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 وخجخ 777خىنخ ػهى يزاكش ئػبشخ ركشف ئرالف 

 

    04/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املعرييف عبدايعصٜص

23:26:45 ّ 

 

ٚدب١ غري  778املٝدا١ْٝ ٭َا١ْ املد١ٜٓ املٓٛز٠  أتًفت ايفسم

ؾاؿ١ يٮنٌ ناْت قد أعدت يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚذيو بطبب ض٤ٛ ؽصٜٔ ايٛدبات املكد١َ، ٚأند 

َؿدز َط٪ٍٚ عدّ ٚدٛد سا٫ت تطُِ بني اؿذاز إىل 

 .سد اٯٕ

د١ٜٓ املٓٛز٠ َ  رسق١ َٔ ايوٛاز٨ ٚايط١َ٬، سٝح أتًفت ٚغازنت )عهاظ( يف دٛي١ أَظ ع٢ً َكس إسد٣ ايدٚز ايطه١ٝٓ يًشذاز بامل

 .ٚدب١ ناْت قد مت ؽصٜٓٗا بوسٜك١ ض١٦ٝ مما أد٣ يتعسقٗا يدزدات سساز٠ عاي١ٝ أدت إىل رطادٖا 200ا٭َا١ْ 

إٔ َٔ َٗاَِٗ ايهػف ع٢ً ايٛدبات  ٚأٚقح ز٥ٝظ َهتب ايوٛاز٨ ٚايط١َ٬ يف امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ شٜٔ ايعابدٜٔ بسشلٞ

املكد١َ يًشذاز سٝح ٜتِ تكُٝٝٗا َٔ قبٌ رسم ايوٛاز٨ ٚايط١َ٬ اييت تكّٛ بأخر د٫ٛت َطتُس٠ ع٢ً َداز ايطاع١ ع٢ً نار١ دٚز 

دب١ ٚ 778غه٣ٛ تتعًل بإعاغ١ اؿذاز مت ايٛقٛف عًٝٗا ٚقد بًػت ايٛدبات غري ايؿاؿ١ يٮنٌ  22ضهٔ اؿذاز. ٚأند تًكِٝٗ 

 .مت إت٬رٗا َٔ قبٌ رسم ا٭َا١ْ
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 ( دونخ ألداء فزٌضخ انحح71( شخض يٍ أكثز يٍ )0011خبدو انحزيٍٍ انشزٌفٍٍ ٌأيز ثبسزضبفخ )

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  05ٖـ املٛارل  1436ذٚ ايكعد٠  21ايسٜاض 

 

سفع٘  -بأٍَس َٔ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

( 1400تطتكٝف ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ) -اهلل 

( دٚي١ َٔ كتًف قازات ايعامل ٭دا٤ رسٜك١ اؿر ٖرا 70غدـ َٔ أنجس َٔ )

ٖـ، ٚذيو قُٔ بسْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني يًشر ايرٟ 1436ايعاّ 

 .يدع٠ٛ ٚاإلزغادتػسف عًٝ٘ ضًٜٓٛا ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚا

أعًٔ ذيو َعايٞ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايػٝذ ؾاحل 

ميجٌِّ سسف ٠٫ٚ أَس ٖرٙ ايب٬د ع٢ً َا خيدّ  -زعاٙ اهلل  -بٔ عبدايعصٜص بٔ قُد آٍ ايػٝذ، َ٪ندًا إٔ أَس املًو املفد٣ 

ُِّل ٚسد٠ ايع٬ق١ اإلض ١َٝ٬ ٚا٭خ١ٜٛ بني غعٛب ايعامل اإلض٬َٞ، ، يف بادز٠ٍ ض١ٜٛٓ نسمي١ ٜطع٢ املطًُني، ٚايٛقٛف َ  نٌ َا ٜع

إيٝٗا ٚحيسف عًٝٗا ٠٫ٚ أَسْا تكدٜسًا َِٓٗ يًُها١ْ ايػسٜف١ اييت ٚقعِٗ اهلل عًٝٗا، ٚأنسَِٗ بكٝادتٗا ٖٚٞ خد١َ بٝت اهلل اؿساّ 

، ع٢ً -سفع٘ اهلل  -املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  ٚزر  َعايٝ٘ غهسٙ ٚتكدٜسٙ يـدادّ اؿسَني ايػسٜفني .ٚزعا١ٜ قاؾدٜ٘

ضا٬ً٥ املٛىل عص ٚدٌ إٔ جيصِٜٗ خري اؾصا٤ ع٢ً  -سسؾ٘ ٚعٓاٜت٘ ايهسمي١ ٚاملباغس٠ ع٢ً أدا٤ املطًُني غعا٥س اإلض٬ّ، ٚٚادبات٘ 

يٞ ايٛشٜس ايػٝذ ؾاحل آٍ ايػٝذ إٔ ٚأبإ َعا .َا قدَٛا ٜٚكدَٕٛ َٔ خرٍي ٚخدَات د١ًًٝ ًُٜطٗا نٌ َٔ قؿد أدا٤ ٖرٙ ايػعري٠

ايربْاَر ضٝػٌُ ن٬ً َٔ: إْدْٚٝطٝا، ٚبٓذ٬دٜؼ، ٚتا٬ْٜد، ٚايفًبني، ٚنُبٛدٜا، ٚقسقٝصضتإ، ٚضري٬ْٜها، ٚايٓٝباٍ، 

 ٚأرػاْطتإ، ٚرٝتٓاّ، َٚايٝصٜا، َٚآُٜاز، ٚايبٛض١ٓ ٚاهلسضو، ٚاهلٓد، ٚايٓٝذس، ٚأٚغٓدا، َٚدغػكس، ٚدصز ايكُس، ٚنٝٓٝا،

ٚايبانطتإ، ٚزَٚاْٝا، ٚبًػازٜا، ٚبٛيٓدا، َٚٛيدارٝا، ٚأملاْٝا، ٚضٜٛطسا، ٚيٛنطُبٛزز، ٚنٛبا، ٚدٓٛب أرسٜكٝا، ٚبسْٚدٟ، 

ٚأغاز َعايٝ٘ إىل إٔ إمجايٞ َٔ اضتفادٚا َٔ ٖرا  .دٚي١ أرسٜك١ٝ أخس٣ 40َٚٛشَبٝل، ٚايطٓػاٍ، ٚايهاَريٕٚ، ْٚٝذريٜا، ع٠ٚ٬ ع٢ً 

أيف َطًِ َٚط١ًُ َٔ كتًف دٍٚ ايعامل، َفٝدًا إٔ  24ْاَر ٚست٢ َٛضِ اؿر اؿايٞ ٚؾٌ إىل َا ٜكسب َٔ ايربْاَر َٓر بد٤ ايرب

مما ميٝص اضتكار١ ٖرا ايعاّ أْٗا ضتشكل سًِ َطًُني ُنجس َٔ دٍٚ أخس٣ مل ٜػًُِٗ ايربْاَر يف ضٓٛات ضابك١، سٝح تٓفر ايٛشاز٠ 

ٚأٚقح َعايٝ٘ إٔ ايٛشاز٠ تطدس طاقاتٗا  .ٔ َٔ اؾٓطٝات َٔ دٍٚ كتًف١خو١ ض١ٜٛٓ تتكُٔ مشٍٛ ايربْاَر أنرب عدد ممه

ٌٍ د٩ٚب ٫ ٜٓكو  بد٤ًا َٔ ٚؾٍٛ قٝٛف ايربْاَر إىل  ٚنٛادزٖا َٚٓطٛبٝٗا يًٛقٛف ع٢ً مجٝ  تفاؾٌٝ ايربْاَر ٚايدر  بإلاس٘ يف عُ

تُاّ يتتِ خدَتِٗ، مبا ًٜٝل، ضا٥سٜٔ يف ذيو ع٢ً أزض املًُه١ ٚست٢ عٛدتِٗ إىل دٜازِٖ، َػُٛيني ٚقفٛرني بهٌ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖ

 .َٓٗر ٠٫ٚ أَس ٖرٙ ايب٬د يف خد١َ ايدٜٔ ٚايٛطٔ ٚنٌ َا َٔ غأْ٘ ايسقٞ با٭١َ اإلض١َٝ٬ عًَُٛا ٖٚرٙ ايب٬د املبازن١ خؿٛؾًا

َُٗتٗا ايعٓا١ٜ بكٝٛف خادّ ٚأقاف أْ٘ مت تػهٌٝ عدد َٔ ايًذإ هلرا ا٭َس تعٌُ ؼت إغساف ؾ١ٓ تٓفٝر١ٜ يربْاَر ا٫ضتكار١ 

اؿسَني ايػسٜفني َٓر َػادزتِٗ ب٬دِٖ إىل ٚؾٛهلِ إىل أزض املًُه١ قُٔ بسْاَر َتٓاضل َٓر اضتكباهلِ ٚت١٦ٝٗ املطانٔ املسحي١ 



 

 
 

4 

سٜف، َجًُٓا ٚاي٥٬ك١ بِٗ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ عُستِٗ ٚسذِٗ بٝطس ٚضٗٛي١، ٚشٜازتِٗ املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚايؿ٠٬ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػ

 .دٚز اؾٗات اؿه١َٝٛ يف املًُه١ يتعاْٚٗا ٚتطٌٗٝ ١َُٗ ايًذإ ايعا١ًَ يف ايٛشاز٠ يتكدِٜ أركٌ اـدَات يًكٝٛف

ٚيف ايػإٔ ذات٘، غدد َعايٞ ايٛشٜس ايػٝذ ؾاحل آٍ ايػٝذ ع٢ً إٔ املًُه١ ؼٌُ زضاي١ خد١َ اإلض٬ّ ٚاملطًُني ٚاملكدضات 

ملطًُٕٛ ع٢ً َداز ايعاّ َٔ أزدا٤ املعُٛز٠ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ اإلض١َٝ٬ اييت ٜفد إيٝٗا ا

ضعٛد، ٚؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ، ٚؾاسب 

سفعِٗ اهلل  -ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب ايجاْٞ يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايدراع  ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص

، ٖٚرٙ ايسضاي١ يٝطت َكتؿس٠ ع٢ً ٚقت اؿر، بٌ ممتد٠ يًتٛاؾٌ َ  املطًُني، ٚتٛسٝدِٖ، ٚايعٓا١ٜ بِٗ، ٚايٛقٛف َعِٗ َٚ  -

، ٜبـسش املها١ْ املسَٛق١ ٚايسا٥د٠  -سفع٘ اهلل  -فني ْٚٛٙ َعايٝ٘ إىل إٔ بسْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜ .قكاٜاِٖ أُٜٓا ناْٛا

اييت ؼتًٗا املًُه١ ع٢ً ؾعٝد ايعامل اإلض٬َٞ يهْٛٗا قب١ً املطًُني، ٚزا٥د٠ نٌ عٌُ إض٬َٞ ْار  يٮ١َ اإلض١َٝ٬، سٝح تطدس 

٤ ن١ًُ ايتٛسٝد، ٚتطع٢ دا٥ًُا نٌ إَهاْاتٗا ـد١َ اإلض٬ّ ٚاملطًُني، نُا إٔ املًُه١ سا١ًَ يٛا٤ ايدع٠ٛ اإلض١َٝ٬ إلع٬

ٚؾشابت٘ ايهساّ ٚايؿدز  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ  -يتشكٝل ٚسد٠ املطًُني ٚزر  غأِْٗ، ٖٚٞ تكّٛ بريو نً٘ َرتمس١ ْٗر ايٓيب 

د ــ ٚختِ َعايٞ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغا .ا٭ٍٚ َٔ ضًف ٖرٙ ا٭١َ، سٝح أٚيت ٖرا املٓٗر دٌ عٓاٜتٗا

ٖـ، ٚقاٍ : إٕ ايٛشاز٠ تتًك٢ ضًٜٓٛا بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ 1417تؿسحي٘ ــ ًَٖٓٛا إىل ا٭ؾدا٤ ايوٝب١ اييت سككٗا ايربْاَر َٓر اْو٬ق٘ عاّ 

اؿر ٦َات َٔ بسقٝات ٚخوابات ايػهس ٚا٫َتٓإ َٔ سذاز قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني، ًٜٗذٕٛ رٝٗا بايدعا٤ ٚايجٓا٤ ع٢ً 

٠ اييت بريتٗا ٚتبرهلا سه١َٛ املًُه١ يف ضبٌٝ تكدِٜ نٌ اـدَات اي٬ش١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ايرٜٔ ٜ٪دٕٚ اؾٗٛد ايهبري

َٓاضو سذِٗ ٚعُستِٗ يف ٜطس ٚأَإ ٚزاس١ ٚاط٦ُٓإ، نُا تًٗر بايدعا٤ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني، بإٔ ٜهتب ذيو يف َٛاشٜٔ 

 .سطٓات٘ إْ٘ قسٜب فٝب
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 حبخب ًئحصبئٍخ ػذد انحدبج انمبديٍٍ يٍ انخبرج حزى ٌىو انخًٍس انًبضً " 513.549 "

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  05ٖـ املٛارل  1436ذٚ ايكعد٠  21ايسٜاض 

 

( 513.549ٖـ ، )1436/  11/  19بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز ؿر ٖرا ايعاّ َٓر بد٤ ايكدّٚ ست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ اـُٝظ املٛارل 

 .سادًا

"  3.082" سادًا ، ٚعٔ طسٜل ايبشس " 144" ساًدا ، ٚعٔ طسٜل ايرب "  510.323ٚنإ دخٛهلِ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ : عٔ طسٜل اؾٛ " 

 .سادًا

 .%( تكسٜبًا4" سادًا عٔ عدد ايكادَني يٓفظ ايفرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ بٓطب١ قدزٖا ) 19.835ٚذيو بصٜاد٠ " 
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 رمٍى ثزَبيدبً نزىػٍخ رؤسبء ثؼثبد انححوكبنخ رئبسخ انًسدذ انُجىي 

 

 ٚاع  2015ّضبتُرب  5ٖـ املٛارل 1436ذٚايكعد٠  21املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

أقاَت ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٦ٕٛ املطذد ايٓبٟٛ ممج١ً بأنادمي١ٝ املطذد ايٓبٟٛ َ٪خسا بسْافًا يتٛع١ٝ ز٩ضا٤ بعجات اؿر 

  ./ بعج١ سر 16بايتعإٚ َ  ٚشاز٠ اؿر ٚامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ٚمبػازن١ / املتٛاددٜٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايطاسات ٚاملٛاقف بايٛناي١ قُد ضهس َٔ خ٬ٍ ٚزق١ عٌُ قدَٗا إٔ ايربْاَر يًتعسٜف باـدَات اييت تكدَٗا 

  .ساستِٗ ٚأدا٤ عبادتِٗ بهٌ خػٛع ٚطُأ١ْٓٝٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٦ٕٛ املطذد ايٓبٟٛ يًشذاز َٔ خدَات إزغاد١ٜ ي

ٚقاٍ : إٕ ايرباَر ايرٟ تكّٛ ب٘ ايٛناي١ مت إط٬قٗا ٚضٝتِ اضتهُاٍ املتبكٞ خ٬ٍ ايفرت٠ ايكاد١َ ، ٜطتٗدف ز٩ضا٤ ايبعجات َٔ أدٌ 

  .ا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛإٜؿاٍ ايسضاي١ ٚكسدات ٚزق١ ايعٌُ َٚا استٛت٘ َٔ َعًَٛات إلٜؿاٍ عٓا١ٜ ايٛناي١ بكٝٛف ايسمحٔ َٔ ش

َٔ دٗت٘ عرب ز٥ٝظ فًظ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعفس بايٞ عٔ غهسٙ يٛناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٦ٕٛ 

تٗدف  املطذد ايٓبٟٛ يدٚزٖا ايهبري ٚإضٗاَٗا يف إلاح ٖرا ايربْاَر يٝشكل أٖدار٘ املسد٠ٛ ، َػريا إىل إٔ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫

 .ٛز٠إىل تعصٜص ايتعإٚ ٚايتهاٌَ َ  ٚناي١ ايس٥اض١ يف تٛع١ٝ اؿذاز َٔ خ٬ٍ ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات مبا ٜفٝدِٖ أثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓ
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 ػبيم نزُفٍذ خطخ انُظبفخ ثبنًسدذ انحزاو خالل يىسى انحح  " 2700 "

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  05ٖـ املٛارل  1436ذٚ ايكعد٠  21َه١ املهس١َ 

 

ٖـ، عرب إسد٣ امل٪ضطات ايٛط١ٝٓ 1436باغست إداز٠ ايٓعار١ ٚايفسؽ باملطذد اؿساّ تٓفٝر خوتٗا املعد٠ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

املتدؿؿ١، يتكدّ قُٔ َٓع١َٛ َتها١ًَ َ  بك١ٝ اإلدازات ايعا١ًَ باملطذد اؿساّ، اـد١َ اييت تكُٔ يكٝٛف ايسمحٔ أدا٤ 

 .ا١ْْٝطهِٗ يف أدٛا٤ٍ زٚس

( 2700ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايٓعار١ ٚايفسؽ باملطذد اؿساّ املٗٓدع َاٖس بٔ َٓطٞ ايصٖساْٞ إٔ عدد ايعُاي١ املهًف١ بايٓعار١ بًؼ )

ت عاٌَ، شٚدٚا مجٝعًا باٯيٝات ٚاملعدات ايهف١ًٝ بتٓفٝر خو١ اإلداز٠ رُٝا ٜتعًل بايٓعار١، َبًٝٓا إٔ املتٛضط ايتكسٜيب يه١ُٝ ايٓفاٜا

ٚأغاز ايصٖساْٞ إىل زر  ايطذاد َٔ مجٝ  املٛاق  َٔ املطذد  .( طًٓا يف َٛاضِ مماث143١ًسرٛع١ َٔ املطذد اؿساّ ٚضاسات٘ ٜبًؼ )امل

اؿساّ خ٬ٍ َٛضِ اؿر، تط٬ًٝٗ ؿسن١ اؿذاز، ٫رتًا ايٓعس إىل اضتُساز مح١ً )ٚطٗس بٝيت( املع١ٝٓ بػسع ق١ُٝ توٗري ٚتععِٝ بٝت 

 .ػازن١ ط٬ب ٚأبٓا٤ َه١ ٚغريِٖ، ايرٜٔ ؼفصِٖ ايس٥اض١ يف ختاّ املٛضِ بتٛشٜ  اهلداٜا ايج١ُٓٝ عًِٝٗاهلل اؿساّ، مب

ْٚٛٙ بكسٚز٠ َطا١ُٖ قٝٛف ايسمحٔ يف إلاح خو١ ايٓعار١ ٚايفسؽ باملطذد اؿساّ، ٚايتعإٚ بعدّ إدخاٍ املأن٫ٛت ٚاملػسٚبات، 

ض١ً ؾػري٠، ٚأنجس َٔ  1500هلا، سٝح خؿؿت داخٌ املطذد اؿساّ أنجس َٔ  ٚا٫يتصاّ بٛق  ايٓفاٜات يف ا٭َانٔ املدؿؿ١

سا١ٜٚ َٛشع١ ع٢ً ايطاسات، داعًٝا إىل ػٓب ايٛق٤ٛ َٔ فُعات َا٤ شَصّ املدؿؿ١ يًػسب املٛشع١ داخٌ املطذد اؿساّ، ملا  1000

٢ً ا٭زقٝات املب١ًً دسا٤ ذيو َٚا ٜ٪دٟ إيٝ٘ َٔ اْص٫قات، ٜطبب٘ ذيو َٔ ٖدز ملا٤ شَصّ املبازى، إىل داْب ا٭خواز اؾطد١ٜ املرتتب١ ع

قد ٜتعسض هلا زٚاد َٛاق  ايػسب َٔ شَصّ، َػددًا ع٢ً أ١ُٖٝ َساعا٠ ٚق  ا٭سر١ٜ يف ا٭َانٔ املدؿؿ١ هلا، املٛشع١ ع٢ً دٛاْب 

 .أبٛاب املطذد اؿساّ َٔ اـازز ٚيف املُسات
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" يىظفبً ػهى انزؼبيم يغ األسيبد  051ؼزثٍخ رذرة " انًإسسخ األههٍخ نًطىفً حدبج انذول ان

 وئدارح انحشىد انجشزٌخ

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  05ٖـ املٛارل  1436ذٚ ايكعد٠  21َه١ املهس١َ 

 

َٛظفًا َٔ  250دزبت امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملوٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ 

 ( ع٢ً ايتعاٌَ َ  ا٭شَات 121فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ ايـ ) 

  .ٚايوٛاز٨ ٚإداز٠ اؿػٛد ايبػس١ٜ

ت ٚتٓاٚيت ايدٚز٠ اييت ْفرتٗا ٚسد٠ ا٭شَات بإداز٠ املػاعس املكدض١ عددًا َٔ احملاٚز امل١ُٗ ، سٝح دس٣ تعسٜف املتدزبني مبع٢ٓ ا٭شَا

اؿساّ ، ٚعدّ تعسقِٗ ٭ٟ  ٚايتعاٌَ َعٗا ٚاـوط املٓفر٠ إلداز٠ اؿػٛد ايبػس١ٜ بايوسم ايط١ًُٝ اييت تكُٔ ض١َ٬ سذاز بٝت اهلل

ْٚفر ايدٚز٠ اييت اضتُست ث٬ث١ أٜاّ نٌ َٔ ز٥ٝظ ٚسد٠ ا٭شَات َٛرل بٔ عبدايؿُد عصت ،  .َهسٚٙ يف املػاعس ٚأَانٔ ايتذُ 

َٔ دٗت٘ أٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً  .ٚأعكا٤ رسٜل ا٭شَات ٚضِٝ أبٛ عًٞ ، ٚسطٔ ايؿبشٞ ، ٚعبدايسمحٔ اؿهُٞ

ملػاعس املكدض١ املٗٓدع قُد باْ٘ ، إٔ ض١َ٬ اؿاز َوًب ز٥ٝظ ْطع٢ إيٝ٘ يف امل٪ضط١ بتٛدٝٗات َٔ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ إداز٠ ا

َٛظفًا ممٔ ضٝباغسٕٚ  250املوٛف عباع بٔ عبدايػين قوإ ٚرل توًعات ٠٫ٚ ا٭َس ، َٚط٦ٛيٞ ٚشاز٠ اؿر ، ٚقد مت تدزٜب قساب١ 

ٝدا١ْٝ يف املػاعس املكدض١ ع٢ً ايتعاٌَ َ  ا٭شَات ٚايوسم ايط١ًُٝ ٚايؿشٝش١ يًتعاٌَ َ  اؿػٛد أعُاهلِ َٔ فُٛعات اـد١َ امل

  .ايبػس١ٜ ٚإدازتٗا ٚرل خوط ع١ًُٝ تهفٌ ض١َ٬ اؾُٝ 
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 يإسسخ يطىفً حدبج خُىة آسٍب ركزو يكبرت انخذيخ انًٍذاٍَخ نزًٍشٌهب خالل يىسى انحح انًبضً

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  05ٖـ املٛارل  1436ايكعد٠ ذٚ  21َه١ املهس١َ 

 

َهتبًا،  118نسَت َ٪ضط١ َوٛيف سذاز دٍٚ دٓٛب آضٝا َطا٤ أَظ ز٩ضا٤ َهاتب فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ ايبايؼ عددٖا 

ٌٍ ْعُت٘ استفا٤ً بتُٝصِٖ خ٬ٍ أعُاٍ َٛضِ سر ايعاّ املٓؿسّ   .ٖـ1435خ٬ٍ سف

دنتٛز زأرت بٔ إمساعٌٝ بدز يف ن١ًُ أيكاٖا خ٬ٍ اؿفٌ باؾٗد ايهبري ايرٟ بريت٘ املهاتب، ْٚٛٙ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ اي

ٌٍ ز٥ٝظ يف إلاح عٌُ امل٪ضط١ نُٓع١َٛ َتها١ًَ، عادًا املهاتب ايكٓٛات اييت ترتدِ خ٬ٍ ررت٠ ٚدٝص٠ ٫ تتذاٚش  ايرٟ أضِٗ بػه

َ٪ندًا إٔ امل٪ضط١ ٚؾٓاع ايكساز بٗا ٜعٕٛ ذيو متاًَا، ٜٚعًُٕٛ دٝدًا إٔ  ًَٜٛا دٗٛد ٚتٓعُٝات ٚتستٝبات اضتُست عاًَا نا٬ًَ، 15

ايعاًَني يف املٝدإ ِٖ َٔ ميًهٕٛ أخر ا٭عُاٍ مبهتطباتٗا ٚؼدٜاتٗا َٚعٛقاتٗا، َٚٔ ثِ ؼًٜٛٗا إىل إلاٍش ٜفدس ب٘ اؾُٝ ، َٔ 

، ٜٚتُاغ٢ َ  ضٝاض١ -سفعٗا اهلل  -ايب٬د ايواٖس٠  خ٬ٍ تكدِٜ خد١َ منٛذد١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ، تتٛارل َ  توًعات قٝاد٠ ٖرٙ

ٚز١ٜ٩ امل٪ضط١ يف ؼكٝل ايتُٝص ٚايسٜاد٠ يف كتًف أعُاهلا ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ، ْاٖٝو عٔ ب١٦ٝ ايعٌُ َٚهاْ٘، املتُجٌ يف ايدٜاز 

ؼككت ايعاّ املٓؿسّ، ٚايٛؾٍٛ يٓذاسات املكدض١، َػددًا ع٢ً قسٚز٠ َٛؾ١ً ٖرا ايتُٝص ٚا٫زتكا٤ با٭عُاٍ ٭بعد َٔ ايٓذاسات اييت 

 .أنرب بعٕٛ اهلل

ٚبني إٔ امل٪ضط١ َطتُس٠ يف متٝصٖا ايرٟ ٜأتٞ ْتٝذ١ إخ٬ف ايعٌُ يٛد٘ اهلل ايهسِٜ، ٚايتعاٌَ َع٘ ٚرل ٖرٙ ايٓعس٠ ايطا١َٝ، 

ٍٔ َٔ أزنإ اإلض٬ّ، ٚبرٍ يف ضبٌٝ  ٍِ تهبد عٓا٤ ايطفس ٭دا٤ زن ايكدّٚ يتشكٝل ذيو دٗدًا نبريًا، ٫ضُٝا ٚأْ٘ ٜع٢ٓ غد١َ َطً

 .ٜٚطتشل تكدِٜ أركٌ اـدَات ي٘، مبا ٜكُٔ ي٘ أدا٤ ْطه٘ يف طُأ١ْٓٝ ٜٚطس

ٚأند إٔ امل٪ضط١ اضتعدت هلرا املٛضِ َٓر ٚقت َبهس، َٔ خ٬ٍ ػٗٝص َٛاق  اؿذاز يف َصديف١، عٓد طسٜل قو١ ايكواز، 

أيف َرت َسب ، باتت ًَهًا يًُ٪ضط١،  ١100 ضٝكّٛ ع٢ً أزض تبًؼ َطاستٗا ٚتعٌُ ع٢ً تٓفٝر َػسٍٚع اضتجُازٟ يف فاٍ ايتػرٜ

ناغًفا عٔ عصّ امل٪ضط١ غسا٤ قوع١ أزض يف ايوسٜل املٛاشٟ امل٪دٟ يًُطذد اؿساّ يتٓفٝر رٓدم َٔ ر١٦ اـُط١ لّٛ، ٚذيو قُٔ 

 .وٛراتَطازاتٗا ا٫ضتجُاز١ٜ يت١ُٝٓ َٛازد امل٪ضط١ ٚخد١َ َطاُٖٝٗا َٔ املوٛرني ٚامل

إثس ذيو ُنّسّ ز٩ضا٤ َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ، ايرٜٔ متٝصٚا يف فاٍ تكدِٜ ايتػر١ٜ ٚرل ْعاّ )ٖاضب(، َٚعِٗ أعكا٤ فًظ اإلداز٠ 

 .َٚٓطٛبٞ امل٪ضط١ َٚطتددَٝٗا ٚباقٞ ز٩ضا٤ َهاتب فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ
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 ػهى يذار انسبػخسبحبد انًسدذ انحزاو.. وخذيبد يزكبيهخ نهحدبج وانشائزٌٍ 

 

َه١ املهس١َ -قُد زاب  ضًُٝإ   

06/09/2015ا٭سد   

 

تػٗد ضاسات املطذد اؿساّ ٖرٙ ا٭ٜاّ دًٗٛدا َهجف١ َٔ 

ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓب٣ٛ ٚذيو 

يًعٓا١ٜ بطاسات املطذد اؿساّ، ٚمحاٜتٗا َٔ نٌ َا ُٜدٌ بٗا 

  .غري َا مت ت٦ٝٗتٗا ي٘أٚ ٜ٪دٟ إىل اضتدداَٗا يف 

ٚقد أٚقح َدٜس إداز٠ ايطاسات مسري بٔ ضعد ايطٜٛٗسٟ إٔ 

ضاسات املطذد اؿساّ ٖٞ دص٤ ٫ ٜتذصأ َٔ املطذد اؿساّ 

عٝح تتِ ت٦ٝٗتٗا ع٢ً َداز ايطاع١ ٭دا٤ ايؿ٠٬ ٚإبكا٩ٖا ٚاد١ٗ تًٝل بكدض١ٝ املهإ ٚاحملارع١ ع٢ً ضاسات املطذد اؿساّ َٔ نٌ 

 .ٗا أٚ ٜ٪دٟ إىل اضتعُاهلا يف غري َا خؿؿت يَ٘ا خيٌ ب

 ٚأغاز ايطٜٛٗسٟ إىل إٔ اإلداز٠ تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ سسًؾا ع٢ً تٓفٝر اـو١ َٚٔ أبسش َا ٜتِ َتابعت٘ ي٬ٖتُاّ ب٘ ٖٛ تٓعِٝ املُسات

ات املدؿؿ١ يريو ٚاملٛدٛد٠ بطاسات امل٪د١ٜ َٔ ٚإىل املطذد اؿساّ َٚٓ  ا٫ررتاؽ ٚتٛدٝ٘ َٔ يدٜ٘ سكا٥ب عفعٗا بؿٓادٜل ا٭َاْ

املطذد اؿساّ َٚٓ  ايتؿٜٛس إ٫ بتؿسٜح َٔ اؾ١ٗ املدتؿ١ بايس٥اض١ َٚٓ  قـ ايػعس ٚاؿ٬ق١ بطاسات املطذد اؿساّ ٚتٛدٝ٘ 

 .اؿذٝر بعد أدا٤ َٓاضهِٗ إىل ق٬ت اؿ٬ق١ املسخؿ١ ٚاملدؿؿ١ يريو سسًؾا ع٢ً ض٬َتِٗ ؾشًٝا
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 أنف ضبثظ وفزد دفبع يذًَ ٌجذأوٌ يهبيهى انٍىو ثبنًشبػز انًمذسخ 15

 وحذح ئطفبء يزُمهخ 55فزلخ يىسًٍخ و 01يزكًشا وفزلخ يٍذاٍَخ و 051انهىاء انًجذل: 

 

 

 َه١ املهس١َ -ابتطاّ غكداز 

 06/09/2015ا٭سد 

 

أنًُت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدراع املدْٞ اضتعداداتٗا يتٓفٝر اـو١ ايعا١َ ملٛاد١ٗ ايوٛاز٨ 

 َٓطٛبٞ َٔ ٚرسد قابط ٦٢٦٥١ عٔ تصٜد بك٠ٛ ٖـ،٦٣٤١خ٬ٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

 .ملكدض١ا باملػاعس ا٭سد ايّٝٛ َٔ بد٤ًا املدْٞ ايدراع

عبدايعصٜص املبدٍ إٔ قٛات ايدراع  ٚأٚقح قا٥د قٛات ايدراع املدْٞ باؿر ايًٛا٤ محد بٔ

املدْٞ املػازن١ يف تٓفٝر اـو١ ضتعٌُ سطب َا تكسز يف اـو١ سفاًظا ع٢ً ض١َ٬ 

قٝٛف ايسمحٔ يف املػاعس املكدض١، ع٠ٚ٬ ع٢ً ضسع١ ايتدخٌ ملٛاد١ٗ نار١ املداطس احملت١ًُ اييت قد ؼدخ ٫ قدز اهلل عٓد أدا٤ 

ت ايدراع املدْٞ باؿر يف تؿسٜح مبٓاضب١ َباغس٠ قٛات ايدراع املدْٞ َٗاّ عًُٗا يف املػاعس ٚبني قا٥د قٛا .اؿذٝر ملٓاضهِٗ

املكدض١ إٔ ايكٝادات املٝدا١ْٝ ضتبدأ يف تٓفٝر خووٗا ايتفؿ١ًٝٝ سٝح تػوٞ خدَات ايدراع املدْٞ املٝدا١ْٝ يإلطفا٤ ٚاإلْكاذ ٚأعُاٍ 

( ٚايعاؾ١ُ املكدض١ َٔ خ٬ٍ ْػس ايعدٜد َٔ املسانص ٚايفسم املٝدا١ْٝ ايجابت١ ايط١َ٬ نار١ َٓاطل املػاعس )٢َٓ ٚعسر١ َٚصديف١

 ٚعدد َٛمس١ٝ رسق١( 20) ٚعدد َٝدا١ْٝ، ٚرسق١ َسنًصا( ٥٢١ٚاملٛمس١ٝ، سٝح ٜٛدد يف ايعاؾ١ُ املكدض١ َٚٓوك١ املػاعس عدد )

ْٛاعٗا ٚاييت تطتددّ يًدعِ ٚاإلضٓاد يتكدِٜ اـد١َ املوًٛب١ فا٤ َتٓك١ً با٫قار٘ إىل اٯيٝات ٚاملعدات ايجكًٝ٘ مبدتًف أإط ٚسد٠( 55)

أثٓا٤ ١َُٗ اؿر ٚرسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ ٚرسم املطح اؾٝٛيٛدٞ إىل داْب ا٫دتُاع ٚايتٓطٝل َ  اؾٗات املع١ٝٓ بتٓفٝر خو١ تدابري 

ب ايفسق١ٝ خ٬ٍ ٖرٙ ا٭ٜاّ َ٪نًدا إٔ مجٝ  ايدراع املدْٞ باؿر ٚايٛقٛف ع٢ً َد٣ اؾاٖص١ٜ ٚضسع١ ا٫ضتذاب١ عرب توبٝل ايتذاز

قٛات ايدراع املدْٞ ضٝتِ إخكاعٗا ؿص١َ َٔ ايتذازب ٚايفسقٝات ٚايتُازٜٔ املٝدا١ْٝ املتعًك١ باملداطس احملت١ًُ اييت قد تٗدد قٝٛف 

ٚاـربات ايرتان١ُٝ َٚا ايسمحٔ ٚاييت ػًت َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايدزاضات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ َٚٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ املٓوكٞ يًُعوٝات 

متدكت عٓ٘ ايدزٚع املطتفاد٠ باؿر يف ا٭عٛاّ املاق١ٝ. ٚسح ايًٛا٤ املبدٍ زداٍ ايدراع املدْٞ املػازنني يف أعُاٍ اؿر ٖرا ايعاّ 

٢ً ض١َ٬ قٝٛف ع٢ً ايتفاْٞ يف أدا٤ ٚادبِٗ ايٛطين ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ اضتػعاًزا يكدا١َ املط٪ٚيٝات املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ يف اؿفاظ ع

 .ايسمحٔ
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 أيٍز رجىن: انًًهكخ حكىيخ وشؼجب َذروا أَفسهى نخذيخ ضٍىف انزحًٍ

 رفمذ يُفذ حبنخ ػًبر وأػهٍ ػٍ يشزوػبد لٍذ انزُفٍذ وانززسٍخ ثًهٍبري لاير

 06/09/2015ا٭سد - تبٛى –أمحد ايعوٟٛ 

أند ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري رٗد بٔ ضًوإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓوك١ تبٛى 

املػسف ايعاّ ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ مبٓفر ساي١ عُاز ع٢ً اٖتُاّ خادّ اؿسَني 

ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد بتأَني 

هلل اؿساّ ٭دا٤ ْطهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ نٌ َأَ غأْ٘ ايتٝطري ع٢ً سذاز بٝت ا

ٚتٛرري نار١ اـدَات اي٬ش١َ اييت تطاعدِٖ ع٢ً أدا٤ غعا٥سِٖ بهٌ زاس١ 

ٚطُأ١ْٓٝ ٚقاٍ مسٛٙ: إٕ ٖرٙ ايدٚي١ أعصٖا اهلل ْرزت ْفطٗا ٚإٔ غعب املًُه١ ْرز 

َػرًيا مسٛٙ إىل َا ؼع٢  .ْفط٘ ـد١َ اؿسَني ٚشٚاز اؿسَني ٚاؿذٝر ٚاملعتُسٜٔ

٘ َد١ٜٓ اؿذاز يف َٓفر ساي١ عُاز َٔ َػسٚعات ؼت ايتٓفٝر اٯٕ ٚايرتض١ٝ ب

( ٚسد٠ ضه١ٝٓ، َػرًيا إىل إٔ 1000ٚايبايػ١ أنجس َٔ ًَٝازٟ زٜاٍ ٚاييت تكِ )

ٕ إضهإ َٓطٛبٞ اإلَاز٠ َٚٓطٛبٞ َسنص ساي١ عُاز ألص قطُا نبريا َٓ٘ ٚايكطِ اٯخس ع٢ً ٚغو ا٫ْتٗا٤ َٓ٘ قسًٜبا، َ٪نًدا أ

خري  -إٕ غا٤ اهلل-ٚقاٍ مسٛٙ: إٕ َد١ٜٓ اؿذاز مبٓفر ساي١ عُاز ضتهٕٛ  .املباْٞ اٯٕ يف طٛز ايتطًِٝ هلرا ايعاّ ٚايعاّ املكبٌ

عٓٛإ يًًُُه١ ٚإٔ ا٭ِٖ َٔ املباْٞ ٚخري عٓٛإ ِٖ أبٓا٤ املًُه١ يف نار١ ايكواعات ايرٜٔ ٜطتكبًٕٛ نٌ َٔ ٜفد يًًُُه١ َٔ 

٫رتا مسٛٙ إىل أْ٘ ٫ بد يٓا يف ٖرٙ ا٭ٜاّ  .أؾشاب ساد١ ٚأؾشاب عٌُ داعًٝا يًذُٝ  ايتٛرٝل ٚإٔ ٜبازى اهلل عًُِٗشا٥سٜٔ َٚعتُسٜٔ ٚ

إٔ ْػٝد مبا تكّٛ ب٘ قٛاتٓا املطًش١ بهار١ رسٚعٗا ع٢ً سدٚدْا اؾٓٛب١ٝ ؿُا١ٜ أزض ٚتساب املًُه١ ٚزد أٟ َعتٍد، َٚا تكّٛ ب٘ َٔ 

ٚبني مسٛٙ أْ٘ يف نٌ ّٜٛ ْػاٖد أعُاٍ إخٛآْا ٚأبٓا٥ٓا يف سسع اؿدٚد رِٗ َٔ  .ب ايُٝين ايػكٝلأعُاٍ إلزداع ايػسع١ٝ يًػع

ٜٛاد٘ إٕ أزاد أسد إٔ ٜدخٌ ٜٚأتٞ يًًُُه١ ؾدٜل رِٗ أٍٚ َٔ ٜٛادٗ٘ ٜٚسسب رٝ٘ ٜٚهسَ٘ َٚٔ أت٢ يف عدٚإ أٚ غس رِٗ أٍٚ َٔ 

٘ ايعاًَني يف َد١ٜٓ اؿذاز َٔ ايكواعات اؿه١َٝٛ املػازنني يف خد١َ دا٤ ذيو خ٬ٍ يكا٥ .ٜسدع٘ بعٕٛ اهلل ٜٚسدٙ ع٢ً أعكاب٘

نُا ايتك٢ مسٛ أَري املٓوك١ أٖايٞ َسنص ساي١ عُاز ٚٚقف  .سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايكادَني عرب َد١ٜٓ اؿذاز مبٓفر ساي١ عُاز

ؿذاز باملٓفر املكد١َ يكٛارٌ سذاز بٝت اهلل مسٛٙ ع٢ً اـدَات ٚايتط٬ٝٗت اييت ٚرستٗا مجٝ  ايكواعات اؿه١َٝٛ يف َد١ٜٓ ا

اؿساّ اييت بدأ ٚؾٛهلا ملد١ٜٓ اؿذاز َٓر ارتتاسٗا يف اـاَظ عػس َٔ ايػٗس اؾازٟ تٓفٝرا يتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني 

بدايعصٜص ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ْٚا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜفني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜف بٔ ع

ٚنإ يف اضتكباٍ مسٛٙ يد٣ ٚؾٛي٘ قٝاد٠ سسع اؿدٚد عاي١ عُاز ٚنٌٝ إَاز٠ َٓوك١ تبٛى ْا٥ب املػسف  .-سفعِٗ اهلل-ايعٗد 

ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ قُد بٔ عبداهلل اؿكباْٞ ٚقا٥د سسع اؿدٚد مبٓوك١ تبٛى ايًٛا٤ قُد بٔ ضًُٝإ ايؿكري ٚز٥ٝظ َسنص 

عُاز ابساِٖٝ ايٓاؾس ٚقباط سسع اؿدٚد، ٚتفكد مسٛٙ ق٠ٛ اؿر املػازن١ قٞ أعُاٍ اؿر مبٓفر ساي١ عُاز ٚغاٖد مسٛٙ  ساي١

اٯيٝات ٚاملعدات اييت شٚدت بٗا سسع اؿدٚد ايرب١ٜ ثِ ايتك٢ مسٛٙ َٓطٛبٞ سسع اؿدٚد ٚأند مسٛٙ إٔ َا ٜػٗدٙ سسع اؿدٚد َٔ 

 .اهلل ٚمبتابع١ َٔ مسٛ ٚيٞ ايعٗد ضاِٖ يف توٛز ا٭دا٤ ٚاإلَهاْٝات ٖٚٛ خط ايدراع ا٭ٍٚ توٛز نبري ٚدعِ َٔ ايدٚي١ أعصٖا
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 هٍئت تطىٌز مكت تستعزض مشزوعبث انمخطط انشبمم

 انٍىو« .. خذيخ انحبج وانشائز .. وسبو فخز نُب»رذشٍٍ حًهخ 

 خايد عبداهلل، مجعإ ايهٓاْٞ -َه١ املهس١َ 

املًهٞ ا٭َري خايد ايفٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓوك١ َه١ املهس١َ ايّٝٛ ُٜدغٔ ؾاسب ايطُٛ     

ٚضُٝوًل مسٛٙ  .ٙ، بايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج1436١رعايٝات ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

عاّ بعٓٛإ " خد١َ اؿاز ٚايصا٥س .. ٚضاّ ردس يٓا"، يف عاَٗا ايجايح، نُا تطًط اؿ١ًُ ايك٤ٛ اؿ١ًُ اييت ضتٓفرٖا ايس٥اض١ هلرا اي

ع٢ً َٓع١َٛ اـدَات اييت تكدَٗا ايس٥اض١ ٚتربش ايٛد٘ اؿكازٟ املػسم يف ٖرا اجملاٍ اييت ت٪ند ع٢ً ايتفاْٞ يف خد١َ اؿذاز 

م ٚتعاٌَ سطٔ ٚخًل مجٌٝ، ٚإٔ ذيو ٚضاّ ردس ٚتاز اعتصاش يهٌ َٔ ٚتٝطري أَٛزِٖ ٚتكدِٜ مجٝ  اـدَات هلِ بهٌ أضًٛب زا

نُا ضٝوً  مسٛ أَري َٓوك١ َه١ املهس١َ ع٢ً خو١ ايس٥اض١ ٚاضتعداداتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ اييت  .ٜتػسف غد١َ اؿذٝر

ز ايؿٝا١ْ ٚايتػػٌٝ، ٚاحملٛز تػتٌُ ع٢ً مخط١ قاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ: احملٛز ايعًُٞ ٚاإلزغادٟ ٚايتٛدٝٗٞ، ٚاحملٛز اـدَٞ، ٚقٛ

اإلع٬َٞ ٚايتكين، إقار١ إىل ٚزغ١ ايعٌُ ا٭١َٝٓ بعٓٛإ "َٚٔ دخً٘ نإ آَٓا "، يتعصٜص اؾٛاْب ا٭١َٝٓ ٚؼكٝل اؿظ ا٭َين ؾُٝ  

عٔ غهسٙ ٚأعسب ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ د. عبدايسمحٔ ايطدٜظ  .قاؾدٟ اؿسَني ايػسٜفني

ٚاَتٓاْ٘ يًكٝاد٠ ايسغٝد٠ يسعاٜتٗا ٖرٙ ايفعايٝات املبازن١ َٚا تًكاٙ ايس٥اض١ َٔ ايدعِ ٚايسعا١ٜ ٚخـ بايػهس ٚايجٓا٤ مسٛ أَري 

ٚأند ايطدٜظ إٔ اؿ١ًُ  .املٓوك١ ع٢ً سسؾ٘ ٚتػسٜف َٓاضبات ايس٥اض١ َٚا تًكاٙ َٔ اٖتُاّ مسٛٙ َٚتابعت٘ اؿجٝج١ يهٌ َٓاغوٗا

قًا َٔ سسف مسٛٙ ع٢ً ايسقٞ مبطت٣ٛ اـدَات اييت تكدّ يف َٓوك١ َه١ املهس١َ ٫ضُٝا يكاؾدٟ املطذد اؿساّ َٔ تأتٞ اْو٬

ٚزر  بامس٘ ٚاضِ ايس٥اض١ ايػهس ٚايتكدٜس ـادّ اؿسَني ايػسٜفني  .اؿذاز ٚايعُاز، داعًٝا اهلل إٔ جيعٌ ذيو يف َٛاشٜٔ سطٓات٘

ٚيطُٛ ٚيٞ عٗدٙ ا٭َني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ٚمسٛ أَري املٓوك١ ع٢ً سسؾِٗ ايد٩ٚب يهٌ َا َٔ املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

غأْ٘ خد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚزعا١ٜ قاؾدُٜٗا، عادًا ذيو ٚضاّ ردس ٚتاز اعتصاش ٚغسف ٜتٛز َطري٠ ايس٥اض١ ٜٚدعِ َٓاغوٗا 

اؿسَني ايػسٜفني، خاؾ١ يف ظٌ َا ٜػٗدٙ اؿسَإ ايػسٜفإ َٔ  ٜٚطتصٜد ُٖتٗا يف تكدِٜ أزق٢ اـدَات ٚأركٌ ايتط٬ٝٗت يسٚاد

َٔ داْب آخس،  .َػسٚعات ع٬ُق١ ٚتٛضعات تازخي١ٝ تؿب يف َؿًش١ قاؾدٟ اؿسَني ايػسٜفني ٚا٫زتكا٤ مبٓع١َٛ اـدَات رُٝٗا

كدض١ َعسقًا تعسٜفٝا يًُػسٚعات ٚبسعا١ٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايفٝؿٌ تٓعِ ١٦ٖٝ توٜٛس َه١ املهس١َ ٚاملػاعس امل

ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ بطٛم َه١ ٍَٛ عٞ  29 - 23ايتوٜٛس١ٜ اييت تػسف عًٝٗا اهل١٦ٝ يتٓفٝر املدوط ايػاٌَ، ٚذيو يف ايفرت٠ َٔ 

ٖٛ تعسٜف  ٚأٚقح َطاعد ا٭َني ايعاّ ي١٦ًٝٗ املٗٓدع خايد بٔ عبداؿفٝغ ردا إٔ اهلدف َٔ إقا١َ املعسض يف ٖرٙ ايفرت٠ .ايعصٜص١ٜ

سذاز بٝت اهلل اؿساّ بايٓٗك١ ايعُسا١ْٝ اييت تػٗدٖا ايعاؾ١ُ املكدض١، بتٛدٝ٘ نسِٜ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو 

ٚإعوا٤ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚأٖايٞ املٓوك١ ٚايصٚاز حمل١ َٔ خ٬ٍ اجملطُات  -أٜدٙ اهلل  -ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ايعسض هلرا ايعٌُ ٚتكدِٜ تؿٛز ناٌَ ملا توُح إيٝ٘ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ َٔ خدَات َتها١ًَ يكاؾدٟ ايعاؾ١ُ ايًٛسات ٚغاغات 

ٚأراد ايفدا إٔ املعسض تػازى رٝ٘ دٗات سه١َٝٛ ٚغسنات توٜٛس١ٜ "ٚشاز٠ املاي١ٝ ممج١ً يف  .- بإذٕ اهلل -املكدض١ بعد أعٛاّ ق١ًًٝ 

َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١، ٚغسن١ ايبًد ا٭َني يًت١ُٝٓ ٚايتوٜٛس ايعُساْٞ،  َػسٚع تٛضع١ املطذد اؿساّ، ١٦ٖٝٚ توٜٛس

َٔ  ."ٚغسن١ بٛاب١ َه١، ٚغسن١ قوازات َه١ يًٓكٌ ايعاّ، ٚغسن١ أّ ايكس٣ يًت١ُٝٓ، ٚغسن١ بٔ ٫دٕ، ٚغسن١ دبٌ عُس

ك١ ع٢ً دعُ٘ غري احملدٚد، َٚتابعت٘ املطتُس٠ دٗت٘، غهس املٗٓدع خايد ردا ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايفٝؿٌ أَري املٓو

 .ٚسسؾ٘ ع٢ً تريٌٝ ايؿعاب أَاّ تٓفٝر املػسٚعات ايتوٜٛس١ٜ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ َا ٜهٕٛ ي٘ ا٭ثس يف ضسع١ إلاش املػسٚعات
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 انشإوٌ اإلساليٍخ رسزؼذ السزمجبل حدبج ثٍذ هللا ثبنهذاٌب

 ضامل نٓعإ ايطامل -ايسٜاض 

 

ٚناي١ املوبٛعات بٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ نار١ اضتعدادٖا يًُٗاّ املٓاط١ بٗا سٍٛ اضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يًعاّ أْٗت     

ٚغدد ٚنٌٝ ايٛشاز٠ يػ٪ٕٚ املوبٛعات ٚايبشح ايعًُٞ ايدنتٛز َطاعد بٔ إبساِٖٝ اؿدٜجٞ خ٬ٍ ادتُاع٘ بس٩ضا٤ ؾإ  .1436ٙ

كا٤ بايعٌُ إىل أع٢ً َطت٣ٛ يتٛرري نار١ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ، نُا ْاقؼ ا٫دتُاع َا مت اؿر بايٛناي١، ع٢ً قسٚز٠ ا٫زت

إلاشٙ َٔ ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ املتعًك١ بهٌ ؾ١ٓ، إىل داْب إجياد اؿًٍٛ املٓاضب١ يًؿعٛبات ٚاملػانٌ اييت قد تٛادِٗٗ، ٜٚرتنص عٌُ 

ٖٚد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜفني يف املٓارر ٚاملٛاقٝت َٚدٕ اؿذاز، ٖرا  ٖرٙ ايًذإ ع٢ً تٛشٜ  نتب ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ ٚؾف١ اؿر

ٚتتهٕٛ ؾإ اؿر َٔ ضت ؾإ ُتػسف ع٢ً مجٝ  أعُاٍ ايٛناي١ يف اؿر، ٖٚٞ: ؾ١ٓ اإلغساف ٚاملتابع١، ٚؾ١ٓ ايبشٛخ، ٚؾ١ٓ 

ـدَات املطاْد٠، ٚبني اؿدٜجٞ إٔ نار١ ايًذإ اإلع٬ّ ٚايع٬قات، ٚؾ١ٓ ايٓػس اإليهرتْٚٞ، ٚؾ١ٓ ايوباع١ ٚايتٛشٜ ، ٚؾ١ٓ ا

 .َتأٖب١ يتٓفٝر َٗاَٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚبايػهٌ املوًٛب تٓفٝرًا يتٛدٝٗات َعايٞ ايٛشٜس ايػٝذ ؾاحل آٍ ايػٝذ
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 أصذري وسٌز انشؤون انبهذٌت

 رىخٍه ثزهٍئخ يزاكش انخذيخ ػهى انطزق نزاحخ انحدبج

 

ٚايكس١ٜٚ ّ. عبدايًوٝف بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ، أَاْات ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚدد٠، ٚايبًدٜات ّٚد٘ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ  

ايتابع١ هلا، بتػدٜد أعُاٍ ايسقاب١ ع٢ً قوات ايٛقٛد َٚسانص اـد١َ ع٢ً مجٝ  ايوسم امل٪د١ٜ إىل اؿسّ املهٞ ٚاملػاعس املكدض١، 

سفع٘ -١ ملا تبري٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚاملطذد ايٓبٟٛ، ٚتكدِٜ ؾٛز٠ َػسر

ٚٚد٘ بتػهٌٝ  .َٔ دٗٛد ٚإَهاْات قد١ُ يف زعا١ٜ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطري أدا٥ِٗ ملٓاضو رسٜك١ اؿر، ٚشٜاز٠ املد١ٜٓ-اهلل

بتهجٝف « ا٭َاْات»ٚطايب  .١ َطت٣ٛ احملوات ع٢ً تًو ايوسممبتابع« ا٭َاْات»رسٜل عٌُ َٔ اؾ١ٗ املدتؿ١ يف ايٛشاز٠ ٚتًو 

دٗٛدٖا املٝدا١ْٝ يف َتابع١ ايتصاّ أؾشاب احملوات َٚسانص اـد١َ ع٢ً ايوسم امل٪د١ٜ يًعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس، ٚاملد١ٜٓ، َٔ 

١ ٚاٯيٝات، َػددًا ع٢ً إٔ ايٛشاز٠ ئ خ٬ٍ اؽاذ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ يف ساي١ ٚدٛد أٟ تكؿري أٚ كايف١، َٔ سٝح ايك٣ٛ ايبػسٜ

ٚغدد ٚشٜس ايػ٪ٕٚ  .تطُح بأٟ تكؿري أٚ ػاٚش ٜط٤ٞ إىل اؾٗٛد ايكد١ُ اييت تبرهلا ايدٚي١ زعاٖا اهلل يف زعا١ٜ قٝٛف ايسمحٔ

يف ايعاؾ١ُ  قسٚز٠ داٖص١ٜ مجٝ  املػسٚعات اييت تػسف عًٝٗا اإلداز٠ املسنص١ٜ يًُػسٚعات ايتوٜٛس١ٜ»ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، ع٢ً 

املكدض١، ٚنريو اـدَات ايبًد١ٜ َجٌ ايٓعار١، ٚؾش١ ايب١٦ٝ، َٚسانص اـد١َ ٚقوات ايٛقٛد ايٛاقع١ ع٢ً ايوسم، يتشكٝل أركٌ 

ٚأند ّ. عبدايًوٝف آٍ ايػٝذ، أ١ُٖٝ  .«اضتفاد٠ َٔ ٖرٙ املػسٚعات يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚاملطذد ايٓبٟٛ ٖرا ايعاّ

ٝٓات اي٬ش١َ ؾُٝ  اـدَات ٚاملسارل ايتابع١ حملوات ايٛقٛد َٚسانص اـد١َ ٚخؿٛؾًا املطادد، ٚاملواعِ تٓفٝر ايتشط»

 ٚا٫ضرتاسات، ٚدٚزات املٝاٙ، باإلقار١ يًعٓا١ٜ بايٓعار١ ايعا١َ يف مجٝ  َسارل احملو١ ٚتأَني ساٜٚات يف َٛاق  َٓاضب١ ؾُ  ايٓفاٜات

ٚقاٍ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ  .«ا أ٫ًٚ بأٍٚ ٚبوسٜك١ ؾش١ٝ ٚض١ًُٝ تساعٞ ا٫غرتاطات ايب١ٝ٦ٝ ٚايؿش١ٝٚاملدًفات، ٚايعٌُ ع٢ً ايتدًـ َٓٗ

ايٛشاز٠ سسٜؿ١ ع٢ً تكدِٜ أركٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ بت١٦ٝٗ ايطبٌ يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ يف »ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ إٕ 

مجٝ  ايكواعات ايبًد١ٜ ايعا١ًَ يف ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚدد٠ ٚسح ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ،  .«أدٛا٤ زٚسا١ْٝ

ع٢ً َساقب١ ٚقبط املعاٜري اي٬ش١َ ٭عُاٍ ؾش١ ايب١٦ٝ َٚهارش١ اٯرات، ٚاإلغساف املباغس ع٢ً اؿ٬ُت اي١َٝٛٝ ملساقب١ ا٭ضٛام »

ب١ املٛاد ايػرا١ٝ٥ اييت ٜتِ ػٗٝصٖا َٔ خ٬ٍ املواعِ ٚايبٛرٝٗات اييت ت٪َٔ استٝادات اؿذاز ٚاملٛاطٓني يف ا٭َانٔ املكدض١، َٚساق

ٚايبكا٫ت، ٚاملكاٖٞ اييت تٓتػس يف أزدا٤ ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، َٔ أدٌ تكدِٜ اـدَات ٚرل ا٫غرتاطات ايؿش١ٝ 

 .«املكسز٠
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 لىح انًدبهذٌٍ رسزؼذ نهحح

 

 

 عًٞ املدخًٞ -داشإ 

عبداهلل ايطٜٛد املدٜس ايعاّ يًُذاٖدٜٔ، ع٢ً ا٫ضتعدادات أغسف د.     

يف َكس  1436ايٓٗا١ٝ٥ يك٠ٛ اجملاٖدٜٔ املػازن١ مب١ُٗ سر ٖرا ايعاّ 

ٚؽًٌ ايعسض ؽسٜر درع١ َٔ أرساد اإلداز٠ بعد .اإلداز٠ ايعا١َ يًُذاٖدٜٔ

ادتٝاشِٖ ايدٚز٠ ايتأضٝط١ٝ اييت ْفرٚا خ٬هلا بعض ايتػه٬ٝت 

ٚٚد٘ بعد ْٗا١ٜ ايعسض بايبد٤ يف َباغس٠ املٗاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ  .باغس٠ املٗاّ املٓاط١ بِٗ يف املػاعس املكدض١ايعطهس١ٜ مل

 .املٓٛز٠، ٚذيو ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ قُٔ اؾٗات ا٭١َٝٓ املػازن١
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 اخزًبع نًُبلشخ اسزؼذاداد أيٍ انطزق نًىسى انحح

 

 َٓاسٞ ايػٝباْٞ -ايسٜاض 

عكد ايًٛا٤ خايد بٔ ْػاط ايكشواْٞ قا٥د ايكٛات اـاؾ١ ٭َٔ     

ايوسم َطاعد قا٥د قٛات أَٔ اؿر ٭َٔ ايوسم، ادتُاعًا َ  قٝادات 

أَٔ اؿر بأَٔ ايوسم ٚقاد٠ َسانص ايكبط ا٭َين مبداخٌ ايعاؾ١ُ 

املكدض١ عكٛز قا٥د ايك٠ٛ اـاؾ١ ٭َٔ ايوسم مبٓوك١ َه١ 

 .مبسنص تدزٜب غسن١ أزاَهٛ ايطعٛد١ٜاملهس١َ َٚطاعدٜ٘، ٚذيو 

ٚ دس٣ خ٬ٍ ا٫دتُاع َٓاقػ١ اـوط املتعًك١ بعٌُ ايكٛات اـاؾ١ ٭َٔ ايوسم يف َٛضِ اؿر، َٓاقػ١ تفؿ١ًٝ ٚغسح مجٝ  ايٓكاط 

١َُٗ اؿر  َٔ دٗت٘، ذّنس ايًٛا٤ ايكشواْٞ، املػازنني يف .رٝٗا ٚإٜكاح ذيو يهار١ ايعاًَني ٚا٫ضتفاد٠ َٔ ايتذازب ايطابك١

بػسف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚإٔ املٛىل عص ٚدٌ اختـ زدٌ ا٭َٔ باملًُه١ بٗرا ايػسف ايرٟ ٫ ٜٛاشٜ٘ غسف; ٚقاٍ "إٕ اهلل 

عص ٚدٌ اختؿِٗ دٕٚ بك١ٝ ش٥٬َِٗ يٌٓٝ ٖرا ايػسف ٚا٭دس ايععِٝ"، ٚسح اؾُٝ  ع٢ً أ١ُٖٝ اضتػعاز املط٪ٚي١ٝ ٚايعٌُ ظد 

 .ٚادتٗاد
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 نتىٌجزي ٌتفقذ مشزوعبث تطىٌز مٍقبتً انحج وانعمزة ببنطبئفا

 يهٍىٌ لاير نزىػٍخ وئرشبد انحدبج 29

 

 سطٔ ايػاَدٟ، ْٚٛاف بٔ خٝػّٛ -ايوا٥ف 

 

تفكد َدٜس عاّ اإلداز٠ املاي١ٝ بٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬     

ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد عبدايسمحٔ ايتٛجيسٟ َٝكاتٞ اؿر 

بايوا٥ف قُٔ دٛي١ غا١ًَ تػٌُ نار١ املٛاقٝت ٚايعُس٠ 

مبٓوك١ َه١ املهس١َ ٚأعُاٍ ايٛشاز٠ باملػاعس املكدض١ 

ٚقارع١ ايوا٥ف اضتعدادًا ملٛضِ اؿر يًعاّ اؿايٞ، ٚايٛقٛف 

ع٢ً ايتذٗٝصات املتها١ًَ بٓا٤ً ع٢ً تٛدٝٗات ٚشٜس ايػ٪ٕٚ 

 .يػٝذا٫ض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايػٝذ ؾاحل آٍ ا

بدأت اؾٛي١ مبٝكات ايطٌٝ ايهبري بٛادٟ قسٕ َٚٝكات ٚادٟ قسّ باهلدا يف قارع١ ايوا٥ف، سٝح اطً  ع٢ً املػسٚعات ايتوٜٛس١ٜ 

املٓفر٠ باملٝكاتني، ٚاضتُ  إىل غسح َفؿٌ َٔ َدٜس رسع ايٛشاز٠ بايوا٥ف ايػٝذ عبدايعصٜص املدزع عٔ ا٫عُاٍ املٓفر٠ ٚا٫خس٣ اؾازٟ 

ٗا، ثِ ػٍٛ داخٌ أزدا٤ داَ  املٝكات يف نٌ َٔ ايطٌٝ ايهبري ٚاهلدا، ٚٚقف ع٢ً املسارل ايتابع١ هلُا بٗدف ا٫ط٬ع ع٢ً ايعٌُ رٝ

َعاؾ١ امل٬سعات ايطابك١، ٚايتدابري املتدر٠ يًتطٌٗٝ ع٢ً املعتُسٜٔ ٚاؿذاز خاؾ١ ٚإ ايوا٥ف تعد املٓفر ايػسقٞ يًعاؾ١ُ املكدض١ 

رب١ٜ إىل املػاعس املكدض١ ٚاؿسّ املهٞ ايػسٜف. ٚأبإ ايتٛجيسٟ إٔ ٖرٙ اؾٛي١ تأتٞ قُٔ دٗٛد تفكد املٛاقٝت ٚأسد أِٖ املعابس اي

ٚاملسارل املطاْد٠ ي٬ط٬ع ع٢ً داٖصٜتٗا ملٛضِ اؿر، ٚتًب١ٝ أٟ استٝادات يًتطٌٗٝ ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ ٚتٝطري ادا٥ِٗ ملٓاضو اؿر 

١َ ايسغٝد٠ َٔ اَهاْات ٫ضتكباٍ ٚرٛد ايسمحٔ، َػريًا إىل أْ٘ مت تٛرري ايفسؽ ٚاملؿاسف يًعاّ اؿايٞ، يف ظٌ َاتٛرسٙ اؿهٛ

ٚدعِ أعُاٍ اإلْاز٠ ٚايٓعار١ ٚايتػػٌٝ ٚايؿٝا١ْ ايػا١ًَ، سٝح ؼسف ايٛشاز٠ ع٢ً ت١٦ٝٗ نار١ ايطبٌ يساس١ اؿذٝر ٚاملعتُسٜٔ، 

اد١ٜ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚمت تٛرري نار١ املوبٛعات َٔ ًَٕٝٛ زٜاٍ يدعِ اؿ١ًُ ايتٛع١ٜٛ ٚا٫زغ 29ٚنػف عٔ ؽؿٝـ 

ايٓػسات ٚاملوٜٛات ٚايهتٝبات ايتٛع١ٜٛ با٫قار١ اىل ا٫ضوٛاْات ا٫زغاد١ٜ، ٚدس٣ دعِ مجٝ  املٓاغط ٚايرباَر ايتٛع١ٜٛ ي٬زتكا٤ 

زغاد بايوا٥ف ايػٝذ عبدايعصٜص املدزع بٗرٙ غد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ. ْٚٛٙ َدٜس رسع ايػ٪ٕٚ ا٫ض١َٝ٬ ٚا٫ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإل

ايصٜاز٠ اهلادر١ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚتٛرري مجٝ  َا حيتاد٘ قٝٛف ايسمحٔ َٔ َسارل ٚخدَات يف َٛاقٝت ايوا٥ف ٚاملسارل 

تٛرري دٚزات َٝاٙ يًعذص٠ ٚنباز  ٚسد٠ َٔ دٚزات املٝاٙ ايعا١َ باملٛاقٝت َ  600ايتابع١ ٚاحملٝو١، َػريًا إىل ت١٦ٝٗ ٚؾٝا١ْ أنجس َٔ 

ايطٔ ٚاملعاقني، ٚضٝتِ ايعاّ ايكادّ تسنٝب َؿعد خاف بايٓطا٤ ٚنباز ايطٔ يف املٝكاتني، ٖٚٓاى َسانص يًتٛع١ٝ ٚا٫زغاد، 

 .َٚهاتب متت ت٦ٝٗتٗا يهٌ َاحيتاد٘ اؿاز ٚاملعتُس
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 فً خطىة ممٍشة نهتسهٍم وانتخفٍف عهى ضٍىف انزحمه

 انحدبج ثًذاخم يكخ انًكزيخ رُهً ئخزاءاد انحبج خالل ثالس دلبئكيزاكش رىخٍه 

 

 مجعإ ايهٓاْٞ -َه١ املهس١َ، تكسٜس 

تػٗد َسانص ايتٛدٝ٘ اؾدٜد٠ يف َداخٌ َه١ املهس١َ سايًٝا شٜاد٠ يف     

عدد اؿار٬ت ايٓاق١ً ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َ  ازتفاع ٚاقح يف َ٪غسات 

اْتعاز يعد٠ ضاعات عٗدْاٙ قبٌ عكد َٔ ايصَٔ، ايتػػٌٝ ٚا٭دا٤، ٚبني 

ؼٛيت إدسا٤ات تٛدٝ٘ اؿذاز ملكاز ضهٓاِٖ يع١ًُٝ تتِ خ٬ٍ دقا٥ل 

ٚبدأت َسانص تٛدٝ٘ اؿذاز يف َداخٌ َه١ املهس١َ يف اضتكباٍ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ، ٚتكدِٜ اركٌ اـدَات هلِ  .َعدٚد٠

ٚإْٗا٤ إدسا٤ات تٛدِٝٗٗ إىل َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ ايتابعني هلا، ٫ تأخر أنجس َٔ ٚايتطٌٗٝ عًِٝٗ، ٚايٛؾٍٛ إىل َكاز ضهِٓٗ، 

ث٬خ دقا٥ل، تٛشع خ٬هلا عبٛات َا٤ شَصّ تسسٝبًا بٛؾٛهلِ يًدٜاز املكدض١، سٝح ؼٛيت َسانص ايتٛد١ٝ إىل ٚزغ١ عٌُ ٫ تٗدأ، 

َٔ َ٪ضطات ايوٛار١ َٚهتب إزغاد اؿار٬ت َٚهتب ايصَاش١َ  ٜٚكدّ ايعاًَني َٔ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ اؿر ٚاؾٗات اييت تػسف عًٝٗا

َٔ داْب٘، ٜٛقح ايؿشفٞ املدتـ يف فاٍ ايوٛار١ ٚخدَات  .ؾٛز٠ َػسق١ يف اضتكباٍ ٚرٔ ايتعاٌَ َ  قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ

دزاضات َٝدا١ْٝ ملعسر١ اؿذاز أمحد ؾاحل سًيب، إٔ ٚشاز٠ اؿر َٚٔ خ٬ٍ َػازن١ عد٠ قواعات سه١َٝٛ ٚأ١ًٖٝ، ضعت يتٓفٝر 

َه١ املهس١َ، ٚمت ايتٛؾٌ يعد٠ َكرتسات  -َه١ املهس١َ، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠  -ايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت ٜكوعٗا اؿاز َا بني دد٠ 

تٗدف إىل تكًٝـ ضاعات اْتعاز اؿذاز مبسانص ايتٛدٝ٘ يف َداخٌ َه١ املهس١َ، رهاْت أٚىل اـوٛات ايعٌُ ع٢ً ايػا٤ ْعاّ 

ؿار٬ت ايتكًٝدٟ، ٚبسٚش َػسٚع إزغاد سار٬ت ْكٌ اؿذاز ايرٟ تػازى رٝ٘ َ٪ضطات أزباب ايوٛا٥ف "املوٛرٕٛ، ازغاد ا

ايٛن٤٬، ا٫د٤٫، ايصَاش١َ"، ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚايػسنات املٓو١ٜٛ ؼت َعًتٗا، ايرٟ ٜعتُد ع٢ً تٛرري َسغدٜٔ َدزبني 

ٜٚس٣ اؿًيب إٔ ٖرا ايربْاَر ٚإ أثبت لاس٘ بػهٌ دٝد ركد خك  يدزاضات  .املكدض١ َٚ٪ًٖني ًَُٚني بػٛازع ٚطسقات ايعاؾ١ُ

عد٠، نإ َٔ أبسشٖا ايعٌُ ع٢ً دزاض١ َتها١ًَ تطتٗدف اٜؿاٍ اؿذاز إىل َكاز ضهِٓٗ َباغس٠ دٕٚ اؿاد١ إىل تٛدِٝٗٗ 

كباٍ، ٖٚٞ خو٠ٛ أزادت َٔ خ٬هلا ٚشاز٠ اؿر تكًٝـ ملهتب أٚ فُٛع١ اـد١َ املٝدا١ْٝ ٫ضت٬ّ اؾٛاشات ٚاْٗا٤ ادسا٤ات ا٫ضت

ايفرت٠ ايص١َٝٓ يسس١ً اؿاز بني املدٕ، ٚميهٔ اعتباز ٖرٙ اـو٠ٛ ٚاسد٠ َٔ اـوٛات املُٝص٠ اييت تطع٢ ايٛشاز٠ يتكدميٗا ؿذاز بٝت 

بد إٔ ْتٛقف نجريًا أَاّ خدَات اهلل اؿساّ، ندو٠ٛ ع١ًُٝ ددٜد٠ تطتٗدف زاستِٗ َٔ عٓا٤ ايطفس. ٜٚٛاؾٌ اؿًيب قا٬ً٥: ٫

اؿذاز، ضٛا٤ً اييت تكدَٗا ٚشاز٠ اؿر أٚ اؾٗات اـاقع١ إلغسارٗا نُ٪ضطات أزباب ايوٛا٥ف أٚ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات، أٚ 

ٗا غريٖا َٔ ايكواعات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ا٭خس٣، يريو ْأٌَ إٔ تطع٢ ٚشاز٠ اؿر ٚعرب أدٗصتٗا ٚقواعاتٗا إىل زؾد بساف

-اـد١َٝ نٌ عاّ، ٚتٓاٍٚ ْتا٥ذٗا بػهٌ َٛقٛعٞ ٚدٕٚ َبايػ١، ٚإبساش اـدَات املطتشدث١ يٝدزى اؾُٝ  إٔ ٚشاز٠ اؿر 

تعٌُ ظد ْٚػاط يتوٜٛس َطت٣ٛ خدَاتٗا املكد١َ. اؾدٜس بايرنس بإ َسانص  -نػريٖا َٔ ايكواعات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ

١ًَ َٔ اـدَات، سٝح ٜٛدد بٗا َطذد َؿ٢ً يًٓطا٤ ٚدٚزات َٝاٙ َٚسنص ؾشٞ ايتٛد١ٝ مبداخٌ َه١ املهس١َ َد١ٜٓ َتها

ٜٚػازى، ضًٜٓٛا بايعٌُ يف ٖرا املسنص َ٪ضطات ايوٛار١ ا٭١ًٖٝ َٚهتب ايصَاش١َ املٛسد ٚايًذ١ٓ ايتٓفٝر١ٜ ملساقب١ ْكٌ اؿذاز 

 .ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات
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 ..نمؤههتتذعٍم انمىبفذ انذونٍت ببنكىادر انبشزٌت ا

 انٍحٍى ٌزفمذ يطبري خذح وانًذٌُخ وٌإكذ االسزؼذاد السزمجبل انحدبج

 

قاّ َدٜس عاّ اؾٛاشات ايًٛا٤ ضًُٝإ بٔ عبدايعصٜص ايٝش٢ٝ ظ٫ٛت تفكد١ٜ 

يؿا٫ت اؿذاز مبواز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚواز 

يًٛقٛف ع٢ً ضري ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ اييت ٜكّٛ بٗا املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ ٚذيو 

َٓطٛبٛ قٝاد٠ قٛات اؾٛاشات يًشر ٚايكٛات املطاْد٠ إلْٗا٤ إدسا٤ات قدّٚ سذاز 

ٚأند ايًٛا٤ ايٝش٢ٝ إٔ خد١َ اؿذاز  .بٝت اهلل اؿساّ بطٗٛي١ ٚضسع١ ٚإتكإ

 غسف يهٌ ايكٛات املػازن١ مب١ُٗ اؿر، َٛقشًا أْ٘ مت دعِ مجٝ  املٓارر

ايدٚي١ٝ )اؾ١ٜٛ ٚايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ( بايهٛادز ايبػس١ٜ امل٪١ًٖ، ٚبأدٗص٠ َٚعدات 

نػف ايٛثا٥ل املصٚز٠، ٚأدٗص٠ اؿاضب اٯيٞ اؿدٜج١، يٝتِ إْٗا٤ إدسا٤ات دخٍٛ 

اؿذاز بٝطس ٚضٗٛي١، ٚيكُإ زاستِٗ ٚٚؾٛهلِ يًُػاعس املكدض١ بساس١ 

ايتصاّ سذاز ايداخٌ بأْع١ُ ٚتعًُٝات اؿر، اييت ٚقعت َٔ أدٌ اؿفاظ ع٢ً أَٔ  ٚغدد َدٜس عاّ اؾٛاشات ع٢ً أ١ُٖٝ .ٚاط٦ُٓإ

ٚض١َ٬ اؿذاز أثٓا٤ تأدٜتِٗ ملٓاضو اؿر، ٚأْ٘ ضٛف ٜتِ توبٝل أقؿ٢ ايعكٛبات عصّ ع٢ً نٌ َٔ ٜكّٛ بٓكٌ أٚ إٜٛا٤ أٚ تػػٌٝ 

َداز ايطاع١، ٚاملتٛادد٠ يف َسنص اـدَات بايػُٝطٞ، َٚسنص املدايفني، َٔ قبٌ ايًذإ اإلداز١ٜ ايتابع١ يًذٛاشات اييت تعٌُ ع٢ً 

ٚدعا ايٝش٢ٝ مجٝ  املٛاطٓني  .ايتٓعِٝ، َٚسنص ايهس، َٚسنص ايبٗٝت٘، يطسع١ إؾداز ايكسازات عل املدايفني ٚتٓفٝرٖا

إ ٜطُٗٛا يف عدّ َصامح١ إىل إتاس١ ايفسؾ١ ؿذاز اـازز إٔ ٜ٪دٚا َٓاضهِٗ، ٚذيو با٫نتفا٤ ملٔ ضبل هلِ اؿر، ٚ ٚاملكُٝني

ٚتٛضعتٗا، ًَٖٓٛا إىل تعإٚ اؾُٝ  يف املٛاضِ  ايكٝٛف ايكادَني َٔ اـازز، ْعسًا ٭١ُٖٝ اضتهُاٍ َػازٜ  املػاعس املكدض١

ف اهلل زارل َدٜس عاّ اؾٛاشات ايًٛا٤ ضًُٝإ بٔ عبدايعصٜص ايٝش٢ٝ خ٬ٍ اؾٛي١ نٌ َٔ ْا٥ب َدٜس عاّ اؾٛاشات ايًٛا٤ قٝ .ايطابك١

اؿٜٛفٞ، َٚدٜس اإلداز٠ ايعا١َ يًع٬قات ٚاإلع٬ّ ايعكٝد قُد ايطعد، َٚطاعد َدٜس عاّ اؾٛاشات يػ٪ٕٚ ايتك١ٝٓ ايعكٝد خايد 

  .ايؿٝدإ، ٚايسا٥د َاْ  ايػٗساْٞ

 َتابع١ أعُاٍ قٛات اؾٛاشات

َٔ داْب آخس، تفكد قا٥د قٛات اؾٛاشات يًشر، ْا٥ب َدٜس عاّ اؾٛاشات، ايًٛا٤ قٝف اهلل بٔ ضواّ اؿٜٛفٞ، ؾا٫ت اؿر مبواز 

١ املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠، ٜسارك٘ َطاعد َدٜس عاّ اؾٛاشات يًػ٪ٕٚ املاي١ٝ ٚاإلداز١ٜ ايًٛا٤ بٓدز عبداهلل اـًٟٝٛ، ٚذيو ملتابع

ؾٛاشات املػازن١ يف ١َُٗ اؿر هلرا ايعاّ، ٚنإ يف اضتكباي٘ قا٥د ق٠ٛ دٛاشات املواز ايعُٝد ْٝاف ايسٜٚظ ٚعدد َٔ أعُاٍ قٛات ا

ٚايتك٢ ايًٛا٤ اؿٜٛفٞ خ٬ٍ ٖرٙ اؾٛي١ بايكباط ٚا٭رساد ٚاملٛظفني ايعاًَني بايؿا٫ت، ٚاطً  ع٢ً ا٭دٗص٠ املتوٛز٠  .قباط املواز

سع١ إْٗا٤ إدسا٤ات اؿذاز، ٚٚد٘ قا٥د ايكٛات نار١ ايعاًَني ع٢ً ايهاْٚرتات ايكا٥ُني ع٢ً خد١َ قٝٛف اييت مت تأَٝٓٗا يكُإ ض

ايسمحٔ بأدا٤ َٗاَِٗ املٓٛط١ بِٗ بهٌ دق١ ٚإتكإ، ٚايعٌُ ع٢ً ضسع١ إْٗا٤ إدسا٤ات اؿذاز، ٚاؿسف ع٢ً خدَتِٗ ٚايسد ع٢ً 

ا٤ اؿٜٛفٞ إٔ خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ غسف ععِٝ يهٌ زداٍ اؾٛاشات ٚأند ايًٛ .اضتفطازاتِٗ ٚتٛدِٝٗٗ عٓد اؿاد١ يريو

ايكا٥ُني ع٢ً خد١َ اؿذاز، ٚأْ٘ مت دعِ نار١ املٓارر ايدٚي١ٝ بايهٛادز ايبػس١ٜ املدزب١ ٚامل٪١ًٖ ٚبأدٗص٠ نػف ايٛثا٥ل املصٚز٠ 

ٚقاٍ قا٥د قٛات اؾٛاشات يًشر  .يف يٮْع١ُ ٚايتعًُٝاتٚأدٗص٠ اؿاضب ا٭يٞ املوٛز٠ يكُإ عدّ تأخس أٟ ساز أٚ دخٍٛ أٟ ساز كا

َ٪ندًا إٔ اؾٛاشات ضدست نٌ طاقاتٗا ٚقاَت بتذٗٝص  إٕ اؾ٫ٛت ايتفكد١ٜ ٖٞ ي٬ط٦ُٓإ عًٞ ضري ايعٌُ مبٛاق  اؾٛاشات،
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بدخٍٛ قٝٛف  ت، ضٛا٤ً املتعًك١املٛاق  بايهٛادز ايبػس١ٜ املدزب١ ٚامل٪١ًٖ ٚبا٭دٗص٠ املتوٛز٠، يكُإ ضسع١ ٚدق١ إْٗا٤ اإلدسا٤ا

  .اييت ؽـ عٌُ ايًذإ اإلداز١ٜ مبسانص َداخٌ َه١ املهس١َ ايسمحٔ عرب املٓارر ايدٚي١ٝ، أٚ

 تفكد أسٛاٍ طًب١ َعٗد اؾٛاشات

َري قُد بٔ بدٚزٙ، شاز َدٜس َعٗد اؾٛاشات، قا٥د ق٠ٛ ايدعِ ٚاملطاْد٠، ايًٛا٤ خايد بٔ عبداحملطٔ ايعٜٛظ، ؾا٫ت اؿر مبواز ا٭

اضتكباٍ  اضتعداداتِٗ ٭دا٤ املٗاّ ٚايٛادبات املٓٛط١ بِٗ يف عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚتفكد أسٛاٍ طًب١ املعٗد، ٚٚقف ع٢ً

ٚنإ  سذاز بٝت اهلل اؿساّ، زارك٘ يف ٖرٙ ايصٜاز٠ قا٥د ق٠ٛ ايدعِ ٚاملطاْد٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعكٝد عبداهلل بٔ قُد ايؿٜٛٓ ،

َدٜس دٛاشات َواز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعُٝد ٚيٝد بٔ ضًُٝإ ايعكًٝٞ، ٚعدد َٔ قباط  اضتكباهلِ يف

طًب١ املعٗد ع٢ً ا٫ْكباط، ٚاؿسف ٚايدق١ يف إْٗا٤ إدسا٤ات  ٚقد سح ايًٛا٤ ايعٜٛظ خ٬ٍ ايصٜاز٠ .دٛاشات املواز ٚز٩ضا٤ املٓاٚبات

زر  ايسٚح املع١ٜٛٓ، ٚٚقٛف ايكباط املط٪ٚيني عٔ طًب١ املعٗد َعِٗ يتشفٝصِٖ يبرٍ املصٜد َٔ  ٖرٙ ايصٜاز٠ إىل اؿذاز، ٚتٗدفدخٍٛ 

 .اؾٗد ٚايعوا٤
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 اإلثؼبد نًٍ ٌحبول انذخىل ثذوٌ رصزٌح

 

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ؼرز َٔ كايف١ ا٭ْع١ُ يف سر ٖرا ايعاّ، ٚت٪ند  

خيايف ايٓعاّ، ضٛا٤ً مبشاٚي١ ايدخٍٛ إىل  إٔ ايعكٛبات ضتواٍ َٔ

املػاعس بكؿد اؿر ٖٚٛ ٫ حيٌُ تؿسحيا بريو، أٚ مبٔ حياٍٚ 

 .تكدِٜ املطاعد٠ ٭ٟ َٛاطٔ أٚ ٚارد ٫ حيٌُ تؿسٜح اؿر

ٚناْت ايًذإ اإلداز١ٜ املٛمس١ٝ باملدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات قد 

قسازًا عل كايفٞ تعًُٝات اؿر،  254اؾدزت يف املٛضِ املاقٞ 

َٔ غري ايطعٛدٜني، ٚايكسازات ؾدزت َٔ  36ضعٛدًٜا ٚ 217مشًت 

ردٟ ايوا٥ف، سٝح ٚؾٌ فُٛع َا مت إؾدازٙ ايًذ١ٓ اإلداز١ٜ املٛمس١ٝ يف َكس اـدَات ايعا١َ بايػُٝطٞ، َٚٔ ايًذ١ٓ املٛمس١ٝ بٛا

نُا ضذٌ ْعاّ ايبؿ١ُ كايف١  .َسنب١ 53ًَٜٛا ضذًٓا ٭ٚي٦و املدايفني، ٚمشًت ايكسازات اإلداز١ٜ طًب َؿادز٠  23تطع١ أغٗس ٚ

ٔ ٫ضتهُاٍ إدسا٤ات ايٛاردٜٔ يًٓعاّ، ٚمت َعاؾتٗا عرب َسنص املعًَٛات ايٛطين ٚأٚقفت خدَاتِٗ، ٚأغعسٚا مبسادع١ إداز٠ ايٛاردٜ

ٚناْت ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ قد ٚقشت ْعاّ  .تسسًِٝٗ َٔ ايب٬د، ٚاييت تككٞ ايعكٛب١ بإبعادِٖ َٚٓعِٗ َٔ ايدخٍٛ يعػس ضٓٛات قاد١َ

 :ايعكٛبات اؾدٜد٠ ٚاييت ناْت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

 .ي١ٝ عػس٠ آ٫ف زٜاٍ عٔ نٌ سازًَٜٛا ٚبػسا١َ َا 15َٔ ٜٓكٌ سذادًا ٫ حيًُٕٛ تؿازٜح سر ٜعاقب باؿبظ ملد٠   -

 .أيف زٜاٍ عٔ نٌ ساز 25َٔ تتهسز كايفت٘ بٓكٌ سذاز بدٕٚ تؿازٜح سر ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ غٗسٜٔ ٚبػسا١َ َاي١ٝ   -

 .أيف زٜاٍ عٔ نٌ ساز 50َٔ ٜكّٛ بٓكٌ اُؿذّ از بدٕٚ تؿازٜح سر، أنجس َٔ َستني ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ ضت١ أغٗس ٚبػسا١َ َاي١ٝ  - 

 .تتعدد ايػسا١َ املاي١ٝ بتعدد ا٭غداف املٓكٛيني ٭دا٤ رسٜك١ اؿر بدٕٚ تؿسٜح سر - 

 .ٜتِ املوايب١ مبؿادز٠ ٚض١ًٝ ايٓكٌ املطتدد١َ يف ْكٌ اُؿذّ از بدٕٚ تؿازٜح سر إٕ ناْت ممًٛن١ يًٓاقٌ أٚ املطاِٖ أٚ املتٛاط٧ - 

 .خٍٛ املًُه١ ٚركًا يًُدد املكسز٠ ْعاًَانٌ ٚارد خيايف تعًُٝات اؿر ٜتِ تسسًٝ٘ َٚٓع٘ َٔ د - 

ٚاملدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات ت٪ند ع٢ً َٔ ٜسٜد اؿر إٔ تهٕٛ مجٝ  إدسا٤ات٘ ْعا١َٝ، ٚاملطازع١ بايتطذٌٝ عرب اؿ٬ُت إلؾداز 

 .ايتؿازٜح

  



 

 
 

23 

 

 عهى وفقت فهذ به خبنذ آل إبزاهٍم

 َيؼىق حزكً ويزافمىهى ٌإدوٌ انحح 200

 اؿطنيَٓؿٛز  -ايسٜاض 

 

تطتعد مجع١ٝ اإلعاق١ اؿسن١ٝ يًهباز يتٓفٝر َػسٚع "مح١ً ايػٝذ رٗد بٔ خايد آٍ إبساِٖٝ ؿر ذٟٚ اإلعاق١ اؿسن١ٝ" يتشذٝر     

 .َسارل 100َ عٛم، ٚ 100

طريإ ٚذنس عبداهلل اؿٛاع ا٭َني ايعاّ مل٪ضط١ آٍ إبساِٖٝ اـري١ٜ، إٔ اؿ١ًُ ٚرست نٌ َا حيتادْٛ٘ َٔ ضهٔ ٚترانس 

َٚٛاؾ٬ت ٚتػر١ٜ ٚزعا١ٜ طب١ٝ ٚتسب١ٜٛ ٚد١ٜٝٓ، إقار١ يتٛرري سار٬ت َهٝف١ ٚػٗٝصات خاؾ١ داخٌ اؿار١ً أثٓا٤ ايتٓك٬ت داخٌ 

ٚأقاف أْ٘ مت  .املػاعس بؿشب١ َسغدٜٔ َ٪ًٖني، ٚذيو بايتعإٚ َ  إَاز٠ َٓوك١ َه١ املهس١َ ٚٚشاز٠ اؿر ٚاؾٗات ايسمس١ٝ

اؿر َٚسارل أٚ َساركني يهٌ ساز َٔ ذٟٚ اإلعاق١ اؿسن١ٝ سطب سادت٘، َ  طاقِ طيب َسارل  نريو تٛرري غسح ملٓاضو

َٔ دٗت٘، قاٍ ّ.  .ٚممسقني َ٪ًٖني قبٌ اؿر بٛقت ناف. نُا مت تٛرري ْا٥ب يهٌ ساز َٔ ذٟٚ اإلعاق١ اؿسن١ٝ يسَٞ اؾُسات

ٕ "اؿ١ًُ تأتٞ قُٔ بساَر اؾُع١ٝ املُٝص٠ يًعاّ اؾازٟ، ٚتٗدف ْاؾس املوٛع ز٥ٝظ فًظ إداز٠ مجع١ٝ اإلعاق١ اؿسن١ٝ يًهباز، إ

 ."َعٛم ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ رسٜك١ اؿر يًُس٠ ا٭ٚىل 100َٔ خ٬هلا إىل ؼكٝل سًِ 
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 يخبنفب ألَظًخ انحح 000751ئػبدح 

 

 ّ 19:36:03    05/09/2015( دد٠) فسغٞ رٝؿٌ

 

( َسنب١، َٔ َسانص ايكبط ا٭َين َٚسانص ايفسش ايتابع١ 41835( غدؿا ٚ)111856) أعًٓت ايكٛات اـاؾ١ ٭َٔ ايوسم عٔ إعاد٠

 .ٖـ19/11/1436ٖـ ٚست٢ ّٜٛ )25/10/1436هلا خ٬ٍ ايفرت٠ َٔ 

ٚأندت ايكٛات أْ٘ ٜتِ إعاد٠ مجٝ  ا٭غداف َٔ غري ساًَٞ تؿازٜح اؿر َٔ املٛاطٓني أٚ املكُٝني ٚتوبل عكِٗ ايعكٛبات املكسز٠ 

ٚنريو إعاد٠ املكُٝني ايرٜٔ ؾدزت إقاَاتِٗ َٔ خازز ايعاؾ١ُ املكدض١ ٫ٚ حيًُٕٛ ايتؿازٜح اييت تطُح هلِ بايدخٍٛ ايٝٗا ْعاَا، 

 ٖـ، قرز٠ بأْٗا ئ تتٗإٚ يف توبٝل ايٓعاّ عصّ ٚإعاد٠ مجٝ 10/12/1436ٖـ ٚست٢ 25/10/1436خ٬ٍ ررت٠ املٓ  احملدد٠ َٔ 

 .ٝل ايٓعاّ عكِٗ ٚذيو َٔ خ٬ٍ َسانص ايفسش َٚسانص ايكبط ا٫َين املٓتػس٠ مبٓاطل املًُه١املدايفني ٚنريو ايٓاقًني ٚتوب

ٚدعت ايكٛات اـاؾ١ ٭َٔ ايوسم املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايرٜٔ يٝظ يدِٜٗ تؿسٜح يًشر بعدّ تهبد َػك١ عٓا٤ ايطفس ٭ٕ اإلعاد٠ 

 .ٚتوبٝل ايٓعاّ عكِٗ ضٝهٕٛ َؿريِٖ
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 انزشاو انشزكبد ثبالشززاطبد انًُصىص ػهٍهب فً انؼمىدشذد ػهى ضزورح 

 وسٌز انشإوٌ انجهذٌخ وانمزوٌخ ٌىخه ثزهٍئخ يزاكش انخذيخ ػهى انطزق يٍ أخم راحخ ضٍىف انزحًٍ

 

 
 :احملًٝات - اؾصٜس٠

 

املكدض١، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚد٘ َعايٞ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ املٗٓدع عبدايًوٝف بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ، أَاْات ايعاؾ١ُ 

ٚدد٠، ٚايبًدٜات ايتابع١ هلا، بتػدٜد أعُاٍ ايسقاب١ ع٢ً قوات ايٛقٛد َٚسانص اـد١َ ع٢ً مجٝ  ايوسم امل٪د١ٜ إىل اؿسّ املهٞ 

يعصٜص آٍ ٚاملػاعس املكدض١، ٚاملطذد ايٓبٟٛ، ٚتكدِٜ ؾٛز٠ َػسر١ ملا تبري٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدا

َٔ دٗٛد ٚإَهاْات قد١ُ يف زعا١ٜ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطري أدا٥ِٗ ملٓاضو رسٜك١ اؿر، ٚشٜاز٠  -سفع٘ اهلل-ضعٛد 

ٚطايب  .املد١ٜٓ، ٚٚد٘ َعايٝ٘ بتػهٌٝ رسٜل عٌُ َٔ اؾ١ٗ املدتؿ١ بايٛشاز٠ ٚتًو ا٭َاْات مبتابع١ َطت٣ٛ احملوات ع٢ً تًو ايوسم

بتهجٝف دٗٛدٖا املٝدا١ْٝ يف َتابع١ ايتصاّ أؾشاب احملوات َٚسانص اـد١َ ع٢ً ايوسم امل٪د١ٜ يًعاؾ١ُ املكدض١ َعايٝ٘ ا٭َاْات 

ٚاملػاعس، ٚاملد١ٜٓ، َٔ خ٬ٍ اؽاذ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ يف ساي١ ٚدٛد أٟ تكؿري أٚ كايف١، َٔ سٝح ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاٯيٝات، 

ؿري أٚ ػاٚش ٜط٤ٞ إىل اؾٗٛد ايكد١ُ اييت تبرهلا ايدٚي١ زعاٖا اهلل يف زعا١ٜ قٝٛف َػددًا ع٢ً إٔ ايٛشاز٠ ئ تطُح بأٟ تك

ٚغدد ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، ع٢ً قسٚز٠ داٖص١ٜ مجٝ  املػسٚعات اييت تػسف عًٝٗا اإلداز٠ املسنص١ٜ يًُػسٚعات  .ايسمحٔ

ٓعار١، ٚؾش١ ايب١٦ٝ، َٚسانص اـد١َ ٚقوات ايٛقٛد ايٛاقع١ ع٢ً ايتوٜٛس١ٜ يف ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚنريو اـدَات ايبًد١ٜ َجٌ اي

ٚأند َعايٞ املٗٓدع  .ايوسم، يتشكٝل أركٌ اضتفاد٠ َٔ ٖرٙ املػسٚعات يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚاملطذد ايٓبٟٛ ٖرا ايعاّ

ايتابع١ حملوات ايٛقٛد َٚسانص اـد١َ  عبد ايًوٝف آٍ ايػٝذ، ع٢ً أ١ُٖٝ تٓفٝر ايتشطٝٓات اي٬ش١َ ؾُٝ  اـدَات ٚاملسارل

ٚخؿٛؾًا املطادد، ٚاملواعِ ٚا٫ضرتاسات، ٚدٚزات املٝاٙ، باإلقار١ يًعٓا١ٜ بايٓعار١ ايعا١َ يف مجٝ  َسارل احملو١ ٚتأَني ساٜٚات يف 

اعٞ ا٫غرتاطات ايب١ٝ٦ٝ َٛاق  َٓاضب١ ؾُ  ايٓفاٜات ٚاملدًفات، ٚايعٌُ ع٢ً ايتدًـ َٓٗا أ٫ًٚ بأٍٚ ٚبوسٜك١ ؾش١ٝ ٚض١ًُٝ تس

ٚقاٍ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ بإٔ ايٛشاز٠ سسٜؿ١ ع٢ً تكدِٜ أركٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ بت١٦ٝٗ نار١  .ٚايؿش١ٝ

١ ايطبٌ يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ يف أدٛا٤ زٚسا١ْٝ ض١ًُٝ، ٚذيو اْو٬قًا َٔ ايتٛدٝٗات ايطا١َٝ مٛ تٛرري نار١ َكَٛات ايساس

ٚسح ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، مجٝ  ايكواعات  .ٚايوُأ١ْٓٝ يكٝٛف ايسمحٔ َٓر ٚؾٛهلِ ٚست٢ َػادزتِٗ هلرٙ ايب٬د ايواٖس٠

 ايبًد١ٜ ايعا١ًَ يف ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚدد٠ ع٢ً َساقب١ ٚقبط املعاٜري اي٬ش١َ ٭عُاٍ ؾش١ ايب١٦ٝ َٚهارش١ اٯرات،

ملباغس ع٢ً اؿ٬ُت اي١َٝٛٝ ملساقب١ ا٭ضٛام اييت ت٪َٔ استٝادات اؿذاز ٚاملٛاطٓني يف ا٭َانٔ املكدض١، َٚساقب١ املٛاد ٚاإلغساف ا

٠، ايػرا١ٝ٥ اييت ٜتِ ػٗٝصٖا َٔ خ٬ٍ املواعِ ٚايبٛرٝٗات ٚايبكا٫ت، ٚاملكاٖٞ اييت تٓتػس يف أزدا٤ ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز

 .اـدَات ٚرل ا٫غرتاطات ايؿش١ٝ املكسز٠َٔ أدٌ تكدِٜ 
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 رهٍئخ يزاكش انخذيخ ػهى انطزق نزاحخ ضٍىف انزحًٍ

 

 ايب٬د–ايسٜاض 

 

ٚد٘ َعايٞ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكسٜٚـ١ املٗٓـدع عبـدايًوٝف بـٔ عبـداملًو آٍ ايػـٝذ ، أَاْـات ايعاؾـ١ُ املكدضـ١ ، ٚاملدٜٓـ١ املٓـٛز٠ ،            

هلا، بتػدٜد أعُاٍ ايسقاب١ ع٢ً قوات ايٛقٛد َٚسانص اـد١َ ع٢ً مجٝ  ايوسم امل٪د١ٜ إىل اؿـسّ املهـٞ   ٚدد٠ ، ٚايبًدٜات ايتابع١ 

ٚاملػاعس املكدض١، ٚاملطذد ايٓبٟٛ، ٚتكدِٜ ؾٛز٠ َػسر١ ملـا تبريـ٘ سهَٛـ١ خـادّ اؿـسَني ايػـسٜفني املًـو ضـًُإ بـٔ عبـدايعصٜص آٍ           

سعا١ٜ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطري أدا٥ِٗ ملٓاضو رسٜك١ اؿر ، ٚشٜاز٠ املدٜٓـ١ ،  َٔ دٗٛد ٚإَهاْات قد١ُ ي –سفع٘ اهلل  –ضعٛد 

ــسم           ــو ايوـ ــ٢ تًـ ــات عًـ ــت٣ٛ احملوـ ــ١ َطـ ــات مبتابعـ ــو ا٭َاْـ ــايٛشاز٠ ٚتًـ ــ١ بـ ــ١ املدتؿـ ــٔ اؾٗـ ــٌ َـ ــل عُـ ــهٌٝ رسٜـ ــ٘ بتػـ ــ٘ َعايٝـ  .ٚٚدـ

وـات َٚسانـص اـدَـ١ عًـ٢ ايوـسم امل٪دٜـ١ يًعاؾـ١ُ        ٚطايب َعايٝ٘ ا٭َاْات بتهجٝف دٗٛدٖـا املٝداْٝـ١ يف َتابعـ١ ايتـصاّ أؾـشاب احمل     

املكدض١ ٚاملػاعس، ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ، َٔ خ٬ٍ اؽاذ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ يف ساي١ ٚدٛد أٟ تكؿري أٚ كايف١ ، َٔ سٝح ايكـ٣ٛ ايبػـس١ٜ   

تبـرهلا ايدٚيـ١ زعاٖـا اهلل يف زعاٜـ١     ٚاٯيٝات، َػـددًا عًـ٢ إٔ ايـٛشاز٠ يـٔ تطـُح بـأٟ تكؿـري أٚ ػـاٚش ٜطـ٤ٞ إىل اؾٗـٛد ايكـد١ُ ايـيت             

ٚغدد َعايٞ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، ع٢ً قسٚز٠ داٖص١ٜ مجٝ  املػسٚعات اييت تػسف عًٝٗا اإلداز٠ املسنص١ٜ  .قٝٛف ايسمحٔ

قوات ايٛقـٛد  يًُػسٚعات ايتوٜٛس١ٜ يف ايعاؾ١ُ املكدض١، ٚنريو اـدَات ايبًد١ٜ َجٌ ايٓعار١، ٚؾش١ ايب١٦ٝ، َٚسانص اـد١َ ٚ

        ّ  .ايٛاقعــ١ عًــ٢ ايوــسم، يتشكٝــل أركــٌ اضــتفاد٠ َــٔ ٖــرٙ املػــسٚعات يف خدَــ١ سذــاز بٝــت اهلل اؿــساّ، ٚاملطــذد ايٓبــٟٛ ٖــرا ايعــا

ٚأنــد َعــايٞ املٗٓــدع عبــد ايًوٝــف آٍ ايػــٝذ ، أُٖٝــ١ تٓفٝــر ايتشطــٝٓات اي٬شَــ١ ؾُٝــ  اـــدَات ٚاملسارــل ايتابعــ١ حملوــات ايٛقــٛد   

خؿٛؾًا املطادد، ٚاملواعِ ٚا٫ضرتاسات، ٚدٚزات املٝاٙ، باإلقار١ يًعٓا١ٜ بايٓعار١ ايعا١َ يف مجٝ  َسارـل احملوـ١   َٚسانص اـد١َ ٚ

ــأٍٚ ٚبوسٜكــ١ ؾــش١ٝ ٚضــ١ًُٝ تساعــٞ          ــتدًـ َٓٗــا أ٫ًٚ ب ــ٢ اي ــات ٚاملدًفات،ٚايعُــٌ عً ــات يف َٛاقــ  َٓاضــب١ ؾُــ  ايٓفاٜ ــأَني ساٜٚ ٚت

شٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ إىل إٔ ايٛشاز٠ سسٜؿ١ ع٢ً تكـدِٜ أركـٌ اــدَات ؿذـاز بٝـت اهلل      ٚأغاز ٚ .ا٫غرتاطات ايب١ٝ٦ٝ ٚايؿش١ٝ

اؿــساّ بت٦ٝٗــ١ نــٌ ايطــبٌ يتُهٝــِٓٗ َــٔ أدا٤ ْطــهِٗ يف أدــٛا٤ زٚساْٝــ١ ضــ١ًُٝ اْو٬قــًا َــٔ ايتٛدٝٗــات ايطــا١َٝ مــٛ تــٛرري نارــ١  

ٚسح َعايٝ٘ ، مجٝـ  ايكواعـات ايبًدٜـ١     .ػادزتِٗ هلرٙ ايب٬د ايواٖس٠َكَٛات ايساس١ ٚايوُأ١ْٓٝ يكٝٛف ايسمحٔ َٓر ٚؾٛهلِ ٚست٢ َ

ايعاًَــ١ يف ايعاؾــ١ُ املكدضــ١، ٚاملدٜٓــ١ املٓــٛز٠، ٚدــد٠ عًــ٢ َساقبــ١ ٚقــبط املعــاٜري اي٬شَــ١ ٭عُــاٍ ؾــش١ ايب٦ٝــ١ َٚهارشــ١ اٯرــات،      

ذاز ٚاملٛاطٓني يف ا٭َـانٔ املكدضـ١، َٚساقبـ١ املـٛاد     ٚاإلغساف املباغس ع٢ً اؿ٬ُت اي١َٝٛٝ ملساقب١ ا٭ضٛام اييت ت٪َٔ استٝادات اؿ

٠، ايػرا١ٝ٥ اييت ٜتِ ػٗٝصٖا َٔ خ٬ٍ املواعِ ٚايبٛرٝٗات ٚايبكا٫ت، ٚاملكاٖٞ اييت تٓتػس يف أزدـا٤ ايعاؾـ١ُ املكدضـ١، ٚاملدٜٓـ١ املٓـٛز     

 .َٔ أدٌ تكدِٜ اـدَات ٚرل ا٫غرتاطات ايؿش١ٝ املكسز٠
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 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 إدارة انعالقات انعاية واإلعالويدير 

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات انًساهًين 

 وانًشرف عهى إدارة خديات انحجاج وانعالقات انحكويية

 اندنيم انسيد: كًال أحًد خهيفة

  اإلعاليية:إعداد انهجنة 

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