايٓذاسات اييت ؼكل ع٢ً ايصعٝد األَين

ٛضِ ايعُس٠ ، ضا٥اًل اهلل ايتٛؾٝل يف َٛضِ اؿر ، األَس أثس ع٢ً ايطاسات احملٝط١ ب٘ ٚنريو ايطسم املؤد١ٜ ي٘ ٚقد ؼكل ايٓذاح يف َ

نُا غدد ع٢ً أ١ُٖٝ غشر اهلُِ َٚطاعؿ١ اؾٗٛد خد١َ اؿذاز ايرٜٔ ٜكصدٕٚ ٖرا املهإ ايطاٖس ألدا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ 

يتشكٝل أع٢ً دزدات اـد١َ اإلضالّ ملٔ اضتطاع إيٝ٘ ضبٝال ، الؾًتا ايٓعس إىل إٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ضدست اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ 

ٚعرب َعايٞ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ األ١َٝٓ باؿر خالٍ االدتُاع عٔ غهسٙ يصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خايد  .املج٢ً يكاصدٟ بٝت اهلل اؿساّ

ٗات ايؿٝصٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً دعُ٘ ٚتٛدٝٗات٘ ؾُٝع اؾ

عكب ذيو قدّ قا٥د قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايصٛيٞ غسًسا ٚاؾًٝا  .ايعا١ًَ ٚاملطاْد٠ يألَٔ ايعاّ يف ٖرٙ ايػعري٠ ايد١ٜٝٓ امل١ُٗ

َس َٚؿصاًل عٔ فٌُ اـطط األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاملطاْد٠ ، َعرًبا عٔ اعتصاشٙ َٚٓطٛبٞ قٝادات قٛات أَٔ اؿر بجك١ ٚال٠ األ

ؾِٝٗ يٝؤدٚا ٖرٙ اـد١َ األ١َٝٓ ابتػا٤ األدس ٚاملجٛب١ يف املكاّ األٍٚ ٚاضتػعاًزا بٛادبِٗ مٛ خد١َ ضٝٛف  -سؿعِٗ اهلل  -

ٚقاٍ : إٕ زداٍ األَٔ دٓٛد فٓد٠ ٚزضٌ ضالّ يكٛاؾٌ اؿذاز ايرٜٔ ٜؿدٕٚ إىل األزاضٞ املكدض١ َٔ َػازم األزض َٚػازبٗا  .ايسمحٔ

عايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ األ١َٝٓ ع٢ً تٛدٝٗات٘ ايطدٜد٠ َٚتابعت٘ املطتُس٠ يًٛصٍٛ إىل سر ْادح ٜهؿٌ ، َكدَا غهسٙ مل

بعد ذيو قاّ َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ٜساؾك٘ قاد٠ قٛات أَٔ اؿر ظٛي١  .يطٝٛف ايسمحٔ أدا٤ ٖرٙ ايػعري٠ بساس١ ٚأَٔ ٚاضتكساز

دث١ يكٝادات قٛات أَٔ اؿر األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ يف نٌ َٔ ٢َٓ ٚعسؾات إضاؾ١ ملسنص ايٓٛز١ٜ ألَٔ تؿكد١ٜ ع٢ً املكاز اؾدٜد٠ ٚاملطتش

ايطسم ، شازٚا خالهلا َػسٚع تٛضع١ املًو عبداهلل ، ٚايتكٛا مبط٦ٛيٞ ايػسن١ املٓؿر٠ ، ٚاضتُعٛا يػسح عٔ ايطاسات ٚاألبٛاب 

بػهٌ ْٗا٥ٞ قبٌ دخٍٛ َٛضِ اؿر بٗدف إعداد َا ٜٓاضبٗا َٔ خطط أ١َٝٓ ٚاألضطح اـاص باملطذد اؿساّ اييت ضٝتِ ايؿساؽ َٓٗا 

 .تػػ١ًٝٝ
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 َائب خادو انحزيٍٍ انشزٌفٍٍ ٌؼتًذ خطت انذفاع انًذًَ نًىاخهت انًخاطز انًحتًهت فً انحح

 عّ ٚا 2015اغططظ  31ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  16ايسٜاض 

طُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚشٜس اعتُد ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني صاسب اي

ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، اـط١ ايعا١َ يتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف ساالت ايطٛازئ خالٍ َٛضِ 

أٚضح ذيو َعايٞ َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ بٔ عبداهلل ايعُسٚ،  .ٖـ1436اؿر ٖرا ايعاّ 

سٙ ملٛاؾك١ ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، ٚشٜس ايداخ١ًٝ، ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، ٚاعتُادٙ َعسبًا عٔ تكدٜ

يًدط١ اييت تٗدف إىل اؽاذ مجٝع اإلدسا٤ات يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ ضٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع أعُاٍ اؿر، 

مياْٞ ايععِٝ ٚاييت ٚاَتالى ايكدز٠ ملٛاد١ٗ املداطس االؾرتاض١ٝ اييت ميهٔ إٔ تٗدد ضال١َ ٖرا ايتذُع اإل

ٚأغاز ايؿسٜل ايعُسٚ إىل إٔ اـط١ ايعا١َ ألعُاٍ ايدؾاع  .تدخٌ ضُٔ ْطام اختصاصات ايدؾاع املدْٞ

املدْٞ يف ساالت ايطٛازئ عر ٖرا ايعاّ، اغتًُت ع٢ً مجٝع اؾرتاضات ٚتدابري ايدؾاع املدْٞ ايالشّ 

ٍٛ ٚكاطس طبٝع١ٝ ٚصٓاع١ٝ ٚصش١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ، يف ايعاص١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس، اؽاذٖا ملٛاد١ٗ املداطس املتٛقع١ َٔ سسا٥ل ٚأَطاز ٚضٝ

 َجٌ اْكطاع ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ أٚ االتصاالت أٚ املٛاصالت، أٚ سٛادخ األْؿام، ٚنريو كاطس ايتًٛخ ايهُٝٝا٥ٞ ٚاإلغعاعٞ ٚايبٝٛيٛدٞ أٚ

إىل كاطس ايصساّ ٚايتداؾع يف األَانٔ اييت تػٗد نجاؾ١ عاي١ٝ خالٍ َٛضِ اؿر، َؤندًا إٔ  اْتػاز األَساض ايٛبا١ٝ٥ بني اؿذٝر ، باإلضاؾ١

عات اـط١ تطتٛعب أٜطًا مجٝع املتػريات اييت طسأت ع٢ً َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚٓطك١ املػاعس، َٚٓٗا املطتذدات املستبط١ باملػسٚ

ٚأبإ إٔ اـط١ اييت مت إعدادٖا ع٢ً ض٤ٛ دزاضات ٚاؾ١ٝ ٚاضتدالص   .٣ يًُطذد اؿساّايطد١ُ اييت جيسٟ تٓؿٝرٖا َجٌ ايتٛضع١ ايهرب

أع٢ً دزدات اؾاٖص١ٜ ٚاالضتعداد ملٛاد١ٗ األخطاز احملت١ًُ يف مجٝع أعُاٍ  -مبػ١٦ٝ اهلل  -ايدزٚع املطتؿاد٠ َٔ سر األعٛاّ ايطابك١، ؼكل 

دْٞ يف ايعاص١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس، ؾطاًل عٔ ايٛسدات ٚايؿسم املٛيم١ٝ اييت اؿر، َٔ خالٍ عدد َٔ املسانص ٚٚسدات يًدؾاع امل

ٚأعُاٍ تػطٞ مجٝع َٓاؾر ٚصٍٛ اؿذٝر ٚاملٛاقٝت ٚايطسم املؤد١ٜ مله١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاجملٗص٠ مبعدات اإلْكاذ ٚاإلطؿا٤ ٚاإلضعاف 

ٚسٍٛ سذِ ايك٣ٛ  .ٛاد اـطس٠، مبػازن١ ٚسدات َٔ قٛات ايطٛازئ اـاص١ ٚؾسٜل ايبشح ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟاإلْكاذ املا٥ٞ ٚايتعاٌَ َع سٛادخ امل

ْٞ ؿر ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ املػازن١ يف أعُاٍ تٓؿٝر اـط١ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ خالٍ َٛضِ اؿر، أند َعايٞ ايؿسٜل ايعُسٚ إٔ خط١ ايدؾاع املد

( آي١ٝ َٚعد٠، 36800( َٔ ضباط ٚأؾساد ايدؾاع املدْٞ ٚاملٛظؿني املدْٝني، ٜدعُِٗ َا ٜصٜد عٔ )176600ٜد عٔ )ٖرا ايعاّ ضتػٗد َػازن١ َا ٜص

١ باإلضاؾ١ إىل ٚدٛد خط١ يدعِ ٚإضٓاد قٛات ايدؾاع املدْٞ َٔ املٓاطل يف اؿاالت اييت تتطًب ذيو، باإلضاؾ١ إىل عدد َٔ اـطط ايتؿصًٝٝ

ٚيؿت  .يتٓطٝل َع مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف ساالت ايطٛازئ طٛاٍ َٛضِ اؿراملًشك١ يإلخال٤ ٚاإلٜٛا٤ با

ايكدز٠ ع٢ً َٛاد١ٗ مجٝع املداطس َٔ خالٍ َٓع١َٛ َٔ اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥  -مبػ١٦ٝ اهلل  -ايؿسٜل ايعُسٚ االْتباٙ إىل إٔ اـط١ ضتٛؾس 

باضتدداّ  -ال قدز اهلل  -الت ٚقٛع اؿٛادخ، باإلضاؾ١ إىل االضتعداد يًتدخٌ ايطسٜع ٚايؿاعٌ يف ساٍ ٚقٛعٗا ٚاالسرتاش١ٜ يًشد َٔ استُا

ٝٛف أسدخ املعدات ٚاآليٝات يتعصٜص قدز٠ ايدؾاع املدْٞ ع٢ً أدا٤ زضايت٘ يف اؿؿاظ ع٢ً األزٚاح ٚاملُتًهات ٚتٛؾري أقص٢ دزدات ايطال١َ يط

يًدؾاع املدْٞ يتٓؿٝر خط١ َٛاد١ٗ ايطٛازئ  –أٜدٖا اهلل  –ٞ َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايدعِ ايهبري ايرٟ ٚؾست٘ ايدٚي١ ٚمثٔ َعاي .ايسمحٔ يف اؿر

خالٍ سر ٖرا ايعاّ، ٚسسصٗا ع٢ً تطدري مجٝع اإلَهاْات َٔ أدٌ تٝطري أدا٤ َٓاضو اؿر ملالٜني اؿذاز، َعسبًا عٔ تكدٜسٙ ؾٗٛد صاسب 

ايد ايؿٝصٌ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ، ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ ايطُٛ املًهٞ األَري خ

مجٝع عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، يدعِ دٗٛد ايدؾاع املدْٞ ٚتعصٜص قدزت٘ ع٢ً أدا٤ َٗاَ٘ يف اؿؿاظ ع٢ً ضال١َ ضٝٛف ايسمحٔ يف 

 .أعُاٍ اؿر
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 خهت حكىيٍت وأههٍت تشارك فً تُفٍذ حًهت انحح "ػبادة وطهىك حضاري" نهذا انؼاو 30

 

 عّ ٚا 2015أغططظ  31ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  16دد٠ 

 

د١ٗ سه١َٝٛ ٚأ١ًٖٝ يف تٓؿٝر مح١ً اؿر "عباد٠ ٚضًٛى سطازٟ" هلرا ايعاّ، اييت أطًكٗا َؤخسًا صاسب ايطُٛ املًهٞ  30تػازى 

 .د ايؿٝصٌ بٔ عبدايعصٜص َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜاألَري خاي

ٚأٚضح ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايتشطري١ٜ ألعُاٍ اؿر ايدنتٛز ٖػاّ ايؿاحل إٔ اؿ١ًُ سككت بتٛدٝ٘ يمٛ أَري املٓطك١ لاسات 

 .ٛنٝات ايطًب١ٝ اييت ناْت ؼدخ َٔ ايبعض يف َٛضِ اؿرنبري٠ خالٍ ايطٓٛات املاض١ٝ يف تعدٌٜ ايطً

ٚعٔ دٗٛد اؾٗات املػازن١ أٚضح ايدنتٛز ايؿاحل، أْٗا تأتٞ ضُٔ تطأَ مجٝع قطاعات ايدٚي١ إلخساز َٛضِ ْادح ؼت َع١ً 

ٚاألَإ يطٝٛف ايسمحٔ ست٢ "اؿر عباد٠ ٚضًٛى سطازٟ"، الضُٝا ٚإٔ اؿ١ًُ اييت اعتُدت ع٢ً أع٢ً َطتٜٛاتٗا بٗدف تٛؾري ايساس١ 

ٜهٕٛ َٛضِ اؿر أمنٛذدًا َػسؾًا ٜعهظ ايصٛز٠ املػسؾ١ يًُٛاطٔ ايطعٛدٟ ٚاؾٗد ايرٟ تبري٘ ايدٚي١ ٜٚعد ٚادبًا ستًُٝا ـد١َ 

 .ضٝٛف ايسمحٔ

ز٠ َٓطك١ َه١ د١ٗ متجٌ ايكطاعني اؿهَٛٞ ٚاـاص تطدس إَهاْاتٗا ٚطاقاتٗا ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ يتؿعٌٝ زؤ١ٜ إَا 30ٚبّٝٔ إٔ 

املهس١َ اهلادؾ١ إىل تأنٝد إٔ اؿر عباد٠ ٚضًٛى سطازٟ، َطٝؿًا إٔ مجٝع ايٛشازات ٚاهل٦ٝات ٚاملؤضطات اؿه١َٝٛ، إضاؾ١ 

يًُؤضطات األ١ًٖٝ املع١ٝٓ غد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، عاش١َ ع٢ً تكدِٜ أؾطٌ اـدَات يطٝٛف ايسمحٔ يطُإ أدا٤ اؿذاز 

 .طه١ٓٝ ٚطُأ١ْٓٝ، ٚاالزتكا٤ ظٛد٠ تًو اـدَات يتعهظ ايٛد٘ اؿطازٟ يًشرغعا٥سِٖ ايتعبد١ٜ ب

ْٚٛٙ بإٔ اؿ١ًُ تهتطب أُٖٝتٗا َٔ َٓطًل إٔ اؿر عباد٠ هلا ضُٓٓٗا َٚكاصدٖا ٚتػسٜعاتٗا ايٛاضش١ َػريًا إىل إٔ اؿر ٜتبع 

املكدض١ بإٔ عًٝ٘ االيتصاّ بايطًٛنٝات املستبط١  ضًٛنٝات سطاز١ٜ، تتُجٌ يف إٔ ٜدزى اؿاز ايكادّ إىل َه١ املهس١َ ٚاملػاعس

 .بايؿسٜط١، ٚإٔ ٜؤدٟ عبادت٘ يف خػٛع ٖٚد٤ٚ ٚاسرتاّ األْع١ُ َطتٓدا يف ذيو إىل ايتػسٜع اإلضالَٞ ٚاألخالم اإلضال١َٝ

ًَا يًذُٝع ٚإٔ ٚغدد ز٥ٝظ يًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايتشطري١ٜ ألعُاٍ اؿر ع٢ً إٔ غعاز ال سر بال تصسٜح مل ٜعد غعاًزا بٌ بسْا ًفا ًَص

لاس٘ ٜأتٞ بتعإٚ مجٝع ايكطاعات األ١َٝٓ ٚغري األ١َٝٓ، ٚيف َكد١َ نٌ ٖؤال٤ املٛاطٔ ايرٟ ال بدَّ إٔ ٜدزى سذِ املط٦ٛي١ٝ، ٚنريو 

 .املكِٝ ٚإٔ ٜهْٛٛا ع٢ً دزد١ نبري٠ َٔ ايٛعٞ، يًشؿاظ ع٢ً أَٔ اؿذاز ٚضالَتِٗ ٚصشتِٗ
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 شة فً تحظٍٍ خذيت انحداجانبٍداوي: تحقٍق يؼذالث يتًٍ

 

 

املد١ٜٓ املٓٛز٠ -سطني غتاٚز   

01/09/2015ايجالثا٤   

أند َدٜس عاّ ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ إٔ خط١ 

ز٠ اؿر ٚاييت مت تطٜٛسٖا ٖرا ايعاّ ؾسع ايٛشاز٠ ملٛضِ اؿر اؿايٞ ٖٞ دص٤ َٔ خط١ ٚشا

، ٚاييت تطع٢ إىل ؼطني دٛد٠ اـد١َ يتشكٝل َعدالت َتُٝص٠ يف «إداز٠ األدا٤»مبؿّٗٛ 

ًٝا  األدا٤، ٚقد ُبٓٝت تًو اـط١ ع٢ً ضبع١ أٖداف ز٥ٝط١ اْبجل عٓٗا أزبع١ ٚضبعٕٛ ٖدؾـًا إدسا٥

غساؾ١ٝ ٚايسقاب١ٝ، اييت ٜؤدٜٗا ايؿسع ٚضعت بعٓا١ٜ يتػٌُ مجٝع املٗاّ ٚايٛادبات اـد١َٝ ٚاإل

َٔ خالٍ مثا١ْٝ عػس بسْاَر عٌُ يهٌ َٓٗا ْطام َهاْٞ ٚشَاْٞ قدد ٚإدسا٤ات عٌُ قدد٠ ٚٚاضش١ تكاع َٔ خالٍ ضبع١ 

ذاز عرب ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إٔ أبسش َطتذدات ؾسع ايٛشاز٠ هلرا املٛضِ ؼطني خدَات اضتكباٍ َٚػادز٠ اؿ .ٚمثاْني َؤغًسا يكٝاع األدا٤

َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ اؾدٜد، سٝح ْؿرت ايٛشاز٠ أعُااًل ؼط١ٝٓٝ يف َسنص َساقب١ ايتؿٜٛر بطسٜل اهلذس٠ 

(، ٚيف َسنص اضتكباٍ اؿذاز بطسٜل اهلذس٠، ٚيف َسنص اضتكباٍ سذاز ايرب، نريو مت اضتشداخ َسنص ددٜد 9)ايهًٝٛ 

طذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ يف اؾ١ٗ ايػسق١ٝ يتشكٝل َصٜد  َٔ االْتػاز ٚايتٛادد يف أَانٔ تٛادد ـدَات ٚإزغاد اؿذاز بطاس١ امل

ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل إٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ تطُٓت عددا َٔ بساَر ايعٌُ ٖٚٞ بسْاَر اإلغساف ٚايكٝاد٠ ٖٚٛ ٜٗدف  .ضٝٛف ايسمحٔ

ضاع١ طٛاٍ َٛضِ اؿر، إضاؾ١ إىل بسْاَر َسانص  ٢ً24 َداز يتٛؾري َسدع١ٝ إغساؾ١ٝ تٛد١ٝٗٝ يهٌ أعُاٍ َٚطؤٚيٝات ايؿسع ع

االضتكباٍ ٚاملػادز٠ َٚساقب١ ايتؿٜٛر، ٚبسْاَر غؤٕٚ اإلضهإ َٚهاتب غؤٕٚ اؿذاز ٚايػسنات ايطٝاس١ٝ، ٚبسْاَر ؾإ املساقب١ 

 .تدصص١ ٚاملطاْد٠ٚاملتابع١، بسْاَر خدَات اؿذاز، ٚبسْاَر ايطٛازئ ٚايطال١َ، ٚعدد َٔ ايرباَر األخس٣ امل

ٚع٢ً صعٝد ايهٛادز ايبػس١ٜ قاٍ إٕ ٚشاز٠ اؿر ٚؾست االستٝادات ايبػس١ٜ ٚايؿ١ٝٓ املطًٛب١ يتٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ بدعِ ايهٛادز 

 ٖـ يف ايؿسع مت تدزٜبِٗ ٚتأًِٖٝٗ َٔ خال1436ٍ( َٛاطٓا يًُػازن١ يف أعُاٍ َٛضِ سر 527بايتٛظٝـ املٛيمٞ، سٝح مت تعٝني مٛ )

( بسْافا تدزٜبٝا ؽصصٝا ضع٢ ايؿسع َٔ خالهلا إلنطاب ايعاًَني املٗازات املعسؾ١ٝ ٚايطًٛن١ٝ ٚايكٝاد١ٜ اييت تطِٗ يف تٓؿٝرِٖ 24)

 .يألعُاٍ املطًٛب١ ٚؾل َعاٜري ايتُٝص املؤضطٞ اييت ٜطبكٗا ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠

ٖـ ٜأتٞ يف ظٌ َا ؼكل َٔ إلاشات متجًت يف ؼكٝك٘ َعاٜري 1436ػػ١ًٝٝ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚقاٍ إٕ تٓؿٝر ؾسع ٚشاز٠ اؿر ـطت٘ ايت

ٚنريو ؼكٝل ايؿسع يًذا٥ص٠ ايرٖب١ٝ )املسنص األٍٚ( َٔ إَاز٠ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يألدا٤  9001-2008َٛاصؿات االٜصٚ 

ٛز٠ يف قٛز أْع١ُ إداز٠ اؾٛد٠ ٚتطبٝكات ايتشطني املطتُس ٖٚٛ ايتصاّ ٖـ ع٢ً َطت٣ٛ َٓطك١ املد١ٜٓ امل1436ٓاؿـهَٛٞ املتُّٝص يعاّ 

خيٛض٘ مجٝع ايعاًَني يف ايؿسع إلثبات اضتشكام ايتُٝص يف خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ شٚاز َطذد املصطؿ٢ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚمبا 

املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠  حيكل تٛدٝٗات صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝصٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١

 .ٚيتشكٝل ايسٜاد٠ يف خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ
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 انظذٌض: ال َقبم انتظاهم وانتهاوٌ فً خذيت قاصذي انحزيٍٍ انشزٌفٍٍ
 تزأص اختًاػاً نًذٌزي اإلداراث

 

 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 01/09/2015ايجالثا٤ 

 

أند ايس٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ 

ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ إٔ ٖرٙ اـدَات اييت 

ّٖٝأتٗا ايس٥اض١ يطٝٛف ايسمحٔ تأتٞ اْطالًقا َٔ تٛدٝٗات خادّ 

اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚيمٛ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب 

٤ ٚشٜس ايداخًٝ٘ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر يعًٝا صاسب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا

ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚصاسب ايطُٛ 

املًهٞ األَري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب 

ايجاْٞ يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜسايدؾاع ٚبإغساف  َباغٍس َٚتابع١ 

 خايد ايؿٝصٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر َطتُس٠ َٔ صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري

داعًٝا  -سؿعِٗ اهلل مجٝعًا-املسنص١ٜ ٚصاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝصٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر 

ٚغدد ايطدٜظ ع٢ً َدٜسٟ اإلدازات بإٔ ايس٥اض١ ال تكبٌ ايتطاٌٖ ٚايتٗإٚ   .اهلل عّص ّٚدٌ إٔ ٜتكبٌ َٔ اؿذاز سذِٗ ٜٚػؿس هلِ ذْٛبِٗ

يف خد١َ اؿسَني ايػسٜؿني ٚقاصدُٜٗا ٚإٔ َٔ ٜجبت عًٝ٘ غ٤ٞ َٔ ذيو ضٝهٕٛ عسض١ يًُطا٤ي١ ٚاحملاضب١، نُا سح اؾُٝع 

يتعاٌَ َع أٟ َالسع١ تطسأ ؾٛزًا ٚاضتكباٍ أٟ مبدا١َٚ اؾٛالت املٝدا١ْٝ ع٢ً َٛاقع ايعٌُ ٚ َطاعؿ١ اؾٗٛد يًعاًَني يف املٝدإ ٚا

داعًٝا يًُصٜد َٔ االٖتُاّ بتشكٝل زضاي١ ايس٥اض١ اييت اْطًكت َٔ زؤ١ٜ ايسٜاد٠ يف إٔ ٜهٕٛ  .َالسع١ تصٌ َٚعاؾتٗا يف أضسع ٚقت

ٌ ناؾ١ املتعاًَني ؾُٝٗا يًكٝاّ اؿسَإ ايػسٜؿإ َٓطًكًا يٓػس ٖداٜات ٖرا ايدٜٔ، َٚٓابس تٛدٝ٘ ٚإزغاد يًُطًُني، ٚايعٌُ ع٢ً تأٖٝ

بٗرٙ امل١ُٗ ايعع١ُٝ باسرتاؾ١ٝ تا١َ، ١َٝٓٗٚ داذب١ يٛاؾدُٜٗا; يٝهٕٛ املطذدإ ايػسٜؿإ ُٖا ايسَص ايعاملٞ األٍٚ، ٚاألضاع املهني 

ايصٛز٠ ايعامل١ٝ املػسق١ يًعًِ ٚاهلدا١ٜ ٚاألَإ يًعامل أمجع يف ٚضط١ٝ ٚاعتداٍ َطتجُسٜٔ ناؾ١ اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ; إلبساش 

يًشسَني ايػسٜؿني، ٚإظٗاز قِٝ اإلضالّ اؿكٝك١ٝ ْٚػس تعايُٝ٘ ٚتؿعٌٝ أدٚاز املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايع١ًُٝ 

دا٤ ذيو خالٍ  .ؾُٝا تكدَ٘ َٔ خدَات زا٥د٠ ٚدٗٛد عع١ُٝ يف اؿسَني ايػسٜؿني -زعاٖا اهلل-ٚاإلزغاد١ٜ، ٚإبساش دٗٛد ايدٚي١ 

 .تسؤض٘ ادتُاعًا ضِ َدٜسٟ اإلدازات ملٓاقػ١ خط١ ايس٥اض١ اييت بدأت يف تٓؿٝرٖا خد١َ يطٝٛف ايسمحٔ
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 انفانح ٌشذد ػهى تقذٌى انزػاٌت انكايهت نهحداج

 تفقذ انًُفذ انصحً نًطار خذة

 
 دد٠-أمحد اؾٗين

 01/09/2015ايجالثا٤ 

 

اؾٗد يف اضتكباٍ ضٝٛف ايسمحٔ، ساثا ع٢ً سطٔ املعا١ًَ ٚتكدِٜ أقص٢ غدد ٚشٜس ايصش١ املٗٓدع خايد ايؿاحل ع٢ً برٍ املصٜد َٔ 

  .اـدَات َٔ زعا١ٜ صش١ٝ ٚاٖتُاّ، َػريًا إىل تٛدٝٗ٘ بايدعِ اىل نٌ َا َٔ غأْ٘ تأد١ٜ اـد١َ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب بعٕٛ اهلل تعاىل

ؾٝ٘ َسانص املساقب١ ايصش١ٝ، ٚاطُإٔ ع٢ً ضري ايعٌُ دا٤ ذيو خالٍ شٜازت٘ اىل َٓؿر َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ايصشٞ، تؿكد 

 .ٚتٛؾس األد١ٜٚ ٚاألدٗص٠ ايالش١َ

َدٜس املسانص ايصش١ٝ يف املطاز عبدايػين املايهٞ، َؤندا غهسٙ يٛشٜس ايصش١ املٗٓدع خايد ايؿاحل، « املد١ٜٓ« أٚضح ذيو يـ

ابعتُٗا ٚدعُُٗا املتٛاصٌ ٚايدا٥ِ، َؤندًا إٔ إدازت٘ ٚايدنتٛز َبازى عطريٟ، َدٜس ايػؤٕٚ ايصش١ٝ ظد٠ ع٢ً تٛدُٝٗٗا َٚت

 .سسٜص١ ع٢ً تكدِٜ نٌ َا خيدّ ضٝٛف ايسمحٔ يٝؤدٚا ؾسٜط١ اؿر ِٖٚ بصش١ ٚعاؾ١ٝ
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 أطز انًطىفٍٍ يحزويت يٍ انحح ضًٍ حًالتهى

 

 ١املهسَ َه١ - سٜٛت عبدايسمحٔ

 

َا شايت ٚشاز٠ اؿر َطتُس٠ يف َٓع أضس املطٛؾني َٔ اؿر ضُٔ اؿُالت اييت ٜدٜسْٚٗا، مما دعٌ نجريا َٔ املطٛؾني ٜطايبٕٛ 

 .ايٛشاز٠ بإعاد٠ ايٓعس سٍٛ ٖرا ايكساز

ِ يف محالت عاَا َٓعت ٚشاز٠ اؿر اصطشاب أؾساد أضسْا ممٔ ٜسغبٕٛ يف اؿر، ٚأيصَتٓا بتشذٝذٗ 12َٓر «ٚقاٍ عدد َٔ املطٛؾني

اؿر ايداخ١ًٝ األخس٣، يف قساز عذٝب ال ٜتؿل َع املٓطل، ؾهٝـ أنٕٛ َطٛؾا ٚأدٜس كُٝا ؿذاز ايداخٌ ٚأضستٞ ؼر يف كِٝ 

 .«آخس

بدٚزٖا ضعدت يًتٛاصٌ َع املتشدخ بٛشاز٠ اؿر سامت قاضٞ، يإلداب١ ع٢ً االضتؿطازات سٍٛ َٓع ايٛشاز٠ ألضس املطٛؾني َٔ « َه١ »

 .م ضُٔ محالتِٗ، إال أْ٘ مل ٜتِ ايسد ست٢ إعداد ٖرا اـربااليتشا

 

 ؽصٝص خ١ُٝ

َػه١ً َٓع أضس املطٛؾني َٔ اؿر أصبشت تػهٌ َعاْا٠ هلِ، ٚنإ باإلَهإ إٔ ؽصص ٚشاز٠ اؿر خ١ُٝ ألضس املطٛؾني »

، عٝح تسؾل أيما٤ َٔ ٜسٜد اؿر يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤ ايؿسٜط١، نِْٛٗ األددز بٗا نأضس َٔ ٜكَٕٛٛ ع٢ً خد١َ سذاز ْؿظ اؿ١ًُ

 .«َٔ أضس املطٛؾني يٝتط٢ٓ هلا اؿر ٚتصبح َعتُد٠، ْٚسٜد َٔ ايٛشاز٠ ايٓعس يف ٖرٙ املػه١ً اييت أصبشت تؤزقٓا نُطٛؾني

كدض١، ٖٓايو ضبب ملٓع عٛا٥ٌ املطٛؾني َٔ اؿر َع محالتِٗ ٖٚٛ ضٝل املطاس١ يف املػاعس امل» األٚي١ٜٛ يًطٝٛف املطٛف أمحد دٖإ

ٚايكساز دا٤ بتٛدٝٗات عًٝا بإٔ تهٕٛ األٚي١ٜٛ يطٝٛف ايسمحٔ ايكادَني َٔ َػازم األزض َٚػازبٗا، ٚعٔ دٚز األضس ؾأعتكد إٔ 

خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ال تكتصس عًٝٗا ؾكط، بٌ تهٕٛ َػازن١ ؾعاي١ َٔ مجٝع املطٛؾني ٚأضسِٖ ٚمجٝع أٌٖ َه١ عا١َ 

 .«از ألدا٤ َٓاضهِٗٚخاص١، ست٢ ٜتِ تٛدٝ٘ اؿذ
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 صىر تائهً انحح ػهى شاشاث انًشاػز
 

 
 

 

 املهس١َ َه١ - سرٜؿ١ عبدايسمحٔ

 

خطت ٚشاز٠ اؿر خط٠ٛ ١َُٗ إىل األَاّ يف اإلعالٕ عٔ ايتا٥ٗني، سٝح أندت عرب َٛقعٗا االيهرتْٚٞ أْٗا ضتبح صٛز األطؿاٍ 

ٚذيو يطٗٛي١ ايتعسف عًِٝٗ َٔ قبٌ ذِٜٚٗ، ٚتكًٝص اؾٗد ايهبري ايتا٥ٗني عرب غاغات املػاعس اييت تٛؾسٖا َسانص إزغاد ايتا٥ٗني، 

 .يف عٓا٤ ايبشح عِٓٗ َكاز١ْ مبا نإ حيصٌ يف أعٛاّ ضابك١

ٚدا٤ت ٖرٙ اـط٠ٛ تصآَا َع َا تطسس٘ ايٛشاز٠ َٔ خدَات ايهرت١ْٝٚ ٚتك١ٝٓ ؽتصس َٔ خالهلا ايعدٜد َٔ اـدَات اييت ناْت 

هجري َٔ اؾٗد ٚايٛقت، إضاؾ١ إىل إٔ عسض ايصٛز عرب ايػاغات ميهٔ َٔ ايتعسف ع٢ً ايتا٥٘ تكدّ بطسم تكًٝد١ٜ، تطتػسم اي

ٚؼدٜد َٛقع٘ يف ٚقت قٝاضٞ بدال َٔ االػاٙ إىل َسانص إزغاد ايتا٥ٗني ٚاضتعساض األيما٤ املطذ١ً، ٚاييت قد تعرتٜٗا اختالؾات 

 .بطبب اـالف يف ايًػات ٚسسٚؾٗا ْٚطكٗا بني اؿذاز

ايٛشاز٠ بٝٓت عرب بٛابتٗا االيهرت١ْٝٚ أْٗا تعٌُ ع٢ً تػط١ٝ عُّٛ َسانص إزغاد اؿذاز ايتا٥ٗني مبػعس ٢َٓ بػاغات  ٚناْت

تًؿص١ْٜٝٛ إلظٗاز صٛز٠ ايطؿٌ ايتا٥٘ ع٢ً ايػاغات اـازد١ٝ مبكس األطؿاٍ ايتا٥ٗني مبػعس ٢َٓ يطٗٛي١ ايتعسف عًٝ٘ ٚاضتالَ٘ َٔ 

 .ذٜٚ٘

ٔ املسغدٜٔ ٚايهػاؾ١ يف َسنص إزغاد اؿذاز إلٜصاٍ اؿذاز ايتا٥ٗني إىل َكاز ضهِٓٗ يف املػاعس ٚدٓدت ٚشاز٠ اؿر عددا َ

املكدض١، سٝح ٚؾست ؾاْا كصص١ ملساقب١ َٚتابع١ َؤضطات ايطٛاؾ١ ٚزؾع ايتكازٜس ايالش١َ عٔ نٌ َؤضط١ َٚا تكدَ٘ َٔ خدَات 

 .ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ

اإلزغاد املٓتػس٠ يف َٓاطل اؿذاز تًعب دٚزا ٖاَا ٚنبريا يف تٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًؿسع ٚتكدّ ٚيؿت تكسٜس اؿر إىل إٔ َسانص 

خدَاتٗا يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ، ٚإٔ ايعاًَني يف تًو املسانص ٜتِ اختٝازِٖ بعٓا١ٜ ضٛا٤ ناْٛا َٔ املٛظؿني ايدا٥ُني أٚ املٛقتني ايرٜٔ 

 .اـرب٠ يف ايتعاٌَ َع اؾُٗٛز َٚالسعات ٚغها٣ٚ ٚاستٝادات اؿذازٜهٕٛ مبكدٚزِٖ ايتشدخ بعد٠ يػات َٚٔ ذٟٚ 
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 رحهت حح بانًذٌُت انٍىو 69اطتقبال 

 

    31/08/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املػاَطٞ ضاَٞ، ايدٜٚين عبداجملٝد

19:22:46 ّ 

 

ٜطتكبٌ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

٢ً َعدٍ يسسالت اؿر ٚاييت بدأت زس١ً سر ٖٚٛ أع 96ايّٝٛ 

زس١ً ١َٜٝٛ، ٜٚٓدؿض تدزجيا  82خالٍ ايػٗس اؾاز٣ بـ 6ّٜٛ 

ذٟ ايكعد٠، ست٢ انتُاٍ ٚصٍٛ َا ٜكازب ْصـ ًَٕٝٛ  18بعد 

 .َٔ ضٝٛف ايسمحٔ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ

زس١ً قدّٚ  180إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ خالٍ % َٔ ايعدد اإلمجايٞ يًشذاز ٜصًٕٛ دٛا 50ٚأٚضح َدٜس املطاز املٗٓدع قُد ايؿاضٌ إٔ 

ٖٚٛ املعدٍ ايطبٝعٞ، َػريا إىل داٖص١ٜ صاي١ اؿذاز  24َٚػادز٠، َػريا إىل إٔ دزد١ اؿساز٠ داخٌ صاالت املطاز ٚصًت إىل 

اصطداّ ساؾ١ً بأسد  ٚسٍٛ اْكطاع املٝاٙ عٔ املطاز ْتذ١ٝ .% 15َِٗٓ% َٔ ضٝٛف ايسمحٔ، ٚتطتكبٌ صاي١ املطاز ايس٥ط١ٝ 85الضكباٍ 

َٛاضري املٝاٙ يف املطاز، بني إٔ ضا٥ل اؿاؾ١ً أخطأ يف ايدخٍٛ يف املُس ايطؿًٞ غري املدصص يًشاؾالت، ْٚتر ذى عٔ نطس إلسد٣ 

املٛاضري ٚمت إصالح ذيو، َٛضشا أْ٘ عكد ادتُاع َع ْكاب١ ايطٝازات يتٛضٝح َطاز اؿاؾالت ايس٥ٝط١ٝ، َطٝؿا إٔ ايطؿح ايرٟ سدخ 

ضكط باب ٚاسد ْتٝذ١ غد٠ ايسٜاح اييت غٗدتٗا املد١ٜٓ املٓٛز٠، »ٚعٔ خًع أسد األبٛاب ايس٥ٝط١ قاٍ  .دقا٥ل ٚمتت َعاؾت٘ 10ضتُس ا

آالف َٛظـ، مبػازن١  7، َػريا إىل إٔ مجٝع األدٗص٠ ايعا١ًَ يف املطاز تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ بطاق١ بػس١ٜ تتذاٚش «ٚمت اضتبداي٘

غسن١ طريإ، يتأَني إدسا٤ات ايكدّٚ يًشذاز، الؾتا إىل إٔ االضتعدادات ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ  35ه١َٝٛ ٚدٗات س 8أنجس َٔ 

بدأت َٓر ٚقت َبهس َٔ خالٍ اعتُاد خط١ َتها١ًَ بعد ايٛقٛف ع٢ً اضتعدادات اؾٗات ايعا١ًَ باملطاز َٔ غسنات طريإ 

صادز َطًع١ عدّ صش١ إقاي١ َدٜس ايػسن١ املػػ١ً يًُطاز سطب َا َٔ َ« عهاظ»ٚعًُت  .ٚأدٗص٠ أ١َٝٓ ٚقطاعات خد١َٝ َتعدد٠

َدٜس ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ، « عهاظ»إىل ذيو نػـ يـ .أثري يف َٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

( َِٓٗ إىل 48899سادا مت تؿٜٛر ) ٠229951 بًؼ إٔ ايعدد اإلمجايٞ يًشذاز ايرٜٔ ٚصًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر َطًع غٗس ذٟ ايكعد

(. ٚأٚضح إٔ َسانص اضتكباٍ اؿذاز ايجالث١ تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ يف اضتكباٍ ضٝٛف يف نٌ 181025َه١ املهس١َ، ؾُٝا تبك٢ )

د١ٜٓ اضتكبٌ خالٍ َٔ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ َٚسنص َد١ٜٓ سذاز ايرب َٚسنص طسٜل اهلذس٠، َبٝٓا إٔ َطاز امل

( سادا، ٚالؾتا إىل أْ٘ ضٝتِ 214984ايؿرت٠ املاض١ٝ ضعـ َا اضتكبً٘ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠، سٝح ٚصٌ ايعدد إىل )

َٔ ايػٗس اؿايٞ يف َد١ٜٓ سذاز ايرب ع٢ً طسٜل ايطالّ ٚؾل خطط متت دزاضتٗا  20 - 18اضتكباٍ اؿذاز ايكادَني بسا خالٍ أٜاّ 

اضتُساز ايعٌُ يف َد١ٜٓ املًو عبداهلل ـد١َ اؿذاز ع٢ً َداز « عهاظ»إىل ذيو، زصدت عدض١  .١ًٝ االضتكباٍ ٚايتؿٜٛريف عُ

بسدا آخس  20بسدا يإلضهإ ايؿٓدقٞ ٚ 80ٜرنس إٔ َػسٚع املد١ٜٓ ٜتطُٔ إْػا٤  .ايطاع١ َٔ أدٌ إلاش امل١ُٗ يف ايٛقت احملدد هلا

أيـ غدص يف ايطاع١، باإلضاؾ١ إىل َسنص ػازٟ  84صٜت َسنص١ٜ يًٓكٌ ايعاّ بطاق١ اضتٝعاب١ٝ يًددَات اإلداز١ٜ، ٚقط١ تساْ

 .آالف َصٌ 10ضسٜس ٚداَع ٜتطع يـ 400َٚطتػؿ٢ عاّ بطع١ 
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 خىخت: ال تأثٍز ػهى انحح

 

 

 ّ 19:22:48    31/08/2015( دد٠) داٚٚد قُد

 

أند يـ)عهاظ( املدٜس ايعاّ يًُهتب ايتٓؿٝرٟ جملًظ 

ٚشزا٤ ايصش١ يدٍٚ اـًٝر ايربٚؾٝطٛز تٛؾٝل بٔ أمحد 

خٛد١ إٔ املهتب ٜتابع َطتذدات نٛزْٚا يف َطتػؿ٢ 

اؿسع ايٛطين بايسٜاض َٜٛٝا، َٛضشًا إٔ ازتؿاع ْطب١ 

 .اإلصابات اؾدٜد٠ ْتٝذ١ اْتػاز ايعد٣ٚ داخٌ املٓػأ٠ ايصش١ٝ

ٚأغاز إىل إٔ ايؿريٚع ئ ٜؤثس ع٢ً َٛضِ اؿر، يف ظٌ ٚدٛد سص١َ إدسا٤ات صش١ٝ يف املٓاؾر ٚاملطازات َٚٛاقع اؿر نؿ١ًٝ بسصد 

أ١ٜ إصابات باملسض، َتٛقعا اضتكساز َٛد١ تطذٌٝ اإلصابات يف ايسٜاض يف األٜاّ املكب١ً، الؾتا إىل إٔ ٚشازات ايصش١ يف دٍٚ اجملًظ 

 .ت ايٛقا١ٝ٥ ٚايتدابري ايعامل١ٝ اييت أٚصت بٗا َٓع١ُ ايصش١ ايعامل١ٝتطبل نٌ اإلدسا٤ا

ٚأٚضح إٔ اؾُع١ٝ ايطعٛد١ٜ يًٛبا٥ٝات تطتطٝـ بايتعإٚ َع املهتب ايتٓؿٝرٟ جملًظ ٚشزا٤ ايصش١ يدٍٚ فًظ ايتعإٚ يف اؿادٟ 

١َٝٛ املعد١ٜ ٚتػٌُ االْؿًْٛصا ٚايهٛزْٚا ٚاؿ٢ُ عػس َٔ صؿس املكبٌ املؤمتس اـًٝذٞ )ايسؤ٣ ٚايتشدٜات( ملٓاقػ١ األَساض اؾسث

ايػٛن١ٝ، ٚاؾدٜد يف عًِ ايتشصٝٓات ضد اؾساثِٝ )ايبهتريٜا ٚايؿريٚضات(، َٚهاؾش١ ايعد٣ٚ داخٌ املطتػؿٝات، ٚاْتػاز 

١ ٚايطهس ٚضػط ايدّ، األَساض غري املعد١ٜ )َجٌ ايطسطإ ٚدًطات األٚع١ٝ ايد١َٜٛ ٚايدَاغ١ٝ(، ٚتؿػٞ األَساض املص١َٓ َجٌ ايطُٓ

( ضاع١ تعًِٝ طيب َطتُس َٔ 30صش١ األّ ٚايطؿٌ، نُا ٖٛ اؿاٍ أٜطا ؾُٝا خيص األَساض املتعًك١ باؿر، َبٝٓا أْ٘ مت اعتُاد )

 .اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًتدصصات ايصش١ٝ
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 :تفقذ انًُفذ انصحً بًطار خذة.. انفانح نهًظؤونٍٍ

 ضاػفىا اندهىد نخذيت ضٍىف انزحًٍ

 

 )داٚٚد )دد٠ قُد 

 ص 02:49:34    01/09/2015

 

تؿكد ٚشٜس ايصش١ املٗٓدع خايد ايؿاحل، املٓؿر ايصشٞ مبطاز 

املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ، يف شٜاز٠ َؿاد١٦ أَظ، ٚذيو عطٛز 

َدٜس ايػؤٕٚ ايصش١ٝ مبشاؾع١ دد٠ ايدنتٛز َبازى بٔ 

ظاؾس عطريٟ، َٚدٜس َسانص املساقب١ ايصش١ٝ باملطاز 

ملايهٞ، َٚػسف أعُاٍ اؿر باملسانص صاحل عبدايػين ا

ايػاَدٟ، َط٦ُٓا ع٢ً ضري ايعٌُ ٚتٛؾس األد١ٜٚ ٚاألدٗص٠ 

 .ايالش١َ يف َسانص املساقب١ ايصش١ٝ

ٚدعا ايؿاحل مجٝع َٓطٛبٞ ايصش١ يبرٍ نٌ اؾٗد ٚايعطا٤ يف خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ، َطذال تكدٜسٙ ؾُٝع املُازضني ايصشٝني 

َٔ دٗت٘، أند د. َبازى عطريٟ، َتابعت٘ ٚدعُ٘ املتٛاصًني يهٌ َا حيتاد٘ املٓؿر  .سذاز بٝت اهلل اؿساّع٢ً تؿاِْٝٗ يف خد١َ 

ألدا٤ ايعٌُ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب ٚاـسٚز بٛد٘ َػسف يٛطٓٓا اؿبٝب أَاّ ضٝٛف ايسمحٔ. إىل ذيو، ضذٌ َدٜس َسانص املساقب١ 

ايصش١، َٚدٜس صش١ دد٠ ع٢ً تٛدُٝٗٗا َٚتابعتُٗا ٚدعُُٗا املتٛاصٌ ٚايدا٥ِ، ايصش١ٝ باملطاز عبدايػين املايهٞ، تكدٜسٙ يٛشٜس 

 .َؤندًا إٔ إدازت٘ سسٜص١ ع٢ً تكدِٜ نٌ َا خيدّ ضٝٛف ايسمحٔ يٝؤدٚا ؾسٜط١ اؿر ِٖٚ بصش١ ٚعاؾ١ٝ
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 فً انحح« انُقم»فزٌق ػًم نًتابؼت خطت 

 

ص 02:49:35    01/09/2015( املهس١َ َه١)اؿُٝدٟ خايد  

 

ٜس ايٓكٌ املٗٓدع عبداهلل بٔ عبدايسمحٔ املكبٌ، ؾسٜكا َٔ َٓطٛبٞ ايٛشاز٠ ٜطِ َٗٓدضني ٚؾٓٝني ٚإدازٜني يًكٝاّ باألعُاٍ نًـ ٚش

ٚاملٗاّ اييت تطُٓتٗا خط١ عٌُ ايٛشاز٠ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، يف فاٍ ايطسم ٚأْػط١ ايٓكٌ املدتًؿ١ يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ 

ػاعس املكدض١ ٚبعض املٛاقع يف َٓاطل املًُه١ املدتًؿ١. ٚاغتًُت خط١ ايٛشاز٠ ايتػػ١ًٝٝ هلرا املٛضِ ع٢ً ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚٓطك١ امل

 ايكٝاّ بعد٠ َٗاّ، َٔ أبسشٖا: َتابع١ أعُاٍ ٚأْػط١ ايٓكٌ املدتًؿ١ َٔ خالٍ املساقب١ ٚايتؿتٝؼ ٚاملتابع١ ع٢ً املسخصني يتًو األْػط١

ات ايصادز٠ هلِ َٔ ايٛشاز٠ ٚداٖصٜتِٗ يتكدِٜ تًو اـدَات اييت تػٌُ; ْكٌ ايبطا٥ع ٚتسسًٝٗا َٚد٣ ايتصاَِٗ بايػسٚط ٚايتعًُٝ

بايػاسٓات، األدس٠ ايعا١َ، تأدري ايطٝازات، ْكٌ ٚتسسٌٝ ايسناب بايطٝازات ايصػري٠، ايٓكٌ باؿاؾالت، َٚتابع١ اـدَات اييت 

 .تكدَٗا ايػسن١ ايطعٛد١ٜ يًٓكٌ اؾُاعٞ
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 نحداج انظىداٌوصىل أول فىج 

 

 ص 02:49:34    01/09/2015( دد٠) شٜد أبٛ خري قُد

 

ٚصٌ، أَظ، أٍٚ ٚؾد سذاز ضٛداْٞ عٔ طسٜل ايبشس، بعدد 

 .سادا ٚساد١ 735

ٚنإ يف اضتكباهلِ ٚؾد زؾٝع بس٥اض١ ايكٓصٌ ايعاّ ايطؿري 

خايد قُٛد محد ايرتع، َٚٓطل بعج١ اؿر ٚايعُس٠ عصاّ 

ا٤ دد٠ اإلضالَٞ عط١ٝ ايصٖساْٞ، ٚايعكٝد قُد إدزٜظ، ٚايعكٝد ؾؤاد سطإ، ٚاملًشل ايعطهسٟ أمحد خًـ اهلل، ْٚا٥ب َدٜس َٝٓ

ايؿاضٌ، ٚاملطتػاز عبد ايؿتاح ضٝد أمحد، َٚطؤٚيٕٛ بٛشاز٠ اؿر، ٚعدد َٔ أؾساد اؾاي١ٝ ايطٛدا١ْٝ ٜتكدَِٗ قُد اؿطٔ 

 ..اهلٛازٟ، ٚسامت ضس اـتِ، ٚعبد ايٖٛاب املًٝو
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 شٌت خاهشة الطتقبال انحداجوانًزك.. .

 

 ص 02:49:35    01/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املػاَطٞ ضاَٞ، املُْٝٛٞ ضًطإ

 

 .أنًُت اؾٗات املع١ٝٓ ناؾ١ اـدَات يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ، يتكدميٗا يًشذاز

ـد١َ ضٝٛف ايسمحٔ، نُا زصدت سسن١ ٚصٍٛ َٚػادز٠ بايصٛز ايعٌُ ايرٟ تكّٛ ب٘ عد٠ دٗات سه١َٝٛ « عهاظ»ٚزصدت 

 .اؿذاز ٚسسنتِٗ سٍٛ َطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ يف احملالت ايتذاز١ٜ املدتًؿ١

عددا َِٓٗ َتشدثني عٔ غعٛزِٖ ِٖٚ يف طٝب١ ايطٝب١ قبٌ ايتٛد٘ مله١ املهس١َ، سٝح ٜكٍٛ اؿاز َٗدٟ إبساِٖٝ « عهاظ»ٚايتكت 

ضٓٛات، َؤندا أْ٘ مل ٜٛاد٘ أٟ صعٛبات  7عاَا، َٔ ايعسام، إٕ اهلل أنسَ٘ باؿر يًُس٠ األٚىل بعد اْتعاز يتشكٝل أَٓٝت٘ « 70»

ٚأث٢ٓ نٌ َٔ َادد دعؿس صادم، ٚمحاد زضا، ٚعًٞ َٗدٟ، ٚدابس عًٞ، ٚعًٞ سطني، ع٢ً  .تٛقع٘ أبداٚٚددٚا اضتكباال مل ٜهٔ ٜ

سطٔ االضتكباٍ ايرٟ ٚددٚٙ ٚاـدَات اؾ١ًًٝ اييت ٚؾستٗا سه١َٛ املًُه١ يًشذاز، َعربٜٔ عٔ ؾسستِٗ بسؤ١ٜ َطذد املصطؿ٢ 

 .ٝ٘ ايطُأ١ْٓٝ ايها١ًَ ٚايساس١ ايٓؿط١ٝص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ألْ٘ َٔ أغسف ٚأمجٌ األَانٔ، ٚٚددٚا ؾ

عدد َٔ ايعاًَني يف ؾٓادم َسنص١ٜ املد١ٜٓ، إٔ مجٝع ايؿٓادم ٖٝأت يطهٔ ضٝٛف ايسمحٔ، ٚيٝظ « عهاظ»َٔ دٗتِٗ، أند يـ

ٖٓاى َػه١ً يف ضهٔ اؿذاز بطبب إشاي١ ايهجري َٓٗا يصاحل تٛضع١ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ، باعتباز إٔ ٖٓاى خططا ٚددٚي١ 

 .يتؿٜٛر اؿذاز

َٔ د١ٗ اخس٣، نػؿت َؤغسات األدا٤ ـدَات اؿذاز يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚؾكا ـط١ عٌُ ؾسع ٚشاز٠ اؿر يف 

%، َٚطت٣ٛ زض٢ َكدَٞ ايبالغات عٔ املعاؾ١ َٔ ؾسع ايٛشاز٠ 93.75املد١ٜٓ املٓٛز٠، إٔ َطت٣ٛ اؾاٖص١ٜ اي١َٝٛٝ ملطانٔ اؿذاز 

95%. 

دقٝك١، ؾُٝا نإ شَٔ ٚصٍٛ  25دقا٥ل، َٚعاؾ١ ايبالغات عرب َسنص ايعٓا١ٜ باؿذاز  7ٝٓت إٔ َتٛضط شَٔ إزغاد اؿاز ايتا٥٘ ٚب

 .دقٝك١ 25دقا٥ل، َٚٔ دد٠  7دقا٥ل، ٚاضتكباٍ ساؾ١ً سذاز قاد١َ َٔ َه١ املهس١َ  104زس١ً ٚتٛد٘ سذادٗا يًطهٔ 

 .سذاز 234005ٖـ، بإٔ إمجايٞ اؿذاز ايكادَني 1436/11/11ْٖٚٛت اإلسصا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ ؿذاز اـازز ست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ 
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دقائق 3تفىٌح حافالث انحداج خالل   

 

 ص 02:49:35    01/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املعرييف عبدايعصٜص

آخس ْكط١ ملػادز٠  9ٜػهٌ َسنص تؿٜٛر اؿذاز يف َسنص نًٝٛ 

اؿذاز َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ سٝح ٜػٗد ٦َات اؿاؾالت اييت تػادز 

بػهٌ َٜٛٞ إىل َه١ املهس١َ َٓر بدا١ٜ غٗس ذٟ ايكعد٠ اؿايٞ. 

ٚتهجـ قطاعات ٚشاز٠ اؿر دٗٛدٖا يتكدِٜ مجٝع اـدَات 

ٚايتطٗٝالت ضُٔ َسس١ً َػادز٠ ضٝٛف ايسمحٔ، سٝح ٜكّٛ 

ٓؿٝر َٗاَ٘ يف خد١َ ضٝٛف ايسمحٔ املػادزٜٔ ٚاملازٜٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يف طسٜكِٗ إىل بت 9َسنص ايتؿٜٛر ضُٔ َساؾل َسنص نًٝٛ 

ٚايتكطت عدضتٗا ضري ايعٌُ ٖٓاى سٝح أغاز ز٥ٝظ َسنص  9ٚقؿت ع٢ً املسنص زقِ « عهاظ»َه١ املهس١َ يتأد١ٜ َٓاضو اؿر. 

ضاع١ ع٢ً خد١َ اؿذاز  24ٚشاز٠ اؿر ٜعًُٕٛ ع٢ً َداز  َٛظؿًا َٔ 45َساقب١ تؿٜٛر اؿذاز ٖػاّ صاحل بدز ايدٜٔ اؿذاز اىل إ 

عرب مخط١ َطازات كصص١ يًشاؾالت ٚاملسنبات املػادز٠ مله١ املهس١َ ٜٚكَٕٛٛ بايتأند َٔ انتُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ سٝح 

تكباٍ اؿذاز يف َه١ ٜتِ تطذٌٝ َعًَٛات اؿذاز املػادزٜٔ عرب َٛقع ايٛشاز٠ بػهٌ ؾٛزٟ ٚذيو يٛصٍٛ االيما٤ يد٣ َسنص اض

املهس١َ ٚذيو بٗدف تكًٝص ٚقت اإلدسا٤ات ٚتطٌٗٝ ٚٚصٍٛ اؿذاز بأضسع ٚقت ممهٔ سٝح ال ٜطتػسم ٚقٛف اؿاؾ١ً يف َسنص 

 .دقا٥ل 3ايتؿٜٛر أنجس َٔ 
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 انحداج ٌظدذوٌ ػهى أرض يطار انًذٌُت انًُىرة فزحا بانىصىل
 

 

 :قصاص َسٚإ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

 

امل حيًُٕٛ ع٢ً َد٣ سٝاتِٗ بصٜاز٠ اؿسَني ايػسٜؿني ألدا٤ َٓاضو اؿر أٚ ايعُس٠، ٚػدِٖ جيُعٕٛ املاٍ يًٛصٍٛ املطًُٕٛ سٍٛ ايع

إىل املًُه١ اييت خصٗا اهلل قٝاد٠ ٚغعبا غد١َ ضٝٛؾ٘ عص ٚدٌ َٔ سذاز َٚعتُسٜٔ ،ٚال ميهٔ ايػعٛز بؿسس١ َٔ أنسَ٘ اهلل 

َٔ ٜػاٖد ايؿسس١ ع٢ً ايٛدٛٙ اييت تطذد هلل غهسا ٚمحدا . ٖٚرٙ صٛز تسصد ايؿسس١ ببًٛؽ بصٜاز٠ ٖرٙ ايبالد ألدا٤ َٓاضو اؿر إال 

 .سًِ ايعُس ٖٚٞ َػاٖد ٜساٖا اؾُٝع يف ضاس١ َطاز األَري قُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 يذٌز صحت اندىف ٌتفقذ يذٌُت انحداج بأبً ػدزو
 

 

 :المسلم خالد - الجوف

ايعا١َ يًػؤٕٚ ايصش١ٝ مبٓطك١ اؾٛف االضتعدادات  بدأت املدٜس١ٜ

الضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايكادَني ألدا٤ ؾسٜط١ اؿر عٔ 

 .طسٜل ايرب

سٝح قاّ َدٜس عاّ ايػؤٕٚ ايصش١ٝ مبٓطك١ اؾٛف األضتاذ سطني 

ع٢ً ناؾ١ االضتعدادات اييت بدأت ايسًٜٚٞ، ظٛي١ تؿكد١ٜ يًُسنص ايصشٞ يف َد١ٜٓ اؿذاز يف َسنص أبٛ عذسّ، ٚاطًع خالهلا 

 .َبهس٠ الضتكباٍ ضٝٛف ايسمحٔ، ٚأطُإٔ ع٢ً ضري ايعٌُ يف املسنص

ٚأٚضح َدٜس صش١ اؾٛف ايسًٜٚٞ، إٔ املسنص ٜػٌُ تكدِٜ ناؾ١ اـدَات ايصش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ َٓٗا ايعالد١ٝ ٚايدٚا١ٝ٥ ٚاإلضعاؾ١ٝ، 

ني َٔ مل ٜطبل ؼصٝٓ٘، إىل داْب إعطا٤ ايعالز ايٛقا٥ٞ ايالشّ بريو، ٚايتأند َٔ ؼصني اؿذاز بًكاح اؿ٢ُ ايػٛن١ٝ ٚؼص

 .ٚيف ْٗا١ٜ اؾٛي١ سح مجٝع ايعاًَني باملسنص ع٢ً برٍ أقص٢ اؾٗٛد ـد١َ ضٝٛف بٝت اهلل اؿساّ
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 انذفاع انًذًَ ٌختتى ورشت انؼًم انثاٍَت نهحًاٌت انًذٍَت فً انحح

 

 دايبال –ايسٜاض 

 

اختتُت َؤخسًا أعُاٍ ٚزغ١ ايعٌُ ايجا١ْٝ يًشُا١ٜ 

املد١ْٝ باؿر املكا١َ مبكس َعٗد ايدؾاع املدْٞ يف 

ايسٜاض مبػازن١ َٓطٛبٞ اؾٗات اؿه١َٝٛ 

بتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف ساالت املع١ٝٓ، 

 .ايطٛازئ خالٍ َٛضِ اؿر ٚاملػازنني يف َسنص عًُٝات ايطٛازئ

ٚأٚضح قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ايًٛا٤ محد املبدٍ إٔ أعُاٍ ايٛزغ١ تٓاٚيت ايعدٜد َٔ املٛضٛعات ذات ايعالق١ 

يٝات اؾٗات اؿه١َٝٛ يف تٓؿٝر خطط اؿُا١ٜ املد١ْٝ مبٛاد١ٗ ساالت ايطٛازئ خالٍ َٛضِ اؿر ٚبٝإ َٗاّ َٚطؤٚ

يف ساالت ايطٛازئ ٚاـاص١ باإلخال٤ ٚاإلٜٛا٤ ٚاإلغاث١ ٚأعُاٍ اإلضٓاد ٚإعاد٠ األٚضاع إىل َا ناْت عًٝ٘ يف ساالت 

ٜس نُا اضتعسض املػازنٕٛ يف أعُاٍ ايٛزغ١ قا١ُ٥ املداطس االؾرتاض١ٝ يف َٓطك١ املػاعس ٚآيٝات متس .ايطٛازئ

ايبالغات عٔ اؿاالت ايطاز١٥ َٔ خالٍ َسنص عًُٝات ايطٛازئ يف اؿر بايتطبٝكات ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ املطتدد١َ يف 

تٓؿٝر خطط ايدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛازئ يف مجٝع أعُاٍ اؿر، َٚد٣ اضتؿاد٠ اؾٗات اؿه١َٝٛ َٓٗا يف أدا٤ 

يتٛصٝات اييت تٗدف إىل زؾع َطت٣ٛ أدا٤ اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ٚخًص املػازنٕٛ يف ايٛزغ١ إىل عدد َٔ ا .َٗاَٗا

ايعالق١ بأعُاٍ ايدؾاع املدْٞ باؿر يف ساالت ايطٛازئ َٓٗا ضسٚز٠ قٝاّ اؾٗات املع١ٝٓ بتطٜٛس خطط ايطٛازئ املعٍُٛ 

ايهٛازخ  بٗا يدٜٗا َٚسادع١ ايُٓاذز اـاص١ بإدسا٤ات تٓؿٝرٖا ع٢ً أضظ ٚاقع١ٝ يسؾع نؿا٠٤ عًُٝات َٛاد١ٗ

ٚاملداطس اييت قد تٗدد ضال١َ ضٝٛف ايسمحٔ، ع٢ً إٔ تكّٛ ناؾ١ اؾٗات اؿه١َٝٛ بسؾع خططٗا ايتؿص١ًٝٝ 

ٚمشًت ايتٛصٝات قٝاّ اؾٗات املع١ٝٓ بتٓؿٝر  .يًُدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ إلبالغٗا يهاؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ األخس٣

ٗا َٔ ايعاًَني يف فاٍ ايطٛازئ ٚتٛؾري ناؾ١ املتطًبات ايالش١َ يريو أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف اؿر، بتدزٜب َٓطٛبٝ

ٚؼدٜح مجٝع اإلدسا٤ات ٚاملعًَٛات اـاص١ بتٓؿٝر َٗاَٗا خالٍ َٛضِ اؿر، َع بٝإ إَهاْات ٚقدزات ٖرٙ اؾٗات 

١ٝ ضُٔ َٝصاْٝات اؾٗات ٚتطذًٝٗا ع٢ً اؿاضب اآليٞ، ٚزبطٗا آيًٝا باملدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ ٚإجياد بٓٛد َاي

املع١ٝٓ يتٓؿٝر ايتُازٜٔ ايؿسض١ٝ اـاص١ باملٗاّ املٓٛط١ بٗا يف ساالت ايطٛازئ ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ زبط غسف ايعًُٝات 
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ٚاملطتددّ يف َسنص عًُٝات ايدؾاع املدْٞ باؿر ٚاالضتؿاد٠ « َػاعس َاب»يف اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١ بٓعاّ 

 .سم اـاص١ ٚايٛسدات املٝدا١ْٝ يف ساالت ايطٛازئَٓ٘ يف تٛدٝ٘ ايؿ

َتدزبًا يف ٖرٙ ايٛزغ١ َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١ بتٓؿٝر أعُاٍ  77ٚأضاف ايًٛا٤ املبدٍ أْ٘ دس٣ َػازن١ 

٠ ايدؾاع املدْٞ يف ساالت ايطٛازئ باؿر مشًت:ٚشاز٠ ايدؾاع، ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين، ٚشاز٠ اؿر، ٚشاز٠ ايصش١، ٚشاز

املاي١ٝ، ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، ٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ، ٚشاز٠ ايتذاز٠ ٚايصٓاع١، ٚشاز٠ ايتعًِٝ، ٚشاز٠ ايٓكٌ، 

ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ، ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد، ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ 

ت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ايس٥اض١ ايعا١َ يألزصاد ٚمحا١ٜ ايب١٦ٝ، ايػسن١ ايطعٛد١ٜ ٚاملطذد ايٓبٟٛ، ١٦ٖٝ االتصاال

يًهٗسبا٤، غسن١ املٝاٙ ايٛط١ٝٓ، ١٦ٖٝ اهلالٍ األمحس، األَٔ ايعاّ، ٚطريإ األَٔ ٚاـدَات ايطب١ٝ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ، 

صٌ إيٝٗا يف ختاّ أعُاٍ ايٛزغ١ َٔ غأْٗا ٚأعسب عٔ ثكت٘ يف إٔ ايتٛصٝات اييت مت ايتٛ .ٚاملدٜس١ٜ ايعا١َ ؿسع اؿدٚد

إٔ تطِٗ بإذٕ اهلل يف زؾع َطت٣ٛ أدا٤ اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١ بأعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف َٛاد١ٗ ساالت ايطٛازئ 

 .باؿر ال قدز اهلل َتًُٓٝا يًذُٝع ايتٛؾٝل
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 «انحداج خذيت» َظاو نؼقىباث «انتشهٍز» إضافت.. انىسراء يدهض

 

 دد٠ -ٚاع

 

ايربْاَر »أقس فًظ ايٛشزا٤، إْػا٤ بسْاَر ٚطين باضِ

، بٗدف «ايٛطين يدعِ إداز٠ املػسٚعات يف اؾٗات ايعا١َ

اإلضٗاّ يف زؾع نؿا١ٜ ٚدٛد٠ تٓؿٝر املػسٚعات َٔ خالٍ 

 .تطبٝل أؾطٌ املُازضات ايعامل١ٝ يف فاالت إداز٠ املػسٚعات

ٚٚاؾل اجملًظ بس٥اض١ ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني صاسب 

يف دًطت٘ بعد ظٗس أَظ اإلثٓني يف قصس ايطالّ  -سؿع٘ اهلل-ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ز إىل املًُه١ إىل ايعكٛبات املكسز٠ يف نٌ َٔ: ْعاّ خد١َ سذاز ايداخٌ، ْٚعاّ ْكٌ اؿذا« ايتػٗري»ظد٠، ع٢ً إضاؾ١ 

ٚإعادتِٗ إىل بالدِٖ، ٚتٓعِٝ خدَات املعتُسٜٔ ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايكادَني َٔ خازز املًُه١، نُا ٚاؾل ع٢ً 

 .يتأغريات األعُاٍ املؤقت١ ٚاملٛيم١ٝ« اؾدٜد٠»ايال٥ش١ ايتٓع١ُٝٝ 

 دعِ ايػسع١ٝ

ع٢ً ْتا٥ر َباسجات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ  ٚيف بدا١ٜ اؾًط١، أطًع ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اجملًظ

 -زعاٙ اهلل-َع أخٝ٘ ايس٥ٝظ عبدزب٘ َٓصٛز ٖادٟ ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ، ٚتأنٝدٙ  -سؿع٘ اهلل-عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ُٔ َٚطاعد٠ غعب٘ ع٢ً دعِ املًُه١ ايهاٌَ يًذُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚسهَٛتٗا ايػسع١ٝ، ٚسسصٗا ايدا٥ِ ع٢ً أَٔ ٚاضتكساز ايٝ

 .ايػكٝل

 تكدٜس ميين

ٚأٚضح ٚشٜس ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ ٚشٜس ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ بايٓٝاب١ ايدنتٛز َادد ايكصيب، عكب اؾًط١، إٔ فًظ ايٛشزا٤ قدز يف 

سٜؿني، ٖرا ايطٝام َا عّبس عٓ٘ ايس٥ٝظ عبدزب٘ َٓصٛز ٖادٟ ز٥ٝظ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ يف زضايت٘ اـط١ٝ ـادّ اؿسَني ايػ

ٚاييت تطًُٗا ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، َٚا تطُٓت٘ َٔ غهس ٚاَتٓإ ع٢ً األَس املًهٞ ايرٟ أمثس عٔ تصشٝح أٚضاع َا 

ٜكازب ْصـ ًَٕٝٛ ميين ناْٛا ٜكُٕٝٛ بػهٌ غري َػسٚع، َٚٓشِٗ بطاق١ شا٥س، ٚايطُاح هلِ بايعٌُ يتشطني أٚضاعِٗ 

ه١ ببٓا٤ َسنص يإلٜٛا٤ داخٌ األزاضٞ اي١ُٝٓٝ تكدّ ؾٝ٘ اـدَات اإلغاث١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ املعٝػ١ٝ ٚسؿغ نساَتِٗ، ٚتهؿٌ املًُ

يًعايكني يف املٓاؾر اؿدٚد١ٜ، ٚقٝاّ املًُه١ مبعاؾ١ املصابني ٚاؾسس٢ َٔ نٌ األطساف ٚايؿ٦ات بال متٝٝص أٚ تؿسق١ يف 

ٌ املطتػؿٝات اييت ضبل يًًُُه١ إْػاؤٖا يف ايُٝٔ املػايف ٚاملسانص ايصش١ٝ يف املٓاطل اؿدٚد١ٜ، ٚاالضتُساز يف تػػٝ

 .بهاٌَ طاقاتٗا
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 َطتذدات األسداخ

ٚبني إٔ اجملًظ اضتعسض مج١ً َٔ ايتكازٜس عٔ َطتذدات األسداخ ٚتطٛزاتٗا إقًًُٝٝا ٚعسبًٝا ٚدٚيًٝا، ٚأعسب عٔ إداْت٘ 

بشسٜٔ ٚأضؿس عٔ اضتػٗاد زدٌ أَٔ ٚإصاب١ ٚاضتٓهازٙ ايػدٜدٜٔ يًتؿذري اإلزٖابٞ ايرٟ ٚقع يف قس١ٜ نسا١ْ مبًُه١ اي

آخسٜٔ، َؤندًا إٔ ٖرٙ اؾسا٥ِ اإلزٖاب١ٝ اييت تٗدف إىل شعصع١ األَٔ ٚضؿو دَا٤ األبسٜا٤ تتٓاؾ٢ َع مجٝع ايكِٝ ٚاملبادئ 

ًُه١ اإلْطا١ْٝ مما ٜتطًب تهجٝؿا يًُصٜد َٔ اؾٗٛد ايدٚي١ٝ يًكطا٤ ع٢ً اإلزٖاب َٚصادز متًٜٛ٘، َعسبًا عٔ تعاشٟ امل

 . سه١َٛ ٚغعبًا ملًُه١ ايبشسٜٔ ايػكٝك١ ًَهًا ٚسه١َٛ ٚغعبًا ٚمتٓٝاتٗا يًُصابني بايػؿا٤ ايعادٌ

 َرنسات تؿاِٖ

ٚأؾاد د. َادد ايكصيب إٔ فًظ ايٛشزا٤ اطًع ع٢ً املٛضٛعات املدزد١ ع٢ً ددٍٚ أعُاٍ دًطت٘، َٚٔ بٝٓٗا َٛضٛعات اغرتى 

بايتٛقٝع َع اؾاْب املصسٟ ع٢ً « أٚ َٔ ٜٓٝب٘»املٛاؾك١ ع٢ً تؿٜٛض ٚشٜس ايجكاؾ١ ٚاإلعالّ فًظ ايػٛز٣ يف دزاضتٗا، ٚاْت٢ٗ إىل 

بسْاَر تٓؿٝرٟ يًتعإٚ يف فاٍ اإلذاع١ ٚايتًٝؿصٜٕٛ ٚبسْاَر تٓؿٝرٟ يًتعإٚ ايجكايف بني املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚمجٗٛز١ٜ 

بايتٛقٝع َع اؾاْب « أٚ َٔ ٜٓٝب٘»ػرتن١، ٚتؿٜٛض ٚشٜس ايتعًِٝ َصس ايعسب١ٝ، ٚذيو يف إطاز ايًذ١ٓ ايطعٛد١ٜ املصس١ٜ امل

املصسٟ ع٢ً بسْاَر تٓؿٝرٟ تسبٟٛ تعًُٝٞ بني املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚمجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ، ٚذيو يف إطاز ايًذ١ٓ ايطعٛد١ٜ 

اْب املصسٟ يف غإٔ َػسٚع َرنس٠ بايتباسح َع اؾ« أٚ َٔ ٜٓٝب٘»املصس١ٜ املػرتن١، نُا ٚاؾل ع٢ً تؿٜٛض ٚشٜس ايعٌُ 

أٚ َٔ »تؿاِٖ يف فاالت ايعٌُ بني املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚمجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ، ٚايتٛقٝع عًٝ٘، ٚتؿٜٛض ٚشٜس ايصزاع١ 

ٛد١ٜ بايتباسح َع اؾاْب املصسٟ يف غإٔ َػسٚع َرنس٠ تؿاِٖ يًتعإٚ يف اجملاالت ايصزاع١ٝ بني املًُه١ ايعسب١ٝ ايطع« ٜٓٝب٘

ـ بايتباسح َع « أٚ َٔ ٜٓٝب٘»ٚمجٗٛز١ٜ َصس ايعسب١ٝ ٚايتٛقٝع عًٝ٘، ٚتؿٜٛض ز٥ٝظ َد١ٜٓ املًو عبداهلل يًطاق١ ايرز١ٜ ٚاملتذدد٠ ـ 

اؾاْب املصسٟ يف غإٔ َػسٚع اتؿام يًتعإٚ يف فاٍ االضتدداَات ايط١ًُٝ يًطاق١ اي١ٜٚٛٓ بني املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 

 .سب١ٝ ٚايتٛقٝع عًٝ٘ٚمجٗٛز١ٜ َصس ايع

 بسْاَر ٚطين

ايربْاَر ايٛطين يدعِ إداز٠ املػسٚعات »ٚاؾل فًظ ايٛشزا٤ بعد االطالع ع٢ً َا زؾع٘ ٚشٜس املاي١ٝ ع٢ً إْػا٤ بسْاَر ٚطين باضِ 

ُازضات ٜٗدف إىل اإلضٗاّ يف زؾع نؿا١ٜ ٚدٛد٠ تٓؿٝر َػسٚعات اؾٗات ايعا١َ َٔ خالٍ تطبٝل أؾطٌ امل« يف اؾٗات ايعا١َ

ايعامل١ٝ يف فاالت إداز٠ املػسٚعات، َٚٔ بني أٖداف ايرباَر، ايرٟ ٜػسف عًٝ٘ فًظ إداز٠ بس٥اض١ ٚشٜس االقتصاد ٚايتدطٝط 

ملتابع١ ٚتٓطٝل إداز٠ « َهاتب إداز٠ َػسٚعات»ٚضع املعاٜري ايالش١َ يتشدٜد اؾٗات ايعا١َ اييت تتطًب َػسٚعاتٗا إْػا٤ 

تٓؿٝرٖا يريو، ٚتطٜٛس َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ إلداز٠ املػسٚعات تطاعد اؾٗات ايعا١َ يف ٖرا ايػإٔ  َػسٚعاتٗا، ٚايتشّكل َٔ

باضتدداّ أؾطٌ املُازضات ايعامل١ٝ، ٚاإلضٗاّ يف تأٌٖٝ ايهٛادز ايٛط١ٝٓ ايعا١ًَ يف َهاتب إداز٠ املػسٚعات مبا ٜطُٔ زؾع 

 .َطت٣ٛ أدا٥ٗا

 عكٛب١ ايتػٗري

ٖـ، 16/7/1436ٚتازٜذ  70/36ع ع٢ً َا زؾع٘ ٚشٜس اؿر، ٚبعد ايٓعس يف قساز فًظ ايػٛز٣ زقِ ٚقسز اجملًظ بعد االطال

املٛاؾك١ ع٢ً إضاؾ١ عكٛب١ ايتػٗري إىل عكٛبات َكسز٠ يف نٌ َٔ: ْعاّ خد١َ سذاز ايداخٌ، ْٚعاّ ْكٌ اؿذاز إىل املًُه١ 

يٓبٟٛ ايػسٜـ ايكادَني َٔ خازز املًُه١، ٚايال٥ش١ ايتٓع١ُٝٝ ٚإعادتِٗ إىل بالدِٖ، ٚتٓعِٝ خدَات املعتُسٜٔ ٚشٚاز املطذد ا

ملٓع غري ايطعٛدٜني َٔ ايتعاٌَ يف فاٍ إضهإ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚاز، ٚقٛاعد تأدٜب أؾساد طٛا٥ـ املطٛؾني ٚايٛنال٤ 

 .ٚاألدال٤ ٚايصَاش١َ
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 ال٥ش١ تٓع١ُٝٝ

ذاز٠ ٚايصٓاع١ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝظ ٚاؾل فًظ ايٛشزا٤ بعد االطالع ع٢ً َا زؾع٘ ٚشٜس ايت

، نُا قسز «ٖـ1434/1435»ٚاؾٛد٠، ع٢ً اعتُاد اؿطاب اـتاَٞ ي١٦ًٝٗ ايطعٛد١ٜ يًُٛاصؿات ٚاملكاٜٝظ ٚاؾٛد٠ يًعاّ املايٞ 

ٖـ 21/3/1436ٚتازٜذ « 5/4»ايػٛز٣ زقِ  اجملًظ بعد االطالع ع٢ً املعا١ًَ املسؾٛع١ َٔ ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايٓعس يف قساز فًظ

يتأغريات األعُاٍ املؤقت١ ٚاملٛيم١ٝ، نُا ٚاؾل فًظ ايٛشزا٤ ع٢ً تعٝني املٗٓدع « اؾدٜد٠»املٛاؾك١ ع٢ً ايال٥ش١ ايتٓع١ُٝٝ 

يًكطاع خايد بٔ عبداهلل اؿكٌٝ، ٚايدنتٛز زَٝح بٔ قُد ايسَٝح، ٚايدنتٛز خايد بٔ عبدايعصٜص ايػِٓٝ، أعطا٤ ممجًني 

 .اـاص يف فًظ إداز٠ ١٦ٖٝ ايٓكٌ ايعاّ ملد٠ ثالخ ضٓٛات

 َرنس٠ تؿاِٖ

قسز اجملًظ بعد االطالع ع٢ً املعا١ًَ املسؾٛع١ َٔ ٚشاز٠ االتصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٚبعد ايٓعس يف قساز فًظ ايػٛز٣ زقِ 

تصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٖـ، املٛاؾك١ ع٢ً َرنس٠ تؿاِٖ بني ٚشاز٠ اال17/6/1436ٚتازٜذ « 45/27»

ٚٚشاز٠ ايتعًِٝ ٚاالتصاالت يف مجٗٛز١ٜ ؾًٓٓدا يًتعإٚ يف فاٍ االتصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، املٛقع عًٝٗا ّٜٛ ايجالثا٤ 

 .ٖـ، ٚأعد َسضَٛا ًَهٝا بريو11/1/1436

 تؿٜٛض ٚتعٝٝٓات

بايتباسح َع اؾاْب ايهٓدٟ « أٚ َٔ ٜٓٝب٘»املًو عبداهلل يًطاق١ ايرز١ٜ ٚاملتذدد٠  ٚاؾل فًظ ايٛشزا٤ ع٢ً تؿٜٛض ز٥ٝظ َد١ٜٓ

يف غإٔ َػسٚع اتؿاق١ٝ إطاز١ٜ يًتعإٚ يف فاٍ االضتدداَات ايط١ًُٝ يًطاق١ ايرز١ٜ بني املًُه١ ٚنٓدا، ٚايتٛقٝع عًٝ٘، نُا 

 .ٚاؾل ع٢ً تعٝٝٓات باملستب١ ايسابع١ عػس٠

  



 

 
 

27 

 

 ىاث أيٍ انحح وٌتفقذ انًقار اندذٌذة وانًظتحذثتانًحزج ٌبحث تزتٍباث ق

 

 ٚاع – ٢َٓ

 

ّ تسأع َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاصس احملسز ز٥ٝظ ايًذ١ٓ األ١َٝٓ باؿر أَظ االدتُاع ايجاْٞ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر هلرا ايعا

 .ٖـ ايرٟ عكد مبكس األَٔ ايعاّ مب1436٢ٓ

ًَا يتشكٝل زؤ١ٜ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ْٚكٌ احملسز ؼٝات ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر، َؤنًدا ع٢ً أ١ُٖٝ املطٞ ق د

 .يتٛؾري األَٔ ٚايطال١َ يكاصدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

ٚقاٍ إٕ َا تٓعِ ب٘ بالدْا َٔ أَٔ ٚاضتكساز ٚمتٝص ع٢ً صعٝدٟ ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس يف نٌ اجملاالت، ٜأتٞ يف املكاّ األٍٚ بؿطٌ اهلل ثِ 

 .ايكٝاد٠ اييت دعًت دص٤ًا نبرًيا َٔ تُٓٝتٗا ـد١َ اؿسَني ايػسٜؿنيبايدعِ غري احملدٚد ايرٟ تكدَ٘ 

عكب ذيو قدّ قا٥د قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايصٛيٞ غسًسا ٚاؾًٝا َٚؿصاًل عٔ فٌُ اـطط األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ 

 .ٚاملطاْد٠

٢ املكاز اؾدٜد٠ ٚاملطتشدث١ يكٝادات قٛات أَٔ اؿر األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ بعد ذيو قاّ احملسز ٜساؾك٘ قاد٠ قٛات أَٔ اؿر ظٛي١ تؿكد١ٜ عً

يف نٌ َٔ ٢َٓ ٚعسؾات إضاؾ١ ملسنص ايٓٛز١ٜ ألَٔ ايطسم، شازٚا خالهلا َػسٚع تٛضع١ املًو عبداهلل، ٚايتكٛا َطؤٚيٞ ايػسن١ 

 .املٓؿر٠

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%86%D9%89
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%86%D9%89
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3


 

 
 

28 

 

 «ضٍىف انزحًٍ»وحذة دو فً حًهت  091تدًغ « إٌثار»

 

 خٝاط قُد – ايدَاّ

 

أضؿست مح١ً يًتربع بايدّ، أطًكتٗا مجع١ٝ تٓػٝط ايتربع باألعطا٤ 

دَٞ يطٝٛف »ق١ٝ )إٜجاز( أَظ األٍٚ ؼت عٓٛإ يف املٓطك١ ايػس

، بايتعإٚ َع املدترب اإلقًُٝٞ ٚبٓو ايدّ بايدَاّ عٔ «ايسمحٔ

ٚسد٠ دّ ع٢ً َداز ايَٝٛني. ٚعطب ز٥ٝظ فًظ  160اؿصٍٛ ع٢ً 

غد ايتذازٟ باـرب، تٗدف إداز٠ اؾُع١ٝ عبدايعصٜص ايرتنٞ، ؾإٕ اؿ١ًُ اييت تٓعُٗا ؾ١ٓ ايتربع بايدّ يف اؾُع١ٝ، يف فُع ايسا

إىل سح ناؾ١ غسا٥ح اجملتُع ع٢ً ايتربع بايدّ يدعِ كتربات ٚبٓٛى ايدّ، اضتعدادًا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ، بإغساف َٔ املدترب 

رتنٞ إٔ اإلقًُٝٞ ٚبٓو ايدّ يف ايدَاّ، َٚٔ ثِ ٜكّٛ املدترب بإزضاي٘ إىل املد١ٜٓ املكدض١ يدعِ بٓٛى ايدّ خالٍ َٛضِ اؿر. ٚأند اي

محالت ايتربع بايدّ تطاِٖ يف زؾع ايٛعٞ ايصشٞ اجملتُعٞ ػاٙ ايتربع بايدّ، باإلضاؾ١ إىل تٛؾري َسانص ايتربع بايدّ يف أَانٔ 

 .ٜطٌٗ ايٛصٍٛ إيٝٗا خازز أٚقات دٚاّ ايعٌُ ايسيم١ٝ

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : تلقً هالحظاتكن علىٌسرنا 

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 يدير إدارة انعالقات انعاية واإلعالو

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

انًساهًين عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات 

 وانًشرف عهى إدارة خديات انحجاج وانعالقات انحكويية

 اندنيم انسيد: كًال أحًد خهيفة

  إعداد انهجنة اإلعاليية:

 " عبدالعزٌز الصاعدي –هجاهد نور  –عور نور  –تركً الٍاس " 

mailto:T-Elyas@Adilla.com.sa

