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 وصىل طالئغ حداج انًغشب وانسىداٌ إنى انًذٌُح انًُىسج

 ٚاعّ  2015ضبتُرب  07ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  23املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ٚؾًت أَظ ط٥٬ع اؿذاز َٔ ممًه١ املػسب َٚٔ مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ 

إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباهلِ عٓد َكس ضهِٓٗ يف 

املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ 

ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعفس بايٞ, ٚعدد َٔ أعكا٤ 

نُا نإ يف اضتكباٍ سذاز ممًه١ املػسب ز٥ٝظ َهتب .ضط١امل٪

غ٪ٕٚ سذاز املػسب أدزٜظ زٚعٞ ْٚا٥ب١ عبدايًطٝف سكٞ َٚٓطل 

َهتب غ٪ٕٚ اؿذاز املػازب١ أمحد ايتاٜد, فُٝا تكدّ ز٥ٝظ َسنص غ٪ٕٚ اؿذاز ايطٛداْٝني باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز سطب ايسضٍٛ 

ٚفٛز ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاف٬ت, قدَت هلِ َٝاٙ شَصّ املربد٠ ٚايتُٛز ٚايٛزد املدٜين  .طٛدإغٝت املطتكبًني ؿذاز مجٗٛز١ٜ اي

َٔ دٗتِٗ عرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بايٛؾٍٛ  .تسسٝبًا مبكدَِٗ سذادًا يبٝت اهلل اؿساّ ٚشٚازًا ملد١ٜٓ املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

   .ٚايتط٬ٝٗت اييت ٚدٛدٖا خ٬ٍ ايسس١ً يًدٜاز املكدض١ ٭دا٤ فسٜك١ اؿر َٖٓٛني باـدَات
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 طالئغ حداج انًغشب وانسىداٌ ذصم انًذٌُح انًُىسج
 عٕٝٛ املد١ٜٓ

 ا٫د٤٫ -اداز٠ ا٫ع٬ّ 

 

ٚؾًت ط٥٬ع اؿذاز َٔ مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ َٚٔ ممًه١ املػسب 

إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباهلِ مبكس ضهِٓٗ يف 

احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املٓطك١ املسنص١ٜ 

امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعفس بايٞ, 

ٚعكٟٛ فًظ ا٫داز٠ نُاٍ خًٝف١ ٚفٝؿٌ ضٓدٟ اقاف١ ملدٜس 

ٚقد قِ ٚفد اضتكباٍ  ايع٬قات ايعا١َ ٚا٫ع٬ّ تسنٞ ايٝاع 

ٜظ سذاز ممًه١ املػسب ز٥ٝظ َهتب غ٦ٕٛ سذاز املػسب ادز

زٚعٞ ْٚا٥ب١ عبدايًطٝف سكٞ َٚٓطل َهتب غ٪ٕٚ اؿذاز امحد ايتاٜد , فُٝا تكدّ ز٥ٝظ َسنص غ٦ٕٛ اؿذاز ايطٛداْٝني باملد١ٜٓ 

ٚعٓد ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاف٬ت اييت ْكًتِٗ َٔ َطاز .  املٓٛز٠ ايدنتٛز سطب ايسضٍٛ غٝت ٚفد اضتكباٍ سذاز مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ

صٜص ايدٚيٞ, قدَت هلِ َٝاٙ شَصّ املربد٠ ٚايتُٛز ٚايٛزٚد املدٜين تسسٝبًا عذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َد١ٜٓ ا٭َري قُد بٔ عبد ايع

املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, فُٝا عرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بط١َ٬ ايٛؾٍٛ يًدٜاز املكدض١ ٭دا٤ فسٜك١ اؿر َٖٓٛني باـدَات 

 .ٚايتط٬ٝٗت اييت ٫َطٖٛا خ٬ٍ ايسس١ً
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 وصىل طالئغ حداج انًغشب وانسىداٌ إنى انًذٌُح انًُىسج

 

 اؾصٜس٠ أ٬ْٜٚٔ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚؾًت أَظ ط٥٬ع اؿذاز َٔ ممًه١ املػسب َٚٔ مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ 

إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباهلِ عٓد َكس ضهِٓٗ يف 

فًظ إداز٠ امل٪ضط١ املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ز٥ٝظ 

ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعفس بايٞ, ٚعدد َٔ أعكا٤ 

نُا نإ يف اضتكباٍ سذاز ممًه١ املػسب ز٥ٝظ َهتب  .امل٪ضط١

غ٪ٕٚ سذاز املػسب أدزٜظ زٚعٞ ْٚا٥ب١ عبدايًطٝف سكٞ َٚٓطل 

٪ٕٚ اؿذاز ايطٛداْٝني باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز سطب ايسضٍٛ َهتب غ٪ٕٚ اؿذاز املػازب١ أمحد ايتاٜد, فُٝا تكدّ ز٥ٝظ َسنص غ

ٚفٛز ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاف٬ت, قدَت هلِ َٝاٙ شَصّ املربد٠ ٚايتُٛز ٚايٛزد املدٜين تسسٝبًا  .غٝت املطتكبًني ؿذاز مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ

َٔ دٗتِٗ عرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بايٛؾٍٛ يًدٜاز  . ًِمبكدَِٗ سذادًا يبٝت اهلل اؿساّ ٚشٚازًا ملد١ٜٓ املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚض

 . املكدض١ ٭دا٤ فسٜك١ اؿر َٖٓٛني باـدَات ٚايتط٬ٝٗت اييت ٚدٛدٖا خ٬ٍ ايسس١ً
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 وصىل طالئغ حداج انًغشب وانسىداٌ إنى انًذٌُح انًُىسج

 

ٚؾًت أَظ ط٥٬ع اؿذاز َٔ ممًه١ املػسب َٚٔ مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباهلِ عٓد َكس ضهِٓٗ 

ٔ يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعفس بايٞ, ٚعدد َ

  نُا نإ يف اضتكباٍ سذاز ممًه١ املػسب ز٥ٝظ َهتب غ٪ٕٚ سذاز املػسب أدزٜظأعكا٤ امل٪ضط١. 

 

  



 

 
 

6 

 
 ذؼهٍى انشًانٍح ٌُظى دوسج فً اإلسؼافاخ وإطفاء انحشائك نهًشاسكٍٍ فً انحح

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  06ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  22عسعس 

 

يًتعًِٝ مبٓطك١ أقاَت إداز٠ ايٓػاط ايط٬بٞ يف اإلداز٠ ايعا١َ 

اؿدٚد ايػُاي١ٝ ايّٝٛ, دٚز٠ تدزٜب١ٝ يًكاد٠ ايهػفٝني 

ٖـ , 1436ٚايط٬ب املػازنني يف أعُاٍ اؿر هلرا ايعاّ 

مبػازن١ ايدفاع املدْٞ باملٓطك١ ٚايؿش١ املدزض١ٝ , يتدزٜبِٗ 

ٚأٚقح  .ع٢ً نٝف١ٝ إطفا٤ اؿسا٥ل ٚأعُاٍ اإلضعافات ا٭ٚي١ٝ

ايط٬بٞ ضًُٝإ اؿُٝد إٔ ايدٚز٠ تأتٞ يت١ُٝٓ َٗازات املػازنني يف أعُاٍ اؿر َٔ ط٬ب َٚعًُني ٚتدزٜبِٗ ع٢ً َدٜس إداز٠ ايٓػاط 

  .َٛاد١ٗ ا٭خطاز ٫ مسح اهلل
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يٍ  0111أسش انشهذاء انفهسطٍٍٍٍُ فً نثُاٌ ذثًٍ أيش خادو انحشيٍٍ انششٌفٍٍ تاسرضافح 

 روي انشهذاء ألداء فشٌضح انحح
 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  06ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  22بريٚت 

 

 -سفع٘ اهلل  -مثٓت َ٪ضط١ أضس ايػٗدا٤ ايفًططٝٓٝني يف يبٓإ أَس خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد

ٚأعًٓت امل٪ضط١ يف بٝإ ايّٝٛ إٔ  .ٖـ1436فًططٝين َٔ ذٟٚ ايػٗدا٤ ايفًططٝٓٝني, ٭دا٤ فسٜك١اؿر يًعاّ اؿايٞ  1000باضتكاف١ 

  .املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚقٝادتٗا نإ هلا ايفكٌ ايهبري يف دعِ َٚطاعد٠ غعبٓايف ناف١ اجملا٫ت اؿٝات١ٝ

ٚأندت إٔ ٖرٙ املهس١َ تأتٞ يف إطاز ايدعِ املتٛاؾٌ ٚاملطتُس ايرٟ تبري٘ قٝاد٠ املًُه١ يًػعب ايفًططٝين يف كتًف ْٛاسٞ 

 .اؿٝا٠
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 خاٌ انًشالثح وانًراتؼح تىصاسج انحح ذُالش أوخه انرؼاوٌ يغ يؤسسح يطىفً حداج إٌشاٌ

 
 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  06ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  22َه١ املهس١َ 

 

عكدت ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ بٛشاز٠ اؿر ايّٝٛ , بس٥اض١ ٚنٌٝ 

ٚشاز٠ اؿر املطاعد يػ٪ٕٚ اؿذاز املهًف مبٗاّ فسع ايٛشاز٠ 

مبه١ املهس١َ عبدايسمحٔ ايٓفٝعٞ, ٚمبػازن١ أعكا٤ ؾإ 

ملساقب١ ٚاملتابع١ بايٛشاز٠, ادتُاعًا َع ز٥ٝظ فًظ إداز٠ َ٪ضط١ 

ط٬ٍ قطب ٚأعكا٤ فًظ اإلداز٠  َطٛيف سذاز إٜسإ ايدنتٛز

بامل٪ضط١ املٗٓدع ط٬ٍ َهٞ ٚاملٗٓدع طًعت قطب, ٚذيو بكاع١ 

 .ا٫دتُاعات يف َكس امل٪ضط١

ٚدس٣ خ٬ٍ ا٫دتُاع َٓاقػ١ آيٝات عٌُ ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ 

ساّ ٚفل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يٛشاز٠ اؿر بٛشاز٠ اؿر ٚتعاْٚٗا َع امل٪ضط١ ٚاؿسف ع٢ً تكدِٜ اـدَات املتُٝص٠ ؿذاز بٝت اهلل اؿ

بعدٖا تفكد ايٓفٝعٞ َهاتب اـدَات املٝدا١ْٝ بامل٪ضط١, َطًعا ع٢ً مجٝع ايتذٗٝصات اييت ٖٝأتٗا املهاتب  .ٚيًُ٪ضط١ هلرا ايعاّ

اإلداز٠ ع٢ً ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ َتكدَا بايػهس يس٥ٝظ َ٪ضط١ َطٛيف سذاز إٜسإ ٚأعكا٤ فًظ 

  .دٗدِٖ املبرٍٚ
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 فشد وآنٍح وذسؼح طائشاخ ذؼهٍ خاهضٌح انهالل األحًش نًىسى انحح 4200

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  06ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  22ايسٜاض 

 

أعًٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري فٝؿٌ بٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ز٥ٝظ ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ, داٖص١ٜ اهل١٦ٝ ؿر ٖرا ايعاّ 

َٔ خ٬ٍ انتُاٍ ايتذٗٝصات ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ٚاـدَات اإلضعاف١ٝ ا٭زق١ٝ ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ يف كتًف ايطسم ٚاملٛا٧ْ ٚاملطازات 

ٚقاٍ مسٛ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ: إٕ  .عرب َٔ خ٬هلا سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚؾ٫ًٛ باملػاعس املكدض١ ٚاؿسَني ايػسٜفنيٚايٓطاقات اييت ٜ

سفع٘ اهلل ـ, ٚدعُ٘ املطتُس يكطاعات ايدٚي١ مبا فٝ٘ اهل٬ٍ  -تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

اييت تٓتٗذٗا ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ تكدِٜ اـدَات يًشذاز َٔ َبدأ ايعٌُ اإلْطاْٞ ايرٟ أضطت ايدٚي١ ا٭محس, ت٪ند ايسضاي١ اإلْطا١ْٝ 

عًٝ٘, ٚإٔ ٖرا اؿدخ ايطٟٓٛ ٜرتدِ ا٭عُاٍ اإلْطا١ْٝ ي٬ًٍٗ ا٭محس َٔ خ٬ٍ ػٗٝص أفكٌ ايهٛادز ٚايطٛاقِ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ يًعٌُ 

ٖـ َٔ خ٬ٍ زفع 1436ٚأنٌُ اهل٬ٍ ا٭محس اإلعداد ملٛضِ سر  .بٝت اهلل اؿساّيف َه١ املهس١َ ٚاملد١ْٝ املٓٛز٠ ـد١َ سذاز 

دزدات ا٫ضتعداد ايكؿ٣ٛ يف تٛفري اـدَات اإلضعاف١ٝ بأْٛاعٗا يكٝٛف ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ , 

 165 َطعفني ٚأطبا٤ ٚإدازٜني ٚفٓٝني, إقاف١ ٭نجس َٔ فسدًا َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف َٛضِ اؿر َا بني 3645عرب ايدفع بأنجس َٔ 

 .ضٝاز٠ إضعاف ٚدزدات ْاز١ٜ ٚاضتذاب١ ٚتطع طا٥سات َسٚس١ٝ 555َسنًصا إضعايف َا بني دا٥ِ َٚ٪قت ٚ

فسدًا يف غسف١ ايعًُٝات املسنص١ٜ يًشر َٔ خ٬ٍ اضتكباٍ ايب٬غات ٚتٛدٝ٘ ايفسم  193ٜٚعٌُ خ٬ٍ َٛضِ ٖرا اؿر أنجس َٔ 

َسنًصا ْٚكاط متسنص ٚاملٓافر ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ْٚطاقات ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ْٝ  165إلضعاف١ٝ ايدا١ُ٥ ٚامل٪قت١ اييت ٜبًؼ عددٖا ا

 .َطعًفا ٚطبًٝبا يف املٝدإ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ 1755املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١ ٜٚعٌُ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ املسانص أنجس َٔ 

 74َٛضِ ٖرا اؿر يعدت ؽؿؿات َٔ خ٬ٍ ايفسم اإلضعاف١ٝ ٚفسم ا٫ضتذاب١ املتكد١َ اييت تتهٕٛ َٔ ٜٚتفسع ايعٌُ اإلضعايف يف 

فسم إضٓاد َتأٖب١, نُا ٜعٌُ اإلضعاف اؾٟٛ  103فسق١, باإلقاف١ يفسم اإلضٓاد امله١ْٛ َٔ  24فسق١ ٚايدزادات ايٓاز١ٜ َٔ خ٬ٍ 

١ املػاعس املكدض١ ْٚطام َه١ َٔ خ٬ٍ املٗابط املٛدٛد٠ بإضعاف اؿا٫ت بأنجس َٔ تطع١ طا٥سات عاَٛد١ٜ فٗصٙ بايهاٌَ ـدَ

آي١ٝ ٚعسب١ يًعٌُ يف َٛضِ اؿر يف  555ٚدٗصت اهل١٦ٝ أنجس َٔ  .ايطاز١٥ ْٚكٌ املسق٢ َا بني َطتػفٝات ايعا١ًَ يف املػاعس املكدض١

دزاد١ ْاز١ٜ  24ضٝاز٠ اضتذاب١ ٚ 21ضٝاز٠ إضعاف ٚ  452ْطاقٞ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٢َٓٚ ٚعسفات َٚصديف١ َٔ خ٬ٍ 

َطعف ٚطبٝب ٜتٛشعٕٛ يف  2301عسبات َتشسن١ تعٌُ يف فاٍ املطاْد٠ ٚاـدَات اإلضعاف١ٝ, ٜٚعٌُ أنجس َٔ  9باإلقاف١ يـ 

َطعفني ٚ  503 طبٝب, سٝح ٜكِ ْطام ايعاؾ١ُ املكدض١ 300ناٌَ املػاعس املكدض١ باإلقاف١ يًشسَني ايػسٜفني َِٓٗ أنجس َٔ 

َطعفًا, ٜٚتٛشع باقٞ ايهٛادز اإلضعاف١ٝ ع٢ً املٓافر ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ  726طبٝبًا, فُٝا تكِ املسانص ايعا١ًَ يف املػاعس املكدض١  40

اهل٬ٍ  ٚاؾ١ٜٛ ٚاملسانص امل٪قت١ ع٢ً ايطسم امل٪د١ٜ مله١ املهس١َ ٚاملد١ْٝ املٓٛز٠ ٚاإلغساف ايتطٛعٞ ٚاإلضعاف اؾٟٛ ٚباقٞ قطاعات

 .ا٭محس املػازن١ باؿر
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 يذٌش ذؼهٍى انًذٌُح انًُىسج ٌرفمذ انًؼسكش انكشفً نخذيح انحداج

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  06ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  22املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

تفكد َدٜس عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ املػسف ايعاّ ع٢ً 

باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ْاؾس بٔ عبداهلل املعطهس ايهػفٞ ـد١َ اؿذاز 

ايعبدايهسِٜ ايّٝٛ, َٛاقع اـد١َ ايعا١َ يًُعطهس ايهػفٞ باملد١ٜٓ 

  .املٓٛز٠

ٚاضتُع خ٬ٍ اؾٛي١ ايتفكد١ٜ َٔ قا٥د املعطهس ايهػفٞ ـد١َ 

١ , باإلقاف١ إىل دٗٛد اؿذاز قُد بٔ ضبٌٝ اؾٗين يػسح َفؿٌ عٔ املٗاّ اييت ٜكّٛ بٗا اؾٛاي١ ٚايهػاف١ خ٬ٍ فرت٠ اـدَ

  .اؾٛاي١ ٚايهػاف١ ٚدٚزِٖ يف اإلزغاد يًشذاز ٚدفع نباز ايطٔ بايعسبات ايٝد١ٜٚ ٚنريو خد١َ إٜؿاهلِ بعسبات ايكٛيف

ٚأند ايعبدايهسِٜ بعد إٔ ايتك٢ بايكاد٠ ٚفسم اؾٛاي١ ٚايهػاف١ املػازنني يف َعطهس اـد١َ ايعا١َ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

إٔ اؾٛاي١ ٚايهػاف١ ٜ٪دٕٚ بٓذاح املٗاّ ٚاـدَات ايتطٛع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُٔ ٖـ , ع٢ً 1436

املعطهس ايهػفٞ ايرٟ تػسف ع٢ً تٓعُٝ٘ مجع١ٝ ايهػاف١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مبػازن١ نػاف١ ايتعًِٝ ٚاؾاَعات ٚضط تهاٌَ 

اهلل اؿساّ , َٖٓٛا مبا تتكُٓ٘ اـدَات املكد١َ َٔ اؾٛاي١ ايهػاف١ َٔ تعصٜص قِٝ دٗٛد مجٝع اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ سذاز بٝت 

ٚمثٔ َدٜس عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ املػسف ايعاّ ع٢ً   .اـري ٚايعطا٤ ٚايعٌُ ع٢ً َطاعد٠ قٝٛف ايسمحٔ ٚتكدِٜ ايعٕٛ هلِ

ايهبري٠ ٚاملدًؿ١ اييت ٜبريْٛٗا يف خد١َ اؿذاز َٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ , املعطهس ايهػفٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اؾٗٛد 

ْاق٬ هلِ غهس ٚتكدٜس َعايٞ ٚشٜس ايتعًِٝ ز٥ٝظ مجع١ٝ ايهػاف١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ايدنتٛز عصاّ بٔ عبداهلل ايدخٌٝ ٚثٓا٤ َعايٝ٘ 

, َ٪نًدا بأ١ُٖٝ إٔ ٜعٗس ايهػاف ٚاؾٛاٍ ايطعٛدٟ  ع٢ً َا ٜكدَ٘ اؾٛاي١ ٚايهػاف١ َٔ خدَات د١ًًٝ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ

بايؿٛز٠ اؿط١ٓ اييت تعهظ سكٝك١ أبٓا٤ ٖرا ايبًد ايهسِٜ باعتباز َا ٜكَٕٛٛ ب٘ ٜعد ع٬ُ تسبٜٛا ٜعدِٖ بإذٕ اهلل يٝهْٛٛا قاد٠ 

بٓا٥ٓا ايهػاف١ ٚاؾٛاي١ ايرٟ ٚأٚقح ايعبدايهسِٜ إٔ اـدَات ايتطٛع١ٝ ايهػف١ٝ فا٫ زسبا يت١ُٝٓ سب ايعٌُ يد٣ أ  يًُطتكبٌ

ٜأتٞ اَتدادا ٚتأنٝدا يدٚز ممًهتٓا اؿبٝب١ اييت ٖٚبٗا اهلل ٖرا ايػسف ايععِٝ غد١َ اؿسَني ايػسٜفني يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ 

َٔ  - سفع٘ اهلل -املٓٛز٠ َٚا تكدَ٘ سهَٛتٓا ايسغٝد٠ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

خدَات َٚا تٛيٝ٘ َٔ زعا١ٜ ٚعٓا١ٜ يف ٖرا اجملاٍ , نُا قدّ ايعبدايهسِٜ غهسٙ ٚاَتٓاْ٘ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري فٝؿٌ بٔ 

ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١ ع٢ً دعُ٘ ايدا٥ِ يًذٗات املع١ٝٓ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ َٚٓٗا 

ًٝا يًذُٝع دٚاّ ايتٛفٝل ٚايطداديهػاف١  ٜرنس إٔ املعطهس ايهػفٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٛاؾٌ تكدِٜ خدَات٘  . , َتُٓ

  .ٖـ1436/  12/  30ايتطٛع١ٝ املتٓٛع١ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ 
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 حداج تٍد هللا انحشاويكرة إسشاد حافالخ انًذٌُح انًُىسج ٌؼضص طالاذه انثششٌح السرمثال 

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  06ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  22املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

عصش َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ طاقات٘ ايبػس١ٜ ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد املؿطف٢ 

يتٛدٝ٘ قٝٛف ايسمحٔ إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ يف طٝب١ ايطٝب١ بهٌ ٜطس ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚفل أسدخ اٯيٝات ايتك١ٝٓ 

عٔ تٛدٝ٘  ٚنػف ْا٥ب َدٜس عاّ نتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َسٚإ بٔ عبدايعصٜص خاغكذٞ  ٚطُأ١ْٓٝ

/ سادا َٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ إلٜؿاهلا إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ املدؿؿ١  475ز741ساف١ً ؼٌُ ع٢ً َتٓٗا مٛ /  10ز000

يًشذاز يف املٓطك١ املسنص١ٜ ٚايدٚز ايطه١ٝٓ اـاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ , ٚذيو َٓر اْط٬م اـدَات َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ 

/  8467/ زس١ً د١ٜٛ دس٣ تٛدٝ٘ ساف٬ت قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً /  1289ٚأٚقح خاغكذٞ إٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبًت /   .باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ساف١ً مبشط١ َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ , باإلقاف١ إىل اضتكباٍ ٚتٛدٝ٘ اؿاف٬ت مبشط١ اهلذس٠ ) نًٝٛ 

/ ساف١ً قاد١َ َٔ قافع١ دد٠ ٚفل اـط١ ايتػػ١ًٝٝ  992ساف١ً قاد١َ َٔ َه١ املهس١َ ٚتٛدٝ٘ / /  394( , نُا دس٣ تٛدٝ٘ /  9

ملهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ إلٜؿاٍ اؿاف٬ت ٚفل أسدخ ايطسم ٚا٭ضايٝب اؿدٜج١ إىل َكاز ايٛسدات 

ٚأغاز خاغكذٞ إىل تؿاعد ٚتري٠ ايعٌُ ايتػػًٝٞ ملهتب املد١ٜٓ املٓٛز٠   .ايطه١ٝٓ املدؿؿ١ بكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠

بدعِ َٔ َدٜس عاّ َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز عبداهلل بٔ سطٔ ضٓدٟ ؾُٝع ا٭ْػط١ اييت ٜكدَٗا َهتب املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ب ايطٛا٥ف ٚإغساف فسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتشكٝل يكٝٛف ايسمحٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ؼت َع١ً اهل١٦ٝ ايتٓطٝك١ٝ مل٪ضطات أزبا

املطتٜٛات املتُٝص٠ َٔ خدَات إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز اييت ترتنص دٗٛدٖا يف ا٭ضاع ع٢ً تكدِٜ أفكٌ اـدَات يف إٜؿاٍ 

ٛي١ ٚطُأ١ْٓٝ ٚتطدري ايطاقات اؿاف٬ت املك١ً يًشذاز ٚإٜؿاهلا يًدٚز ايطه١ٝٓ ٚايفٓادم بأضسع ٚقت ممهٔ ٚبهٌ ٜطس ٚضٗ

ٚمثٔ ْا٥ب َدٜس عاّ َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠   .ايبػس١ٜ ٚاإلَهاْٝات ايتك١ٝٓ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ

ؿر باملٓطك١ املتابع١ املطتُس٠ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ ا

ؾُٝع اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ظُٝع َساسٌ تأد١ٜ اـدَات ٚتٛدٝ٘ مسٛٙ يهٌ ايكطاعات املستبط١ مبٛضِ 

اؿر يتطٜٛس ايعٌُ ٚا٫زتكا٤ مبطتٜٛات اـد١َ ٚا٫ٖتُاّ بصٚاز َطذد املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ خ٬ٍ فرت٠ إقاَتِٗ يف طٝب١ 

  .١ايطٝب
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 «انًشاػش»طٍاًسا وضاتطًا وفشًدا نًشالثح  091طائشج و 18
 فً حهره اندذٌذج« .. طٍشاٌ األيٍ»ترىخٍهاخ سًى ونً انؼهذ.. 

 

 دد٠ -أْٛز ايطكاف 

 07/09/2015اإلثٓني 

 

قابًطا ٚؾف قابط  490َٔ بدأت ايكٝاد٠ ايعا١َ يطريإ ا٭َٔ تٓفٝر املسس١ً ا٭ٚىل َٔ خطتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ َطتع١ٓٝ بأنجس 

( قٛاعد طريإ 3, ٚمت تطدري )(S70I) ٚ ب٬ى ٖٛى ((S92 طا٥س٠ َتعدد٠ املٗاّ 18ٚدٓدٟ مبدتًف ايتدؿؿات ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ, ٚ 

١ٓ ٖٞ قاعد٠ طريإ ا٭َٔ مبٓطك١ َه١ املهس١َ, ٚقاعد٠ طريإ ا٭َٔ املٛمس١ٝ باملػاعس املكدض١, ٚٚسد٠ طريإ ا٭َٔ مبٓطك١ املدٜ

 املٓٛز٠ فُٝا تٓطًل املسس١ً تصآًَا َع تدغني ايص٣ اؾدٜد يٮطكِ اؾ١ٜٛ ٚايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ٚنريو ايًٕٛ اـاف مبسنباتٗا ٚآيٝاتٗا.

ٚؾسح ايكا٥د ايعاّ يطريإ ا٭َٔ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ايًٛا٤ ايطٝاز/ قُد بٔ عٝد اؿسبٞ إٔ املسس١ً ا٭ٚىل َٔ اـط١ املٛقٛع١ ملٛضِ 

ًٝا طٛز ايتٓفٝر ٚذيو بتُسنص ايطا٥سات املػازن١ يف املٛاقع احملدد٠ هلا يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ قاد١َ َٔ  اؿر دخًت فعً

قٛاعدٖا املدتًف١, يتكّٛ بتٓفٝر املٗاّ املطٓد٠ هلا, َٚٔ أبسشٖا َساقب١ اؿاي١ ا٭١َٝٓ ٚاؿسن١ املسٚز١ٜ ٚتكدِٜ ايدعِ ا٭َين 

ات ا٭١َٝٓ ٚاـدَات اإلْطا١ْٝ ٚزؾد اؿذاز غري ايٓعاَٝني. نُا تكُٓت اـط١ دعِ ٚسد٠ طريإ ا٭َٔ مبٓطك١ ٚايًٛدطيت يًكطاع

املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛانب١ تٓكٌ اؿذٝر بني املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ قبٌ ٚبعد أدا٤ َٓاضو اؿر سٝح تػٗد ايطسم ايطسٜع١ بني 

ٚز١ٜ عاي١ٝ, ع٠ًٚ٬ ع٢ً َٗاّ اإلخ٤٬ ٚاإلضعاف ايطيب. ٚبّٝٔ ايًٛا٤ اؿسبٞ إٔ ناف١ ا٭طكِ اؾ١ٜٛ ٖاتني املدٜٓتني املكدضتني نجاف١ َس

تكّٛ ظ٫ٛت اضتط٬ع١ٝ َطتُس٠ يًتعسف ع٢ً َعامل املٓطك١ ٚػسب١ َٗابط ايطريإ املٛدٛد٠ يف املػاعس املكدض١ ٚاملٓاطل املسنص١ٜ يف 

 .قٛف ع٢ً داٖصٜتٗااؿسَني ايػسٜفني َٚٗابط املطتػفٝات يًٛ

َػازًنا َٔ ايكباط ٚقباط ايؿف ٚاؾٓٛد  490ٚأٚقح قا٥د عاّ طريإ ا٭َٔ إٔ قٝادت٘ تػازى يف ١َُٗ سر ٖرا ايعاّ بعدد ٜٓاٖص 

طا٥س٠ تتُسنص يف َٓطك١ َه١ املهس١َ َٚٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠, تطاْدٖا طا٥سات  18مبدتًف ؽؿؿاتِٗ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ, ٚبعدد 

 .ٗص٠ يف قٛاعدٖا ٚداٖص٠ يدعِ املٛقف عٓد اؿاد١أخس٣ ف
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 آالف حافهح نهحداج تانًذٌُح 01إسشاد وذىخٍه 

 

 

 07/09/2015اإلثٓني  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -أمحد ايٓٗازٟ 

 

عصش َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ طاقات٘ ايبػس١ٜ ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل 

َطذد املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚفل أسدخ اٯيٝات ايتك١ٝٓ يتٛدٝ٘ قٝٛف ايسمحٔ اؿساّ شٚاز 

 .إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ يف طٝب١ ايطٝب١ بهٌ ٜطس ٚطُأ١ْٓٝ

ٚنػف ْا٥ب َدٜس عاّ نتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َسٚإ بٔ عبدايعصٜص 

سادًا َٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠  475.741ع٢ً َتٓٗا مٛ  آ٫ف ساف١ً ؼٌُ 10خاغكٞ عٔ تٛدٝ٘ 

إلٜؿاهلا إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ املدؿؿ١ يًشذاز يف املٓطك١ املسنص١ٜ ٚايدٚز ايطه١ٝٓ 

 .اـاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ, ٚذيو َٓر إْط٬م اـدَات َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

 8467زس١ً د١ٜٛ ٚدس٣ تٛدٝ٘ ساف٬ت قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً  1289ز٠ اضتكبًت املد١ٜٓ املٓٛ»ٚقاٍ: 

ساف١ً مبشط١ َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, باإلقاف١ إىل اضتكباٍ ٚتٛدٝ٘ 

قافع١ دد٠ ٚفل ساف١ً قاد١َ َٔ  992ساف١ً قاد١َ َٔ َه١ املهس١َ ٚتٛدٝ٘  394(, سٝح مت تٛدٝ٘ 9اؿاف٬ت مبشط١ اهلذس٠ )ايهًٝٛ 

ز اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ إلٜؿاٍ اؿاف٬ت ٚفل أسدخ ايطسم ٚا٭ضايٝب اؿدٜج١ إىل َكا

١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ أغاز خاغكذٞ إىل تؿاعد ٚتري٠ ايعٌُ ايتػػًٝٞ ملهتب املد .ايٛسدات ايطه١ٝٓ املدؿؿ١ بكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠

بدعِ َٔ َدٜس عاّ َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز عبداهلل بٔ سطٔ ضٓدٟ ؾُٝع ا٭ْػط١ اييت ٜكدَٗا َهتب املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 يكٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ؼت َع١ً اهل١٦ٝ ايتٓطٝك١ٝ مل٪ضطات أزباب ايطٛا٥ف ٚإغساف فسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يتشكٝل

املطتٜٛات املتُٝص٠ َٔ خدَات إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز اييت ترتنص دٗٛدٖا يف ا٭ضاع ع٢ً تكدِٜ أفكٌ اـدَات يف إٜؿاٍ 

 . اؿاف٬ت
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 ٌكشف ػٍ يسردذاذه نًىاخهح انطىاسئ تانحح« انذفاع انًذًَ»

 فً يؤذًش صحفً تانؼاصًح انًمذسح .. األستؼاء

 

 70/70/5702اإلثٍِْ  ٍنت -ابتساً شقذاس

 

تنشف اىَذٌشٌت اىعاٍت ىيذفاع اىَذًّ عِ استعذاداتها ىتْفٍز اىخطت اىعاٍت ىَىاجهت اىطىاسئ خاله ٍىسٌ اىحج، واىَستجذاث فً ئتخار 

 .ئجشاءاث اىحفاظ عيى سالٍت ضٍىف اىشحَِ، فً جٍَع اىَْاسل، واَىٍاث اىجذٌذة اىتً تشاسك فً أعَاه اىَىسٌ

  .باىعاصَت اىَقذست« جشاّذ مىساه»إتَش صحفً تعقذٓ ظهش األسبعاء اىَقبو فً فْذق ٌأتً رىل عبش ٍ

ست وٌشاسك فً أعَاه اىَإتَش اىيىاء حَذ بِ عبذ اىعزٌز اىَبذه قائذ قىاث اىذفاع اىَذًّ باىحج، وقٍاداث اىَذٌْت اىَْىسة واىعاصَت اىَقذ

اٍت ىيذفاع اىَذًّ باىحج اىعقٍذ عبذهللا اىعشابً اىحاسثً، ٍإمًذا حشص اىَشمز صشح بزىل ٍذٌش ئداسة اإلعالً باىَذٌشٌت اىع .واىَشاعش

خطط االعالًٍ باىَذٌشٌت اىعاٍت ىيذفاع اىَذًّ عيى ئطالع مو وسائو اإلعالً اىَحيٍت واىعشبٍت واألجْبٍت عيى استعذاداتها ىَىسٌ اىحج، واى

شفافٍت وٍىضىعٍت، واإلجابت عيى أي تساؤالث أو استفساساث فً هزا اىشأُ فً  اىَعتَذة ىَىاجهت مافت اىَخاطش االفتشاضٍت اىَحتَيت بنو

ئطاس قْاعت ساسخت بأهٍَت دوس وسائو اإلعالً فً دعٌ جهىد اىذفاع اىَذًّ ىْشش ثقافت اىسالٍت بٍِ اىحجاج واىقائٍَِ عيى سعاٌتهٌ 

 .وئٌصاه سسائو اىتىعٍت اىىقائٍت بَا ٌقيو ٍِ فشص وقىع اىحىادث
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 ٌثحثاٌ آخش يسردذاخ انًىسى« األيٍ انؼاو«و« انحح »
 

 07/09/2015اإلثٓني  َه١ -ٚاع

 

 عح يكا٤ َػرتى عكد أَظ بني ٚشاز٠ اؿر ٚا٭َٔ ايعاّ, تٛثٝل ايتعإٚ ايبٓا٤ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ اضتعداًدا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ, ٚذيو

ايٛشاز٠ مبه١ املهس١َ. ٚعح ايًكا٤ آخس املطتذدات ٚا٫ضتعدادات ٚاؾٗٛد املبرٚي١ عكٛز عدٍد َٔ املط٪ٚيني به٬ اؾاْبني, يف َب٢ٓ 

 .يف ايٓكٌ ٚايتؿعٝد ٚايٓفس٠ ٚايرتسٌٝ

ٚأند املػازنٕٛ أ١ُٖٝ تهاتف اؾٗٛد املبرٚي١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ, ٚتطٌٗٝ ٚتٝطري ْطهِٗ, ٚايتٓطٝل َع مجٝع ايكطاعات, ٚبرٍ 

 .هس١ٜ املٓؿب١ يف إلاح خطط اؿر ٫ٚ ضُٝا املتعًك١ بأَٛز ايٓكٌأقؿ٢ اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايف
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 أيٍش يكح: ال َمثم انرشاخً فً ذطىٌش خذياخ لاصذي وصواس تٍد هللا انحشاو

 «خذيح انحاج وانضائش وساو فخش نُا»دشٍ حًهح 

 

 

 ايطٓدٟ َٓؿٛز - تؿٜٛس املهس١َ َه١ - ضًُٝإ زابع قُد

 07/09/2015 اإلثٓني

 

غدد ؾاسب ايطُٛ املًه٢ ا٭َري خايد ايفٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص 

َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ, ع٢ً 

اؾد ٚاملجابس٠ ٚعدّ ايرتاخ٢ ف٢ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس اـدَات املكد١َ 

يكاؾدٟ ٚشٚاز بٝت اهلل اؿساّ, َ٪نًدا أْٓا ف٢ ضبام َع ايصَٔ 

مل املتشكس ف٢ مجٝع اـدَات ايت٢ ْٚسٜد إٔ ًْشل بسنب ايعا

ْكدَٗا, ٚأًَٓا َٚطعاْا ٚإزادتٓا إٕ غا٤ اهلل ؼتِ عًٝٓا إٔ ْٓكٌ 

ٖرٙ املد١ٜٓ مبا فٝٗا اؿسّ ٚاملػاعساملكدض١ اىل آخس َا تٛؾًت إيٝ٘ 

ف٢ ايس٥اض١ ٚف٢ إداز٠ املطذد  املدٕ ايرن١ٝ ف٢ ايعامل إٕ غا٤ اهلل, ٖٚرا ٜتطًب دًٗدا ٚأْا ضعٝد دًدا ايّٝٛ إٔ أز٣ اضتدداّ ايتك١ٝٓ

ٚيهٞ ْٛانب ٖرا ايعؿس هب عًٝٓا إٔ ٫ ْػفٌ ٫ٚ ْتٗإٚ ٫ٚ ْرتاخ٢ «اؿساّ ٢ٖٚ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ي٬ْتكاٍ اىل املدٕ ايرن١ٝ, ٚقاٍ:

٣ٛ ايػسٜف ٚقاٍ مسٛٙ ف٢ ن١ًُ َسػ١ً عكب تدغٝٓ٘ أَظ مح١ً ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓب .«عٔ ايتطٜٛس

)خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ فدس يٓا( إٕ املسس١ً املكب١ً تتطًب َٔ اؾُٝع اضتدداّ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يًٛؾٍٛ باـد١َ اىل أفكٌ ٚأع٢ً 

ْسٜد إٔ تهٕٛ مجٝع اـدَات ع٢ً َطت٣ٛ أزق٢ خدَات تكدّ ٭ٟ إْطإ شا٥س أٚ ضا٥ح أٚ :«َطت٣ٛ يٓهٕٛ ف٢ َكد١َ ايعامل, قا٥ًًا 

َعتُس ف٢ أٟ َهإ ف٢ ايعامل, ْسٜد إٔ تهٕٛ ٖٓا ف٢ ٖرٙ ايب٬د ٚف٢ ٖرا املهإ تكدّ ي٘ ٖرٙ اـد١َ بأفكٌ َا ميهٔ إٔ ساز أٚ 

ٚقاٍ مسٛٙ أتػسف ف٢ ٖرا ايّٝٛ ايطعٝد بإٔ أغازنهِ مجًٝعا ف٢ ٖرا اؿفٌ ايععِٝ, سفٌ تدغني ٖرٙ اؿ١ًُ ايت٢ أعتربٖا  .«تكدّ

د٠ ٚضًٛى سكاز٣, ٢ٖٚ ف٢ فًُٗا تكدِٜ أفكٌ اـد١َ يٛفٛد بٝت اهلل اؿساّ, ٚيكٝٛف ايسمحٔ غدؿًٝا اَتدادا ؿ١ًُ اؿر عبا

ايرٜٔ ٜتٛايٕٛ ف٢ نٌ عاّ ع٢ً ٖرا املهإ املكدع ٭دا٤ فسٜك١ اؿر, َكٝفا: ٖرا املهإ أٜٗا ا٭خ٠ٛ ي٘ أ١ُٖٝ ف٢ ذٖٔ ٚتفهري 

طعٛد١ٜ ع٢ً ٜد املًو عبدايعصٜص ٜسمح٘ اهلل, ست٢ ٖرٙ ايًشع١ ٚيكد تٛايت ٚأعُاٍ قٝاد٠ ٖرٙ ايب٬د َٓر إٔ ْػأت املًُه١ ايعسب١ٝ اي

ايتشطٝٓات ٚايتٛضعات يًشسّ ايػسٜف َٓر ذيو ايعٗد, ناْت ٖٓاى ايتٛضع١ ا٭ٚىل ثِ ايجا١ْٝ ٖٚرٙ ٖٞ ايجايج١ ايت٢ بدأٖا خادّ 

ا ضٝد٣ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ اؿسَني ايػسٜفني املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ٜسمح٘ اهلل, ٜٚتػسف باضتهُاهل

ٚأقاف مسٛٙ: خد١َ اؿسّ ٚخد١َ ايصا٥س ٚخد١َ اؿاز ٖٞ ٚضاّ ْعتص ب٘ مجًٝعا ٚتتٛاىل ا٭عُاٍ ٚتتطابل يه٢ ْؿٌ بٗرٙ  .عبدايعصٜص

ا٤ً َٔ قا٥د ٖرٙ ايب٬د اـد١َ اىل املطت٣ٛ اير٣ ٜػسف نٌ اْطإ ضعٛد٣, ْٚأٌَ ٚمٔ ايرٜٔ غسفِٗ اهلل غد١َ ٖرا ايبٝت ابتد

ضٝد٣ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص, ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ ا٭َني ا٭َري قُد بٔ ْاٜف ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا اير٣ 
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ًَا خاًؾا ف٢ نٌ ادتُاع مكس َع٘ فٝ٘, ٚتٛدٝٗات٘ ٚاقش١ ٢ٖٚ إٔ ٫ ْدخس غ٦ٝا ف٢ خد١َ اؿاز ٚامل عتُس ٜٛيٞ ٖرٙ اـد١َ اٖتُا

ٚأند مسٛٙ قا٥ًًا ْسٜد إٔ تهٕٛ مجٝع اـدَات ع٢ً َطت٣ٛ أزق٢ خدَات تكدّ ٭ٟ إْطإ شا٥س أٚ ضا٥ح أٚ ساز أٚ َعتُس ف٢  .ٚايصا٥س

أٟ َهإ ف٢ ايعامل ْسٜد إٔ تهٕٛ ٖٓا ف٢ ٖرٙ ايب٬د ٚف٢ ٖرا املهإ تكدّ ي٘ ٖرٙ اـد١َ بأفكٌ َاميهٔ إٔ تكدّ, ٚمٔ إٕ 

ْهٌُ ٖرٙ ايس١ٜ٩ ٚمككٗا إٕ غا٤ اهلل ؾعٌ َه١ املهس١َ ٚاملػاعساملكدض١ َٔ املدٕ ايرن١ٝ ايساق١ٝ ف٢ ايعامل  غا٤ اهلل عاشَٕٛ إٔ

ٚقاٍ مسٛٙ مٔ اٯٕ ْتشدخ َٔ ٖرا املهإ ايرٟ ٖٛ أٍٚ بٝت ٚقع يًٓاع ٚاير٣ ٖٛ َٛيد زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ,  .أمجع

اْطًكت ايسضاي١,ٖرا املهإ نإ َٓ٘ َٓطًل اإلض٬ّ ٚضٝبك٢ ٖرا املهإ إٕ غا٤ اهلل  ٚاير٣ ٖٛ َبعح ا٭ْبٝا٤ ٚايسضٌ َٚٔ ٖٓا

ٚنإ مسٛٙ قد قاّ بافتتاح املعسض املؿاسب يًش١ًُ ٚايرٟ ٜكِ داًْبا َٔ اـدَات اييت ٖٝأتٗا  .َسنًصا َٚسدًعا يإلض٬ّ ٚاملطًُني

ا ٚدٚزٖا يف تكدِٜ أفكٌ اـدَات يكاؾدٟ املطذد اؿساّ, ٚقد ػٍٛ ايس٥اض١ يكٝٛف ايسمحٔ ٜٚربش اضتعدادات اإلدازات ايتابع١ هل

ٚبعد ذيو تٛد٘ مسٛٙ َٚسافكٛٙ ملٓؿ١ ا٫ستفاٍ, ثِ بدأ اؿفٌ  .مسٛٙ يف املعسض ٚاطًع ع٢ً أقطاَ٘ ٚاضتُع يػسح َٛدص َٔ نٌ قطِ

ملطذد اؿساّ, بعدٖا أيك٢ ايس٥ٝظ ايعاّ بآٜات َٔ ايرنس اؿهِٝ ت٬ٖا فك١ًٝ ايػٝذ ايدنتٛز عبداهلل بٔ عٛاد اؾٗين إَاّ ا

ن١ًُ تسسٝب١ٝ زسب َٔ خ٬هلا بطُٛٙ ايهسِٜ يف افتتاح فعايٝات اؿ١ًُ, ٚأغاد َعايٝ٘ مبا تًكاٙ ايس٥اض١ َٔ دعِ َٚ٪اشز٠ اْط٬ًقا َٔ 

ّٔ اهلل إْٗا ملٓاضب١ َب»اٖتُاّ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ غد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚزعا١ٜ قاؾدُٜٗا. ٚقاٍ يف نًُت٘:  ازن١ ٚفسؾ١ طٝب١ إٔ مي

عًٝٓا بايًكا٤ يف زساب ايبٝت ايعتٝل يف أفكٌ َهإ ٚأغسف شَإ يف أغٗس اؿر ٚيف ا٭غٗس اؿسّ نُا أْٗا أععِ َٓاضب١ يف خد١َ 

سمي١ َٔ يدٕ ٚمثٔ اؾٗين َا ًٜكاٙ اؿسَإ ايػسٜفإ َٔ زعا١ٜ ن .«سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚا٫ضتعداد املبهس ٚايتاّ مبا ًٜٝل بِٗ

ٚاؿ١ًُ املٛفك١ ٖٞ فكٌ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ثِ فكٌ ٚدعِ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ َٔ يدٕ خادّ اؿسَني « قٝاد٠ ٖرٙ ايب٬د املبازن١ قا٥ًًا:

ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚٚيٞ عٗدٙ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ٚٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ٚمسٛنِ ايهسِٜ سٝح ٫ 

َّ اهلل ع٢ً ٖرٙ ت أيٕٛ دًٗدا يف ا٫ٖتُاّ بكٝٛف ايسمحٔ ٚتكدِٜ َٓع١َٛ َٔ اـدَات املُٝص٠ يف نٌ فاٍ َٔ اجملا٫ت, ٚسٝح َ

ايب٬د املبازن١ ٚأًٖٗا بٛدٛد اؿسَني ايػسٜفني ٖٚٞ خؿٝؿ١ َٚٝص٠ هلا عٔ غريٖا َٔ ايب٬د فُٓر عٗد ايدٚي١ ايطعٛد١ٜ ا٭ٚىل 

د املًو عبدايعصٜص بٔ عبدايسمحٔ ٚأبٓا٥٘ َٔ بعدٙ ضعٛد ٚفٝؿٌ ٚخايد ٚفٗد ٚعبداهلل ِٖٚ ٜٛيٕٛ اؿسَني ٚايجا١ْٝ ٚايجايج١ ع٢ً ٜ

ايػسٜفني ٚقاؾدُٜٗا نٌ ايعٓا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ ٜٚأتٞ ٖرا ايعٗد ايصاٖس عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ـ سفع٘ 

ٚعٔ مح١ً )خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ فدس يٓا(  .«از ٚتكدِٜ ناف١ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔاهلل ٚأٜدٙ ـ يٝٛاؾٌ َطري٠ ايبٓا٤ ٚاإلعُ

أبإ فكًٝت٘ إٔ اؿ١ًُ تأتٞ اَتداًدا ؿ١ًُ إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ )اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ( ٚأْٗا تٗدف إىل عهظ ؾٛز٠ 

سَني ايػسٜفني ع٢ً ق٤ٛ ايعكٝد٠ ايطُش١ ٚا٫عتداٍ ايرٟ متٝصت َػسف١ هلرا ايدٜٔ ايكِٜٛ بٛضطٝت٘ ٚاعتداي٘ ٚاْبجام نٌ َٓاغط اؿ

ب٘ ٖرٙ ا٭١َ نرا يف سطٔ تعاٌَ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف ن١ًُ طٝب١ ٚأخ٬م قٛمي١ ٚتعاٌَ سطٔ نُا دا٤ت ٖرٙ اؿ١ًُ يف 

رٟ تكدَ٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني قاٚز َتعدد٠, َٓٗا إظٗاز ايؿٛز٠ املػسف١ ؿطٔ اإلعداد ٚاإلنساّ ٚاإلفاد٠ يكٝٛف ايسمحٔ اي

 ايػسٜفني ٚتطع٢ إىل تكدِٜ ناف١ اـدَات يف َٓع١َٛ َٔ ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚايٝطس ٚايطٗٛي١ ٚا٫ط٦ُٓإ يٝأتٞ اؿاز َتفسًغا ٭دا٤ ايعباد٠

 .٭ٕ اؿر عباد٠ غسع١ٝ ٫ فاٍ فٝٗا يؿسفٗا يف فاٍ َٔ اجملا٫ت ٚزفع أٟ َٔ ايػعازات ايطٝاض١ٝ أٚ ايطا٥ف١ٝ
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 فشق يٍذاٍَح نشصذ يخانفاخ انحح وال ذهاوٌ يغ انًرالػثٍٍ

 :«انًذٌُح»نـ « انحح»شذد ػهى ذُفٍز ذىخٍهاخ أيٍش انًذٌُح.. يذٌش فشع 

 

 

 أند َدٜس فسع ٚشاز٠ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ

ٚدٛد فسم َٝدا١ْٝ زقاب١ٝ تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ يسؾد املدايفات بػهٌ 

فٛزٟ ٚتطبٝل ٥٫ش١ ايعكٛبات ع٢ً املدايفني بهٌ سصّ ٚفكا يتٛدٝٗات ؾاسب 

ايطُٛ املًهٞ ا٭َري فٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ 

أبسش ٬ََح اؾٗٛد اييت سٍٛ « املد١ٜٓ»ٚقاٍ يف سٛازٙ َع  .اؿر يف املد١ٜٓ

تكدَٗا ٚشاز٠ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ إٔ ٖٓاى قٛابط إلضهإ قٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾادز٠ بأَس ضاّ َػريا إىل إٔ أٟ 

 .إخ٬ٍ يف تطبٝل تًو ايكٛابط َٔ قبٌ َكدّ اـد١َ ٜتِ ايتعاٌَ َع٘ ع٢ً ايفٛز ٚتطبٝل ايعكٛب١ بػهٌ عادٌ

% ٜتِ ا٫ضتكطاع َٓٗا يف ساٍ ٚدٛد أٟ خًٌ يف اـد١َ املكد١َ يكٝٛف 15ند إٔ ٖٓاى قُاْا بٓهٝا بك١ُٝ ٚأ قُاْات بٓه١ٝ

 .ايسمحٔ, ٚذنس إٔ ٖٓاى سصّ يف ايتعاٌَ َع املدايفات ٚايٛقٛف باملسؾاد ملٔ ٜؿس ع٢ً اـطأ ٚفكا يٮْع١ُ

قهِ يتكدِٜ اـدَات ظٛد٠ عاي١ٝ, ْٚكع يف  ْطع٢ َع ايػسنا٤ يف إٔ نطط بػهٌ»ٚأقاف:  غساَات مب٬ٜني ايسٜا٫ت

اؿطبإ ايتشدٜات ْٚطبل َٓٗذ١ٝ اؾٛد٠, ٚزؾدْا يف ايعاّ املاقٞ عددا َٔ املدايفات اييت اضتٛدبت دفع غساَات مب٬ٜني 

١ يف ايعٌُ , ٚأقاف يف نٌ عاّ ٖٓاى ؼطني ٚتطٜٛس َطتُس ٖٚٓاى زدع يًُت٬عبني, َ٪نًدا إٔ اؾُٝع ٜطتػعس ا٭َاْ«ايسٜا٫ت

ٚأغاز َدٜس فسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ إىل إٔ ٚشاز٠ اؿر ٖٞ دص٤ َٔ املٓع١َٛ   َٓع١َٛ َتها١ًَ .ٚدٛد٠ اـد١َ املكد١َ

اؿه١َٝٛ اييت تكدّ خدَاتٗا ع٢ً َداز ايعاّ ٚاييت بايفعٌ بدأت يف تكدِٜ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ ايرٟ ضٝبًؼ عددِٖ خ٬ٍ املٛضِ 

َٛشعني بني سذاز ايداخٌ ٚاـازز بعد ؽفٝض اؿؿـ يًعاّ ايجايح ع٢ً ايتٛايٞ بطبب َػسٚعات ايتٛضع١  1.540.000 اؾازٟ مٛ

َعتُس قدَٛا َٔ خازز املًُه١ ٚسٛاىل  6.000.000ٚأند ا٫ْتٗا٤ َٔ اـد١َ ٚفل َٓع١َٛ ايعٌُ اييت تػسفت بٗا مجٝع اؾٗات يٓشٛ 

ٚتهْٛت يدٜٗا « ا٫سرتايف«ٚٚؾف ايبٝذاٟٚ أدا٤ اؾٗات ايعا١ًَ يف َٛاضِ اؿر بـ .ٍ اـًٝر٬َٜني َعتُس َٔ داخٌ املًُه١ ٚدٚ 3

ٚعٔ اـطط ايتػػ١ًٝٝ يفسع ٚشاز٠ اؿر قاٍ  منرد١ اـطط ايتػػ١ًٝٝ .املٗاز٠ ٚاـرب٠ بطبب ايتُسع يف أدا٤ ايعٌُ خ٬ٍ أٜاّ املٛاضِ

ٖـ 1435ذٟ اؿذ١  13أٍٚ ادتُاع اضتعدادٟ ملٛضِ اؿر اؾازٟ ُعكد يف ناْت ا٫ضتعدادات َبهًس٠ دًدا فكد نإ »ايبٝذاٟٚ: 

ٚفٓد ايبٝذاٟٚ اـط١ «. بدع٠ٛ ٚشٜس اؿر ملٓاقػ١ أبسش ايتشدٜات اييت ٚادٗتٓا يف املٛضِ ٚعح ناف١ ا٫ضتعدادات يًُٛضِ اؾدٜد

َ٪غسا يٮدا٤  82بسْاَر عٌُ ٜتِ قٝاضٗا ٚفل  19يتشكل أٖداف ز٥ٝط١  7ايتػػ١ًٝٝ يفسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اييت ُبٓٝت ع٢ً 

ًَا يًتشطني ٚايتطٜٛس املطتُس ٚتبٓت َػسٚع املطاز اإليهرتْٚٞ ؿذاز ايداخٌ ٚذيو قُٔ َػسٚع منرد١ »ٚأقاف:  تطع٢ ايٛشاز٠ دٚ

ٚقع منٛذز َٛسد يًدطط  اـطط ايتػػ١ًٝٝ ؾُٝع فسٚع ٚشاز٠ اؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقافع١ دد٠ َٔ خ٬ٍ

إلداز٠ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ « إداز٠ ا٭دا٤»ايتػػ١ًٝٝ ٜٛسد َٓٗر إدازٟ ٜعترب ا٭ٍٚ ع٢ً َطت٣ٛ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ؼت َط٢ُ منٛذز 

 .بطسٜك١ َدزٚض١ َٓٗذ١ٝ ٚفل ايرباَر اٯي١ٝ ؼت إغساف َباغس َٔ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذاز
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  بسْافا تدزٜبٝا 24

َٛظفا  527ْطع٢ داٖدٜٔ ي٬ضتعا١ْ بأبٓا٤ ايٛطٔ سٝح أدزز ايفسع »ك٣ٛ ايبػس١ٜ ايعا١ًَ يف ايفسع باملد١ٜٓ قاٍ ايبٝذاٟٚ: ٚعٔ اي

بسْافا تدزٜبٝا َتدؿؿا يتكِٜٛ املٗازات يف ضًٛنٝات ايعٌُ ٚبايفعٌ  24َٛمسٝا قُٔ قٛا٥ِ ايعاًَني بايفسع بعد إٔ مت تدزٜبِٗ يف 

ضاع١ ٚذيو قُٔ َٓع١َٛ تها١ًَٝ  24ف املٛاقع َٓر َطًع ايػٗس اؾازٟ ظُٝع قطاعات ايفسع ع٢ً َداز اْطًكت ا٭عُاٍ يف كتً

ٚتٓطٝل َطتُس َع مجٝع اؾٗات اييت تػسفت بتكدِٜ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ يف َد١ٜٓ املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بكٝاد٠ مسٛ 

ٚأغاز ايبٝذاٟٚ   دٚي١ 70 .املٓٛز٠ يتشكٝل ايتٓطٝل ٚايتٓاغِ بني كتًف ايكطاعات أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ

ممجًًا يدٍٚ ايعامل يبشح أٚد٘ ايتعإٚ يتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ أٜاّ املٛضِ باإلقاف١  70إىل عكد يكا٤ات َع أنجس َٔ 

ًُٝات املٓع١ُ يٮدا٤ يف تٓعِٝ غ٪ٕٚ اؿذاز بإغساف ٚناي١ ايٛشاز٠ إىل تٛقٝع ا٫تفاقٝات َع ممجًٞ غ٪ٕٚ اؿذاز ٚفل ا٭ْع١ُ ٚايتع

يػ٪ٕٚ اؿر ٚأعكا٤ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ َٚ٪ضطات ايطٛاف١ َٚهاتب ايٛن٤٬ املٛسد ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚمجٝع اؾٗات 

ِ سر ايعاّ اؾازٟ ٚقد تػسفٓا بتهسِٜ ؾاسب ْدخٌ َٛض»ٚقاٍ:   اؾا٥ص٠ ايرٖب١ٝ سافص يًٓذاح .اييت تكع ؼت إغساف ٚشاز٠ اؿر

ايطُٛ املًهٞ ا٭َري فٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد ؼكٝل اؾا٥ص٠ ايرٖب١ٝ ٚاملسنص ا٭ٍٚ يف دا٥ص٠ ا٭دا٤ اؿهَٛٞ 

وفعِٗ  -أًٚيا ثِ ٠٫ٚ ا٭َس  مبشٛز أْع١ُ اؾٛد٠ ٚتطبٝل ايتشطني املطتُس مما ٜػهٌ ؼدًٜا ددًٜدا بإٔ ْجبت أَاّ اهلل عص ٚدٌ

ٚػاٙ اؿاز ايهسِٜ بإٔ ٚشاز٠ اؿر تطتشل تًو اؾا٥ص٠ ْٚعدنِ ببرٍ املصٜد ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز َطذد املؿطف٢  -اهلل 

ٚقح ٚعٔ أبسش املعٛقات اييت تٛاد٘ ايٛشاز٠ يف تطبٝل املطاز اإليهرتْٚٞ ؿذاز ايداخٌ أ ايتشٍٛ ايتكين .ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

إٕ اؿدخ ا٭بسش ٖرا ايعاّ ٖٛ ايتشٍٛ ايتكين يف بساَر سذاز ايداخٌ بعد املعٛقات اييت سدثت يف سؿـ سذاز ايداخٌ »ايبٝذاٟٚ: 

ع٢ً َداز ايطٓٛات املاق١ٝ مما اضتدع٢ ؼطني ايعٌُ يكُإ ايػفاف١ٝ يف ايتعإٚ َٚٓح ايعداي١ يف ايفسؾ١ ٭دا٤ ايفسٜك١ يًذُٝع 

عاز اييت أقشت بأزقاّ فًه١ٝ نُا ناْت عًٝ٘ يف ايطابل.ٚأغاز إىل ػسب١ ايٛشاز٠ يف فسق١ٝ املطاز اإليهرتْٚٞ ٚايطٝطس٠ ع٢ً ا٭ض

نإ ايربْاَر ٖٛ أٍٚ َػسٚع سهَٛٞ إيهرتْٚٞ دغٓ٘ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو عبداهلل بٔ »ٖـ ٚقاٍ: 1421يًُعتُسٜٔ َٓر 

ًٝا ي -زمح٘ اهلل  -عبدايعصٜص  ًَا املاق١ٝ يف ايتعاٌَ َع  15ًعٗد آْراى ست٢ أثبت املػسٚع لاس٘ ع٢ً َداز ايـعٓدَا نإ ٚي عا

املعتُسٜٔ َٔ مجٝع دٍٚ ايعامل, ٚأؾدز فًظ ايٛشزا٤ املٛقس قبٌ عاَني ايتٛدٝٗات ايهسمي١ بتطبٝل املطاز اإليهرتْٚٞ ؿذاز اـازز 

ٚبني بإٔ قبٌٝ إط٬م اـد١َ  .اف١ إىل تطبٝل املطاز ؿذاز اـاززبٗدف اضتُساز ايٓذاسات اييت ؼككت ع٢ً ؾعٝد املعتُسٜٔ باإلق

يف املطاز اإليهرتْٚٞ ٚد٘ ٚشٜس اؿر بعكد ٚزؽ يدزاض١ اـٝازات ٚسصّ اـدَات َٚهْٛاتٗا ٚدزاض١ ا٭ضعاز ٚإقسازٖا ابتدا٤ً َٔ 

ؼطني  . أدا٤ فسٜك١ اؿر يف ايفرت٠ ايطابك١زٜاٍ ٚمل ْعد ْطُع ا٭ضعاز اييت نإ ٜػهٛ َٓٗا ايساغبني يف 11.800زٜاٍ ست٢  3000

ٚيفت ايبٝذاٟٚ إىل نٕٛ ايتذسب١ تعترب ددٜد٠ ٚزمبا قد تعجس ايبعض يف ايٛيٛز يًُٛقع بطبب ظسٚف ا٫تؿاٍ َٚعٛقات  َطت٣ٛ اـد١َ

ٚأغاز ايبٝذاٟٚ إىل  .يف تطذٌٝ اـدَات ٚاييت قد ؼدخ يف أٟ َٛقع إيهرتْٚٞ قد تتٛقف ع٢ً ضسع١ ا٫تؿاٍ ٚاسرتاف١ٝ املطتددّ

ؼكٝل زغبات ايعدٜد َٔ املطتفٝدٜٔ ايرٜٔ سؿًٛا ع٢ً فسؾ١ اؿر َٔ خ٬ٍ ايدخٍٛ ٚاختٝاز سصّ اـدَات بعد إمتاّ اإلدسا٤ات 

املاي١ٝ ٚفل ا٭ْع١ُ ست٢ باتت ايؿٛز٠ ٚاقش١ يًذُٝع عٔ مجٝع تًو اـدَات ٚؾًٛيا إىل ايتكاقٞ َع ايػسنات يف ساٍ عدّ ايٛفا٤ 

إٕ ايٛشاز٠ تسسب ظُٝع املكرتسات ٚتتًك٢ امل٬سعات ع٢ً اـدَات ٚمٔ اْطًكٓا ع٢ً »يتصاَات املكد١َ يف سصّ ايرباَر, قاٍ: با٫

  ايفسؾ١ يًذُٝع .«بسن١ اهلل ْٚطع٢ باملبادز٠ يف ؼطني َطت٣ٛ اـد١َ املكد١َ ؿذاز ايداخٌ

ا٭ضعاز اـٝاي١ٝ ناْت ْتٝذ١ املبايػ١ يف تهايٝف ػٗٝص اـدَات »ٚسٍٛ ا٭ضعاز املبايؼ فٝٗا يف ايطابل يكا٤ اـدَات املكد١َ قاٍ: 

لّٛ ٚاييت تأتٞ كايف١ ملكاؾد ايفسٜك١ اـاَط١ َٔ  5بايسغِ َٔ َٓع ايٛشاز٠ َٔ املدُٝات اـاؾ١ اييت نإ ٜطًل عًٝٗا كُٝات ايـ
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 .«٬ّ ٚاييت تكس باملطاٚا٠ بني اؾُٝع مبدتًف دٓطٝاتِٗ ٚطبكاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً ؾعٍٝد ٚاسٍد يف املػاعس املكدض١أزنإ اإلض

 .ٚغدد ع٢ً إٔ ايفسؾ١ ٫بد إٔ تتاح يًذُٝع َٔ ايٛشاز٠ املع١ٝٓ غد١َ ًَٝازٟ َطًِ سٍٛ ايعامل

  أٖداف 7

٬ٍ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ٭عُاٍ اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ إىل ؼكٝل ايساس١ ٚأند ضعٞ فسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ خ

ٚايطُأ١ْٓٝ يًشذاز شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف خ٬ٍ فرت٠ إقاَتِٗ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ خ٬ٍ تعصٜص أدا٤ مجٝع اـدَات املٝدا١ْٝ 

ط١ ايٛشاز٠ اييت دس٣ تطٜٛسٖا يف أعُاٍ املٛضِ اؾازٟ مبفّٗٛ ٚايتػػ١ًٝٝ اييت ٜػسف عًٝٗا ايفسع ٚفل َعاٜري ا٭دا٤ احملدد٠ اَتداًدا ـ

ًٝا ٚقعت بعٓا١ٜ يتػٌُ مجٝع املٗاّ ٚايٛادبات اـد١َٝ  7املب١ٝٓ ع٢ً « إداز٠ ا٭دا٤» أٖداف ز٥ٝط١ اْبجل عٓٗا أزبع١ ٚضبعٕٛ ٖدفـًا إدسا٥

ٞ قدد ٚإدسا٤ات عٌُ قدد٠ ٚٚاقش١ تكاع َٔ خ٬ٍ بسْاَر عٌُ يهٌ َٓٗا ْطام َهاْٞ ٚشَاْ 18ٚاإلغساف١ٝ ٚايسقاب١ٝ َٔ خ٬ٍ 

 .َ٪غًسا يكٝاع ا٭دا٤ 82

ٚقاٍ إٕ ايٛشاز٠ ْفرت اضتعداًدا ملٛضِ اؿر أعُاًيا ؼط١ٝٓٝ يف َسنص َساقب١ ايتفٜٛر بطسٜل اهلذس٠  ايتشطني ٚايتطٜٛس املطتُس

ز ايرب, نريو مت اضتشداخ َسنص ددٜد ـدَات , ٚيف َسنص اضتكباٍ اؿذاز بطسٜل اهلذس٠, ٚيف َسنص اضتكباٍ سذا9ايهًٝٛ

ٚإزغاد اؿذاز بطاس١ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف يف اؾ١ٗ ايػسق١ٝ يتشكٝل َصٜد َٔ ا٫ْتػاز ٚايتٛادد يف أَانٔ خد١َ قٝٛف 

يف تٓفٝر  ٚأقاف ايبٝذاٟٚ إٔ خط١ ايتػػٌٝ تتكُٔ عدًدا َٔ بساَر ايعٌُ اييت ؼكل ايتدؿـ بسْاَر اإلغساف ٚايكٝاد٠ .ايسمحٔ

 24اـدَات ٚاملتُج١ً يف بسْاَر اإلغساف ٚايكٝاد٠ بٗدف تٛفري َسدع١ٝ إغساف١ٝ تٛد١ٝٗٝ يهٌ أعُاٍ َٚط٪ٚيٝات ايفسع ع٢ً َداز 

ايطاع١ ط١ًٝ أٜاّ ا٭ضبٛع خ٬ٍ أٜاّ َٛضِ اؿر إىل داْب بسْاَر َسانص ا٫ضتكباٍ ٚاملػادز٠ َٚساقب١ ايتفٜٛر ٚبسْاَر غ٪ٕٚ 

ب غ٪ٕٚ اؿذاز ٚايػسنات ايطٝاس١ٝ ٚبسْاَر ؾإ املساقب١ ٚاملتابع١ ٚبسْاَر خدَات اؿذاز ٚبسْاَر ايطٛاز٨ اإلضهإ َٚهات

ٚايط١َ٬ ٚبسْاَر ايػ٪ٕٚ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ إىل داْب بسْاَر ٚسد٠ املعًَٛات ٚايدزاضات ٚايتكازٜس ٚبسْاَر غ٪ٕٚ ا٭د٤٫ ٚايٛن٤٬ 

ْاَر ١٦ٖٝ اؿؿس ٚايتٛشٜع ٚبسْاَر تدزٜب ايعاًَني ٚبسْاَر ايرتسٝب باؿذاز يف َٓافر ايكدّٚ ٚبسْاَر ٚسد٠ ايع٬قات ايعا١َ ٚبس

ٚذنس ايبٝذاٟٚ إٔ فسع ايٛشاز٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜطبل ٚيًعاّ ايجايح ع٢ً ايتٛايٞ   مبو ٜا قٝف ايسمحٔ .ٚاملػادز٠ َٚسانص اـدَات

زا٥عا خ٬ٍ ا٭عٛاّ املاق١ٝ, ٚأقاف ايربْاَر ٜٓفرٙ عدد َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ  ٚايرٟ سكل لاسا« مبو ٜا قٝف ايسمحٔ»بسْاَر 

َٓطٛبٞ ٚشاز٠ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٚتكُٔ إعداد بساَر اضتكباٍ كتًف١ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خ٬ٍ تٛشٜع ايٛزٚد ٚايتُٛز ع٢ً قٝٛف 

ٖٚٛ ايٓػٝد ايرٟ اضتكبٌ ب٘ أٖايٞ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايسضٍٛ املؿطف٢ « دز عًٝٓاطًع ايب»ايسمحٔ, نُا ٜتدًٌ بساَر ا٫ضتكباٍ أدا٤ ْػٝد 

 .ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ عٓد ٚؾٛي٘ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠
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دطد ايًكا٤ املػرتى ايرٟ مجع ٚشاز٠ اؿر ٚا٭َٔ ايعاّ ا٭سد     

ايتعإٚ ايبٓا٤ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ اضتعدادا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

سٝح مت عح آخس املطتذدات ٚا٫ضتعدادات ٚاؾٗٛد املبرٚي١ يف ٖرا 

ٚزنص ايًكا٤ ايرٟ سكسٙ َٔ داْب ٚشاز٠ اؿر ٚنٌٝ ايٛشاز٠ . ايؿدد

يػ٪ٕٚ اؿر ايدنتٛز سطني بٔ ْاؾس ايػسٜف ٚٚنٌٝ ايٛشاز٠ يًٓكٌ ٚاملػازٜع ٚاملػاعس املكدض١ املهًّف ايدنتٛز قُد بٔ ط٬ٍ 

ٓكٌ ايرتددٟ املهًّف املٗٓدع تسنٞ بٔ مسطِ َٚدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يػ٪ٕٚ ايٓكٌ املهًَف عبداملًو بٔ أمحد قسبإ َٚدٜس إداز٠ اي

خًف ايكسغٞ ٚعدد َٔ َدزا٤ ايعُّٛ بكطاعات ايٛشاز٠ َٚٔ ا٭َٔ ايعاّ َطاعد َدٜس ا٭َٔ ايعاّ باؿر ٚايطسم ايًٛا٤ ايدنتٛز ضعٛد 

ٚؾٌ اهلل ٚؾٌ اؿسبٞ  بٔ عبداهلل اـًٟٝٛ ٚقا٥د قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ ايًٛا٤ زنٔ خايد بٔ قساز اؿسبٞ ٚقا٥د َسٚز َصديف١ ايًٛا٤

 ٚقا٥د سذٛشات ايػسنات ايًٛا٤ عبدايسمحٔ بٔ قُد ايػُربٟ ٚعدد َٔ قٝادات ا٭َٔ ايعاّ , ع٢ً ايٓكٌ ٚايتؿعٝد ٚايٓفس٠ ٚايرتسٌٝ

ٚأند ايًكا٤ ع٢ً أ١ُٖٝ تهاتف اؾٗٛد املبرٚي١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚتطٌٗٝ ٚتٝطري ْطهِٗ ٚبرٍ نٌ َا ًٜصّ ٚايتٓطٝل بفعاي١ٝ .

تا١َ َع ٚناي١ ايكطاعات ٚع٢ً زأضٗا قطاعات ا٭َٔ ايعاّ ٚبرٍ أقؿ٢ اإلَهاْات املاد١ٜ ٚايفهس١ٜ املٓؿب١ يف إلاح خطط اؿر 

ٚطسح ايًكا٤ نٝف١ٝ ايتعإٚ املػرتى فُٝا ٜتعًل باملػا٠ ٚت١٦ٝٗ . ٫ٚضُٝا املتعًك١ بأَٛز ايٓكٌ سٝح أْ٘ ايػسٜإ ا٭ععِ يف َٓع١ُ اؿر

دا ايًكا٤ ع٢ً ايتٓطٝل املبرٍٚ بني قطاعات ايدٚي١ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ املٓبجك١ َٔ تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايطسم هلِ َ٪ن

يف إطاز ا٫ضتعدادات املبهس٠ ملٛضِ اؿر , ٚأٚؾ٢ ايًكا٤ بتػهٌٝ عد٠ فسم  -سفع٘ اهلل–ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

 . ٝتِ ايعٌُ بٗا يف ٖرا املٛضِعٌُ يٛقع تفاؾٌٝ يًشًٍٛ املكرتس١ ي
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 ّ 19:42:50    06/09/2015( دد٠) عًٟٛ إبساِٖٝ

اعتُد ْا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜفني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ 

ا٭َري قُد بٔ ْاٜف بٔ عبدايعصٜص, ٚشٜس ايداخ١ًٝ, ايصٟ 

 .ٚتػٝري يٕٛ املسنبات ٚاٯيٝات اؾدٜد ملٓطٛبٞ طريإ ا٭َٔ

ٚبدأت ايكٝاد٠ ايعا١َ يطريإ ا٭َٔ يف تٓفٝر املسس١ً ا٭ٚىل َٔ 

ٖـ, بايتصأَ َع 1436خطتٗا املٛقٛع١ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

يكا٥د ايعاّ ٚأٚقح ا .تدغني ايصٟ اؾدٜد يٮطكِ اؾ١ٜٛ ٚايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ٚايصٟ املٝداْٞ ٚنريو ايًٕٛ اـاف مبسنباتٗا ٚآيٝاتٗا

يطريإ ا٭َٔ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ايًٛا٤ ايطٝاز قُد بٔ عٝد اؿسبٞ, أْ٘ مت عسض عدد َٔ املكرتسات يٮيٛإ اؾدٜد٠ ٚٚقع ا٫ختٝاز ع٢ً 

ايًٕٛ ا٭شزم ايػاَل نًٕٛ زمسٞ يًكطاع ٚايصٜيت ايػاَل َع ايسؾاؾٞ نًٕٛ يًُسنبات ٚاٯيٝات, َػريا إىل إٔ ٖرٙ اـط٠ٛ دا٤ت 

ٚعٔ ايًٕٛ ٚايصٟ اؾدٜدٜٔ, بني قا٥د عاّ طريإ ا٭َٔ إٔ  .ُسازا ملساسٌ ايتطٜٛس ايػاٌَ اييت ٜػٗدٖا قطاع طريإ ا٭َٔ َ٪خسااضت

 ا٭يٛإ اييت مت اعتُادٖا ٖٞ ا٭يٛإ ايس٥ٝط١ٝ يػعاز ايكٝاد٠ ايعا١َ يطريإ ا٭َٔ, ٚاملطتدد١َ ع٢ً طا٥ساتٗا, َٛقشا إٔ ايصٟ اؾدٜد

ٖٛ ايًٕٛ ا٭شزم ايػاَل, َع ا٫خت٬ف سطب طبٝع١ عٌُ نٌ غدـ, فٗٓاى شٟ ايطريإ يٮطكِ اؾ١ٜٛ, ٚشٟ َٛسد نًٕٛ, ٚ

ايؿٝا١ْ يٮطكِ ايف١ٝٓ, ٚايبدي١ املعتاد٠ يًهٛادز اإلداز١ٜ )ايتػسٜفات ٚاملهتب١ٝ(, ٚاملُٛٙ نصٟ َٝداْٞ, ٚمجٝعٗا مت تؿُُٝٗا 

ٖرا اجملاٍ, ٚخاؾ١ َا ٜتعًل بصٟ ايطريإ ٚايصٟ املٝداْٞ ايًرٜٔ ؾُُا مبٛاؾفات ٚاختٝاز خاَاتٗا ٚتٛزٜدٖا َٔ دٗات َتدؿؿ١ يف 

َتطٛز٠ تتٓاضب َع طبٝع١ ايعٌُ ٚظسٚف٘ ٚت٪َٔ ايط١َ٬ ملستدٜٗا َٔ َٓطٛبٞ طريإ ا٭َٔ, نُا إٔ اٯيٝات ٚاملسنبات ضتهٕٛ 

ٚأند ايكا٥د ايعاّ  .سنبات َع ايػعاز ايسمسٞ يًكطاعنًٗا بايًْٛني ايصٜيت ايػاَل يًذص٤ ايعًٟٛ ٚايسؾاؾٞ يًذص٤ ايطفًٞ َٔ امل

ز يطريإ ا٭َٔ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ايًٛا٤ ايطٝاز قُد بٔ عٝد اؿسبٞ إٔ املسس١ً ا٭ٚىل َٔ اـط١ املٛقٛع١ ملٛضِ اؿر دخًت فعًٝا يف طٛ

د١ٜٓ املٓٛز٠ قاد١َ َٔ قٛاعدٖا املدتًف١, يتكّٛ ايتٓفٝر ٚذيو بتُسنص ايطا٥سات املػازن١ يف املٛاقع احملدد٠ هلا يف َه١ املهس١َ ٚامل

بتٓفٝر املٗاّ املطٓد٠ هلا, َٚٔ أبسشٖا َساقب١ اؿاي١ ا٭١َٝٓ ٚاؿسن١ املسٚز١ٜ ٚتكدِٜ ايدعِ ا٭َين ٚايًٛدطيت يًكطاعات ا٭١َٝٓ 

ٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛانب١ تٓكٌ ٚاـدَات اإلْطا١ْٝ ٚزؾد اؿذاز غري ايٓعاَٝني, نُا تكُٓت اـط١ دعِ ٚسد٠ طريإ ا٭َٔ مب

اؿذٝر بني املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ قبٌ ٚبعد أدا٤ َٓاضو اؿر سٝح تػٗد ايطسم ايطسٜع١ بني ٖاتني املدٜٓتني املكدضتني 

ظ٫ٛت اضتط٬ع١ٝ  ٚبني ايًٛا٤ اؿسبٞ إٔ ناف١ ا٭طكِ اؾ١ٜٛ تكّٛ .نجاف١ َسٚز١ٜ عاي١ٝ, ع٠ٚ٬ ع٢ً َٗاّ اإلخ٤٬ ٚاإلضعاف ايطيب

َطتُس٠ يًتعسف ع٢ً َعامل املٓطك١ ٚػسب١ َٗابط ايطريإ املٛدٛد٠ يف املػاعس املكدض١ ٚاملٓاطل املسنص١ٜ يف اؿسَني ايػسٜفني 

 490ٚأٚقح قا٥د عاّ طريإ ا٭َٔ إٔ قٝادت٘ تػازى يف ١َُٗ سر ٖرا ايعاّ بعدد ٜٓاٖص  .َٚٗابط املطتػفٝات يًٛقٛف ع٢ً داٖصٜتٗا

طا٥س٠ تتُسنص يف َٓطكيت َه١  18ػازنا َٔ ايكباط ٚقباط ايؿف ٚاؾٓٛد مبدتًف ؽؿؿاتِٗ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ, ٚبعدد َ

املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠, تطاْدٖا طا٥سات أخس٣ فٗص٠ يف قٛاعدٖا ٚداٖص٠ يدعِ املٛقف عٓد اؿاد١. ٚأند ايًٛا٤ اؿسبٞ إٔ طريإ 

ف١ اؾٗات اؿه١َٝٛ بطسٜك١ أمشٌ ٚأفكٌ, ملطاْدتٗا يف أدا٤ َٗاَٗا يف خد١َ سذاز بٝت اهلل ع٢ً ا٭َٔ ٜتطًع يتكدِٜ خدَات٘ يها

 .أنٌُ ٚد٘, ضا٬٥ اهلل إٔ ٜدِٜ ع٢ً ٖرٙ ايب٬د ْع١ُ ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚإٔ ٜتكبٌ َٔ اؿذاز فسٜكتِٗ
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 كشافح انًذٌُح ذسرؼذ السرمثال انحداج

 
 

أند َدٜس عاّ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ املػسف ايعاّ ع٢ً 

املعطهس ايهػفٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ْاؾس بٔ عبداهلل 

ايعبدايهسِٜ, إٔ اؾٛاي١ ٚايهػاف١ ٜ٪دٕٚ بٓذاح املٗاّ ٚاـدَات 

ايتطٛع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُٔ 

ايرٟ تػسف ع٢ً تٓعُٝ٘ مجع١ٝ ايهػاف١  املعطهس ايهػفٞ

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ, مبػازن١ نػاف١ ايتعًِٝ ٚاؾاَعات ٚضط 

تهاٌَ دٗٛد مجٝع اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ, نُا ْٛٙ ايعبدايهسِٜ مبا تتكُٓ٘ اـدَات املكد١َ َٔ اؾٛاي١ 

عد٠ قٝٛف ايسمحٔ ٚتكدِٜ ايعٕٛ هلِ, دا٤ ذيو خ٬ٍ دٛيت٘ ايتفكد١ٜ ع٢ً ايهػاف١ َٔ تعصٜص قِٝ اـري ٚايعطا٤ ٚايعٌُ ع٢ً َطا

َٛاقع اـد١َ ايعا١َ يًُعطهس ايهػفٞ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠, نُا اطًع َٔ قا٥د املعطهس ايهػفٞ ـد١َ اؿذاز قُد ضبٌٝ 

ٔ دٗٛد اؾٛاي١ ٚايهػاف١ ٚدٚزِٖ يف اإلزغاد اؾٗين ع٢ً املٗاّ اييت ٜكّٛ بٗا اؾٛاي١ ٚايهػاف١ خ٬ٍ فرت٠ اـد١َ, ٚتابع داْبا َ

نُا ايتك٢ ايعبدايهسِٜ ايكاد٠ ٚفسم اؾٛاي١ c.يًشذاز ٚدفع نباز ايطٔ بايعسبات ايٝد١ٜٚ ٚنريو خد١َ إٜؿاهلِ بعسبات ايكٛيف

١ فاٍ زسب ٖـ, َٛقشا إٔ اـدَات ايتطٛع١ٝ ايهػف1436ٝٚايهػاف١ املػازنني مبعطهس اـد١َ ايعا١َ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

 .يت١ُٝٓ سب ايعٌُ يد٣ أبٓا٥ٓا ايهػاف١ ٚاؾٛاي١
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 آالف حافهح نهحداج تطٍثح 01ذىخٍه 

 

عصش َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ طاقات٘ ايبػس١ٜ ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ٚفل 

ايسمحٔ إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ يف طٝب١ ايطٝب١ بهٌ ٜطس ٚطُأ١ْٓٝ. ٚنػف ْا٥ب َدٜس أسدخ اٯيٝات ايتك١ٝٓ يتٛدٝ٘ قٝٛف 

ساف١ً ؼٌُ ع٢ً َتٓٗا مٛ  100000عاّ َهتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َسٚإ بٔ عبدايعصٜص, عٔ تٛدٝ٘ 

تِٗ ايطه١ٝٓ املدؿؿ١ يًشذاز يف املٓطك١ املسنص١ٜ ٚايدٚز ايطه١ٝٓ سادا َٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ إلٜؿاهلِ إىل َكاز ٚسدا 4750741

 .اـاؾ١ يكٝٛف ايسمحٔ ٚذيو َٓر اْط٬م اـدَات َطًع غٗس ذٟ ايكعد٠ اؾازٟ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠
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 الخرمة تقف على استعدادات الحج

 

 ف 02:07:50    07/09/2015قُد عًٞ ايطبٝعٞ )اـس١َ( 

 

خايد عبداهلل ايػسٜف ٜسافك٘ َدٜس غسط١ اـس١َ ايسا٥د ضعٛد ايجبٝيت ع٢ً اضتعدادات اؾٗات ا٭١َٝٓ ٚقف قافغ اـس١َ 

املتُسنص٠ يف ْكط١ اـس١َ املٛمس١ٝ ـد١َ اؿذاز, ٚمثٔ ايػسٜف اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ فسم دٚزٜات ايػسط١, ٚٚد٘ بكسٚز٠ برٍ 

عبٛزِٖ ايطسٜل احملٛزٟ املِٗ ايرٟ ٜطتددَ٘ سذاز املٓطك١ اؾٓٛب١ٝ ٚاؿذاز  املصٜد َٔ ايعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ ـد١َ اؿذاز خ٬ٍ

ٜػاز إىل إٔ ْكط١ اـس١َ ا٭١َٝٓ تفتكد يفسم إضعاف ٚإْكاذ َا تطبب نجريا يف تأخس إضعاف َؿابٞ  .ايكادَٕٛ َٔ بعض دٍٚ اـًٝر

 .اؿٛادخ اييت ٚقعت يف أٚقات ضابك١
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 حداج دول انًغشب انؼشتًيىظف ٌؼكفىٌ ػهى خذيح  1500
 

 

 :ٚاع - املهس١َ َه١

 

أيف ساز َٔ دٍٚ املػسب ايعسبٞ  72تعهف امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز إفسٜكٝا, ممج١ً يف قطاع مشاٍ إفسٜكٝا, ع٢ً تكدّ خدَاتٗا يـ

ايكا١َٓ ٭دا٤ اؿذٝر ْطهِٗ )املػسب ٚاؾصا٥س ٚيٝبٝا ٚتْٛظ َٚٛزٜتاْٝا(. ٚناْت امل٪ضط١ قد أعدت خط١ يتٛفري أفكٌ اـدَات 

ٚغّدد  .َٛظف, ٜكدَٕٛ خدَات كتًف١ يكٝٛف ايسمحٔ 1500َطًٛفا, ٚ 450فُٛع١ خد١َ َٝدا١ْٝ, تػٌُ  32بطُأ١ْٓٝ ٜٚطس, عرب 

عكٛ امل٪ضط١ ز٥ٝظ قطاع مشاٍ إفسٜكٝا َٛفل خٛز, خ٬ٍ ادتُاع٘ بس٩ضا٤ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ مبكس امل٪ضط١ يف َه١ 

, ع٢ً أ١ُٖٝ تكدِٜ خدَات َجاي١ٝ يًشذاز ايرٜٔ ٜتػسف ايكطاع غدَتِٗ يف املػاعس املكدض١ خ٬ٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ املهس١َ

ٖـ, داعًٝا إىل ػٗٝص املكاز; يتهٕٛ ع٢ً قدز ًٜٝل عذاز بٝت اهلل ايعتٝل. ْٚاقؼ ا٫دتُاع آي١ٝ اإلغساف ع٢ً املطانٔ ٚفل 1436

٫ضتكباٍ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ٚسطٔ ا٫ضتكباٍ يًشذاز ٚايتعاٌَ َعِٗ ٚفل اٯداب اإلض١َٝ٬  اضتُازات َعتُد٠, ت٪ند داٖصٜتٗا

 .َٓر ٚؾٛهلِ ست٢ عٛدتِٗ يب٬دِٖ
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 فشد وآنٍح وذسغ طائشاخ ذؼهٍ خاهضٌح انهالل األحًش نًىسى انحح 4200

 

 ايب٬د –ايسٜاض 

 

أعًٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري فٝؿٌ بٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص 

ز٥ٝظ ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ, داٖص١ٜ اهل١٦ٝ ؿر ٖرا ايعاّ 

َٔ خ٬ٍ انتُاٍ ايتذٗٝصات ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ ٚاـدَات اإلضعاف١ٝ 

ا٭زق١ٝ ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ يف كتًف ايطسم ٚاملٛا٧ْ ٚاملطازات 

ٚقاٍ مسٛ ز٥ٝظ اهل١٦ٝ: إٕ  .عرب َٔ خ٬هلا سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚؾ٫ًٛ باملػاعس املكدض١ ٚاؿسَني ايػسٜفنيٚايٓطاقات اييت ٜ

سفع٘ اهلل ـ, ٚدعُ٘ املطتُس يكطاعات ايدٚي١ مبا فٝ٘ اهل٬ٍ  –تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

اييت تٓتٗذٗا ايدٚي١ َٔ خ٬ٍ تكدِٜ اـدَات يًشذاز َٔ َبدأ ايعٌُ اإلْطاْٞ ايرٟ أضطت ايدٚي١ ا٭محس, ت٪ند ايسضاي١ اإلْطا١ْٝ 

عًٝ٘, ٚإٔ ٖرا اؿدخ ايطٟٓٛ ٜرتدِ ا٭عُاٍ اإلْطا١ْٝ ي٬ًٍٗ ا٭محس َٔ خ٬ٍ ػٗٝص أفكٌ ايهٛادز ٚايطٛاقِ ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ يًعٌُ 

ٖـ َٔ خ٬ٍ زفع 1436ٚأنٌُ اهل٬ٍ ا٭محس اإلعداد ملٛضِ سر   .بٝت اهلل اؿساّيف َه١ املهس١َ ٚاملد١ْٝ املٓٛز٠ ـد١َ سذاز 

دزدات ا٫ضتعداد ايكؿ٣ٛ يف تٛفري اـدَات اإلضعاف١ٝ بأْٛاعٗا يكٝٛف ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ , 

 165ني َطعفني ٚأطبا٤ ٚإدازٜني ٚفٓٝني, إقاف١ ٭نجس َٔ فسدًا َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف َٛضِ اؿر َا ب 3645عرب ايدفع بأنجس َٔ 

ٜٚعٌُ خ٬ٍ َٛضِ ٖرا اؿر  .ضٝاز٠ إضعاف ٚدزدات ْاز١ٜ ٚاضتذاب١ ٚتطع طا٥سات َسٚس١ٝ 555َسنًصا إضعايف َا بني دا٥ِ َٚ٪قت ٚ

اإلضعاف١ٝ ايدا١ُ٥ ٚامل٪قت١ اييت ٜبًؼ فسدًا يف غسف١ ايعًُٝات املسنص١ٜ يًشر َٔ خ٬ٍ اضتكباٍ ايب٬غات ٚتٛدٝ٘ ايفسم  193أنجس َٔ 

َسنًصا ْٚكاط متسنص ٚاملٓافر ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ْٚطاقات ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ْٝ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١ ٜٚعٌُ َٔ خ٬ٍ  165عددٖا 

َٛضِ ٖرا اؿر يعدت  ٜٚتفسع ايعٌُ اإلضعايف يف .َطعًفا ٚطبًٝبا يف املٝدإ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ 1755ٖرٙ املسانص أنجس َٔ 

فسق١,  24فسق١ ٚايدزادات ايٓاز١ٜ َٔ خ٬ٍ  74ؽؿؿات َٔ خ٬ٍ ايفسم اإلضعاف١ٝ ٚفسم ا٫ضتذاب١ املتكد١َ اييت تتهٕٛ َٔ 

فسم إضٓاد َتأٖب١, نُا ٜعٌُ اإلضعاف اؾٟٛ بأنجس َٔ تطع١ طا٥سات عاَٛد١ٜ فٗصٙ  103باإلقاف١ يفسم اإلضٓاد امله١ْٛ َٔ 

١َ املػاعس املكدض١ ْٚطام َه١ َٔ خ٬ٍ املٗابط املٛدٛد٠ بإضعاف اؿا٫ت ايطاز١٥ ْٚكٌ املسق٢ َا بني َطتػفٝات بايهاٌَ ـد

آي١ٝ ٚعسب١ يًعٌُ يف َٛضِ اؿر يف ْطاقٞ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠  555ٚدٗصت اهل١٦ٝ أنجس َٔ  .ايعا١ًَ يف املػاعس املكدض١

عسبات َتشسن١ تعٌُ يف  9دزاد١ ْاز١ٜ باإلقاف١ يـ  24ضٝاز٠ اضتذاب١ ٚ 21ضٝاز٠ إضعاف ٚ  ٢َٓٚ245 ٚعسفات َٚصديف١ َٔ خ٬ٍ 

َطعف ٚطبٝب ٜتٛشعٕٛ يف ناٌَ املػاعس املكدض١ باإلقاف١ يًشسَني  2301فاٍ املطاْد٠ ٚاـدَات اإلضعاف١ٝ, ٜٚعٌُ أنجس َٔ 

طبٝبًا, فُٝا تكِ املسانص ايعا١ًَ يف  40َطعفني ٚ  ١503 طبٝب, سٝح ٜكِ ْطام ايعاؾ١ُ املكدض 300ايػسٜفني َِٓٗ أنجس َٔ 

َطعفًا, ٜٚتٛشع باقٞ ايهٛادز اإلضعاف١ٝ ع٢ً املٓافر ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚاملسانص امل٪قت١ ع٢ً ايطسم امل٪د١ٜ  726املػاعس املكدض١ 

 .ت اهل٬ٍ ا٭محس املػازن١ باؿرمله١ املهس١َ ٚاملد١ْٝ املٓٛز٠ ٚاإلغساف ايتطٛعٞ ٚاإلضعاف اؾٟٛ ٚباقٞ قطاعا
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 نغح 23تشايح نرىػٍح انحداج تـ «: انشؤوٌ اإلساليٍح»

 

 املٛيد ضعٛد – دد٠

أطًل ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد 

ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ, أَظ, ايرباَر 

سٝح تكُٓت تٛشٜع  اإلع١َٝ٬ يتٛع١ٝ اؿذاز يًُٛضِ اؿايٞ,

٬َٜني ايهتب ٚا٭غسط١ ٚا٭ف٬ّ ٚايٛضا٥ٌ ايدع١ٜٛ اييت مت 

ٚأٚقح آٍ ايػٝذ إٔ  .إعدادٖا عرب ٚنا٫ت ايٛشاز٠ ٚؾاْٗا

ايرباَر مشًت أٜكًا عددًا نبريًا َٔ ايكٓٛات ايفكا١ٝ٥, 

ٚايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ, ٚا٭غسط١ املطُٛع١, ٖٚٛ َا لشت ايٛشاز٠ 

اف١ٝ ٚاضتدداَ٘ ٚتطٜٛع٘ ـد١َ ايدع٠ٛ ٚإخساد٘ عرب ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ املدتًف١ ظداز٠ َٚٗاز٠ ٚاسرتاف١ٝ, َػريًا إىل يف ايتعاٌَ َع٘ باسرت

إٔ اـط١ اْطًكت َٔ قاٚز أضاض١ٝ قُٔ سًكات َرتابط١ َٔ ايرباَر ٚاحملاٚز ٚاملطازات املتٛاش١ْ, املٓبجك١ عٔ خطط ٚدٗٛد قطاعات 

ٚأغاز إىل إٔ ايٛشاز٠ تكدّ خدَاتٗا ايتٛع١ٜٛ يًشذاز بـ  .د١َ قٝٛف ايسمحٔ َع بك١ٝ قطاعات ايدٚي١ايٛشاز٠, اييت ضدست طاقاتٗا ـ

 .يػ١ عامل١ٝ عرب ايهتاب ٚايػسٜط ٚايٓػسات ٚا٭ف٬ّ اييت أعدتٗا ٚنا٫ت ايٛشاز٠ املتدؿؿ١ ٚؾاْٗا املتعدد٠ ٚفسٚعٗا املدتًف١ 32

َطازات َتعدد٠, ٜٚأتٞ َٔ أُٖٗا, ػٗٝص املطادد يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠,  ٚأفاد إٔ ايرباَر ايتٛع١ٜٛ يًشذاز تطري ٚفل

ٚاملػاعس املكدض١ ٚاملٛاقٝت ٚاملٓافر, ٚتٛشٜع ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜفني َٔ املؿشف ايػسٜف عٓد َػادز٠ قٝٛف ايسمحٔ, 

ع١ٝ املباغس٠, اييت ضتػٌُ خطب اؾُع١, ٚاحملاقسات, ٚاملطبٛعات اإلزغاد١ٜ باملٓاضو عٓد قدَِٚٗ, ٚتٛعٝتِٗ عرب بساَر ايتٛ

ٚايدزٚع, ٚايٓدٚات يف أسٝا٤ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚسٍٛ اؿسَني ايػسٜفني َٔ خ٬ٍ َسانص ايتٛع١ٝ املٓتػس٠ يف مجٝع 

سٚف اؿاز ٚأسٛاي٘ ايؿش١ٝ ٚطايب ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ايدعا٠ بإٔ ٜهْٛٛا سسٜؿني ع٢ً َعسف١ ظ .املٛاقع اييت ٜٛددٕٚ فٝٗا

 .ٚقدزت٘ ايبد١ْٝ ٚاملاد١ٜ عٓد ض٪اي٘ ٚاضتفطازٙ, َٛقشًا إٔ ايٛشاز٠ متهٓت َٔ ايتعاٌَ بٛاقع١ٝ َع فك٘ ايٓٛاشٍ يف اؿر

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
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 اخثاس ساتمح نى ذُشش
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 ذمٍُح انًذٌُح ذىلّغ اذفالٍح ذؼاوٌ وذىظٍف يغ " األدالء"

 

  املد١ٜٓ املٓٛز٠ : أمحد اـٝاط

 

َٔ  9ا٫ثٓني ٚقّعت ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾباح ايّٝٛ 

غٗس ذٟ ايكعد٠ اؿايٞ اتفاق١ٝ تعإٚ َع امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ 

يٮد٤٫ بٗدف تٛظٝف كسدات ايه١ًٝ َٔ املتدزبني 

 ايتكٓٝني يًعٌُ يف امل٪ضط١

ٚبدٚزٙ أٚقح ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭ضتاذ ايديٌٝ : 

َ٪ضطات اجملتُع احملًٞ ٜٚتابع اضتٗدفٓا املٓعُات ايتع١ًُٝٝ سامت بٔ دعفس بايٞ إٔ امل٪ضط١ َٔ أِٖ تٛدٗات ايس٥ٝط١ ا٫ْفتاح ع٢ً 

ٚايتدزٜب١ٝ ْٚعترب ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ َٔ أق٣ٛ اؾٗات اييت ْطُح ايتعاٌَ َعٗا ؿادتٓا ايبايػ١ يطٛاعدٖا ايػباب١ٝ يف عد٠ فا٫ت ٚاييت 

ا٫ت اييت ْٗتِ بٗا نجريا ٚغاؾ١ إٔ املٝداْٝني َٔ َٓٗا ايتك١ٝٓ ٚاجملا٫ت ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ نُا إٔ فاٍ ايتطٜٛس ٚايتدزٜب َٔ اجمل

َٓطٛبٞ امل٪ضط١ ٜتعإًَٛ َع سذاز بٝت اهلل اؿساّ أنسّ ايكٝٛف يٓا ٚايه١ًٝ ترخس بايكدزات ايتدزٜب١ٝ اييت تتُٓاٖا امل٪ضطات 

٫ضتٗدافٗا أسد أبسش أدٚاز َٚٔ ْاسٝت٘ بازى املٗٓدع : غانس بٔ قُد ضعٝد ايعاٖسٟ عُٝد ايه١ًٝ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ  ٚايػسنات

ايه١ًٝ ٖٚٛ َطاعد٠ اـسهني ع٢ً اؿؿٍٛ ع٢ً ٚظا٥ف تتٓاضب َع َ٪٬ٖتِٗ َ٪ندا إٔ ايه١ًٝ َػسع١ أبٛابٗا ـد١َ اجملتُع 

 بهٌ أطٝاف٘ َعتربا املطا١ُٖ يف تٛظٝف غباب َٔ أِٖ ايتٛدٗات ايٛط١ٝٓ اييت تطِٗ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتؿاد١ٜ يٛطٓٓا ايػايٞ

دٚزٙ أٚقح ز٥ٝظ ٚسد٠ اـسهني بايه١ًٝ املٗٓدع: قُٛد بٔ سطٔ شيًٞ إٔ أ١ُٖٝ ا٫تفاق١ٝ تهُٔ يف ايعٌُ ع٢ً اضتكطاب ٚب

 ايػباب ايطعٛدٟ ي٬يتشام يف بساَر ايتٛظٝف املٛمس١ٝ ايتك١ٝٓ َٓٗا ٚاإلداز١ٜ ٚأبإ ا٫تفاق١ٝ تتكُٔ مثا١ْٝ َساسٌ غا١ًَ يهٌ ا٭دٚاز

عفس بايٛظا٥ف املٛمس١ٝ اييت تطسسٗا امل٪ضط١ يف نٌ عاّ بأفكٌ املُٝصات املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تتٛافل اييت تهفٌ يًدسهني اي

  . ٚضٝاض١ امل٪ضط١
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 تقٍْت اىَذٌْت تىقّع اتفاقٍت تعاوُ وتىظٍف ٍع " األدالء"

 

َٔ غٗس  9ٚقّعت ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ؾباح ايّٝٛ ا٫ثٓني 

اؿايٞ اتفاق١ٝ تعإٚ َع امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ بٗدف ذٟ ايكعد٠ 

 تٛظٝف كسدات ايه١ًٝ َٔ املتدزبني ايتكٓٝني يًعٌُ يف امل٪ضط١

ٚبدٚزٙ أٚقح ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭ضتاذ ايديٌٝ : سامت 

بٔ دعفس بايٞ إٔ امل٪ضط١ َٔ أِٖ تٛدٗات ايس٥ٝط١ ا٫ْفتاح ع٢ً 

ع اضتٗدفٓا املٓعُات ايتع١ًُٝٝ َ٪ضطات اجملتُع احملًٞ ٜٚتاب

ٚايتدزٜب١ٝ ْٚعترب ايه١ًٝ ايتك١ٝٓ َٔ أق٣ٛ اؾٗات اييت ْطُح 

ايتعاٌَ َعٗا ؿادتٓا ايبايػ١ يطٛاعدٖا ايػباب١ٝ يف عد٠ فا٫ت 

ٚغاؾ١ إٔ املٝداْٝني ٚاييت َٓٗا ايتك١ٝٓ ٚاجملا٫ت ايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ نُا إٔ فاٍ ايتطٜٛس ٚايتدزٜب َٔ اجملا٫ت اييت ْٗتِ بٗا نجريا 

َٔ َٓطٛبٞ امل٪ضط١ ٜتعإًَٛ َع سذاز بٝت اهلل اؿساّ أنسّ ايكٝٛف يٓا ٚايه١ًٝ ترخس بايكدزات ايتدزٜب١ٝ اييت تتُٓاٖا امل٪ضطات 

َٚٔ ْاسٝت٘ بازى املٗٓدع : غانس بٔ قُد ضعٝد ايعاٖسٟ عُٝد ايه١ًٝ ٖرٙ ا٫تفاق١ٝ ٫ضتٗدافٗا أسد أبسش أدٚاز  ٚايػسنات

يه١ًٝ ٖٚٛ َطاعد٠ اـسهني ع٢ً اؿؿٍٛ ع٢ً ٚظا٥ف تتٓاضب َع َ٪٬ٖتِٗ َ٪ندا إٔ ايه١ًٝ َػسع١ أبٛابٗا ـد١َ اجملتُع ا

ٚبدٚزٙ  بهٌ أطٝاف٘ َعتربا املطا١ُٖ يف تٛظٝف غباب َٔ أِٖ ايتٛدٗات ايٛط١ٝٓ اييت تطِٗ يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ا٫قتؿاد١ٜ يٛطٓٓا ايػايٞ

 بايه١ًٝ املٗٓدع: قُٛد بٔ سطٔ شيًٞ إٔ أ١ُٖٝ ا٫تفاق١ٝ تهُٔ يف ايعٌُ ع٢ً اضتكطاب ايػباب أٚقح ز٥ٝظ ٚسد٠ اـسهني

ايطعٛدٟ ي٬يتشام يف بساَر ايتٛظٝف املٛمس١ٝ ايتك١ٝٓ َٓٗا ٚاإلداز١ٜ ٚأبإ ا٫تفاق١ٝ تتكُٔ مثا١ْٝ َساسٌ غا١ًَ يهٌ ا٭دٚاز اييت 

تطسسٗا امل٪ضط١ يف نٌ عاّ بأفكٌ املُٝصات املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ اييت تتٛافل ٚضٝاض١ تهفٌ يًدسهني ايعفس بايٛظا٥ف املٛمس١ٝ اييت 

  . امل٪ضط١
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 اسرمثال طالئغ حداج إَذوٍَسٍا تانىسد وصيضو

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚؾٌ أٍٚ فٛز َٔ سذاز اْدْٚٝطٝا أٍٚ َٔ أَظ, إىل  

َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, 

سٝح اضتكبًتِٗ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ عٓد َكس ضهِٓٗ 

بايتُٛز َٚا٤ شَصّ, ٚزغت عًِٝٗ ايٛزٚد, فُٝا ؾدست 

اجملطات املد١ٜٝٓ تسسٝبًا باؿذاز ايهساّ. ٚأٚقح ز٥ٝظ 

ب غ٪ٕٚ سذاز إْدْٚٝطٝا ايدنتٛز ْؿساهلل دطِٝ, َهت

 450إٔ عدد اؿذاز اإلْدْٚٝطني ع٢ً ٖرٙ ايسس١ً بًؼ 

سادًا, فُٝا أند ز٥ٝظ ا٭د٤٫ سامت بايٞ إٔ سذاز 

إْدْٚٝطٝا ٜتُٝصٕٚ بايتٓعِٝ اؾٝد ٚايتكٝد بايتعًُٝات 

أيف  150ٜعترب ا٭نرب ٖرا ايعاّ بني دٍٚ ايعامل, إذ ٜتذاٚش ٚسسؾِٗ ع٢ً زاس١ ايعاًَني َعِٗ, َػريًا إىل إٔ عدد سذاز اْدْٚٝطٝا 

 .ساز
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 طالئغ انحداج انًصشٌٍٍ ذصم إنى انًذٌُح انًُىسج

 

ذنست ٚناي١ ا٭ْبا٤ ايطعٛد١ٜ إٔ ط٥٬ع اؿذاز املؿسٜني ٚؾًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباهلِ مبكس ضهِٓٗ يف 

طذد ايٓبٟٛ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعفس بايٞ, ٚعدد َٔ املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ بامل

أعكا٤ امل٪ضط١, ٚٚفد َٔ َهتب غ٪ٕٚ اؿذاز املؿسٜني. ٚأغازت ايٛناي١ إىل اْ٘ عٓد ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاف٬ت اييت ْكًتِٗ َٔ 

دَت هلِ َٝاٙ شَصّ املربد٠ ٚايتُٛز ٚايٛزٚد تسسٝبا عذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َد١ٜٓ َطاز ا٭َري قُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ أَظ, ق

املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, فُٝا عرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بط١َ٬ ايٛؾٍٛ يًدٜاز املكدض١ ٭دا٤ فسٜك١ اؿر َٖٓٛني باـدَات 

ا٭١ًٖٝ يإلد٤٫ ع٢ً اضتكباٍ اؿذاز ٚتكدِٜ خدَاتٗا هلِ ع٢ً  ٚايتط٬ٝٗت خ٬ٍ ايسس١ً. َٔ دٗت٘ أند سامت باىل سسف امل٪ضط١

أنٌُ ٚد٘, َبٝٓا إٔ اؿذاز املؿسٜني ا٭غكا٤ بني أًِٖٗ ٚذِٜٚٗ, َعسبا عٔ غهسٙ ملهتب غ٪ٕٚ سذاز َؿس ع٢ً ايتٓعِٝ اؾٝد 

 .ٚايتٓطٝل املطتُس َع اإلد٤٫ يساس١ اؿذاز َٓر قدَِٚٗ يًُد١ٜٓ ٚست٢ َػادزتِٗ هلا
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 وصىل طالئغ انحداج انًصشٌٍٍ نهًذٌُح انًُىسج

 

ٚؾًت ط٥٬ع اؿذاز املؿسٜني, أَظ, إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚنإ 

يف اضتكباهلِ مبكس ضهِٓٗ يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد 

ايٓبٟٛ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

كا٤ امل٪ضط١, ٚٚفد َٔ َهتب سامت بٔ دعفس بايٞ, ٚعدد َٔ أع

ٚعٓد ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاف٬ت اييت  .غ٪ٕٚ اؿذاز املؿسٜني

ْكًتِٗ َٔ َطاز ا٭َري قُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ, قدَت هلِ 

َٝاٙ شَصّ املربد٠, ٚايتُٛز, ٚايٛزد املدٜين, تسسٝبًا عذاز بٝت اهلل 

فُٝا عرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بط١َ٬ ايٛؾٍٛ يًدٜاز املكدض١ ٭دا٤ فسٜك١ اؿر, اؿساّ شٚاز َد١ٜٓ املؿطف٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ, 

ْٚكًت ٚناي١ ا٭ْبا٤ ايطعٛد١ٜ عٔ بايٞ قٛي٘: "إٕ اؿذاز املؿسٜني بني أًِٖٗ  .َٖٓٛني باـدَات ٚايتط٬ٝٗت اييت ملطٖٛا خ٬ٍ ايسس١ً

ٝل املطتُس يساس١ اؿذاز َٓر قدَِٚٗ يًُد١ٜٓ ٚست٢ َػادزتِٗ ٚذِٜٚٗ, ْٚػهس َهتب غ٪ٕٚ سذاز َؿس ع٢ً ايتٓعِٝ اؾٝد ٚايتٓط

 ." هلا
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم
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