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 وسَز اٌسح َزفمذ طُز اٌؼًّ ثّىزت اٌىوالء اٌّىزذ ثّطبر اٌٍّه ػجذاٌؼشَش

 

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  01ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  17دد٠ 

 

تؿكد َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد محص٠ سذاز ايّٝٛ, َهتب 

يف إطاز ايٛقٛف ع٢ً آخس ايٛن٤٬ املٛسد مبطاز املًو عبدايعصٜص ظد٠, 

اضتعدادات َ٪ضطات أزباب ايطٛا٥ـ ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ملٛضِ 

 .سر ٖرا ايعاّ

ٚاطًع َعايٝ٘ ع٢ً اضتعدادات املهتب ٚاؾٗٛد اييت ٜكدَٗا يف اضتكباٍ 

اؿذاز, ٚاضت٬ّ خط ايطري يًشاز, ٚقسا٠٤ ايبازنٛد املسخـ إيهرتًْٚٝا, 

دؿـ يًشاز ْٚكً٘ يًشاؾ٬ت يف أٚقات قٝاض١ٝ, ٚمحٌ ايعؿؼ يًُٛقع امل

ٚنريو ايرباَر ٚاملعًَٛات ايتٛع١ٜٛ ٚاإلزغاد١ٜ اييت ؽدّ قٝٛف ايسمحٔ َٔ 

خ٬ٍ ايػاغات أثٓا٤ ٚدٛدِٖ ٚدًٛضِٗ باملطاز, ٚبح ٚضا٥ٌ تسسٝب١ٝ بكدَِٚٗ إىل املًُه١ َع تكدِٜ اهلداٜا ٚايٛزٚد تسسٝبًا ٚاستؿا٤ً 

 .مبكدَِٗ

ٚشٜس اؿر قسٚز٠ ا٫يتصاّ باـطط اييت ٚقعتٗا ايٛشاز٠ يتشكٝل أقؿ٢ دزدات ايتٓطٝل ٚايتعإٚ ٚايتهاٌَ بني مجٝع ٚأند َعايٞ 

امل٪ضطات, ٚؾكًا ملا تكُٓت٘ خططٗا ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ اؿر اؿايٞ, َػددًا ع٢ً أ١ُٖٝ خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚضسع١ إْٗا٤ 

ايسقاب١ ايرات١ٝ ٚقٝاَٗا بدٚزٖا ايٛقا٥ٞ يتشكٝل َصٜد َٔ َعد٫ت ا٭دا٤, ٚا٫ضتُساز يف ايرباَر  إدسا٤ات قدَِٚٗ, َطايبًا بأ١ُٖٝ دٚز

 .ايتدزٜب١ٝ ٚاْتكا٤ ايعٓؿس ايبػسٟ يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات اييت ٜتطًع إيٝٗا ٠٫ٚ ا٭َس يف ٖرٙ ايب٬د يكٝٛف ايسمحٔ
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 ذ لىح أِٓ اٌّظدذ اٌسزاَاٌشُخ اٌظذَض َجسث خبهشَخ االطزؼذاد ٌّىطُ اٌسح ِغ لبئ

 

 

 ٚاع  ّ 2015ضبتُرب  1ٙ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  17َه١ املهس١َ يف 

 

عح َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ 

ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ ايّٝٛ َع قا٥د 

ؾٌ ايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ املطذد اؿساّ ايعُٝد قُد بٔ ٚ

ا٭محدٟ ايعدٜد َٔ املٛقٛعات املتعًك١ غد١َ اؿذٝر ٚقاؾدٟ 

  .املطذد اؿساّ مبا ٜهؿٌ أدا٤ َٓاضهِٗ ٚعباداتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

ٚأند َعايٝ٘ خ٬ٍ اضتكباي٘ ي٘ ايّٝٛ مبهتب٘ بايس٥اض١ ع٢ً أ١ُٖٝ تعصٜص ايتعإٚ بني ايس٥اض١ ٚايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ املطذد اؿساّ 

ات ٚتٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يتكدِٜ أزق٢ اـدَات يكاؾدٟ اؿسَني ايػسٜؿني ٚتهجٝـ اؾٗٛد ٫ٚ ضُٝا يف َٛضِ ؼكٝكًا يتطًع

 .اؿر

ّ ٚمّثٔ َٔ داْب٘ ايعُٝد ا٭محدٟ عايًٝا َا ػدٙ ايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ املطذد اؿساّ َٔ ايس٥اض١ َٔ تٓطٝل ٚتعإٚ تتٛجيًا يععِٝ ا٫ٖتُا

َعربًا عٔ غهسٙ ٚتكدٜس ملعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ  -سؿعٗا اهلل–اؿسَني ايػسٜؿني َٔ يدٕ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠  ٚنسِٜ ايسعا١ٜ بكاؾدٟ

ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ ايطدٜظ ع٢ً سسؾ٘ ٚاٖتُاَ٘ بهٌ َا َٔ غأْ٘ تعصٜص ٖرٙ ايع٬ق١ ٚخد١َ اؿسَني ايػسٜؿني 

 .ٚقاؾدُٜٗا
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فزَمُخ يُز اٌؼزثُخ رجسث ِغ وسارح اٌسح ططخ ئدارح رٕظُُ اٌسدبج ثّإطظخ ِطىفٍ اٌذوي األ

 اٌسزوخ اٌززددَخ

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  01ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  17َه١ املهس١َ 

 

عجت إداز٠ تٓعِٝ اؿذاز مب٪ضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ اإلؾسٜك١ٝ 

,  َع َط٪ٚيٞ ايٓكٌ يًسس٬ت ايرتدد١ٜ بٛشاز٠ اؿر  غري ايعسب١ٝ

ٖـ يف ا٫دتُاع 1436دد١ٜ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ خط١ اؿسن١ ايرت

ايرٟ عكد ايّٝٛ مبكس امل٪ضط١ عكٛز ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ إداز٠ 

  .امل٪ضط١ املطٛف عبد ايسمحٔ َاز١ٜ ٚاملػسف ايعاّ ع٢ً قطاع ايٓكٌ يًسس٬ت ايرتدد١ٜ ايدنتٛز عبدايًطٝـ غازٟ

ٙ سطب املساسٌ 1436اقػ١ خط١ اؿسن١ ايرتدد١ٜ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚأٚقح ايدنتٛز عبدايسمحٔ َازٜ٘ أْ٘ مت خ٬ٍ ا٫دتُاع َٓ

عح َٚٓاقػ١ ناؾ١ امل٬سعات ايٛازد٠ عٔ َٛاضِ اؿر املاق١ٝ ملعاؾتٗا ٚت٬ؾٝٗا إىل داْب ايتعسف ع٢ً   اييت أعدت هلا نريو

د١ٜ ٚت١٦ٝٗ َٛاقع اْتعاز اؿذاز إقاؾ١ إىل اؾٗٛد اييت تبرهلا امل٪ضط١ يًسقٞ مبطت٣ٛ خدَات ْكٌ اؿذاز ٚتٛؾري ايًٛسات اإلزغا

  .َٓاقػ١ تؿاؾٌٝ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ؾُٝع املساسٌ ٚنريو َٛاعٝد تطًِٝ دداٍٚ إط٬م اؿاؾ٬ت ٚتػػٌٝ ايطسم ايرتدد١ٜ

دَات املٝدا١ْٝ ٚيؿت َازٜ٘ إىل إٔ امل٪ضط١ تعتصّ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل عكد ٚزؽ عٌُ يتٛع١ٝ بعجات اؿر ٚأعكا٤ ايٓكٌ يف فُٛعات اـ

باملٗاّ املٓاط١ يف ْطام ايرتدد١ٜ ٚايتكٝد بهاؾ١ اإلدسا٤ات أثٓا٤ ع١ًُٝ ْكٌ اؿذاز َٔ َه١ املهس١َ إىل املػاعس املكدض١ ٚبايعهظ 

  .ٚا٫يتصاّ غط١ ايٓكٌ

َٚدٜس َتابع١   د َٓدٚز٠ٚغازى يف ا٫دتُاع َدٜس ايتدطٝط ٚاملتابع١ يعًُٝات ايٓكٌ ايرتددٟ بٛشاز٠ اؿر املٗٓدع قُٛد بٔ قُ

اـدَات مل٪ضط١ َطٛيف اؾسٜكٝا غري ايعسب١ٝ بايٛشاز٠ املٗٓدع عبد ايؿُد عبدٙ ٖصاشٟ َٚدٜس َتابع١ اـدَات املطاْد٠ بٛشاز٠ اؿر 

٥ٝظ املٗٓدع عطاف ضكطٞ َٚدٜس إداز٠ تسدد١ٜ َ٪ضط١ َطٛيف اؾسٜكٝا بايٛشاز٠ املٗٓدع بٓدز بٔ خايد غًكّٛ ٚعكٛ فًظ اإلداز٠ ز

ؾ١ٓ ايٓكٌ ايرتددٟ ٚايعاّ مب٪ضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ا٭ؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ املٗٓدع عبد اهلل بٔ ؾدٜل يػهس َٚدٜس إداز٠ تٓعِٝ 

  .اؿذاز بامل٪ضط١ عُس باْاع١ُ َٚطاعدٙ بهس باْاع١ُ
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 اٌدبِؼخ اإلطالُِخ ثبٌّذَٕخ إٌّىرح رمُُ ِسبضزح فٍ أزىبَ اٌسح 

 

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  01ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  17ز٠ املد١ٜٓ املٓٛ

 

أغاد ا٭ضتاذ بكطِ ايؿك٘ يف ن١ًٝ ايػسٜع١ باؾاَع١ اإلض١َٝ٬ ٚاملدزع 

باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ؾك١ًٝ ا٭ضتاذ ايدنتٛز عبداهلل بٔ إبساِٖٝ ايصاسِ 

بايدٚز ايسٜادٟ ايرٟ تكطًع ب٘ قٝاد٠ املًُه١ َٓر تٛسٝدٖا يف خد١َ 

ض٬ّ ٚزعا١ٜ غ٪ٕٚ املطًُني يف نٌ َهإ, َعربًا عٔ ؾدسٙ ٚاعتصاشٙ مبا اإل

تٛيٝ٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

َٔ اٖتُاّ ٚزعا١ٜ يًُدٜٓتني املكدضتني ٚاملػاعس املكدض١ ٚقٝٛف ايسمحٔ 

 .َٔ اؿذاز ٚاملعتُني ٚايصٚاز

ُتٗا عُاد٠ غ٪ٕٚ ايط٬ب مبكس اؾاَع١ تٓاٍٚ دا٤ ذيو يف ثٓاٜا قاقس٠ ْع

ؾٝٗا ايدنتٛز ايصاسِ ايكٛاعد ٚا٭سهاّ اييت ٜٓبػٞ يًشاز إتباعٗا قبٌ ٚأثٓا٤ ٚبعد ايؿساؽ َٔ املٓاضو, داعًٝا اؿذاز إىل اؿرز َٔ 

 .ايٛقٛع يف بعض احملعٛزات اييت تؿطد ايٓطو
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 اداً ٌّىطُ اٌسحثٍذَخ ِسبفظخ أٍِح رىثف خىالرهب اٌزلبثُخ اطزؼذ

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  01ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  17أًَر 

 

 تكّٛ بًد١ٜ قاؾع١ أًَر سايًٝا بتهجٝـ أعُاٍ ايسقاب١ ٚاملتابع١ املطتُس٠ ع٢ً ا٭ضٛام ٚاحمل٬ت ٚاملطاعِ ٚايبٛؾٝٗات, خاؾ١ اييت تكع

يبٓإ ٚؾًططني ٚتسنٝا إىل ا٭َانٔ املكدض١, ٚذيو ٚؾل اـط١ ع٢ً ايطسٜل ايدٚيٞ ايرٟ ٜعرب َٓ٘ سذاز َؿس ٚا٭زدٕ ٚضٛزٜا ٚ

 .ايص١َٝٓ ايػا١ًَ اييت ٚقعتٗا ايبًد١ٜ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ

ٚأٚقح ز٥ٝظ بًد١ٜ احملاؾع١ عًٞ بٔ شازع ايسؾاعٞ إٔ ايبًد١ٜ ٚقعت َٓر ٚقت َبهس خط١ ش١َٝٓ يعًُٗا ايسقابٞ خ٬ٍ َٛضِ اؿر, 

ايسقاب١ ايؿش١ٝ يًُش٬ت, ٚاملطاعِ ٚنريو ايسقاب١ ع٢ً احملطات ٚاملطاعِ ٚايبٛؾٝٗات اييت تكع  سٝح اغتًُت اـط١ ع٢ً َتابع١

 .ؾٝٗا, خاؾ١ اييت تكع ع٢ً ايطسٜل ايدٚيٞ ايرٟ ميس باحملاؾع١

ٚأقاف ايسؾاعٞ إٔ تًو اؿ٬ُت أضؿست عٔ قبط عدد َٔ املدايؿات مشًت ض٤ٛ ْعاؾ١ ٚإعداد ا٭طع١ُ بطسٜك١ غري ؾش١ٝ 

دداّ َعدات غري ؾاؿ١ ي٬ضتدداّ, ٚنػؿت اؿ٬ُت عٔ اْتٗا٤ ؾ٬س١ٝ عدد َٔ املٛاد ايػرا١ٝ٥ ٚقد دس٣ َؿادزتٗا ٚتطبٝل ٚاضت

 .٥٫ش١ ايػساَات ٚاؾصا٤ات عل املدايؿني
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 "ٔبدٌ ِىخ اٌثمبفٍ األدثٍ َمُُ األزذ اٌمبدَ ٔذوح "اٌسح إٌّظُ .. اطززارُدُخ ورؤي

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  01ٖـ املٛاؾل  1436عد٠ ذٚ ايك 17َه١ املهس١َ 

 

ٜكِٝ ْادٟ َه١ ايجكايف ا٭دبٞ َطا٤ ا٭سد ايكادّ بايػسان١ َع إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚٚشاز٠ اؿر ٚاإلداز٠ ايعا١َ يًُسٚز ْد٠ٚ 

ايعاّ ع٢ً ٚناي١ اإلَاز٠  ثكاؾ١ٝ بعٓٛإ " اؿر املٓعِ .. اضرتاتٝذ١ٝ ٚز٣٩ " عكٛز َطتػاز أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ املػسف

 .املطاعد٠ يًت١ُٝٓ ايدنتٛز ٖػاّ ايؿاحل, ٚذيو مبكس ايٓادٟ يف َه١ املهس١َ

ٚأٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املتشدخ ايسمسٞ يًٓادٟ عًٞ حي٢ٝ ايصٖساْٞ إٔ ايٓد٠ٚ تأتٞ َػازن١ َٔ ايٓادٟ قُٔ ؾعايٝات مح١ً 

ٗات اؿه١َٝٛ ٚتػسف عًٝٗا إَاز٠ املٓطك١, َبًٝٓا إٔ ايدنتٛز ٖػاّ ايؿاحل "اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ" اييت تػازى ؾٝٗا مجٝع اؾ

ضٝتشدخ سٍٛ ايت١ُٝٓ يف َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس ضبٌٝ اؿر املٝطس, ؾُٝا ضٝتشدخ ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر ايدنتٛز سطني 

بداهلل ايصٖساْٞ عٔ ايتؿسٜح ٚأثسٙ يف زؾع ايػسٜـ سٍٛ ايتطٜٛس َٚٓٗذ١ٝ اـد١َ ايطُٛس١, نُا ٜتشدخ َدٜس عاّ املسٚز ايًٛا٤ ع

 .َعد٫ت ايعٌُ ايٓٛعٞ ملطازات ايٓكٌ

ٚأند إٔ ايٓد٠ٚ تأتٞ َٔ َعطٝات زضاي١ ايٓادٟ ػاٙ ٚعٞ اجملتُع, َبًٝٓا إٔ ٖٓاى َػرتنات تت٬ق٢ عٓدٖا اؾٗات ٚتتهاٌَ يف 

ٚاملط٪ٚيني َٔ َدْني ٚعطهسٜني َٚكدَٞ اـد١َ َٔ أزباب ؼكٝل غاٜاتٗا ٚاؿر ميجٌ أِٖ ٚابسش ٖرٙ املػرتنات, داعًٝا املجكؿني 

 .ايطٛا٥ـ ؿكٛز ايٓد٠ٚ
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 ِالَُٓ لاير ِٓ زدبج اٌذاطً 9رظزمطغ « اٌسح»
 

 

 َه١ املهس١َ -عًٞ ايعُريٟ 

 02/09/2015ا٭زبعا٤ 

 

٤ ايؿسٜك١ ٖرا ايعاّ يف إٜداعٗا يف ٬َٜني زٜاٍ َٔ املبايؼ اييت قاّ سذاز ايداخٌ ايساغبٕٛ بأدا 9اضتكطعت ٚشاز٠ اؿر أنجس َٔ 

زٜا٫ً  50اؿطاب املٛسد ايرٟ أٚددت٘ ايٛشاز٠ َٔ خ٬ٍ )ايبٛاب١ اإليهرت١ْٝٚ( ٚاييت ٜتِ تطذٌٝ اؿذاز ؾٝٗا سٝح تطتكطع ايٛشاز٠ َبًؼ 

ٖا ايرٟ قدَت٘ يًذ١ٓ أيـ ساز. ٚؾكا يتكسٜس 180َٔ نٌ ساز َٔ سذاز ايداخٌ ايرٜٔ تٛقعت ايٛشاز٠ إٔ ٜؿٌ عددِٖ ٖرا ايعاّ إىل 

 .اؿر املسنص١ٜ يف ادتُاعٗا ايرٟ عكد ا٭سد املاقٞ

إٔ ايٛشاز٠ ٫ ؼؿٌ ع٢ً أٟ َبايؼ َاي١ٝ َٔ اؿذاز َٚبًؼ « املد١ٜٓ»ٚبَّٔ ٚنٌٝ ٚشاز٠ اؿر يػ٪ٕٚ اؿر ايدنتٛز سطني ايػسٜـ يـ 

غسن١ ضذٌ ايتك١ٝٓ, ايػسن١ ايعسب١ٝ ايػا١ًَ  زٜا٫ ايرٟ ٜتِ اضتكطاع٘ ٜرٖب يػسنات املداعات اـُظ ٖٚٞ :« اـُطٕٛ»

يًتطبٝكات اؿدٜج٘ )داَا(, ٚايػسن١ ايعامل١ٝ يإلْرتْت, َٚ٪ضط١ اؾسٜطٞ )طٛاف( ٚاجملُٛع١ ايعسب١ٝ يًددَات. ٖٚٞ ايػسنات 

ٚغسنات سذاز  اييت تتٛىل ايسبط اإليهرتْٚٞ بني ايٛشاز٠ ٚغسنات َٚ٪ضطات سذاز ايداخٌ َبًٝٓا إٔ ايع٬ق١ بني ٖرٙ ايػسنات

 .ايداخٌ ع٬ق١ تعاقد١ٜ ػاز١ٜ ٫ دخٌ يًٛشاز٠ ؾٝٗا

ٚنإ عدد َٔ غسنات سذاز ايداخٌ قد أبدٚا ترَسِٖ َٔ اضتكطاع ٖرا املبًؼ َٔ نٌ ساز َٔ سذاز ايداخٌ زغِ ٚدٛد ع٬ق١ 

 .َكابٌ خدَات ايسبط اإليهرتْٚٞتعاقد١ٜ ضابك١ بني ايػسنات ٖٚرٙ املداعات َٔ قبٌ, َطايبني بتدؿٝض املبًؼ إىل عػس٠ زٜا٫ت 
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 ٌّىطُ اٌسح« رئبطخ شإوْ اٌسزُِٓ»اٌفُصً َفززر فؼبٌُبد 

 
 َه١ املهس١َ -ٚاع 

 02/09/2015ا٭زبعا٤ 

 

ٜؿتتح ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص, َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني, أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ, 

 .ٖـ, بايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج1436١ات ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ا٭سد املكبٌ ؾعايٝ

يف عاَٗا ايجايح, نُا تطًط « خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا»ٚضٝطًل مسٛٙ اؿ١ًُ اييت ضتٓؿرٖا ايس٥اض١ هلرا ايعاّ بعٓٛإ 

اييت تكدَٗا ايس٥اض١ ٚتربش ايٛد٘ اؿكازٟ املػسم يف ٖرا اجملاٍ ٚاييت ت٪ند ع٢ً ايتؿاْٞ يف  اؿ١ًُ ايك٤ٛ ع٢ً َٓع١َٛ اـدَات

خد١َ اؿذاز ٚتٝطري أَٛزِٖ ٚتكدِٜ مجٝع اـدَات هلِ بهٌ أضًٛب زام ٚتعاٌَ سطٔ ٚخًل مجٌٝ, ٚإٔ ذيو ٚضاّ ؾدس ٚتاز اعتصاش 

 .يهٌ َٔ ٜػسف غد١َ اؿذٝر

ٚاضتعداداتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ اييت تػتٌُ ع٢ً مخط١ قاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ: احملٛز ايعًُٞ ٚاإلزغادٟ ٜٚطًع مسٛٙ ع٢ً خط١ ايس٥اض١ 

َٚٔ :«ٚايتٛدٝٗٞ, ٚاحملٛز اـدَٞ, ٚقٛز ايؿٝا١ْ ٚايتػػٌٝ, ٚاحملٛز اإلع٬َٞ ٚايتكين باإلقاؾ١ إىل ٚزغ١ ايعٌُ ا٭١َٝٓ بعٓٛإ 

 .ٝل اؿظ ا٭َين ؾُٝع قاؾدٟ اؿسَني ايػسٜؿنييتعصٜص اؾٛاْب ا٭١َٝٓ ٚؼك« دخً٘ نإ آًَٓا
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 اٌجٍذَبد اٌفزػُخ رزأهت الطزمجبي اٌسدبج ثّىخ
 

 

 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 02/09/2015ا٭زبعا٤ 

 

باٍ سذاز بٝت أْٗت أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ ت١٦ٝٗ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ ايعػس مبه١ املهس١َ ٚػٗٝصٖا ظُٝع إستٝاداتٗا اضتعدادا ٫ضتك

 . اهلل اؿساّ ٚت١٦ٝٗ ناؾ١ ا٫ٚقاع ايهؿ١ًٝ بتكدِٜ خدَات بًد١ٜ ممٝص٠ هلِ

ٚقاٍ أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ ايدنتٛز أضا١َ بٔ ؾكٌ ايباز: إٕ ا٭َا١ْ ظُٝع قطاعاتٗا ٚادازاتٗا ٚبًدٜاتٗا ايؿسع١ٝ أؾبشت يف داٖص١ٜ 

ػريا اىل أْ٘ مت تصٜٚد مجٝع ايبًدٜات ٚا٫دازات بهٌ َاؼتاد٘ َٔ ايعُاي١ ٚاملعدات تا١َ ٭دا٤ ا٫عُاٍ ٚاـدَات املدتًؿ١ يف اؿر , َ

ييت ٚاٯيٝات ٚايؿسم املٝدا١ْٝ ٚذيو يف مجٝع اجملا٫ت اييت تتعًل بايٓعاؾ١ ٚؾش١ ايب١٦ٝ َٚتابع١ ا٭ضٛام ايتذاز١ٜ ٚاحمل٬ت ايػرا١ٝ٥ ٚا

 . تكُٔ تكدِٜ أؾكٌ اـدَات ايبًد١ٜ

نٌٝ أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ يًددَات املٗٓدع عبدايط٬ّ َػاط بد٤ ايعٌُ ؾعًًٝا يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس َٔ داْب٘ أند ٚ

املكدض١ َٓر بدا١ٜ غٗس غٛاٍ , َبًٝٓا بإٔ ؾرت٠ ايرز٠ٚ ٚايتهجٝـ بايٓطب١ ٭عُاٍ ا٫َا١ْ ضتبدأ اعتبازا َٔ ا٫سد املكبٌ 

ع٢ً َداز ا٫زبع ٚعػسٜٔ ضاع١ بٓعاّ ايٛزدٜات,٫ؾتًا اىل إٔ اـط١ تتكُٔ  ٖـ , ٚاييت ضٝتِ عٌُ ايبًدٜات خ٬هلا22/11/1436

ايتٓطٝل َع اإلدازات ايعا١َ با٭َا١ْ ن٬ً ؾُٝا خيؿ٘ بػإٔ تهجٝـ ا٭عُاٍ املدتًؿ١ ٚتٓؿٝر اـدَات إقاؾ١ إىل إؾداز زخـ 

 . ٚعات إلْٗا٤ ناؾ١ ا٭عُاٍ قبٌ دخٍٛ املٛضِاملباضط املٛمس١ٝ َٚتابع١ أعُاٍ اإلسداثٝات ٚايتعدٜات َٚتابع١ َكاٚيٞ املػس
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 رطصخ ٌّطىفٍ اٌّإطظبد األهٍُخ 88

 
 

 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 02/09/2015ا٭زبعا٤ 

 

َطًٛؾا َٔ َ٪ضطات ايطٛاؾ١ ا٭١ًٖٝ ؿذاز اـازز  88أند َدٜس إداز٠ ايتطٜٛـ ايػٝذ قُد بٔ َؿسز ايعُريٟ إٔ إدازت٘ َٓشت 

ًٝا ٚغسعًٝا َٔ ١َُٗ ايتطٜٛـ, ٚذيو بإدسا٤  زخؿ١ َطٛف بعد إٔ أمتٛا ايربْاَر ايتدزٜيب ٚايرٟ ٜٗدف إىل متهني املطٛف عًُ

 .َكاب٬ت غدؿ١ٝ يًُطٛؾني ايتابعني مل٪ضطات ايطٛاؾ١ ا٭١ًٖٝ بعد اضتهُاٍ املطٛغات ايٓعا١َٝ

 .ٚايعطا٤ ٚتكدِٜ خد١َ ايطٛاؾ١ ؿذادِٗ بايٛد٘ ايػسعٞٚسح ايعُريٟ املطٛؾني ايتابعني يتًو امل٪ضطات ببرٍ املصٜد َٔ اؾٗد 
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خهبد رزٕبيُ فٍ رٕفُذ اٌخطخ األُِٕخ ٌٍسح ثبٌّذَٕخ إٌّىرح 8«: اٌّذَٕخ»اٌمُبداد األُِٕخ فٍ ٔذوح   

 منظومة متكاملة تحظى بإشراف القيادة ومتابعة أمير المنطقة

 
عٛض ايطشُٝٞ -ازٟ ؾٛزٖا: عبدايسمحٔ َسضٞ أداز ايٓد٠ٚ: َادد ايؿكريٟ أعدٖا يًٓػس: أمحد ايٓٗ  

02/09/2015ا٭زبعا٤   

 

َدٜس غسط١ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤  -املػازنٕٛ: َدٜس ايدؾاع املدْٞ يف َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ شٖري بٔ أمحد ضٝبٝ٘  **

َدٜس إداز٠ اؾٛاشات يف َٓطك١  -ُد بٔ عبداهلل ايػٓربٟ َدٜس َسٚز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ ق -عبداهلادٟ بٔ دزِٖ ايػٗساْٞ 

قا٥د ايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ  -قا٥د دٚزٜات ا٭َٔ ايعُٝد ٜٛضـ بٔ َطعٛد ا٭محدٟ  -املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد ضعٛد بٔ عبدايعصٜص ايطعٝد 

قا٥د ايك٠ٛ اـاؾ١  -دايسمحٔ املػشٔ قا٥د ايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايعُٝد عب -ايطسم ايعُٝد خايد ايػاَدٟ 

 .يًطٛاز٨ ايعكٝد ظاد اؿسبٞ

سٍٛ اؾٗٛد ايهبري٠, اييت تكدَٗا اؾٗات ذات ايع٬ق١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ « املد١ٜٓ»ؼدخ املػازنٕٛ يف ْد٠ٚ 

١ أبسش ٬ََح اـطط ايتػػ١ًٝٝ اـاؾ١ مبٛضِ دٗات أَٓٝ 8َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ, شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ, سٝح قدَت 

اؿر, ٚأظٗست ايكٝادات ا٭١َٝٓ اييت غازنت بايٓد٠ٚ ايتعإٚ بني مجٝع اؾٗات يتكدِٜ ز٣٩ َتٓاغ١ُ تٗدف إىل تهاٌَ اـدَات 

 .ا٭١َٝٓ

ٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ٚأندت ايكٝادات ا٭١َٝٓ ع٢ً َد٣ ايدعِ ايهبري ايرٟ ٜكدَ٘ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْا

ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا يف ؼكٝل أٖداف اـطط ايتػػ١ًٝٝ, اييت تكّٛ ع٢ً عدد َٔ احملاٚز 

  .ا٭١َٝٓ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاإلْطا١ْٝ

٠ نبري٠ ع٢ً دٛد٠ اـدَات املكد١َ يكٝٛف ٚذنست ايكٝادات ا٭١َٝٓ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ إٔ ايدعِ, ايرٟ ٜكدَ٘ مسٛٙ ٜٓعهظ بؿٛز

ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ, نُا إٔ إغساؾ٘ ايدا٥ِ َٚتابعت٘ اؿجٝج١ تدؾع اؾُٝع إىل ؼكٝل 

خ٬ٍ ايت١٦ٝٗ ايهبري٠ ا٭ٖداف, اييت تطع٢ هلا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يف تٓعِٝ أعُاٍ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚذيو َٔ 

ؾُٝع اإلَهاْات ايبػس١ٜ ٚاٯي١ٝ, اييت تتطًبٗا اؾٗات ا٭١َٝٓ, سٝح سؿًت ايهٛادز ايبػس١ٜ ع٢ً ضًط١ً َٔ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ 

سب اييت تطاِٖ بتٓؿٝر خططٗا ا٭١َٝٓ ظٛد٠ عاي١ٝ, نُا أغازت اؾٗات ا٭١َٝٓ إىل اإلغساف املطتُس ٚاملتابع١ ايدا١ُ٥ َٔ قبٌ ؾا

ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚاييت تطاِٖ يف تهاٌَ 

اـدَات, اييت تكدَٗا اؾٗات ا٭١َٝٓ يكٝٛف ايسمحٔ باملٓطك١, ٚأند املػازنٕٛ إٔ مسٛٙ حيسف َٔ خ٬ٍ َتابعت٘ ع٢ً تٛؾري 

 .يسمحٔ ٚاضتجُاز مجٝع إَهاْات املٓطك١ يتٓؿٝر اـط١ ا٭١َٝٓ خ٬ٍ َٛضِ اؿرمجٝع ضبٌ ايساس١ يكٝٛف ا

 



 

 
 

13 

ّٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف َكد١َ أٚيٜٛات اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يف ايبدا١ٜ قدّ َدٜس غسط١ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤  ايًٛا٤ ايػٗساْٞ: خد١َ ش

ملسابطني ع٢ً اؿد اؾٓٛبٞ, ايرٜٔ ٜرٚدٕٚ عٔ ثس٣ ب٬دْا ايعصٜص٠ ساق١ٓ عبداهلادٟ ايػٗساْٞ ؼ١ٝ تكدٜس ٚاعتصاش ؾٓٛد ايٛطٔ ا

غد١َ اؿسَني  -حيؿعِٗ اهلل  -اؿسَني ايػسٜؿني, ٚقاٍ خ٬ٍ نًُت٘ ا٫ؾتتاس١ٝ: مٔ ْؿدس نُا ٜؿدس قادتٓا ٠٫ٚ ا٭َس 

يعاؾُتني املكدضتني خد١ًَ يإلض٬ّ ٚامُلطًُني. يف ا -أٜدٖا اهلل  -ايػسٜؿني ٚقٝٛف بٝت اهلل اؿساّ املٛانب١ ملا تكدَ٘ ايدٚي١ 

ٚأقاف: سسؾت غسط١ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بهٌ قطاعاتٗا ا٭١َٝٓ ٚغعبٗا املٝدا١ْٝ يف إعداد اـطط ايتػػ١ًٝٝ يهٌ اؾٗات َٓر 

اخ١ًٝ يف طٝب١ ايطٝب١ ٚقت َبهس بعد اْتٗا٤ َٛضِ غٗس زَكإ املبازى املاقٞ, َٚا تكُٓت٘ َٔ عٌُ ممٝص ْؿدس ب٘ يف ٚشاز٠ ايد

َُذًُٗا  .ٚقاؾعاتٗا ٚتابع: أعددْا اـطط ايتػػ١ًٝٝ ٚتستٝب املٗاّ ملٛضِ اؿر مبا ٜتٛانب َع املسس١ً اؿاي١ٝ, اييت تتكُٔ يف 

ّٚاز َد١ٜٓ ا ملؿطؿ٢ اؿؿاظ ع٢ً ا٭َٔ بػهٌ عاّ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاؿسف ع٢ً ت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ املٓاضب١ يكُإ زاس١ ٚأَٔ ٚض١َ٬ ش

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, َٚٛاد١ٗ ا٭عداد ايهبري٠ اييت تؿد ع٢ً َطذد زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خؿًٛؾا يف َٛاضِ اؿر ٚطٛاٍ 

َٛاضِ ايعُس٠ ٚايصٜاز٠, مما ٜتطًب َكاعؿ١ اؾٗد خؿًٛؾا يف قٝط املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٚٛاقع ايدٚز ايطه١ٝٓ املدؿؿ١ 

ٚأغاز ايػٗساْٞ إىل إٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًك٠ٛ  .ؾ١ إىل اضتُساز املتابع١ ا٭١َٝٓ يف نٌ أسٝا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠يكٝٛف ايسمحٔ, باإلقا

ا٭١َٝٓ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ممتد٠ ٚمبػازن١ مجٝع ايكطاعات يف قاؾعات َٚسانص املد١ٜٓ املٓٛز٠ يتػهٌ َٓع١َٛ أ١َٝٓ َتٓاغ١ُ بني 

نٌ ايكطاعات ذات ايع٬ق١ بأعُاٍ َٛضِ اؿر, سٝح أؾبح اؾُٝع ع٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد َٓر نٌ ايكطاعات ا٭١َٝٓ, ٚمبػازن١ 

َطًع ايػٗس اؾازٟ ٚست٢ ْٗا١ٜ أعُاٍ املٛضِ ع٢ً َساسٌ َتعدد٠ سطب ايرباَر اجملدٚي١ يتٓؿٝر اـطط ايتػػ١ًٝٝ يهٌ ايكطاعات 

ات ا٭١َٝٓ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ قبٌ َعايٞ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ايؿسٜل ٜٚكٝـ ايًٛا٤ ايػٗساْٞ إٔ ايدعِ ايرٟ ؼع٢ ب٘ ايكطاع .ا٭١َٝٓ

ايسنٔ عجُإ بٔ ْاؾس احملسز ٚؾًكا يتٛدٝٗات ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ 

اسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص بٔ عبدايعصٜص ٚشٜس ايداخ١ًٝ, باإلقاؾ١ إىل ايتٛدٝ٘ ٚايدعِ املعٟٓٛ َٔ قبٌ ؾ

 .أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١, ٚاييت تٓعهظ بػهٌ إجيابٞ َتُٝص ع٢ً أدا٤ ايكطاعات ا٭١َٝٓ يف طٝب١ ايطٝب١

ٞ إٔ ايتٓطٝل ٚايتعإٚ بني مجٝع اؾٗات ايعا١ًَ يف ٚعٔ ايعٌُ ايتهاًَٞ بني اإلدازات ا٭١َٝٓ ٚاملد١ْٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, أٚقح ايػٗساْ

َٛضِ اؿر بطٝب١ ايطٝب١ ٜٗدف إىل خد١َ ايصٚاز سذاز بٝت اهلل اؿساّ, سٝح ؽتـ ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل تكدِٜ ايدعِ 

٣ٛ اـدَات املكد١َ يصٚاز َد١ٜٓ ٚامل٪اشز٠ يتػهٌ املٓع١َٛ اـد١َٝ بٛتك١ ٚاسد٠ تتكُٔ مجٝع اؾٗات, ٚذيو ي٬زتكا٤ مبطت

 .املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

أند َدٜس إداز٠ ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠  ايًٛا٤ ضٝبٝ٘: َٓع١َٛ َتها١ًَ يكُإ ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ يف طٝب١ ايطٝب١

ـد١َٝ, اييت ضدستٗا ايكٝاد٠ اؿه١ُٝ بكٝاد٠ خادّ ايًٛا٤ شٖري ضٝبٝ٘ إٔ ايدؾاع املدْٞ ُٜعد ضًط١ً َٔ اؿًكات اييت ػطد املٓع١َٛ ا

 -ْٚا٥ب٘ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص  -سؿع٘ اهلل  -اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

ـد١َ قٝٛف  - سؿع٘ اهلل -ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص  -سؿع٘ اهلل 

ّٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٭دا٤ ايٓطو يف طُأ١ْٓٝ  ايسمحٔ ع٢ً َداز ايطاع١, ٚتطدري نٌ ايعكبات ٚاملعٛقات اييت َٔ املُهٔ إٔ تٛاد٘ ش

ٓاقػتٗا ٚضٗٛي١. ٚأقاف: سسؾت إداز٠ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً ا٫ضتؿاد٠ َٔ ايتذازب املٝدا١ْٝ ع٢ً َداز ايطٓٛات املاق١ٝ مل

ٚؾل ضًط١ً َٔ ا٫دتُاعات َع َعايٞ َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ عبداهلل ايعُسٚ, ٚذيو يدعِ َٛاطٔ ايك٣ٛ ٚت٬يف 

ايطًبٝات ٚايتدطٝط ملٛضِ اؿر يًعاّ اؾازٟ, اييت اْتٗت بٛقع خط١ تٓؿٝر١ٜ ٭عُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف أٚقات ايطٛاز٨ مبٛاؾك١ ْا٥ب 

 ايػسٜؿني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚشٜس ايداخ١ًٝ, ٚاييت سددت املٗاّ املٛن١ً ؾُٝع خادّ اؿسَني

اؾٗات اؿه١َٝٛ يًٛشازات ٚاملؿاحل اؿه١َٝٛ يف أٚقات ايطٛاز٨ مبػازن١ ايدؾاع املدْٞ ايرٟ زضِ ضٝٓازٜٖٛات يتشدٜد املداطس 

ٖـ, َٚٓٗا ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ, مبا ٜطتدع٢ ٚقع اـطط اي٬ش١َ ملٛاد١ٗ ايطٛاز٨ طٛاٍ 1436اؿر اييت َٔ املُهٔ إٔ تكع يف َٛضِ 
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ٚعٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ إلداز٠ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, أبإ ايًٛا٤ ضٝبٝ٘ إٔ اـط١ ايتٓؿٝر١ٜ امُلعتُد٠ َٔ قبٌ ؾاسب  .أٜاّ املٛضِ

دايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٭عُاٍ ايدؾاع املدْٞ باملٓطك١, بدأت اإلداز٠ يف تٓؿٝرٖا ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عب

َٓػأ٠ يًتأند  375شٜاز٠ ٭نجس  515َٓر َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠, سٝح اغتًُت ع٢ً اـط١ ايٛقا١ٝ٥ يًط١َ٬, ٚضذًت ايؿسم املٝدا١ْٝ 

بد٤ ايعٌُ يف اـط١ ايتػػ١ًٝٝ َٔ خ٬ٍ ْػس املسانص املٛمس١ٝ يف طسٜل اهلذس٠ َٔ ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ يف كتًـ املٛاقع, باإلقاؾ١ إىل 

َسانص يًدؾاع املدْٞ إىل داْب تػػٌٝ َسنص ايع٬ َٚسنص طسٜل ايكؿِٝ ـد١َ ضايهٞ ايطسم ايرب١ٜ امل٪د١ٜ إىل  3اييت تػتٌُ 

َسنًصا َعتًُدا ٚؾل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ إلداز٠ ايدؾاع  42ْٞ َسانص داخ١ًٝ ثابت١, يٝهٕٛ إمجايٞ َسانص ايدؾاع املد 7املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ

ٚعٔ زؾع َطت٣ٛ ايعاًَني يف إداز٠ ايدؾاع املدْٞ, أغاز ضٝبٝ٘ إىل سسف اإلداز٠ ع٢ً تدزٜب ايعاًَني َٔ  .املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠

دْٞ يتٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ اؿر يًعاّ اؾازٟ خ٬ٍ عكد ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ ٚإقساز ٚزؽ ايعٌُ ايؿ١ٝٓ ؾُٝع َٓطٛبٞ ايدؾاع امل

 .يف ايعدٜد َٔ املٓاغط ندٚزات ايط١َ٬ ٚضا٥كٞ ايدزدات ايٓاز١ٜ ٚدٚزات اإلطؿا٤ ٚغريٖا َٔ ايدٚزات ايؿ١ٝٓ

طسٜع, ٚخيتـ ايػل ٚيؿت ايًٛا٤ ضٝبٝ٘ إىل تكطِٝ أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ إىل غكني ز٥ٝطني ٜٗتِ ا٭ٍٚ َٓٗا ٭عُاٍ ايط١َ٬ ٚايتدخٌ اي

ايجاْٞ ٭عُاٍ اؿُا١ٜ املد١ْٝ, ٚمت إعداد اـطط املتها١ًَ اييت تتكُٔ خطط اإلٜٛا٤ ٚخطط اإلخ٤٬. ٚأغاز إىل ؽؿٝـ ؾسقتني 

٭عُاٍ ايتدخٌ ايطسٜع يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, باإلقاؾ١ إىل تدزٜب ؾسق١ َتدؿؿ١ يًتدخٌ يف سٛادخ اْٗٝازات ايعكازات فٗص٠ ٚؾل أع٢ً 

إلَهاْٝات ايتك١ٝٓ ٚاٯيٝات املتدؿؿ١ ملباغس٠ ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ اؿٛادخ إىل داْب ػٗٝص قطِ اإلضٓاد, ايرٟ ٜٛؾس املعدات ايجك١ًٝ ا

٬َُى ايٛسدات ايطه١ٝٓ  .ٚاٯيٝات املطاْد٠ ٭عُاٍ ايدؾاع املدْٞ ٚدعا ايًٛا٤ ضٝبٝ٘ مجٝع ايػسنات ايؿٓدق١ٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ

املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ بكسٚز٠ ايتكٝٝد بتعًُٝات ايدؾاع املدْٞ ٚاغرتاطات ايط١َ٬, ٚيؿت إىل عدّ ايتٗإٚ يف ػاٚش  املدؿؿ١ يصٚاز

كايؿ١ يف عدد َٔ  200املدايؿات امُلٓع١ُ ٫غرتاطات ايط١َ٬, َ٪نًدا إٔ إداز٠ ايدؾاع املدْٞ طبكت ايًٛا٥ح ٚا٭ْع١ُ ع٢ً أنجس َٔ 

كايؿ١ دس٣  150ت ايتذاز١ٜ قد زؾدتٗا ايؿسم املٝدا١ْٝ ٚدٚزٜات ايط١َ٬ ايتابع١ يًدؾاع املدْٞ ٚاْتٗت َٓٗا املٓػآت ٚاملطاعِ ٚاحمل٬

 ت٬ؾٝٗا ٜٚتِ َتابع١ ا٭دا٤ ؾُٝا خيـ َا تبك٢ َٔ املدايؿات يكُإ تكدِٜ اـد١َ ٚا٭دا٤ يف َٛضِ سر أَٔ ؾُٝع ايصٚاز ٚاملٛاطٓني يف

 ربٟ: اـط١ املسٚز١ٜ تساع٢ تٓؿٝر َػسٚعات ايتٛضع١ ٚقٝط املسنص١ٜايًٛا٤ ايػٓ .املد١ٜٓ املٓٛز٠

ؼدخ َدٜس َسٚز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ قُد بٔ عذ٬ٕ ايػٓربٟ عٔ ٬ََح اـط١ املسٚز١ٜ قُٔ قا١ُ٥ َٗاّ أعُاٍ َٛضِ اؿر 

ّٚاز املدٜٓ ١ املٓٛز٠ يف املداخٌ ايس٥ٝط١ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً ايطسم يًعاّ اؾازٟ يف طٝب١ ايطٝب١, اييت تبدأ باضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ش

ايرب١ٜ ايطسٜع١ يًُد١ٜٓ, سٝح تتكُٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ عد٠ قاٚز تتكُٔ إقا١َ ْكاط ا٫ضتكباٍ ٚايؿسش ٚتٛدٝ٘ اؿاؾ٬ت ٚاملسنبات 

يعا١َ يًطٝازات َٚٔ ثِ َتابع١ سسن١ اؿاؾ٬ت إىل قطيت سذاز اهلذس٠ ٚايرب ٚايبشس بايتعإٚ َع ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملٓطك١ ٚايٓكاب١ ا

 .َٔ قبٌ ايدٚزٜات املسٚز١ٜ إىل َكاز ايٛسدات ايطه١ٝٓ اـاؾ١ بكٝٛف ايسمحٔ يف املٓطك١ املسنص١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ّٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتابع ايػٓربٟ: تتكُٔ َٗاّ اـط١ ايتأند َٔ إعاد٠ اؿاؾ٬ت ا٭دٓب١ٝ إىل َٛاقـ َدٜٓيت اؿذاز ٚست٢ َػادز٠ ايص

ٚؽؿٝـ ؾ١ٓ َتدؿؿ١ ملتابع١ ايؿشـ ايدٚزٟ يًطٝازات َٚتابع١ أدا٤ غسنات ايٓكٌ, َػرًيا إىل إٔ اـط١ املسٚز١ٜ زاعت تٓؿٝر 

ط املػسٚعات اييت تػٗدٖا املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚخؿًٛؾا يف طسٜل اهلذس٠ ٚيف سدٚد َسنص١ٜ املد١ٜٓ املٓٛز٠, مما اضتدع٢ َٓاقػ١ تًو اـط

َع إداز٠ ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملٓطك١ إلقساز عًُٝات دخٍٛ اؿاؾ٬ت إىل َسنص١ٜ املد١ٜٓ عطب ذز٠ٚ اؿسن١ املسٚز١ٜ يف مجٝع ا٭ٚقات 

ٚيؿت ايًٛا٤ ايػٓربٟ إىل آي١ٝ تٓؿٝر اـط١ املسٚز١ٜ يف َسنص١ٜ املد١ٜٓ, سٝح قاٍ: تبدأ َتابع١  .ضاع١ طٛاٍ أٜاّ ا٭ضبٛع 24ع٢ً َداز 

ؿاؾ٬ت يف َسنص١ٜ املد١ٜٓ, سٝح دس٣ ؽؿٝـ املٓطك١ بػهٌ عاّ ؿاؾ٬ت ْكٌ اؿذاز ٜٚتِ َتابع١ اؿسن١ املسٚز١ٜ سسن١ ا

 .بٛاضط١ ايؿسم املٝدا١ْٝ َٚسنبات املسٚز يكُإ اْطٝاب١ٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ يف املٓطك١ املسنص١ٜ يف قٝط املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

اقع ٚاملصازات, اييت ٜكؿدٖا قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ ؾرت٠ إقاَتِٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚقاٍ: تتابع ٚأغاز إىل تكُني اـط١ ؾُٝع املٛ

ايؿسم املٝدا١ْٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ ٚتعٌُ ع٢ً إْطٝاب١ٝ يف َطذد قبا٤ َٚطذد ايكبًتني ٚقٝط َطذد ضٝد ايػٗدا٤ ٚيف َطذد املٝكات 
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املٓٛز٠ إىل َه١ املهس١َ, باإلقاؾ١ إىل مجٝع اإلغازات ٚايطسم امل٪د١ٜ إىل املصازات  اييت ُتعترب احملط١ ا٭خري٠ قبٌٝ َػادزتِٗ يًُد١ٜٓ

 .َٔ خ٬ٍ تٛشٜع ايؿسم املٝدا١ْٝ, باإلقاؾ١ إىل ت١٦ٝٗ َٛاقع ا٭ضٛام ايتذاز١ٜ اييت ٜكؿدٖا شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠

دٛاشات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد ضعٛد ايطعٝد,  أٚقح َدٜس ايعُٝد ايطعٝد: َٛظؿٛ اؾٛاشات يف َكد١َ َطتكبًٞ قٝٛف ايسمحٔ

ٖـ َٔ خ٬ٍ ػٗٝص ايهٛادز 1435إٔ ا٫ضتعدادات ملٛضِ اؿر اؾازٟ بدأت ع٢ً ايؿٛز بعد ا٫ْتٗا٤ َباغس٠ َٔ َٛضِ اؿر املاقٞ 

١ ٚايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ, ٚأقاف: ْعٌُ ايبػس١ٜ ٚاٯي١ٝ ٚاإليهرت١ْٝٚ يهٌ ايكطاعات ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني عرب املٓاؾر اؾٜٛ

بإداز٠ اؾٛاشات مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايتٓطٝل َع ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملٓطك١ َٚسنص املعًَٛات ايٛطين ١٦ٖٝٚ ايطريإ املدْٞ ٚغسن١ 

ع١ًُٝ اضتكباٍ قٝٛف طٝب١ يتػػٌٝ َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚذيو يتذاٚش أٟ عٛا٥ل قد تٛاد٘ 

ّٚاز َد١ٜٓ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚعٔ ايتشدٜات اييت تٛاد٘ إداز٠ اؾٛاشات, قاٍ ايطعٝد: غّهٌ املطاز اؾدٜد  .ايسمحٔ ش

 أًٚيا ثِ ؼدًٜا إقاؾًٝا ؾٛاشات املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ع١ًُٝ اضتكباٍ ايٛؾٛد عرب املٓؿر اؾٟٛ بطبب بعض املعٛقات ايؿ١ٝٓ, ٚيهٔ بؿكٌ اهلل

ايتعإٚ َع اؾٗات املستبط١ يف ع١ًُٝ اضتكباٍ اؿذاز ٚبتٛدٝٗات ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري 

ّٚاز  َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠, اضتطعٓا ػاٚش ايهجري َٔ ايعكبات يف أٚقات قٝاض١ٝ يتٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ش

ًٝا ؾٛز ؾدٚز أَس ايعًُٝات َٔ خ٬ٍ َدٜس عاّ اؾٛاشات ايًٛا٤ ضًُٝإ بٔ املدٜٓ ١ املٓٛز٠, َػريا إىل إٔ ايعٌُ بكطاع اؾٛاشات بدأ ؾعاي

َٔ ؾبٝش١ ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ غٗس ذٚ ايكعد٠ اؾازٟ يتٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ بإضتكباٍ ايسس١ً ا٭ٚىل  12عبدايعصٜص ايٝش٢ٝ يف متاّ ايطاع١ 

ضاع١ بهٌ ايطٛاقِ  ١24 يًشر عرب املٓؿر اؾٟٛ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚتابع: تػتٌُ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ إقساز ْعاّ املٓاٚبات ع٢ً َداز امُلذدٚي

ايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ملتابع١ عًُٝات ا٫ضتكباٍ ٚايتؿٜٛر بإضتدداّ ايتك١ٝٓ املعًَٛات١ٝ ٚاضتدداّ بؿُات ايٝد يكسا٠٤ ناٌَ املعًَٛات 

 140.000ٚقد ػاٚش عدد ايكادَني إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر بدا١ٜ غٗس ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ ٚست٢ َٛعد ايٓد٠ٚ ايؿشؿ١ٝ باؿاضب اٯيٞ 

ٚأغاز ايعُٝد إىل ايتٓطٝل َع َسنص املعًَٛات ايٛطين يتٛؾري ا٭ْع١ُ  .ساز عرب َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ضاعات بايبطازٜات ا٫ستٝاط١ٝ, باإلقاؾ١ إىل  4اع ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املؿاد٧ عٝح تطتُس ا٭دٗص٠ بايعٌُ ملد٠ ايبد١ًٜ يف سا٫ت اْكط

إقساز ا٭ْع١ُ ايبد١ًٜ َع غسنات ا٫تؿاٍ املدتًؿ١ يكُإ َس١ْٚ اضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني عرب املٓؿر اؾٟٛ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚعٔ دٚز ايعٓؿس ايٓطا٥ٞ يف دٛاشات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠, أند  .ا٤ دٛاشات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ٚؾل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ املٓع١ُ ٭د

ايعُٝد ايطعٝد إٔ ايكطِ ايٓطا٥ٞ ٜ٪دٟ دٚزٙ ٚضط َٓع١َٛ ايعٌُ يف إداز٠ اؾٛاشات ع٢ً َطت٣ٛ إدازات ايٛاؾدٜٔ أٚ َطاز املد١ٜٓ 

 .اؾسٜٔ ع٢ً َطت٣ٛ زس٬ت اؿذاز أٚ ايسس٬ت ايدٚي١ٝ اجملدٚي١ يًُٓؿر اؾٟٛاملٓٛز٠, ٜٚتِ ايتطٜٛس يف ع١ًُٝ ا٫ضتكباٍ يًُط

ذنس قا٥د ايدٚزٜات ا٭١َٝٓ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد ٜٛضـ بٔ َطعٛد  قاٚز ز٥ٝط١ ملساقب١ ايٛقع ا٭َين باملد١ٜٓ 3ايعُٝد ا٭محدٟ: 

خ٬ٍ ا٫ضتؿاد٠ َٔ َٛاضِ اؿر املاق١ٝ, َػرًيا إىل إٔ اـط١  ا٭محدٟ إٔ ا٫ضتعداد ملٛضِ اؿر ٜٓطًل َٓر ٚقت َبهس, ٚذيو َٔ

 .قاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ احملٛز ا٭َين ٚاحملٛز ايتٓعُٝٞ ٚاحملٛز اإلْطاْٞ 3ا٭١َٝٓ اـاؾ١ بايدٚزٜات ا٭١َٝٓ ترتنص ع٢ً 

 تػٗد تٛادًدا أنرب َٔ قٝٛف ٚؾُٝا خيـ احملٛز ا٭َين ذنس ايعُٝد ا٭محدٟ إٔ تهجٝـ ايدٚزٜات ا٭١َٝٓ ٜهٕٛ يف املٛاقع اييت

ّٚاز املطذد ايٓبٟٛ  ايسمحٔ نُشٝط املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚاملطادد, اييت ٜكؿدٖا قٝٛف ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ش

ٝٗا احملٛز ايػسٜـ, باإلقاؾ١ إىل املٛاقع ا٭ثس١ٜ ٚايرتاث١ٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, َٚساقب١ ايٛقع ا٭َين ٖٛ أِٖ ا٭ٖداف اييت ٜرتنص عً

ا٭َين. ٚأقاف ايعُٝد ا٭محدٟ إٔ مجٝع َٓطٛبٞ ايدٚزٜات ا٭١َٝٓ َٔ قباط ٚأؾساد حيسؾٕٛ ع٢ً تكدِٜ اـدَات املٛن١ً إيِٝٗ 

 .ظٛد٠ عاي١ٝ, نُا أِْٗ سؿًٛا ع٢ً ايتدزٜب اي٬شّ ايرٟ ٜ٪ًِٖٗ ع٢ً ايتعاٌَ َع مجٝع املٛاقـ بػهٌ عادٌ

ٛز ايتٓعُٝٞ ٜٗدف إىل املطا١ُٖ َع نٌ اؾٗات ا٭١َٝٓ ذات ايع٬ق١ يف تٓعِٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ ٚأغاز ايعُٝد ا٭محدٟ إىل إٔ احمل

ٚاْطٝاب١ٝ سسن١ املسنبات ايؿػري٠ ٚاؿاؾ٬ت, اييت تٓكٌ قٝٛف ايسمحٔ َٔ كتًـ املٛاقع ٚست٢ َػادزتِٗ املد١ٜٓ املٓٛز٠ باػاٙ 

يف عدد َٔ املٛاقع يف املد١ٜٓ املٓٛز٠. أَا احملٛز اإلْطاْٞ ؾٝدتـ بتكدِٜ  َه١ املهس١َ, ٚذيو َٔ خ٬ٍ عدد َٔ ايٓكاط اييت تٛدد



 

 
 

16 

اـدَات ؾُٝع قٝٛف ايسمحٔ َٔ َطاعد٠ ذٟٚ ا٫ستٝادات اـاؾ١ ٚنباز ايطٔ ٚإزغاد ايتا٥ٗني ٚتكدِٜ ٜد ايعٕٛ ؾُٝع َٔ حيتاز 

ٜهٕٛ َٔ خ٬ٍ غسؾ١ ايعًُٝات, سٝح ٜتِ ايسد ع٢ً  ٚذنس ا٭محدٟ إٔ تكدِٜ اـدَات .املطاعد٠ يف قٝط املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

٠ مجٝع ا٫ضتؿطازات ايٛازد٠ يػسؾ١ ايعًُٝات, باإلقاؾ١ إىل ايتعاٌَ ايؿٛزٟ َع مجٝع ايب٬غات ايٛازد٠ َٔ خ٬ٍ ايؿسم املٝدا١ْٝ املٓتػس

دٚز نبري يف اْطٝاب١ٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ َٔ  يف نٌ أزدا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠, نُا إٔ َسانص ايكبط ا٫َين يف َداخٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ هلا

خ٬ٍ َتابع١ ٚضا٥ٌ ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يهٌ اؿاؾ٬ت ٚاملسنبات اـاؾ١ يف ْكٌ قٝٛف ايسمحٔ, َػريا إىل إٔ َٓطٛبٞ ؾسم ايكبط 

 .ت ا٭١َٝٓ املدتؿ١ا٫َين ٜتابعٕٛ تٛؾس ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ يف تًو املسنبات ٚاؿاؾ٬ت ٚيف ساٍ زؾد أٟ كايؿ١ ٜتِ ايتعإٚ َع اؾٗا

ؼدخ َدٜس ق٠ٛ أَٔ ايطسم مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد خايد  قاٚز ز٥ٝط١ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ 6ايعُٝد ايػاَدٟ: أَٔ ايطسم ُٜػطٞ 

ّٚاز  املد١ٜٓ ايػاَدٟ عٔ ٬ََح اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يتػط١ٝ ايطسم ايس٥ٝط١ امل٪د١ٜ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠, اييت تطًهٗا املسنبات اييت ُتكٌ ش

طك١ املٓٛز٠, سٝح قاٍ: إٕ تٓؿٝر ق٠ٛ أَٔ ايطسم باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ اييت تٓبجل َٔ ايكٝاد٠ ؼت املع١ً ايتها١ًَٝ يػسط١ َٓ

طٝب١  قاٚز ز٥ٝط١ ع٢ً ايطسم امل٪د١ٜ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ يًتأند َٔ ض١َ٬ قاؾدٟ 6املد١ٜٓ املٓٛز٠, اييت تكدّ خدَاتٗا يًشذٝر َٔ خ٬ٍ 

ايطٝب١, باإلقاؾ١ إىل ايتٓطٝل َع ايدٚزٜات ا٭١َٝٓ َٚسٚز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يتطبٝل اـط١ ايتها١ًَٝ بايتعإٚ ايتاّ َع مجٝع 

ٚأقاف ايػاَدٟ: ْػهٌ ايؿسم املٝدا١ْٝ بايتعإٚ َع طريإ ا٭َٔ ٚاـدَات اإلضعاؾ١ٝ ايطا٥س٠ يًتعاٌَ  .ايكطاعات ا٭١َٝٓ يف املٓطك١

ْكاط ايتٗد١٥ بٗدف ض١َ٬ ضايهٞ ايطسم قُٔ اؿاؾ٬ت املدؿؿ١ يًشذاز  7طا٥سات اإلخ٤٬ ع٢ً ايطسم ايطسٜع١ َٔ خ٬ٍ َع 

ٚاملسنبات ايؿػري٠, اييت تٓكٌ قٝٛف ايسمحٔ بني املػاعس املكدض١, نُا ْعٌُ ع٢ً شٜاد٠ اْتػاز ايكباط ٚا٭ؾساد بهاٌَ ايطاق١ 

 .ٜطًهٗا قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ ؾرت٠ شٜازتِٗ َٚػادزتِٗ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ايتػػ١ًٝٝ يف مجٝع املٛاقع, اييت 

أند قا٥د ايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ املطذد ايٓبٟٛ  ايعُٝد املػشٔ: َُٗتٓا تأَني ٚدٛد اؿاز باملطذد ايٓبٟٛ ٚأدا٤ غعا٥سٙ بٝطس ٚضٗٛي١

قاٚز ز٥ٝط١ يًدط١ ايتػػ١ًٝٝ يك٠ٛ أَٔ املطذد  3ايػسٜـ ايعُٝد عبدايسمحٔ املػشٔ, ا٫ضتعداد ملٛضِ اؿر يًعاّ اؾازٟ قُٔ 

ٚقاٍ: إْ٘ ع٢ً زأع َٗآَا قُإ ٚؾٍٛ اؿاز إىل املطذد  .ايٓبٟٛ ايػسٜـ املتُج١ً يف احملٛز ا٭َين ٚاحملٛز ايتٓعُٝٞ ٚاحملٛز اإلْطاْٞ

ٟ ايػسٜـ ٚضاسات٘ بٝطس ٚضٗٛي١ ايٓبٟٛ ايػسٜـ بأَٔ ٚض١َ٬, ٚايتأند َٔ أدا٤ ايؿسا٥ض ٚايػعا٥س ايد١ٜٝٓ داخٌ املطذد ايٓبٛ

ّٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٔ  ٚايتأند َٔ اْتػاز ا٭ؾساد يف مجٝع املٛاقع ٚزؾد مجٝع ايتؿسؾات, اييت قد تػهٌ خطًسا ع٢ً ش

عِٝ ٚأٚقح املػشٔ إٔ ايك٠ٛ ا٭١َٝٓ تعٌُ ع٢ً تٓ .خ٬ٍ ناَريات املساقب١ بػسؾ١ ايعًُٝات اييت ؽكع يعًُٝات تطٜٛس١ٜ َطتُس٠

اؿسن١ داخٌ املطذد ايٓبٟٛ يكُإ اْطٝاب١ٝ اؿسن١ يف مجٝع َٛاقع املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٚساؾك٘ ٚؽؿٝـ املُسات ايداخ١ًٝ 

ٚيف ايطاسات اـازد١ٝ ٚايتأند َٔ ض١َ٬ سسن١ ايتؿٜٛر داخٌ ايسٚق١ ايػسٜؿ١ ٚؾل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًك٠ٛ ا٭١َٝٓ ٚتٓعِٝ سسن١ 

 .ايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ خ٬ٍ ؾرتات ايرز٠ٚ املدتًؿ١ايصٚاز خ٬ٍ ايتػسف ب

ٚيؿت ايعُٝد املػشٔ إىل ايدٚز اإلْطاْٞ ايهبري ايرٟ تكدَ٘ ايك٣ٛ ا٭١َٝٓ يصٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ, سٝح قاٍ: تعٌُ ايك٠ٛ 

از َٔ خ٬ٍ إزغاد ايتا٥ٗني ٚتًُظ استٝادات ايصٚاز ٚتطٌٗٝ ١َُٗ ايؿسم اإلضعاؾ١ٝ ا٭١َٝٓ ع٢ً تكدِٜ اـدَات اإلْطا١ْٝ ـد١َ اؿذ

 .داخٌ املطذد ٚايطاسات اجملاٚز٠ ي٘ بايتعإٚ َع ق٠ٛ ايدؾاع املدْٞ ٚقٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يف إداز٠ ايعٌُ خ٬ٍ َٛضِ اؿر

أٚقح قا٥د ق٠ٛ ايطٛاز٨ اـاؾ١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠  عاي١ٝايعكٝد اؿسبٞ: تدزٜبات َٝدا١ْٝ يتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ ظٛد٠ 

ايعكٝد ظاد اؿسبٞ, إٔ ا٫ضتعداد ملٛضِ اؿر ٜبدأ َٔ ْٗا١ٜ َٛضِ اؿر املاقٞ َٔ خ٬ٍ دزاض١ اـطط ا٭١َٝٓ ايطابك١ َٚعسؾ١ أبسش 

اْتٗا٤ َٛضِ اؿر املاقٞ بدأ تدزٜب ٚأقاف ايعكٝد اؿسبٞ أْ٘ مبذسد  .تؿاؾًٝٗا ٚايعٌُ ع٢ً تطٜٛسٖا ٚؼطٝٓٗا بػهٌ َطتُس

مجٝع َٓطٛبٞ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتأًِٖٝٗ َٔ خ٬ٍ عدد َٔ اـطط ٚايرباَر ايتدزٜب١ٝ اييت ؽتـ باؾاْب 

ملطذد ايٓبٟٛ ايبدْٞ ٚاؾاْب ايًٝاقٞ, ٚنريو ايتدزٜب ع٢ً ايسَا١ٜ, باإلقاؾ١ إىل َػازنتِٗ يف تٓعِٝ إداز٠ اؿػٛد يف قٝط ا

 .ايػسٜـ
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ٚأند ايعكٝد اؿسبٞ إٔ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ انتطبت ايهجري َٔ اـربات َٔ خ٬ٍ َػازنتٗا ايطابك١ ٚاملطتُس٠ يف تٓعِٝ 

اؿػٛد يف املػاعس املكدض١ ؼدًٜدا يف تٓعِٝ اؿػٛد عٓد َٓػأ٠ اؾُسات, َػريا إىل إٔ َٓطٛبٞ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ بايتٓطٝل 

ٛبٞ أَٔ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٜػازنٕٛ يف تٓعِٝ إداز٠ اؿػٛد, باإلقاؾ١ إىل َػازنتِٗ يف تٓعِٝ ايصٜاز٠ يف َكرب٠ ايبكٝع َع َٓط

َٔ خ٬ٍ ايتٛادد املطتُس يف قٝط بكٝع ايػسقد ٚتأَني أَٔ ٚض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ أثٓا٤ ايصٜاز٠, باإلقاؾ١ إىل ايعٌُ ايدا٥ِ يكٛات 

ْٚٛٙ ايعكٝد اؿسبٞ باحملٛز اإلْطاْٞ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ َٓطٛبٛ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١,  .زٖاب َٚهاؾش١ ايػػبايطٛاز٨ يف َهاؾش١ اإل

ٚايرٟ ٜتُجٌ يف َطاعد٠ نباز ايطٔ ٚذٟٚ ا٫ستٝادات اـاؾ١ ٚمجٝع َٔ حيتاز إىل املطاعد٠ أثٓا٤ تأد١ٜ عًُِٗ َٔ خ٬ٍ تكدِٜ ٜد 

 .ٝط املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ أٚ املٛاقع ا٭خس٣ اييت ٜتٛادد بٗا قٝٛف ايسمحٔايعٕٛ ملٔ ٜتعسض ٭عٝا٤ أثٓا٤ تٛاددٙ يف ق

َٚٔ داْب٘, ذنس املدٜس اإلقًُٝٞ جملُٛع١ ؾٓادم  ؾٓدم داز اإلميإ إْرتنْٛتٓٓتاٍ: تكدِٜ ايسعا١ٜ دص٤ َٔ َٓع١َٛ خد١َ اؿذٝر

ٖٞ دص٤ َٔ املط٪ٚي١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تتُجٌ يف ز١ٜ٩ اجملُٛع١, « ْد٠ٚ املد١ٜٓ»إْرتنْٛتٓٓتاٍ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ عًٞ ايبٝيت, إٔ زعا١ٜ 

ٚأقاف إٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني تكدّ ايهجري َٔ اؾٗٛد يتٛؾري اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ, ٜٚتٛدب عًٝٓا املػازن١ يف 

ع٢ً اختٝازٖا ؾٓدم داز اإلميإ إْرتنْٛتٓٓتاٍ يعكد « املد١ٜٓ«ٚقدّ ايبٝيت غهسٙ يـ .إظٗازٖا يًذُٝع َٔ خ٬ٍ زعا١ٜ َجٌ ٖرٙ ايٓدٚات

 .ايٓد٠ٚ عكٛز عدد نبري َٔ قٝادات اإلدازات اؿه١َٝٛ ٚا٭١َٝٓ ذات ايع٬ق١ يف تكدِٜ اـدَات خ٬ٍ َٛضِ اؿر
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 طزَزا ٌضزثبد اٌشّض ثّظزشفُبد اٌّشبػز 781ردهُش 

 
 ملهس١ََه١ ا -إبساِٖٝ دربٌٜ 

 02/09/2015ا٭زبعا٤ 

 

نػـ َدٜس عاّ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايدنتٛز َؿطؿ٢ بٔ مجٌٝ بًذٕٛ 

إٔ خط١ سر ٖرا ايعاّ اعتُدت نجريا ع٢ً ايتٛع١ٝ ايؿش١ٝ يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚايرتنٝص ع٢ً 

ػٓب اإلدٗاد اؾاْب ايٛقا٥ٞ ٚايتٛعٟٛ بد٤ا با٭خر با٫غرتاطات ايؿش١ٝ ٚايتػر١ٜ ايط١ًُٝ ٚ

اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ ٚذيو ٚؾل ا٫زتؿاع املتٛقع يف دزدات اؿساز٠ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

 .ضسٜسا يكسبات ايػُظ 187َػريا إىل إٔ َطتػؿٝات املػاعس تكِ 

َبٝٓٓا بأْ٘ مت خ٬ٍ ٖرا ايعاّ تطٜٛس ع٬ز قسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ ظُٝع 

َٚسانصٖا ايؿش١ٝ ٚذيو بتٓؿٝر َػسٚعات قاعات باملطتػؿٝات ٫ضتكباٍ اؿذاز ايرٜٔ ٜتعسقٕٛ  َطتػؿٝات املػاعس املكدض١

 (يإلدٗاد اؿسازٟ )٫ مسح اهلل

َ٪ندا بإٔ يف إطاز ا٫ضتعدادات املبهس٠ ؿر ٖرا ايعاّ مت ػٗٝص مثا١ْٝ َطتػؿٝات باملػاعس أزبع١ َٓٗا يف َػعس عسؾات ٖٚٞ 

س٠ ٚغسم عسؾات ٚأزبع١ يف َػعس ٢َٓ ٖٚٞ َطتػؿ٢ ايطٛاز٨ مب٢ٓ َٚطتػؿ٢ ٢َٓ اؾطس َٚطتػؿ٢ عسؾات ايعاّ ٚدبٌ ايسمح١ ٚمن

َسٚس١ زذاذ  590َسنصا ؾشٝا باملػاعس ٚأنجس َٔ  94ضسٜسا ٚ ٢َٓ1316 ايػازع اؾدٜد َٚطتػؿ٢ ٢َٓ ايٛادٟ مشًت ع٢ً 

َسٚس١  96يهٌ َسنص ؾشٞ باإلقاؾ١ إىل تاَني َسٚس١ زذاذ يهٌ َطتػؿ٢ َٚسٚستني  12يًُطتػؿٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ بٛاقع 

 .َسٚس١ يهٌ َطتػؿ٢ 16زذاذ ملطتػؿٝات ايعاؾ١ُ املكدض١ بٛاقع 

َػريا إىل إٔ مجٝع ايتدؿؿات ايطب١ٝ َتٛؾس٠ باملطتػؿٝات َٔ )اؾساس١ ٚايباط١ٝٓ ٚايععاّ ٚايٓطا٤ ٚاي٫ٛد٠ ٚا٭ضٓإ ٚا٭قطاّ 

 .)ملٓاظرياملطاعد٠ َٔ كتربات ٚأغع١ ٚغطٌٝ نًٟٛ ٚا

داعٝا اؿذاز ٫تباع اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ َجٌ اضتدداّ ايػُط١ٝ ٚػٓب ايٛقٛف ؼت أغع١ ايػُظ يؿرتات ط١ًٜٛ أثٓا٤ ايرز٠ٚ ٚتٓاٍٚ 

 .ايطٛا٥ٌ بهجس٠ ٚايرٖاب إىل أقسب َسنص طيب عٓد ايػعٛز باإلعٝا٤
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 آالف وظُفخ فٍ اٌسح ٌٍظؼىدَُٓ 5
 

 

 املهس١َ َه١ - اؾؿسٟ إغسام

 

اعتُد ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذاز اـط١ ايتػػ١ًٝٝ مل٪ضط١ 

, ٚاهلادؾ١ 1436َطٛيف سذاز ايدٍٚ ا٭ؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ ملٛضِ 

أيـ ساز, ٚؾل ز١ٜ٩  165ـد١َ سذادٗا ايبايؼ عددِٖ مٛ 

تطتٓد ع٢ً ايتُٝص يف ؼكٝل ايسٜاد٠ ٚايٛؾٍٛ إىل أع٢ً َعاٜري 

 .ٛف ايسمحٔاؾٛد٠ يف اـدَات املكد١َ يكٝ

 5ٚنػؿت اـط١ اييت أؾدزتٗا امل٪ضط١ عٔ تٛؾري َا ٜصٜد ع٢ً 

آ٫ف ؾسؾ١ عٌُ َٛمس١ٝ يًػباب ايطعٛدٟ امل٪ٌٖ, ي٬ضتؿاد٠ َِٓٗ يف اؾٛاْب ايتٓؿٝر١ٜ ـط١ سر, إقاؾ١ إىل ؽؿٝؿٗا ؾ١ٓ 

بايهادز ايٓطا٥ٞ َٔ امل٪٬ٖت ٭دا٤ ايدٚز  ْطا١ٝ٥ تعٌُ ـد١َ قٝؿات ايسمحٔ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١, سٝح شٚدت ايًذ١ٓ

املٓٛط بايًذ١ٓ, َٚتابع١ اـدَات املكد١َ يًشادات مبكاز ضهٓٗٔ ٚتؿكد أسٛاهلٔ ٚا٫ط٦ُٓإ عًٝٗٔ يف املساؾل ايؿش١ٝ ساٍ دخٍٛ 

١ سسؾا َٓٗا ع٢ً فُٛع١ خد١َ َٝداْٝ 39ٚسددت امل٪ضط١ خ٬ٍ اـط١  .ايبعض َٓٗٔ يتًكٞ ايع٬ز ٚاإلغساف ع٢ً زعاٜتٗٔ ؾشٝا

تكدِٜ خدَاتٗا اإلقاؾ١ٝ يًُصٜد َٔ اؿذاز, ٚطبكت بسْاَر تطٜٛـ اؿذاز ع٢ً ايعاًَني مبذُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ, نُا أعادت 

تػٝري تػهٌٝ ز٩ضا٤ ايًذإ املسنص١ٜ َٔ أعكا٤ فًظ اإلداز٠ اؾدٜد يتؿعٌٝ أدٚازِٖ يف ايًذإ, ٚٚاؾًت دٗٛدٖا ي٬ضتؿاد٠ َٔ 

يف َػعس عسؾات بهاٌَ طاقتٗا, ٚعٌُ دٚزات َهجؿ١ يًعاًَني يف فُٛعات اـد١َ ٚاملسغدٜٔ يًٓكٌ ايرتددٟ ٚاإلضهإ ايسب٠ٛ 

ٚاملػاعس ٚاؾُسات ٚتطبٝكٗا َٝداْٝا عرب ٚزؽ ايعٌُ ٚايدٚزات ايتأ١ًٖٝٝ ٚايتدزٜب١ٝ يهٌ ايعاًَني ضٛا٤ يف ايًذإ أٚ فُٛعات 

ٚقع ددٍٚ شَين ملساسٌ بسْافٗا, ٚتٓؿٝر بساَر تدزٜب١ٝ ٚٚزؽ عٌُ َهجؿ١ َٚبهس٠ ٭نرب  ٚزنصت اـط١ ع٢ً .اـد١َ املٝدا١ْٝ

عدد َٔ ايهٛادز ايعا١ًَ بامل٪ضط١ ٚذيو بايتٓطٝل َع َسنص تدزٜب ايعاًَني بٛشاز٠ اؿر, ؾك٬ عٔ ا٫يتصاّ بتعًُٝات ٚتٛدٝٗات 

ػا١ًَ يف مجٝع َستهصات بساَر عٌُ اـط١ سطب املٛاؾؿات املطًٛب١, ايٛشاز٠ ٚايعٌُ بٗا يف مجٝع ا٭عُاٍ ٚتطبٝل َعاٜري اؾٛد٠ اي

ٚاتباع َسنص١ٜ اـدَات ايعا١َ َٚسنص تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاؿاضب اٯيٞ ٚاـدَات املطاْد٠, إقاؾ١ يٓػس اإلؾدازات املدتًؿ١ َٔ 

ـط١ ع٢ً ز٩ضا٤ َهاتب فُٛعات اـد١َ ْٚبٗت ا .نتٝبات إزغاد١ٜ بعٌُ قطاعات امل٪ضط١ يتطٌٗٝ إدسا٤ات ايعٌُ ـد١َ اؿذاز

املٝدا١ْٝ أ١ُٖٝ ا٫ضتعداد املبهس ٭عُاٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ َٔ خ٬ٍ عكد ادتُاعات ٚيكا٤ات َتتاي١ٝ يًتعسف ع٢ً ايطًبٝات يت٬ؾٝٗا 

ل أؾكٌ َعاٜري ايط١َ٬ ٚاإلجيابٝات يتعصٜصٖا, ٚايٓعس يف اقرتاسات اؿذاز سٝاٍ اـدَات املكد١َ بٗدف ؼطٝٓٗا ٚتطٜٛسٖا ٚؼكٝ

عٓد تكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ, خاؾ١ خ٬ٍ ْكًِٗ يًُػاعس املكدض١, ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ ايتٓطٝل املطتُس ٚايتعإٚ بني ؾسم 

 .ايعٌُ املهًؿ١ مبتابع١ اـدَات ع٢ً َداز ايطاع١
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 آالف ِخبٌفخ فٍ ئطىبْ اٌسدبج ثبٌّذَٕخ 10
 

 

 

 املٓٛز٠ املد١ٜٓ - َه١

 

كايؿ١ داخٌ ايدٚز ايطه١ٝٓ املعد٠ إلضهإ  49آ٫ف ٚ 10زؾدت ؾسم ايطٛاز٨ بامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ ست٢ أَظ ا٭ٍٚ 

 .اؿذاز باملد١ٜٓ مشًت امل٬سعات ٚايٓٛاقـ ٚكايؿات ايط١َ٬

٪ضط١ ايس٥ٝط١ٝ ٜٚع٢ٓ مبتابع١ ايدٚز ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ عؿاّ دَٝاطٞ إٔ َهتب ايطٛاز٨ ٚايط١َ٬ أسد قطاعات امل

ايطه١ٝٓ ٚايتأند َٔ تٛؾس املتطًبات ا٭ضاض١ٝ يًشذاز ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز ٚأثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ ٚؾل بسْاَر 

 .بٓدا ًٜصّ تٛؾسٖا بايدٚز ايطه١ٝٓ املعد٠ إلضهإ اؿذاز 48عٌُ ٜكِ 

٫ت ايطٛاز٨ اييت تعٗس َٝداْٝا ٚهلا ع٬ق١ َباغس٠ باؿذاز ٚايتٓطٝل َع اؾٗات اـازد١ٝ ٚأقاف إٔ ايربْاَر ٜسنص ع٢ً َتابع١ سا

ذات ايع٬ق١ ٚدٗات ا٫ختؿاف داخٌ امل٪ضط١, َػريا إىل إٔ ؾسم ايطٛاز٨ بامل٪ضط١ بدأت عًُٗا قبٌ قدّٚ اؿذاز يًُد١ٜٓ ٚزؾدت 

 .دٛي١ يؿسم ايطٛاز٨ 1377املدايؿات َٔ خ٬ٍ 
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 آالف ِخبٌفخ ثذور اإلطىبْ فٍ اٌّذَٕخ 71رظدًُ أوثز ِٓ 

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

زؾدت ؾسم ايطٛاز٨ بامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠     

عػس٠ آ٫ف ٚأزبعا ٚتطعني كايؿ١ مشًت امل٬سعات ٚايٓٛاقـ 

 .ٚكايؿات ايط١َ٬ بدٚز اإلضهإ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ إٔ 

امل٪ضط١ ايس٥ٝط١ٝ ٜٚع٢ٓ مبتابع١ ايدٚز ايطه١ٝٓ ٚايتأند َٔ تٛؾس املتطًبات ا٭ضاض١ٝ َهتب ايطٛاز٨ ٚايط١َ٬ أسد قطاعات 

بٓدًا ًٜصّ تٛؾسٖا بايدٚز 48يًشذاز ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز ٚأثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚؾل بسْاَر عٌُ ٜكِ 

 . ايطه١ٝٓ املعد٠ إلضهإ اؿذاز

َتابع١ سا٫ت ايطٛاز٨ اييت تعٗس َٝداًْٝا ٚهلا ع٬ق١ َباغس٠ باؿذاز ٚايتٓطٝل َع اؾٗات اـازد١ٝ ذات  ٚبني إٔ ايربْاَر ٜسنصع٢ً

ايع٬ق١ ٚدٗات ا٫ختؿاف داخٌ امل٪ضط١ , َػريًا إىل إٔ ؾسم ايطٛازٟ بامل٪ضط١ بدأت عًُٗا قبٌ قدّٚ اؿذاز يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ 

( دٛي١ يؿسم 1377بني كايؿ١ ٬َٚسع١ ٚتطذٌٝ بعض ايٓٛاقـ َٔ خ٬ٍ )( ساي١ تٓٛعت َا 10094ٚزؾدت ست٢ َطا٤ أَظ )

 .ايطٛازٟ
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أمه الحج يجتمعون في منى قادة قوات  

 ططظ إُِٔخ وِزورَخ ورٕظُُّخ ِجىزح اطزؼذاداً ٌٍسح

 

 َٓاسٞ ايػٝباْٞ –ايسٜاض 

 

تسأع ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ٚز٥ٝظ     

ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ باؿر, أَظ, ا٫دتُاع ايجاْٞ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر 

ٚيف بدا١ٜ ا٫دتُاع ْكٌ َعايٝ٘  .٢ايرٟ عكد يف َكس ا٭َٔ ايعاّ يف َٓ

ؼٝات ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ز٥ٝظ 

يًُذتُعني, َ٪ندًا أ١ُٖٝ املكٞ  -سؿع١ اهلل-ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا 

قدًَا يتشكٝل ز١ٜ٩ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يتٛؾري ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يكاؾدٟ 

ٕ َا تٓعِ ب٘ ب٬دْا َٔ أَٔ ٚاضتكساز ٚمتٝص ع٢ً ؾعٝدٟ ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس يف نٌ ٚقاٍ إ .بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

اجملا٫ت, ٜأتٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ بؿكٌ اهلل ثِ بايدعِ اي٬قدٚد ايرٟ تكدَ٘ ٖرٙ ايكٝاد٠ اييت دعًت دص٤ًا نبريًا َٔ تُٓٝتٗا ـد١َ 

ٓا ظٛاز بٝت٘ ايعتٝل, ٚدعًٓا خداًَا يًشسَني ايػسٜؿني ٚقٝٛف اؿسَني ايػسٜؿني, ٚنُا تعًُٕٛ إٔ َٔ ْعِ اهلل عًٝٓا إ دعً

ايسمحٔ, ٖٚرا ايػسف ايععِٝ جيب عًٝٓا احملاؾع١ عًٝ٘ ٚأ٫ ْدخس دٗدًا يف خد١َ اؿاز ٚقاؾد ٖرٙ ايدٜاز املكدض١ ٖٚٛ ؾكٌ 

قٛات أَٔ اؿر يٝهٕٛ َٛضِ اؿر ْادشًا ٚأغاز إىل ا٫ضتعدادات املبهس٠ اييت تبرٍ َٔ ا٭َٔ ايعاّ ممج١ً يف قٝاد٠  .قطٛدٕٚ عًٝ٘

ظُٝع َساس١ً َػٝدًا باـطٛات اييت مت تكُٝٓٗا يف خطط ٖرا ايعاّ ا٭َس ايرٟ ٜهؿٌ بتٛؾٝل اهلل ايٛؾٍٛ إىل سر ْادح ٚمبا ٜتٛاؾل 

ثس ع٢ً ايطاسات َع ايٓذاسات اييت ؼكل ع٢ً ايؿعٝد ا٭َين.ٚأقاف إٔ اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٜػٗد تٛضعًا ٖا١ً٥ ٖٚرا ا٭َس أ

احملٝط١ ب٘ ٚنريو ايطسم امل٪د١ٜ ي٘ ٚقد ؼكل ايٓذاح يف َٛضِ ايعُس٠ ْطأٍ اهلل ايتٛؾٝل يف َٛضِ اؿر نُا غدد ع٢ً أ١ُٖٝ غشر 

اهلُِ َٚكاعؿ١ اؾٗٛد خد١َ يهاؾ١ اؿذاز ايرٜٔ ٜكؿدٕٚ ٖرا املهإ ايطاٖس ٭دا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ اإلض٬ّ ملٔ اضتطاع ايٝ٘ 

 .ٚأقاف إٔ قٝادتٓا اؿه١ُٝ ضدست اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ يتشكٝل أع٢ً دزدات اـد١َ املج٢ً يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ .ضب٬ًٝ

ٚعرب احملسز أثٓا٤ ا٫دتُاع عٔ غهسٙ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ 

 .سنص١ٜ ع٢ً دعُ٘ ٚتٛدٝٗات٘ ؾُٝع اؾٗات ايعا١ًَ ٚاملطاْد٠ يٮَٔ ايعاّ يف ٖرٙ امل١ُٗ ايد١ٜٝٓ امل١ُٗاملهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر امل

عكب ذيو قدّ ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايؿٛيٞ قا٥د قٛات أَ اؿر غسسًا عٔ اـطط ا٭١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاملطاْد٠ َعربا عٔ 

ؾِٝٗ يٝ٪دٚا ٖرٙ اـد١َ ا٭١َٝٓ ابتػا٤ ا٭دس ٚاملجٛب١ يف  -سؿعِٗ اهلل-ك١ ٠٫ٚ ا٫َس اعتصاشٙ َٚٓطٛبٛ قٝادات قٛات أَ اؿر بج

عكب ا٫دتُاع تؿكد َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ٚقاد٠ قٛات أَ اؿر املكاز اؾدٜد٠  .املكاّ ا٭ٍٚ ٚاضتػعازا بٛادبِٗ مٛ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ

نُا شاز َػسٚع  يف نٌ َٔ ٢َٓ ٚعسؾات إقاؾ١ ملسنص ايٓٛز١ٜ ٭َٔ ايطسم ٚاملطتشدث١ يكٝادات قٛات أَ اؿر ا٭١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ

تٛضع١ املًو عبداهلل ٚايتك٢ َط٪ٚيٞ ايػسن١ املٓؿر٠ ٚاضتُع َِٓٗ يػسح عٔ ايطاسات ٚا٭بٛاب ٚا٭ضطح اـاف باملطذد اؿساّ 

 .َٔ خطط أ١َٝٓ ٚتػػ١ًٝٝٚاييت ضٝتِ ايؿساؽ َٓٗا بػهٌ ْٗا٥ٞ قبٌ دخٍٛ َٛضِ اؿر بٗدف إعداد َا ٜٓاضبٗا 
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 رظزؼُٓ ثطالة اٌدبِؼخ اإلطالُِخ ٌٍزىاصً ِغ اٌسدبج« هُئخ اٌّذَٕخ»

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

تٛاؾٌ ؾ١ٓ اؿر ايؿسع١ٝ بؿسع ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠, َتابع١ تٓؿٝر اـط١     

١ًٝٝ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ, بٗدف ايتعسٜـ با٫َانٔ املػسٚع شٜازتٗا ٚتٛع١ٝ شا٥سٟ املد١ٜٓ, ٚأدا٤ ايصٜاز٠ املػسٚع١ ٚؾل ايط١ٓ ايتػػ

 .ايٓب١ٜٛ

 ١ َٔٚيتذاٚش عا٥ل ايًػ١ يف ايتعاٌَ َع غري ايٓاطكني بايعسب١ٝ ٚتٓؿٝرا ٫تؿام ايتعإٚ املػرتى َع اؾاَع١ ا٫ض١َٝ٬, اضتعإ ايؿسع بٓدب

 .طًب١ اؾاَع١ َٔ مح١ً ايدزدات ايع١ًُٝ, َٔ دٓطٝات كتًؿ١, ملساؾك١ أعكا٤ املسانص املٝدا١ْٝ أثٓا٤ تعاًَِٗ َع ايصٚاز
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 ِظزشفً إٌىر اٌزخصصٍ َؼذ ططخ طجُخ ٌٍسح

 

 خايد اؾُعٞ -َه١ املهس١َ 

 .أعد َطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ مبه١ املهس١َ خط١ طب١ٝ َتها١ًَ ملٛضِ اؿر

د. أمئ َؿطؿ٢ مياْٞ َدٜس املطتػؿ٢ إٔ اـط١ َب١ٝٓ ع٢ً أضظ ع١ًُٝ ٚػازب ضابك١ َٔ خ٬ٍ ا٫ضتؿاد٠ َٔ تكازٜس  ٚأٚقح

ايطٓٛات املاق١ٝ; ٚذيو بتدعِٝ اإلجيابٝات ٚت٬يف امل٬سعات َع تدعِٝ اـطط اي٬ش١َ يًتعاٌَ َع ا٭َساض ايػا٥ع١ يف اؿر ٚخاؾ١ 

ط١ اعتُدت ع٢ً إعاد٠ تٛشٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ باملطتػؿ٢ َع إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ٭قطاّ ايطٛاز٨ ٚاؿسد١ َع ا٭َساض ايٛبا١ٝ٥, ٫ؾتًا إٔ اـ

ضاع١ َٜٛٝا بد٫ً َٔ مثاْٞ ضاعات َع ا٫ضتعا١ْ بأطبا٤ شا٥سٜٔ يتػط١ٝ ايٓكـ يف بعض ايتدؿؿات, 12شٜاد٠ عدد ضاعات ايعٌُ إىل 

 .ضسٜس 500ٜسًا إىل ضس 374ٚنريو شٜاد٠ عدد ا٭ضس٠ يف املطتػؿ٢ َٔ 

ٚقاٍ إٕ ٖرا ايعاّ دس٣ إْػا٤ قطِ يكسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ بطع١ ضسٜس١ٜ تبًؼ عػس٠ أضس٠ ؼت إغساف قطِ ايطٛاز٨ 

ضاع١, ع٠ٚ٬ ع٢ً إْػا٤ غسؾيت عصٍ يف قطِ ايطٛاز٨ يعصٍ  ٫24ضتكباٍ َسق٢ اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ ع٢ً َداز 

 .ؾابتٗا مبسض نٛزْٚا, ٚإْػا٤ قطِ يعصٍ َسق٢ نٛزْٚا املَٓٛني بايدٚز ايجاْٞ بطاق١ ضسٜس١ٜ تبًؼ عػس٠ أضس٠اؿا٫ت املػتب١ٗ بإ

 .ٚأند إٔ املطتػؿ٢ أنٌُ اضتعدادات٘ ـد١َ اؿذاز مبا ٜهؿٌ هلِ اؿؿٍٛ ع٢ً زعا١ٜ طب١ٝ ٚؾش١ٝ َجاي١ٝ
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 صسُسخ ػًٍ اٌسدبجرىسع هذَخ طبدَ اٌسزُِٓ ووزت اٌؼمُذح اٌ« اٌشإوْ اإلطالُِخ»

 

 ٚاع –ايسٜاض 

 

أنًُت ٚناي١ املطبٛعات ٚايبشح ايعًُٞ ايتابع١ يٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد اضتعداداتٗا ٫ضتكباٍ     

 .ٙ, ٚا٭عُاٍ املٓٛط١ بٗا ٚاملتعًك١ غد١َ قٝٛف ايسمح1436ٔسذاز بٝت اهلل اؿساّ يعاّ 

ٕٚ املطبٛعات ٚايبشح ايعًُٞ ايدنتٛز َطاعد بٔ إبساِٖٝ اؿدٜجٞ ايرٟ ادتُع بس٩ضا٤ ؾإ اؿر ٚأٚقح ٚنٌٝ ايٛشاز٠ يػ٪

بايٛناي١ إٔ ايعٌُ ضٝرتنص ٖرا ايعاّ ع٢ً تٛشٜع ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني )املؿشـ ايػسٜـ( ٚنتب ايعكٝد٠ ايؿشٝش١, ٚؾؿ١ 

٫زتكا٤ بايعٌُ إىل املطت٣ٛ ايكادز ع٢ً تٛؾري اـدَات اـاؾ١ بكٝٛف اؿر, يف املٓاؾر ٚاملٛاقٝت َٚدٕ اؿذاز, َ٪ندا قسٚز٠ ا

 .ايسمحٔ

ْٚاقؼ ايدنتٛز اؿدٜجٞ َا مت إلاشٙ َٔ أعُاٍ َٚٗاّ َتعًك١ بهٌ ؾ١ٓ ٚإجياد اؿًٍٛ املٓاضب١ يًؿعٛبات ٚاملػانٌ اييت قد 

 .تعرتض خط ضريِٖ

عُاٍ ايٛناي١ يف اؿر, ٖٚٞ: ؾ١ٓ اإلغساف ٚاملتابع١, ٚؾ١ٓ ٜرنس إٔ ؾإ اؿر تتهٕٛ َٔ ضت١ ؾإ ُتػسف ع٢ً مجٝع أ

 .ايبشٛخ, ٚؾ١ٓ اإلع٬ّ ٚايع٬قات, ٚؾ١ٓ ايٓػس ا٫يهرتْٚٞ, ٚؾ١ٓ ايطباع١ ٚايتٛشٜع, ٚؾ١ٓ اـدَات املطاْد٠
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 ِىظفبً ػًٍ إٌظبَ اإلٌىززؤٍ اٌخبص ثبٌسح 051رذرَت 

 

 تسنٞ ايطٜٛٗسٟ -َه١ املهس١َ 

امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ يف تدزٜب غسعت     

َٛظؿًا يف فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ َٔ َدخًٞ  450أنجس َٔ 

ايبٝاْات ٚأعكا٤ اؾٛاشات ع٢ً بسْاَر آي١ٝ اضتدداّ ْعاّ اؿر 

اإليهرتْٚٞ اـاف بامل٪ضط١ ٚايرٟ ٜعٌُ عرب ايػبه١ 

ع٢ً إداز٠ تك١ٝٓ ٚأٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف  .ايعٓهبٛت١ٝ

املعًَٛات ٚاملطاز اإليهرتْٚٞ ٚاـدَات اإلقاؾ١ٝ أمحد حي٢ٝ 

ع أمحد, إٔ ايربْاَر تٓؿرٙ امل٪ضط١ يًعاّ ايسابع ع٢ً ايتٛايٞ ٖٚٛ َٔ إعداد ٚتٓؿٝر ٚتؿُِٝ إداز٠ تك١ٝٓ املعًَٛات بامل٪ضط١ بايتعإٚ َ

ُٝع املتؿؿشات, َػريًا إىل إٔ ايربْاَر ٜٗدف إىل سؿس ٚإدخاٍ غسن١ سًٍٛ, ٚمت يف َٛضِ ٖرا ايعاّ تطٜٛسٙ يُٝهٔ اضتدداَ٘ ؾ

فُٛع١ خد١َ َٝدا١ْٝ يتطٌٗٝ إدسا٤ات اضتكباٍ اؿذاز ٚإضهاِْٗ َٚػادزتِٗ, نُا  120ٚؼدٜح َعًَٛات اؿذاز ايتابعني ٍ 

 ."ٚاملد١ٜٓ –رب١ٜ, ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ "اهلذس٠ ٜعٌُ ايربْاَر يف َسانص اضتكباٍ اؿذاز يف َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠, ٚاملٓاؾر اي

نُا ٜكدّ ايربْاَر إسؿا٥ٝات ؿع١ٝ, ٚٚقٛعات, ٚايعدٜد َٔ اـدَات اييت تكدّ تط٬ًٝٗ يٛؾٛد ايسمحٔ نُعسؾ١ َٚٛقع ايطهٔ 

عٔ ايعدٜد َٔ  ٚخد١َ اؿذاز ايتا٥ٗني يًٛؾٍٛ إىل َكاز ضهِٓٗ, باإلقاؾ١ إىل إؾداز بطاقات يًتعسٜـ عذاز نٌ فُٛع١ ؾك٬ُ

َػسؾًا َٔ ايػسن١ املٓؿر٠, باإلقاؾ١ إىل  15اـدَات املتُٝص٠ ا٭خس٣ اييت ؽدّ ناؾ١ اإلدازات, َكٝؿًا بإٔ ايربْاَر ٜعٌُ عًٝ٘ 

 .َػسؾني َسنصٜني اثٓني يف َكس امل٪ضط١, ٚخيكع ملتابع١ تك١ٝٓ املعًَٛات

دا١ْٝ بامل٪ضط١ ٚبٛشاز٠ اؿر ٚبػسن١ ضذٌ ٚبامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫, فُٛع١ خد١َ َٝ 120ٚأغاز حي٢ٝ إىل إٔ ايربْاَر َستبط ب 

ٚمت تٓؿٝر غسح ٯي١ٝ عٌُ ايربْاَر بٛاقع أزبع ؾرتات, ٜٚطتؿٝد َٓ٘ ايعإًَٛ يف قطاعات َؿس ٚضاسٌ ايبشس ا٭محس ٚمشاٍ اؾصٜس٠ 

 .ٚمشاٍ أؾسٜكٝا
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 ِىظفب ِٓ ِإطظخ األدالء 757رطؼُُ 

 

 ف 03:52:50    02/09/2015( ٛز٠املٓ املد١ٜٓ) عهاظ

أٚقشت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠, ممج١ً بإداز٠ ايؿش١ ايعا١َ, بأْ٘ ٚيف إطاز تتابع اـدَات ايٛقا١ٝ٥ 

٤ بًكاح اؿ٢ُ ( َٔ َٓطٛبٞ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد138٫املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ ٚضهإ املد١ٜٓ, طعُت ؾسق١ ايتطعُٝات ايٛقا١ٝ٥ )

 .( غدؿا بًكاح ا٭ْؿًْٛصا املٛمس١ٝ, خ٬ٍ شٜاز٠ َٝدا١ْٝ َٔ ايؿسق١, مل٪ضط١ ا٭د13٤٫ايػٛن١ٝ ايسباعٞ, إقاؾ١ إىل تطعِٝ )
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 اٌجُدبوٌ: ال رُُّش ثُٓ دوٌخ وأطزي

 ٌٍّزح األوًٌ إٌظبء فٍ وسارح اٌسح

 )خايد اؾابسٟ, ضًطإ املُْٝٛٞ )املد١ٜٓ املٓٛز٠

 ف02/09 2015/    04:24:13

 

َؿادز يف « عهاظ»ْطا٤ ـد١َ قٝؿات ايسمحٔ يف خط٠ٛ ٖٞ ا٭ٚىل َٔ ْٛعٗا, أندت يـ 6ؾُٝا ٚظـ ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ساد١ ايٛشاز٠ أْ٘ مت ايسؾع يٛشاز٠ اـد١َ املد١ْٝ بكسٚز٠ تٛظٝـ ْطا٤ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ بػهٌ زمسٞ, َػري٠ إىل إٔ 

 . َٛظؿ١ 100ؾسعٞ َه١ ٚاملد١ٜٓ َٔ ايٛظا٥ـ ايٓطا١ٝ٥ تؿٌ إىل أنجس َٔ 

َدٜس ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ قُد ايبٝذاٟٚ, إٔ املٛظؿات اي٬تٞ مت اضتٝعابٗٔ بتٛدٝ٘ َٔ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز « عهاظ»ٚأٚقح يـ

ت مبتابع١ قٝؿات ايسمحٔ بطٝب١ ايطٝب١ يف املٛمسني بٓدز اؿذاز, ٜعًُٔ سايٝا بػهٌ غري زمسٞ ؾكط يف َٛضِ اؿر, ٖٚٔ َعٓٝا

 .ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ٚتؿكد أسٛاهلٔ

أْ٘ ٫ ٜٛدد أٟ متٝٝص يف َعا١ًَ اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز, بٌ اؾُٝع ضٛاض١ٝ, َػددا « عهاظ»َٔ د١ٗ ثا١ْٝ, أند ايبٝذاٟٚ يـ

اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ َٓر ٚؾٛهلِ إىل ا٭زاقٞ إٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني سسٜؿ١ نٌ اؿسف ع٢ً تكدِٜ أؾكٌ 

 . ايطعٛد١ٜ ٚطٛاٍ ؾرت٠ اؿر ٚست٢ َػادزتِٗ إىل دٜازِٖ ضاملني غامنني بعد إٔ مئ اهلل تعاىل عًِٝٗ بأدا٤ ايسنٔ ا٭ععِ

ٜعين بايكسٚز٠ إٔ ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل إٔ اؿذاز ايرٜٔ ٜأتٕٛ بأعداد ق١ًًٝ تتٓاضب َع أعداد ضهإ بًداِْٗ سطب ايتدؿٝـ, ٫ 

 .بٌ َجًِٗ نُٔ ٜكدَٕٛ َٔ بًدإ ْطب١ سذادٗا نبري٠ عطؿا ع٢ً تعداد ضهاْٗا« خاؾ١»حيعٕٛ غدَات 

إذا نإ ٖٓاى َٔ ٜعتكد بٛدٛد فا٬َت ؿذاز دٍٚ َع١ٓٝ ع٢ً سطاب أخس٣, ؾٗٛ كط٧ ب٬ غو, ؾ٬ »ٚاختتِ تؿسحي٘ قا٬٥ 

 .«ؾش١ يريو أبدا
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 ِخ سوار طُجخِزطىع ئطؼبفٍ ٌخذ 700

 

 )١ًْٗ ساَد اؾُاٍ )املد١ٜٓ املٓٛز٠

19:46:22    01/09/2015 ّ 

 

َػسف ايؿسم ايتطٛع١ٝ اإلضعاؾ١ٝ ايتابع١ « عهاظ»أند يـ

إلداز٠ ايتطٛع ب١٦ٝٗ اهل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ يف ضاسات 

املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايدنتٛز ؾساع املؿًٝشٞ, داٖص١ٜ 

 ٖرا سر َٛضِ يف زن١يًُػا َٚتطٛع١ َتطٛع ٠٧٧مٛ 

 .ٔ كتًـ ايهًٝات ايؿش١ٝ ظاَع١ طٝب١, ٚنًٝات ايػد ٚايهًٝات ا٭١ًٖٝ مبدتًـ داَعات املًُه١َ ايعاّ,

ٚأٚقح أْ٘ مت إعداد املتطٛعني ٚاملتطٛعات ٚتدزٜبِٗ َطبكا َٔ خ٬ٍ دٚزات إضعاؾ١ٝ, َػريا إىل أْ٘ ضٝتِ تٛشٜع ْصٚهلِ ع٢ً املٛضِ 

 زداي١ٝ تطٛع١ٝ ؾسق١ ٢١ٚ ْطا١ٝ٥ تطٛع١ٝ ؾسق١ ٢١اؿر, ٚنريو املٛضِ ايجاْٞ بعد أٜاّ اؿر, عٝح تتٛادد  ا٭ٍٚ ايرٟ ٜطبل أٜاّ

 .َطا٤ ٚايٓؿـ ايتاضع١ ٚست٢ عؿسا اـاَط١ ايطاع١ َٔ ايػسٜـ ايٓبٟٛ املطذد يف َٜٛٝا عًُِٗ ؾرت٠ متتد

ٓطا٥ٞ ملٝظ أبٛ اـري بإغساف َدٜس إداز٠ ايؿسع دنتٛز َع٬ ٚيؿت ايدنتٛز ؾساع إىل أْ٘ مت اإلعداد يًُٛضِ َع َػسؾ١ ايتطٛع اي

اؾابسٟ َٚدٜس إداز٠ ايتطٛع عبدايسسِٝ قػكسٟ, ٚػٗٝص ايؿسم ايتطٛع١ٝ عكا٥ب إضعاؾ١ٝ فٗص٠ بهاٌَ ا٭دٚات ٚاملعدات ايطب١ٝ 

 .ؾٛز٠ ممه١ٓٚنريو سكا٥ب أضطٛاْات ا٭نطذني اييت متهٔ املتطٛعني ٚاملتطٛعات َٔ تكدِٜ اـد١َ بأؾكٌ 

ٚبني إٔ ايؿسم ايتطٛع١ٝ ضتٓكطِ سٍٛ ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ إىل ؾسم بعسبات اؾٛيـ املتٓك١ً ٚأخس٣ زاد١ً بايرتٚيٝات 

املتشسن١ بطسٜك١ متهٔ املتطٛعني َٔ ايٛؾٍٛ يًشا٫ت بطسع١ ؾا٥ك١ ٚمتهِٓٗ َٔ إخسادٗا إىل ضٝازات اإلضعاف ٚاملسانص ايؿش١ٝ 

 .ذٝرَٔ ٚضط سػٛد اؿ
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 ِذَٕخ أثى ػدزَ خبهشح ٌٍسدبج

 

 (عهاظ )اؾٛف

01/09/2015    19:46:23 ّ 

 

قاّ َدٜس عاّ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ اؾٛف سطني بٔ ايساٟٚ 

ايسًٜٚٞ ظٛي١ تؿكد١ٜ أَظ يًُسنص ايؿشٞ يف َد١ٜٓ اؿذاز يف 

َسنص أبٛعذسّ اطًع خ٬هلا ع٢ً ا٫ضتعدادات اييت بدأت َبهس٠ 

 .قٝٛف ايسمحٔ ٚي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ضري ايعٌُ يف املسنص ٫ضتكباٍ

ٚأٚقح َدٜس ؾش١ اؾٛف إٔ املسنص ٜكدّ كتًـ اـدَات ايؿش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ َٓٗا ايع٬د١ٝ ٚايدٚا١ٝ٥ ٚاإلضعاؾ١ٝ ٚايتأند َٔ 

 .ّ يريوؼؿني اؿذاز بًكاح اؿ٢ُ ايػٛن١ٝ ٚؼؿني َٔ مل ٜطبل ؼؿٝٓ٘, إىل داْب إعطا٤ ايع٬ز ايٛقا٥ٞ اي٬ش

 .ٚيف ْٗا١ٜ اؾٛي١ سح مجٝع ايعاًَني باملسنص ع٢ً برٍ أقؿ٢ اؾٗٛد ـد١َ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ
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 أٌف زبج 011َظزمجً « ئرشبد اٌسبفالد»

 

 )إبساِٖٝ خكري )َه١ املهس١َ

01/09/2015    19:46:24 ّ 

 

أيـ ساز قدَٛا عرب املٓؿر اؾٟٛ ملطاز  200ٛز٠, أنجس َٔ اضتكبٌ َهتب اإلزغاد ٚتٛدٝ٘ اؿاؾ٬ت يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓ

ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚطاز املًو عبدايعصٜص مبد١ٜٓ دد٠, يف إطاز خط١ املهتب ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ سر ٖرا 

 .ايعاّ

 قطيت ؾسش ايػُٝطٞ ٚاؾُّٛ ٚقدَٛا هلِ ٚأٚقح عبداهلل ضٓدٟ َدٜس عاّ املهتب, أِْٗ اضتكبًٛا ساؾ٬ت قٝٛف ايسمحٔ يف

اهلداٜا, َبٝٓا إٔ املهتب ٜسغد اؿذاز ٚتٛعٝتِٗ عٔ طسٜل بسغٛزات تٛع١ٜٛ ٚيٛسات تٛقح هلِ اتباع ايطسم ايؿشٝش١ يف اؿر, 

اؿساّ ٚؾل  ( َسغد بٗدف تأًِٖٝٗ ٚتدزٜبِٗ يكُإ تكدِٜ أزق٢ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل800نُا ْعِ دٚزات تدزٜب١ٝ ٭نجس َٔ )

 .اـط١ ايتػػ١ًٝٝ اييت ٚقعت يريو
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 ِشبرَغ طالثُخ ٌخذِخ ضُىف اٌززّٓ 7

 

 )عبداهلل ايدٖاع )َه١ املهس١َ

01/09/2015    19:46:24 ّ 

 

َػازٜع تطٛع١ٝ خ٬ٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ, قُٔ ؾعايٝات َسنص بادز  7تطتعد اإلداز٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ إلط٬م 

 .يتطٛعٞا

ٚقاٍ َدٜس إداز٠ ْػاط ايط٬ب باإلداز٠ عبداهلل بٔ شاٖٞ ايكسْٞ, إٕ املػسٚع ا٭ٍٚ ٖٛ اضتكباٍ اؿذاز يف َسنصٟ ا٫ضتكباٍ بطسٜل 

املد١ٜٓ ٚدد٠, ٚايجاْٞ شٜاز٠ َطانٔ اؿذاز يف ا٭سٝا٤, بُٝٓا ايجايح اضتكاؾ١ اؿذاز يف املدازع, ٚايسابع تٓعِٝ ايعسبات يف اؿسّ 

هٞ ايػسٜـ, ٚاـاَظ املطاعد٠ يف دؾع عسبات ايعذص٠ ٚنباز ايطٔ َٔ اؿذاز يف ايطعٞ, ٚايطادع اـد١َ باملػاعس املكدض١ امل

 .ٚاملػسٚع, ؾُٝا ايطابع تٛدٜع اؿذاز عٓد َػادزتِٗ ايعاؾ١ُ املكدض١ بعد تأد١ٜ َٓاضو اؿر

د ايط٬ب ع٢ً ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ ٚاملطا١ُٖ يف تكدِٜ اـد١َ َع ٚبني إٔ اهلدف َٔ ٖرٙ ايرباَر ٖٞ سطٔ ٚؾاد٠ قٝٛف ايسمحٔ ٚتعٜٛ

 .ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـد١َٝ ٚتعصٜص تععِٝ ايبًد اؿساّ يف ْؿٛع املػازنني ٚإبساش ايؿٛز٠ املػسق١ ٚاملػسؾ١ يػباب املًُه١
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 رٕبلش رظهـًُ ئخـزاءاد اٌسدبج« اٌدّبرن»

 )ساشّ املطريٟ )ايسٜاض

 ف 03:52:47    02/09/2015

 

ْاقؼ َدٜس عاّ اؾُازى ؾاحل اـًٟٝٛ, َع َدٜسٟ املٓاؾر اؾُسن١ٝ ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ اييت ٜؿد عربٖا اؿذاز أَظ, 

استٝادات املٓاؾر اؾُسن١ٝ َٔ ايهٛادز ايبػس١ٜ ٚنريو ا٭دٗـص٠ ٚايٛضا٥ٌ املطاعد٠ يف عًُٝات ايهػـ ٚاملعا١ٜٓ, باإلقاؾ١ إىل 

 .١ًٝ تطبٝل بعض ا٫قرتاسات املكد١َ اـاؾ١ بتٓعِٝ أعُاٍ اؿرَٓاقػ١ َد٣ ؾاع

ٚعح اجملتُعٕٛ تؿعٌٝ بعض ا٭قطاّ يف املٓاؾر اؾُسن١ٝ اييت ٜؿد عٔ طسٜكٗا اؿذاز ٚاييت تطِٗ يف اْطٝاب١ٝ َٚس١ْٚ إْٗا٤ 

 .ٍ ٚخسٚز املُٓٛع ٚاملكٝداإلدسا٤ات اؾُسن١ٝ يتشكٝل غعاز اؾُازى املتُجـٌ يف اإلضساع يف ؾطح املطُٛح َٚٓع دخٛ
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 :ولف ػًٍ اٌىضغ اٌصسٍ ثبٌّذَٕخ إٌّىرح.. اٌفبٌر

 لجً رفشُهب ثُٓ اٌسدبج« اٌىثبئُخ»خبهشوْ الززىاء 

 

 ف 03:52:50    02/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) عهاظ

 

أند ٚشٜس ايؿش١ املٗٓدع خايد بٔ عبد ايعصٜص ايؿاحل, داٖص١ٜ 

ٚبا١ٝ٥ ٚاستٛا٥ٗا قبٌ تؿػٝٗا بني  ايٛشاز٠ يًتؿدٟ ٭ٟ سا٫ت

 .اؿذاز

ٚقاٍ ايؿاحل, خ٬ٍ ادتُاع عادٌ عكدٙ أَظ بكٝادات اؿر ايعا١ًَ 

, َػريا -٫قدز اهلل-يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ مبطتػؿ٢ املد١ٜٓ يًٓطا٤ ٚاي٫ٛد٠ ٚا٭طؿاٍ, إٕ ايٛشاز٠ ع٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد ٭ٟ أَٛز طاز١٥ 

د ٖٛ ايتٛع١ٝ ايؿش١ٝ ايتجكٝؿ١ٝ يًشذاز ايكادَني َٔ خازز املًُه١ ٚؿذاز ايداخٌ ٚاييت تعهـ إىل إٔ دص٤ا نبريا َٔ ا٫ضتعدا

 .ٚشاز٠ ايؿش١ ع٢ً تؿعًٝٗا َٔ خ٬ٍ كتًـ ايكٓٛات اإلع١َٝ٬ ٚٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ

ٍٍ ددًا بتطدري مجٝع ايكطاعات ايؿش١ٝ ايتابع١ يً ٛشاز٠ باملًُه١ َطتٓؿس٠ يف ق٠ٛ ٚأٚقح إٔ ايٛشاز٠ تتأٖب يف نٌ عاّ ٚبػهٌ عا

بػس١ٜ مت ا٫ضتعا١ْ ٚاييت بدأت بايؿعٌ بايتٛاؾد َع قدّٚ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ, َػريا إىل إٔ ؾإ اؿر ػتُع يًُس٠ ا٭ٚىل يف تازٜذ 

 .ايٛشاز٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ْعسًا يهجاؾ١ ا٭عداد املتٛاؾد٠ إيٝٗا

ل ي٘ يصٜاز٠ َسنص ؾشٞ ايؿاؾ١ٝ ظاْب املطذد ايٓبٟٛ, سٝح ػٍٛ يف أزدا٤ املسنص ٚعكب ا٫دتُاع تٛد٘ ايؿاحل ٚايٛؾد املساؾ

ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ضري ايعٌُ ٚتٛؾري نٌ َا َٔ غأْ٘ زاس١ قٝٛف ايسمحٔ, نُا تؿكد قبٌ ذيو َسنص ؾشٞ املطاز. ٚنإ ٚشٜس 

ٚايٛقٛف ع٢ً اضتعدادات اضتكباٍ ايكادَني ٭دا٤ ايؿش١ قد ٚؾٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾباح أَظ ي٬دتُاع بايًذإ ايعا١ًَ مبٛضِ اؿر 

َٓاضو اؿر ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ, سٝح اضتكبً٘ َدٜس عاّ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز أمحد بٔ إبساِٖٝ 

 .ايؿػري ٚعدد َٔ ايكٝادات ايؿش١ٝ باملٓطك١
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 آالف ِخبٌفخ ثذور ئطىبْ اٌسدبج 10

 

 ف 03:52:50    02/09/2015( املٓٛز٠ ١ٜٓاملد) عهاظ

 

آ٫ف  10زؾدت ؾسم ايطٛاز٨ بامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ أنجس َٔ 

كايؿ١ بدٚز إضهإ اؿذاز يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, مشًت امل٬سعات 

 .ٚايٓٛاقـ ٚكايؿات ايط١َ٬

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ عؿاّ بٔ عبدايعصٜص دَٝاطٞ, إٔ 

( 10094ز٨ ٚايط١َ٬ بدأت عًُٗا قبٌ قدّٚ اؿذاز ايهساّ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚزؾدت ست٢ َطا٤ ا٫ثٓني املاقٞ )ؾسم َهتب ايطٛا

 .( دٛي١ يؿسم ايطٛاز٨ ٚقد أعدت قاقس بٗرٙ اؿا٫ت1377ساي١, َا بني كايؿ١ ٬َٚسع١ ٚتطذٌٝ ْٛاقـ َٔ خ٬ٍ )

ٜٚع٢ٓ مبتابع١ ايدٚز ايطه١ٝٓ ٚايتأند َٔ تٛؾس املتطًبات ا٭ضاض١ٝ ٚبني إٔ املهتب ٖٛ أسد قطاعات َ٪ضط١ ا٭د٤٫ ايس٥ٝط١ٝ, 

بٓدا ًٜصّ تٛؾسٖا بايدٚز  48يًشذاز ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز ٚأثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚؾل بسْاَر عٌُ ٜكِ 

ز٨ اييت تعٗس َٝداْٝا ٚهلا ع٬ق١ َباغس٠ باؿذاز ايطه١ٝٓ املعد٠ إلضهإ اؿذاز, نُا ٜع٢ٓ ٖرا ايربْاَر مبتابع١ سا٫ت ايطٛا

 .ٚايتٓطٝل َع اؾٗات اـازد١ٝ ذات ايع٬ق١ ٚدٗات ا٫ختؿاف داخٌ امل٪ضط١
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 ِزوشا ِىطُّب ٌزٕفُذ ططخ اٌسح 16

 

 ف 03:52:50    02/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) ايدفاْٞ شٜاد

 

 .َسنصا داخٌ ٚخازز طٝب١ 16ٓٛز٠ تٓؿٝر خط١ اؿر هلرا ايعاّ, بتدغني بدأ ايدؾاع املدْٞ ٚاهل٬ٍ ا٭محس باملد١ٜٓ امل

َسانص دؾاع َدْٞ اؾتتشت داخٌ املد١ٜٓ ملباغس٠ اؿٛادخ, ٖٚٞ: َسنص ايبٝع١, املسنص١ٜ, َٛاقـ اؿاؾ٬ت نًٝٛ  5ٚمشًت اـط١ 

ــ تبٛى مبسنصٜٔ ُٖا: اؿؿري٠, ٚايًشٔ, ٚطسٜل  , ايداٚد١ٜ, ايطريإ ايعُٛدٟ باملطاز, نُا مشًت املسانص اـازد١ٝ طسٜل املد9١ٜٓ

بايع٬, َٚسنص ع٢ً طسٜل ايكؿِٝ املد١ٜٓ. ؾُٝا دغٔ اهل٬ٍ ا٭محس, َسانص « َسنص ايربٜه١», ٚا٭نشٌ «َسنص ايعػري٠»اهلذس٠ 

ٚأند ايٓاطل اإلع٬َٞ  اؿسّ, ٚايرتؾٝـ, ٚاملًو عبدايعصٜص, داخٌ املد١ٜٓ, َٚسنص ايعػاؽ, ٚايعػري٠ ٚاؾسْاؾ١, خازز املد١ٜٓ.

ز ملدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعكٝد خايد اؾٗين, إٔ املسانص املٛمس١ٝ ٜتِ ا٫ضتعداد هلا َٓر بدا١ٜ ايط١ٓ ٚدعُٗا بهٛاد

هٛادز ايبػس١ٜ , َبٝٓا أْ٘ مت تدزٜب اي-٫قدز اهلل  -ٚآيٝات طٛاٍ ؾرت٠ اؿر يتهٕٛ ع٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد ملٛاد١ٗ اؿٛادخ ٚغريٖا 

 .ع٢ً أع٢ً املطتٜٛات
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 رىلُغ ُِثبق رطً اٌظالَ ٌخذِخ ضُىف اٌززّٓ

 

 )عهاظ )املد١ٜٓ املٓٛز٠

 ف 03:52:50    02/09/2015

 

ايتك٢ َدٜس عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػسف 

ايعاّ ع٢ً َعطهس زضٌ ايط٬ّ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ 

داهلل ايعبدايهسِٜ, بايكاد٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ْاؾس بٔ عب

ايهػؿٝني املػازنني يف املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ 

 اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ. ْٚاقؼ, خ٬ٍ ا٫دتُاع, آخس ا٫ضتعدادات ٚايتذٗٝصات ٚايرباَر ايتدزٜب١ٝ املعد٠ يتأٌٖٝ

تٛقٝع ع٢ً َٝجام زضٌ ايط٬ّ ـد١َ اؿذاز. ٚأند قا٥د اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ, نُا مت اي

َعطهس زضٌ ايط٬ّ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ ضبٌٝ اؾٗين, انتُاٍ ا٫ضتعداد ٚداٖص١ٜ املعطهس ايهػؿٞ 

ٖرا ايعاّ, نُا اضتعسض ٚتأًٖٝ٘ يٝهٕٛ َٓطًكا يًددَات اؾ١ًًٝ اييت ٜكدَٗا اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ َٛضِ سر 

 .فا٫ت اـد١َ اييت ٜكدَْٛٗا, ٚايتعإٚ املطتُس بِٝٓٗ ٚعدد َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ يتكدِٜ املطاعد٠ ٚاـد١َ يًشذاز
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 طىارئ اإلدالء رظدً أوثز ِٓ ػشزح آالف ِخبٌفخ ثذور اإلطىبْ
 

 :قؿاف َسٚإ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

زؾدت ؾسم ايطٛاز٨ بامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ باملد١ٜٓ 

املٓٛز٠ عػس٠ آ٫ف ٚأزبع ٚتطعني كايؿ١, مشًت 

امل٬سعات ٚايٓٛاقـ ٚكايؿات ايط١َ٬ بدٚز 

 . اإلضهإ اييت ٜكطٓٗا اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠

أٚقح ذيو ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ عؿاّ دَٝاطٞ. 

١ ٖٛ أسد قطاعات امل٪ضط١ ايس٥ٝط١ٝ ٜٚع٢ٓ مبتابع١ ايدٚز ايطه١ٝٓ ٚايتأند َٔ تٛؾس املتطًبات ٚقاٍ, إٕ َهتب ايطٛاز٨ ٚايط٬َ

, ا٭ضاض١ٝ يًشذاز ٚمجٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز , ٚأثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚؾل بسْاَر عٌُ ٜكِ مثا١ْٝ ٚأزبعني بٓدًا

ؿذاز, نُا ٜعين ٖرا ايربْاَر مبتابع١ سا٫ت ايطٛاز٨ اييت تعٗس َٝداًْٝا ٚهلا ع٬ق١ ًٜصّ تٛؾسٖا بايدٚز ايطه١ٝٓ املعد٠ إلضهإ ا

َباغس٠ باؿذاز ٚايتٓطٝل َع اؾٗات اـازد١ٝ ذات ايع٬ق١ ٚدٗات ا٫ختؿاف داخٌ امل٪ضط١ ,َكٝؿًا إٔ ؾسم ايطٛاز٨ بدأت عًُٗا 

 . قبٌ قدّٚ اؿذاز يًُد١ٜٓ املٓٛز٠
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 اخزّغ ثمُبدح لىاد أِٓ اٌسح ورفمذ اٌّمبر اٌدذَذح واٌّظزسذثخ

 ػًٍ درخبد اٌخذِخ ٌمبصذٌ ثُذ هللا اٌسزاَِذَز األِٓ اٌؼبَ: لُبدرٕب اٌسىُّخ طخزد وبفخ اإلِىبٔبد ٌزسمُك أ

 

 :ايطسٜع عبدايسمحٔ - اؾصٜس٠

ْكٌ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز ز٥ٝظ 

ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ باؿر ؼٝات ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص 

ٚأند ايؿسٜل  .قٛات أَٔ اؿر ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا يكاد٠

ٖـ ايرٟ عكد أَظ ا٭ٍٚ مبكس ا٭َٔ ايعاّ مب٢ٓ, ع٢ً أ١ُٖٝ  1436احملسز خ٬ٍ تس٩ض٘ ا٫دتُاع ايجاْٞ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر هلرا ايعاّ 

ٜـ, ٚقاٍ إٕ َا تٓعِ املكٞ قدَا يتشكٝل ز١ٜ٩ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يتٛؾري ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػس

 ب٘ ب٬دْا َٔ أَٔ ٚاضتكساز ٚمتٝص ع٢ً ؾعٝدٟ ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس يف نٌ اجملا٫ت, ٜأتٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ بؿكٌ اهلل ثِ بايدعِ اي٬قدٚد

ٓا إٔ دعًٓا ايرٟ تكدَ٘ ٖرٙ ايكٝاد٠ اييت دعًت دص٤ا نبريا َٔ تُٓٝتٗا ـد١َ اؿسَني ايػسٜؿني , ٚنُا تعًُٕٛ إٔ َٔ ْعِ اهلل عًٝ

ظٛاز بٝت٘ ايعتٝل, ٚدعًٓا خداَا يًشسَني ايػسٜؿني ٚقٝٛف ايسمحٔ, ٖٚرا ايػسف ايععِٝ جيب عًٝٓا احملاؾع١ عًٝ٘ ٚأ٫ ْدخس دٗدا 

يف خد١َ اؿاز ٚقاؾد ٖرٙ ايدٜاز املكدض١ ٖٚٛ ؾكٌ قطٛدٜٔ عًٝ٘, َػريا إىل ا٫ضتعدادات املبهس٠ اييت تبرٍ َٔ ا٭َٔ ايعاّ 

قٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر يٝهٕٛ َٛضِ اؿر ْادشا بهاؾ١ َساسً٘, َػٝدا باـطٛات اييت مت تكُٝٓٗا يف خطط ٖرا ايعاّ  ممج١ً يف

ٚقاٍ ايؿسٜل احملسز إٕ  .ا٭َس ايرٟ ٜهؿٌ بتٛؾٝل اهلل ايٛؾٍٛ إىل سر ْادح ٚمبا ٜتٛاؾل َع ايٓذاسات اييت ؼكل ع٢ً ايؿعٝد ا٭َين

ٖا٬٥ ٖٚرا ا٭َس أثس ع٢ً ايطاسات احملٝط١ ب٘ ٚنريو ايطسم امل٪د١ٜ ي٘ ٚقد ؼكل ايٓذاح يف  اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٜػٗد تٛضعا

َٛضِ ايعُس٠ ْطأٍ اهلل ايتٛؾٝل يف َٛضِ اؿر, َػددا ع٢ً أ١ُٖٝ غشر اهلُِ َٚكاعؿ١ اؾٗٛد خد١َ يهاؾ١ اؿذاز ايرٜٔ 

ضتطاع إيٝ٘ ضب٬ٝ, ٚأقاف إٔ قٝادتٓا اؿه١ُٝ ضدست ناؾ١ ٜكؿدٕٚ ٖرا املهإ ايطاٖس ٭دا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ اإلض٬ّ ملٔ ا

ٚعرب احملسز أثٓا٤ ا٫دتُاع عٔ غهسٙ  .اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ يتشكٝل أع٢ً دزدات اـد١َ املج٢ً يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ

هس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ امل

عكب ذيو قدّ ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايؿٛيٞ  .ع٢ً دعُ٘ ٚتٛدٝٗات٘ ؾُٝع اؾٗات ايعا١ًَ ٚاملطاْد٠ يٮَٔ ايعاّ يف ٖرٙ امل١ُٗ ايد١ٜٝٓ اهلا١َ

اعتصاشٙ َٚٓطٛبٞ قٝادات قا٥د قٛات أَٔ اؿر غسسا ٚاؾٝا َٚؿؿ٬ عٔ فٌُ اـطط ا٭١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاملطاْد٠ َعربا عٔ 

ِٗ مٛ قٛات أَٔ اؿر بجك١ ٠٫ٚ ا٭َس سؿعِٗ اهلل ؾِٝٗ يٝ٪دٚا ٖرٙ اـد١َ ا٭١َٝٓ ابتػا٤ ا٭دس ٚاملجٛب١ يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚاضتػعازا بٛادب

ا٭زاقٞ املكدض١ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ َكٝؿا ضعادت٘ بكٛي٘ إٕ زداٍ ا٭َٔ دٓٛد فٓد٠ ٚزضٌ ض٬ّ يكٛاؾٌ اؿذاز ايرٜٔ ٜؿدٕٚ إىل 

َٔ َػازم ا٭زض َٚػازبٗا َكدَا غهسٙ ملعايٞ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ ع٢ً تٛدٝٗات٘ ايطدٜد٠ َٚتابعت٘ املطتُس٠ 

عكب ا٫دتُاع قاّ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ  .يًٛؾٍٛ إىل سر ْادح ٜهؿٌ يهاؾ١ قٝٛف ايسمحٔ أدا٤ ٖرٙ ايػعري٠ بساس١ ٚأَٔ ٚاضتكساز

اد٠ قٛات أَٔ اؿر ظٛي١ تؿكد١ٜ ع٢ً املكاز اؾدٜد٠ ٚاملطتشدث١ يكٝادات قٛات أَٔ اؿر ا٭١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ يف نٌ َٔ ٢َٓ ٜساؾك٘ ق

ٚعسؾات إقاؾ١ ملسنص ايٓٛز١ٜ ٭َٔ ايطسم نُا قاّ َعايٝ٘ بصٜاز٠ ملػسٚع تٛضع١ املًو عبداهلل ٚايتك٢ َط٦ٛيٞ ايػسن١ املٓؿر٠ ٚاضتُع 

ت ٚا٭بٛاب ٚا٭ضطح اـاف باملطذد اؿساّ ٚاييت ضٝتِ ايؿساؽ َٓٗا بػهٌ ْٗا٥ٞ قبٌ دخٍٛ َٛضِ اؿر َِٓٗ يػسح عٔ ايطاسا

 .بٗدف إعداد َآٜاضبٗا َٔ خطط أ١َٝٓ تػػ١ًٝٝ
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 رؼٍُُ اٌمزَبد َىزَ وشبفخ اٌّشبروُٓ فٍ طذِخ ضُىف اٌززّٓ
 

 :ايبدزٟ قُد - ايكسٜات

 13ُد ايجبٝيت, نسّ َدٜس ايٓعًِٝ بايكسٜات ايدنتٛز ق

نػاؾًا َٔ طًب١ تعًِٝ ايكسٜات إثس َػازنتِٗ ايؿاع١ً يف 

 15_1َعطهس اـد١َ ايسَكاْٞ مبه٘ املهس١َ يًؿرت٠ َٔ 

 .زَكإ املاقٞ, إقاؾ١ إىل تطع ادازات تعًِٝ ٚضبع داَعات

ٚناْت ١َُٗ ايعٌُ املٛن١ً يًهػاؾ١ ٖٞ ايتٓعِٝ داخٌ 

ً  ,سٝح ناْت ؾسق١ نػاؾ١ ايكسٜات َػازن١ َع زداٍ ا٭َٔ قكك١ متًٝصا ْٛعًٝا بكٝاد٠ اؿسّ َٔ ٚقت املػسب ست٢ ايٛاسد٠ ي٬ٝ

 .ايكا٥د ايهػؿٞ َسغد ايعٓصٟ, ٚسككت دزٚع املسنص ا٭ٍٚ يف ايتُٝص ٚا٫ْكباط

 .ٚا٭ٍٚ يف سؿٌ ايطُس ٚدزع ايتُٝص يف ايرباَر ايعا١َ َٚسس١ً املتكدّ
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 فٍ ِىطُ اٌسح« وىرؤب»اد ِزض طؼىدٌ ٌّزبثؼخ ِظزدذ -رٕظُك وىَزٍ 
 

 

 :ايهٜٛت - اؾصٜس٠ - ايعؿريٟ ط٬ٍ

 

أنَّد ز٥ٝظ ؾسٜل اـدَات ايطب١ٝ يبعج١ اؿر ايهٜٛت١ٝ ايدنتٛز َبازى ؾٗد ايعذُٞ ع٢ً ٚدٛد تٓطٝل بني ٚشاز٠ ايؿش١ ايهٜٛت١ٝ 

ٚأغاز ايعذُٞ يف تؿسٜح ؾشايف  .ؿرخ٬ٍ َٛضِ ا« نٛزْٚا»ٚايطًطات ايؿش١ٝ ايطعٛد١ٜ ؾُٝا خيـ َتابع١ َطتذدات ؾريٚع 

ع٢ً « املساقب١ ايؿش١ٝ»ع٢ً ٖاَؼ ايًكا٤ ايتٜٓٛسٟ ٭عكا٤ ؾسٜل اـدَات ايطب١ٝ يبعج١ اؿر ايهٜٛت١ٝ إىل أْ٘ ضٝتِ تٛشٜع بطاقات 

١ٝ يبعج١ اؿر اؿذاز يتعب٦تٗا يف َه١ َٚٔ ثِ مجعٗا َٔ قبٌ أطبا٤ مح٬ت اؿر ايهٜٛت١ٝ ٚإزضاهلا يعٝادات ؾسٜل اـدَات ايطب

ايهٜٛت١ٝ ملتابع١ ؾش١ اؿذاز بعد ايعٛد٠ يًٛطٔ َٔ خ٬ٍ َسانص ايؿش١ ايٛقا١ٝ٥ ايتابع يطهٔ اؿذٝر, ٚذيو يًتأنَّد َٔ عدّ 

ٚدعا ايعذُٞ مجٝع أعكا٤ ايؿسٜل ٚسذاز بٝت اهلل اؿساّ إىل ا٫يتصاّ  .ٚدٛد أعساض يؿريٚع نٛزْٚا ٫ قدز اهلل ؾُٝا بِٝٓٗ

قبٌ املٛضِ بأضبٛعني, َطايًبا أعكا٤ ايؿسٜل أًٜكا « ايُٓٝٛنٛنٌ -ايطشاٜا  -اإلْؿًْٛصا »اؾ١ مبٛضِ اؿر َجٌ بايتطعُٝات اـ

 .بتكدِٜ أؾكٌ خد١َ ؾش١ٝ يًشذاز بٓا٤ ع٢ً تٛؾٝات ٚشٜس ايؿش١ د.عًٞ ايعبٝدٟ ٚٚنٌٝ ٚشاز٠ ايؿش١ د.خايد ايط٬ٟٗٚ

اـد١َ يًشذاز فٗص٠ بايهاٌَ ممج١ً بعٝادتني يًسداٍ ٚيًٓطا٤, سٝح ؼتٟٛ  عٝادات تابع١ يًؿسٜل ايطيب يتكدِٜ 4ٚذنس إٔ ٖٓاى 

ًُا  نٌ عٝاد٠ ع٢ً غسؾ١ ٬َسع١ َتٛاؾس ؾٝٗا دٗاش يًكػط ٚدٗاش يؿشـ اؿساز٠ ٚؾشـ ايطهس, نُا ؼتٟٛ أًٜكا ع٢ً أضس٠, عً

كًب ٚايؿٝدي١, ع٠ٚ٬ ع٢ً أْٗا فٗص٠ بعدد َٔ إٔ ٖٓاى غسؾ١ يًعًُٝات ايؿػس٣ يعٌُ ايػٝازات ٚغريٖا, إقاؾ١ إىل غسؾ١ إلْعاؽ اي

بدٚزٙ نػـ ْا٥ب ز٥ٝظ ؾسٜل اـدَات ايطب١ٝ  .ؾٓٝٞ ايطٛاز٨ ايطب١ٝ, ٚضٝازتٞ إضعاف يًشا٫ت ايطاز١٥ ٚذيو يًٓكٌ يًُطتػؿ٢

املكدض١ قبٌ َػادز٠  يبعج١ اؿر ايهٜٛت١ٝ َػري ايػُسٟ عٔ غشٔ ا٭د١ٜٚ ٚايتذٗٝصات ايطب١ٝ اـاؾ١ بعٝادات ايؿسٜل دٛا إىل ايدٜاز

ايدؾع١ ا٭ٚىل َٔ ايؿسٜل, ٫ؾًتا إىل إٔ غشٓٗا عٔ طسٜل اؾٛ ٖرا ايعاّ ٜأتٞ بٓا٤ ع٢ً تعًُٝات ايطًطات ايطعٛد١ٜ, َ٪نًدا يف ايٛقت 

هٜٛت١ٝ ٚأؾاد بإٔ ؾسٜل اـدَات ايطب١ٝ يبعج١ اؿر اي .ذات٘ ع٢ً تٛؾري مجٝع أْٛاع ا٭د١ٜٚ بهُٝات إقاؾ١ٝ يتهؿٞ سذادٓا ايهساّ

ضبتُرب, أَا ايدؾع١ ايجا١ْٝ اييت ضتهٕٛ بس٥اض١ ز٥ٝظ  7ضٝػادز يف دؾعت٘ ا٭ٚىل اييت تكِ ْا٥ب ز٥ٝظ ايؿسٜل ٚاإلدازٜني ٚايؿٝادي١ يف 

َٔ ايػٗس ذات٘, َ٪نًدا بإٔ عٝادات ايؿسٜل  12ايؿسٜل ٚا٭طبا٤ ٚايتُسٜض ٚاملؿتػني ايؿشٝني ٚايطٛاز٨ ايطب١ٝ ؾطتهٕٛ يف ايـ 

ضبتُرب. ٚذنس ايػُسٟ بإٔ املٗاّ املٛن١ً ٭عكا٤ ؾسٜل  14عج١ اؿر ايهٜٛت١ٝ ضتهٕٛ داٖص٠ ٫ضتكباٍ اؿذاز يف ايطيب يب

ضاع١ يف  24اـدَات ايطب١ٝ يبعج١ اؿر ايهٜٛت١ٝ تتُجٌ بتكدِٜ خدَات ايسعا١ٜ ا٭ٚي١ٝ ايطب١ٝ ؿذاز اؿ٬ُت ايهٜٛت١ٝ ع٢ً َداز 

, إقاؾ١ إىل ايتؿتٝؼ ع٢ً ضهٔ مح٬ت اؿر ايهٜٛت١ٝ ٚايتأنَّد َٔ َطابكتٗا «عسؾات«ٚ« ٢َٓ»َكس ايبعج١ بايٓطِٝ ٚيف املٓاضو 

 .ي٬غرتاطات ايؿش١ٝ
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 أُِز ِىخ اٌّىزِخ َفززر فؼبٌُبد رئبطخ اٌسزُِٓ ٌّىطُ اٌسح

 

 ٚاع -َه١ املهس١َ

 

ٜؿتتح ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبد 

ني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ ايعصٜص, َطتػاز خادّ اؿسَ

املهس١َ ّٜٛ ا٭سد ايكادّ ؾعايٝات ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ 

ٖـ, 1436املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

  .بايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج١

يف عاَٗا ايجايح, نُا تطًط ” خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا” ٚضٝطًل مسٛٙ اؿ١ًُ اييت ضتٓؿرٖا ايس٥اض١ هلرا ايعاّ بعٓٛإ 

اؿ١ًُ ايك٤ٛ ع٢ً َٓع١َٛ اـدَات اييت تكدَٗا ايس٥اض١ ٚتربش ايٛد٘ اؿكازٟ املػسم يف ٖرا اجملاٍ اييت ت٪ند ع٢ً ايتؿاْٞ يف 

تصاش خد١َ اؿذاز ٚتٝطري أَٛزِٖ ٚتكدِٜ مجٝع اـدَات هلِ بهٌ أضًٛب زام ٚتعاٌَ سطٔ ٚخًل مجٌٝ, ٚإٔ ذيو ٚضاّ ؾدس ٚتاز اع

نُا ضٝطًع مسٛٙ ع٢ً خط١ ايس٥اض١ ٚاضتعداداتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ اييت تػتٌُ ع٢ً مخط١  .يهٌ َٔ ٜػسف غد١َ اؿذٝر

قاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ احملٛز ايعًُٞ ٚاإلزغادٟ ٚايتٛدٝٗٞ, ٚاحملٛز اـدَٞ, ٚقٛز ايؿٝا١ْ ٚايتػػٌٝ, ٚاحملٛز اإلع٬َٞ ٚايتكين 

١َٝٓ بعٓٛإ )َٚٔ دخً٘ نإ آَٓا ( يتعصٜص اؾٛاْب ا٭١َٝٓ ٚؼكٝل اؿظ ا٭َين ؾُٝع قاؾدٟ اؿسَني باإلقاؾ١ إىل ٚزغ١ ايعٌُ ا٭

ٚأعسب َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ عٔ  .ايػسٜؿني

يؿعايٝات املبازن١ َٚا تًكاٙ ايس٥اض١ َٔ ايدعِ ٚايسعا١ٜ ٚخـ بايػهس ٚايجٓا٤ يطُٛ غهسٙ ٚاَتٓاْ٘ يًكٝاد٠ ايسغٝد٠ يسعاٜتٗا ٖرٙ ا

  .أَري املٓطك١ ع٢ً سسؾ٘ ٚتػسٜـ َٓاضبات ايس٥اض١ َٚا تًكاٙ َٔ اٖتُاّ مسٛٙ َٚتابعت٘ اؿجٝج١ يهٌ َٓاغطٗا

َات اييت تكدّ يف َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚأند ايدنتٛز ايطدٜظ إٔ اؿ١ًُ تأتٞ اْط٬قًا َٔ سسف مسٛٙ ع٢ً ايسقٞ مبطت٣ٛ اـد

  .٫ضُٝا يكاؾدٟ املطذد اؿساّ َٔ اؿذاز ٚايعُاز, داعًٝا اهلل إٔ جيعٌ ذيو يف َٛاشٜٔ سطٓات٘

ٚزؾع َعايٝ٘ بامس٘ ٚاضِ ايس٥اض١ ايػهس ٚايتكدٜس ـادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚيطُٛ ٚيٞ عٗدٙ ا٭َني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ٚمسٛ أَري 

سسؾِٗ ايد٩ٚب يهٌ َا َٔ غأْ٘ خد١َ اؿسَني ايػسٜؿني ٚزعا١ٜ قاؾدُٜٗا , عادا ذيو ٚضاّ ؾدس ٚتاز اعتصاش ٚغسف  املٓطك١ ع٢ً

ٜتٛز َطري٠ ايس٥اض١ ٜٚدعِ َٓاغطٗا ٜٚطتصٜد ُٖتٗا يف تكدِٜ أزق٢ اـدَات ٚأؾكٌ ايتط٬ٝٗت يسٚاد اؿسَني ايػسٜؿني, خاؾ١ يف 

ٚعات ع٬ُق١ ٚتٛضعات تازخي١ٝ تؿب يف َؿًش١ قاؾدٟ اؿسَني ايػسٜؿني ٚا٫زتكا٤ ظٌ َا ٜػٗدٙ اؿسَإ ايػسٜؿإ َٔ َػس

 .مبٓع١َٛ اـدَات ؾُٝٗا
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ٍُِىْ وً شهز 7.5رفبع اٌؼذد اًٌ ٍُِىْ )ِؼزّز( وار 01وسَز اٌسح فٍ زذَثه اٌصزَر ٌـ )اٌجالد( : اٌخطخ اٌمبدِخ اطزمجبي   

 ٍِف اٌّشبػز ٌذي هُئخ اٌزطىَز وِمززذ اٌىادٌ ٌٍخذِبد واٌظىٓ فٍ طفىذ اٌدجبي

 ٔدبذ اٌّظبر االٌىززؤٍ ٌسدبج اٌذاطً .. واٌؼبَ اٌمبدَ َطجك ػًٍ ٍُِىٍٔ زبج ِٓ اٌخبرج

 ددٜد يًُ٪ضطاتعكٛب١ ايتػٗري املٛاؾل عًٝٗا َٔ فًظ ايٛشزا٤ تطبل َٔ تازخي٘ .. ْٚعاّ 

 ْتـٛقع شٜــاد٠ اعــداد سذاز اـازز بعد اْتٗا٤ َػسٚع تٛضع١ ايطٛاف

 خايد اؿطٝين –َه١ املهس١َ  

ابد٣ َعايٞ د. بٓدز قُد سذاز ٚشٜس اؿر ازتٝاس٘ يًعدٜد َٔ ا٫دسا٤ات ٚاـطط اييت ْؿرتٗا ايٛشاز٠ يف خدَات اؿر ٚايعُس٠.. ٚشٜس 

اييت ٚاؾل عًٝٗا فًظ ايٛشزا٤ اٍٚ اَظ ا٫ثٓني ٚقاٍ إ ايتطبٝل َٔ تازخي٘ ٚاييت تتعًل ” ايتػٗري>عٔ عكٛبات ” ايب٬د>اؿر ؼدخ يـ 

از ايداخٌ ْٚكٌ اؿذاز اىل املًُه١ ٚاعادتِٗ اىل ب٬دِٖ ٚتٓعِٝ خدَات املعتُسٜٔ ٚغريٖا ٚقاٍ ْتٛقع اضتكباٍ ًَٕٝٛ غد١َ سذ

ايٛشٜس عٔ ” ايب٬د>..ٚضأيت ” غري ايٓعاَٝني>ٚازبعُا١٥ ايـ ساز َٔ اـازز ٖرا ايعاّ َٚا٥يت ايـ َٔ ايداخٌ . ٚاقاف ايٛشٜس عدا 

اْتٗا٤ تٛضع١ ايطٛاف سطب ايٓطب١؟ .. قاٍ امل٪ٌَ إ ٜعٛد ايعدد َع اْتٗا٤ ا٫ضباب اييت ادت يتدؿٝض  عٛد٠ اعداد سذاز اـازز بعد

 .ايعدد َٔ اـازز ٚايداخٌ

 املطاز ا٫يهرتْٚٞ

ايطعس يف سذاز ايداخٌ قد سكل ايهجري َٔ ايػؿاؾ١ٝ ٚاتاح يًُٛاطٔ ٚاملكِٝ اختٝاز امل٪ضط١ ٚ” املطازات>ٚاعترب َعايٝ٘ إٔ تطبٝل ْعاّ 

َٚعسؾ١ املٛقع يف املػاعس عرب ايتك١ٝٓ نُا خؿض َٔ ايتهًؿ١ ايتػػ١ًٝٝ ع٢ً َكدّ اـد١َ ٚضٝتِ تطبٝك٘ ايعاّ ايكادّ ع٢ً ًَْٝٛني َٔ 

اـازز ٜٚطبل ع٢ً ضت١ ٬َٜني َعتُس ٚاثبت لاس٘ ٚقك٢ ع٢ً أٟ ت٬عب اٚ َػا٠٫ يف تكدِٜ اـد١َ ٚاقاف ضٝتِ بعد اْتٗا٤ اؿر 

 .نٌ املطذًني ٚيد٣ ايٛشاز٠ ٖٛاتؿِٗ ٚامي٬ٝتِٗ يًٛقٛف ع٢ً اـد١َ بعد ايتطبٝل َعسؾ١ ازا٤

 .ايٛشٜس قاٍ إ ايٛشاز٠ تابعت نٌ َا نتب َٔ ازا٤ ٚاؾهاز عرب ايؿشـ اٚ املٛاقع اٚ تٜٛرت ٚٚددْا ازتٝاسًا يًدد١َ عُد اهلل َتابع١

ًَٕٝٛ َعتُس بٛاقع ًَٕٝٛ ْٚؿـ نٌ  30ي٬عٛاّ ايكاد١َ يصٜاد٠ ايعدد اىل ٚسٍٛ شٜاد٠ اعداد املعتُسٜٔ قاٍ د. سذاز يدٜٓا خطط  ايعُس٠

٬َٜني ٖٚٛ َا ٜعادٍ اقٌ َٔ ًَٕٝٛ يف ايػٗس  6ًَٕٝٛ َعتُس يف ايعاّ خ٬ٍ ا٫غٗس ايجُا١ْٝ ٚاٯٕ ايعدد  12غٗس يٝؿٌ ايعدد اىل 

هس١َ ٚاؾشاب ايؿٓادم ٚاملطانٔ ؾسؾا نبري٠ ِٖٚ ٜطايبٕٛ ايٛاسد.َػريًا اىل إ شٜاد٠ اعداد املعتُسٜٔ تتٝح يًُطتجُسٜٔ يف َه١ امل

 .بصٜاد٠ ايعدد

 تطٜٛس املػاعس

” ايٛادٟ>ايٛشٜس اٚقح إ ًَـ املػاعس املكدض١ يد٣ ١٦ٖٝ تطٜٛس َه١ ٚاملػاعس بس٥اض١ اَري املٓطك١ ٖٚٓاى اقرتاسات إ ٜتِ ؽؿٝـ 

 .باز ايعًُا٤يًددَات ٚايطهٔ يف ضؿٛح اؾباٍ مبا ٜتٛاؾل َع قساز ١٦ٖٝ ن

 ْعاّ امل٪ضطات

ٚسٍٛ ٚدٛد ْعاّ مل٪ضطات ايطٛاؾ١ قاٍ ٚشٜس اؿر زؾعٓا تٓعُٝا يًُ٪ضطات اىل ١٦ٖٝ اـربا٤ ٚعاد مب٬سع١ ٚمت اعادت٘ َس٠ اخس٣ 

ؾدٜد ٜٚؿدز قسٜبا ٚقاٍ إ امل٪ضطات ايّٝٛ تداز مبا ٜػب٘ ايػسنات ٚفايظ ا٫دازات سايًٝا ٫ تكّٛ بعٌُ تٓؿٝرٟ يهٔ ايٓعاّ ا

 .حيكل هلا زضِ اـطط ٚاعتُاد املٝصاْٝات ٚا٫ضرتاتٝذٝات ٚايعدٜد َٔ ايتٓعُٝات مبا ٜتؿل َع اُٖٝتٗا يف خد١َ اؿذاز
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 ِذَز األِٓ اٌؼبَ َزأص اخزّبع ٌمبدح لىاد أِٓ اٌسح وَزفمذ اٌّمبر اٌدذَذح

 

 عٚا –٢َٓ 

 

ظ ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ باؿر ا٫دتُاع ايجاْٞ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر هلرا تسأع َعايٞ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز ز٥ٝ

ٖـ ايرٟ عكد مبكس ا٭َٔ ايعاّ مب٢ٓ.ْٚكٌ َعايٝ٘ ؼٝات ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد 1436ايعاّ 

ًَا يتشكٝل ز١ٜ٩ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يكاد٠ قٛات أَٔ اؿر , َ٪نًدا عً -سؿع٘ اهلل –بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  ٢ أ١ُٖٝ املكٞ قد

ٚقاٍ : إٕ َا تٓعِ ب٘ ب٬دْا َٔ أَٔ ٚاضتكساز ٚمتٝص ع٢ً  .يتٛؾري ا٭َٔ ٚايط١َ٬ يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

قدٚد ايرٟ تكدَ٘ ايكٝاد٠ اييت دعًت دص٤ً ؾعٝدٟ ايت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس يف نٌ اجملا٫ت, ٜأتٞ يف املكاّ ا٭ٍٚ بؿكٌ اهلل ثِ بايدعِ ايػري 

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

ٖرٙ ايدٜاز املكدض١ ٖٚٛ ٚقٝٛف ايسمحٔ, ٖٚرا ايػسف ايععِٝ جيب عًٝٓا احملاؾع١ عًٝ٘ ٚأ٫ ْدخس دًٗدا يف خد١َ اؿاز ٚقاؾد 

ؾكٌ قطٛدٜٔ عًٝ٘ , َػرًيا إىل ا٫ضتعدادات املبهس٠ اييت تبرٍ َٔ ا٭َٔ ايعاّ ممج١ً يف قٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر يٝهٕٛ َٛضِ اؿر 

ْادح ْادًشا ظُٝع َساسً٘ , َػًٝدا باـطٛات اييت مت تكُٝٓٗا يف خطط ٖرا ايعاّ ا٭َس ايرٟ ٜهؿٌ بتٛؾٝل اهلل ايٛؾٍٛ إىل سر 

ٚأبإ َعايٝ٘ إٔ اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٜػٗد تٛضع ٖا١ً٥ ٖٚرا ا٭َس أثس ع٢ً  .ٚمبا ٜتٛاؾل َع ايٓذاسات اييت ؼكل ع٢ً ايؿعٝد ا٭َين

ايطاسات احملٝط١ ب٘ ٚنريو ايطسم امل٪د١ٜ ي٘ ٚقد ؼكل ايٓذاح يف َٛضِ ايعُس٠ , ضا٬ً٥ اهلل ايتٛؾٝل يف َٛضِ اؿر , نُا غدد 

غشر اهلُِ َٚكاعؿ١ اؾٗٛد خد١َ اؿذاز ايرٜٔ ٜكؿدٕٚ ٖرا املهإ ايطاٖس ٭دا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ اإلض٬ّ ملٔ ع٢ً أ١ُٖٝ 

اضتطاع إيٝ٘ ضب٬ٝ , ٫ؾًتا ايٓعس إىل إٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ضدست اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايبػس١ٜ يتشكٝل أع٢ً دزدات اـد١َ املج٢ً 

ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ باؿر خ٬ٍ ا٫دتُاع عٔ غهسٙ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد  ٚعرب َعايٞ .يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ

ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً دعُ٘ ٚتٛدٝٗات٘ ؾُٝع اؾٗات 

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

 َٚؿؿ٬ً عٔ فٌُ اـطط ا٭١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ ٚايتٓع١ُٝٝ ٚاملطاْد٠ , َعرًبا عٔ اعتصاشٙ َٚٓطٛبٞ قٝادات قٛات أَٔ اؿر بجك١ ٠٫ٚ ا٭َس

 .جٛب١ يف املكاّ ا٭ٍٚ ٚاضتػعاًزا بٛادبِٗ مٛ خد١َ قٝٛف ايسمحٔؾِٝٗ يٝ٪دٚا ٖرٙ اـد١َ ا٭١َٝٓ ابتػا٤ ا٭دس ٚامل –سؿعِٗ اهلل  –

ٚقاٍ : إٕ زداٍ ا٭َٔ دٓٛد فٓد٠ ٚزضٌ ض٬ّ يكٛاؾٌ اؿذاز ايرٜٔ ٜؿدٕٚ إىل ا٭زاقٞ املكدض١ َٔ َػازم ا٭زض َٚػازبٗا , َكدَا 

ابعت٘ املطتُس٠ يًٛؾٍٛ إىل سر ْادح ٜهؿٌ يكٝٛف غهسٙ ملعايٞ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ ع٢ً تٛدٝٗات٘ ايطدٜد٠ َٚت

بعد ذيو قاّ َعايٞ َدٜس ا٭َٔ ايعاّ ٜساؾك٘ قاد٠ قٛات أَٔ اؿر ظٛي١ تؿكد١ٜ ع٢ً  .ايسمحٔ أدا٤ ٖرٙ ايػعري٠ بساس١ ٚأَٔ ٚاضتكساز

اؾ١ ملسنص ايٓٛز١ٜ ٭َٔ ايطسم , شازٚا املكاز اؾدٜد٠ ٚاملطتشدث١ يكٝادات قٛات أَٔ اؿر ا٭١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ يف نٌ َٔ ٢َٓ ٚعسؾات إق

خ٬هلا َػسٚع تٛضع١ املًو عبداهلل , ٚايتكٛا مبط٦ٛيٞ ايػسن١ املٓؿر٠ , ٚاضتُعٛا يػسح عٔ ايطاسات ٚا٭بٛاب ٚا٭ضطح اـاف 

 .ػػ١ًٝٝباملطذد اؿساّ اييت ضٝتِ ايؿساؽ َٓٗا بػهٌ ْٗا٥ٞ قبٌ دخٍٛ َٛضِ اؿر بٗدف إعداد َا ٜٓاضبٗا َٔ خطط أ١َٝٓ ت
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 )رظؼخ ِالَُٓ طذِخ رطٍمهب خّؼُخ )هذَخ اٌسبج واٌّؼزّز

 

 ٟامحد ا٫محد –َه١ املهس١َ 

 

اـري١ٜ تكدِٜ أنجس َٔ تطع١ ٬َٜني خد١َ خ٬ٍ سر ٖرا ايعاّ َػت١ًُ ع٢ً بساَر اؾُع١ٝ « ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس»أقست مجع١ٝ 

 .ٖـ1437/  1/  11ٖـ إىل 1436/  11/  15, خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ «ٚايٛنا٫ت غرا٤ ايسٚح , ٚغرا٤ ايبدٕ, ٚايعٓا١ٜ, َٚكٝاف,»ايس٥ٝط١ٝ 

دا٤ ذيو خ٬ٍ ادتُاع فًظ إداز٠ اؾُع١ٝ ايرٟ عكد أَظ بس٥اض١ إَاّ ٚخطٝب املطذد اؿساّ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ مجع١ٝ ٖد١ٜ 

يًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ ٚا٫ط٬ع ع٢ً تكازٜس إدازات اؿاز ٚاملعتُس اـريٟ ؾك١ًٝ ايػٝذ ؾاحل بٔ قُد آٍ طايب ايرٟ اعتُدت ؾٝ٘ قسازات ا

  .اؾُع١ٝ, اييت سعٝت بإغادات ع٢ً اؾٗٛد املبرٚي١ ـد١َ اؿاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س

ٚدعا ايػٝذ ؾاحل آٍ طايب ايعاًَني يف اؾُع١ٝ إىل َكاعؿ١ اؾٗد ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ َٛضِ اؿر يف مجٝع َٛاقع اؾُع١ٝ 

 .عس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚٓاؾر ايٛؾٍٛمبه١ املهس١َ ٚاملػا

ٜرنس إٔ مجع١ٝ ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس اـري١ٜ, اييت تأضطت قبٌ مٛ ضت ضٓٛات, ٖٞ مجع١ٝ تطٛع١ٝ َتدؿؿ١ تكدّ خدَات 

خ٬ٍ ايتطٜٛس  إْطا١ْٝ تطٌٗ يًشاز ٚاملعتُس ٚايصا٥س أدا٤ َٓاضه٘ ٚؼٍٛ اؾٗٛد اـري٠ ٚاملطاُٖات املبازن١ إىل خدَات َتُٝص٠ َٔ

 .ٚاإلبداع ٚضسع١ ا٫ضتذاب١ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ ٚؾل املعاٜري ايعامل١ٝ
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 هـ 7001ِظزشفً إٌىر اٌزخصصٍ َُؼذ ططخ طجُخ ِزىبٍِخ ٌّىطُ زح هذا اٌؼبَ 

 

 دايب٬ –َه١ املهس١َ 

 

أعد َطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ مبه١ املهس١َ خط١ 

٬د١ٝ َتها١ًَ يتكدِٜ أؾكٌ ٚأزق٢ اـدَات ايؿش١ٝ ٚايع

ٚايطب١ٝ ٚايتػدٝؿ١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ خ٬ٍ 

ٖـ تسنص ع٢ً تدعِٝ ناٌَ  1436َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ايطاقات اٯي١ٝ ٚايبػس١ٜ ٚايطب١ٝ ٚايتُسٜك١ٝ ٚايطسٜس١ٜ مبا حيكل تٛدٝٗات اؿه١َٛ ايسغٝد٠ ايسا١َٝ إىل تٛؾري اـدَات ايطب١ٝ 

ٚبّٝٔ َدٜس املطتػؿ٢ ايدنتٛز أمئ َؿطؿ٢ مياْٞ  .ٛا َٔ أدا٤ ؾسٜك١ اؿر يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚأَإاملتها١ًَ يكٝٛف ايسمحٔ يٝتُهٓ

إٔ اـط١ َب١ٝٓ ع٢ً أضظ ع١ًُٝ ٚػازب ضابك١ َٔ خ٬ٍ ا٫ضتؿاد٠ َٔ تكازٜس ايطٓٛات املاق١ٝ ٚذيو بتدعِٝ ا٫جيابٝات ٚت٬يف 

ايػا٥ع١ يف اؿر ٚخاؾ١ ا٭َساض ايٛبا١ٝ٥ سسؾًا ع٢ً زاس١ املسق٢ َٔ امل٬سعات َع تدعِٝ اـطط اي٬ش١َ يًتعاٌَ َع ا٭َساض 

اؿذاز, َ٪ندًا إٔ اـط١ اعتُدت ع٢ً إعاد٠ تٛشٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ باملطتػؿ٢ َع إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ٭قطاّ ايطٛاز٨ ٚاؿسد١ َع شٜاد٠ 

شا٥سٜٔ )يٛنِ( يتػط١ٝ ايٓكـ اؿاؾٌ يف بعض  ضاعات َع ا٫ضتعا١ْ بأطبا٤ 8ضاع١ ًَٜٛٝا بد٫ً َٔ  12عدد ضاعات ايعٌُ إىل 

ٚنػـ عٔ إْػا٤ قطِ خاف بكسبات ايػُظ  .ضسٜس 500ضسٜسًا إىل  374ايتدؿؿات ٚنريو شٜاد٠ عدد ا٭ضس٠ باملطتػؿ٢ َٔ 

سبات أضّس٠, ؼت إغساف قطِ ايطٛاز٨ ٫ضتكباٍ َسق٢ اإلدٗاد اؿسازٟ ٚق 10ٚاإلدٗاد اؿسازٟ ٖرا ايعاّ, بطع١ ضسٜس١ٜ تبًؼ 

ضاع١ ع٠ٚ٬ ع٢ً إْػا٤ غسؾيت عصٍ بكطِ ايطٛاز٨ يعصٍ اؿا٫ت املػتب١ٗ بإؾابتٗا مبسض نٛزْٚا ٚإْػا٤ قطِ  24ايػُظ ع٢ً َداز 

أضّس٠, َ٪نًدا إٔ املطتػؿ٢ أنٌُ ناؾ١ اضتعدادات٘ ـد١َ  10يعصٍ َسق٢ نٛزْٚا املَٓٛني بايدٚز ايجاْٞ بطاق١ ضسٜس١ٜ تبًؼ 

َٔ دٗت٘ أؾاد َطاعد َدٜس  .ا ٜهؿٌ هلِ بعٕٛ اهلل ٚتٛؾٝك٘ َٔ اؿؿٍٛ ع٢ً زعا١ٜ طب١ٝ ٚؾش١ٝ َجاي١ٝاؿذاز يف َٛضِ اؿر مب

املطتػؿ٢ يًددَات ايطب١ٝ ايدنتٛز ضامل بادعٝؿس إٔ املطتػؿ٢ قاّ بإْػا٤ قطِ خاف يًُسق٢ املتشطٓني َٔ اؿذاز بطاق١ ضسٜس١ٜ 

ط١ أضس٠ يكطِ ايعٓا١ٜ املسنص٠ ؿا٫ت املؿابني مبسض نٛزْٚا َع شٜاد٠ ضسٜسًا يتطٌٗٝ خسٚدِٗ, إىل داْب ؽؿٝـ مخ 32تبًؼ 

ضسٜسًا, ٚؾتح عٝادات ؽؿؿ١ٝ  25ضسٜسًا, إقاؾ١ إىل إْػا٤ ٚسد٠ يًشسٚم بطع١ ضسٜس١ٜ تبًؼ  25ايطع١ ايطسٜس١ٜ يًعٓا١ٜ املسنص٠ إىل 

ضع١ قطِ ايؿٝدي١ٝ يصٜاد٠ نؿا٠٤ ايعٌُ َع ا٫ٖتُاّ ع٢ً َداز ايطاع١ يتدؿٝـ ايكػط ع٢ً قطِ ايطٛاز٨ تعٌُ ط١ًٝ َٛضِ اؿر, ٚتٛ

بايتدزٜب ٚايتعًِٝ املطتُس يهاؾ١ ايهٛادز ايطب١ٝ ٚايتُسٜك١ٝ يتأًِٖٝٗ ٚتصٜٚدِٖ باملطتذدات ايطب١ٝ ٚأسدخ ا٭ضايٝب ايع٬د١ٝ يف 

ٓت إعداد قاؾ١ً ؾش١ٝ َتها١ًَ ٚأغاز إىل إٔ اـط١ تكُ .ايعامل مبا ٜٓعهظ ع٢ً دٛد٠ ا٭دا٤ ٚاـدَات ايؿش١ٝ املكد١َ يًذُٝع

يتؿعٝد اؿذاز املَٓٛني باملطتػؿ٢ خ٬ٍ ؾرت٠ اؿر ايرٜٔ ٫ تطُح ظسٚؾِٗ ايؿش١ٝ بأدا٤ ْطهِٗ إ٫ مبساؾك١ ؾسٜل طيب, سٝح 

ٚذيو تٓطًل ٖرٙ ايكاؾ١ً ّٜٛ ايتاضع َٔ ذٟ اؿذ١ إىل عسؾات يتُهني اؿذاز َٔ ايٛقٛف بٗا ٜساؾكِٗ نٛادز طب١ٝ ٚمتسٜك١ٝ ٚؾ١ٝٓ, 

 .ايسا١َٝ إىل متهني اؿذاز َٔ أدا٤ ؾسٜك١ اؿر بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚأَإ –أٜدِٖ اهلل  –تٓؿٝرًا يتٛدٝٗات ٠٫ٚ ا٭َس 
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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

