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 وصَش انحح َشعً َذوة انحح انكبشي بًكت انًكشيت

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  13ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  29دد٠ 

 

اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز ، ّٜٛ غد ا٫ثٓني ، ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ يف دٚزتٗا ا٭زبعني ، اييت تكاّ ٖرا ايعاّ ٜسع٢ َعايٞ ٚشٜس 

باسح ٚعامل َٚؿهس َٚتدؿـ يف ايعًّٛ  200ؼت عٓٛإ " ثكاؾ١ اؿر .. َكؿد غسعٞ َٚطًب إْطاْٞ" ، مبػازن١ أنجس َٔ 

ر ايهرب٣ ، ايدنتٛز ٖػاّ بٔ عبد اهلل ايعباع ، إٔ ٚشاز٠ اؿر اعتادت َٓر أزبعني ٚأند أَني عاّ ْد٠ٚ اؿ .ايػسع١ٝ ٚغ٪ٕٚ اؿر

عاًَا ع٢ً تٓعِٝ ٚعكد ٖرٙ ايٓد٠ٚ يف َطتٌٗ غٗس ذٟ اؿذ١ َٔ نٌ عاّ مبػازن١ نباز عًُا٤ َٚؿهسٟ َٚجكؿٞ ٚأدبا٤ ايعامل 

دًٜٓٝا ٚعًًُٝا ٜتِ عربٙ ايتعازف ٚايتٛاؾٌ ايدٜين ٚاملعسيف اإلض٬َٞ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٚذيو ملا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َؿّٗٛ اؿر بؿؿت٘ ػُعًا 

ٚأؾاد إٔ ٖرا اؿدخ عرب قاٚزٙ ٚدًطات٘ ٜتٝح املعسؾ١ يػت٢ املٗتُني   .ٚايت٬قح بني ايجكاؾات بني املطًُني َٔ َػازم ا٭زض َٚػازبٗا

ؿر ٚاؿذٝر اييت تِٗ أ١َ اإلض٬ّ يف نٌ أزدا٤ ٚاملتدؿؿني يف ايعامل اإلض٬َٞ تدازع َٚٓاقػ١ ايككاٜا املدتًؿ١ ذات ايؿ١ً با

ايعامل نُا ت٧ٝٗ هلِ تبادٍ اـربات ٚايتذازب ملٛاد١ٗ ايتشدٜات اييت تطتٗدف ايعكٝد٠ ٚا٭١َ ٚايجكاؾ١ عادًا ٖرا املٛقٛع اؿٟٝٛ 

ٙ ايدنتٛز ٖػاّ ، ظٗٛد سه١َٛ ْٚٛ  .ٚادب ع٢ً ايعًُا٤ ٚاملؿهسٜٔ يٝكَٛٛا ظٗٛدِٖ ايع١ًُٝ ٚايؿهس١ٜ يتبؿري اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ

ست٢ عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ  -زمح٘ اهلل  -املًُه١ َٓر عٗد امل٪ضظ د٬ي١ املًو عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

٘ ، اييت تبرٍ نٌ اجملٗٛدات ٚتٓؿر ايعدٜد َٔ املػسٚعات اييت َا تصاٍ تتٛاؾٌ عُد هلل ٚؾكً -سؿع٘ اهلل -عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚمثٔ ايٓك١ً اؿكاز١ٜ ٚايدعِ ايػري احملدٚد مبصٜد َٔ ايتٛضعات يف اؿسَني   .ـد١َ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ٚاملػاعس املكدض١

ايػسٜؿني إقاؾ١ إىل تطٜٛس ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب ايتٛد١ٝٗٝ ٚايتٛع١ٜٛ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ، مبا ٜهسع ت١٦ٝٗ ا٭َانٔ املكدض١ ٚؾل 

ٖٞ قٌ تكدٜس ٚاسرتاّ نٌ املٓؿؿني ايرٜٔ ٜجٕٓٛ ٜٚجُٕٓٛ نٌ دٗد ملؿًش١ اإلْطإ املطًِ ٚغاؾ١ سذاز بٝت خطط قه١ُ اييت 

  .سؿعِٗ اهلل -اهلل اؿساّ ايرٜٔ ِٖ ع٢ً ايدٚاّ يف َسنص اٖتُاّ ٠٫ٚ ا٭َس
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 وصَش انحح َشعً َذوة انحح انكبشي بًكت انًكشيت االثٍُُ انًقبم
 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  12ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  28دد٠ 

ٜسع٢ َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز ّٜٛ ا٫ثٓني املكبٌ ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ يف دٚزتٗا ا٭زبعني اييت تكاّ ٖرا ايعاّ 

ّٛ باسح ٚعامل َٚؿهس َٚتدؿـ يف ايعً 200ؼت عٓٛإ " ثكاؾ١ اؿر .. َكؿد غسعٞ َٚطًب إْطاْٞ" مبػازن١ أنجس َٔ 

ٚأند أَني عاّ ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ ايدنتٛز ٖػاّ بٔ عبد اهلل ايعباع إٔ ٚشاز٠ اؿر اعتادت َٓر أزبعني  .ايػسع١ٝ ٚغ٪ٕٚ اؿر

عاًَا ع٢ً تٓعِٝ ٚعكد ٖرٙ ايٓد٠ٚ يف َطتٌٗ غٗس ذٟ اؿذ١ َٔ نٌ عاّ مبػازن١ نباز عًُا٤ َٚؿهسٟ َٚجكؿٞ ٚأدبا٤ ايعامل 

و ملا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َؿّٗٛ اؿر بؿؿت٘ ػُعًا دًٜٓٝا ٚعًًُٝا ٜتِ عربٙ ايتعازف ٚايتٛاؾٌ ايدٜين ٚاملعسيف اإلض٬َٞ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٚذي

ٚأؾاد إٔ ٖرا اؿدخ عرب قاٚزٙ ٚدًطات٘ ٜتٝح املعسؾ١ يػت٢ املٗتُني   .ٚايت٬قح بني ايجكاؾات بني املطًُني َٔ َػازم ا٭زض َٚػازبٗا

ازع َٚٓاقػ١ ايككاٜا املدتًؿ١ ذات ايؿ١ً باؿر ٚاؿذٝر اييت تِٗ أ١َ اإلض٬ّ يف نٌ أزدا٤ ٚاملتدؿؿني يف ايعامل اإلض٬َٞ تد

ايعامل نُا ت٧ٝٗ هلِ تبادٍ اـربات ٚايتذازب ملٛاد١ٗ ايتشدٜات اييت تطتٗدف ايعكٝد٠ ٚا٭١َ ٚايجكاؾ١ عادًا ٖرا املٛقٛع اؿٟٝٛ 

ْٚٛٙ ايدنتٛز ٖػاّ ظٗٛد سه١َٛ   .١ ٚايؿهس١ٜ يتبؿري اؿذاز ٚاملعتُسٜٔٚادب ع٢ً ايعًُا٤ ٚاملؿهسٜٔ يٝكَٛٛا ظٗٛدِٖ ايعًُٝ

ست٢ عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ  -زمح٘ اهلل  -املًُه١ َٓر عٗد امل٪ضظ د٬ي١ املًو عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

عات اييت َا تصاٍ تتٛاؾٌ عُد هلل ٚؾكً٘ اييت تبرٍ نٌ اجملٗٛدات ٚتٓؿر ايعدٜد َٔ املػسٚ -سؿع٘ اهلل -عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚمثٔ ايٓك١ً اؿكاز١ٜ ٚايدعِ ايػري قدٚد مبصٜد َٔ ايتٛضعات يف اؿسَني   .ـد١َ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ٚاملػاعس املكدض١

ا٭َانٔ املكدض١ ٚؾل ايػسٜؿني إقاؾ١ إىل تطٜٛس ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب ايتٛد١ٝٗٝ ٚايتٛع١ٜٛ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ، مبا ٜهسع ت١٦ٝٗ 

خطط قه١ُ اييت ٖٞ قٌ تكدٜس ٚاسرتاّ نٌ املٓؿؿني ايرٜٔ ٜجٕٓٛ ٜٚجُٕٓٛ نٌ دٗد ملؿًش١ اإلْطإ املطًِ ٚغاؾ١ سذاز بٝت 

  .سؿعِٗ اهلل -اهلل اؿساّ ايرٜٔ ِٖ ع٢ً ايدٚاّ يف َسنص اٖتُاّ ٠٫ٚ ا٭َس
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 وانضواسهُئت حطىَش يكت حسخعشض يششوعبحهب أيبو انحدبج 
 

 13/09/2015ا٭سد  َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 

اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ١٦ٖٝ تطٜٛس  بسعا١ٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ َطتػازخادّ

َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ؽتتِ ١٦ٖٝ تطٜٛس َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ غًدا ا٭سد َعسض تعسٜـ املػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ 

هل١٦ٝ تطٜٛسَه١ املهس١َ ٚاملػاعس  ٚأٚقح َطاعد ا٭َني ايعاّ .اييت تػسف عًٝٗا اهل١٦ٝ يتٓؿٝر املدطط ايػاٌَ مله١ املهس١َ

املكدض١ املٗٓدع خايد بٔ عبداؿؿٝغ ؾدا إٔ اهلدف َٔ إقا١َ املعسض يف ٖرٙ ايؿرت٠ ٖٛ تعسٜـ سذاز بٝت اهلل اؿساّ بايٓٗك١ 

-ٜدٙ اهللأ-ايعُسا١ْٝ اييت تػٗدٖا ايعاؾ١ُ املكدض١ بتٛدٝ٘ نسِٜ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

، ٚإعطا٤ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚأٖايٞ املٓطك١ ٚايصٚاز حمل١ َٔ خ٬ٍ اجملطُات ٚايًٛسات ٚغاغات ايعسض هلرا ايعٌُ ٚتكدِٜ تؿٛز 

  .ناٌَ ملا تطُح إيٝ٘ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ َٔ خدَات َتها١ًَ يكاؾدٟ ايعاؾ١ُ املكدض١ بعد أعٛاّ ق١ًًٝ بإذٕ اهلل

ٝ٘ دٗات سه١َٝٛ ٚغسنات تطٜٛس١ٜ )ٚشاز٠ املاي١ٝ ممج١ً يف َػسٚع تٛضع١ املطذد اؿساّ ١٦ٖٝٚ تطٜٛس ٚأقاف: إٕ املعسض تػازى ؾ

َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ٚغسن١ ايبًد ا٭َني يًت١ُٝٓ ٚايتطٜٛس ايعُساْٞ ٚغسن١ بٛاب١ َه١ ٚغسن١ قطازات َه١ يًٓكٌ 

ٚزؾع املٗٓدع خايد ؾدا ايػهس ٚايتكدٜس ٚا٫َتٓإ يؿاسب  .(ٌ عُسايعاّ ٚغسن١ أّ ايكس٣ يًت١ُٝٓ ٚغسن١ بٔ ٫دٕ ٚغسن١ دب

ايطُٛاملًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ أَري املٓطك١ ع٢ً دعُ٘ اي٬قدٚد ايرٟ تتًكاٙ اهل١٦ٝ َٔ يدٕ مسٛٙ ايهسِٜ َٚتابعت٘ املطتُس٠ 

 .ٜهٕٛ ي٘ ا٭ثس يف ضسع١ الاش املػسٚعات ٚسسؾ٘ ع٢ً تريٌٝ ايؿعاب أَاّ تٓؿٝر املػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ مما

ٚقاٍ ؾدا: إٕ َه١ املهس١َ ٚاملػاعساملكدض١ غٗدا تصاٜدًا َطسدًا يف أعداد اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚاز َٔ داخٌ املًُه١ ٚخازدٗا 

ٜٛس ايعُسإ يٝشكل ايتٛاشٕ خ٬ٍ ايعكٛد ايج٬ث١ املاق١ٝ َٚٔ ٖرا املٓطًل بسشت أ١ُٖٝ َٛانب١ ذيو ايتدؾل يكٝٛف ايسمحٔ بت١ُٝٓ ٚتط

املطًٛب يتطًعات املٛاطٓني يًت١ُٝٓ اؿكس١ٜ ٚايعُسا١ْٝ ع٢ً غساز َا سدخ َٔ ْٗك١ ت١ُٜٛٓ يهاؾ١ َدٕ املًُه١، َٚا بني اؿادات 

تػاز َٚٔ أِٖ ٖرٙ املستهصات ا٫ضرتاتٝذ١ٝ اييت ٚقعٗا ؾاسب ايطُٛ املًهٞ َط .املاض١ يكٝٛف ايسمحٔ يًددَات ٚاملساؾل ايعا١َ

خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ َٔ خ٬ٍ ز٩ٜت٘ يت١ُٝٓ اإلْطإ ٚبٓا٤ املهإ َٚٓٗا مت 

ا٫ْط٬م يتدطٝط َه١ املهس١َ عرب املٓطًكات ايتاي١ٝ ايهعب١ املػسؾ١ ٖٞ ا٭ضاع ٚاملٓطًل يًت١ُٝٓ ٚا٫زتكا٤ بت١ُٝٓ إْطإ املٓطك١ 

 .ٟٛ ا٭َني ٚإٔ تهٕٛ َه١ املهس١َ أمنٛذدًا َػسؾًا ًًَُٚٗا يًًُُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚيًعامل اإلض٬َٞيٝبًؼ ٚؾـ ايك

ٌٝ دٚز ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ املتٛاش١ٜ ٚاملتٛاش١ْ بني اإلْطإ ٚاملهإ يف كتًـ اجملا٫ت ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايع١ًُٝ ٚايعُسا١ْٝ ٚتؿع

ٚاْط٬قًا َٔ ٖرٙ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ قاَت ا٭َا١ْ  . ٚاـاف ٚايرٟ هب إٔ ٜتعاظِ دٚزٙ يف ٖرٙ املسس١ً اهلا١َ ايػسان١ بني ايكطاعني ايعاّ

ايعا١َ هل١٦ٝ تطٜٛس َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ مبسادع١ ْتا٥ر ناؾ١ ايدزاضات ايطابك١ ٚمت إعداد املدطط ايػاٌَ مله١ املهس١َ 

 .ٖـ1462رتاتٝذٞ يًت١ُٝٓ ست٢ عاّ ٚاملػاعس املكدض١ ايرٟ ٜعد ا٫طاز اض
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 إلسشبد انحدُح« األيش ببنًعشوف»عضًىا يٍ 0541انسُذ :
 

 

 13/09/2015 ا٭سد ايسٜاض - ايهسمشٞ َػازٟ

 

أغاد ايس٥ٝظ ايعاّ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايطٓد مبا تًكاٙ ايس٥اض١ ايعا١َ َٔ 

ٚأند إٔ ايس٥اض١ تًك٢ نٌ ايدعِ ٚايتأٜٝد ٚايتػذٝع ٚايرٟ ػ٢ً يف تطًِ ايس٥اض١ ايعا١َ ملب٢ٓ  .دعِ ٚتأٜٝد َٚ٪اشز٠ َٔ قبٌ ٠٫ٚ ا٭َس

َٛاقع يف َصديؿ١ َع َا ضًِ  5َٛاقع يف عسؾ١ َع املسنص ايتٛدٝٗٞ ٚ 10َٛاقع يف ٢َٓ ٚ 10يف فُع ايدٚا٥س اؿه١َٝٛ ٚنريو تطًِ 

ًٓا  هلا َٔ كتًـ إٕ ٖرا ايدعِ قاعـ املط٪ٚي١ٝ ٚشادْا إؾساًزا ع٢ً إٔ ٜكدّ اؾُٝع »ا٭َانٔ يف َه١ ٚمح٢ اؿسّ ٚاملٛاقٝت، َبِّ

ٚؾ٢ ضٝام آخس ضاُٖت اؾٗٛد اييت قاّ بٗا أعكا٤ ١٦ٖٝ ا٭َس  .«َا ٜطتطٝع َٔ عٌُ َتُٝص، ٚإٔ ٜهٕٛ ايتُٝص يف ايعٌُ غعاز عًُٓا

املسانص ايتٛد١ٝٗٝ يف َه١ املهس١َ يف َطاعد٠ بعض اؿذاز ايعايكني يف دباٍ عسؾات ٚايٓٛز ٚثٛز  باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس يف

َٔ ايػسم دسا٤ ا٭َطاز ايػصٜس٠ اييت ٖطًت ع٢ً املٓطك١. ٚمتهٔ ا٭عكا٤ املٛدٛدٕٚ يف املسانص َٔ تٛدٝ٘ ايصٚاز ٚإٜٛا٥ِٗ يف 

 .ٚد١ٜ ْعًسا يهجاؾ١ ا٭َطاز اييت اضتُست قساب١ ْؿـ ايطاع١املسانص، ْٚؿشِٗ بعدّ املداطس٠ يف ايرٖاب يًذباٍ ٚا٭

ٚٚد٘ ايس٥ٝظ ايعاّ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبد اهلل ايطٓد، مجٝع ؾسم اهل١٦ٝ ايعا١ًَ 

 .عإٚ َع اؾٗات املدتؿ١يف اؿر مبطاعد٠ اؿذاز ٚتكدِٜ مجٝع َا ًٜصّ هلِ َٔ َطاعد٠ ٚخدَات إْطا١ْٝ بايت
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 انشًىنُت وانخكبيم أبشص ياليح انخطط انخشغُهُت بًخخهف انقطبعبث نخذيت انحدبج
 

 13/09/2015 ا٭سد املٓٛز٠ املد١ٜٓ - ايٓٗازٟ أمحد

 

ايتػػ١ًٝٝ يهاؾ١ أند َدٜس عاّ إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ بإَاز٠ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ضاَٞ بٔ أمحد عٝطاٟٚ تؿعٌٝ اـطط 

ٖـ ٚؾل آي١ٝ 1436اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ خ٬ٍ َٛضِ اؿر يًعاّ اؾازٟ 

َٓٗذ١ٝ تها١ًَٝ بني مجٝع اؾٗات ذات ايع٬ق١ ٚذيو ي٬زتكا٤ مبطت٣ٛ اـدَات املكد١َ يصٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ بإغساف َباغس 

أيـ  21 .ٌ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١َٔ قب

أيـ َٛظـ َٚٛظؿ١ مبدتًـ ايكطاعات املد١ْٝ اؿه١َٝٛ  21ٚنػـ عٝطاٟٚ يف سٛازٙ ايؿشؿٞ عٔ ػٓٝد َاٜصٜد عٔ  َٛظـ

َر ايتػػ١ًٝٝ املكد١َ يصٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ مبا ٜتٛانب َع ا٭طس اييت ٚقعتٗا ايكٝاد٠ اؿه١ُٝ ٚاـاؾ١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ يتٓؿٝر ايربا

ٚقاٍ عٝطاٟٚ: بإٔ أٚيٝات ا٭ٖداف  ا٫زتكا٤ باـدَات .يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ يف َٛضِ اؿر -سؿعِٗ اهلل-

َاز٠ تتكُٔ اإلزتكا٤ مبطت٣ٛ اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايعا١َ يًدط١ ايتػػ١ًٝٝ يإلداز٠ ايعا١َ يًشر ٚايعُس٠ باإل

ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٔ خ٬ٍ تٓعِٝ اـطط ايتػػ١ًٝٝ ؾُٝع اؾٗات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر ٚؾل ايُٓاذز املٛسد٠ بٗدف تٓطٝل ٚ تٛسٝد 

ع٢ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ، باإلقاؾ١ إىل تكدِٜ تًو اؾٗٛد يكُإ عدّ ايتعازض ٚايتداخ٬ت بني اـدَات ملدتًـ اؾٗات اييت تط

َُذٌُ اـدَات  ايسنٔ اـاَظ  .اـدَات بػهٌ تهاًَٞ َٓطل يف مجٝع املٛاقع اييت ٜستادٖا اؿذاز ٚأغاز عٝطاٟٚ إىل إٔ 

س١َ ٚاملد١ٜٓ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ ؾرت٠ أدا٤ ايسنٔ اـاَظ يف َه١ امله -أٜدٖا اهلل-املكد١َ تأتٞ قُٔ دٗٛد ايدٚي١ 

املٓٛز٠ يتريٌٝ ايؿعٛبات ٚاملعٛقات اييت َٔ املُهٔ إٔ تٛاد٘ قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ أدا٤ ايٓطو ٚإهاد اؿًٍٛ ايع١ًُٝ ايكاب١ً يًتطبٝل 

ب َٔ خ٬ٍ َتابع١ ضري أدا٤ اـد١َ املكد١َ ٚتدازع ايعكبات املسؾٛد٠ ع٢ً َداز ا٭عٛاّ املاق١ٝ ٚايتٓطٝل َع اؾٗات املع١ٝٓ يتذٓ

ٚعٔ ؼطني أدا٤ ايعاًَني يف َٛضِ اؿر أند عٝطاٟٚ بإٔ اـطط ايتدزٜب١ٝ نؿًت  أْع١ُ ايتدزٜب .سدٚثٗا يف املٛاضِ ايكاد١َ

تطٜٛس أْع١ُ ايتدزٜب إلداز٠ عًُٝات ايتدزٜب بؿٛز٠ َتها١ًَ تتكُٔ إقا١َ ايدٚزات ٚٚزؽ ايعٌُ َٔ خ٬ٍ نؿا٤ات تدزٜب١ٝ َتُٝص٠ 

اإلسؿا١ٝ٥ اي٬ش١َ ٯي١ٝ ايعٌُ ايتدزٜيب يًُٛظؿني طٛاٍ ايعاّ ٚيهاؾ١ اؾٗات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر  ٚؾ٫ًٛ إىل زؾد ايتكازٜس

خدَات  .يت١ُٝٓ قدزات َٓطٛبٝٗا املعسؾ١ٝ ٚاملٗاز١ٜ بايتٓطٝل َع اؾٗات ا٭نادمي١ٝ َٚسانص ايتدزٜب يتشكٝل ايتهاٌَ ا٭َجٌ يف ا٭دا٤

َات ايتؿاع١ًٝ يف ايعامل ا٫ؾرتاقٞ اييت تكدَٗا ؾ١ٓ اؿر بإَاز٠ املٓطك١ ٚاييت ؼانٞ ْعاّ ٚيؿت عٝطاٟٚ إىل َطت٣ٛ اـد تؿاع١ًٝ

بػهٌ َٜٛٞ عرب َ٪غسات إسؿا١ٝ٥ تٛقح ناؾ١ املعًَٛات ٚا٭زقاّ املتعًك١ مبٛضِ اؿر بعد عكد ادتُاعات « ايتكازٜس اإلسؿا١ٝ٥»

تًو اؾٗٛد يف إعداد ايبٝاْات املعًَٛات١ٝ اي٬ش١َ إللاش ايتكازٜس اإلسؿا١ٝ٥ تٓطٝك١ٝ يًُهًؿني َٔ كتًـ اؾٗات ذات ايع٬ق١ يتٓطٝل 

اي١َٝٛٝ ٚاـتا١َٝ بؿٛز٠ دقٝك١، باإلقاؾ١ إىل ْػس تًو املعًَٛات عرب أْع١ُ ا٫تؿاٍ املدتًؿ١ نايسضا٥ٌ ايٓؿ١ٝ ٚايربٜد اإليهرتْٚٞ 

ٚأبإ َدٜس عاّ اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ بإَاز٠  قددات ش١َٝٓ .ايرن١ٝٚاملٛقع اإليهرتْٚٞ يًذ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ ٚتطبٝكـات ا٭دٗص٠ 

َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إٔ ايًذ١ٓ ٚقعت قددات ش١َٝٓ ملدتًـ ايعًُٝات املتعًك١ بػ٪ٕٚ اؿذاز طٛاٍ ؾرت٠ بكا٥ِٗ يف طٝب١ ايطٝب١ خ٬ٍ 

طٝل ٚاإلغساف ع٢ً أعُاٍ ايًذإ املٝدا١ْٝ َٚتابع١ خدَات املٛمسني )َٛضِ َاقبٌ اؿر َٚٛضِ َابعد اؿر( َٔ خ٬ٍ املتابع١ ٚايتٓ

اؾٗات املػازن١ يف تكدِٜ اـد١َ ٚايعٌُ ع٢ً اضتكباٍ ايػها٣ٚ ٚاملكرتسات ٚاملػازن١ يف ايدزاضات ٚايبشٛخ املتعًك١ بأعُاٍ 

تؿٜٛر َٚػادز٠ اؿذاز ٚايتأند َٔ  اؿر َٚساقب١ غسنات ايٓكٌ يف ايطسٜل ايطسٜع ايسابط بني ايعاؾُتني املكدضتني َٚتابع١ أعُاٍ
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ت١٦ٝٗ ايٛسدات ايطه١ٝٓ املدؿؿ١ يكٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايعٌُ ع٢ً ايتٓطٝل َع ايبٓو اإلض٬َٞ يًت١ُٝٓ يف زؾد 

ٛضِ سر ٚؾٓد ايعٝطاٟٚ بساَر ايعٌُ املتك١ُٓ يًدط١ ايتػػ١ًٝٝ مل بساَر ايتػػٌٝ .كايؿات بٝع ضٓدات ا٭قاسٞ خ٬ٍ َٛضِ اؿر

ٖـ املتُج١ً يف ايتٓطٝل املطتُس بني اؾٗات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر يًُٛقٛعات ايتٓع١ُٝٝ اإلداز١ٜ ٚاملٝدا١ْٝ يتشطني اـدَات 1436

ٚقُإ تهاًَٗا ٚدٛدتٗا ٚ َتابع١ آخس املطتذدات، ٚتٛثٝل ا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚإبساش تٛؾٝات ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ َٚتابع١ ايتٛدٝٗات 

يكسازات املٓع١ُ، ٚتؿعٌٝ بسْاَر ايتكازٜس اإلسؿا١ٝ٥ يتٛسٝد َؿدز املعًَٛات ٚإتاستٗا يًُطتؿٝدٜٔ بؿٛز٠ تتٓاضب َع طبٝع١ ايعٌُ ٚا

اإليهرتْٚٞ يف املٛضِ ٚتؿعٌٝ غسؾ١ ايعًُٝات املػرتن١ )ايب٬غات( ٫ضتكباٍ ايب٬غات ٚمتسٜسٖا يًذٗات املدتؿ١ َٚتابع١ اؿا٫ت 

 5ٚعٔ امل٪غسات ايس٥ٝط١ يكٝاع ا٭دا٤ يف َٛضِ اؿر أٚقح عٝطاٟٚ أْٗا تتكُٔ  َ٪غسات ا٭دا٤  .احملددات ايص١َٝٓٚؾكًا يًُعاٜري ٚ

 15ب٬ؽ عرب املتابع١ املٝدا١ْٝ ٚايتعاٌَ َع ايب٬غات يف غسؾ١ ايعًُٝات، باإلقاؾ١ إىل عكد  1100قاٚز ز٥ٝط١ تبدأ يف تٛقع اضتكباٍ 

عاد١ً ٚأخس٣ اضتباق١ٝ ٭سداخ َتٛقع١ تتطًب ايتٓطٝل ٚايتهاٌَ بني كتًـ اؾٗات ايعا١ًَ يف َٛضِ  ادتُاعًا تٓطٝكًٝا ملٛقٛعات

شٜازات يًُٛاقع املٝدا١ْٝ يًتأند َٔ اؾاٖص١ٜ ٚا٫ضتعداد يتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ ؾرت٠  10اؿر، باإلقاؾ١ إىل تطذٌٝ 

( َتدزبًا تًيب ناؾ١ َٓاسٞ أعُاٍ اؿر بػهٌ عاّ ٚأخريًا إؾداز 3945ب١ٝ ٚتجكٝؿ١ٝ يـ )بكا٥ِٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتٓعِٝ بساَر تدزٜ

 خد١َ اؿذاز .إسؿا٥ٝات يًشذاز بؿٛز٠ ١َٜٝٛ ٚتصٜٚدٖا يًذٗات املع١ٝٓ بأعُاٍ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠

َُذٌُ اـطط ايتػػ١ًٝٝ ملدتًـ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اييت تسنص ع٢ً  ٚاضتعسض عٝطاٟٚ خ٬ٍ اؿٛاز 

ا٫زتكا٤ مبطت٣ٛ اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ خ٬ٍ ػٓٝد ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاإلَهاْٝات املاد١ٜ ٚتطدريٖا 

ا دٗدًا يف اييت ٫ تأيٛ -أٜدٖا اهلل-ـد١َ شٚاز َطذد زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف ؾٛز٠ تها١ًَٝ تعهظ دٗٛد ايدٚي١ 

 .خد١َ قٝٛف ايسمحٔ َٓر ؿع١ ٚؾٛهلِ إىل أزاقٞ املًُه١ ٚست٢ َٛعد تٛدٜعِٗ إىل ب٬دِٖ بعد أدا٤ ايٓطو

نُا ْٛٙ إىل دٚز ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ؼكٝل ايساس١ ٚايطُأ١ْٓٝ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خ٬ٍ تعصٜص  اضتُساز ا٭دا٤

١ ٚايتػػ١ًٝٝ ٚؾل َعاٜري ا٭دا٤ احملدد٠ يتٓؿٝر إضرتاتٝذٝات ايتشطني املطتُس ـد١َ اؿذاز اييت ٫ تتٛقـ أدا٤ مجٝع اـدَات املٝداْٝ

بٗدف زؾع نؿا٠٤ ا٭دا٤ ٚتٝطري إدسا٤اتِٗ خ٬ٍ عًُٝات ايتؿٜٛر إىل ايٛسدات ايطه١ٝٓ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚعًُٝات املػادز٠ إىل َه١ 

١ بعد اْتٗا٤ املٛضِ مبػ١٦ٝ اهلل، إىل داْب تؿعٌٝ َسانص اـدَات يف ضاسات املطذد ايٓبٟٛ املهس١َ يًٛؾٛد عرب املٓاؾر اؾٜٛ

  َساقب١ ا٭ضٛام .ضاع١ طٛاٍ أٜاّ ا٭ضبٛع خ٬ٍ املٛضِ 24ايػسٜـ ٚتٓؿٝر ايرباَر ٚاـدَات ع٢ً َداز 

خ٬ٍ اضتُساز َساقب١ دٛد٠ ٚض١َ٬ ا٭غر١ٜ ٚاملٝاٙ ٚيؿت إىل دٗٛد أَا١ْ املٓطك١ يف تؿعٌٝ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ اؿر اؾازٟ َٔ 

ٚايتأند َٔ تٛؾس ايػسٚط ايؿش١ٝ يف مجٝع َٛاقع تداٍٚ ا٭غر١ٜ ٚناؾ١ املٛاقع ايتابع١ يًؿش١ ايعا١َ ٚايعٌُ ع٢ً تهجٝـ اؾ٫ٛت 

ع َٚهاؾش١ ايباع١ اؾا٥ًني مبسنص١ٜ ٚايسقاب١ ع٢ً املٓاؾر ايػرا١ٝ٥ ٚتؿعٌٝ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملساقب١ أدا٤ ا٭ضٛام ٚتٓعُٝٗا ٚاملصاز

املد١ٜٓ ٚايتأند َٔ تؿعٌٝ خط١ َهاؾش١ ايػؼ ايتذازٟ، َػريًا نريو إىل دٚز ؾسع ٚشاز٠ ايتذاز٠ يف ايتأند َٔ تٛؾس ايطًع 

ع عرب تكسٜس ايت١ُٜٝٓٛ َٔ خ٬ٍ اؾ٫ٛت املٝدا١ْٝ ع٢ً ق٬ت ايتُٜٛٔ ٚايتأند َٔ عدّ ٚدٛد َػا٠٫ يف ا٭ضعاز َٚتابع١ أضعاز ايطً

ٚتطسم عٝطاٟٚ ؾٗٛد املدٜس١ٜ ايعا١َ يًُٝاٙ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف تؿعٌٝ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًشر َٔ  تٛؾري املٝاٙ .ايطًع ا٭ضبٛعٞ

خ٬ٍ تٛؾري املٝاٙ بػهٌ َٓتعِ دٕٚ اْكطاع ٚاحملاؾع١ ع٢ً نؿا٠٤ عٌُ غبهات ايؿسف ايؿشٞ يف املٓطك١ املسنص١ٜ، ٚتػػٌٝ 

ٚأغاز عٝطاٟٚ إىل ػٓٝد أنجس  خدَات َٝدا١ْٝ .اؾ١ َٝاٙ ايؿسف ايؿشٞ بهؿا٠٤ ٚتٛؾري ايك٣ٛ ايعا١ًَ بايًذإ املدتؿ١قط١ َع

َٛظؿًا قُٔ قطاع اـدَات بامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ يتٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ايتها١ًَٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ  2450َٔ 

َػادزتِٗ بهؿا٠٤ إداز١ٜ َٚٝدا١ْٝ عاي١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تطدري ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ يف ناؾ١ تعا٬َت امل٪ضط١  املٓٛز٠ َٓر ؿع١ ٚؾٛهلِ ٚست٢

ٚقبط إدسا٤ات تٛثٝل عكٛد اإلضهإ اـاؾ١ باؿذاز َٚتابع١ اغرتاطات ايط١َ٬ يف ايٛسدات ايطه١ٝٓ ٚؼطني َطت٣ٛ إدسا٤ات 

ٚأند ايعٝطاٟٚ إٔ ْكاب١ ايطٝازات تكُٔ تٛؾري َكعد َٓاضب يًشاز يٓكً٘ بسًا  زْكٌ اؿذا .تٛدٜع اؿذاز عٓد َػادزتِٗ طٝب١ ايطٝب١
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َٔ َهإ ٚؾٛي٘ إىل أَانٔ ايعباد٠ يتأد١ٜ ايؿسٜك١ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي٘ ٚتٛدٜع٘ إىل َهإ املػادز٠، ٚتكدِٜ عد٠ خٝازات َٔ 

عًٝٗا، َٚتابع١ داٖص١ٜ اؿاؾ٬ت ٚايتأند َٔ ؾٝاْتٗا  َطتٜٛات املكاعد يًشاز ايهسِٜ َع ا٫يتصاّ مبتطًبات ا٭َٔ ٚايط١َ٬ املتعازف

 .ايدٚز١ٜ، ٚتكدِٜ خدَات ايطٛاز٨ يًشاؾ٬ت ع٢ً طسٜل اؿسَني، ٚنريو ؾشـ ايطا٥كني املػازنني يف ْكٌ اؿذاز

عسٜـ بأسهاّ نُا أغاز عٝطاٟٚ يًدٚز ايرٟ ٜكدَ٘ ؾسع ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ بطٝب١ ايطٝب١ يًشذاز َٔ خ٬ٍ ايت اؿذاز تٛع١ٝ

اؿر ٚايصٜاز٠ ٚتٛقٝح ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ ْٚػس ايعًِ ايػسعٞ امل٪ؾٌ ٚاملٓٗذٞ ايٛضطٞ يتٛع١ٝ املعتُسٜٔ ٚاؿذاز ٚايصٚاز با٭سهاّ 

 .ناب١ٓٝ يًتٛع١ٝ يف َٛاقع َتعدد٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ 18املتعًك١ بٗرا ايٓطو ٚايسد ع٢ً اضتؿطازاتِٗ، سٝح مت ْػس قساب١ 

ٚأؾاد عٝطاٟٚ إٔ ٚشاز٠ ايؿش١ اضتهًُت َٔ داْبٗا مجٝع اإلدسا٤ات ٚايتذٗٝصات اهلادؾ١ إىل قُإ ض١َ٬ قٝٛف  ؿش١ٝاملٓػآت اي

ايسمحٔ خ٬ٍ ؾرت٠ إقاَتِٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتكدِٜ مجٝع اـدَات ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ ٚاإلضعاؾ١ٝ ع٢ً أع٢ً املطتٜٛات، َػريًا إىل 

 كتًـ ايؿ٦ات ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ يتٓؿٝر اـط١ ايتػػ١ًٝٝ بهاؾ١ املطتػؿٝات َٚسانص َٛظـ يف 8000َػازن١ أنجس َٔ 

ْٚٛٙ عٝطاٟٚ إىل َػازن١ ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ باملد١ٜٓ املٓٛز٠  ايتدابري اإلضعاؾ١ٝ .ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ ا٭ٚي١ٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

ل َع ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚاملدٜس١ٜ ايعا١َ يًػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ٚتكدِٜ اـدَات اإلضعاؾ١ٝ ايعاد١ً بايتٓطٝ

 1000مبػازن١ أنجس َٔ « اإلضعاف اؾٟٛ»ٚتػػٌٝ املسانص اإلضعاؾ١ٝ املٓتػس٠ يف ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚتػػٌٝ خد١َ 

سسًٞ عًُٝات د١ٜٛ ٚخدَات أزق١ٝ، باإلقاؾ١ إىل ايؿسم َٛظـ َٚٛظؿ١ َٔ إدازٜني ٚطٝازٜٔ ٚأطبا٤ َٚٗٓدضٞ ؾٝا١ْ د١ٜٛ َٚ

نُا أغاز إىل اؾٗٛد اييت تبرهلا ٚناي١  أدٛا٤ إميا١ْٝ .َسنص إضعايف يف َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 13اإلضعاؾ١ٝ املٝدا١ْٝ ايعا١ًَ يف 

َٛظـ  5000اهلل عًٝ٘ ٚضًِ مبػازن١  ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ يت١٦ٝٗ ا٭دٛا٤ اإلميا١ْٝ يصٚاز َطذد املؿطؿ٢ ؾ٢ً

( باب ٚتٓعِٝ خدَات ايٓعاؾ١ ٚايؿٝا١ْ ٚايطكٝا مبا ٫ ٜ٪ثس ع٢ً ايصٚاز 100ٚعددٖا ) 24َٚٛظؿ١ يؿتح أبٛاب املطذد ايٓبٟٛ ع٢ً َداز 

 .أٚ ٜكاٜكِٗ أثٓا٤ عباداتِٗ
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 يُشآث سكُُت ببنًذَُت انًُىسة 7إَقبف حفىَح انحدبج عٍ 
 

 13/09/2015 ا٭سد اؾٗين َٛض٢

 

َٓػآت باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ملدايؿتٗا ؾُٝا زؾد ايدؾاع املدْٞ عدد َٔ املدايؿات 7أٚقـ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تؿٜٛر اؿذاز إىل 

َٓػآت إضهإ  باملد١ٜٓ املٓٛز٠، سٝح نجؿت َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ د٫ٛتٗا املٝدا١ْٝ يتؿكد اغرتاطات ايط١َ٬ يف

 .اؿذاز يف مجٝع أسٝا٤ املد١ٜٓ، َٚٓع اضتشداخ أٟ كايؿات تٗدد ض١َ٬ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ

ٚأٚقح ايًٛا٤ شٖري بٔ أمحد ضبٝ٘، َدٜس ايدؾاع املدْٞ، إٔ اؾ٫ٛت املٝدا١ْٝ يدٚزٜات ايط١َ٬ ٚؾسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ، مشًت مجٝع 

َٓػأ٠ ؾٓدق١ٝ ٚضه١ٝٓ تبًؼ طاقتٗا  636دم ٚاملٓػآت املؿسح هلا بإضهإ اؿذاز يف مجٝع أسٝا٤ املد١ٜٓ ٚايبايؼ عددٖا ايؿٓا

 .شٜاز٠ َٝدا١ْٝ ٚتؿتٝػ١ٝ 1300أيـ ساز، ٚذيو َٔ خ٬ٍ َا ٜكسب َٔ  339ا٫ضتٝعاب١ٝ َا ٜكسب َٔ 
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 حبخبً َصهىٌ يٍ انخبسج حخً َىو أيس 767أكثش يٍ 

 

 ٚاع –ايسٜاض 

 

( 967.249ٖـ ، )1436/  11/  28بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز ؿر ٖرا ايعاّ َٓر بد٤ ايكدّٚ ست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ أَظ املٛاؾل     

" سادًا عٔ طسٜل ايرب ،  17.427عٔ طسٜل اؾٛ، ٚ "  " ساًدا قدَٚٛا 940.234ٚسطب إسؿا١ٝ٥ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات ؾإٕ "  . سادًا

%( 2" سادًا عٔ عدد ايكادَني يٓؿظ ايؿرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ بٓطب١ قدزٖا ) 16.153" سادًا عٔ طسٜل ايبشس،ٚذيو بٓكـ "  9.588ٚ" 

 .تكسٜبًا
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 آنُت دقُقت نبُع وحىصَع انخزاكش وضبط حشكت انخفىَح إنً انًحطبث

 أنف حبج 071كبيهت نقطبس انًشبعش نُقم خطت حشغُهُت يخ

 

 

أعدت ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ممج١ً يف اإلداز٠ املسنص١ٜ 

يًُػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ خط١ َتها١ًَ يتػػٌٝ قطاز املػاعس يف 

َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، ٚتٛؾري نٌ ضبٌ ايساس١ يكٝٛف 

ايسمحٔ َٔ َطتددَٞ ايكطاز خ٬ٍ أدا٤ َٓاضو اؿر. 

ٚتطتٗدف اـط١ اييت ؼع٢ بدعِ َٚتابع١ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ 

أيـ ساز  370ٚايكس١ٜٚ ّ. عبدايًطٝـ بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ ْكٌ 

َٔ سذاز ايداخٌ ٚسذاز دٍٚ فًظ ايتعإٚ اـًٝذٞ ٚدٍٚ 

دٓٛب آضٝا ٚتسنٝا ٚأزٚبا، ٚؾكًا يًؿ٦ات املطتٗدؾ١ يًٓكٌ 

ٚتكُٓت ؼدٜدًا دقٝكًا  .بايكطاز ٚاملكد١َ َٔ قبٌ ٚشاز٠ اؿر

ملٛاقع كُٝات اؿذاز املؿسح هلا باضتدداّ ايكطاز َٚطازات 

ٚؾٛهلِ إىل احملطات يف َػعس ٢َٓ َٚٓػأ٠ اؾُسات ٚعسؾ١ َٚصديؿ١، ٚمت إؾداز ضت ؾ٦ات َٔ ايترانس ع٢ً ١٦ٖٝ أضاٚز ٜستدٜٗا 

املطُٛح هلِ باضتدداّ ايكطاز، سٝح ٜتِ تطًِٝ ايترانس اؿذاز َطتددَٛ ايكطاز سٍٛ املعؿِ، َع ؼدٜد يٕٛ خاف بهٌ ؾ١٦ َِٓٗ 

ٚاؾداٍٚ ايص١َٝٓ يًشذاز ٫ْط٬م فُٛعات اؿذاز َٔ املدُٝات إىل قطات ايكطاز ٚكططات َطازات املػا٠ ملدٜسٟ فُٛعات 

 بايٓكٌ بايكطاز، ٚنريو اـد١َ املٝدا١ْٝ ٚغسنات اؿر ٚايطٛاؾ١ مبٛدب قكس يكُإ ا٫يتصاّ بتٛشٜع ايترانس ع٢ً املطتٗدؾني

ٚمت ٚقع آي١ٝ  .َٛاعٝد ايتؿٜٛر يًُشطات املدؿؿ١ يهٌ فُٛع١ يًشد َٔ ايصساّ ٚايتهدع داخٌ احملطات أٚ املٛاقع احملٝط١ بٗا

َطازات يهٌ بٛاب١  7بٛاب١ إيهرت١ْٝٚ بعدد  60دقٝك١ يبٝع ٚتٛشٜع ترانس ؾعٛد ايكطاز ع٢ً اؿذاز املطتٗدؾني، ؾك٬ً عٔ تسنٝب 

يتطٌٗٝ دخٍٛ اؿذاز إىل قطات ايكطاز ايتطع يف ٢َٓ ٚعسؾ١ َٚصديؿ١. نُا تتكُٔ اـط١ إدسا٤ات دقٝك١ إلداز٠ اؿػٛد أضؿٌ 

ٚمشًت أٜكًا  .ٚسٍٛ قطات ايكطاز، نريو إدسا٤ات ؿُا١ٜ َٓاطل ْصٍٚ اؿذاز َطتددَٞ احملطات يف َػعسٟ عسؾات َٚصديؿ١

زغاد١ٜ ملطتددَٞ ايكطاز، ٚعكد عدد نبري َٔ ا٫دتُاعات ٚٚزؽ ايعٌُ َع َٓدٚبٞ َ٪ضطات تٓؿٝر عدد َٔ ايرباَر ايتٛع١ٜٛ ٚاإل

اؿر ٚايطٛاؾ١ َٚط٪ٚيٞ تؿٜٛر بعجات اؿر يًتعسٜـ برباَر ايتؿٜٛر إىل احملطات ٚاإلزغادات اـاؾ١ باضتدداّ ايترانس، ٚنريو 

ط١، يتعصٜص ضبٌ ايتٓطٝل ٚايتعإٚ يف تؿٜٛر اؿذاز يًكطاز عكد ادتُاعات تٓطٝك١ٝ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ املػازن١ يف تٓؿٝر اـ

 .ٚمحا١ٜ ض٬َتِٗ، باإلقاؾ١ إىل تدغني َٛقع إيهرتْٚٞ خاف بربْاَر تؿٜٛر َطتددَٞ ايكطاز
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 حبصشحهى انسُىل فٍ انًشبعش انًقذست

فٍ يكت انًكشيت َسهًىٌ فٍ إَقبر حدبج عبنقٍُ« انهُئبث»أعضبء   

 

 ايعٛميسٟضعدٕٚ  -ايسٜاض 

ضاُٖت اؾٗٛد اييت قاّ بٗا أعكا٤ ١٦ٖٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس يف     

املسانص ايتٛد١ٝٗٝ يف َه١ املهس١َ يف َطاعد٠ بعض اؿذاز ايعايكني يف دبٌ 

عسؾات ٚدبٌ ايٓٛز ٚدبٌ ثٛز أٍٚ َٔ أَظ دسا٤ ا٭َطاز ايػصٜس٠ اييت ٖطًت ع٢ً 

املتٛاددٕٚ يف املسانص َٔ تٛدٝ٘ ايصٚاز ٚإٜٛا٥ِٗ يف ٚمتهٔ ا٭عكا٤  .املٓطك١

املسانص، ْٚؿشِٗ بعدّ املداطس٠ يف ايرٖاب يًذباٍ ٚا٭ٚد١ٜ ْعسًا يهجاؾ١ ا٭َطاز 

ٚيف دبٌ ثٛز متهٔ ا٭عكا٤ َٔ إْكاذ ايعايكني  .اييت اضتُست قساب١ ْؿـ ضاع١

١ ا٭َس باملعسٚف ٚقد ٚد٘ ايس٥ٝظ ايعاّ هل٦ٝ .ٚاضتكاؾتِٗ إىل سني تٛقـ ا٭َطاز

ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ايػٝذ د. عبدايسمحٔ ايطٓد مجٝع ؾسم اهل١٦ٝ ايعا١ًَ يف اؿر 

مبطاعد٠ اؿذاز ٚتكدِٜ مجٝع َا ًٜصّ هلِ َٔ َطاعد٠ ٚخدَات إْطا١ْٝ بايتعإٚ َع 

اهلل عص ٚدٌ هلِ ايسمح١ ٚاملػؿس٠ اؾٗات املدتؿ١. نُا ٚد٘ تعاشٜ٘ ٭ضس إخٛآْا ٚأخٛاتٓا ايرٜٔ تٛؾٛا يف املطذد اؿساّ، ضا٬٥ 

 .ٚيًُؿابني ايػؿا٤ ايعادٌ
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 أنف حشكٍ َؤدوٌ يُبسك انحح 60

 تسنٞ ايطٜٛٗسٟ -َه١ املهس١َ 

 

ْاقؼ ز٥ٝظ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز تسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَسٜها ٚاضرتايٝا املطٛف طازم عٓكاٟٚ اـدَات املكد١َ     

ضٝ٪دٕٚ ايؿسٜك١ ٖرا ايعاّ َع ْا٥ب ز٥ٝظ ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ يف تسنٝا ايدنتٛز أنسّ نًؼ ْا٥ب ز٥ٝظ يطتني أيـ ساز تسنٞ 

ٚتسنص  .ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ يف تسنٝا، ٚايػٝذ ضًُٝإ ؾازٟ ًَشل ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ ايرتن١ٝ، ٚأعكا٤ َهتب غ٪ٕٚ اؿر ايرتن١ٝ

ظ اإلداز٠ ايطٝد أضا١َ شٚاٟٚ ٚعكٛ فًظ اإلداز٠ ايدنتٛز ا٫دتُاع يف َكس امل٪ضطط١ مبه١ املهس١َ عكٛز ْا٥ب ز٥ٝظ فً

َٔ  .مسري تٛنٌ سٍٛ ناؾ١ ايرتتٝبات اي٬ش١َ املتعًك١ عذاز تسنٝا َٔ ضهٔ ٚإعاغ١ ٚتٓك٬ت يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١

يػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ دٗت٘ زؾع ْا٥ب ز٥ٝظ ايػ٪ٕٚ ايد١ٜٝٓ يف تسنٝا ايدنتٛز أنسّ نًؼ غهسٙ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ا

عبدايعصٜص ع٢ً ايتط٬ٝٗت اييت سعٞ بٗا اؿذاز ا٫تساى، َجًٓٝا ع٢ً اؾٗٛد اييت تكدَٗا امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز تسنٝا 

ق١ ْٚٛٙ نًؼ باملػسٚعات اؾباز٠ ٚا٫لاشات ايع٬ُ .يتذٜٛد اـدَات املكد١َ ؿذادٓا ٚايتذاٚب َع نٌ َطايبٓا ٚت٬يف ايطًبٝات

ٚايتط٬ٝٗت ايعع١ُٝ ٚاـدَات اؾ١ًًٝ اييت تطدسٖا املًُه١ ضًٜٓٛا بكٝاد٠ ٚتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ 

ٚأند بإٔ تٛضع١ ٚعُاز٠ اؿسَني ايػسٜؿني ٚاييت تعد أنرب  .يف ضبٌٝ زعا١ٜ ٚخد١َ قٝٛف ايسمحٔ -سؿع٘ اهلل-عبدايعصٜص 

و املػازٜع اهلا١ً٥ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١ تأتٞ يف َكد١َ ٖرٙ ا٫لاشات تٛضع١ هلُا عرب ايتازٜذ، ٚنري

 .ٚايتطٛزات ايعع١ُٝ اييت تػٗدٖا ٖرٙ ايدٜاز املكدض١، ٚتطذٌ مبداد َٔ ايٓٛز ٚايرٖب يف ؾؿشات ايتازٜذ
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 حبج َحخضٍ َبئب انىصَش وَدهش ببنبكبء

 

 ّ 20:02:01    12/09/2015( املهس١َ َه١) ايسبٝعٞ عبدايعصٜص

 

دٗؼ اؿاز املؿسٟ قُٛد ضؿٝإ بايبها٤ ٖٚٛ ٜطتُع ؿدٜح أ

بايتٛدٝٗات ايؿادز٠ َٔ  ْا٥ب ٚشٜس ايؿش١ ايدنتٛز محد ايكًٜٛع

خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص بٓكٌ ناؾ١ 

املؿابني َٔ املطتػؿٝات بطٝازات إضعاف فٗص٠ ٚمتهِٝٓٗ َٔ 

اؿر ٚتٛؾري زعا١ٜ تا١َ هلِ، إذ مل ٜتُايو ضؿٝإ ْؿط٘ يد٣ مساع٘ ذيو، سٝح نإ ىػ٢ إٔ ٜؿكد ؾسؾ١ اؿر اييت ظٌ ٜٓتعسٖا 

ٚزؾع اؿاز املؿسٟ أنـ ايدعا٤ بإٔ وؿغ اهلل خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٜٚدِٜ ع٢ً ٖرٙ ايب٬د ا٭َٔ ٚا٭َإ  .طٓٛات املاق١ٝطٛاٍ اي

اٯٕ ؾكط »َ٪ندا إٔ نٌ َا نإ ٜكًك٘ عكب اؿادخ ٖٛ أ٫ ٜتُهٔ َٔ أدا٤ ؾسٜك١ اؿر، َكٝؿا:  ٚوؿعٗا َٔ نٌ َهسٚٙ،

 .«دٝٗات املًو اإلْطإ بتُهٝٓٓا َٔ اؿراطُأْٓت ع٢ً ؼكٝل سًُٞ بعد مساع تٛ
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 بىابت انًذَُت نخصعُذ انحدبج« رٌ انحهُفت»

 

 ّ 20:02:02    12/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املعرييف عبدايعصٜص

 

قٝٛف ايسمحٔ، تبرٍ اإلدازات اؿه١َٝٛ يف َٝكات ذٟ اؿًٝؿ١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ دٗٛدا نبري٠ يف ضبٌٝ تٛؾري نٌ َا َٔ غأْ٘ خد١َ 

 .بد٤ا بتطٌٗٝ دخٍٛ ساؾ٬تِٗ ثِ اضتكباهلِ ٚقٝاؾتِٗ ٚتٛشٜع ايهتٝبات ايتٛع١ٜٛ عًِٝٗ، َٚٔ ثِ تطٌٗٝ َسٚزِٖ إىل َه١ املهس١َ

ٜٚػهٌ املٝكات ْكط١ اْط٬م أضاض١ٝ يًشذاز، سٝح ٜعكدٕٚ اي١ٝٓ ٜٚستدٕٚ يباع اإلسساّ، ٜٚتذٕٗٛ َباغس٠ اىل َه١ املهس١َ َسٚزا 

ايرٟ ٜتٛىل ايتأند َٔ قٝاّ اؿذاز بعكد ١ْٝ ا٫سساّ ٚٚقع ًَؿل ع٢ً اؿاؾ١ً َهتٛب عًٝ٘ )شاز  9ٜر اؿذاز يف نًٝٛ مبسنص تؿٛ

ٜٚتٛقـ اؿذاز ٚاملعتُسٕٚ يف طسٜكِٗ إىل َه١  .املٝكات(، ٚيٛ زؾد عدّ ٚدٛد ٖرا املًؿل تتِ إعادتِٗ إىل املٝكات يإلسساّ َٔ ٖٓاى

املٓٛز٠ )َٝكات ذٟ اؿًٝؿ١(، ٖٚٛ أبعد املٛاقٝت عٔ َه١ املهس١َ، سٝح ٜكع يف ايكاس١ٝ ايػٗري٠ يف  املهس١َ مبٝكات أٌٖ املد١ٜٓ

ٚيف ظٌ شٜاد٠ عدد اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ضٜٓٛا متت َكاعؿ١ سذُ٘ عد٠ أقعاف  .نًِ َٔ املطذد ايٓبٟٛ 14أبٝاز عًٞ، ع٢ً بعد مٛ 

َؿٌ قط١ َتها١ًَ  5000اؾل اي٬ش١َ; ؾأؾبح مبطذدٙ ايرٟ ٜتطع يـيف تٛضع١ املًو ؾٗد زمح٘ اهلل، ٚتصٜٚدٙ بهاؾ١ املس

ٚتتؿٌ باملطذد َباْٞ اإلسساّ ٚايٛق٤ٛ، ٚيف دٗت٘ ايػسق١ٝ ضٛم يتأَني استٝادات اؿذاز، ٚأْػ٦ت يف اؾ١ٗ ايػسب١ٝ َٓ٘  .يًُطاؾسٜٔ

ازات، يهجاؾ١ املازٜٔ باملٝكات َٔ أٖايٞ َٛاقـ ضٝازات ٚسدٜك١ نٌٝ ٚاضع١. ٚزٚعٞ إهاد َبإ يًددَات ٚضاسات ملٛاقـ ايطٝ

ْاؾٛز٠ ي٬ضتشُاّ، خؿـ قطِ َٓٗا  566محاَا، ٚ 512ٚأؿكت باملطذد عد٠ َبإ يًددَات تكِ  .املٓطك١ ٚاؿذاز ٚاملعتُسٜٔ

٠ نبري٠، ضٝاز٠ ؾػري٠ ٚمثاْني ضٝاز 500َهاْا يًٛق٤ٛ، َٚٛقـ ٜطتٛعب  384يًٓطا٤، ٚٚسدات خاؾ١ يًعذص٠ ٚاملطٓني، إقاؾ١ إىل 

 .باإلقاؾ١ إىل َب٢ٓ ايطٛم ٚاملطاعِ يتٛؾري َطتًصَات اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ
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 حقُُبث حذَثت نخحذَذ انهىَبث وأسقبو انهىحبث

 كبيُشا حشصذ انىقبئع قبم وصىل انحدبج 5000

 

 ّ 20:02:02    12/09/2015( املهس١َ َه١) ايربٝاْٞ عبداهلل

 

َسنص قٝاد٠ آ٫ف ناَريا عاي١ٝ ايدق١ خؿؿٗا  5

أَٔ اؿر يتٛثٝل نٌ ٚقا٥ع َه١ املهس١َ ٚاملػاعس 

املكدض١ بػسض إسهاّ ايطٝطس٠ ع٢ً ناؾ١ املٓاؾر 

ٚاملداخٌ امل٪د١ٜ إيٝٗا َٚتابع١ ناؾ١ ايتشسنات َٔ 

نًِ مت  60خ٬ٍ ناَريات تسؾد ع٢ً بعد 

اضتشداثٗا ايعاّ املاقٞ ٭ٍٚ َس٠ ٚسككت لاسا 

ع٢ً َطاؾات  باٖسا يف ايسؾد ٚاملتابع١ َٔ

ٚأبًؼ ايًٛا٤ قُد عبداهلل اـًٟٝٛ قا٥د .بعٝد٠

َسنص ايكٝاد٠ ٚايطٝطس٠ ٭َٔ اؿر يف ٢َٓ يف دٛي١ ْعُتٗا )عهاظ( داخٌ املسنص أْ٘ مت زؾد سسن١ اؿذاز يف اؿسّ ٚاملٓطك١ 

ايهاَريات املٛدٛد٠ اٯٕ يف َسنص ايكٝاد٠ ضاع١. َػريا إىل إٔ  216املسنص١ٜ يتأَني أَِٓٗ ٚض٬َتِٗ قبٌ تٛدِٗٗ اىل َػعس ٢َٓ بـ

آ٫ف ناَريا ْعسا يًتطٛزات اييت تػٗدٖا املػاعس املكدض١  9آ٫ف ناَريا، ٚقد تؿٌ َطتكب٬ إىل مٛ  5ٚايطٝطس٠ تؿٌ إىل مٛ 

أْع١ُ ساضٛب١ٝ ٚقاٍ إٕ نٌ ايهاَريات املٛدٛد٠ يف َسنص ايكٝاد٠ ٚايطٝطس٠ دعُت ب .ٚاملطذد اؿساّ َٔ عًُٝات تٛضع١ ٚتطٜٛس

ٚتكٓٝات سدٜج١ عاي١ٝ ايدق١ ٚايسؾد ٚأدٗص٠ َٝدا١ْٝ، إقاؾ١ إىل َتابع١ تٓؿٝر اـطط ع٢ً مجٝع ا٭ؾعد٠، ٚوسف املسنص ع٢ً 

ٚأبإ ايًٛا٤ اـًٟٝٛ إٔ َسنص ايكٝاد٠ بدأ ايتذٗٝصات َٓر ٚقت َبهس  .ايتٓاغِ ٚايتٓاضل ٚايتهاٌَ يف أدا٤ امل١ُٗ ع٢ً مجٝع ا٭ؾعد٠

ٚعح اـطط ٚدزاضاتٗا ٚؼًًٝٗا، سٝح تتٛىل ا٭دٗص٠ ايتك١ٝٓ َتابع١ ؼسنات قٝٛف ايسمحٔ ٚتٓك٬تِٗ ؿع١ بًشع١ عرب  بت١٦ٝٗ

ضاع١ َٔ خ٬ٍ ث٬خ فُٛعات تتٓاٚب ع٢ً تٛيٞ املتابع١ ٚايسؾد ست٢  24ايهٛادز املػازن١ ٚأطكِ ايعٌُ. َ٪ندا إٔ املسنص ٜعٌُ 

ايط١َ٬ يًشذاز عرب زبط مجٝع املٛاقع ا٭١َٝٓ يف املػاعس املكدض١ باملسنص، باإلقاؾ١ إىل بساَر تك١ٝٓ اْتٗا٤ ١َُٗ اؿر يتٛؾري ا٭َٔ ٚ

ٚأغاز ايًٛا٤ اـًٟٝٛ إىل إٔ َسنص ايكٝاد٠ ضٝصٚد اؾٗات ا٭١َٝٓ ٚاؾٗات  .أخس٣ َتطٛز٠ ٖدؾٗا َطاعد٠ ايعاًَني يف أدا٤ َٗاَِٗ

ملطًٛب١ ٚبايٛقا٥ع اييت وتادْٛٗا. ْٚب٘ إىل إٔ املسنص مبكدٚزٙ ؼدٜد ٖٜٛات ا٭غداف ا٭خس٣ ايعا١َ يف َٛضِ اؿر باملعًَٛات ا

ٚأزقاّ ايًٛسات َٔ خ٬ٍ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١، َٛقشا ٚدٛد تعإٚ ٚتؿاِٖ َع َ٪ضطات ايطٛاؾ١، يف ؼدٜد أٚقات ايتؿعٝد ٚايتٓكٌ بني 

 .املػاعس املكدض١
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 سُبسة إسعبف نخذيت انحدُح 157

 

 ّ 20:02:03    12/09/2015( ايسٜاض) ايػُساْٞ ضعاد

( 100أند َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًطٛاز٨ ايؿش١ٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايطٛاز٨ ٚايطب املٝداْٞ ايدنتٛز طازم ايعسْٛع أْ٘ مت ػٗٝص )

عاٌَ َع اؿػٛد، باإلقاؾ١ إىل ضٝاز٠ إضعاف ؾػري٠ عاي١ٝ ايتذٗٝص َدع١َٛ با٭د١ٜٚ ٚايهٛادز ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ امل٪١ًٖ ذات اـرب٠ يف ايت

ٚقاٍ  .ضٝاز٠ إضعاف نبري٠، ملعاؾ١ اؿا٫ت يف املٝدإ، ٚذيو يتدؿٝـ ايعب٤ ع٢ً املطتػؿٝات املتٛادد٠ يف املػاعس املكدض١ 57

ٝع ضٝاز٠ إضعاف ؾػري٠ ددٜد٠ يًُػازن١ يف سر ٖرا ايعاّ، يتػط١ٝ مج 30ايعسْٛع خ٬ٍ َ٪متس ؾشؿٞ إٕ ايٛشاز٠ اعتُدت إدخاٍ 

ٚبني د. ايعسْٛع إٔ  .املٓاطل اييت ٜتٛادد بٗا قٝٛف ايسمحٔ، باإلقاؾ١ إىل ْكٌ اؿا٫ت اييت ؼتاز ٫ضتهُاٍ ع٬دٗا باملطتػؿ٢

ايًذ١ٓ أعدت ملٛضِ اؿر َٔ خ٬ٍ ؼدٜح خط١ اإلخ٤٬ ايطيب بايتٓطٝل َع إداز٠ ايدؾاع املدْٞ قُٔ اـط١ ايعا١َ يتدابري ايدؾاع 

َطتػؿٝات  6َتك١ُٓ خطط فاب١ٗ ايهٛازخ ٚاؿٛادخ، ؾك٬ عٔ ػٗٝص ٚتؿكد َٗابط ايطا٥سات ايعُٛد١ٜ يف  املدْٞ يف اؿر

)عسؾات ايعاّ، ايٓٛز ايتدؿؿٞ، سسا٤ ايعاّ، ٢َٓ ايطٛاز٨، غسم عسؾات، َٚد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ( ٚايتأند َٔ داٖصٜتٗا 

ٚأقاف  .( ْكط18١ٝص ٚتػػٌٝ ايٓكاط ايطب١ٝ مبشطات قطاز املػاعس ٚعددٖا )ٚإدسا٤ ايتذازب ايؿسق١ٝ إلد٤٬ املسق٢، ٚنريو ػٗ

( ضٝاز٠ يًؿسم 74أْ٘ مت إدسا٤ عٌُ ايؿٝا١ْ يطٝازات اإلضعاف ايؿػري٠ ٚإعاد٠ تسنٝب ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ بٗا ٚتٛشٜعٗا ع٢ً املٛاقع بٛاقع )

نُا مت  .(ضٝازات باملٓطك١ املسنص١ٜ )اؿسّ 8ملػاعس ٚعدد ضٝاز٠ يًٓكاط ايطب١ٝ مبشطات قطاز ا 18ايطب١ٝ مبٓطك١ املػاعس ٚعدد 

( ضٝاز٠ ملطتػؿٝات 32ضٝاز٠ إضعاف نبري٠ )ضٓد( ع٢ً املٛاقع بهٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ بٛاقع ) 57إعداد خط١ تٛشٜع 

يًُطاْد٠ يف سا٫ت ايطٛاز٨، إقاؾ١ إىل  ( ضٝاز٠ مبذُع ايطٛاز٨ باملعٝؿ15ِ( ضٝازات يًُٓاؾر ٚعدد )10املػاعس باإلقاؾ١ إىل عدد )

( ضٝاز٠ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠، َبٝٓا أْ٘ مت ؼدٜح ْعاّ ؼدٜد َٛاقع تٛادد ضٝازات اإلضعاف ٚتريٌٝ ايعكبات اييت تٛادٗٗا عٔ 25عدد )

 .ٜكَٕٛٛ بايدعِ ايؿيندزاد١ ْاز١ٜ ملتابع١ ٖرٙ ايؿسم ٜػسف عًٝٗا خربا٤  12طسٜل غسؾ١ ايعًُٝات املسنص١ٜ، َبٝٓا أْ٘ مت إدخاٍ 
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 خُبش حسخقبم حدبج انبش

 

 ّ 20:02:03    12/09/2015( خٝرب) اهلُؼ قُد

بدأت َد١ٜٓ اؿذاز يف قاؾع١ خٝرب باضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني َٔ املٓاؾر ايرب١ٜ ايػُاي١ٝ ٚايػُاي١ٝ ايػسب١ٝ يف طسٜكِٗ إىل 

ٚأٚقح قاؾغ خٝرب بدز بٔ ؾٝشإ بٔ دزٜٚؼ أْ٘  .َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ املػاعس املكدض١، ٚضط اضتعدادات ٚداٖص١ٜ تا١َ

ٜتِ اضتكباٍ اؿذاز ؾٛز ٚؾٛهلِ َٔ قبٌ أبٓا٤ ايهػاؾ١، َسسبني بِٗ َٔ خ٬ٍ تٛشٜع ايهتب ٚاملٓػٛزات اييت ٜكدَٗا ؾسع ٚشاز٠ 

ايٝات، ٚإزغادِٖ ٚتٛدِٝٗٗ َٔ خ٬ٍ ايدعاٙ ٚاملرتمجني ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف غٝرب بايتعإٚ َع َهتب ايدع٠ٛ ٚاإلزغاد يًذ

ٚبني إٔ  .ايرٜٔ ٚؾستِٗ ايٛشاز٠، ٚتكدّ هلِ ٚدبات فؿؿ١ بايتعإٚ َع مجع١ٝ املطتٛدع اـريٟ، إقاؾ١ إىل ايتُس ٚاملا٤ َٔ مجع١ٝ ايرب

بطاقِ طيب َ٪ٌٖ يًتعاٌَ َع اؿا٫ت  املد١ٜٓ دٗصت مبطتٛؾـ َتهاٌَ يتكدِٜ اـدَات ايؿش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚاإلضعاؾ١ٝ، ٖٚٛ َدعِ

نُا تٛدد يف املد١ٜٓ َسانص أ١َٝٓ فٗص٠ بهٛادز َ٪١ًٖ ٚأسدخ اٯيٝات ٚاملعدات، إقاؾ١ إىل َػازن١  .ايطاز١٥، ٚضٝازتٞ إضعاف

 .١٦ٖٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، ؾُٝا ضاُٖت ايبًد١ٜ بتذٗٝص املٛقع ْٚعاؾت٘
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 َخفقذ صبالث انحدبجيذَش عبو انضساعت 

 

 ف 03:11:33    13/09/2015( دد٠) ايطًُٞ احملطٔ عبد

 

تؿكد َدٜس عاّ إداز٠ غ٪ٕٚ ايصزاع١ املٗٓدع خايد بٔ ْاؾس ايػاَدٟ، ؾا٫ت اؿذاز ملتابع١ ضري ايعٌُ َٚد٣ ايتصاّ ايؿسم ايبٝطس١ٜ 

ْٚبات١ٝ، ٚسجِٗ ع٢ً برٍ املصٜد َٔ اؾٗد يتكدِٜ خد١َ ؼٛش ٚايصزاع١ٝ بايتٛادد يف ايؿا٫ت ٚؾشـ نٌ َا ٜسد َٔ إزضايٝات سٝٛا١ْٝ 

 ..ع٢ً زقا سذاز بٝت اهلل اؿساّ
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 اندهبث انحكىيُت واألههُت حكًم اسخعذاداحهب نخقذَى أفضم انخذيبث نحدبج بُج هللا انحشاو

 انشحًٍ خبنذ انفُصم: حىخُهبث انًهك سهًبٌ حؤكذ عهً بزل كم اندهىد نخقذَى أسقً انخذيبث نضُىف

 

 :ٚاع - املهس١َ َه١

 

أنًُت ا٭دٗص٠ ٚايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ املع١ٝٓ بػ٦ٕٛ اؿر ٚاؿذاز اضتعداداتٗا يتكدِٜ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ 

بٔ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚبدأت يف تٓؿٝر خططٗا اييت أعدتٗا مبتابع١ ٚإغساف َباغس َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ 

عبدايعصٜص َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ، اييت زنصت يف خططٗا ع٢ً 

ؼكٝل أزق٢ اـدَات يٛؾٛد ايسمحٔ ٚتٛؾري ايسعا١ٜ ايػا١ًَ هلِ َٓر ٚؾٛهلِ إىل ٖرٙ ايدٜاز املكدض١ ست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ بعد 

ٚأند مسٛ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ إٔ املًُه١ ٚمجٝع َ٪ضطاتٗا اؿه١َٝٛ  .طس ٚضٗٛي١ ٚأَٔ ٚاط٦ُٓإأدا٥ِٗ ملٓاضهِٗ بهٌ ٜ

ٚا٭١ًٖٝ تطدس مجٝع اإلَهاْات ٚايتذٗٝصات ـد١َ ٚزاس١ قٝٛف ايسمحٔ َٔ داخٌ املًُه١ ٚخازدٗا، َ٪ندًا إٔ تٛدٝٗات خادّ 

ت٪ند ع٢ً برٍ نٌ اؾٗٛد يتكدِٜ أزق٢ اـدَات يكٝٛف  -اهللسؿع٘ -اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ايسمحٔ.. ٚقاٍ مسٛٙ: إٕ املًُه١ قٝاد٠ ٚغعبًا تتػسف إٔ تكدّ نٌ َا يدٜٗا َٔ إَهاْات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ، ٖٚرٙ َٓاضب١ 

َٔ خد١َ ا٭زاقٞ املكدض١ ٚاؿُد اهلل إٔ غسؾٓا اهلل بإٔ ْهٕٛ َٔ ضهإ ٖرٙ ايبكع١ ٚأْٓا خداّ هلرا املهإ ٫ٚ غ٤ٞ أِٖ 

ٚقٝٛؾٗا. ٚيف ٖرا ايػإٔ بدأت ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٦ٕٛ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ اييت ٜكّٛ ع٢ً تٓؿٝرٖا يف اؿسَني ايػسٜؿني 

١ ٚايؿٝا١ْ أيـ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ املٛظؿني ٚاملٛظؿات ايسمسٝني ٚاملٛمسٝني ٚايعُاي١ املهًؿ١ بايٓعاؾ 15ع٢ً َداز ايطاع١ قساب١ 

ٚأٚقح َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٦ٕٛ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ إٔ  .ٚايتػػٌٝ

اـط١ تػتٌُ ع٢ً مخط١ قاٚز ٖٚٞ احملٛز ايتٛدٝٗٞ ٚاإلزغادٟ ٚايتعًُٝٞ َٚٔ أبسش َا ٜع٢ٓ ب٘ ٖرا احملٛز اإلزغاد يف اؿسَني 

دٚزات ايع١ًُٝ املهجؿ١ ٚايدزٚع اي١َٝٛٝ ٚا٭ضبٛع١ٝ يف كتًـ ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ٚايتازى١ٝ ٚايكٝاّ باؾٛاْب ايػسٜؿني اي

اإلزغاد١ٜ ٚايتٛد١ٝٗٝ يكاؾدٟ اؿسَني ايػسٜؿني ٭دا٤ عباداتِٗ ع٢ً ايٛد٘ ايػسعٞ، ٚتٛؾري ٖٛاتـ اإلؾتا٤ املدؿؿ١ إلداب١ ايطا٥ًني 

بٛاضط١ عدد َٔ أؾشاب ايؿك١ًٝ ايعًُا٤ ٚتسمج١ خطب اؿسَني ايػسٜؿني بعد٠ يػات ٚأٜكًا تسمج١ خطب١  عٔ أض٦ًتِٗ ٚاضتؿطازاتِٗ

ٚأغاز َعايٝ٘ إىل إٔ اـط١ تتكُٔ نريو احملٛز اإلع٬َٞ  .اؾُع١ بًػ١ اإلغاز٠ ٚت١٦ٝٗ ٚتٛؾري اإلعداد املٓاضب١ َٔ املؿشـ ايػسٜـ

احملٛز إبساش ايسضاي١ اإلع١َٝ٬ ٚايجكاؾ١ٝ يًشسَني ايػسٜؿني مبا ميّهٔ قٝٛف ايسمحٔ َٔ ٚايجكايف ٚايتٛعٟٛ َٚٔ أِٖ َا ٜع٢ٓ ب٘ ٖرا 

يف خد١َ اؿسَني ايػسٜؿني ٚقاؾدُٜٗا ٚإط٬ع ايسأٟ ايعاّ ع٢ً املٓذصات اييت  -أٜدٖا اهلل-ا٫ط٬ع ع٢ً اؾٗٛد اييت تبرهلا ايدٚي١ 

ٚأغاز إىل إٔ َٔ أبسش  .ملدتًؿ١ يتػط١ٝ ؾعايٝات ايس٥اض١ ٚاملػازن١ ؾٝٗاؼككت يف ٖرا اجملاٍ َٔ خ٬ٍ َػازن١ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ا

املػسٚعات املٓؿر٠ يف املطذد اؿساّ اييت ضتتِ ا٫ضتؿاد٠ َٓٗا خ٬ٍ َٛضِ اؿر إٕ غا٤ اهلل ايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج١، سٝح ضتتِ 

ْٚٛٙ َعايٞ  .% 100ع ايط٬مل ايهٗسبا١ٝ٥ ٚاملؿاعد ٚبٓطب١ ا٫ضتؿاد٠ َٔ ناٌَ ايدٚز ا٭زقٞ ٚا٭ٍٚ ٚايدٚز ا٭ٍٚ َٝصاْني ا٭ٍٚ َ

ايػٝذ ايطدٜظ بإٔ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٦ٕٛ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ تعٌُ يف إطاز َٓع١َٛ َتها١ًَ َع عدٍد َٔ اؾٗات 

ّٖٝأتٗا ايس٥اض١ تأتٞ اْط٬ًقا َٔ  اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ يتٓؿٝر خطتٗا املتعًك١ باضتكباٍ اؿذاز.. ٚأند َعايٝ٘ إٔ ٖرٙ اـدَات اييت

، -سؿعِٗ اهلل-تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ ا٭َني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

 .ٚبإغساٍف َباغٍس َٚتابع١ َطتُس٠ َٔ مسٛ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚمسٛ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠



 

 
 

21 

ٖـ، ٚاْتٗت َٔ إعداد نٛادزٖا ١ْ1436 ايعاؾ١ُ املكدض١ خططٗا ايتػػ١ًٝٝ ٚبساَر عًُٗا اـاؾ١ بأعُاٍ َٛضِ سر عاّ ٚاعتُدت أَا

ايبػس١ٜ ٚإَهاْٝاتٗا اٯي١ٝ َٚعداتٗا ٚمجٝع ايرتتٝبات ايهؿ١ًٝ بٓذاح أدا٤ اـط١ خ٬ٍ املٛضِ. ٚبّٝٔ ايدنتٛز ايباز إٔ ذيو ٜأتٞ 

ٚمبتابع١ ٚتٛدٝٗات  -سؿعُٗا اهلل-سٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد بتٛدٝٗات َٔ خادّ اؿسَني ايػ

ٚبايٓطب١ يًُطاخل ؾكد مت  .مسٛ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ، سٝح ٖٝأت ا٭َا١ْ مجٝع طاقاتٗا ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ

َسنصًا  57سبٗا إىل املػاعس املكدض١ بطسم غري ْعا١َٝ ٚقد مت ٚقع إعداد خط١ َتها١ًَ يتٓعِٝ َساقب١ دخٍٛ املاغ١ٝ ٚعدّ تط

يًُساقب١ يف أَانٔ كتًؿ١، ٚضٝتِ تهجٝـ اؾ٫ٛت املٝدا١ْٝ ٚايسقاب١ ايبٝطس١ٜ يًهػـ عٔ أٟ سا٫ت ٚبا١ٝ٥ بني اؿٝٛاْات يكُإ 

ض١ َٚتابع١ املكاٍٚ يف ع١ًُٝ ؾٝاْتٗا ٚتٓعٝؿٗا ض١َ٬ ايًشّٛ املكد١َ يًشذاز، نُا ٜتِ اإلغساف ع٢ً ٚسدات ايربح باملػاعس املكد

َٔ ْاسٝتٗا أنًُت ٚشاز٠ ايؿش١ مجٝع اإلدسا٤ات  .أيـ زأع َٔ املٛاغٞ 500ٚتبًؼ ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ يتًو ايٛسدات َا ٜكازب 

ٝٛف ايسمحٔ )ٚقا١ٝ٥ ٚايتذٗٝصات اي٬ش١َ يكُإ ض١َ٬ اؿذٝر ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚتكدِٜ خدَات ؾش١ٝ ع٢ً أع٢ً املطتٜٛات يك

 ٚع٬د١ٝ ٚإضعاؾ١ٝ( ابتدا٤ً َٔ َٓاؾر ايدخٍٛ يًًُُه١ َسٚزًا مبٓاطل اؿر ٚؾ٫ًٛ يًُػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل

 500ِٜ ٚضسٜسًا يًتٓٛ 4200ضسٜسًا َٓٗا  5250َطتػؿ٢ تبًؼ ضعتٗا ايطسٜس١ٜ  25دٜازِٖ ضاملني غامنني بإذٕ اهلل. سٝح دس٣ ػٗٝص 

َسنصًا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ ا٭ٚي١ٝ دا٥ًُا َٚٛمسًٝا يدعِ ٖرٙ  155ٖٚٝأت ايٛشاز٠  .ضسٜسًا يًطٛاز٨ 550ضسٜسًا عٓا١ٜ َسنص٠، ٚ

املطتػؿٝات. ٚقد أنًُت غسط١ ايعاؾ١ُ املكدض١ اضتعداداتٗا ٚداٖصٜتٗا َٓر ٚقت َبهس ٫ضتكباٍ ٚؾٛد ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل 

أزق٢ اـدَات ا٭١َٝٓ ٚاإلْطا١ْٝ هلِ ٚتريٌٝ أٟ ؾعٛبات أٚ عكبات قد تعرتقِٗ ٚمتهِٝٓٗ عٍٛ اهلل َٔ أدا٤  اؿساّ ٚذيو يتكدِٜ

ٚأعدت غسط١ ايعاؾ١ُ املكدض١ خطتٗا ايس٥ٝط١ٝ ا٭١َٝٓ  .ْطهِٗ ٚغعا٥سِٖ يف دٛ َٔ ايطُأ١ْٓٝ ٚاهلد٤ٚ ٚبهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

دض١ ٚاييت ازتهصت ع٢ً قاٚز ز٥ٝط١ ٖٞ: سؿغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ ٚاؿسن١ املسٚز١ٜ ٚاملسٚز١ٜ ٚاييت اعتُدٖا َدٜس غسط١ ايعاؾ١ُ املك

ٚاؿػٛد ايبػس١ٜ َٚهاؾش١ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ ٜٚٓبجل عٓٗا خطط ؾسع١ٝ غا١ًَ َٚتها١ًَ ٜػازى يف تٓؿٝرٖا مجٝع َٓطٛبٞ غسط١ 

ا٭َٔ ايعاّ بايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاٯي١ٝ. ٚأٚقشت املدٜس١ٜ  ايعاؾ١ُ املكدض١ قباًطا ٚأؾساًدا َٚٛظؿني إقاؾ١ يًدعِ ايرٟ تتًكاٙ ايػسط١ َٔ

آي١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع أعُاٍ اؿر  3800زدٌ دؾاع َدْٞ ٜدعُِٗ  17600ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ َػازن١ 

ٚسدات َتدؿؿ١ يف اإلْكاذ ٚباضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات يف إداز٠ ايعًُٝات املٝدا١ْٝ مبػازن١ ؾسٜل ايبشح ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ، ٚ

 .باملٓاطل اؾب١ًٝ ٚٚسدات َهاؾش١ املٛاد اـطس٠
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 يالحظت عهً انساليت بئسكبٌ انحدبج ببنًذَُت 612

 

 داشٟ ايػسٜـ-املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

اؿذاز يف مجٝع أسٝا٤ نجؿت َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ د٫ٛتٗا املٝدا١ْٝ يتؿكد اغرتاطات ايط١َ٬ يف َٓػآت إضهإ 

ٚأٚقح ايًٛا٤ شٖري بٔ  .املد١ٜٓ، َٚٓع اضتشداخ أٟ كايؿات تٗدد ض١َ٬ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ

ؿسح أمحد ضبٝ٘ َدٜس ايدؾاع املدْٞ إٔ اؾ٫ٛت املٝدا١ْٝ يدٚزٜات ايط١َ٬ ٚؾسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ، مشًت مجٝع ايؿٓادم ٚاملٓػآت امل

أيـ  339َٓػأ٠ ؾٓدق١ٝ ٚضه١ٝٓ تبًؼ طاقتٗا اإلضتٝعاب١ٝ َا ٜكازب  636هلا بإضهإ اؿذاز يف مجٝع أسٝا٤ املد١ٜٓ ٚايبايؼ عددٖا 

٬َسع١  612شٜاز٠ َٝدا١ْٝ ٚتؿتٝػ١ٝ، َػريًا إىل لاح دٚزٜات ايط١َ٬ يف زؾد َا ٜصٜد عٔ  1300ساز، ٚذيو َٔ خ٬ٍ َا ٜكسب َٔ 

َٓػآت َٓٗا بايتٓطٝل َع ٬َى  609رتاطات ايط١َ٬ يف َطانٔ اؿذاز مت ايعٌُ عًٞ اشايتٗا ٚت٬ؾٝٗا يف سٝٓٗا يف متجٌ كايؿات اغ

َٓػآت كايؿ١ ٫غرتاطات ايط١َ٬ متجٌ خطٛز٠ ساي١ ع٢ً ض١َ٬  9ٚإدازات املٓػآت املؿسح هلا بإضهإ اؿذٝر، نُا مت قبط 

َٓػآت بطبب عدّ ا٫ضتذاب١ يف إشاي١ املدايؿات  ١7 ايط١َ٬ ، ٚ اٜكاف تؿٜٛر اؿذاز عٔ اؿذاز ٚاسايتِٗ ايٞ ؾ١ٓ ايٓعس يف كايؿ

ٚأند ايًٛا٤ ضبٝ٘ اضتُساز اؾ٫ٛت ايتؿتٝػ١ٝ ملتابع١ اغرتاطات ايط١َ٬  .َٚٓعٗا َٔ اضتػ٬ٍ أٚ إٜٛا٤ اؿذاز ؿني تؿشٝح أٚقاعٗا

ٜـ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، َجٌ املطاعِ ٚاملسانص ايتذاز١ٜ ٚا٭ضٛام ايػعب١ٝ ٚقطات يف مجٝع املٓػآت اييت ٜستادٖا شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػس

ايٛقٛد ع٢ً مجٝع ايطسم ست٢ ْٗا١ٜ أعُاٍ اؿر، ٚتطبٝل اإلدسا٤ات املكسز٠ عل املٓػآت املدايؿ١ ٚاييت تؿٌ إىل سد إغ٬م املٓػأ٠ يف 

 .ساٍ عدّ ا٫ضتذاب١ مل٬سعات ايدؾاع املدْٞ
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 َخًُب وَخًُت وأسيهت 40( حخكفم بحح خًعُت )بُبء

 

 ايب٬د –ايدَاّ 

 

٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر ٖرا ايعاّ ” بٓا٤>ٜتًُٝا ٜٚت١ُٝ ٚأز١ًَ َٔ ا٭ضس املٓتطب١ يًذُع١ٝ اـري١ٜ يسعا١ٜ ا٭ٜتاّ باملٓطك١ ايػسق١ٝ  51ٜطتعد 

ٚأٚقح َدٜس عاّ اؾُع١ٝ عبداهلل بٔ زاغد اـايدٟ  .ممٔ مل ٜطبل هلِ أدا٤ ٖرٙ ايؿسٜك١، قُٔ ايرباَر اييت ُتٓؿرٖا اؾُع١ٝ ضًٜٓٛا

ٜتِٝ ٜٚت١ُٝ ٚأز١ًَ يتشكٝل سًُِٗ يف أدا٤ ؾسٜك١ اؿر ٖٚرٙ َٔ  100إٔ اؾُع١ٝ أضُٗت خ٬ٍ ا٭زبع ضٓٛات املاق١ٝ بإعا١ْ أنجس َٔ 

ّ، بدعِ َٔ ايكطاع اـاف قُٔ اـدَات اييت تٗدف يبٓا٤ غدؿ١ٝ ايٝتِٝ، ٚتؿعٌٝ ايػسان١ اجملتُع١ٝ ـد١َ ٚزعا١ٜ ا٭ٜتا

ْٚٛٙ اـايدٟ إىل اْ٘ مت تعُٝد مح١ً اؿر  .ٚاحملطٓني ايرٜٔ نإ هلِ ايؿكٌ بعد اهلل يف متهني ا٭ٜتاّ ٚأضسِٖ َٔ أدا٤ ٖرٙ ايؿسٜك١

ُٝات يكُإ ٚإؾداز ايتؿازٜح ٚإْٗا٤ ناؾ١ اإلدسا٤ات ٚضٝكاّ يكا٤ تجكٝؿٞ يًُطتؿٝدٜٔ بٗدف غسح َٓاضو اؿر ٚأ١ُٖٝ ايتكٝد بايتعً

أدا٥ِٗ ٖرٙ ايؿسٜك١ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، غانسًا دٗات ايكطاع اـاف ع٢ً َطاُٖتٗا ايؿاع١ً يف تهايٝـ اؿر هلرا ايعاّ ٚذيو 

 .اَتداد ملطاُٖاتٗا ايطابك١ يف َجٌ ٖرٙ املػسٚعات املبازن١ ضا٬ً٥ املٛىل عص ٚدٌ إٔ ٜتكبٌ َٔ اؾُٝع سذِٗ
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 انًحطبث إنً انخفىَح حشكت وضبط انصعىد حزاكش وحىصَع نبُع دقُقت آنُت

 أنف حبج 071خطت يخكبيهت نخشغُم قطبس انًشبعش واسخعذاداث نُقم 

 

 ايػسم – املهس١َ َه١

أعدت ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ، ممج١ً يف اإلداز٠ 

املسنص١ٜ يًُػازٜع ايتطٜٛس١ٜ، خط١ َتها١ًَ يتػػٌٝ قطاز 

املػاعس خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، ٚتٛؾري نٌ ضبٌ 

َٔ َطتددَٞ ايكطاز خ٬ٍ أدا٤ ايساس١ يكٝٛف ايسمحٔ 

أيـ ساز َٔ  370ٚتطتٗدف اـط١ ْكٌ  .َٓاضو اؿر

سذاز ايداخٌ، ٚسذاز دٍٚ فًظ ايتعإٚ اـًٝذٞ ٚدٍٚ 

دٓٛب آضٝا ٚتسنٝا ٚأٚزٚبا، ٚذيو ٚؾكًا يًؿ٦ات املطتٗدؾ١ 

ٚتكُٓت اـط١  .يًٓكٌ بايكطاز ٚاملكد١َ َٔ قبٌ ٚشاز٠ اؿر

ُات اؿذاز املؿسح هلا باضتدداّ ؼدٜدًا دقٝكًا ملٛاقع كٝ

 ايكطاز، َٚطازات ٚؾٛهلِ إىل احملطات يف َػعس ٢َٓ 

ؾ٦ات َٔ ايترانس ع٢ً ١٦ٖٝ أضاٚز ٜستدٜٗا اؿذاز َطتددَٛ ايكطاز سٍٛ املعؿِ، َع  6َٓػأ٠ اؾُسات ٚعسؾ١ َٚصديؿ١، ٚمت إؾداز 

، سٝح ٜتِ تطًِٝ ايترانس ٚاؾداٍٚ ايص١َٝٓ اؿذاز ٫ْط٬م ؼدٜد يٕٛ خاؾ١ بهٌ ؾ١٦ َٔ اؿذاز املطُٛح هلِ باضتدداّ ايكطاز

فُٛعات اؿذاز َٔ املدُٝات إىل قطات ايكطاز، ٚكططات َطازات املػا٠ ملدٜسٟ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ ٚغسنات اؿر 

ايكطاز، ٚنريو َٛاعٝد ٚايطٛاؾ١، مبٛدب قكس يكُإ ا٫يتصاّ بتٛشٜع ايترانس ع٢ً فُٛعات اؿذاز املطتٗدؾني بايٓكٌ ب

 .ايتؿٜٛر يًُشطات املدؿؿ١ يهٌ فُٛع١، يًشد َٔ ايصساّ ٚايتهدع داخٌ احملطات أٚ املٛاقع احملٝط١ بٗا

 أيٛإ ددٜد٠ يًترانس

نُا مت تؿُِٝ ايترانس ؿر ٖرا ايعاّ بأيٛإ كتًؿ١ عُا ناْت عًٝ٘ ايعاّ املاقٞ، يتؿادٟ ض٤ٛ اضتدداَٗا أٚ تصٜٚسٖا َٔ قبٌ 

زٜا٫ً غا١ًَ ايتؿعٝد ٚايٓؿس٠ ٚاإلؾاق١ ٚايتٓكٌ ّٜٛ ايعٝد ٚطٛاٍ أٜاّ  250ف ايٓؿٛع، عًًُا بإٔ ضعس ايترنس٠ يسس١ً اؿر نا١ًَ قعا

زٜا٫ً، نُا مت إؾداز ترنس٠  50ايتػسٜل، يف سني ٜبًؼ ضعس ترنس٠ ؾعٛد ايكطاز َٔ املدُٝات ملٓػأ٠ ّٜٛ ايعٝد ٚخ٬ٍ أٜاّ ايتػسٜل 

زٜا٫ً ملٓطٛبٞ اؾٗات اؿه١َٝٛ املػازن١  50ني ع٢ً خد١َ اؿذاز بدٕٚ يباع اإلسساّ، ٚنريو ترنس٠ أخس٣ ؾ١٦ زٜا٫ يًكا٥ُ 50

 .يف أعُاٍ اؿر

 آي١ٝ تٛشٜع دقٝك١

ٚتتكُٔ اـط١ آي١ٝ دقٝك١ يبٝع ٚتٛشٜع ترانس ؾعٛد ايكطاز ع٢ً اؿذاز املطتٗدؾني، ٚؾكًا ملطتٓدات ٚشاز٠ اؿر ٚمبٛدب ايسخؿ١ 

، َكابٌ «ند٣»١ٝ املعتُد٠ َٓٗا، سٝح ميهٔ غسا٤ ايترانس َٔ َكس ايٛشاز٠ ٚاإلداز٠ املسنص١ٜ يًُػازٜع يًتطٜٛس١ٜ يف املٛمس

ٚمت تػهٌٝ ؾسٜل خاف يؿسف ترانس ايكطاز، ع٢ً إٔ ٜتٛىل ٖرا ايؿسٜل أٜكًا ايتٓطٝل َع  .َطتػؿ٢ ايٓٛز بايعاؾ١ُ املكدض١

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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ؿٜٛر يف مجٝع احملطات، اإلغساف ع٢ً ايبٛابات اإليهرت١ْٝٚ َٚساقب١ إدسا٤ات ؾسش َدٜسٟ قطات ايكطاز باملػاعس ٚقباط ايت

َطازات يهٌ بٛاب١ يتطٌٗٝ دخٍٛ اؿذاز إىل  7بٛاب١ إيهرت١ْٝٚ بعدد  60ايترانس ع٢ً َداخٌ احملطات، ؾك٬ً عٔ تسنٝب 

، ْٚعاّ زؾد سسن١ املازٜٔ يف (RFID) هرتْٚٞقطات ايكطاز ايتطع يف ٢َٓ ٚعسؾ١ َٚصديؿ١، ٚػٗٝص املطازات بٓعاّ اضتػعاز إي

نٌ َطاز، ٚايتعسف ع٢ً سسن١ ايترانس إيهرتًْٚٝا عٔ بعد، إىل داْب تٛؾري عدد َٔ ا٭ْع١ُ يسؾد ٚتطذٌٝ أعداد اؿذاز يف 

تدؾكات اؿذاز نٌ بٛاب١ ٚقط١، ٚزبطٗا آيًٝا بكاعد٠ ايبٝاْات اـاؾ١ برباَر ايتؿٜٛر ٚاؾداٍٚ ايص١َٝٓ املعتُد٠، يًتشهِ يف 

َطتددَٞ ايكطاز، ٚؾسش غري اؿاًَني يًترانس قبٌ دخٛهلِ. نُا تتكُٔ اـط١ إدسا٤ات دقٝك١ إلداز٠ اؿػٛد أضؿٌ ٚسٍٛ قطات 

ايكطاز، نريو إدسا٤ات ؿُا١ٜ َٓاطل ايٓصٍٚ يف َػعسٟ عسؾات َٚصديؿ١. نُا مشًت خط١ تػػٌٝ قطاز املػاعس أٜكًا تٓؿٝر عدد 

 .ع١ٜٛ ٚاإلزغاد١ٜ ملطتددَٞ ايكطازَٔ ايرباَر ايتٛ
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 «إسكبٌ انحدبج»خىالث سقببُت يكثفت فٍ 

 

نجؿت دٚزٜات ايط١َ٬ ٚؾسم املطح ايٛقا٥ٞ يف قٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف تٓؿٝر خط١ َٛاد١ٗ ايطٛاز٨ خ٬ٍ سر ٖرا ايعاّ 

بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاإلشاي١ ايؿٛز١ٜ ٭ٟ كايؿات تٗدد ض١َ٬  ٖـ، د٫ٛتٗا ايتؿكد١ٜ ملتابع١ اغرتاطات ايط١َ٬ يف َطانٔ اؿذاز1436

َدٜس ايط١َ٬ يف إداز٠ ايدؾاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١  ٚأٚقح .قٝٛف ايسمحٔ ٚتطبٝل اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ عل املٓػآت املدايؿ١

١ بٛقت ناف، ٚمشًت تؿكد مجٝع املباْٞ ايعكٝد عبداهلل ايكسغٞ إٔ املتابع١ بدأت َٓر ٚقت َبهس قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز مله١ املهسَ

ٚاملٓػآت ايؿٓدق١ٝ ايساغب١ يف اؿؿٍٛ ع٢ً تؿازٜح إضهإ اؿذٝر ٖرا ايعاّ َٔ خ٬ٍ عك١ٜٛ ايدؾاع املدْٞ يف ؾإ إضهإ 

ٚاإلْراز  اؿذاز ٚاملع١ٝٓ مبٓح ايتؿازٜح، ٚايتأند َٔ تٛؾس اغرتاطات ايط١َ٬ اإلْػا١ٝ٥ ٚايتذٗٝصات ايؿ١ٝٓ َٔ أْع١ُ اإلطؿا٤

ٚأقاف إٔ إمجايٞ عدد املٓػآت املؿسح هلا بإضهإ اؿذاز  .ٚنٛاغـ ايدخإ ٚكازز ايطٛاز٨، قبٌ َٓشٗا تؿازٜح إٜٛا٤ اؿذاز

ًَٕٝٛ ساز،  1.6َٓػأ٠ يف مجٝع أسٝا٤ ايعاؾ١ُ املكدض١ تتذاٚش طاقتٗا ا٫ضتٝعاب١ٝ قساب١  4500اييت مت َتابعتٗا ٚؾٌ إىل أنجس َٔ 

 .زؾد عدد قدٚد َٔ املدايؿات اييت مت تؿشٝشٗا َٔ خ٬ٍ ايتٛاؾٌ َع ٬َى ٚإدازات ٖرٙ املٓػآت قبٌ ٚؾٍٛ اؿذازَػريًا إىل 
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