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 رئ١س شإْٚ حداج و١ٕ١ا ٠ش١ذ بحسٓ حٕظ١ُ اٌحح

 

 30/09/2015ا٭زبعا٤ 

 

باؾٗٛد اييت قدَتٗا املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ أغاد ز٥ٝظ َهتب غ٪ٕٚ سذاز مجٗٛز١ٜ نٝٓٝا سطني غسٜـ 

 .ٖـ، ٚسطٔ ايتٓعِٝ ٚاإلداز٠ اييت غٗدٖا املٛضِ َٓر ٚؾٍٛ قٝٛف ايسمحٔ يٮزاقٞ املكدض1436١يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ

ع٢ بٗا قٝٛف بٝت اؿساّ َٚا ٚأٚقح إٔ اـطط ٚايتط٬ٝٗت اييت ملطٗا اؾُٝع ت٪ند َد٣ اؿسف ٚايعٓا١ٜ ٚايسعا١ٜ اييت حي

املػسٚعات ايكد١ُ اييت ْؿرت ٚتٓؿر نٌ عاّ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ إ٫ ديٌٝ ؾادم ع٢ً ذيو ا٫ٖتُاّ ُٚسطٔ اإلداز٠ 

ٛا يف ٚأند غسٜـ إٔ املًُه١ ٚقٝادتٗا ٚغعبٗا املكٝاف يٝط  .ٚايتٓعِٝ ٚايرٟ ٫ ميهٔ إٔ ٜٛؾـ بأقٌ َٔ املجايٞ يف ناؾ١ اؾٛاْب

ساد١ يًجٓا٤ َٔ أسد، بٌ إٕ َا ٜكدَْٛ٘ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٫ ٜسدٕٛ َٔ ٚزا٥٘ إ٫ ا٭دس ٚاملجٛب١ َٔ خايكِٗ دٕٚ ضٛاٙ، ٖٚرا ٖٛ 

ٚأقاف: إٕ ٚادبٓا ايدٜين ٚا٭خ٬قٞ حيتِ عًٝٓا   .دٜدٕ ٖرٙ ايب٬د املبازن١ َٚا تعٛدْا عًٝ٘ َٔ سه١َٛ ٚغعب املًُه١ يف نٌ عاّ

ُشطٔ أسطٓت زًدا َٓا يًذٌُٝ ايرٟ قٛبًٓا ْٚكابٌ ب٘ يف نٌ ؿع١ ٚسني يف ٖرا ايبًد املكٝاف، ؾذصا اهلل اؾُٝع عٓا نٌ إٔ ْكٍٛ يً

ٚغدد يف ذات ايٛقت ع٢ً عدّ اضتػ٬ٍ ايبعض ملجٌ ٖرٙ املٛاقـ اإلْطا١ْٝ  .خري ٚمح٢ اهلل ب٬د اؿسَني ٚأًٖٗا َٔ نٌ ض٤ٛ َٚهسٚٙ

ب أخس٣ خازز إطازٖا ايؿشٝح، َػرًيا إٔ َجٌ ٖرٙ اؿٛادخ قد تكع يف أَانٔ َٚٛاقع أقٌ نجاؾ١ ٚسادخ ٢َٓ ٚتٛظٝؿٗا يف دٛاْ

  .بهجري مما ٜػٗدٙ َٛضِ اؿر َٔ نجاؾ١ بػس١ٜ ُتعد بامل٬ٜني
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 «3خذِت اٌحاج ٚاٌسائر ٚساَ فخر ٌٕا »شإْٚ اٌّسدذ إٌبٛٞ حٛاصً خٙٛد٘ا ضّٓ 

 

 30/09/2015زبعا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ا٭ -شاٖد ؾادم غؼ 

يتػط١ٝ ضاسات املطذد « 3مح١ً خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا » تٛاؾٌ ٚناي١ ايس٥اض١ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ دٗٛدٖا قُٔ 

ًُا يف ع١ًُٝ تًطٝـ اؾٛ عرب  ايٓبٟٛ باملع٬ت َٔ أدٌ زاس١ املؿًني ٚتػػٌٝ َساٚح ايسذاذ بأعُد٠ ٖرٙ املع٬ت ٚاييت ت٪دٟ دٚزا َٗ

ٚ أٚقح عبدايٛاسد بٔ عًٞ اؿطاب َدٜس عاّ إداز٠ ايع٬قات ايعا١َ  .ذ ايرٟ تٓؿج٘ يف أزدا٤ ايطاسات احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛايسذا

ٚاإلع٬ّ بٛناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ أْ٘ مت ا٫ضتؿاد٠ َٔ َػسٚعات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يتعًٌٝ ضاسات املطذد 

( َسٚس١ زذاذ 436( َع١ً ؿُا١ٜ املؿًني َٔ سساز٠ ايػُظ َٚٔ ا٫ْص٫م عٓد ْصٍٚ املطس ٚأًٜكا تػػٌٝ ) 250) ايٓبٟٛ ايػسٜـ بعدد 

أيـ َرت َسبع َٔ ايطاسات ٜؿًٞ ؼت ايٛاسد٠ َٓٗا َا ٜصٜد  143يتًطٝـ اؾٛ اؿاز يف ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ٚاييت تػطٞ َطاس١ 

ٍٛ 800ع٢ً  ّٚد٠ بأْع١ُ يتؿسٜـ ايطٍٝٛ ٚاإلْاز٠ نُا أْٗا »ٚأقاف اؿطاب : إٕ  .يطٝـ َؿٌ يٝٓعِ املؿًّٕٛ ٚاملػا٠ ظ املع٬ت َص

ًٝا عٓد اؿاد١ ؾُٝا تػطٞ املع١ً ايٛاسد٠  َرتا َسبعا. ٚبّٝٔ اؿطاب إٔ َساٚح ايسذاذ ؾٓعت خؿًٝؿا يطاسات املطذد  576تؿتح آي

تهٕٛ ايٓعاّ َٔ قطيت قذ مت إْػا٩ُٖا يف َٛاقـ ايطٝازات ؼت ايٓبٟٛ ع٢ً أسدخ تك١ٝٓ ٚبأع٢ً َا ميهٔ َٔ اؾٛد٠ ٚاإلتكإ ٜٚ

 .ضاسات املطذد ايٓبٟٛ يكذ املٝاٙ بعد َعاؾتٗا َٔ أ١ٜ َٛاد عايك١ ٚتعكُٝٗا َٔ ايبهتريٜا باملٛدات ؾٛم ايبٓؿطذ١ٝ
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 بذء اٌخحم١ك فٟ ِخاٌفاث شرواث حداج اٌذاخً

 

 30/09/2015َه١ ا٭زبعا٤  -عًٞ ايعُريٟ 

 

ايتشكٝل يف كايؿات غسنات َٚ٪ضطات سذاز » ايداخ١ًٝ، ايتذاز٠ ٚايؿٓاع١، اؿر «بدأت ايًذ١ٓ ايج٬ث١ٝ املػه١ً َٔ ٚشازات

خٌ ايداخٌ اييت مت زؾدٖا َٔ خ٬ٍ ؾسم املساقب١ ٚاملتابع١ املٝدا١ْٝ ايتابع١ يٛشاز٠ اؿر أٚ ايػها٣ٚ اييت تًكتٗا ايٛشاز٠ َٔ سذاز ايدا

إٔ ايًذ١ٓ ضتطتدعٞ بعض أؾشاب ايػسنات ايرٜٔ ضذًت قدِٖ بعض امل٬سعات أٚ قدَت « املد١ٜٓ»ٚعًُت  .نئَ َٛاطٓني َٚكُٝ

غها٣ٚ قدِٖ ملعسؾ١ زّدِٖ ع٢ً َا ْطب إيِٝٗ َٔ تكؿري أٚ إُٖاٍ يف اـدَات املكد١َ يًشذاز خ٬ٍ ٚدٛدِٖ باملػاعس املكدض١ 

ٚاييت ترتاٚح بني اإلْرازات أٚ ايػساَات املاي١ٝ عطب َا ْؿت عًٝ٘ اي٥٬ش١ متًٗٝدا يتشدٜد ايعكٛبات اييت ضٝتِ إؽاذٖا عكِٗ 

ٚبٝٓت َؿادز إٔ َٛضِ اؿر املاقٞ غٗد تسادعا يف َطت٣ٛ  ايتٓؿٝر١ٜ يٓعاّ سذاز ايداخٌ بعد إعتُادٖا َٔ قبٌ ٚشٜس اؿر،

سنات ع٢ً ػٜٛد َطت٣ٛ اـدَات ايػها٣ٚ املكد١َ قد غسنات َٚ٪ضطات سذاز ايداخٌ بطبب سسف أؾشاب ايعدٜد َٔ ايػ

املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ ٚعدّ ٚدٛد أٟ تكؿري خاؾ١ ٚإٔ ٚشاز٠ اؿر َٚٔ خ٬ٍ بٛابتٗا اإليهرت١ْٝٚ سددت َطت٣ٛ اـدَات مبا يف 

املٝدا١ْٝ َٔ  ذيو ْٛع١ٝ ايٛدبات اييت تكدّ ٚؾكًا يػسا٥ح اـد١َ اييت مت ٚقعٗا يف ايبٛاب١ إقاؾ١ إىل تهجٝـ أعُاٍ ايسقاب١ ٚاملتابع١

قبٌ َٓطٛبٞ ايٛشاز٠ ملتابع١ اـدَات املكد١َ ٚاؿسف ع٢ً عدّ ٚدٛد أٟ تكؿري يف َطت٣ٛ اـدَات اييت تكدَٗا ايػسنات 

ٚأٚقح ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًشر ٚايعُس٠ َسٚإ غعبإ إٔ ايػسنات ٚامل٪ضطات ؼسف  ٚامل٪ضطات يًشذاز ٚؾل َا مت ايتعاقد عًٝ٘

طت٣ٛ اـدَات املكد١َ ٖٚرا َا ملطٓاٙ ٖرا ايعاّ نُا أْٗا ؼسف ع٢ً ايتعإٚ َع ناؾ١ ؾإ املتابع١ اييت نٌ عاّ إٔ تسق٢ مب

 .غهًتٗا ٚشاز٠ اؿر ٚيف نٌ عاّ تكدّ خدَات ددٜد٠ ؿذادٗا َعتربا َٛضِ ٖرا ايعاّ الح املٛاضِ يػسنات سذاز ايداخٌ
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ححأ١ِر اٌى٠ٛج ٠ٕٙئ خادَ اٌحر١ِٓ بٕداذ ِٛسُ اٌ  

 

 30/09/2015ا٭زبعا٤  ايهٜٛت  -ٚاع 

 

بعح ؾاسب ايطُٛ ايػٝذ ؾباح ا٭محد اؾابس ايؿباح أَري دٚي١ ايهٜٛت بسق١ٝ ت١٦ٓٗ إىل خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ 

تٗاْٝ٘ ع٢ً ايٓذاح ٚعرب مسٛ أَري دٚي١ ايهٜٛت عٔ خايـ  .ٖـ1436مبٓاضب١ اْتٗا٤ َٛضِ اؿر  -سؿع٘ اهلل-عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ايهبري ايرٟ ؼكل ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ بؿكٌ َٔ اهلل تعاىل ثِ َا بري٘ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني غدؿًّا ٚسهَٛت٘ ايسغٝد٠ َٔ 

دٗٛد نبري٠ َٚكدز٠ بتٛؾري مجٝع اـدَات ٚضبٌ ايساس١ ٚايعٓا١ٜ ايؿش١ٝ ايؿا٥ك١ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٚا ٜػٗدٙ اؿذٝر 

ًَا بعد عاّ َٔ تطٛز َّطسد يف َػسٚع تٛضع١ املطذد اؿساّ، َٚا ٜؿاسب٘ َٔ اضتشداخ َسانص ددٜد٠ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ قد  عا

  .ٜطس ٚضٌٗ أدا٤ املٓاضو عًِٝٗ
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 ئرشاد اٌحافالث ٠ٛاصً حمذ٠ُ اٌخذِاث ٌسٚار اٌّذ٠ٕت باٌّٛسُ اٌثأٟ

 

باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تٓؿٝر خطت٘ ايتػػ١ًٝٝ يًُٛضِ ايجاْٞ َٔ خ٬ٍ َباغس٠ املسغدٜٔ َٗاّ اضتهٌُ َهتب إزغاد اؿاؾ٬ت ايٓاق١ً يًشذاز 

تٛدٝ٘ اؿاؾ٬ت ايٓاق١ً يكٝٛف ايسمحٔ إىل َكاز ٚسداتِٗ ايطه١ٝٓ، خ٬ٍ شٜازتِٗ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد أدا٤ اؿذاز يًؿسٜك١ يًعاّ 

َسغد  800بتذٓٝد  9هتب قط١ اضتكباٍ اؿذاز اجهذس٠ بايهًٝٛ ٖـ، ٚتكُٓت اـط١ اضتٓؿاز نٌ ايك٣ٛ ايعا١ًَ مب1436اؾازٟ 

 100ملساؾك١ قٛاؾٌ اؿذٝر، اييت بدأت يف ايتٛاؾد إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ تباعا َٔ بدا١ٜ أعُاٍ املٛضِ ايجاْٞ ٚخ٬ٍ ضاعات ايرز٠ٚ مبعدٍ 

ٚأٚقح ْا٥ب َدٜس َهتب إزغاد اؿاؾ٬ت ايٓاق١ً باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َسٚإ بٔ عبدايعصٜص خاغكذٞ إٔ املهتب  .ساؾ١ً يف ايطاع١ ايٛاسد٠

ؾ٢ً اهلل -أ٢ْٗ نٌ اإلدسا٤ات، اضتعدادا ٫ضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بعد أدا٤ ايٓطو يصٚاز َطذد املؿطؿ٢ 

ايعا١ًَ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اييت تعٌُ ٚضط َٓع١َٛ َتها١ًَ بايتعإٚ َع ؾسع ٚشاز٠ اؿر  قُٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يهٌ ايك٣ٛ -عًٝ٘ ٚضًِ

ٚامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ مبتابع١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ 

ساؾ١ً يف املٛضِ ا٭ٍٚ قُٔ خط١ ا٫ضتكباٍ  17.171تكباٍ ٚتٛدٝ٘ اؿر باملٓطك١، ٚنػـ خاغكذٞ عٔ تػسف َٓطٛبٞ املهتب باض

اييت تكُٓت تٛدٝ٘ قٛاؾٌ اؿذاز َٔ املٓؿر اؾٟٛ ملطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ، باإلقاؾ١ إىل قط١ اضتكباٍ اؿذاز 

١ٜ يًط١ٓ ايعاغس٠ ع٢ً ايتٛايٞ ٜكدّ خدَات٘ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚبني خاغكذٞ إٔ َهتب إزغاد اؿاؾ٬ت مبطريت٘ ايتطٜٛس 9بايهًٝٛ 

 .يكٝٛف ايسمحٔ مبا ٜتٛانب ٚتطًعات
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 «شىًرا ٌىُ»ض١ٛف اٌرحّٓ ٌرخاي األِٓ: 

 

زضِ زداٍ ا٭َٔ َٔ كتًـ ايكطاعات ا٭١َٝٓ ؾٛز٠ شا١ٖٝ، ٚأؾبشٛا َٔ مجايٝات َٛاضِ اؿر َٚٔ أمجٌ ؾٛز٠ ٜتٓاقًٗا نٌ 

ٕ ذانستِٗ إٔ زداٍ ا٭َٔ يف املًُه١ محًٛا زا١ٜ ايتٛسٝد بٝد ؾُٝا خؿؿٛا ا٭خس٣ ملطاعد٠ اؿذاز يرِٜٚٗ يف بًداِْٗ، يتدتص

املطًُني، ؾِٗ بريو ٜكسبٕٛ بٝد َٔ سدٜد يهٌ َٔ تطٍٛ ي٘ ْؿط٘ ايعبح بأَٔ ٖرا ايٛطٔ، ٚأخس٣ خؿؿٖٛا يتهٕٛ ٜد ايتطاَح 

اؿسَني ناْٛا زداٍ ايتطاَح ٚايعطـ محًْٛا ع٢ً أٜدِٜٗ ٚا٫بتطا١َ ٫ ٚقاٍ اؿاز زقٛإ غعٝب: إٕ زداٍ ا٭َٔ يف ب٬د  .ٚاإلْطا١ْٝ

بدٚزٙ، ٜكٍٛ محص٠ بطاّ: ْس٣ يف املًُه١ زدا٫ ضدسٚا أْؿطِٗ يًدؾاع عٔ اإلض٬ّ ٚـد١َ املطًُني، ٖٚٞ أبًؼ  .تؿازقِٗ ؾػهسا جهِ

ٜكّٛ زداٍ ا٭َٔ يف املًُه١ جهٛ أَس نبري ؾِٗ يًطًِ ٚقاٍ عجُإ أمحد: إٔ َا  .ٚأمجٌ ايسضا٥ٌ ٚاييت جيب إٔ ٜعٝٗا ايعامل قاطب١

حيًُٕٛ ايعطـ ٚيف شَٔ اؿسب ِٖ زداٍ حيًُٕٛ اجهٝب١، أسطٓت املًُه١ تأًِٖٝٗ ٚتدزٜبِٗ ٚناْٛا ع٢ً قدز املط٪ٚي١ٝ، ؾػهسا جهِ 

ـد١َ اإلض٬ّ ٚاؿُداهلل إٕ دعٌ ٚقاٍ اؿاز عًٞ ايطٝد: اؿُداهلل ايرٟ َٔ ع٢ً ٖرٙ ايب٬د بكٝاد٠ عادي١ زغٝد٠  .ٚغهسا يًًُُه١

زداٍ ا٭َٔ ؾٝٗا ممٝصٜٔ يف تعاًَِٗ ٚعًُِٗ، خدَٛا سذاز بٝت اهلل اؿساّ بطع١ ؾدز دٕٚ ترَس، ٚنٓت أغاٖد بعض اؿذاز ٜتعُد 

ُد: ٚقاٍ نبري ق .كايؿ١ تعًُٝات ٚاييت ٚقعت أضاضا ؿؿغ أَِٓٗ ٚيهِٓٗ ظًٛا َبتطُني ٜبتػٕٛ ا٭دس ؾػهسا جهِ َٔ ايكًب

ؾُٝا أغاز قُد  .غهسا يهٌ زدٌ أَٔ محٌ املط٪ٚي١ٝ ْٚرز ْؿط٘ ـد١َ اإلض٬ّ ِٖٚ نريو زداٍ ا٭َٔ يف املًُه١ ؾػهسا جهِ

ٚقاٍ نٌ َٔ عبدايكاضِ أمحد ٚسػُت  .سٓٝـ إىل ؼٍٛ زداٍ ا٭َٔ إىل أٜادٟ س١ْٛٓ متتد إيٝٓا تطاعدْا تسٟٚ عطػٓا ؾػهسا جهِ

 .يسداٍ ا٭َٔ يف املًُه١ ايرٜٔ ضدسٚا أْؿطِٗ ؿؿغ أَٓٓا َٚطاعدتٓاعسؾإ ٚزؾٝل اإلض٬ّ: غهسا 
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 ٍِه اٌس٠ٛذ: ِؼدبْٛ بأداء اٌىشافت فٟ اٌحح

 

قدّ د٬ي١ املًو نازٍ دٛضتاف ايطادع عػس ًَو ممًه١ ايطٜٛد ايس٥ٝظ ايؿدسٟ يؿٓدٚم ايتٌُٜٛ ايهػؿٞ ايعاملٞ، ايت١٦ٓٗ 

ٜكَٕٛٛ بٗا ـد١َ اؿذاز. دا٤ ذيو يف زضاي١ ت١٦ٓٗ تًكاٖا ْا٥ب ز٥ٝظ مجع١ٝ ايهػاؾ١  ٚايػهس يهػاؾ١ املًُه١ ع٢ً اؾٗٛد اييت

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ايدنتٛز عبداهلل بٔ ضًُٝإ ايؿٗد، َٔ َدٜس ايؿٓدٚم ايهػؿٞ ايعاملٞ دٕٛ قٝكإ، ْكٌ ؾٝٗا ت١٦ٓٗ ايس٥ٝظ ايؿدسٟ 

إٕ َا ٜ٪دٜ٘ »ٚقاٍ قٝكإ يف زضايت٘  .خسا يف ايعاؾ١ُ ايؿسْط١ٝ بازٜظيًهػاؾ١، خ٬ٍ سؿٌ املٓتد٣ ا٫دتُاعٞ ايعاملٞ ايرٟ عكد َ٪

نػاف قد تابعِٗ عرب ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا٫دتُاع١ٝ، ٚأعذب بتؿاِْٝٗ يف أدا٤ ايٛادب املٛنٌ إيِٝٗ، ٚايطاق١ املر١ًٖ  4000أنجس َٔ 

ايطعٛد١ٜ أَظ َعطهسات اـد١َ ايعا١َ اييت  نُا اختتُت مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ«. اييت ٜتُتعٕٛ بٗا، ٚسبِٗ يٛطِٓٗ ًَٚٝهِٗ

نػاف ٚدٛاٍ ٚقا٥د، أضٗٛا َٔ  4000أقاَتٗا يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ مبػازن١ أنجس َٔ 

ت َٔ سادا تا٥ٗا يف َػعسٟ ٢َٓ ٚعسؾات بايتعإٚ َع عدد َٔ ايكطاعا 219819خ٬جها يف تكدِٜ ايعدٜد َٔ اـدَات َٓٗا إزغاد 

أُٖٗا ٚشاز٠ اؿر، ٚٚشاز٠ ايؿش١، ٚٚشاز٠ ايتذاز٠ ٚايؿٓاع١، ٚايبٓو اإلض٬َٞ يًت١ُٝٓ، ٚٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ 

ٚأند ْا٥ب ز٥ٝظ اؾُع١ٝ ايدنتٛز عبداهلل بٔ ضًُٝإ ايؿٗد يف تؿسٜح يٛناي١ ا٭ْبا٤ ايطعٛد١ٜ  .ٚاإلزغاد، ٚأَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١

ػازن١ اؾُع١ٝ َع ٖرٙ ايكطاعات، َػريا إىل اَتداد لاح َٛضِ اؿر بأنًُ٘ َٔ كتًـ قطاعات ايدٚي١ املػازن١ بتٓعِٝ لاح َ

اؿر، ٚتؿعٌٝ اإلزغاد اإليهرتْٚٞ ايرٟ اْتٗذت٘ اؾُع١ٝ، ٚاإلزغاد املتذٍٛ، ٚايتعإٚ َع زداٍ ا٭َٔ يف ْكاط ا٭َٔ، ٚتٛشٜع أنجس 

ساي١  61316َع ايكطاعات ا٭خس٣ قاٍ ايؿٗد: إٕ نػاؾ١ اؾُع١ٝ َع ٚشاز٠ ايؿش١ قد ضاُٖت مبباغس٠  ٚعٔ ايعٌُ .َٔ ًَٕٝٛ خسٜط١

دٛي١ َٝدا١ْٝ  170ٚقاَت ايهػاؾ١ بـ .َسادع ع٢ً ايعسبات 50764َسادعا داخٌ ايعٝادات، ْٚكٌ  83161طٛاز٨ باملطتػؿٝات، ٚإزغاد 

ساي١ س٬ق١ كايؿ١، نُا أزغد ايهػاؾ١ َع  12099اضط ايعػٛا١ٝ٥، َٚٓع َٔ املب 5851َع أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ ضاُٖت بسؾع 

سادا ع٢ً  930دٛي١ َٝدا١ْٝ َع ٚشاز٠ ايتذاز٠ ٚايؿٓاع١، ٚتٓعِٝ دخٍٛ  49سادا داخٌ اجملاشز، ٚقاَٛا بـ 260ايبٓو اإلض٬َٞ يًت١ُٝٓ 

نتٛز عبداهلل ايؿٗد لاح املعطهسات إىل تٛؾٝل املٛىل عص املػاٜذ بٛشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد. ٚأزدع ايد

ٚدٌ، ثِ ايدعِ ٚايتٛدٝ٘ ٚاملطاْد٠ اييت تًكتٗا املعطهسات َٔ َعايٞ ز٥ٝظ اؾُع١ٝ ايدنتٛز عصاّ بٔ قُد ايدخٌٝ، ٚايتعإٚ 

يرٟ ظٗس ب٘ املػازنٕٛ املتُٝص َٔ غسنا٤ اؾُع١ٝ، ٚقطاعات اؾُع١ٝ، ٚيًسٚح ايٛط١ٝٓ، ٚايتأنٝد ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ ا

باملعطهسات َٔ ايكاد٠ ٚاؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ ٚايعاًَني يف اـدَات املطاْد٠ ايرٜٔ عًُٛا َٔ أدٌ املطا١ُٖ يف إلاح املٛضِ ٚإلظٗاز 

 .ايؿٛز٠ املػسؾ١ ٭بٓا٤ ٖرا ايٛطٔ ٚإبساش ايدٚز ايرتبٟٛ يًشسن١ ايهػؿ١ٝ
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 ٚصٛي حداج ٌٍّطار بذْٚ حف٠ٛح ِسخبؼذ

 

 12د َطتػاز ٚشٜس اؿر سامت قاقٞ ٚؾٍٛ سذاز إىل َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ بدٕٚ تؿٜٛر ٚقبٌ َٛاعٝد زس٬تِٗ بٓشٛ اضتبع

يف ٖرا ايػإٔ إْ٘ يٝظ ٖٓاى ديٌٝ ع٢ً ذيو ٭ٕ مجٝع اؿذاز املػادزٜٔ َٔ َه١ املهس١َ ٫ « عهاظ»ضاع١. ٚقاٍ زدا ع٢ً ض٪اٍ يـ 

ٚأبإ  .ٜٛر يف بدا١ٜ طسٜل دد٠ سٝح ٜتِ يف املسنص اضتهُاٍ مجٝع َتطًبات َػادز٠ قٝٛف ايسمحٔبد إٔ ميسٚا مبسنص َساقب١ ايتؿ

قاقٞ أْ٘ إذا ثبت إٔ ٖٓاى سذادا ٚؾًٛا إىل املطاز بعد ؾٛات زس٬تِٗ تًصّ ٚشاز٠ اؿر َ٪ضط١ ايطٛاؾ١ ايتابعني جها بإضهاِْٗ يف 

١ قبط ايتؿٜٛر يف َطاز املًو عبدايعصٜص تكِ ممجًني إلَاز٠ َٓطك١ َه١ ٚأغاز إىل إٔ ٖٓاى ؾ١ٓ ملساقب .ايؿٓادم ع٢ً سطابٗا

 ..املهس١َ ٚٚشاز٠ اؿر ١٦ٖٝٚ ايسقاب١ ٚايتشكٝل ٚايطريإ املدْٞ ٖٚٞ َتٛادد٠ يف املطاز ع٢ً َداز ايطاع١
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 لبً اٌّغادرة.. اٌحداج: شىًرا ػٍٝ اٌىرَ ٚاٌرػا٠ت

 

ٚايعسؾإ يًًُُه١ سه١َٛ ٚغعبا ع٢ً ايسعا١ٜ ٚا٫ٖتُاّ ايًرٜٔ سعٝا بُٗا خ٬ٍ ضطس عدد نبري َٔ اؿذاز نًُات ايػهس 

، عبازات ايػهس ٚايتكدٜس يهٌ َٔ ٚقـ «عهاظ»ٚزؾع ايهجري َٔ اؿذاز املػادزٜٔ ايرٜٔ ايتكتِٗ  .تٛاددِٖ يف املػاعس املكدض١

سني، َ٪ندٜٔ إٔ ايعامل أمجع ئ ٜطتطٝع تكدِٜ ٚضاِٖ ٚخطط ٚضٗس ع٢ً زاستِٗ ست٢ أْٗٛا َٓاضو اؿر ٚعادٚا إىل دٜازِٖ ؾس

اـدَات اييت تكدَٗا املًُه١ جهرٙ ا٭عداد ايهبري٠ ٚيف َطاس١ دػساؾ١ٝ ؾػري٠، ٚنٌ ايدعٛات ايكًب١ٝ إٔ حيؿغ اهلل جهرٙ ايب٬د 

١ًٝ قكٝٓاٖا بني إخٛآْا يف قٝادتٗا ٚإٔ ٜدِٜ عًٝٗا ْع١ُ اإلض٬ّ ٚا٭َٔ ٚا٭َإ. ٚقاٍ ٜٛضـ مخاٍ )بانطتاْٞ(: يكد ناْت أٜاّ مج

املًُه١ ضعدْا بايسعا١ٜ ايهسمي١ ٚا٫ٖتُاّ يف ناؾ١ اجملا٫ت ايطب١ٝ ٚاـد١َٝ ٚناْت ا٭ٜادٟ اؿا١ْٝ اييت ؼتكٔ اؾُٝع ايؿػري 

طٛدإ: قبٌ ايهبري ٚايعذص٠ قبٌ ا٭ؾشا٤، ايرنس٣ اؾ١ًُٝ اييت ضٓٓكًٗا عٔ ايػعب ايطعٛدٟ يب٬دْا. ٚقايت شٜٓب سطني َٔ اي

اؾُٝع ٜػعس بايساس١ ٚا٭َإ ٚا٫ط٦ُٓإ يف املػاعس املكدض١ ؾاؾُٝع ٜتطابكٕٛ ـدَتٓا ٚتريٌٝ ايؿعاب أَآَا يف ناؾ١ ا٭ٚقات، 

ٚأقاف عُس  .ٜٚطٗسٕٚ ع٢ً زاستٓا، َٚا ٖرٙ ايكٛات املدتًؿ١ َٔ اؾٗات ا٭١َٝٓ ٚايؿش١ ٚايهػاؾ١ إ٫ ديٌٝ ع٢ً ا٫ٖتُاّ باؿذاز

املػسب: عبازات ايػهس ٚايتكدٜس ٫ تؿٞ سكهِ ٚقبٌ إٔ ْٛدعهِ غهسا يهِ َٔ ا٭عُام ع٢ً سؿا٠ٚ ا٫ضتكباٍ محادٟ َٔ 

 .ٚايسعا١ٜ ٚنسّ ا٫ٖتُاّ، ٖٚرا يٝظ بػسٜب ع٢ً سه١َٛ املًُه١ ٚغعبٗا ايهسِٜ ٚايرٜٔ ْدعٛا اهلل إٔ حيؿعِٗ
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 حاٌت فٟ اٌحح ٠7171سؼفٓ « زب١ذة»ِخطٛػاث 

 

ساي١ اضعاؾ١ٝ ْطا١ٝ٥ يف اؿسّ املهٞ َٚػعس عسؾات، سطب َا أؾادت ب٘ ز٥ٝط١  767ؾسٜل شبٝد٠ اإلضعايف أيؿا ٚباغست َتطٛعات 

ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ يًؿسٜل ايدنتٛز٠ أمسا٤ ايسؾاعٞ، َٛقش١ إٔ غايب١ٝ ٖرٙ اؿا٫ت ناْت تعاْٞ َٔ ادٗاد سسازٟ ٚازٖام عاّ ٚأَساض 

ايطهس ؾٝ٘، ٚمت اضعاف َععُٗا يف املٛقع بُٝٓا ْكًت بعض اؿا٫ت اىل املسانص َص١َٓ َجٌ ازتؿاع قػط ايدّ ْٚكـ َطت٣ٛ 

ايؿش١ٝ داخٌ اؿسّ. بُٝٓا أغازت املػسؾ١ ع٢ً ايؿسٜل ايدنتٛز٠ ابساز عٝدزٚع اىل إٔ ايؿسم ا٫ضعاؾ١ٝ عًُت ع٢ً اضعاف اؿا٫ت 

س. َٔ دٗت٘، ٚؾس اجه٬ٍ ا٫محس ايطعٛدٟ قُٔ خط١ تدابري ايٓطا١ٝ٥ يف اؿسّ َٚطتػؿ٢ منس٠ أٜاّ ايعاغس ٚاؿادٟ عػس ٚايجاْٞ عػ

آ٫ف أضطٛا١ْ أٚنطذني اىل داْب املعدات ايطب١ٝ ٚايعسبات يساس١ اؿذاز  5َٛاد١ٗ ايطٛاز٨ بايعاؾ١ُ املكدض١ خ٬ٍ َٛضِ اؿر 

دنتٛز خايد بٔ ضامل اؿبػٞ اىل ٚتكدِٜ اؾكٌ اـدَات ايطب١ٝ جهِ. ٚأغاز َدٜس عاّ إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ مبٓطك١ َه١ املهس١َ اي

إٔ اجه٬ٍ ا٭محس ٜٓؿر اٯٕ املسس١ً ايجايج١ َٔ خطت٘ ؿر ٖرا ايعاّ مبتابع١ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ عبداهلل بٔ 

 .ني غامننيعبدايعصٜص ز٥ٝظ اجه٬ٍ ا٫محس ايرٟ ٜتابع سا٫ت اؿذاز أ٫ٚ بأٍٚ ست٢ َػادزتِٗ املًُه١ عا٥دٜٔ اىل ب٬دِٖ ضامل
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 حاج ِٓ أسر شٙذاء فٍسط١ٓ ٠صٍْٛ اٌّذ٠ٕت 0022ٚ..

 

َٔ ؾًططني ٚعددِٖ  -سؿع٘ اهلل  -اضتكبًت املد١ٜٓ املٓٛز٠ سذاز قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

َه١ املهس١َ ٭دا٤ َٓاضو ؾسٜك١ عرب َعرب زؾح َٚٔ ثِ َطاز ايكاٖس٠ َٚٔ ثِ إىل « غص٠»ساز قدَٛا َٔ  500ساز، َِٓٗ  1000

ساز  1400ساز َٔ ؾًططني قدَٛا َٔ ايكؿ١ ايػسب١ٝ َٚٔ ثِ عٔ طسٜل عُإ ٚ 500اؿر، ٜٚتِ ا٫ضتعداد يتٛدٜعِٗ، نُا ٜٓتعس قدّٚ 

ٛف ساز. ٜٚكّٛ ايكٝ 2400دٚي١.. أٟ إٔ إمجايٞ فُٛع قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني  70َٔ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َٔ 

اضتهُا٫ يربْافِٗ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايؿ٠٬ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٚٔ ثِ ايؿ٠٬ يف َطذد قبا٤ ٚايكبًتني َٚٔ ثِ شٜاز٠ 

 .ا٭َانٔ ايتازخي١ٝ ٚا٭ثس١ٜ ٚشٜاز٠ فُع املًو ؾٗد يطباع١ املؿشـ ايػسٜـ إىل سني َػادزتِٗ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل بًدِٖ ؾًططني

ٜس ايعاّ يًع٬قات اـازد١ٝ يف ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚاملط٪ٍٚ عٔ بسْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َٔ ؾًططني ٚأند املد

باملد١ٜٓ املٓٛز٠ عبداجملٝد بٔ قُد ضًُٝإ ايعُسٟ إٔ فُٛع َٔ ٚؾٌ َٔ قٝٛف خادّ اؿسَني إىل املد١ٜٓ ٚاملطتؿٝدٜٔ َٔ املهس١َ 

أيـ ساز ٚساد١، سٝح ٜكُٕٝٛ يف املد١ٜٓ بكع١ أٜاّ ٜتػسؾٕٛ ؾٝٗا بايؿ٠٬ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ  13ضٓٛات بًؼ  7املًه١ٝ َٓر 

ٚايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚايؿ٠٬ يف َطذد قبا٤ ٚشٜاز٠ املعامل يف املد١ٜٓ املٓٛز٠. ٚايتك٢ ايكٝٛف إَاّ 

رٜؿٞ داعٝا اهلل إٔ ٜسسِ غٗدا٤ِٖ ٚإٔ ٜٓؿسِٖ يف ايكسٜب ايعادٌ ملا حيع٢ ب٘ ٚخطٝب املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايػٝذ عًٞ اؿ

املطذد ا٭قؿ٢ َٔ َها١ْ عع١ُٝ يف ايدٍٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚزٚب١ٝ، ؾُٝا أيك٢ ايدنتٛز أْٛز أسد قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َٔ 

ابِٗ اؾًٌ نُا قدَٛا غهسِٖ ؾُٝع اؾٗات ؾًططني ن١ًُ غهس ؾٝٗا خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚايرٟ خؿـ َٔ آ٫َِٗ َٚؿ

ٚاييت ضاُٖت يف تٝطري أدا٤ َٓاضو اؿر نُا غهس ايػٝذ عًٞ اؿرٜؿٞ يتًب١ٝ دعٛتِٗ ٚا٫يتكا٤ َعِٗ، بُٝٓا قبٌ ايػٝذ اؿرٜؿٞ 

 .أسد اؿذاز املؿابني يف سسب غص٠
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 حافالث ِدا١ٔت ٌٕمً اٌّخسٛل١ٓ ِٓ اٌحد١ح ٌٍّٛالث

 

٫َٛٚت املد١ٜٓ املٓٛز٠ ساؾ٬ت ؾػري٠ َهٝؿ١ ٚفٗص٠ بأسدخ ايتذٗٝصات، ٚذيو ٫ضتكطاب ايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ٚسذاز تٛؾس َسانص 

سٝح تػٗد املد١ٜٓ املٓٛز٠ تٛاؾد ايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ع٢ً َداز ايعاّ، ؾُٝا حيتادٕٛ إىل  .بٝت اهلل اؿساّ ع٢ً َداز ايعاّ بػهٌ فاْٞ

إىل شٜاز٠ ا٭َانٔ ايتازخي١ٝ ٚا٭ثس١ٜ َٚٔ ثِ ايكٝاّ بايتبكع ٚغسا٤ سادٝاتِٗ ٬َٚبطِٗ ٖٚداٜاِٖ، ٚذيو ايتٓكٌ َٔ املٓطك١ املسنص١ٜ 

يتكدميٗا إىل أضسِٖ ٚأًِٖٝٗ، نٗد١ٜ مج١ًٝ َٚبازن١ ٚخاؾ١ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠، سٝح إٕ تًو اؿاؾ٬ت ايؿػري٠ تطتطٝع ايتشسى 

ٛقا عٔ اؿاؾ٬ت ايهبري٠ اييت تطبب نجستٗا ٚنرب سذُٗا زبه١ َسٚز١ٜ يف املٓطك١ ٚايطري ٚايتذٍٛ داخٌ غٛزاع ٚأسٝا٤ املد١ٜٓ ع

ٜٚ٪ند قُد ؾاحل ايٛؾابٞ )أسد ايعاًَني يف أسد امل٫ٛت ايهبري٠( بأْ٘ ٜتٛادد َٜٛٝا باملٓطك١ املسنص١ٜ ملتابع١ تًو  .املسنص١ٜ

دٕٚ ؼؿٌٝ أ١ٜ َبايؼ َٔ قبٌ ايطا٥ل، سٝح إٔ مجٝع تًو امل٫ٛت قد اؿاؾ٬ت ٚتأَٝٓٗا ست٢ ٜتِ اَت٩٬ٖا ٚايرٖاب بايطا٥ل إىل املٍٛ 

مت ا٫تؿام َع ضا٥ل اؿاؾ١ً ٚايدؾع بايهاؽ ي٘ َطبكا ٚايتٓبٝ٘ عًٝ٘ بعدّ ؼؿٌٝ أٟ َبايؼ أخس٣ َٔ اؿذاز، نُا إٔ ضعس ْكٌ 

زٜا٫، سطب املهإ املساد  25 - 15ت ؾٝصٜد َٔ زٜاٍ، ٚإذا أزاد اؿاز ايتٓكٌ إىل غري امل٫ٛ 10اؿاز سطب زغبت٘ ٚا٭ضعاز تبدأ َٔ 

ايرٖاب ي٘ َٔ قٝاّ د٫ٛت يٮَانٔ ايتازخي١ٝ ٚا٭ثس١ٜ سٝح إٔ بعض ايصٚاز ٚاؿذاز ٜطًب ايرٖاب إىل تًو ا٭َانٔ قبٌٝ ذٖاب٘ إىل 

 .َسانص امل٫ٛت
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 اٌرئاست اٌؼاِت ٌشإْٚ اٌّسدذ إٌبٛٞ حٛاصً حمذ٠ُ اٌخذِاث ٌض١ٛف اٌرحّٓ

 

 ٚاع -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

تٛاؾٌ ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ تكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ بعد إٔ أدٚا     

َٓاضو اؿر بهٌ ٜطس ٚاط٦ُٓإ قُٔ مح١ً خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا يعاَٗا ايجايح ع٢ً ايتٛايٞ ٚذيو بتٛؾري ناؾ١ 

ٚأٚقح   .ت اييت تكدَٗا ايٛناي١ يتطٌٗٝ أدا٤ شا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يعباداتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١اـدَا

َدٜس عاّ إداز٠ ايع٬قات ايعا١َ ٚاإلع٬ّ بٛناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ عبدايٛاسد اؿطاب إٔ ايٛناي١ َٚٔ خ٬ٍ 

إدازاتٗا اـد١َٝ تكع خططٗا َٚكرتساتٗا يتٛؾري مجٝع اـدَات يساس١ اؿذاز ٚايصٚاز ع٢ً َداز ايطاع١ ٚتٓؿٝر اـطط َٔ خ٬ٍ 

أيـ ( ضذاد٠ ٚتطٌٗٝ  16( َٛظـ َٚٛظؿ١ ٚعاٌَ ٚعا١ًَ ٚايكٝاّ ظُٝع ايرتتٝبات اي٬ش١َ َٔ ؾسؽ بأنجس َٔ )  6000أنجس َٔ ) 

ايط٬ّ ع٢ً ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚؾاسبٝ٘ زقٞ اهلل عُٓٗا ٚإقا١َ ايدزٚع ايػسع١ٝ بعد٠ يػات يٝطتؿٝد ايصا٥س ملطذد زضٍٛ 

( ساؾع١ ملٝاٙ شَصّ ايبازد٠ ٚاييت تٛزد َٔ ب٦س شَصّ مبه١ 15000تؿطازات٘ ٚتٛؾري أنجس َٔ)اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚاإلداب١ ع٢ً اض

ْاؾٛز٠ غسب يف ضاسات (385)خصإ َٔ املٝاٙ ايبازد٠ باإلقاؾ١ إىل عػسٜٔ َٛقعًا يًُػازب ب٘  40املهس١َ بٛاقع ث٬مثا١٥ طٔ َٜٛٝا ٚ 

( َسٚس١ زذاذ يتًطٝـ اؾٛ داخٌ  436( َع١ً ٚ ) 250ٚنريو تػػٌٝ) املطذد ايٓبٟٛ ، ٚتػػٌٝ ناٌَ ايطاق١ اـاؾ١ بايتهٝٝـ

( ضٝاز٠ ٚتػػٌٝ ناٌَ َباْٞ اـدَات  5000ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ٚ ت١٦ٝٗ َٛاقـ ايطٝازات ؼت ايطاسات ٚاييت تطتٛعب سٛايٞ )

ٚأغاز اؿطاب إىل ا٫ٖتُاّ   . ٚعباد٠ خاغع١اـاؾ١ بايٛق٤ٛ ٚتٛؾري مجٝع اـدَات اإلزغاد١ٜ ٚايعٓا١ٜ بِٗ يٝٓعِ املؿًٕٛ ظٛ يطٝـ 

با٭قطاّ ايٓطا١ٝ٥ ٚقٝاّ املٛظؿات ذٚات اـرب٠ بإداز٠ َٚتابع١ انتُاٍ مجٝع اـدَات َٔ ْعاؾ١ ٚضكٝا ٚسساض١ ا٭بٛاب َٚساقب١ َباْٞ 

ت٬ط بايسداٍ ا٭ٚىل َٔ غسٚم اـدَات ايٓطا١ٝ٥ ٚٚدٛد املرتمجات ٚتستٝب ث٬خ ؾرتات يدخٍٛ ايٓطا٤ يًسٚق١ ٚايؿ٠٬ ؾٝٗا دٕٚ اخ

 .ايػُظ ست٢ قبٌٝ ايعٗس ٚايجا١ْٝ َٔ بعد ايعٗس ست٢ قبٌٝ ايعؿس ٚايجايج١ َٔ بعد ؾ٠٬ ايعػا٤ ست٢ َٓؿـ ايًٌٝ
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 أبذٜ حسٔٗ ػٍٝ اٌفراق ٚأثٕٝ ػٍٝ خٙٛد اٌٍّّىت فٟ اٌّشاػر

 حاج 70222اٌمٕصً اٌفرٔسٟ ٠ٛدع ػٍّٗ اٌذبٍِٛاسٟ بخذِت 

 

 تسنٞ ايطٜٛٗسٟ -َه١ املهس١َ 

ٚدع ايكٓؿٌ ايؿسْطٞ د. يٜٛظ بًني ايعٌُ ايدبًَٛاضٞ يف املًُه١، ٚسسف إٔ خيتِ عًُ٘ باإلغساف ع٢ً اؿذاز ايؿسْطٝني     

( ساز ؾسْطٞ أدٚا ايؿسٜك١ 18000ٚأؾس د. بًني بايٛقٛف بٓؿط٘ ع٢ً اـدَات املكد١َ ٍ)  .ايكادَني يٮزاقٞ املكدض١ يف َٛضِ اؿر

ٗٛي١، سٝح تٓكٌ بني املػاعس املكدض١ َٚطانٔ اؿذاز مبه١ املهس١َ عرب دزادت٘ ايٓاز١ٜ بسؾك١ َطاعدٜ٘ قُد عبدٙ بهٌ ٜطس ٚض

زؾض أدا٤ ؾسٜك١ اؿر ٖرا ايعاّ زغِ أْ٘ آخس َٛضِ ي٘ يف املًُه١ يٝتؿسؽ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚايطٗس ع٢ً زاستِٗ،  .ٚؾسٜد ضاملٞ

ٚسسف د. بًني ع٢ً إٔ ٜهٕٛ آخس عٗدٙ   . سذاز تسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَسٜها ٚاضرتايٝابايتٓطٝل َع امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف

َٔ غٗس ضبتُرب  (30) بايعٌُ ايدبًَٛاضٞ يف املًُه١ ٖٛ إغساؾ٘ ع٢ً سذاز ؾسْطا ٚدصٜس٠ زٜٕٓٝٛ َٚاٜٛت إذ ضتٓتٗٞ ؾرت٠ عًُ٘ يف

مح١ً اؾٛاشات ايؿسْط١ٝ، َػددًا ع٢ً أْ٘ ضٝؿتكد ٖرٙ ا٭دٛا٤ اييت ٚعرب عٔ ضعادت٘ غد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ ذٟٚ  .اؿايٞ

ٚيؿت د. بًني ايرٟ أد٣ ؾسٜك١ اؿر قبٌ بكع ضٓٛات  .عاغٗا ع٢ً َد٣ ايطٓٛات املاق١ٝ يف املػاعس املكدض١ ع٢ً ظٗس دزادت٘ ايٓاز١ٜ

َٔ خ٬ٍ ْصٚي٘ ط١ًٝ أٜاّ اؿر مله١  أْ٘ ٜطتُتع ددًا بتكدِٜ اـد١َ يًشذاز ٚسٌ َػانًِٗ ٚاإلغساف عًِٝٗ بػهٌ غدؿٞ

املهس١َ َٚهجٛٙ بايكسب َِٓٗ ٚشٜازتِٗ يف املدُٝات ٚمبكس ضهِٓٗ، بايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع ٚشاز٠ اؿر ٚامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف 

اس١ ٚأَٔ ٚأث٢ٓ ع٢ً اـدَات املكد١َ َٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يس  .سذاز تسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَسٜها ٚاضرتايٝا

سذاز بٝت اهلل اؿساّ، َكدًَا تعصٜت٘ يف ايٛقت ْؿط٘ ـادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚسه١َٛ املًُه١ ٚذٟٚ 

ٚأند د. بًني إٔ َجٌ ٖرٙ اؿٛادخ ع٢ً ْدزتٗا إذ مل تػٗد خ٬ٍ ؾرت٠ عًُ٘   .ايػٗدا٤ يف سادثيت ايساؾع١ ٚايتداؾع يف َػعس ٢َٓ

ًُه١ أٟ سادث١ ق١ٜٛ يف َٛضِ اؿر باضتجٓا٤ ٖرا ايعاّ، ٫ تكًٌ أبدًا َٔ دٗٛد املًُه١ ٚمجٝع ايعاًَني يف اؿر نكٓؿٌ يف امل

ٚزأ٣ إٔ اـطٛات ايطسٜع١ مبعاؾ١ أٟ خًٌ حيدخ يف اؿر غاٖد ع٢ً ذيو، ٚديٌٝ ٚاقح   .ايطاٖسٜٔ ع٢ً أَٔ ٚض١َ٬ اؿذاز

اييت تعٌُ ؼت َعًتٗا يف اؿر سسٜؿ١ ع٢ً إلاح املٛضِ، ست٢ ٜ٪دٟ قٝٛف ٚؾسٜح ع٢ً إٔ سه١َٛ املًُه١ ٚمجٝع اؾٗات 

ٚاضتػٗد د. بًني مبػسٚع َٓػأ٠ دطس اؾُسات ايرٟ سٌ َعك١ً زَٞ اؾُاز، إقاؾ١ يكطاز املػاعس،   .ايسمحٔ ايٓطو بٝطس ٚأَإ

ع٢ً َطت٣ٛ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ يٝٓعِ اؿاز مبٓع١َٛ  ٚتٛضع١ ؾشٔ ايطٛاف ٚايعدٜد َٔ املػازٜع ايتطٜٛس١ٜ اييت تػٗدٖا ا٭زاقٞ املكدض١

ٚقدّ ايكٓؿٌ ايؿسْطٞ يف ْٗا١ٜ سدٜج٘ غهسٙ ؿه١َٛ خادّ   .َتها١ًَ َٔ اـدَات يف َد١ٜٓ عؿس١ٜ ذات طابع دٜين َكدع

طٝب اؿسَني ٚنٌ َٔ تعإٚ ٚتعاٌَ َعِٗ خ٬ٍ ؾرت٠ ٚدٛدٙ نكٓؿٌ، َػددًا ع٢ً أْ٘ عاؽ أٜاّ مج١ًٝ يف املًُه١ َع غعب 

 .ٚسه١َٛ سه١ُٝ
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 خادَ اٌحر١ِٓ ٠ٛاصً ِا بذأٖ اٌّإسس ٚأبٕاؤٖ اٌٍّٛن فٟ حط٠ٛر اٌخذِاث اٌّمذِت ٌض١ٛف اٌرحّٓ

ً   7.7اٌخٛسؼت اٌىبرٜ حرفغ اٌطالت االسخ١ؼاب١ت ٌٍّسدذ اٌحراَ ئٌٝ   ١ٍِْٛ ِص

 ٚاع -ايسٜاض 

أٚيت املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َػسٚع خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يتٛضع١ املطذد اؿساّ ٚا٭عُاٍ ايتطٜٛس١ٜ يف املػاعس املكدض١     

بإٔ ذيو ايعٌُ أَا١ْ غُسؾت بٗا ايدٚي١ َٓر عٗد املًو عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  -ٚؾكٗا اهلل-اٖتُاَٗا اْط٬ًقا َٔ قٓاع١ قٝادتٗا ايسغٝد٠ 

ايرٟ دغٔ ايتٛضع١  -سؿع٘ اهلل  -ست٢ عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  -زمح٘ اهلل  -

ايطعٛد١ٜ ايجايج١ يًُطذد اؿساّ يف غٗس زَكإ املاقٞ مخط١ َػسٚعات تػٌُ: َباْٞ ايتٛضع١، ٚايطاسات، ٚا٫ْؿام، ٚاـدَات، 

َرت َسبع يٝتطع املطذد اؿساّ ٭نجس َٔ  1.470.000ططشات يهاٌَ املػسٚع ٚتػطٞ ايتٛضع١ بإمجايٞ امل .ٚايطسٜل ايدا٥سٟ ا٭ٍٚ

ٌّ، ٚيًُػسٚع بٛابات أٚتَٛاتٝه١ٝ تداز َٔ غسف خاؾ١ يًتشهِ بٗا عٔ بعد بإمجايٞ عدد أبٛاب املػسٚع  1.6 بابًا  78ًَٕٝٛ َؿ

 4524عاّ ايؿٛت بإمجايٞ عدد مساعات ٜبًؼ ٚحيتٟٛ املػسٚع ع٢ً أْع١ُ َتطٛز٠ َٓٗا ْ .«بايدٚز ا٭زقٞ ؼٝط مبب٢ٓ ايتٛضع١

ناَريا َتشسن١ يهاٌَ املب٢ٓ  6635مساع١، ٚنريو ْعاّ إْراز اؿسٜل ْٚعاّ نُسات املساقب١ بإمجايٞ عدد نُسات ٜبًؼ 

٠ ٚحيتٟٛ املب٢ٓ ع٢ً َػازب َٝاٙ شَصّ قُٔ َٓع١َٛ َتها١ًَ َٝاٙ شَصّ املربد .ٚأْع١ُ ايٓعاؾ١ نٓعاّ غؿط ايػباز املسنصٟ

َػسب١ٝ، مما ٜٛؾس خدَات ممٝص٠ ٚأَانٔ يًؿ٠٬ با٭دٚاز املدتًؿ١ ٚاملٓاضٝب املتٓٛع١ يتأتٞ  2528بإمجايٞ عدد َػازب شَصّ 

 . َتٛانب١ َع تصاٜد أعداد اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصا٥سٜٔ ايرٜٔ ضٝٛدعٕٛ بٗرا املػسٚع ايتازخيٞ َػه١ً ايصساّ يٮبد إٕ غا٤ اهلل

١ٜ ايجايج١ اَتدادًا يًتٛضعات ايتازخي١ٝ ايطابك١ اييت بدأت بأَس د٬ي١ املًو امل٪ضظ طٝب اهلل ثساٙ ٚأمتٗا د٬ي١ ٚتأتٞ ايتٛضع١ ايطعٛد

املًو ضعٛد ٚؾٝؿٌ زمحُٗا اهلل ثِ تٛضع١ ايطاسات ايػسق١ٝ اييت متت يف عٗد املًو خايد زمح٘ اهلل ثِ تٛضع١ املطذد َٔ اؾاْب 

ثِ ٖرٙ ايتٛضع١ ايهرب٣  - د زمح٘ اهلل ثِ تٛضع١ املطع٢ اييت متت يف عٗد املًو عبداهلل زمح٘ اهللايػسبٞ اييت متت يف عٗد املًو ؾٗ

 .اييت أَس بٗا املًو عبداهلل زمح٘ اهلل ٚتطتهٌُ يف عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد سؿع٘ اهلل

أيـ  21َؿعدًا يرٟٚ ا٫ستٝادات اـاؾ١ ٚ  24ضًًُا نٗسبا٥ًٝا ٚ  680يًؿ٠٬ ٚ ٜٚتهٕٛ َػسٚع َب٢ٓ ايتٛضع١ ايس٥ٝظ َٔ ضت١ أدٚاز 

دٚز٠ َٝاٙ َٚٛاق٧ مت تٓؿٝرٖا بأؾكٌ َعاٜري ايتؿُِٝ ٚاؾٛد٠ ٚبأع٢ً املٛاؾؿات ايعامل١ٝ ٚأدٛد خاَات ايبٓا٤ ٚاـسضا١ْ ٚاؿدٜد، 

١ْٝ، ٚمت تطٜٛع نٌ اإلَهاْٝات املتاس١ َٔ نٌ َهإ ٚمت تصٜٚدٖا بأؾكٌ ٚأسدخ اـدَات ٚا٭ْع١ُ املٝهاْٝه١ٝ ٚا٫يهرتٚ

ٚقد تؿكٌ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ  .يٝتبٛأ ٖرا املطذد ا٭نرب َهاْت٘ ٚيًٝبظ أس٢ً سًً٘ تععًُٝا يػعا٥س اهلل ؾٝ٘

ز٥ٝط١ تتهٕٛ َٔ ث٬ث١ أبٛاب عبدايعصٜص آٍ ضعٛد سؿع٘ اهلل بكػط شز تدغني َػسٚع َب٢ٓ تٛضع١ املطذد اؿساّ ايرٟ ٜكِ بٛاب٘ 

طًٓا تداز بأدٗص٠ ؼهِ عٔ بعد ٚتكاّ ايتٛضع١ اييت ٜتهٕٛ َبٓاٖا َٔ ث٬ث١ أدٚاز ع٢ً َططح  18نٌ باب َٔ دزؾتني ٜٚصٕ نٌ َٓٗا 

ٌّ 300أيـ َرت َسبع، ٜطتٛعب  320بٓا٤ ٜبًؼ  رت أيـ َ 175ضاسات ايتٛضع١ اييت ٜبًؼ َططشٗا  -أٜدٙ اهلل  -نُا دغٔ  .أيـ َؿ

ٌّ، ٚدغٔ أْؿام املػا٠ اييت تكِ مخط١ أْؿام يًُػا٠ يٓكٌ اؿسن١ َٔ اؿسّ إىل َٓطع١ اؿذٕٛ  330َسبع، ٚتتطع ؿٛايٞ  أيـ َؿ

ٚدسٍٚ خؿـ ازبع١ َٓٗا يٓكٌ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ؾُٝا خؿـ اـاَظ يًطٛاز٨ ٚاملطازات ا٭١َٝٓ، ٜٚبًؼ إمجايٞ أطٛاٍ ٖرٙ 

فُع اـدَات املسنص١ٜ ٚتػٌُ قطات ايهٗسبا٤ ٚاملٛيدات ا٫ستٝاط١ٝ  -زعاٙ اهلل  -نُا دغٔ  .َرت 5300ا٭ْؿام سٛايٞ 

ٚدغٔ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َػسٚع ايطسٜل ايدا٥سٟ ا٭ٍٚ  .ٚتربٜد املٝاٙ ٚػُٝع ايٓؿاٜات ٚاـصإ َٚكدات َٝاٙ َهاؾش١ اؿسا٥ل

ٜٚكِ دطٛزًا ٚاْؿاقا يٓكٌ اؿسن١ َٔ املٓطك١ املسنص١ٜ إىل خازدٗا بج٬ث١  َرت 4600ايرٟ ٜكع داخٌ املٓطك١ املسنص١ٜ ٚميتد بطٍٛ 

َّني بٝت اهلل اؿساّ  .َطازات يف نٌ اػاٙ ٚت٪دٟ ايتٛضع١ إىل تؿسٜؼ املٓاطل احملٝط١ باملطذد اؿساّ يتطٌٗٝ سسن١ املؿًني ٚآ

١٦ٝ ايعُسا١ْٝ بايػهٌ ايرٟ ٜٛانب ايتطٛز ايعُساْٞ يف ٚإعطا٤ َصٜد َٔ ايساس١ ٚايطُأ١ْٓٝ يًُؿًني إقاؾ١ إىل ؼطني ٚػٌُٝ ايب
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ٚتستبط ايتٛضع١ اؿاي١ٝ بايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ا٭ٚىل ٚاملطع٢ َٔ خ٬ٍ دطٛز  ٖرا ايعؿس َع ا٭خر يف ا٫عتباز زٚسا١ْٝ ٚقدض١ٝ املهإ

َٔ عٓاؾس اؿسن١ ايسأض١ٝ  ٚت٪َٔ َٓع١َٛ َتها١ًَ .َتعدد٠ إلجياد ايتٛاؾٌ اؿسنٞ املإَٔٛ َٔ سٝح تٓعِٝ سسن١ اؿػٛد

سٝح تػٌُ ض٬مل َتشسن١ ٚثابت١ َٚؿاعد زٚعٞ ؾٝٗا أدم َعاٜري ا٫ضتدا١َ َٔ خ٬ٍ تٛؾري اضت٬ٗى ايطاق١ ٚاملٛازد ايطبٝع١ٝ عٝح 

ْك٬ت  قسْا، 14ٚغٗد بٓا٤ ٚعُاز٠ املطذد اؿساّ ع٢ً اَتداد أنجس َٔ  .مت اعتُاد أؾكٌ أْع١ُ ايتهٝٝـ ٚاإلقا٠٤ اييت تساعٞ ذيو

٠ َعُاز١ٜ نجري٠ ع٢ً َس ايعؿٛز; إ٫ إٔ ٖرٙ ايتٛضع١ غٗدت تطٛزًا ٚتٛضعًا أؾكًٝا ٚزأضًٝا ٚخدًَٝا، سٝح تعد ع١َ٬ بازش٠ يف تازٜذ عُاز

املطذد اؿساّ تكاف إىل املػسٚعات ايعدٜد٠ اييت غٗدٖا املطذد اؿساّ يف عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص 

أيـ ضاٍع يف  118أيـ ضاٍع يف ايطاع١ إىل  44َٚٓٗا تٛضع١ املطع٢ ايرٟ ازتؿعت طاقت٘ ا٫ضتٝعاب١ٝ َٔ  -سؿع٘ اهلل-آٍ ضعٛد 

نُا غٗد املطاف تٛضع١ تازخي١ٝ تتٓاضب َع َطاس١ املطذد اؿساّ  .ايطاع١، مما ضٌٗ ع٢ً اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ إنُاٍ َٓاضهِٗ

أيؿًا يف ايطاع١  50أيؿا يف ايطاع١ بد٫ً عٔ  130عتُسٜٔ ٚضٝطتٛعب املطاف بعد تٛضعت٘ سٛايٞ يتهتٌُ َٓع١َٛ زاس١ اؿذاز ٚامل

ٚتعهظ َػسٚعات  .ٚضتشاؾغ ايتٛضع١ ع٢ً ايسٚام ايعباضٞ ايكدِٜ ٚتتعاٌَ َع٘ مبا ٫ ٜتعازض َع شٜاد٠ ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ يًُطاف

سٝا٠ شٚاز بٝت اهلل اؿساّ ٚضانين َه١ املهس١َ، ؾاَتدادا ملػسٚعات َه١ ايعاؾ١ُ املكدض١ مشٛي١ٝ ايتٓؿٝر، ٚايٓٗك١ ايٓٛع١ٝ يف 

ًَٕٝٛ زٜاٍ َسس١ً ددٜد٠ يف تازٜذ تعب١٦ ٚؽصٜٔ َٝاٙ شَصّ َٔ  70املهس١َ، ٜػهٌ َػسٚع تطٜٛس ضكٝا شَصّ ايرٟ بًػت تهًؿت٘ 

ٜس ايبٛؾ١ً مٛ قُإ بكا٤ املا٤ املبازى ْكٝا َٔ خ٬ٍ َػسٚع املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يطكٝا شَصّ يف ندٟ يف َه١ املهس١َ يٝد

ٚتبًؼ ايطاق١ املسنب١ حملط١ ايتؿؿ١ٝ  .ايػٛا٥ب بطسم َتطٛز٠ يف آيٝات ايتعب١٦ ٚايتدصٜٔ اٯيٞ ٚبطاق١ تؿٌ إىل مخط١ ٬َٜني يرت َٜٛٝا

١ بتؿؿ١ٝ املٝاٙ، ٚٚسد٠ تعكِٝ مخط١ ٬َٜني يرت َٜٛٝا ٜتِ قدٗا عرب خطٞ تؿؿ١ٝ، نٌ خط ٜتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ ايؿ٬تس اـاؾ

٬َٜني يرت نشد أقؿ٢ َٔ املٝاٙ املٓتذ١ يف خصإ، عٝح تكذ َٓ٘ املٝاٙ بٛاضط١ َكدات املٝاٙ  10يف ْٗا١ٜ نٌ خط ٚضٝدصٕ 

ٚتأتٞ ٖرٙ  .ًَِ َٔ ايطتاًْظ ضتٌٝ أْػ٧ سدٜجا َع املػسٚع 200املٓتذ١ ٚعددٖا أزبع إىل املطذد اؿساّ عرب خط ْاقٌ قطسٙ 

ػسٚعات اَتدادا ملا غٗدٙ املطذد اؿساّ َٔ تٛضعات ٚإْػا٤ات يف ايعٗد ايطعٛدٟ َٓر تأضٝظ ايدٚي١ ع٢ً ٜد املًو عبدايعصٜص بٔ امل

ٚتكـ ضاع١ َه١ املهس١َ َعًُا إض٬َٝا غاكا ضتعٌ تػاٖدٙ ا٭دٝاٍ املط١ًُ َٔ َطاؾات بعٝد٠  .- طٝب اهلل ثساٙ - عبدايسمحٔ

أٚقات ايؿ٠٬ يف اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٚمت تسنٝب أنرب ٬ٍٖ َرٖب يف ايعامل ٚذيو يف ق١ُ ضاع١ َه١ تٓب٧ عٔ َٛاعٝد ا٭ذإ ٚ

ْٚؿبت امل٦ر١ْ ايرٖب١ٝ ع٢ً أع٢ً ق١ُ يطاع١ َه١ املهس١َ  .أيـ َؿباح ق٥ٛٞ 21سص١َ ق١ٝ٥ٛ تتهٕٛ َٔ  16املهس١َ ٚحيٝط ب٘ 

 7ت خاؾ١، سٝح ٜطُع ا٭ذإ يف قٝط املطذد اؿساّ َٔ َطاؾ١ اييت ٜبح َٓٗا أذإ املطذد اؿساّ َباغس٠ عرب َهربات ؾٛ

أيـ َؿباح ق٥ٛٞ، تكا٤ أع٢ً ق١ُ يف ضاع١ َه١ أثٓا٤ ا٫ذإ، إذ إٕ تًو ا٭قٛا٤ اي٬َع١ بايًْٛني  21نًَٝٛرتات، ٚبٛاضط١ 

ٚقت دخٍٛ ايؿ٠٬ بطسٜك١ متهٔ  نًَٝٛرًتا َٔ ايربز، مما جيعًٗا تػري إىل 30ا٭بٝض ٚا٭خكس ميهٔ ز٩ٜتٗا َٔ َطاؾ١ تؿٌ إىل 

َرتًا ٚميهٔ  46ذٟٚ ا٫ستٝادات اـاؾ١ َٔ قعاف ايطُع، أٚ ايبعٝدٜٔ عٔ اؿسّ َٔ َعسؾ١ ٚقت ايؿ٠٬ ٜٚبًؼ قطس ضاع١ َه١ 

ٚتطٌ ضاع١ َه١ املهس١َ ع٢ً بٝت  .«يؿغ اؾ٬ي١»ز٩ٜتٗا ٚمساع ؾٛتٗا َٔ َطاؾات بعٝد٠، نُا ٜعًٛ ايطاع١ َٔ اؾٗات ا٭زبع 

هلل اؿساّ ٚتعهظ اؾٛاْب اؿكاز١ٜ ٚايتك١ٝٓ يف ا٭ضايٝب ايعؿس١ٜ اييت ٚؾًت إيٝٗا املًُه١ تصآَا َع أنرب تٛضعتني ع٬ُقتني ا

غٗدُٖا اؿسَإ ايػسٜؿإ، ٚت٪دٟ ايطاع١ اييت تعد ا٭نرب ٚا٭ع٢ً عاملٝا دًٚزا نبريًا يف ؼدٜد قب١ً املطادد يف َه١ ايتشدٜد 

َرت، يف سني ٜؿٌ ازتؿاع ايطاع١ َٔ قاعدتٗا إىل أع٢ً ْكط١ يف ق١ُ اجه٬ٍ  601ًؼ ا٫زتؿاع اإلمجايٞ يربز ضاع١ َه١ ٜٚب .ا٭َجٌ يًكب١ً

 39َرًتا، بُٝٓا تػهٌ ايٛادٗتإ اؾاْبٝتإ مٛ  43يف  43َرًتا، ٜٚتهٕٛ َٔ أزبع ٚادٗات، تػهٌ ايٛادٗتإ ا٭َا١َٝ ٚاـًؿ١ٝ  251

٫  -َرًتا، ٚميهٔ ز١ٜ٩ ن١ًُ ايػٗادتني  23إىل أنجس َٔ  -اهلل-ا٭يـ يف ن١ًُ يؿغ اؾ٬ي١ َرًتا، ٜٚؿٌ طٍٛ سسف  39يف 

ؾٛم ايٛادٗتني اؾاْبٝتني يًطاع١ َٔ بعد، ٖٚٞ َؿ١ُُ ع٢ً ايطساش اإلض٬َٞ طبكا ٭دم َعاٜري  -إي٘ إ٫ اهلل قُد زضٍٛ اهلل 

ك٤ٞ ضاع١ َه١ املهس١َ يف بعض املٓاضبات اإلض١َٝ٬ ندخٍٛ ا٭غٗس ٚت .أيـ طٔ 36ايط١َ٬، ٜٚبًؼ ايٛشٕ اإلمجايٞ يطاع١ َه١ 

نًَٝٛرتات مٛ ايطُا٤ ٚتبًؼ ق٠ٛ نٌ سص١َ  10سص١َ ق١ٝ٥ٛ عُٛد١ٜ خاؾ١ تؿٌ إىل َا ٜصٜد عٔ  16اجهذس١ٜ ٚا٭عٝاد َٔ خ٬ٍ 

يف ايًٌٝ عٓدَا تهٕٛ إقا٠٤  نًَٝٛرتا َٔ ايربز 17نًٝٛ ٚاط، ٚميهٔ َػاٖد٠ ايطاع١ َٚعسؾ١ ايتٛقٝت َٔ َطاؾ١  10ق١ٝ٥ٛ 

نًٝٛ َرتا خ٬ٍ ايٓٗاز عٓدَا ٜهٕٛ يٕٛ ايطاع١ أبٝض  12إىل  11ايطاع١ بٝكا٤ ٚخكسا٤، ؾُٝا ميهٔ َػاٖد٠ ايطاع١ َٔ َطاؾ١ 
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ٝد٠ َرًتا ٚؾُُت ايطاع١ ست٢ تهٕٛ ايطاع١ َس١ٝ٥ ست٢ يف ايًٌٝ َٔ َطاؾات بع17َرًتا ٚايكؿري  22ٜٚبًؼ طٍٛ ايعكسب ايطٌٜٛ يًطاع١ 

ٚيف كتًـ ا٭سٛاٍ اؾ١ٜٛ أٜكًا إقا٠٤ ي١ًٝٝ ٚؾطؿٛز١ٜ ٖٚٞ ا٭ؾكٌ يف ايعامل ست٢ اٯٕ ٚؼتٟٛ ع٢ً غسؾ١ يًتشهِ تكّٛ بٓػس 

ٜٚعد دطس اؾُسات َٔ أبسش املػسٚعات يف  .ايتٛقٝت ايعاملٞ يًؿًٛات بدق١ يًكٓٛات ٚا٭قُاز ايؿكا١ٝ٥ ٖٚٞ َستبط١ َع ايتٛقٝت ايعاملٞ

أيـ ساز يف ايطاع١ ٜٚبًؼ طٍٛ  300ًَٕٝٛ زٜاٍ ٚتبًؼ طاقت٘ ا٫ضتٝعاب١ٝ  200ًَٝازات ٚ  4بًػت تهًؿت٘ أنجس َٔ  َػعس ٢َٓ ايرٟ

طابكا، ٚمخط١ ٬َٜني ساز يف املطتكبٌ  12َرتا ٚؾُِ ع٢ً إٔ تهٕٛ أضاضات املػسٚع قادز٠ ع٢ً ؼٌُ  80َرتا ٚعسق٘  950اؾطس 

تتٛؾس بٗا مجٝع اـدَات املطاْد٠ يساس١ قٝٛف ايسمحٔ مبا يف ذيو ْؿل أزقٞ يٓكٌ  طٛابل 5إذا دعت اؿاد١ يريو ٜٚتهٕٛ َٔ 

ٜٚػتٌُ املػسٚع ع٢ً ث٬ث١ أْؿام ٚأعُاٍ إْػا١ٝ٥  .َرتا12اؿذاز عٝح ٜؿؿٌ سسن١ املسنبات عٔ املػا٠، ٜبًؼ ازتؿاع ايدٚز ايٛاسد 

كسدا يف ا٫ػاٖات ا٭زبع١، إقاؾ١ إىل تصٜٚدٙ مبٗبط  12ات َٚدخ٬ً يًذُس 11َع إَها١ْٝ ايتطٜٛس املطتكبًٞ، نُا ٜػتٌُ ع٢ً 

يطا٥سات َسٚس١ٝ ؿا٫ت ايطٛاز٨ ٚأْؿام أزق١ٝ ْٚعاّ تربٜد َتطٛز ٜعٌُ بٓعاّ ايتهٝٝـ ايؿشساٟٚ ٜكذ ْٛعا َٔ ايسذاذ ع٢ً 

ػسٚع َٔ أبسش املػسٚعات اييت سسف ٜٚعد امل .دزد١ 29اؿذاز ٚاملٓاطل احملٝط١ باؾُسات مما ٜطِٗ يف خؿض دزد١ اؿساز٠ إىل مٛ 

ع٢ً تٓؿٝرٖا يتٛؾري ا٭َٔ ٚايط١َ٬ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، نُا قك٢ املػسٚع ع٢ً  -سؿع٘ اهلل-خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

املداطس اييت ناْت ؼدخ مبٓطك١ اؾُسات ٚػٓب مجٝع املػه٬ت ايٓامج١ عٔ ايصساّ ايػدٜد ايرٟ نإ حيدخ عٓد زَٞ 

ٜٚػتٌُ َػسٚع َٓطك١ اؾُسات إقاؾ١ إىل اؾطس ع٢ً تٓؿٝر َػسٚعات ددٜد٠ يف املٓطك١ متجًت يف إعاد٠ تٓعِٝ املٓطك١  .اؾُسات

اػاٖات; ث٬ث١ َٓٗا َٔ ايٓاس١ٝ اؾٓٛب١ٝ ٚث٬ث١ َٔ ايٓاس١ٝ ايػُاي١ٝ ٚتٓعِٝ  6ٚتطٌٗٝ ع١ًُٝ ايدخٍٛ إىل اؾطس عرب تٛشٜعٗا ع٢ً 

 .سات يتؿادٟ ايتذُعات بٗا ٚايطٝطس٠ ع٢ً ظاٖس٠ ا٫ؾرتاؽ سٍٛ اؾطس إىل داْب َطازات اؿذازايطاسات احملٝط١ ظطس اؾُ

ٚحيت٣ٛ املػسٚع ع٢ً أْؿام ؿسن١ املسنبات ؼت ا٭زض إلعطا٤ َطاس١ أنرب يًُػا٠ يف َٓطك١ اؾطس ٚكازز يإلخ٤٬ عٔ طسٜل 

 40طا٥سات، ؾُٝا أضِٗ تؿُِٝ أسٛاض اؾُسات ٚايػٛاخـ بطٍٛ ضت١ أبساز يًطٛاز٨ َستبط١ بايدٚز ا٭زقٞ ٚا٭ْؿام َٚٗابط اي

َرتًا بايػهٌ ايبٝكاٟٚ يف ؼطٔ ا٫ْطٝاب١ٝ ٚشٜاد٠ ايطاق١ ا٫ضتٝعاب١ٝ يًذطس، مما ضاعد يف اؿد َٔ أسداخ ايتداؾع ٚا٫شدساّ بني 

كدض١ َػسٚع قطاز املػاعس املكدض١ ايرٟ ْؿرت٘ َٚٔ املػسٚعات اييت مت تٓؿٝرٖا باملػاعس امل .اؿذاز أثٓا٤ أدا٤ غعري٠ زَٞ اؾُسات

ٙ 1434ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ بتهًؿ١ أنجس َٔ ضت١ ًَٝازات زٜاٍ.. ٚمتت ا٫ضتؿاد٠ َٔ َسس١ً املػسٚع ا٭ٚىل خ٬ٍ َٛضِ سر 

بني املػاعس املكدض١ يف سر عاّ % َٔ طاقت٘ ا٫ضتٝعاب١ٝ، نُا متت ا٫ضتؿاد٠ َٔ ناٌَ طاقت٘ ا٫ضتٝعاب١ٝ يف ْكٌ اؿذاز  35بٓطب١ 

ٚباْط٬م قطاز املػاعس تدخٌ خدَات اؿر َسس١ً ددٜد٠ بآيٝات ٚز١ٜ٩ َطتكب١ًٝ َتطٛز٠ سٝح ٜسبط املػاعس َٔ عسؾات  .1435ٙ

يف ٜٚٓكٌ ايكطاز قٝٛف ايسمحٔ عرب ا٭ٚد١ٜ ٚضؿٛح اؾباٍ  َٚصديؿ١ ْص٫ٚ عٓد اؾُسات يف ٢َٓ يف سسن١ تسدد١ٜ آي١ٝ بدٕٚ ضا٥ل

طبٝع١ دػساؾ١ٝ ؾعب١ ٖٚٛ ٜطري ع٢ً ضه١ٍ طٛجها عػسٜٔ نًٝٛ َرتا تٓكطِ إىل َطازٜٔ َستؿعني عٔ ا٭زض عٝح ؽًٛ ايػٛازع َٔ 

أيـ َسنب١ ٚساؾ١ً إىل املػاعس ٚخيـ ايكػط ع٢ً سسن١ املسٚز، مما ضٝٓعهظ ع٢ً سسن١ ايطري يف ايطسقات  35دخٍٛ 

ٜٚكـ ايكطاز يف املػاعس يف  .١ٜ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ املٓطك١ اـاي١ٝ يطٝازات ايطٛاز٨ ٚاـدَاتٚضٝدؿـ َٔ ا٫شدساّ ٚا٫ختٓاقات املسٚز

تطع قطات تتٝح يًشذاز ايسنٛب ٚا٫ْتكاٍ يًُػعس اٯخس، سٝح ٜٛدد يف نٌ َػعس ث٬خ قطات اختٝازٜ٘ ٜبًؼ طٍٛ ايٛاسد٠ َٓٗا 

َٓؿؿ١ً، باإلقاؾ١ إىل ض٬مل َتشسن١ َٚؿاعد نٗسبا١ٝ٥، نُا  َرت، ٜتِ ايٛؾٍٛ إيٝٗا عٔ طسٜل َٓشدزات يًدخٍٛ ٚاـسٚز 300

ٚشٚدت احملطات ظُٝع ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ ٚخدَات ايتربٜد عٔ  .ساز 3000تكِ تًو احملطات ضاسات ي٬ْتعاز بكدز٠ اضتٝعاب١ٝ تكدز ب 

ٚدا٤ تؿُِٝ ايكطاز بطسٜك١ َس١ْ  .اعاطسٜل ًَطؿات اؾٛ، باإلقاؾ١ إىل ضاس١ اْتعاز أضؿٌ احملط١ ٜتِ تؿٜٛر اؿذاز عٔ طسٜكٗا تب

َرت، ٚنٌ عسب١  300عسب١ بطٍٛ  12تهؿٌ َعاؾ١ ا٫شدساّ، سٝح ٜتهٕٛ دطِ ايكطاز َٔ عػسٜٔ قاطس٠، نٌ َٓٗا تطشب 

ؼتٟٛ ع٢ً مخط١ أبٛاب، نُا مت تؿُِٝ قطات ايكطاز يتهٕٛ َستؿع١ أٜكًا عٔ ا٭زض ٚؽدّ بط٬مل عاد١ٜ َٚتشسن١ َٚؿاعد 

نًَٝٛرتا يف ايطاع١، ٚبايتايٞ ٜؿٌ شَٔ ايتكاطس َا بني  120ٚسددت ضسع١ ايكطاز ب  .عد ع٢ً تؿٜٛر اؿذاز ع٢ً دؾعاتبػهٌ ٜطا

دقٝكتني إىل ث٬خ دقا٥ل، ٚميهٔ إٔ تكٌ إىل دقٝك١ ْٚؿـ ايدقٝك١، ٜٚتٛقـ ذيو ع٢ً ضسع١ سسن١ ايسناب يف ايسنٛب ٚايٓصٍٚ 

املطذد اؿسّ َعًُا إض٬َٝا غاكا ضتعٌ تسددٙ ا٭دٝاٍ املط١ًُ غاٖدا ع٢ً َا تكّٛ ب٘ ٚتكـ َػسٚعات تٛضع١ ٚعُاز٠  .َٔ ايعسبات
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املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد َٔ أعُاٍ د١ًًٝ تٗدف يف فًُٗا إىل 

  .خد١َ اإلض٬ّ ٚاملطًُني
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 اٌخطٛػٟ« بادر»طالب ِىت ٠خخخّْٛ فؼا١ٌاث 

 وشافت اٌّذ٠ٕت ٠ٛاصٍْٛ خذِاحُٙ اإلٔسا١ٔت ٌٍحداج

 

 خايد ايصاٜدٟ، تسنٞ ايطٜٛٗسٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠، َه١ املهس١َ 

ٜهجـ املعطهس ايهػؿٞ ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ْػاط٘ ايتطٛعٞ يًؿرت٠ املٛمس١ٝ ايجا١ْٝ يًشر باملطاْد٠ يف خد١َ اؿذاز     

َٔ َه١ املهس١َ، ٚتٛاؾٌ تكدِٜ خدَاتٗا يًشذاز ايصا٥سٜٔ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقكا٤ بعض ا٭ٜاّ يف زسابٗا قبٌ َػادزتِٗ  ايكادَني بسًا

عرب َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ، سٝح تػٗد املٓطك١ نجاؾ١ يف سسن١ اؿذاز َٔ دٓطٝات كتًؿ١ بعد إٔ َٔ اهلل عًِٝٗ 

ايعبدايهسِٜ َدٜس عاّ ايتعًِٝ باملٓطك١ املػسف ايعاّ ع٢ً املعطهس ايهػؿٞ إٔ َٗاّ ٚٚادبات  ٚأٚقح ْاؾس  .أدا٤ ؾسٜك١ اؿر

اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ تطِٗ يف تكدِٜ اـدَات املٓاضب١ يكٝٛف ايسمحٔ ٚإبساش دٚز مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚايكطاعات 

بدٚزٙ، بني قُد اؾٗين قا٥د املعطهس ايهػؿٞ إٔ   .١ٝ ايتك١ٝٓايتع١ًُٝٝ املػازن١ َعٗا َٔ نػاؾ١ ايتعًِٝ ٚاؾاَعات ٚايهً

( َٔ اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ ايرٜٔ ٜٓتػسٕٚ خ٬ٍ ؾرتات ايعٌُ 300ايعٌُ باملعطهس ٜتٛاؾٌ مبػازن١ ايكاد٠ ايهػؿٝني ٚأنجس َٔ )

  .بٟٛ ٚاملسانص ايؿش١ٝ َٚسانص اإلزغاداي١َٝٛٝ يتكدِٜ خدَاتِٗ يف املٛاقع املدؿؿ١ جهِ يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓ

ؾُٝا اختتُت ؾعايٝات َسنص "بادز" يٮعُاٍ ايتطٛع١ٝ، ٚايرٟ تتٛىل اإلغساف عًٝ٘ ٚتٓؿٝرٙ إداز٠ ْػاط ايط٬ب ايهػؿٞ باإلداز٠ 

ُع ٚبٝإ ملطاُٖت٘ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ نُبادز٠ تطٛع١ٝ ْٛع١ٝ تعهظ ايدٚز ايكٝادٟ يًتعًِٝ يف خد١َ ايٛطٔ ٚاجملت

ٚأغاد قُد   .اإلجياب١ٝ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ إلتاس١ ايؿسؾ١ يًط٬ب ملُازض١ ا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ ٚا٭ْػط١ اـد١َٝ اؿذاز

اؿازثٞ املدٜس ايعاّ يًتعًِٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ املػسف ايعاّ ع٢ً املدُٝات ايهػؿ١ٝ ـد١َ اؿذاز مبه١ ٚاملػاعس املكدض١، 

ب٘ ايهػاؾ١ ٚط٬ب ايتعًِٝ َٚٓطٛبٝ٘ َٔ دٗٛد َبازن١ ْايت اضتشطإ اجملتُع ٚيكٝت ايكبٍٛ ٚايسقا يد٣ قٝٛف ايسمحٔ،  مبا قاّ

  .َػازنًا ٫٢٨١ؾتًا إىل إٔ ؾسٜل ايعٌُ َهٕٛ قاد٠ نػؿٝني َٚعًُني ٚط٬ب ٚنػاؾ١ ٚقد بًؼ عددِٖ 
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 حح ِبرٚر(ساػت حطٛػ١ت السخمباي ض١ٛف اٌرحّٓ بحٍّت ) 7722أوثر ِٓ 

 

 قُد قاضِ -املد١ٜٓ املٓٛز٠

 

ٚ اييت تطتٗدف قٝٛف ايسمحٔ يف أٍٚ قط١ جهِ يف َد١ٜٓ املؿطؿ٢ بعد٠ أزنإ سٝح » سر َربٚز » ٜٛاؾٌ ْادٟ طٝب١ ايطيب مح١ً 

ا٫ضتػازات ايطب١ٝ اغتًُت اؿ١ًُ ع٢ً زنٔ قٝاع ايطهس ٚ ايكػط فاْا قبٌ تٛدِٗٗ مله١ املهس١َ ٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر ٚ تكدِٜ 

جهِ اقاؾ١ اىل تٛشٜع سكٝب١ اؿاز ٚايهتب ايتٛع١ٜٛ نُا اغتًُت اؿ١ًُ ع٢ً زنٔ )اضتػس طبٝبو( ٚ ايرٟ ٜٗدف اىل ايتٛع١ٝ 

ايؿش١ٝ ٚ ْػسٖا ٚ تكدِٜ ا٫ضتػازات ايطب١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ اذ تطتٗدف اؿ١ًُ عد٠ َٛاقع َٔ قُٓٗا ايؿٓادم باملٓطك١ املسنص١ٜ 

َطذد املٝكات ٚ ايرٟ ضٝهٕٛ ايٓكط١ ايٓٗا١ٝ٥ يًشذاز قبٌ اْط٬قِٗ اىل املػاعس املكدض١ اقاؾ١ اىل شٜاز٠ َطتػؿ٢ املًو اقاؾ١ اىل 

دا٤ ذيو بدعِ َٔ ايػسٜو ا٫ضرتاتٝذٞ ضامل بٔ قؿٛظ ٚ َعايٞ َدٜس داَع١ طٝب١ ايدنتٛز  ؾٗد باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ َد١ٜٓ سذاز ايرب

ٚ عُاد٠ غ٪ٕٚ ايط٬ب ممج١ً يف ايدنتٛز ؾاحل بٔ ضعٝد اؿسبٞ ملا ٜبريْٛ٘ َٔ دٗٛد تطٛع١ٝ ـد١َ عدْإ بٔ عبداهلل املصزٚع 

 .اجملتُع ٚ سذاز بٝت اهلل اؿساّ
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 بأِر خادَ اٌحر١ِٓ اٌٍّه سٍّاْ.. حخص١ص ١ٍِٟٛٔ ِصحف ٘ذ٠ت ٌٍحداج اٌّغادر٠ٓ

 

 غٝت اٍ طايع ايصٖساْٞ –دد٠ 

 

يهٌ ساز ٚذيو « َؿشـ غسٜـ»ايعا٥دٜٔ اىل اٚطاِْٗ اضت٬ّ ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اييت اَس بٗا بدأ سذاز بٝت اهلل اؿساّ 

يف نٌ َٓاؾر اـسٚز َٔ املًُه١ ٚضط بٗذ١ ٚضعاد٠ َٔ قٝٛف ايسمحٔ بأغ٢ً ٖد١ٜ ٜعٛدٕٚ بٗا َٔ ايدٜاز املكدض١، ٖرا ٚقد مت 

ٜٚتِ ذيو باغساف َباغس َٔ ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ  .ٖـ1436زٜٔ ملٛضِ سر ؽؿٝـ ًَْٝٛٞ َؿشـ غسٜـ يتهٕٛ يف أٜدٟ اؿذاز املػاد

ا٫ض١َٝ٬ ٚا٫ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚا٫زغاد، ، عرب سػدٖا يًهجري َٔ املٛظؿني يف ١َُٗ تٛشٜع ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َٔ املؿشـ 

سع ايٛشاز٠ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ إىل ذيو، أٚقح َدٜس عاّ ؾ .ايػسٜـ ع٢ً اؿذاز املػادزٜٔ إىل ب٬دِٖ بعد أدا٤ اؿر

تٛشٜع اجهد١ٜ املطتػاز ايػٝذ ط٬ٍ بٔ أمحد ايعكٌٝ إٔ ايٛشاز٠ تٛشع ٖرا ايعاّ َا ٜكسب َٔ ًَْٝٛٞ َؿشـ ع٢ً اؿذاز املػادزٜٔ عرب 

فُع املًو ؾٗد يطباع١  َٓؿرٟ َطاز املًو عبدايعصٜص َٝٓا٤ دد٠ اإلض٬َٞ، إقاؾ١ يًُٓاؾر اؿدٚد١ٜ ايرب١ٜ ا٭خس٣، َٔ إْتاز

املؿشـ ايػسٜـ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َبٝٓا إٔ املؿشـ اجهد١ٜ طبع بعد٠ إؾدازات، أبصزٖا: ا٫زد١ٜ ٚاجهٛضا ٚا٫لًٝص١ٜ ٚايؿسْط١ٝ 

ا: املؿشـ ايعادٟ ٚايتآًٜد١ٜ ٚا٫ْدْٚٝط١ٝ ٚايؿ١ٝٓٝ ٚا٫ضبا١ْٝ ٚاملًٝباز١ٜ ٚايسٚض١ٝ ٚايرتن١ٝ ٚا٫ملا١ْٝ ٚا٫يبا١ْٝ، ٚطبع بعد٠ ْطذ َٓٗ

َسنصا  50ٚبني ايعكٌٝ، إٔ ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ خؿؿت  .ٚاؾٛاَعٞ ٚايٓطذ ٚتعًٝل ٚايٛزؽ ٚتسمج١ َعاْٞ ايكسإٓ ايهسِٜ

يًتٛشٜع بٗا َا ٜصٜد عٔ أيـ َٛظـ ٚإدازٟ ٚعاٌَ ٜعًُٕٛ ع٢ً َداز ايطاع١، َػريا إىل تٛشٜع اجهد١ٜ ضٛف ٜطتُس ست٢ َٓتؿـ ايػٗس 

بداخًٗا أزبع١ نتب ٚغسٜط يػسح أزنإ  «ٖد١ٜ اؿاز»أقاف ايعكٌٝ، أْ٘ إقاؾ١ إىل املؿشـ ؾإٕ نٌ ساز ٜتطًِ َػًـ ٚ .املكبٌ

 .ا٫ض٬ّ ٚايتٛدٝٗات ا٫ض١َٝ٬ املدتًؿ١ اييت تطاعد املطًِ ع٢ً َعسؾ١ اسهاّ َٚباد٨ ٚغسٜع١ ايدٜٔ ا٫ض٬َٞ

ص، أٜدٙ اهلل، قد أَس بتٛشٜع َؿشـ َٔ إؾدازات فُع املًو ؾٗد باملد١ٜٓ ٚنإ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜ

١، املٓٛز٠ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚمبدتًـ ايرتادِ ايعامل١ٝ ع٢ً اؿذاز املػادزٜٔ إىل ب٬دِٖ عرب مجٝع َٓاؾر املًُه١ ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشسٜ

٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ خط١ دسًٜا ع٢ً ايعاد٠ ايط١ٜٛٓ، ٚقد اعتُد ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا

 .تٛشٜع ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني َٔ املؿشـ ايػسٜـ
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 ِذ٠ر اٌشإْٚ اإلسال١ِت باٌشرل١ت : رػا٠ت خادَ اٌحر١ِٓ اٌشر٠ف١ٓ ألػّاي اٌحح أسّٙج فٟ ئٔداذ اٌحح

 

 ٚاع –ايدَاّ 

أند َدٜس عاّ ؾسع ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ باملٓطك١ ايػسق١ٝ ايػٝذ عبداهلل بٔ قُد ايًشٝدإ إٔ زعا١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ـ سؿع٘ اهلل ـ ٭عُاٍ اؿر عٔ نجب َٚتابعت٘ ـ زعاٙ اهلل ـ ايكسٜب١ ٚايدا١ُ٥ يًذٗٛد املبرٚي١ َٔ 

ٚقاٍ يف تؿسٜح  .يف إلاح َٛضِ سر ٖرا ايعاّ –بؿكٌ اهلل تعاىل  –دِٜ اـدَات يًشذاز أضُٗت بػهٌ َباغس اؾُٝع يف تك

ؾشؿٞ أَظ إٕ اؿادخ ايعسقٞ ايرٟ ٚقع يف َػعس ٢َٓ ئ ٜ٪ثس ع٢ً سكٝك١ َا عاغ٘ نٌ ساز ٚزآٙ نٌ َتابع َٔ عًٛ َطت٣ٛ 

ا١ٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب اـدَات ٚتهاًَٗا يساس١ اؿذاز ، َبٝٓا إٔ َتابع١ ٚزع

ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ـ سؿع٘ اهلل ـ ٭عُاٍ اؿر ؿع١ بًشع١ ٚتٛدٝ٘ ايعاًَني ٚتٛؾري اإلَهاْات 

َٔ اٖتُاّ َٓكطع ايٓعري يتٝطري أعُاٍ اؿر ٚمحا١ٜ اؿذاز َٔ  جهٛ نإ قٌ ايتكدٜس ٚايجٓا٤ املربٖٔ ع٢ً َا تٛيٝ٘ سه١َٛ املًُه١

نٌ َا ٜهدز ؾؿِٖٛ. ٚأقاف إٔ ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد أضُٗت بػهٌ ؾاعٌ يف تٓؿٝر خط١ اؿر َٔ 

َٔ ؿع١ ٚؾٍٛ أٍٚ دؾع١ سذاز  خ٬ٍ َػازنتٗا يف بساَر ايتٛع١ٝ اإلض١َٝ٬ يف اؿر ٚغريٖا بإغساف َباغس َٔ َعايٞ ايٛشٜس

ْٚٛٙ إىل إٔ ؾسع ايٛشاز٠ باملٓطك١ ايػسق١ٝ ٜتابع تٓؿٝر بسْاَر ايتٛع١ٝ  .ملداخٌ املًُه١ َٚٓاؾرٖا اؾ١ٜٛ ٚايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ست٢ َػادزتِٗ

ٚدعا ايػٝذ  . ١يف مخط١ َٓاؾر بهٛادز دع١ٜٛ ٚإداز١ٜ ٚؾ١ٝٓ قبٌ تٛدٗٗا يًُػاعس َع اضتهُاٍ تٛاؾد اؿذاز يًُػاعس املكدض

عبداهلل ايًشٝدإ يف ختاّ نًُت٘ بإٔ حيؿغ اهلل يٓا أَٓٓا ٚإميآْا ٚضًُٓا ٚإض٬َٓا ٠٫ٚٚ أَسْا ـ أٜدِٖ اهلل ـ ٜٚدِٜ عصِٖ ٚفدِٖ 

 . ٚجيصِٖ خري اؾصا٤ ع٢ً مجٝع َا ٜكدَْٛ٘ يٮ١َ
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة
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 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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