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 طالئغ حدبج اٌّغشة واٌسىداْ تصً اٌّذَٕخ إٌّىسح

 

 

 املد١ٜٓ املٓٛز٠ -عبدايسسِٝ اؿدادٟ 

 08/09/2015ايجالثا٤ 

 

ٚؾًت طال٥ع اؿذاز َٔ ايطٛدإ ٚ املػسب إىل املد١ٜٓ 

املٓٛز٠ سٝح نإ يف اضتكباشلِ مبكس ضهِٓٗ يف املٓطك١ 

يٓبٟٛ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ا

املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملٓطك١ سامت بٔ دعؿس بايٞ إقاؾ١ 

اىل عكٟٛ فًظ االداز٠ نُاٍ خًٝؿ١ ٚؾٝؿٌ ضٓدٟ 

َٚدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ تسنٞ ايٝاع ٚ قِ ٚؾد 

اضتكباٍ سذاز املػسب ز٥ٝظ َهتب غؤٕٚ سذاز املػسب 

طل َهتب غؤٕٚ اؿذاز امحد ايتاٜد ؾُٝا تكدّ ز٥ٝظ َسنص غؤٕٚ اؿذاز ايطٛداْٝني ادزٜظ زٚعٞ ْٚا٥ب٘ عبدايًطٝـ سكٞ َٚٓ

يًشذاز عٓد ْصٚشلِ َٔ  ٚقدَت َٝاٙ شَصّ املدلد٠ ٚايتُٛز ٚايٛزٚد املد١ٜٝٓ .ايدنتٛز سطب ايسضٍٛ غٝت ٚؾد اضتكباٍ سذاز بالدٙ

ُٝا عدل اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بطال١َ ايٛؾٍٛ يًدٜاز املكدض١ ألدا٤ اؿاؾالت اييت ْكًتِٗ َٔ َطاز األَرل قُد بٔ عبد ايعصٜص ايدٚيٞ ؾ

 .ؾسٜك١ اؿر َٖٓٛني باـدَات ٚايتطٗٝالت اييت الَطٖٛا خالٍ ايسس١ً
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 وصىي طالئغ حدبج اٌّغشة واٌسىداْ إًٌ اٌّذَٕخ إٌّىسح

 دايبال –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ٚؾًت طال٥ع اؿذاز َٔ ممًه١ املػسب َٚٔ مجٗٛز١ٜ ايطٛدإ 

أَظ األٍٚ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباشلِ عٓد َكس 

ضهِٓٗ يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ز٥ٝظ 

فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ 

س بايٞ, ٚعدد َٔ أعكا٤ املؤضط١.نُا نإ يف اضتكباٍ دعؿ

سذاز ممًه١ املػسب ز٥ٝظ َهتب غؤٕٚ سذاز املػسب ادزٜظ زٚعٞ ْٚا٥ب٘ عبدايًطٝـ سكٞ َٚٓطل َهتب غؤٕٚ اؿذاز املػازب١ 

ملطتكبًني ؿذاز أمحد ايتاٜد, ؾُٝا تكدّ ز٥ٝظ َسنص غؤٕٚ اؿذاز ايطٛداْٝني باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز سطب ايسضٍٛ غٝت ا

ٚؾٛز ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاؾالت, قدَت شلِ َٝاٙ شَصّ املدلد٠ ٚايتُٛز ٚايٛزد املدٜين تسسٝبًا مبكدَِٗ سذادًا يبٝت  .ايطٛدإ  مجٗٛز١ٜ

سٜك١ اؿر اهلل اؿساّ ٚشٚازًا ملد١ٜٓ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ.َٔ دٗتِٗ عدل اؿذاز عٔ ضعادتِٗ بايٛؾٍٛ يًدٜاز املكدض١ ألدا٤ ؾ

 .َٖٓٛني باـدَات ٚايتطٗٝالت اييت ٚددٖٚا خالٍ ايسس١ً
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 اٌّذَٕخ تستمجً ٔصف ٍُِىْ حبج 

 

ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ يف « عهاظ»أٚقح يـ

املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايديٌٝ سامت بايٞ, إٔ عدد اؿذاز ايرٜٔ اضتكبًتِٗ 

 اؾٓطٝات ناؾ١ َٔ سادا( ٦٧٥٧٧٨املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜبًؼ عددِٖ )

بدايعصٜص ايدٚيٞ ع بٔ قُد األَرل َطاز عدل قدَٛا املدتًؿ١,

ٚقط١ اشلذس٠ )ايدل(, الؾتا إىل إٔ اؿذاز األْدْٚٝطٝني أنجس 

( ٦٩١١٦اؾٓطٝات املتٛادد٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ سٝح ٜبًؼ عددِٖ )

ٚيف ذات اإلطاز, ٚؾًت  (األسد) األٍٚ أَظ َطا٤ ست٢ سادا,( ٧٩٨٦٥٥) تبك٢ ؾُٝا سادا,( ٧٦٨٤٤٢) َػادز٠ إىل َػرلا سادا,

ذاز ايطٛداْٝني ٚاملػازب١ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, سٝح نإ يف اضتكباشلِ مبكس ضهِٓٗ يف املٓطك١ املسنص١ٜ, ز٥ٝظ فًظ إداز٠ طال٥ع اؿ

املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعؿس بايٞ, ٚعكٛا فًظ االداز٠ نُاٍ خًٝؿ١, ٚؾٝؿٌ ضٓدٟ, َٚدٜس ايعالقات 

ٚتكدّ ٚؾد اضتكباٍ سذاز املًُه١ املػسب١ٝ ز٥ٝظ َهتب غؤٕٚ سذاز املػسب ادزٜظ زٚعٞ, ْٚا٥ب٘  .يٝاعايعا١َ ٚاالعالّ تسنٞ ا

عبدايًطٝـ سكٞ َٚٓطل َهتب غؤٕٚ اؿذاز امحد ايتأٜد, ؾُٝا تكدّ ز٥ٝظ َسنص غؤٕٚ اؿذاز ايطٛداْٝني باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ْصٍٚ اؿذاز َٔ اؿاؾالت قدَت شلِ َٝاٙ شَصّ املدلد٠ ٚايتُٛز  ٚؾٛز .ايدنتٛز سطب ايسضٍٛ غٝت ٚؾد اضتكباٍ سذاز ايطٛدإ

 .ٚايٛزد املدٜين تسسٝبا بِٗ يف َد١ٜٓ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 

  



 

 
 

5 

 

 دساسخ 13ِؼهذ أثحبث اٌحح َؼمذ وسشخ ػٍّه اٌذوسَخ ٌٍجبحثُٓ ٌّٕبلشخ 

 

 

ضبتُدل  07ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  23َه١ املهس١َ 

 اعّ ٚ 2015

 

عكد َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ألعاخ اؿر ٚايعُس٠ 

ظاَع١ أّ ايكس٣ ايّٝٛ , ٚزغ١ عًُ٘ ايدٚز١ٜ ٚذيو 

يتشكرل يًًُتك٢ ايطٟٓٛ يًباسجني يف اؿر ٚايعُس٠ خالٍ 

ٖـ , ايرٟ ٜٓعُ٘ املعٗد بسعا١ٜ 1436َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

غد , عكٛز عُٝد املعٗد ايدنتٛز عاطـ بٔ سطني أؾػس ٚٚنال٤  َعايٞ َدٜس اؾاَع١ ايدنتٛز بهسٟ بٔ َعتٛم عطاع َطا٤

ٚأٚقح عُٝد املعٗد ايدنتٛز عاطـ بٔ سطني أؾػس إٔ ايًكا٤   .املعٗد , ٚذيو باـ١ُٝ ايبشج١ٝ مبكس املعٗد يف ؾسع اؾاَع١ بايعصٜص١ٜ

ي٘ ع٢ً األعاخ اييت ٜكدَٗا نٌ قطِ خالٍ باسجًا َٔ أقطاّ املعٗد دا٤ يًتعسف َٔ خال 56ايتشكرلٟ ايرٟ عكدٙ املعٗد مبػازن١ 

( دزاض١ ٚبسْافًا َطتُسا َٔ خالٍ 31َٛضِ اؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ , َبًٝٓا إٔ املعٗد يف ٖرا ايعاّ ضٝكّٛ بإدسا٤ )

إلعال١َٝ باإلقاؾ١ إىل عٛخ أقطاَ٘ ايبشج١ٝ يف فاالت ايبشٛخ اإلداز١ٜ ٚاإلْطا١ْٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايؿش١ٝ ٚايعُسا١ْٝ ٚاشلٓدض١ٝ, ٚا

ٚأؾاد إٔ املعٗد ٜطع٢ إلدسا٤ ايدزاضات ايتطبٝك١ٝ يتطٜٛس اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خالٍ ؾسٚع ايبشح  .املعًَٛات ٚتكٓٝاتٗا

ع٢ً ايذلنٝص ع٢ً املدتًؿ١ ٚاملتعًك١ باؿر ٚايعُس٠ اييت تعاجل ع٢ً أضظ ع١ًُٝ ٚتطبٝك١ٝ , َػرلًا إىل إٔ عكد َجٌ ٖرٙ ايٛزؽ تٗدف 

اؾٛد٠ ٚعسض يًُطح املٝداْٞ ٚبٝإ يًدزاضات ايطابك١ ٚاملػاب١ٗ ٚذات ايعالق١ يف املعٗد , باإلقاؾ١ إىل اضتعساض َا مت الاشٙ َٔ 

دزاضات يف زَكإ ٚايذلنٝص ع٢ً َا مت اضتٓباط٘ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ٚاملالسعات يتهاٌَ ايؿهس َع مجٝع ايباسجني ٚايؿٓٝني 

ٚبني ايدنتٛز عاطـ أؾػس إٔ قاٚز ٚزغ١ ايعٌُ سلًت َٓاقػ١ كطط ؾذل٠ اؿر ٚاختالؾ٘ ٚتأثرل ايدزاض١ يف تطٜٛس  .عٗدبامل

َٓع١َٛ اؿر ,ٚعسض َا ٜتٛقع َٔ ايبشح َٔ ْتا٥ر ٚكسدات أنادمي١ٝ تؿٝد يف اإلثسا٤ املعسيف ٚايٓػس ايعًُٞ ٚبسا٤ات االخذلاع, 

 .اّ املاقٞ عٝح ٜهٕٛ غاٌَ ؾُٝع ؾعايٝات ايكطِٚعسض ؾعايٝات األقطاّ خالٍ ايع
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 ٌٍٍّتمً اٌسٕىٌ ٌٍجبحثُٓ فٍ اٌحح واٌؼّشح ِؼهذ أثحبث اٌحح َمؼذ وسشخ ػًّ تحضُشَخ 

 

 ٚاع  ّ 2015ضبتُدل  7ٙ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  23َه١ املهس١َ يف 

 

يًًُتك٢ ايطٟٓٛ يًباسجني يف  ايكس٣ ايّٝٛ ٚزغ١ عٌُ ؼكرل١ٜ عكد َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ألعاخ اؿر ٚايعُس٠ ظاَع١ أّ 

ايرٟ ٜٓعُ٘ املعٗد َطا٤ ايجالثا٤ ايكادّ عكٛز عُٝد املعٗد ايدنتٛز عاطـ بٔ  ٖـ 1436اؿر ٚايعُس٠ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ٚبني ايدنتٛز عاطـ أؾػس إٔ ايًكا٤  .ٚذيو باـ١ُٝ ايبشج١ٝ مبكس املعٗد يف ؾسع اؾاَع١ بايعصٜص١ٜ سطني أؾػس ٚٚنال٤ املعٗد 

باسجًا َٔ أقطاّ املعٗد دا٤ يًتعسف ع٢ً األعاخ اييت ٜكدَٗا نٌ قطِ خالٍ َٛضِ اؿر  56ايتشكرلٟ ايرٟ عكدٙ املعٗد مبػازن١ 

الٍ أقطاَ٘ ايبشج١ٝ يف ( دزاض١ ٚبسْافًا َطتُسا َٔ خ31الؾتا إٔ املعٗد ضٝكّٛ ٖرا ايعاّ بإدسا٤ ) يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

دا فاالت ايبشٛخ اإلداز١ٜ ٚاإلْطا١ْٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايؿش١ٝ ٚايعُسا١ْٝ ٚاشلٓدض١ٝ, ٚاإلعال١َٝ باإلقاؾ١ إىل عٛخ املعًَٛات ٚتكٓٝاتٗا َؤن

املتعًك١ باؿر إٔ املعٗد ٜطع٢ إلدسا٤ ايدزاضات ايتطبٝك١ٝ يتطٜٛس اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خالٍ ؾسٚع ايبشح املدتًؿ١ ٚ

ٚبني إٔ عكد َجٌ ٖرٙ ايٛزؽ ٜٗدف إىل ايذلنٝص ع٢ً اؾٛد٠ ٚعسض يًُطح املٝداْٞ   .ٚايعُس٠ ٚاييت تعاجل ع٢ً أضظ ع١ًُٝ ٚتطبٝك١ٝ

٢ً َا مت الاشٙ َٔ دزاضات يف زَكإ ٚايذلنٝص ع بٌاإلقاؾ١ إىل اضتعساض  ٚبٝإ يًدزاضات ايطابك١ ٚاملػاب١ٗ ٚذات ايعالق١ يف املعٗد 

َا مت اضتٓباط٘ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ٚاملالسعات يتهاٌَ ايؿهس َع مجٝع ايباسجني ٚايؿٓٝني باملعٗد َٛقشا إٔ قاٚز ٚزغ١ ايعٌُ 

َٓاقػ١ كطط ؾذل٠ اؿر ٚاختالؾ٘ ٚتأثرل ايدزاض١ يف تطٜٛس َٓع١َٛ اؿر ٚعسض َا ٜتٛقع َٔ ايبشح َٔ ْتا٥ر ٚكسدات  سلًت 

  .ٚنريو عسض ؾعايٝات األقطاّ خالٍ ايعاّ املاقٞ ثسا٤ املعسيف ٚايٓػس ايعًُٞ ٚبسا٤ات االخذلاع أنادمي١ٝ تؿٝد يف اإل

  



 

 
 

7 

 

 ثبحثبً وِسبػذاً  57دساسخ وثشٔبِدبً ثّشبسوخ  13ِؼهذ أثحبث اٌحح َٕظُ اٌٍمبء اٌسٕىٌ ألثحبث اٌحح ٌّٕبلشخ 

ً

ًاسمًو3764ًدلمؿرب76ًًفـًادلواػق6325ًًذوًاؾؼعدة32ًًؿؽةًادلؽرؿةً

ً

"اؾؾؼاءًاؾيـويًؾؾلاحننيًيفًجماالتًاحلجً"ًاؾذيًقـظؿهًؿعفدًخادمً قرعىًؿعاؾيًؿدقرًجاؿعةًأمًاؾؼرىًاؾدؽمورًبؽريًبنًؿعموقًعياسًؿياءًغدًاؾنالثاءً,

ً ًدلـاؼشة ًاحلج ًذفر ًخالل ًواؾعؿرة ًاحلج ًألحباث ًاؾشرقػني ًب26ًاحلرؿني ًادلعفد ًمبؼر ًاؾلونقة ًباخلقؿة ً,وذؾك ًوبرـاجمًا ًاؾعزقزقةدرادة ًيف ًاجلاؿعة  .ػرع

236ًؿياعدًو36ًًباحنًاًو45ً(ًدرادةًوبرـاجمًاًؿيمؿراًمبشارؽة26ًوأوضحًعؿقدًادلعفدًاؾدؽمورًعارفًبنًحينيًأصغر"ًأنًادلعفدًيفًفذاًاؾعامًدقؼومًبإجراءً)

ًواؾعؿ ًواؾصوقة ًواؾلقكقة ًواإلـياـقة ًاإلدارقة ًجماالتًاؾلووث ًيف ًاؾلونقة ًأؼياؿه ًخالل ًؿن ًادلعؾوؿاتًراؾلا ًحبوث ًإىل ًباإلضاػة ًواإلعالؿقة ًواهلـددقة, راـقة

واؾعؿرةًًوؼالًأنًادلعفدًقيعىًإلجراءًاؾدراداتًاؾمطلقؼقةًؾمطوقرًاخلدؿاتًادلؼدؿةًؾضقوفًاؾرمحنًؿنًخاللًػروعًاؾلوثًادلىمؾػةًوادلمعؾؼةًباحلجً وتؼـقاتفا.ً

راداتًواؾرباؿجًاؾيتًتـاؼشًيفًحمورًاؾلووثًاالـياـقةًتشؿلًتطوقرًبرـاؿجًاؾرتمجةًيفًادليهدًاحلرامًواؾيتًتعاجلًعؾىًأدسًعؾؿقةًوجترقلقة,ًؿشريًاًإىلًأنًاؾد

اؿجًحجًؿـىػضًاؾمؽؾػةً,وًتؼدقرًؿعدالتًتضىمًاالدعارًمبؽةًادلؽرؿةًؿودمًاحلجًواؾعؿرةً,وًرصدًاؾظوافرًاالجمؿاعقةًاؾيؾلقةًيفًاحلرؿنيًاؾشرقػنيً,وتؼققمًبرـ

وأػادًاؾدؽمورًعارفًأصغرًأنًحمورًاؾلووثًاؾلقكةًواؾصوقةًقـاؼشًاؾمهاربًاؾـاجوةًؾمغذقةًاألعدادًاؾؽلرية:ًً .ًأدواتًاؾمواصلًاالجمؿاعي,واحلجًواؾعؿرةًيف

ًادلؽر ًمبؽة ًاحلراري ًاالحملاس ًغازات ً,ورصد ًادلـورة ًبادلدقـة ًاؾزو َّار ًبإدؽان ًوتصـقػفا ًاؾصؾلة ًاؾـػاقات ًؿعدل ً,و ًواؾمودقات ًاؾمطلقؼات ًاؾصويًؿة ,واألثر

اؾيقولً,ورصدًاألذعةًؾؾؿمغرياتًادلـاخقةًبنيًاحلهاجًوادلعمؿرقنً,ًوبرـاؿجًاؾيهلًاؾعؾؿيًواؾمارخييًدلاءًزؿزمً,ًورصدًعـاصرًادلـاخًوؿمابعةًجودةًاهلواءًو

ً ًؿشروع ًأداء ًؿؤذرات ًوضع ًإىلًدرادة ًباإلضاػة ,ً ًاؾصؾلة ًادلىؾػات ً,ورصد ًادلؽرؿة ًؿؽة ًعؾى ًاؾياؼطة ًاهلديًاؾشؿيقة ًؿن ًؾإلػادة ًاؾيعودقة ًاؾعربقة ادلؿؾؽة

اتًعؾىًوأذارًأنًؼيمًاؾلووثًاؾعؿراـقةًواهلـددقةًدقـاؼشًبراؿجًودراداتًتـظقمًحرؽةًادلشاةًعؾىًاؾطرقًادلؤدقةًإىلًجللًاؾرمحةً,وحرؽةًادلرؽلً.واألضاحي

رػاتًإىلًؿزدؾػةً,وؿمابعةًـؼلًاحلهاجًبادمىدامًاحلاػالتًاؾرتددقةًيفًادلشاعرًررققًؿؽةًادلؽرؿةًـًجدةًاؾيرقعً,وحرؽةًادلرؽلاتًوادلشاةًأثـاءًاإلػاضةًؿنًع

ًاؾيائؼني ًتدرقب ًودورات ًاإلرذادقة ًاخلرائط ًإلعداد ًباإلضاػة ًادلؼددة ًادلشاعر ًؼطار ًتشغقل ً,وتؼققم ًاجلؿرات ًجير ًتشغقل ً,وؿمابعة  .ادلؼددة

ًاؾلووثًاإلعالؿقةًدقـاؼشًدراد ًاؾدؾقلًاإلرذاديًؾألذؽالًواؾرؿوزًاألؽنرًػعاؾقةًيفًادليهدًاؾـلويً,وبرـاؿجًاؾموثققًوأضافًعؿقدًادلعفدًبانًحمور ةًاعداد

ؾؿقةًدقمطرقًؾدراداتًاؾصوػيًوادلصورً)ًػقدقوًـًػوتوغرايفً(ًؾػعاؾقاتًاحلجًؿعًاؾرتؽقزًعؾىًاؿاؽنًاداءًاؾـيك,ًؿشريًاًإىلًأنًحمورًادلعؾوؿاتًواخلدؿاتًاؾع

ةًبقاـاتًاؾمؼارقرًاؾدورقةًاؾواردةًؿنًاجلفاتًادلعـقةًباحلجًيفًادلدقـةًادلـورةً,ودرادةًإحصائقةًؾيؼقاًزؿزمًيفًادليهدًاؾـلويً,ودرادوبراؿجً,ًؿؼارـةًوحتؾقلً

ًجمال ًيف ًاؾؼرار ًؿمىذي ًؾدعم ًؿمؽاؿؾة ًؿعؾوؿاتقة ًؿـظوؿة ً,وتطوقر ًاجلوقة ًادلـاػذ ًيف ًاؾؼدوم ًؿراحل ًيف ًاحلهاج ًاـمظار ً,وً أزؿـة ًواؾعؿرة اإلحصاءاتًاحلج

ً.اؾدميوغراػقةًؾؾوهاجًووضعًؿؤذراتًاؾؼقاسًؾؾىدؿات

ً  
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ً

 فشَك خشاحٍ ِٓ ِشوض اٌمٍت ثبٌّذَٕخ إٌّىسح َٕدح فٍ إخشاء أوي ػٍُّخ ٌحبج خالي ِىسُ اٌحح اٌحبٌٍ

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُدل  07ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  23املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ٚدساس١ ايكًب  لح ؾسٜل طيب دساسٞ َٔ َسنص أَساض

باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بأدسا٤ أٍٚ ع١ًُٝ ؿاز خالٍ َٛضِ اؿر اؿايٞ 

ٚأٚقح ز٥ٝظ ايؿسٜل  .ٖـ , ٚذيو بتٛؾٌٝ ثالث١ غساٜني1436

ايطيب ايدنتٛز ٚا٥ٌ عُس األَني االضتػازٟ ايدقٝل ظساس١ 

ايكًب عكب لاح ايع١ًُٝ اؾساس١ٝ بإٔ ساز تسنٞ اؾٓط١ٝ 

ٚؾٌ إىل املسنص يف ساي١ إعٝا٤ غدٜد٠ ٚعٓد إدسا٤ ايؿشٛؾات املبد١ٝ٥ ي٘ تبني أْ٘ ٜعاْٞ َٔ ذع١ ؾدز١ٜ ساد٠  عاًَا 59ٜبًؼ َٔ ايعُس 

يف ايكًب بطبب قٝل غدٜد يف ايػساٜني ايتاد١ٝ ايس٥ٝط١ٝ, ٚأدسٜت ي٘ ايع١ًُٝ اؾساس١ٝ يتٛؾٌٝ ثالخ غساٜني ددٜد٠ بٗدف تس١ٜٚ 

 .اضتؿام املسٜض يف ْؿظ ايّٝٛ ٚدازٟ ايعٌُ سايًٝا ع٢ً تأًٖٝ٘ ألدا٤ َٓاضو اؿرعك١ً ايكًب , ٚتهًًت ايع١ًُٝ بايٓذاح ٚ

َٔ داْب٘ اطُإٔ َدٜس عاّ ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز أمحد بٔ إبساِٖٝ ايؿػرل أثٓا٤ شٜازت٘ يًُسنص ايّٝٛ ع٢ً 

نٞ ٚقدّ ي٘ ايت١٦ٓٗ ع٢ً لاح ايع١ًُٝ, َجًٓٝا يف ايٛقت ذات٘ ع٢ً ؾش١ عدد َٔ اؿذاز املَٓٛني يف املسنص باإلقاؾ١ إىل اؿاز ايذل

أدا٤ ايؿسٜل ايطيب يف تٓؿٝر ايع١ًُٝ, نُا أث٢ٓ ع٢ً إداز٠ َسنص أَساض ٚدساس١ ايكًب باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً دٗٛدٖا يف تٓؿٝر ايتطًعات 

املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ناؾ١ اييت ٜؿبٛ إيٝٗا ايٛطٔ ٚاملٛاطٔ ؼت قٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

سادًا َٓر  31اؾدٜس بايرنس إٔ َسنص أَساض ٚدساس١ ايكًب باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ َا ٜصٜد ع٢ً   .ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد سؿعِٗ اهلل

داخ١ًٝ ٚتسنٝب دعاَات ٚتسنٝب دٗاش بدا١ٜ َٛضِ اؿر ٚٚؾس شلِ ايعٓا١ٜ ايها١ًَ, َِٚٓٗ َٔ أدس٣ ع١ًُٝ قًب َؿتٛح ٚقططس٠ ت

 .َٓعِ يكسبات ايكًب ٚغرلٖا َٔ اـدَات اييت ٜكدَٗا املسنص يكٝٛف ايسمحٔ
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  ذَٕخ اٌٍّه ػجذهللا اٌطجُخ تٕفز فشضُخ ٌٍتأوذ ِٓ خبهضَتهب ٌّىسُ اٌححِ

 

 ٚاع    2015ّضبتُدل  7املٛاؾل   ٖـ1436ذٚ ايكعد٠  23َه١ املهس١َ 

عبداهلل ايطب١ٝ بايعاؾ١ُ املكدض١ ػسب١ ؾسق١ٝ عباز٠ عٔ سسٜل ٚإْٗٝاز َب٢ٓ بايكسب َٔ َسنص ايعًّٛ ايعؿب١ٝ َا  َد١ٜٓ املًو ْؿرت 

آخسٜٔ َا تطًب ْكٌ عدد َٔ اؿاالت املؿاب١ عدل اإلخال٤ اؾٟٛ; ٜٚأتٞ ذيو يًتأند َٔ َد٣  12أد٣ إىل َؿسع ثالث١ ٚإؾاب١ 

دٗات سه١َٝٛ ٚخد١َٝ يف  7ٚغازنت  .ٖـ١1436 ايهٛازخ, اضتعدادا ملٛضِ سر داٖصٜتٗا يتطبٝل خطط ايطٛازئ, ٚتؿعٌٝ خط

ايؿسق١ٝ بكٝاد٠ إداز٠ ايدؾاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚنال َٔ األَا١ْ ٚ اشلالٍ األمحس ٚايػسط١ ٚاملباسح ايعا١َ ٚايػؤٕٚ ايؿش١ٝ 

١ٝ اؿسٜل ايُٖٛٞ يف َد٠ مل تتذاٚش ْؿـ ضاع١ يعُٝات ٚاملسٚز ٚدس٣ ايتٓطٝل َع اؾٗات املػازن١ ؾُٝا بِٝٓٗ يًتعاٌَ َع ؾسق

ٚأند املدٜس ايعاّ ايتٓؿٝرٟ يف  .االْكاذ ٚاالمخاد ايُٖٛٞ بطسع١ ٚسسؾ١ٝ عاي١ٝ يًتعاٌَ املباغس َع َجٌ ٖرٙ ايؿسقٝات َٔ ايهٛازخ

الضتعداد يف تطبٝل خط١ َٛاد١ٗ, َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ, ايدنتٛز ضٌٗٝ بامجاٍ, إٔ ٖرٙ "اـط١" تأتٞ َٔ باب ايتأند ٚا

ٚايتعاٌَ َع اؿٛادخ ٚايهٛازخ, ضٛا٤ ناْت داخ١ًٝ أٚ خازد١ٝ, اييت تتطًب ٚدٛد خط١ َٛثك١ يكُإ ضال١َ املسق٢ ٚايعاًَني 

 .أ٠باملطتػؿ٢, َػرلًا إىل إٔ أِٖ املهتطبات ٖٞ تدزٜب مجٝع ايعاًَني ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اؿدخ, َٚعسؾ١ َد٣ داٖص١ٜ املٓػ

ال  –ٚأبإ ايدنتٛز "بامجاٍ" إٔ: "َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ تكّٛ بػهٌ َطتُس بٗرٙ ايؿسقٝات يتعاٌَ َع ايهٛازخ اييت قد ؼدخ 

سٝح ٚددْا أْٓا يف نٌ َس٠ أَاّ تطٜٛس َطتُس, سٝح إٕ ٖٓاى تطٛزًا َٔ أؾكٌ إىل األؾكٌ, بايٓطب١ الضتذاب١ نٌ  -زلح اهلل 

ٛا أطبا٤ أٚ ممسقني أٚ ؾٓٝني أٚ خدَات َطاْد٠, أٚ ايطٛازئ ٚاإلضعاف, ٚمجٝع األقطاّ, ٖٚٓاى تكدّ ٜطاعد ايعاًَني, ضٛا٤ ناْ

ع٢ً إٔ ْهٕٛ ع٢ً أمت اضتعداد شلرٙ املٛاقـ, خاؾ١ ٚمٔ ندّ غسو١ نبرل٠ َٔ َٛاطٓني َٚكُٝني, ٚسذاز َٚعتُسٜٔ, ٚنريو 

ٚ أٚقح َدٜس ايعًُٝات يف أداز٠  ."ِ اؿر املكبٌ ايرٟ تبك٢ ع٢ً دخٛي٘ أٜاّ قال٥ٌيكسبٓا َٔ املػاعس املكدض١, ٚإثبات داٖصٜتٓا ملٛض

 ايدؾاع املدْٞ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ايعُٝد عًٞ املٓتػسٟ": إٔ ٖرٙ ايؿسق١ٝ دص٤ َٔ أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ ٚ ٜتِ ؾٝٗا ايتٓطٝل املطبل َع

كاذ ٚ إضعاف ٚ إخال٤ ٚنٌ َا ىـ َٗاّ إايدؾاع املدْٞ َػرلا إىل إٔ ٖرٙ مجٝع اإلدازات ٚ عٌُ مجٝع األعُاٍ املٓاط١ بايؿسم َٔ إْ

ايؿسق١ٝ تٗدف إىل تدزٜب ايعاًَني يف املطتػؿ٢ ٚ تؿٝد أٜكا َساؾكٞ املسق٢ يف َعسؾ١ كازز ايطٛازئ ٚ طسم ايتعاٌَ يف ساٍ سدٚخ 

ِ تطذٌٝ املالسعات ضٛا٤ ع٢ً اؾ١ٗ اييت مت أدسٜت ٚأقاف ايعُٝد "املٓتػسٟ" : إٔ يف َجٌ ٖرٙ ايؿسقٝات ٜت  .سسٜل الزلح اهلل

َٔ دٗت٘, أٚقح َدٜس إداز٠ ايطال١َ يف  ايؿسق١ٝ بٗا أٚ أؾساد ايدؾاع املدْٞ يتاليف إٟ َػه١ً ميهٔ إٔ تكع يف اؿٛادخ اؿكٝك١ٝ

داخٌ املطتػؿ٢, سٝح دس٣ اإلبالؽ َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ, املٗٓدع قُد ايصٜس, أْ٘ دس٣ ايتعاٌَ َع ؾسق١ٝ اؿسٜل ٚاألْٗٝاز 

عٔ اؿاي١ ٚايسؾع يًهٛد األمحس, ٚإخال٤ َسنص ايعًّٛ ايعؿب١ٝ بايهاٌَ, ٖٚٞ َٓطك١ اؿدخ; ْعسًا يٛؾٍٛ األدخ١ٓ شلا َع إخال٥ٗا 

تؿعٌٝ خط١ َٔ املسق٢ ٚايعاًَني, َكٝؿًا أْ٘ دس٣ ؼٌٜٛ املسق٢ إىل َٛاقـ ايػؤٕٚ اشلٓدض١ٝ اييت ؼٛيت إىل َطتػؿ٢ َٝداْٞ, ٚ

ايهٛازخ اـازد١ٝ, سٝت مت أخال٤ سايتني خطس٠ عٔ طسٜل اإلخال٤ اؾٟٛ ْٚكٌ ثالخ ساالت َؿاب١ عسٚم إىل َطتػؿ٢ ايٓٛز 

ايتدؿؿٞ ؾُٝا ٖٓاى سايتني أؾابتٗا َتٛضط١ ٚ مخظ ساالت َطتكس٠ يف سني ْكٌ ثالث١ دجح املٛت٢ إىل ايجالد١ إلضتهُاٍ 

  .إدسا٤اتِٗ
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 َىشف غًذا فٍ ِؤتّش صحفٍ ػٓ استؼذاداته ٌّىاخهخ اٌطىاسئ فٍ ِىسُ اٌحح اٌذفبع اٌّذٍٔ

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُدل  07ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  23َه١ املهس١َ 

 

الٍ تهػـ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ بعد غد األزبعا٤ عٔ اضتعداداتٗا يتٓؿٝر اـط١ ايعا١َ ألعُاٍ ايدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛازئ خ

َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ, ٚاملتطذدات يف اؽاذ إدسا٤ات اؿؿاظ ع٢ً ضال١َ قٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع َٓاضو اؿر ٚاآليٝات اؾدٜد٠ 

  .اييت تػازى يف أعُاٍ اؿر ٖرا ايعاّ, ٚذيو خالٍ املؤمتس ايؿشؿٞ ايرٟ ضٝعكد بؿٓدم دساْد نٛزاٍ يف ايعاؾ١ُ املكدض١

د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ايًٛا٤ محد بٔ عبد ايعصٜص املبدٍ, ٚقٝادات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايعاؾ١ُ املكدض١ ٜٚػازى يف أعُاٍ املؤمتس قا٥

  .ٚاملػاعس

ٚأند َدٜس إداز٠ اإلعالّ باملدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ باؿر ايعكٝد عبداهلل ايعسابٞ اؿازثٞ, سسف املسنص اإلعالَٞ باملدٜس١ٜ 

ع٢ً إطالع ٚضا٥ٌ اإلعالّ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ع٢ً اضتعداداتٗا ملٛضِ اؿر ٚاـطط املعتُد٠ ملٛاد١ٗ كتًـ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ 

املداطس االؾذلاق١ٝ احملت١ًُ بهٌ غؿاؾ١ٝ َٚٛقٛع١ٝ, ٚاإلداب١ ع٢ً أٟ تطاؤالت أٚ اضتؿطازات يف ٖرا ايػإٔ يف إطاز قٓاع١ زاضد١ 

عِ دٗٛد ايدؾاع املدْٞ يٓػس ثكاؾ١ ايطال١َ بني اؿذاز ٚايكا٥ُني ع٢ً زعاٜتِٗ, ٚإٜؿاٍ زضا٥ٌ ايتٛع١ٝ بأ١ُٖٝ دٚز ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف د

  .ايٛقا١ٝ٥ مبا ٜكًٌ َٔ ؾسف ٚقٛع اؿٛادخ
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 طُشاْ األِٓ َجذأ اٌّشحٍخ األوًٌ ِٓ خطخ اٌحح وَذشٓ اٌضٌ اٌدذَذ

  ّ ٚاع 1520ضبتُدل  07ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  23َه١ املهس١َ 

بدأت ايكٝاد٠ ايعا١َ يطرلإ األَٔ ايعاّ يف تٓؿٝر املسس١ً األٚىل َٔ خطتٗا املٛقٛع١ ملٛضِ 

ٖـ َصا١َٓ َع تدغني ايصٟ اؾدٜد يألطكِ اؾ١ٜٛ ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ 1436سر ٖرا ايعاّ 

ٚأٚقح ايكا٥د ايعاّ يطرلإ . ٚايصٟ املٝداْٞ ٚنريو ايًٕٛ اـاف مبسنباتٗا ٚآيٝاتٗا

األَٔ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ايًٛا٤ ايطٝاز قُد بٔ عٝد اؿسبٞ, إٔ املسس١ً األٚىل َٔ اـط١ 

املٛقٛع١ ملٛضِ اؿر دخًت ؾعًَٝا يف طٛز ايتٓؿٝر ٚذيو بتُسنص ايطا٥سات املػازن١ يف 

املٛاقع احملدد٠ شلا يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ قاد١َ َٔ قٛاعدٖا املدتًؿ١, يتكّٛ 

ملٗاّ املطٓد٠ شلا َٚٔ أبسشٖا َساقب١ اؿاي١ األ١َٝٓ ٚاؿسن١ املسٚز١ٜ ٚتكدِٜ ايدعِ بتٓؿٝر ا

األَين ٚايًٛدطيت يًكطاعات األ١َٝٓ ٚاـدَات اإلْطا١ْٝ ٚزؾد اؿذاز غرل ايٓعاَٝني, 

نُا تكُٓت اـط١ دعِ ٚسد٠ طرلإ األَٔ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛانب١ تٓكٌ اؿذٝر 

ٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ قبٌ ٚبعد أدا٤ َٓاضو اؿر سٝح تػٗد ايطسم ايطسٜع١ بني ٖاتني املدٜٓتني املكدضتني نجاؾ١ َسٚز١ٜ بني املد١ٜٓ امل

ٚبني إٔ األطكِ اؾ١ٜٛ تكّٛ ظٛالت اضتطالع١ٝ َطتُس٠ يًتعسف ع٢ً َعامل  . عاي١ٝ, عال٠ًٚ ع٢ً َٗاّ يإلخال٤ ٚاإلضعاف ايطيب

ٛدٛد٠ يف املػاعس املكدض١ ٚاملٓاطل املسنص١ٜ سٍٛ اؿسَني ايػسٜؿني َٚٗابط املطتػؿٝات يًٛقٛف املٓطك١ ٚػسب١ َٗابط ايطرلإ امل

َػازنًا َٔ ايكباط ٚقباط ايؿـ ٚاؾٓٛد مبدتًـ  490ع٢ً داٖصٜتٗا, َؿٝدًا إٔ قٝادت٘ تػازى يف ١َُٗ سر ٖرا ايعاّ بعدد ٜٓاٖص

 َٓطك١ َه١ املهس١َ َٚٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠, تطاْدٖا طا٥سات أخس٣ طا٥س٠ تتُسنص يف 18ؽؿؿاتِٗ ايؿ١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ, ٚبعدد 

ٚيؿت ايًٛا٤ اؿسبٞ ايٓعس إىل إٔ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ ضٝػٗد ايبد٤ بازتدا٤  . فٗص٠ يف قٛاعدٖا ٚداٖص٠ يدعِ املٛقـ عٓد اؿاد١

 ايػسٜؿني ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ؾاسب ايطُٛ َٓطٛبٞ طرلإ األَٔ يصِٜٗ اؾدٜد ايرٟ ضبل ٚإٔ أعتُد َٔ ْا٥ب خادّ اؿسَني

املًهٞ األَرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص , إقاؾ١ إىل تػٝرل يٕٛ املسنبات ٚاآليٝات, َبًٝٓا أْ٘ مت عسض عدد َٔ املكذلسات يأليٛإ 

نًٕٛ يًُسنبات ٚاآليٝات, ٚإٔ  اؾدٜد٠ ٚٚقع االختٝاز ع٢ً ايًٕٛ األشزم ايػاَل نًٕٛ ززلٞ يًكطاع ٚايصٜيت ايػاَل َع ايسؾاؾٞ

ٚأؾاد إٔ ايًٕٛ ٚايصٟ اؾدٜدٜٔ اييت مت  . ٖرٙ اـط٠ٛ دا٤ت اضتُسازًا ملساسٌ ايتطٜٛس ايػاٌَ اييت ٜػٗدٖا قطاع طرلإ األَٔ َؤخسًا

اؾدٜد َٛسد نًٕٛ,  اعتُادٖا ٖٞ األيٛإ ايس٥ٝط١ٝ يػعاز ايكٝاد٠ ايعا١َ يطرلإ األَٔ, ٚاملطتدد١َ ع٢ً طا٥ساتٗا, َٛقشًا إٔ ايصٟ

ٖٚٛ ايًٕٛ األشزم ايػاَل, َع االختالف سطب طبٝع١ عٌُ نٌ غدـ, ؾٗٓاى شٟ ايطرلإ يألطكِ اؾ١ٜٛ, ٚشٟ ايؿٝا١ْ يألطكِ 

ايؿ١ٝٓ, ٚايبدي١ املعتاد٠ يًهٛادز اإلداز١ٜ )ايتػسٜؿات ٚاملهتب١ٝ(, ٚاملُٛٙ نصٟ َٝداْٞ, ٚمجٝعٗا مت تؿُُٝٗا ٚاختٝاز خاَاتٗا 

ا َٔ دٗات َتدؿؿ١ يف ٖرا اجملاٍ, خاؾ١ً َا ٜتعًل بصٟ ايطرلإ ٚايصٟ املٝداْٞ ايرٜٔ ؾُُا مبٛاؾؿات َتطٛز٠ تتٓاضب َع ٚتٛزٜدٖ

طبٝع١ ايعٌُ ٚظسٚؾ٘ ٚتؤَٔ ايطال١َ ملستدٜٗا َٔ َٓطٛبٞ طرلإ األَٔ, نُا إٔ اآليٝات ٚاملسنبات ضتهٕٛ نًٗا بايًْٛني ايصٜيت 

ٚأند ايكا٥د ايعاّ يطرلإ األَٔ بٛشاز٠  . يًذص٤ ايطؿًٞ َٔ املسنبات َع ايػعاز ايسزلٞ يًكطاع ايػاَل يًذص٤ ايعًٟٛ ٚايسؾاؾٞ

ايداخ١ًٝ, إٔ طرلإ األَٔ ٜتطًع يتكدِٜ خدَات٘ يًذٗات اؿه١َٝٛ بطسٜك١ أسلٌ أؾكٌ, ملطاْدتٗا يف أدا٤ َٗاَٗا يف خد١َ سذاز 

 . ع٢ً ٖرٙ ايبالد ْع١ُ األَٔ ٚاألَإ ٚإٔ ٜتكبٌ َٔ اؿذاز ؾسٜكتِٗبٝت اهلل ع٢ً أنٌُ ٚد٘, ضا٥اًل اهلل تعاىل إٔ ٜدِٜ 
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 اٌدحذٌٍ: تشغًُ ِستشفُبد وِشاوض اٌّشبػش ِطٍغ اٌحدخ
 

 08/09/2015ايجالثا٤  َه١ -إبساِٖٝ ددلٌٜ

 

ايرٜٔ وتادٕٛ أند ز٥ٝظ ؾإ اؿر ايتشكرل١ٜ ايدنتٛز عُاد عًٞ اؾشديٞ اضتهُاٍ مجٝع املٛاقع ايؿش١ٝ الضتكباٍ اؿذاز 

يًسعا١ٜ ايطب١ٝ ظُٝع َطتػؿٝات َٚسانص ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ باملػاعس املكدض١, ع٢ً إٕ ٜتِ تػػًٝٗا َع َطًع غٗس ذٟ اؿذ١. دا٤ ذيو 

خالٍ ادتُاع٘ أَظ مبدٜسٟ املٛاقع ايؿش١ٝ باملػاعس املكدض١, عكٛز املػسف ع٢ً اـدَات ايؿش١ٝ يًشر ٚايعُس٠ ايدنتٛز سطني 

غٓاّ َٚدٜس عاّ ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايدنتٛز َؿطؿٞ بًذٕٛ َٚدٜس إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ ايدنتٛز َٛؾل  عبد اهلل

ٚقاٍ َدٜس إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايدنتٛز َٛؾل أبٛ طايب: إٕ االدتُاع تطسم إىل ايذلتٝبات  .قُد أبٛ طايب

١ ٚذيو يتشكٝل تطًعات قٝادتٓا ايسغٝد٠ يف اؿؿاظ ع٢ً ؾش١ اؿذٝر َٓر قدَِٚٗ ست٢ َػادزتِٗ ٚاالضتعدادات يهاؾ١ املٛاقع ايؿشٝ

األزاقٞ املكدض١ بعد إ ٜهًُٛا َٓاضهِٗ يف ٜطس ٚضٗٛي١ باإلقاؾ١ إىل ايدلاَر املكد١َ يًُٓتدبني َٓٗا نٝؿ١ٝ اضتكباٍ املٓتدبني 

 .ٚزؽ ايعٌُ ٚإعداد ايتذازب ايؿسق١ٝألعُاٍ اؿر ٚإضهاِْٗ, ٚتهجٝـ ايدٚزات ايتدزٜب١ٝ َع 
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ثبة الستمجبي صواس اٌّسدذ إٌجىٌ اٌششَف خالي ِىسُ اٌحح 311اٌحطبة: تهُئخ   

 بإشراف أمير المدينة« منظومة الخدمات»موظف وموظفة لتنفيذ  5000

 

ٛاسد اؿطاب إٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ أند َدٜس ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ بٛناي١ ز٥اض١ غؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايػٝذ عبداي

بٛاب١ ز٥ٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ  100ٖـ تكُٓت ت١٦ٝٗ 1436يًٛناي١ خالٍ َٛضِ اؿر يًعاّ اؾازٟ 

 إٕ ايٛناي١ ضدست مجٝع إَهاْٝاتٗا ايبػس١ٜ«: املد١ٜٓ»ٚقاٍ اؿطاب يف سٛاز َع . شٚاز َطذد املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٚايتك١ٝٓ يتكدِٜ أنٌُ ايسعا١ٜ ٚأؾكٌ اـدَات يكٝٛف بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد زضٛي٘ ايهسِٜ ؾًٛات اهلل عًٝ٘ ٚضالَ٘ عًٝ٘, 

ست٢ ٜؤدٚا عباداتِٗ يف زاس١ ٚاط٦ُٓإ ٚذيو قُٔ َٓع١َٛ اـدَات اييت تكدَٗا ايدٚي١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ 

ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ أعُاٍ َٛضِ اؿر, ٚأغاز اؿطاب  -٘ اهلل سؿع -بٔ عبدايعصٜص 

َٛظـ َٚٛظؿ١ يتٓؿٝر اـطط ايتػػ١ًٝٝ يًُطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚمجٝع َساؾك٘ ٚؼع٢ بدعِ ؾاسب ايطُٛ  5000إىل َػازن١ 

 -:املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١, ؾإىل ْـ اؿٛاز املًهٞ األَرل ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَرل َٓطك١

 يف ايبدا١ٜ سدثٓا عٔ أبسش َالَح اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًٛناي١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ؟ *

أٖداف ز٥ٝط١ سٝح تتكُٔ ت١٦ٝٗ املطذد ايٓبٟٛ َٚساؾك٘  4زاعت اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ مجٝع َساؾك٘ ٚخدَات٘  -

ٌ ناؾ١ اـدَات ؾٝ٘ ابتدا٤ً َٔ ؾتح األبٛاب ٚاإلغساف عًٝٗا ٚايتأند َٔ ْعاؾ١ املطذد يف مجٝع أما٥٘ ٚضاسات٘ ٚتٛؾرل ٚتػػٝ

ايطذاد ٚؾسغ٘ ْٚعاؾت٘ ٚتٛؾرل َا٤ شَصّ املدلد ٚتػػٌٝ اإلْاز٠ ٚاألْع١ُ ايؿٛت١ٝ ٚأْع١ُ ايتهٝٝـ ٚتطدرل ناؾ١ ايتكٓٝات املدتًؿ١ 

نُا تكُٓت اـط١ ايعٓا١ٜ باملؿًني ٚايصٚاز ٚتًب١ٝ  .يف دٛ َٔ اـػٛع ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايساس١ اإلميا١ْٝ ألدا٤ شٚاز املطذد ايؿسٚض

استٝاداتِٗ يف املطذد ايٓبٟٛ َٔ خالٍ تٓعِٝ سسنتِٗ دخٛال ٚخسٚدا ٚتٛؾرل عسبات يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١ ٚنساضٞ خاؾ١ 

ايطاز١٥ ٚسؿغ املؿكٛدات ٚإزغاد ايتا٥ٗني ٚغرلٖا َٔ اـدَات اييت تسٜح  يًُشتادني شلا ٚايعٌُ ع٢ً اضتدعا٤ اإلضعاف يف اؿاالت

تؿعٌٝ ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ايدٜين يًصٚاز ٚاملؿًني يف املطذد ايٓبٟٛ ٚايتٛدٝ٘  ٚتعٌُ ايٛناي١ ع٢ً .املؿًني ٚتطٌٗ عًِٝٗ أدا٤ ايعباد٠

باؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ ٚتٝطرل ٚتطٌٗٝ ايطالّ ع٢ً ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚؾاسبٝ٘ زقٞ اهلل عُٓٗا ٚايعٌُ ع٢ً شٜاد٠ 

ؾرل َهتب١ َتها١ًَ َكس٠٤ٚ ؼتٟٛ ع٢ً ايهتب ايع١ًُٝ ايدزٚع ايع١ًُٝ اييت تع٢ٓ بايعكٝد٠ اإلضال١َٝ ٚأسهاّ اؿر ٚايعُس٠, ٚتٛ

املطبٛع١ ٚاملدطٛط١ باإلقاؾ١ إىل املهتب١ ايؿٛت١ٝ اييت ؼتٟٛ ع٢ً ايدزٚع ايع١ًُٝ ملدزضٞ املطذد ٚاـطب ٚايتالٚات أل١ُ٥ املطذد 

إلداب١ ع٢ً ايؿتا٣ٚ املتعًك١ بايعباد٠ ٚاؿر ايٓبٟٛ سٝح تكدّ يًصٚاز بعد٠ ٚضا٥ط َٓٗا األغسط١ ٚاألقساف املُػٓط١ فاًْا ٚاييت تتكُٔ ا

ٚتأَني أدٗص٠ سٛاضٝب َطٛز٠  PDF ٚايعُس٠ ٚآداب شٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ باإلقاؾ١ إىل ْطذ مجٝع نتب املهتب١ ٚؼًٜٛٗا إىل ؾٝػ١

١ٜ باألقطاّ ايٓطا١ٝ٥ َٔ ٚمل تػؿٌ ايٛناي١ ايعٓؿس ايٓطا٥ٞ سٝح تكُٓت اـط١ ايعٓا .مما ٜتٝح يًباسح سس١ٜ ايتؿؿح ايعادٟ ٚايسقُٞ

خالٍ ت١٦ٝٗ ناؾ١ اإلَهاْات يًُؿًٝات ٚايصا٥سات ٚايعٌُ ع٢ً تعٝني َساقبات ٜؤدٜٔ مجٝع األعُاٍ اـد١َٝ ٚايسقاب١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ اييت 

 .تساعٞ خؿٛؾ١ٝ ايٓطا٤ ٚمتهٝٓٗٔ َٔ ايٛؾٍٛ ٚايؿال٠ يف ايسٚق١ ايػسٜؿ١ يف أٚقات َتؿسق١ بػهٌ َٜٛٞ

 طٜٛاتًَٕٝٛ ْطد١ َٔ امل

 ذنسمت ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد.. ٌٖ يو إٔ تػسح ايدٚز ايتٛدٝٗٞ يعٓاؾسنِ ٚنٝـ تتعإًَٛ َع ايًػات املدتًؿ١ يًصٚاز؟ *

بايؿعٌ يٛناي١ ايس٥اض١ يػؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ دٌٚز نبرل يف تٛدٝ٘ ٚإزغاد قٝٛف ايسمحٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠  -

ع٢ً طباع١ ًَٕٝٛ ْطد١ َٔ َطٜٛات آداب املطذد ايٓبٟٛ تٛشع ع٢ً مجٝع ايصٚاز باإلقاؾ١ إىل ؽؿٝـ َطٜٛات ٚقد سسؾت ايٛناي١ 
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ْطد١ بايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ ٚاألزد١ٜ إلزغاد ٚتٛدٝ٘ ايصا٥سٜٔ آلداب ايصٜاز٠ ايؿشٝش١ يطٝد اـًل  400.000يًٓطا٤ ٚطباع١ 

ّ ٚعًُت ايٛناي١ ع٢ً تعسٜـ ايصٚاز بؿؿ١ اؿر ٚاألسهاّ ايػسع١ٝ املٓع١ُ يًسنٔ املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚؾاسبٝ٘ ايهسا

اـاَظ, نُا عُدت ايٛناي١ ع٢ً ؽؿٝـ عدد َٔ طًب١ ايعًِ يإلداب١ عٔ ناؾ١ اضتؿطازات ايصٚاز ٚإزغادِٖ يف أَٛز عباداتِٗ 

ذد ايػسٜـ ٚاضتُساز أدا٤ األ١ُ٥ ٚاـطبا٤ ٚتطذٌٝ عدل االتؿاٍ بِٗ َباغس٠ أٚ بٛاضط١ ٖٛاتـ اإلؾتا٤ يف َٛاقع َتؿسق١ َٔ املط

قسا٤اتِٗ ٚخطبِٗ ٚؾٗسضتٗا ٚإعدادٖا بٛضا٥ط سؿغ بأغسط١ َطذ١ً ٚإيهذل١ْٝٚ َتعدد٠ ٚتكدِٜ اـدَات بذلمج١ اـطب إىل يػ١ 

األزدٚ ٚاملال١ٜٚ ٚايذلن١ٝ يػات تتكُٔ اإللًٝص١ٜ ٚايؿسْط١ٝ ٚيػ١  6اإلغاز٠ يرٟٚ اإلعاق١ ايطُع١ٝ باإلقاؾ١ إىل تسمج١ اـطب إىل 

ٚاشلٛضا١ٜٚ بٛاضط١ ؾسٜل عٌُ َتدؿـ ٜعٌُ ع٢ً تٛشٜع األدٗص٠ ع٢ً ايصٚاز اييت َٔ خالشلا ٜطتُع املطتٗدؾني َٔ اـد١َ ع٢ً 

ّٛ نُا غسعت ايٛناي١ إىل تستٝب طا٥ؿ١ ايعًُا٤ ٚاملدزضني إليكا٤ ايدزٚع اي١َٝٛٝ مبدتًـ ايعً .اـطب املذلمج١ بًػاتِٗ املدتًؿ١

ايػسع١ٝ نايتؿطرل ٚاؿدٜح ٚايؿك٘ ٚايعكٝد٠ ٚايدزٚع ايعا١َ ٚتطذٌٝ ذيو ع٢ً ٚضا٥ط سؿغ ْٚػسٖا يًُطتؿٝدٜٔ, إىل داْب تٛؾرل 

استٝادات املؿًني باملطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٔ املؿاسـ ٚتسمجات َعاْٞ ايكسإٓ يػات كتًؿ١ يتٛشٜعٗا يف أما٤ املطذد إىل داْب 

ٔ يًُطذد ايٓبٟٛ َٔ خالٍ ايتٛدٝ٘ املباغس أٚ تٛشٜع ايهتب ٚايٓػسات ايتٛد١ٝٗٝ ٚايهتٝبات ايٓاؾع١ ٚإقا١َ ايكٝاّ بتٛع١ٝ ايصا٥سٜ

سًكات تعًِٝ ٚؼؿٝغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاملتٕٛ ٚتستٝب ذيو َهاْا ٚٚقتًا ٚشٜاد٠ أٚقات ؾتح َهتب١ املطذد ايٓبٟٛ اييت تػٌُ ع٢ً 

ايسدايٞ ٚايٓطا٥ٞ ٚاملهتب١ ايسق١ُٝ, نُا غسعت ايٛناي١ ع٢ً تٛؾرل اـدَات املهتب١ املكس٠٤ٚ ٚاملهتب١ ايؿٛت١ٝ بػكٝٗا 

اإليهذل١ْٝٚ يسٚاد املطذد ايٓبٟٛ بعد٠ ٚضا٥ٌ َٓٗا تػػٌٝ بٛاب١ ايٛناي١ ٚبٛاب١ اؿسَني ع٢ً اإلْذلْت ٚؼتٟٛ ع٢ً َعًَٛات ٖا١َ 

  .نبا٥ٔ اـد١َ ايرات١ٝيًصٚاز ٚاملؿًني ٚنريو غاغات ايعسض ٚايًٛسات اإليهذل١ْٝٚ اإلزغاد١ٜ ٚ

 خدَات َتعدد٠

 َاٖٞ اـدَات ايعا١َ اييت تكدَٗا ايٛناي١ يصٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ؟ *

ضاع١ َٜٛٝا ٚع٢ً  24بٛاب١ يًُطذد ايٓبٟٛ ع٢ً َداز  100تعٌُ ايٛناي١ ع٢ً تكدِٜ ايعدٜد َٔ اـدَات اييت تتكُٔ اضتُساز ؾتح ايـ

ٖـ ٚتٓعِٝ خدَات ايٓعاؾ١ ٚايؿٝا١ْ ٚايطكٝا مبا ال ٜؤثس ع٢ً ايصٚاز أٚ 1436ضِ اؿر يًعاّ اؾازٟ َداز األضبٛع طٛاٍ ؾذل٠ أعُاٍ َٛ

ٜكاٜكِٗ أثٓا٤ أدا٤ عباداتِٗ باإلقاؾ١ إىل اإلغساف ع٢ً ْعاؾ١ املطذد ٚضاسات٘ ٚضطش٘ َٚساؾك٘ َٚٛاقـ ايطٝازات املدؿؿ١ يف 

اضبني ٚايعٓا١ٜ بُٗا ٚبٓعاؾتُٗا ٚتستٝبُٗا يف ْٛاسٞ املطذد ٚضاسات٘ ٚتٛؾرل َٝاٙ األدصا٤ ايطؿ١ًٝ إىل داْب تأَني ايطذاد ٚايؿسؽ املٓ

شَصّ َٔ َه١ املهس١َ ٚتكدمي٘ َدلدا يف َٛاقع قسٜب١ َٔ املؿًني ٚايصا٥سٜٔ ٚايكٝاّ بأعُاٍ املساقب١ ٚسساض١ األبٛاب ٚؾتح املُسات 

ٜطٌٗ عًِٝٗ أدا٤ عباداتِٗ بتكدِٜ ايعسبات شلِ فاْا ٚتطٌٗٝ دخٛشلِ يًُؿًني ٚتكدِٜ اـدَات اـاؾ١ يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١ مما 

ٚخسٚدِٗ َٔ املطذد ٚؽؿٝـ َؿاعد نٗسبا١ٝ٥ شلِ ٚػٗٝص ؾاي١ خاؾ١ بايؿِ ٚايبهِ ٚتسمج١ اـطب شلِ بًػ١ اإلغاز٠ إىل 

قـ ايطٝازات ٚغرلٖا َٔ اـدَات اييت داْب اإلغساف ع٢ً ؾٝا١ْ مجٝع األعُاٍ املد١ْٝ ٚاملعُاز١ٜ يف املطذد ايٓبٟٛ ٚضاسات٘ َٚٛا

 .يكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ -سؿعِٗ اهلل-تٛؾسٖا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

 نؿا٠٤ عاي١ٝ

 َا سذِ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ايعا١ًَ يف املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ؟ *

َٛظـ َٚٛظؿ١ ٚعاٌَ  5000ايٓبٟٛ ايػسٜـ مبػازن١ مٛ  أعدت ٚناي١ ايس٥اض١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ ايعا١َ يًُطذد

ٚعا١ًَ ذات نؿا٠٤ عاي١ٝ يتشكٝل أٖداف اـط١ ايتٓؿٝر١ٜ بدق١ ٚاْتعاّ ٚاسذلاؾ١ٝ عاي١ٝ ٚسسؾت ايٛناي١ ع٢ً تكدِٜ أنٌُ ايسعا١ٜ 

اَر ايتدزٜب١ٝ يًعاًَني مبٛضِ ٚأؾكٌ اـدَات يكٝٛف بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد زضٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ َٔ خالٍ تهجٝـ ايدل

اؿر ٚ تأًِٖٝٗ يًعٌُ باملطذد ايٓبٟٛ خالٍ املٛضِ َع سجِٗ ٚؼؿٝصِٖ ع٢ً سطٔ ايتعاٌَ َع ايصٚاز ٚاملؿًني ٚايتؿاْٞ يف خدَتِٗ 
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ايكٝاد٠ ايسغٝد٠  مبدتًـ دٓطٝاتِٗ ٚتعدد يػاتِٗ ٚاالضتعا١ْ باملذلمجني ايرٜٔ ٜعًُٕٛ ع٢ً إٜؿاٍ املعًَٛات يًصٚاز مبا ٜٛانب تطًعات

 .اييت ال تأيٛا دٗدا ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ خالٍ ؾذل٠ أدا٤ ايٓطو يف ايبالد املكدض١

 َع١ً عُالق١ 250

 َاذا عٔ اـدَات املكد١َ يًصٚاز يف َساؾل املطذد ايٓبٟٛ؟ *

َع١ً عُالق١ يف ايطاسات  250مل تػؿٌ ايٛناي١ اؾاْب اـدَٞ يف ضاسات املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ سٝح سسؾت ايٛناي١ ع٢ً ت١٦ٝٗ 

َسٚس١ زذاذ يتًطٝـ  436ٜتِ ؾتشٗا ٚإغالقٗا عطب ايعسٚف املٓاخ١ٝ اييت تػٗدٖا املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ َٛضِ اؿر إىل داْب تػػٌٝ 

بهاٌَ طاقتٗا  -أدًهِ اهلل  -األدٛا٤ ع٢ً املؿًني يف ضاسات املطذد ايٓبٟٛ. نُا غسعت ايٛناي١ يف تػػٌٝ دٚزات املٝاٙ 

َٔ ْكاط ايٛق٤ٛ اؾدٜد٠  300ْكط١ ٚق٤ٛ, باإلقاؾ١ إىل ػٗٝص  11.000ٚشٜاد٠ عدد املساقبني يإلغساف عًٝٗا ٚاييت ٜؿٌ عددٖا إىل 

باضتدداّ املا٤ ؾكط يف ضاسات املطذد ايٓبٟٛ, إىل داْب شٜاد٠ ايطاق١ ايتػػ١ًٝٝ يتًطٝـ اشلٛا٤ أْع١ُ ايتهٝٝـ ٚاإلْاز٠ ٚشٜاد٠ عدد 

ٚعًُت ايٛناي١ ع٢ً تٛؾرل نُٝات إقاؾ١ٝ َٔ َا٤ شَصّ بصٜاد٠ عدد اؿاؾعات  .تِ إعازتٗا يرٟٚ االستٝادات اـاؾ١ايعسبات اييت ٜ

ساؾع١ َع تأَني ايهاضات ايٓعٝؿ١ ذات االضتدداّ ايٛاسد ٚتٛشٜعٗا يف أما٤ املطذد إىل داْب ايعٌُ  15.000املكد١َ يًصٚاز بٓشٛ 

طٔ َٔ َا٤ شَصّ َٜٛٝا, باإلقاؾ١ إىل تػػٌٝ  300َه١ املهس١َ يٝؿٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يٝؿٌ إىل  ع٢ً َكاعؿ١ َا ٜٓكٌ َٔ َا٤ شَصّ َٔ

 .ْاؾٛز٠ غسب ملٝاٙ شَصّ 385خصاْا باإلقاؾ١ إىل عػسٜٔ َٛقع يًُػازب بٗا  40ٚشٜاد٠ عدد بسادات املا٤ يف ضاسات املطذد ٚعددٖا 

 خد١َ اؿر.. ٚضاّ ؾدس

  يف ٚناي١ غؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ باملد١ٜٓ املٓٛز٠؟ َا اؾدٜد يدٜهِ َٔ ؾعايٝات *

أٚد إٔ اْتٗص ايؿسؾ١ يإلغاز٠ إىل إٔ ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ تطتُس يف تكدِٜ ايٓطد١ ايجايج١ َٔ ؾعايٝات مح١ً 

صٚاز املطذد ايٓبٟٛ ٚذيو يتععِٝ َٔ خالٍ أْػط١ ٚؾعًٝات تتكُٔ تكدِٜ اشلداٜا ٚايهتٝبات ي« خد١َ اؿر ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا»

إنساّ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ٚإغعازِٖ مبد٣ تكدٜسِٖ ٚاسذلاَِٗ ٚايؿسس١ بكدَِٚٗ تعبرلا شلِ عٔ املٛزٚخ ايرٟ 

ساّ انتطب٘ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز ٠ َٔ آبا٥ِٗ ٚأددادِٖ ٚتكدٜسِٖ يكٝٛف ايسمحٔ يف إطاز ضع٢ ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿ

 .ٚاملطذد ايٓبٟٛ املع١ٜٛٓ ٚاملاد١ٜ يتشكٝل اضتُساز ٖرٙ املؿاِٖٝ ايٓب١ًٝ ألبٓا٤ طٝب١ ايطٝب١

 َٓع١َٛ َتها١ًَ

 نٝـ تكُٕٝٛ َطت٣ٛ ايتعإٚ بني كتًـ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١ اييت تكدّ خدَاتٗا يصٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠؟ *

١ اـاؾ١ املستبط١ بأعُاٍ اؿر يتشكٝل املٓع١َٛ ايتها١ًَٝ اييت تتٓاغِ يف تكدِٜ سسؾت مجٝع اإلدازات اؿه١َٝٛ ٚاشل٦ٝات األًٖٝ -

اـد١َ يكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ مبا ٜتٛانب َع تٛسٝد اؾٗٛد ٚؾكا يًدطط ايتػػ١ًٝٝ ؾُٝع اؾٗات ذات ايعالق١ ٚاييت 

ًُإ بٔ عبدايعصٜص أَرل َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ؼع٢ بإغساف َباغس َٔ قبٌ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل ؾٝؿٌ بٔ ض

باملٓطك١, ٚقد سسؾٓا يف ٚناي١ غؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ع٢ً ايتٓطٝل َع ١٦ٖٝ اشلالٍ األمحس مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايػؤٕٚ 

اؾاَع١ اإلضال١َٝ يتكدِٜ اـدَات ايتطٛع١ٝ ايؿش١ٝ يتكدِٜ اـدَات ايؿش١ٝ ٚاإلضعاؾ١ٝ ايطاز١٥, نُا ْتػسف بايتعإٚ َع طالب 

يصٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٖٚٓاى تٓطٝل نبرل َع إداز٠ ايتعًِٝ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يٓػس ؾسم ايهػاؾ١ يف ضاسات املطذد 

ايٓبٟٛ ايػسٜـ ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚقٝط٘ ملطاعد٠ قٝٛف ايسمحٔ ٚتكدِٜ اـدَات شلِ, نُا ْعٌُ بايتٓطٝل َع ق٠ٛ أَٔ املطذد 

 .قُٔ اؾٗات ذات ايعالق١ يتٛسٝد اؾٗٛد يف تكدِٜ أؾكٌ اـدَات يًصٚاز ٚاملؿًني يف زساب املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ
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 أٌف حبج ثّطىفٍ خٕىة آسُب 021تطجُك اٌّسبس اإلٌىتشؤٍ ػًٍ 
 

 

 08/09/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 

دٍٚ دٓٛب آضٝا ٖرا ايعاّ تٓؿٝر املطاز اإليهذلْٚٞ ايرٟ تٓؿرٙ ٚشاز٠ اؿر , ع٢ً مجٝع اؿذاز ايرٜٔ  انًُت َؤضط١ َطٛيف سذاز

 . أيـ ساز َٔ دٍٚ دٓٛب آضٝا, بٗدف االزتكا٤ باـدَات املكد١َ يًشذاز 420تتػسف غدَتِٗ ٚايبايؼ عددِٖ ٖرا ايعاّ أنجس َٔ 

املعًَٛات عُس بٔ ضساز أندل, إٔ املؤضط١ بدأت يف تطبٝل املطاز اإليهذلْٚٞ  ٚأٚقح عكٛ فًظ إداز٠ املؤضط١ املػسف ع٢ً تك١ٝٓ

ٖـ يتهًُ٘ ٖرا ايعاّ ٚؾل خط١  1435ٖـ, ٚتٛضعت يف تطبٝك٘ َٛضِ سر 1434ع٢ً سذادٗا ٚؾل َعطٝات ايٛشاز٠ َٓر َٛضِ سر عاّ 

ايسا١َٝ إىل ايسقٞ مبطت٣ٛ  -زعاٖا اهلل -يدٚي١ تؿاع١ًٝ ٚع١ًُٝ مبا وكل زؤ١ٜ ٚتٛدٗات ٚشاز٠ اؿر املب١ٝٓ ع٢ً اضذلاتٝذ١ٝ ا

 . اـدَات املكد١َ يٛؾٛد ايسمحٔ

ٚبني إٔ املطاز اإليهذلْٚٞ ٜعٌُ ع٢ً االزتكا٤ مبطت٣ٛ اـدَات ٚتطٌٗٝ إدسا٤ات اؿذاز ٚقُإ سكٛقِٗ ٚممجًِٝٗ ٚايكا٥ُني ع٢ً 

ات يهٌ ساز عص١َ خدَات قدد٠ ايعٓاؾس تػٌُ ايطهٔ خدَتِٗ , الؾتا أْ٘ ٜتِ َٔ خالٍ املطاز اإليهذلْٚٞ زبط َٓح ايتأغرل

ٚايٓكٌ ٚاإلعاغ١ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١ عال٠ٚ ع٢ً إطالع اؿاز ع٢ً ناؾ١ اـدَات املطًٛب١ َٔ قبً٘ أٚ 

ع١ ؾ١ٓ اإلغساف ٚاملتابع١ باملؤضط١ َد٣ ممجً٘ عدل ايٓعاّ اإليهذلْٚٞ ٚايتأند َٔ َٓاضبتٗا ي٘ قبٌ قدَٚ٘ إىل املًُه١, ٚنرا َتاب

ايتطابل يف سصّ اـدَات املتعاقد عًٝٗا َٔ قبٌ َهاتب غؤٕٚ اؿذاز أٚ ايػسنات ايطٝاس١ٝ بني َا ٖٛ َطذٌ يف ايٓعاّ َٚا ٖٛ 

 . ضب١ املكؿسَٜٔٓؿر ع٢ً أزض ايٛاقع باإلقاؾ١ إىل إشاي١ املدايؿات ٚساالت ايكؿٛز يف سصّ اـدَات اييت تسؾد بػهٌ ؾٛزٟ ٚقا

ٚأغاز ضساز اندل, اىل عٌُ ٚزغ١ عٌُ ٚيكا٤ات دٚز١ٜ َع زؤضا٤ َٚدٜسٟ ٚأعكا٤ َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ ٚأعكا٤ ؾ١ٓ اإلغساف 

ٚاملتابع١ يتعسٜؿِٗ باملطاز اإليهذلْٚٞ ٚنرا تػهٌٝ ؾسٜل عٌُ كتـ ملتابع١ سصّ اـدَات املطًٛب١ َٔ اؿذاز ايهذلْٚٝا َٚد٣ 

ٜكدّ ع٢ً أزض ايٛاقع َٔ خدَات باإلقاؾ١ إىل ايتٓطٝل َع ٚشاز٠ اؿر إلْٗا٤ إدسا٤ات تطذٌٝ َكدَٞ خدَات اإلضهإ َطابك١ َا 

 . ٚاإلعاغ١ ـدَتِٗ ع٢ً بٛاب١ ايٛشاز٠ اإليهذل١ْٝٚ
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 َىشف خطخ طىاسئ اٌحح اٌدذَذح غًذا« اٌذفبع اٌّذٍٔ»
 

 08/09/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -طايب ايربٝاْٞ 

 

تهػـ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ, ظٗس غٍد, عٔ اضتعداداتٗا يتٓؿٝر اـط١ ايعا١َ ألعُاٍ ايدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛازئ خالٍ 

َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ, ٚاملطتذدات يف اؽاذ إدسا٤ات اؿؿاظ ع٢ً ضال١َ قٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع َٓاضو اؿر ٚاآليٝات اؾدٜد٠ 

اؿر ٖرا ايعاّ, ٚذيو خالٍ َؤمتس ؾشؿٞ بؿٓدم دساْد نٛزاٍ بايعاؾ١ُ املكدض١, مبػازن١ ايًٛا٤ محد بٔ  اييت تػازى يف أعُاٍ

 .عبدايعصٜص املبدٍ قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ٚقٝادات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس

يعكٝد عبداهلل ايعسابٞ اؿازثٞ, سسف املسنص اإلعالَٞ باملدٜس١ٜ ٚأند َدٜس إداز٠ اإلعالّ باملدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ باؿر ا

 ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ ع٢ً إطالع نٌ ٚضا٥ٌ اإلعالّ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ع٢ً اضتعداداتٗا ملٛضِ اؿر ٚاـطط املعتُد٠ ملٛاد١ٗ

 .ناؾ١ املداطس االؾذلاق١ٝ احملت١ًُ بهٌ غؿاؾ١ٝ َٚٛقٛع١ٝ

تطاؤالت أٚ اضتؿطازات يف ٖرا ايػإٔ, يف إطاز قٓاع١ زاضد١ بأ١ُٖٝ دٚز ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف دعِ دٗٛد ايدؾاع املدْٞ  ٚاإلداب١ ع٢ً أٟ

 .يٓػس ثكاؾ١ ايطال١َ بني اؿذاز, ٚإٜؿاٍ زضا٥ٌ ايتٛع١ٝ ايٛقا١ٝ٥ مبا ٜكًٌ َٔ ؾسف ٚقٛع اؿٛادخ
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 سُبسح ٌخذِخ اٌحدبج 71ِىتجًب ثشَذًَب و 30تدهُض 
 

 08/09/2015ايجالثا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -يطامل أمحد ا

 

أطًل بسٜد َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ خط١ َتها١ًَ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ يف املٓطك١, تٗدف بػهٌ أضاضٞ إىل 

اـدَات ايدلٜد١ٜ املكد١َ يًشذٝر. املطا١ُٖ يف تٛؾرل ضبٌ ايساس١ يكٝٛف ايسمحٔ; أثٓا٤ أدا٤ املٓاضو َع قُإ أع٢ً َطت٣ٛ َٔ اؾٛد٠ يف 

خ ٚذيو َٔ خالٍ املٛاقع ٚاملهاتب املٓػس٠ يف كتًـ أما٤ املد١ٜٓ َع قُإ ايطسع١ ٚايدق١ يف ناؾ١ ايعًُٝات ايدلٜد١ٜ ٚاعتُادا ع٢ً أسد

َٓٗا داخٌ أسٝا٤  9ا يف املٓطك١ َهتًب 14قسّ َٔ ايعاّ املكبٌ, َٔ خالٍ  15ذٟ ايكعد٠ ٚتطتُس ست٢  15ٚبدأت اـط١ َٔ  .ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ

ضٝاز٠ َػازن١ يف اـط١  53َٛظًؿا ٚػٗٝص  155ثابت١, ٜٚػػٌ ٖرٙ اـط١ أنجس َٔ  3َٓٗا َتشسن١ ٚ  2ْكاط َٝدا١ْٝ,  5املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ 

ٚمت عسض نٌ خط١ تػػ١ًٝٝ  إىل ذيو ادتُع َدٜس عاّ بسٜد َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ عادٍ بٔ ٜٛضـ ايؿكٞ باإلدازات املػازن١ .ايتػػ١ًٝٝ

 .َطتك١ً ع٢ً سد٠ ٚغسح أٖداؾٗا ايعا١َ ٚاألٖداف اـاؾ١ ٚآيٝات ايعٌُ يتشكٝل األٖداف ٚناؾ١ دٛاْب اـط١ ايتػػ١ًٝٝ
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 ِتفىلى ثبٔىَخ اٌّؼشفخ ثّىخ َمذِىْ اٌهذاَب ٌضُىف اٌشحّٓ
 

 08/09/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -َادد ايدواْٞ 

 

طايًبا َٔ َتؿٛقٞ ثا١ْٜٛ املعسؾ١ مبه١ املهس١َ يف اضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ بأسد ؾٓادم املٓطك١ املسنص١ٜ,  25غازى أنجس َٔ 

ساز ٚساد١. ٚايرٜٔ عدلٚا بدٚزِٖ  100ألنجس َٔ « ٚضبش١ -ضاع١ ٜد١ٜٚ  -ضذاد٠ ؾال٠ »سٝح قاّ ايطالب بتكدِٜ اشلداٜا ايؿاخس٠ 

بٌٝ ٚاملُٝص َٔ أبٓا٤ َه١ املهس١َ, ٚخاؾ١ املتؿٛقني َِٓٗ, َكدَني شلِ ايػهس ع٢ً سطٔ عٔ ضعادتِٗ ايػاَس٠ بٗرا ايعٌُ ايٓ

 .ايكٝاؾ١ ٚايٛؾاد٠
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 ِشالجخ األسىاق ؤظبفخ ػًٍ ِذاس اٌسبػخ فٍ اٌحح«: اٌجٍذَبد»
 

 08/09/2015ايجالثا٤  ايسٜاض –ؾٗد ايعٓصٟ 

 

ا ايعاّ مبػازن١ مجٝع أدٗصتٗا ٚقطاعاتٗا يتكدِٜ َٓع١َٛ َٔ اـدَات أعدت ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ خط١ َتها١ًَ ؿر ٖر

ايبًد١ٜ ٚاملػسٚعات ايكد١ُ اييت ْؿرتٗا ايٛشاز٠ يف املػاعس املكدض١ َٔ أدٌ تٛؾرل نٌ ضبٌ ايساس١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطرل 

ٗٓدع عبدايًطٝـ بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ داٖص١ٜ مجٝع ٚأند ٚشٜس ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ امل .أدا٥ِٗ ملٓاضو ٖرٙ ايؿسٜك١ ايػاي١ٝ

قطاعات ايٛشاز٠ يتٓؿٝر اـط١ املسض١َٛ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف سر ٖرا ايعاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١, 

َهاؾش١ اآلؾات ٚايسقاب١ ع٢ً األضٛام ٚتٛؾرل ناؾ١ اـدَات ايبًد١ٜ ع٢ً َداز ايطاع١ يف فاالت ايٓعاؾ١ ايعا١َ ٚاإلؾشاح ايب٦ٝٞ ٚ

ٚاملٓػآت ذات ايعالق١ بايؿش١ ايعا١َ ٚاملٓتذات ايػرا١ٝ٥ اييت تكدّ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ, ٚتٓؿٝر خطط تػػٌٝ ٚؾٝا١ْ ناؾ١ 

يتٓطٝل َع َػسٚعات ايٛشاز٠ باملػاعس املكدض١ ٚيف َكدَتٗا َػسٚع إضهإ اؿذٝر مبػعس ٢َٓ َٚٓػأ٠ اؾُسات ٚقطاز املػاعس با

ٚنػـ عٔ ٚدٛد خط١ تؿؿ١ًٝٝ نا١ًَ تتٛىل تٓؿٝرٖا نٌ َٔ أَا١ْ ايعاؾ١ُ  .ناؾ١ ايٛشازات ٚاألدٗص٠ املػازن١ يف أعُاٍ اؿر

املكدض١ ٚأَا١ْ املد١ٜٓ املٓٛز٠, بدعِ َٔ مجٝع قطاعات ايٛشاز٠ األخس٣ يتهجٝـ خدَات ايٓعاؾ١ ٚأعُاٍ اإلؾشاح ايب٦ٝٞ ٚؾٝا١ْ 

أيًؿا َٔ ايعاًَني يف َػسٚعات ايٛشاز٠ ٚاألَاْات  23 ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس ٜػازى يف تٓؿٝرٖا َا ٜكسب َٔ املساؾل ايبًد١ٜ يف

ٚايبًدٜات, تتكُٔ َٓع١َٛ َٔ اإلدسا٤ات يًتدًـ ايطسٜع ٚاآلَٔ َٔ ايٓؿاٜات يف مجٝع أعُاٍ اؿر, َٚتابع١ اغذلاطات ايؿش١ 

١ُ املكدض١ ٚاملػاعس ٚتهجٝـ اؾٛالت ايتؿتٝػ١ٝ ع٢ً مجٝع املٓػآت ايػرا١ٝ٥ ٚاألضٛام ايعا١َ يف مجٝع املطاخل ٚاجملاشز بايعاؾ

ٚقالت اؿالق١ يًتأند َٔ ايتصاَٗا بهاؾ١ االغذلاطات املكسز٠ سؿاًظا ع٢ً ؾش١ اؿاز ٚضال١َ غرا٥٘ ٚتطبٝل اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ 

ال فاٍ يًتٗإٚ َع أٟ كايؿات تٗدد ؾش١ اؿذٝر أٚ ضال١َ ب١٦ٝ بهٌ سصّ ػاٙ أٟ َٓػأ٠ ٜتِ زؾد أٟ كايؿات بٗا, َؤنًدا أْ٘ 

ٚبَّٔ إٔ خط١ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ يف سر ٖرا ايعاّ تتكُٔ ْػس عدد نبرل َٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ اجملٗص٠ بهٌ اآليٝات  .اؿر

نص يف َٛاقع قدد٠ بدق١ ملٛاد١ٗ أٟ َػهالت ٚاملعدات اـاؾ١ بايهٓظ اآليٞ ٚغؿط املٝاٙ ٚضٝازات قػط ايٓؿاٜات ٚاييت تتُس

طاز١٥ ٚاضتدداّ أعداد نبرل٠ َٔ ايؿٓادٜل ايهٗسبا١ٝ٥ ايكاغط١ يًٓؿاٜات يف املٓطك١ املسنص١ٜ مبشٝط اؿسّ ايػسٜـ, باإلقاؾ١ 

انٔ َتعدد٠ يتذُٝع إىل ؽؿٝـ عدد نبرل َٔ املداشٕ األزق١ٝ ٚايؿٓادٜل ايكاغط١ مبػعس ٢َٓ يًتدصٜٔ املؤقت يًٓؿاٜات ٚتٛؾرل أَ

ايٓؿاٜات عٔ طسٜل ايعُاي١ ايٝد١ٜٚ يًتػًب ع٢ً َػه١ً ؼسى آيٝات َٚعدات ايٓعاؾ١ يف أٚقات ايرز٠ٚ باملػاعس, إىل داْب ْػس عدد 

 .نبرل َٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ ملساقب١ األضعاز يف األضٛام طٛاٍ َٛضِ اؿر
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 اػُخ ٌتىػُخ اٌحدبجحٍمخ تٍفضَىُٔخ وإر 3111«: اٌشؤوْ اإلسالُِخ»ووًُ 
 

 08/09/2015ايجالثا٤  دد٠ –املد١ٜٓ 

 

قاٍ ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايدنتٛز تٛؾٝل بٔ عبدايعصٜص ايطدٜسٟ: إٕ ايٛشاز٠ تٓؿر خط١ تٛع١ٝ 

تعصش لاح خط١ ايعٌُ ايتٓؿٝر١ٜ, ٚأقاف يف اؿذاز ٖرا ايعاّ َطتؿٝد٠ َٔ ضًبٝات األعٛاّ ايطابك١, ٚؼٌٜٛ املعٛقات إىل ْكاط ق٠ٛ 

تؿسو٘ بعد اْطالم املسس١ً األٚىل قبٌ املٛضِ َٔ بساَر ايتٛع١ٝ اإلضال١َٝ يف اؿر, إٔ ٖرٙ املسس١ً تتٛشع يف كتًـ َٓاطل املًُه١ 

دُٝات ٚػُعات اؿذاز يف َه١ ٚاحملاؾعات ٚاملدٕ, ٚاملٛاقٝت, ٚاملٓاؾر اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ ٚايدل١ٜ, ٚداخٌ َطانٔ اؿذاز, ٚبني امل

  .«املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١, ٚيف ٚضا٥ٌ ايٓكٌ

يػ١, ٚمث١ تٓطٝل يعسض تًو ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ َع  32ٚقاٍ: أْتذٓا بساَر َس١ٝ٥ َٚطُٛع١ َٚكس٠٤ٚ يتٛع١ٝ اؿذاز )َباغس٠ َٚطذ١ً( بـ

نات ْكٌ اؿذاز ٚخطٛط ايطرلإ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ ٚغسنات املالس١ قٓا٠ ؾكا١ٝ٥ يبجٗا ٚعسقٗا, ٚغس 150َا ٜكسب َٔ 

يػ١ عامل١ٝ, ٚمل  12سًك١ تًؿص١ْٜٝٛ ٚإذاع١ٝ بـ 1000ٚايٓكٌ ايدلٟ يبجٗا أثٓا٤ تٓكالت اؿذاز, َؤندا إٔ سذِ اإلْتاز شلرا ايعاّ ػاٚش 

از, إقاؾ١ إىل خد١َ ايسد ع٢ً أض١ً٦ املتؿًني باشلاتـ اجملاْٞ ْٓظ االضتؿاد٠ َٔ ٚضا٥ٌ اـدَات ايتؿاع١ًٝ يٓػس ايتٛع١ٝ يًشذ

ٚتطسم ايطدٜسٟ إىل  .( بجُاْٞ يػات8002488888(, ٚٚؾست يًشذاز خد١َ َٓاضو يًتٛع١ٝ اآلي١ٝ عدل اشلاتـ اجملاْٞ )8002451000)

ٓٗا َٗاّ قدد٠ يف شَٔ َعًّٛ َٚٛاقع ٖٓاى َسسًتإ; ؾذلتٞ ايكدّٚ ٚاملػادز٠, ٚيهٌ َ»َساسٌ تٓؿٝر خط١ تٛع١ٝ اؿذاز بكٛي٘: 

دٛاَع َٚطادد »ٚأند ايطدٜسٟ إٔ  .قدد٠ يف َهإ ٜكع اؿاز قدَ٘ ؾٝ٘, يتًب١ٝ سادت٘ ملعسؾ١ ايهٝؿ١ٝ ايؿشٝش١ يًشر

املًُه١, خؿٛؾا ايٛاقع١ يف خطٛط َٚطازات اؿاؾالت ٚٚضا٥ٌ ْكٌ اؿذاز دٗصت باالستٝادات ايكسٚز٠, َجٌ تػٝرل ايطذاد 

ص٠ ايؿٛت١ٝ ٚاإلْاز٠ ٚايتدلٜد, ٚٚؾست شلا املؿاسـ ٚايذلادِ, ْٚؿرت بٗا أعُاٍ ايؿٝا١ْ ٚايٓعاؾ١ مبا ٜطاِٖ يف االزتكا٤ غد١َ ٚاألدٗ

 .«اؿذاز
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 طبٌجًب ِتطىًػب ٌتثمُف وتىػُخ اٌحدبج 01تأهًُ 
 

 08/09/2015ايجالثا٤  دد٠ –أمحد اؾٗين 

 

إداز٠ َسانص ايطهس ٚٚسدات٘ بٛشاز٠ ايؿش١, ْعِ َطتػؿ٢ املًو ؾٗد ظد٠ ٚزغ١  ؼت زعا١ٜ ايدنتٛز قُد و٢ٝ اؿسبٞ َدٜس

عٌُ يتدزٜب طًب١ ن١ًٝ ايطب ظاَع١ أّ ايكس٣ ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ يف َطتػؿٝات ايٛشاز٠ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس يتٛع١ٝ ٚتجكٝـ 

طايًبا ٚطايب١ َٔ داَع١ أّ ايكس٣ يف  60أنجس َٔ غازى يف ايٛزغ١  .سذاز بٝت اهلل اؿساّ عٔ َكاعؿات ايطهس ٚايكدّ ايطهسٟ

ايدٚز٠ اييت ساقسٖا ايدنتٛز ْػأت غٓدٚز٠ اضتػازٟ دساس١ ايكدّ ايطهسٟ, باإلقاؾ١ إىل ايدنتٛز٠ إميإ غػ١ اضتػاز١ٜ 

  .أَساض ايطهس ٚايػدد ايؿُا٤ ٚز٥ٝط١ َسنص ايطهس بايسٜاض ٚايدنتٛز تٛقرل َايو اضتػازٟ اؾساس١ ايعا١َ

دؾت ايٛزغ١ ػٗٝص ؾسم تطٛع١ٝ َتدؿؿ١ يًعٌُ يف َٛضِ اؿر مما ٜطِٗ يف تكًٌٝ َكاعؿات ايطهسٟ ع٢ً املسق٢ اؿذاز ٚاضتٗ

 .قبٌ ٚأثٓا٤ ٚبعد املٛضِ, سٝح تؤند إسؿا٥ٝات ٚدزاضات شٜاد٠ َػهالت ايكدّ ايطهسٟ يد٣ اؿذاز بعد َٛاضِ اؿر ٚايعُس٠
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 حطبٌجب فٍ اٌح 021طت أَ اٌمشي تشبسن ثـ
 

 املهس١َ َه١ - اؿطٝين أغسف خٛز, تٗاْٞ

 

 .طايب َٔ ايه١ًٝ يًُػازن١ يف أعُاٍ سر ٖرا ايعاّ 1400ؾتشت ن١ًٝ ايطب ظاَع١ أّ ايكس٣ باب ايتطٛع أَاّ 

٤ طايبا يًُػازن١ بايعٌُ, َٛقشا أْ٘ بٓا 820ٚأٚقح عُٝد ن١ًٝ ايطب ظاَع١ أّ ايكس٣ ايدنتٛز أمناز ْاؾس, أْ٘ تكدّ َٔ بِٝٓٗ 

 .ع٢ً ذيو مت ايتٛاؾٌ َع عد٠ دٗات أضاض١ٝ يًعٌُ, ٚضٝتِ دعِ املطذد اؿساّ بؿسم إضعاؾ١ٝ

ٚأند أْ٘ مت ايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايؿش١ يالضتعا١ْ مبدتًـ األٜدٟ املطاْد٠ ٚبؿسٜل َٔ أطبا٤ االَتٝاش ٚطالب ن١ًٝ ايطب ع٢ً َطتٜٛني 

ضٝاز٠ إضعاف ؾػرل٠ بايتعإٚ َع ٚشاز٠ ايؿش١, يٓكٌ اؿذٝر َٔ  40ا٤ خاَظ ٚضادع, إقاؾ١ إىل إٔ ايه١ًٝ تعٌُ ع٢ً َػسٚع يػس

داخٌ املدُٝات إىل املطتػؿٝات ايهبرل٠ يف املػاعس, نُا ضٝدؿـ شلا طسٜل يًٛؾٍٛ إىل اؿاز داخٌ املدِٝ, َػرلا إىل إٔ قا٥دٟ 

ؾات األٚي١ٝ عٔ األضاضٝات اييت ٜتٛدب ايطٝازات ِٖ طالب ايؿـ ايطادع يف ايه١ًٝ, ٚايرٜٔ وعٕٛ بدٚزات َهجؿ١ يف اإلضعا

 .عًٝ٘ َعسؾتٗا, إقاؾ١ إىل دٚز٠ إْعاؽ أٚ زعا١ٜ ضسٜع١ ملا وتاد٘ اؿاز

َعاذ, أسد طالب ايه١ًٝ قاٍ: تعاْٚت َع اشلالٍ األمحس ايطعٛدٟ خالٍ ايطٓٛات ايجالخ املاق١ٝ, ٚانتطبت ايهجرل َٔ املٗازات 

ٌ َع اؿذاز, إقاؾ١ إىل تعًِ نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع أَساض ال تٛدد يف َٓاٖذٓا ايدزاض١ٝ, نُا ايعك١ًٝ ٚايع١ًُٝ, َٚٓٗا: نٝؿ١ٝ ايتعاَ

 .تعًُت ايؿدل ٚؼٌُ أعبا٤ ايعٌُ خالٍ ايطاعات ايط١ًٜٛ, ٚاـدل٠ اإلضعاؾ١ٝ ٚايتشؿٌٝ ايعًُٞ شلا
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 سئُس وفذ حدبج اٌؼشاق َشُذ ثدهىد اٌٍّّىخ فٍ خذِخ ضُىف اٌشحّٓ

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ام د. خايد عط١ٝ, بعٓا١ٜ أغاد ز٥ٝظ ٚؾد غؤٕٚ سذاز ايعس    

املًُه١ بكٝٛف ايسمحٔ, َعدلًا عٔ غهسٙ ٚتكدٜسٙ ؿه١َٛ 

املًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ 

عبدايعصٜص, ملا ٚددٚٙ َٔ اٖتُاّ ٚعٓا١ٜ َٓر ٚؾٛشلِ إىل ايبالد, 

ٚتٛؾرلِٖ مجٝع ايطبٌ ٚاإلَهاْات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ. دا٤ 

يكا٥٘ َدٜس عاّ ؾسع ٚشاز٠ اؿر مبٓطك١ املد١ٜٓ قُد بٔ عبدايسمحٔ ايبٝذاٟٚ أَظ, يف إطاز َٓاقػ١ االضتعدادات ذيو خالٍ 

ٚايذلتٝبات اييت أعدٖا ؾسع ايٛشاز٠ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ خالٍ إقاَتِٗ يف املد١ٜٓ َٚا ٜتبع ذيو َٔ تؿٜٛر َٚػادز٠ ٚإضهإ. ٚأند 

يتاّ يتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ إقاَتِٗ يف املد١ٜٓ, يف إطاز اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًؿسع ملٛضِ ايبٝذاٟٚ اضتعداد ؾسع ايٛشاز٠ ا

اؿر اؿايٞ, الؾتا إىل إٔ ؾسع ايٛشاز٠ ٖٛ دص٤ َٔ َٓع١َٛ ٚشاز٠ اؿر, ٚمجٝع املػازنني ٜتطًعٕٛ إىل تكدِٜ خدَات َتُٝص٠ ٚذات 

 .اييت تؤند دًَٚا ع٢ً برٍ ايػايٞ ٚايٓؿٝظ يف ضبٌٝ زاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ دٛد٠ تتٛا٤ّ ٚؾل تٛدٝٗات سه١َٛ خادّ اؿسَني,
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 فٍ اٌحح« اٌهُئبد»خّسخ ِالَُٓ ِبدح تىخُهُخ تىصػهب 

 ضعدٕٚ ايعٛميسٟ -ايسٜاض 

ٕ ايس٥اض١ أَٓت ند ٚنٌٝ ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ بايس٥اض١ ايعا١َ شل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس د. ؾٗد بٔ قُد اـكس, أ  

يًُػازن١ يف سر ٖرا ايعاّ أنجس َٔ مخط١ َالٜني َاد٠ تٛع١ٜٛ ٚتٛد١ٝٗٝ َٔ نتٝبات َٚطٜٛات ٚضٝدٜات ٚغرلٖا, ٜتِ تٛشٜعٗا عدل 

 .َسنصًا تٛدًٝٗٝا ْٚكاط تٛشٜع يف َٓطك١ َه١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ 46

ٍٝ ٔ إٔ أعُاٍ ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ تتًدـ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ َٔ خ الٍ إزغاد اؿذاز ألدا٤ َٓاضو اؿر ٚايعُس٠ ع٢ً ايٛد٘ ٚب

ايػسعٞ ايؿشٝح عدل املؤًٖني املهًؿني َٔ ايس٥اض١ ايعا١َ ٚؾسٚعٗا, َٚعاؾ١ األخطا٤ ايعكد١ٜ اييت قد ٜكع ؾٝٗا بعض اؿذاز, 

 .إقاؾ١ إىل تٛشٜع املٛاد اإلزغاد١ٜ ع٢ً اؿذاز َٔ إؾدازات ايس٥اض١ ايعا١َ

كا ٚتعاْٚا َع اؾٗات ذات االختؿاف ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ, يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ أدا٤ زنِٓٗ اـاَظ ٚأند إٔ ٖٓاى تٓطٝ

 .يإلضٗاّ يف ْػس ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ ٚؼرٜسِٖ َٔ ايبدع َٚا ٜؿطد سذِٗ
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« يوما   ٩٧مخالفة في مطابخ إعاشة ومطاعم خالل  ٥٥3تضبط « الغذاء والدواء  

 ِصبدسح ثالثخ أطٕبْ ٌحىَ وأسّبن ِدهىٌخ اٌّصذس تمذَ ٌٍحدبج ثبٌّذَٕخ

 

قبط َؿتػٛ اشل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤, املهًؿٕٛ بايعٌُ يف 

نًػِ َٔ ايًشّٛ ٚاألزلاى  3200َٛضِ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠, 

 330فٗٛي١ املؿدز يف َٓػآت تكدّ ٚدبات يًشذاز, ٚزؾدٚا 

كايؿ١ ؾش١ٝ ٚؾ١ٝٓ يف َطابذ إعاغ١ َٚطاعِ ٚقاٍ ٚدبات 

 .ًَٜٛا 12خالٍ  ضسٜع١ َٚسانص متٜٛٔ َٚطتٛدعات غرا١ٝ٥

 471ٚأٚقشت "اشل١٦ٝ" يف بٝإ إٔ َؿتػٝٗا باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تؿكدٚا 

َٓػأ٠ غرا١ٝ٥ تػٌُ َطابذ إعاغ١ َٚطاعِ ٚقاٍ ٚدبات ضسٜع١ 

-1َٚسانص متٜٛٔ َٚطتٛدعات غرا١ٝ٥ خالٍ ايؿذل٠ 

ٚات ٚؾٛان٘, َػرل٠ إىل إٔ ايؿسم كايؿ١ غرا١ٝ٥ يف ؿّٛ ٚدٚادٔ َٚٓتذات أيبإ ٚضًطات ٚخكس 330ٙ, ٚقبطٛا 12/11/1436

شٚدت أَا١ْ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ظُٝع املدايؿات ايؿش١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يتتٛىل تطبٝل ال٥ش١ ايػساَات ٚاؾصا٤ات ايبًد١ٜ عًٝٗا, ٜٚتٛىل 

ٞ سس٠ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚأثٓا٤ ايتؿتٝؼ ع٢ً املٓػآت ايػرا١ٝ٥ اييت تكدّ ٚدبات يًشذاز ع .َؿتػٛ اشل١٦ٝ َتابع١ تؿشٝح ٖرٙ املدايؿات

نًػِ َٔ ايًشّٛ ٚاألزلاى فٗٛي١ املؿدز, َٚٛاد غرا١ٝ٥ كتًؿ١ )كبٛشات َتٓٛع١( كص١ْ يف  3200ؾادز املؿتػٕٛ أنجس َٔ 

 .ظسٚف ض١٦ٝ َا أد٣ إىل تٛادد سػسات عًٝٗا, ٚعؿا٥س طاشد١ ال ٜٛدد عًٝٗا تٛازٜذ اْتاز ٚاْتٗا٤

ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ نٍجؿت دٗٛدٖا يتؿكد َطابذ اإلعاغ١ ٚاملطاعِ َٚسانص ايتطٛم ايػرا٥ٞ ٚناْت ايؿسم ايتؿتٝػ١ٝ ايتابع١ 

َٚطتٛدعات األغر١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ املهس١َ, بٗدف ايتأند َٔ ضال١َ ايػرا٤ ايرٟ ٜكدّ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ, اْطالقًا َٔ 

 .عًٝااملٗاّ املٛن١ً ي١٦ًٝٗ َٔ قبٌ ؾ١ٓ اؿر اي
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 ِٕغ اٌّخبٌطُٓ ٌّصبثٍ وىسؤب ِٓ اٌؼًّ فٍ اٌحح

 

 ّ 20:03:44    07/09/2015 (قُد داٚٚد )دد٠

 

َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ ملهاؾش١ عد٣ٚ املٓػآت « عهاظ»يـ أند

ايؿش١ٝ بٛشاز٠ ايؿش١ ايدلٚؾٝطٛز ٖاٌٜ بٔ َطس ايعبديٞ, إٔ أٟ غدـ 

ع٢ً قا١ُ٥ املدايطني ملؿابٞ نٛزْٚا ضٛا٤ ممازع ؾشٞ أٚ غرلٙ ئ 

أغاز إىل إٔ نجرلا َٔ اإلؾابات اؾدٜد٠ خالٍ ٚ .ٜطُح شلِ بايعٌُ يف اؿر, َبٝٓا إٔ ٖرا اإلدسا٤ اسذلاشٟ ٜٚٗدف إىل ضال١َ اؾُٝع

ٖرٙ ايؿذل٠ شلا عالق١ باْتػاز ايؿرلٚع يف َطتػؿ٢ اؿسع ايٛطين, أٟ ساالت تسان١ُٝ ٚيٝطت ساالت َهتػؿ١ اآلٕ, سٝح إٕ ؾذل٠ 

تبرٍ بايتعإٚ َع مجٝع  استكإ املسض قد ال تعٗس إال بعد أضابٝع يد٣ ايبعض, َتطًعا إىل اضتكساز األَٛز َع اؾٗٛد ايهبرل٠ اييت

ٚسٍٛ تداعٝات بعض غسنات األدٗص٠ ايطب١ٝ يف اضتػالٍ عٛد٠ ْػاط ايؿرلٚع خالٍ ٖرٙ األٜاّ ٚايذلٜٚر  .اؾٗات ذات ايعالق١

ألدٗصتِٗ ٚتصأَ ايٛقع َع َٛضِ اؿر قاٍ: ْسؾض بػد٠ أٟ اضتػالٍ يًعسٚف ايسا١ٖٓ, ٚايؿش١ أؾدزت بٝاْٗا غؿٛف َا أثرل عٔ 

ٚسرزت املطٛقني ايرٜٔ ٜطتػًٕٛ ايؿسف يتطٜٛل أدٗصتِٗ, ٚأندت إٔ اؾٗاش ٜطتددّ يف تعكِٝ األضطح ٚايػسف ٚقتٌ اؾٗاش 

ايؿرلٚضات املٓتػس٠ باألدٛا٤ ٚيٝظ ي٘ أٟ دٚز يف عالز املؿابني بهٛزْٚا, ٚباختؿاز ؾإٕ أٟ أَٛز َستبط١ باألدٗص٠ ايطب١ٝ متس بكٓٛات 

ٚزدا ع٢ً ضؤاٍ سٍٛ َعاقب١ بعض املُازضني ايؿشٝني يف ايسٜاض ْتٝذ١ اإلُٖاٍ ٚايتٗإٚ يف ايعٌُ  .ززل١ٝ َعتُد٠ قبٌ اإلعالٕ عٓٗا

ٚعدّ ايتكٝد بايتعًُٝات ٚاألْع١ُ ٚاإلدسا٤ات املتبع١ عٓد ايتعاٌَ َع ساالت َسق٢ َتالش١َ نٛزْٚا, أداب قا٥ال: ايؿش١ ئ تكبٌ أٟ 

ّ بإدسا٤ات َهاؾش١ ايعد٣ٚ, ٚايؿش١ تؤند دا٥ُا بأْٗا ئ تتطاٌٖ َع املكؿسٜٔ إُٖاٍ ٚخؿٛؾا إذا نإ األَس ٜتعًل بعد االيتصا

يف إدسا٤ات َهاؾش١ ايعد٣ٚ, َٚٔ ىايـ ٖرٙ األْع١ُ ٚايكٛاعد ؾطٝهٕٛ عسق١ يًعكٛبات ايٓعا١َٝ, نُا أغرل إىل إٔ دٗٛدْا 

دسا٤ات َهاؾش١ ايعد٣ٚ ؾُٝا ٜتعًل باألَساض ايسقاب١ٝ ملتابع١ املٓػآت ايؿش١ٝ اـاؾ١ ٚاؿه١َٝٛ َطتُس٠ يًتأند َٔ تطبٝل إ

ٚعٔ دٚز  .املعد١ٜ عَُٛا مبا يف ذيو ؾرلٚع نٛزْٚا ٚاييت مت اعتُادٖا ٚتعُُٝٗا ع٢ً ناؾ١ املٓػآت ايؿش١ٝ اؿه١َٝٛ ٚاـاؾ١

اإلداز٠ ايعا١َ ملهاؾش١ عد٣ٚ املٓػآت ايؿش١ٝ بٛشاز٠ ايؿش١ يف املػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ اؿر, قاٍ: إدازتٓا َطؤٚي١ عٔ املٓػآت 

ايؿش١ٝ ٚاضتعداداتٗا الضتكباٍ أٟ ساي١ ٚبا١ٝ٥ )ال زلح اهلل( ٚايتعاٌَ َعٗا ٚؾل اإلدسا٤ات ايط١ًُٝ, ٚنٌ َا ُٜٗٓا ٖٛ تعإٚ اؾُٝع 

 .عدّ ايتطاٌٖ باالغذلاطات ايؿش١ٝ ٚايتدابرل االسذلاش١ٜ ٚتطبٝل اإلدسا٤ات املتبع١ اييت سددتٗا ٚشاز٠ ايؿش١ يف
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 ِستشبس أُِش ِىخ اٌّىشِخ: ال تمٍمٕب األػذاد اٌّتضاَذح.. ثً غُش إٌظبُُِٓ

 اٌؼمىثبد ضذ ِخبٌفٍ اٌحح هٍ آخش اٌحٍىي

َه١ املهس١َ ٚز٥ٝظ ايًذٓتني ايتشكرل١ٜ ٚايتٓؿٝر١ٜ ألعُاٍ اؿر, إٔ ايعكٛبات  أند ايدنتٛز ٖػاّ ايؿاحل َطتػاز أَرل َٓطك١

اييت تطبكٗا اؾٗات املدتؿ١ عل املدايؿني يألْع١ُ ٖٞ آخس سٌ تًذأ إيٝ٘ عل املدايؿني. ٚقاٍ يف سدٜح مجع٘ َع عدد َٔ َطؤٚيٞ 

دّ االيتشام عُالت سر ْعا١َٝ, ٚنريو االؾذلاؽ يف ال أعتكد إٔ َٛاطٓا أٚ َكُٝا ال ٜعسف إٔ اؿر بال تؿسٜح ٚع»ايؿشـ 

«. طسقات املػاعس مجٝعٗا كايؿات يألْع١ُ, َٚع ذيو ْطًل يف نٌ عاّ مح١ً يًتٛع١ٝ ظُٝع تًو ايتعًُٝات يًتشرٜس َٔ كايؿتٗا

تًو اؾٗات يٝطت ايصٜاد٠ يف  َا ٜكًل»ٚأٚقح ايؿاحل إٔ اؾٗات املع١ٝٓ تأخر يف االعتباز ازتؿاع أعداد اؿذاز يف خططٗا, ٚقاٍ: 

أعداد اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز أٚ سذاز ايداخٌ اؿاؾًني ع٢ً تؿازٜح سر ززل١ٝ, بٌ ٜكًكِٗ اؿذاز املدايؿٕٛ ايرٟ ٜطعٕٛ 

 :ؾإىل اؿٛاز%«.. 50يًشر بال تؿازٜح, ٜٚتطبب بريو يف انؿاض دٛد٠ اـدَات بٓطب تؿٌ إىل 

 ٢ املٓاؾر نُا ٜطتعد ٦َات آالف يف ايداخٌ ألدا٤ ايؿسٜك١ َا تٛقعاتهِ سٍٛ أعدادِٖ؟اؿذاز بدأٚا يف ايتٛاؾد عً •

مل ؤ األٚإ بعد يًشدٜح عٔ إسؿا٤ٜات َؿؿ١ً, ضٛا٤ َٔ ايداخٌ أٚ اـازز, يهٓٓا أنًُٓا ناؾ١ االضتعدادات يتكدِٜ أؾكٌ  ••

 .اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ

 يكادَني َٔ داخٌ املًُه١ أٚ خازدٗا؟ٌٖ تػعسٕٚ بايكًل َٔ أٟ ازتؿاع ألعداد ا •

مجٝع اؾٗات املع١ٝٓ بإغساف ؾٓيت اؿر ايعًٝا ٚاملسنص١ٜ ٚايًذإ ايتشكرل١ٜ ٚايتٓؿٝر١ٜ, تأخر يف االعتباز ازتؿاع األعداد يف  ••

عدّ ايكدز٠ ع٢ً خططٗا يف نٌ عاّ. يهٔ َا ٜكًل تًو اؾٗات يٝطت ايصٜاد٠ يف األعداد, بٌ ٜكًكِٗ اؿذاز املدايؿٕٛ, بطبب 

سؿسِٖ ٚإسؿا٤ أعدادِٖ ضًؿا, َا ٜؤثس ضًبا يف مجٝع اـطط املعد٠ يًعٌُ, ٜٚتطبب يف انؿاض دٛد٠ بعض اـدَات املكد١َ 

 .يف امل١٦, بطبب ايصٜاد٠ يف ايطًب عًٝٗا ؾٛم ايتٛقعات 50يًشذاز بٓطب تؿٌ إىل 

 نٝـ تكُٕٝٛ اضتعدادات اؾٗات اؿه١َٝٛ ٖرا املٛضِ؟ •

ضتعدادات تعد مبٛضِ ْادح, ٚسسف ايكٝاد٠ ع٢ً إلاح املٛضِ أدا٤ يألَا١ْ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ ٚعاتل نٌ ؾسد َٔ أبٓا٤ املًُه١. اال ••

ٚأٚد إٔ أط٦ُٔ إٔ ايتكازٜس ايٛازد٠ إىل ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ َٔ مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ تؤند إلاش تًو اؾٗات ملػازٜعٗا املكسز إٔ 

َٓٗا ٖرا ايعاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١. نُا أٚد إٔ أْكٌ يًذُٝع تأنٝدات األَرل خايد ايؿٝؿٌ املػدد٠, ٜطتؿٝد اؿذاز 

ع٢ً قسٚز٠ تكدِٜ أؾكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٓر ؿع١ ٚؾٛشلِ ست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ ضاملني َٚتابعت٘ يعٌُ مجٝع 

هٕٛ َٛضِ اؿر َٛزلا سكازٜا عل, ٜعهظ ايؿٛز٠ املػسق١ يإلضالّ ندٜٔ, ٚيًُطًُني ايكطاعات املع١ٝٓ ٚسسؾ٘ ع٢ً إٔ ٜ

نأؾشاب زضاي١ ضا١َٝ تستكٞ باإلْطإ ٚتعًٞ غأْ٘ َٚهاْت٘, ٚتدلش دٚز املًُه١ سه١َٛ ٚغعبا يف خد١َ اؿسَني ايػسٜؿني 

 .ٚقٝٛف ايسمحٔ

, ٚايطؤاٍ املطسٚح اآلٕ َع «اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ»١ ايتٛع١ٜٛ يًعاّ ايجأَ ع٢ً ايتٛايٞ تٓعِ إَاز٠ َه١ اؿ١ًُ اإلعالَٝ •

 اضتُساز ٖرٙ اؿ١ًُ: ٌٖ تٛدد َػهالت الشايت قا١ُ٥؟

اؿ١ًُ دا٤ت ْتٝذ١ اضتُساز ايعدٜد َٔ ايطًٛنٝات ٚايعٛاٖس ايطًب١ٝ, ٚإعاقتٗا ؾٗٛد اؾٗات اؿه١َٝٛ يتكدِٜ خدَاتٗا  ••

 .املدتًؿ١ ٚنريو تأثرلٖا ايطًيب يف أدا٤ اؿذاز ملٓاضهِٗ يف طُأ١ْٓٝ ٚزٚسا١ْٝ, ٚإنُاشلِ تًو املٓاضو بٝطس ٚضٗٛي١

 ٛات املاق١ٝ, ٌٖٚ أْتِ زاقٕٛ عٓٗا؟َا تكُٝٝهِ يٓتا٥ر اؿ١ًُ يف ايطٓ •

ايتكازٜس أندت إٔ اؿ١ًُ ٚاإلدسا٤ات املػدد٠ يكبط املدايؿني أضُٗت يف ؼكٝل ْتا٥ر إهاب١ٝ, متجًت يف انؿاض بعض ايعٛاٖس  ••

١ ع٢ً االضتُساز ٜكابً٘ ازتؿاع ْطب١ االيتصاّ بايتٓعُٝات َا ضاعد يف ؼكٝل َٛاضِ سر ْادش١. ٖٚرا غذع إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهسَ
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يف تٓؿٝر اؿ١ًُ ٚايطعٞ يتشكٝل َستهصاتٗا ٚتٓؿٝر أٖداؾٗا املتعدد٠. يريو ضتٛاؾٌ اؿ١ًُ دٗٛدٖا يٓػس ايٛعٞ بكسٚز٠ االيتصاّ 

 .بتطبٝل األْع١ُ ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓعِٝ أدا٥ِٗ يًؿسٜك١

اق١ٝ, ٚيف ٖرا ايعاّ ؼدٜدا, ٌٖ أقٝؿت إيٝٗا أٖداف ايٛاقح إٔ اؿ١ًُ محًت ع٢ً عاتكٗا بعض املطؤٚيٝات خالٍ األعٛاّ امل •

 ددٜد٠ غرل املع١ًٓ يف األعٛاّ املاق١ٝ؟

ثابت١, ٚتٓطًل َٔ ثالث١ َستهصات تتُجٌ يف اسذلاّ املهإ ٚاؿدخ ٚاسذلاّ اإلْطإ, « اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ»أٖداف مح١ً  ••

 .ُد٠ إىل متهني ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ َٔ تكدِٜ أؾكٌ اـدَاتٚاسذلاّ األْع١ُ, ٚتطع٢ اؿ١ًُ َٔ خالٍ أٖداؾٗا املعت

نُا تعٌُ اؿ١ًُ ع٢ً ايتٓبٝ٘ بكسٚز٠ االيتصاّ باألْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚؾٛال إىل ؼكٝل ايتٛاشٕ بني أعداد اؿذاز ٚايطاق١ االضتٝعاب١ٝ 

ع٢ً املطذد اؿساّ ٚدطس اؾُسات, ٚتطبٝل املها١ْٝ يًُػاعس املكدض١, ٚايككا٤ ع٢ً ظاٖس٠ االؾذلاؽ, ٚؽؿٝض ايكػط 

 .اضذلاتٝذ١ٝ تأؾٌٝ ثكاؾ١ ايبًد اؿساّ

 َا اآليٝات اييت ضتتبعٗا اؿ١ًُ إلٜؿاٍ زضا٥ٌ ايتٛع١ٝ؟ •

تٛضعا يف اضتدداّ أضايٝب ددٜد٠ يف ؼكٝل األٖداف, َٔ سٝح اختٝاز « اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ»يف نٌ عاّ تػٗد مح١ً  ••

 املطتٗدؾني ٚاْتػازٖا, َجٌ اإلعالْات اـازد١ٝ ٚايتًؿص١ْٜٝٛ ٚاإلذاع١ٝ, سٝح ٜتِ املصز بني ايطسم اؿدٜج١ َجٌ ٚؾٍٛ ايسضا٥ٌ إىل

ايؿشـ اإليهذل١ْٝٚ َٚٛاقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ. نُا ضتٛاؾٌ اؿ١ًُ تٛدٝ٘ ايسضا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ عدل ٚضا٥ٌ اإلعالّ ايتكًٝد١ٜ املس١ٝ٥ 

 .smsح زضا٥ٌ ايـٚاملطُٛع١ ٚاملكس٠٤ٚ, ٚنريو ب

 ٌٖ تعتكدٕٚ إٔ األْع١ُ اؿاي١ٝ َٚا تؿسق٘ َٔ تبعات قا١ْْٝٛ.. ناؾ١ٝ؟ •

يدٜٓا غا١ٜ ْطع٢ إىل ؼكٝكٗا َٔ خالٍ اؿ١ًُ, ٖٚٞ إٔ ًٜتصّ اؾُٝع بايٓعاّ اْطالقا َٔ غعٛزِٖ ايراتٞ بإٔ االيتصاّ بتًو األْع١ُ  ••

ات اييت تؿسقٗا اؾٗات املدتؿ١ ٖدؾٗا أٚال ٚأخرلا زاس١ اؿذاز ٚبايتايٞ ال ٜهٕٛ ٚادب دٜين َٚطؤٚي١ٝ ٚط١ٝٓ, ٚإٔ األْع١ُ ٚايتعًُٝ

ايتصاَِٗ بداؾع اـٛف َٔ ايتبعات ايكا١ْْٝٛ, ٚتؿٌ يف بعض املدايؿات إىل ايطذٔ ٚايػسا١َ يف ساٍ بعكٗا َجٌ املتطًًني ٚاملٗسبني 

يعكٛبات اييت تطبكٗا اؾٗات اؿه١َٝٛ املدتؿ١ عل املدايؿني ْٚكٌ اؿذاز املدايؿني. ٚبٛدٟ إٔ أْب٘ إىل أَس ٖاّ, ٖٚٛ إٔ ا

 .يألْع١ُ, ٖٞ آخس سٌ ًْذأ إيٝ٘ عل املدايؿني

نأْٓا ْؿِٗ أْهِ ؼاٚيٕٛ املصز َا بني ايتٛع١ٝ باعتبازٖا ايعُٛد ايس٥ٝظ يًش١ًُ, َٚٔ د١ٗ ؾسض األْع١ُ املػدد٠ ٚؾٛال إىل  •

 ايعكٛبات ع٢ً املدايؿني؟

ٗدف اؿ١ًُ إىل تٛع١ٝ اؿذاز سٍٛ أ١ُٖٝ ػٓب ايعٛاٖس ٚايطًٛنٝات ايطًب١ٝ اييت تؤثس يف ضال١َ ٚأَٔ اؿر ٚع٢ً نُا قًت, ت ••

زانبا ٖٛ أٍٚ األْع١ُ اييت ؾدزت يف بدا١ٜ اؿ١ًُ, ٚاعتُدت يريو  25ضبٌٝ املجاٍ, نإ قساز َٓع املسنبات اييت تكٌ محٛيتٗا عٔ 

ساز املٓع, ٚأضِٗ تطبٝكٗا خالٍ َٛاضِ اؿر ايطابك١ يف َٓع دخٍٛ ٦َات اآلالف َٔ املسنبات األْع١ُ ٚايكٛابط ايالش١َ يتطبٝل ق

نُا انؿض عدد املسنبات اييت ساٍٚ زنابٗا ايدخٍٛ يف َٛاضِ اؿر تًو, ٚٚؾس ٖرا اإلدسا٤ َطاس١ أٚضع يتشسى اؿذاز داخٌ 

ايٓعاَٝني, ؾإْ٘ طبكا يألزقاّ املتٛاؾس٠ يدٜٓا, سدخ انؿاض يف طسقات َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١. أَا بايٓطب١ يًشذاز غرل 

 .أعدادِٖ, يهٓ٘ انؿاض قدٚد, بطبب غٝاب ايعكٛبات ايسادع١

أضتطٝع إٔ أقٍٛ إْ٘ عٓدَا ىايـ املٛاطٔ أٚ املكِٝ ْعاّ اؿر, ٚال ًٜتصّ باؿؿٍٛ ع٢ً تؿسٜح ْعاَٞ, ٜٚؿس ع٢ً أدا٤ ؾسٜك١ اؿر 

زغِ كايؿت٘, ؾإٕ األدٗص٠ اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ ال متًو إال َٓع٘ َٔ ايدخٍٛ إىل َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ؾكط, َجًُا سدخ يف 

 .أيـ كايـ َٔ سٝح أتٛا, دٕٚ إٔ تطبل عكِٗ أ١ٜ عكٛبات 150أعٝد أنجس َٔ  , إذ1432َٛضِ سر 

 ٌٖ تكذلسٕٛ ؾسض عكٛبات ع٢ً َٔ ٜكدَٕٛ ع٢ً اؿر بدٕٚ تؿسٜح يف ايطٓٛات املكب١ً؟ •

ىايـ أْع١ُ مٔ َطتُسٕٚ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚاألعٛاّ املكب١ً يف تطبٝل ٚضا٥ٌ ددٜد٠ يًتٛع١ٝ, ٚقد تؿدز أْع١ُ تعاقب َٔ  ••

 .اؿر

 يف ايطٓٛات املاق١ٝ ٚزدت غها٣ٚ َٔ قؿٛز يف خدَات غسنات ايداخٌ ٚازتؿاع أضعازٖا, َا ٖٞ اإلدسا٤ات املتدر٠؟ •



 

 
 

31 

ٖٓاى دزاضات َٝدا١ْٝ أعدت عٔ ظاٖس٠ اؿذاز غرل ايٓعاَٝني ٚاؾذلاغِٗ يف املػاعس, أظٗست إٔ املطبب ايس٥ٝظ يٓػ٤ٛ ٖاتني  ••

ٖٛ املبايػ١ يف أضعاز محالت اؿر, ٚيريو ؾدزت ايتٛدٝٗات بكسٚز٠ إهاد اؿًٍٛ ايهؿ١ًٝ مبعاؾ١ ٖرٙ  ايعاٖستني ايطًبٝتني

 .«سر َٓدؿض ايتهًؿ١»املػه١ً. ٚبايؿعٌ, بدأت ايٛشاز٠ َٓر عاَني يف بسْاَر 

 َاذا عٔ محالت اؿر اي١ُٖٝٛ؟ •

ز اإليهذلْٚٞ, عًُا بإٔ ٚشاز٠ اؿر بدعِ َٔ مجٝع اؾٗات يف ٖرا ايعاّ ؼدٜدا, زمبا ْػٗد انؿاض ايػها٣ٚ بٛدٛد املطا ••

ايعا١ًَ يف اؿر تبرٍ دٗٛدا سجٝج١ ملطاعد٠ املٛاطٓني ٚاملكُٝني يف االيتشام عُالت سر ْعا١َٝ, ٚعدّ ايتعسض يالستٝاٍ َٔ خالٍ 

ٛقع اإليهذلْٚٞ, ٚؽؿٝـ زقِ ْػس إعالْات َتهسز٠ عٔ ايػسنات املسخؿ١, ْٚػس قٛا٥ِ بأزلا٤ ايػسنات املسخـ شلا عدل امل

فاْٞ ٜتٝح يًُٛاطٓني ٚاملكُٝني ايتأند َٔ ْعا١َٝ اؿر, إىل داْب إطالم ؾسم َٝدا١ْٝ يًتأند َٔ َهاتب غسنات َٚؤضطات 

 .سذاز ايداخٌ
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 اٌىشف ػٓ خطخ اٌحح فٍ ِؤتّش صحفٍ غذا

 

ٝر اـط١ ايعا١َ ألعُاٍ ايدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛازئ خالٍ تهػـ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ غدا األزبعا٤ عٔ اضتعداداتٗا يتٓؿ

َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ, ٚاملتطذدات يف اؽاذ إدسا٤ات اؿؿاظ ع٢ً ضال١َ قٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع َٓاضو اؿر ٚاآليٝات اؾدٜد٠ 

 .نٛزاٍ يف ايعاؾ١ُ املكدض١اييت تػازى يف أعُاٍ اؿر ٖرا ايعاّ, ٚذيو خالٍ املؤمتس ايؿشؿٞ ايرٟ ضٝعكد بؿٓدم دساْد 

١ ٜٚػازى يف أعُاٍ املؤمتس قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص املبدٍ, ٚقٝادات املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايعاؾ١ُ املكدض

 .ٚاملػاعس

سسف املسنص اإلعالَٞ باملدٜس١ٜ ٚأند َدٜس إداز٠ اإلعالّ باملدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ باؿر ايعكٝد عبداهلل ايعسابٞ اؿازثٞ, 

تًـ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ ع٢ً إطالع ٚضا٥ٌ اإلعالّ احمل١ًٝ ٚايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ ع٢ً اضتعداداتٗا ملٛضِ اؿر ٚاـطط املعتُد٠ ملٛاد١ٗ ك

ٕ يف إطاز قٓاع١ زاضد١ املداطس االؾذلاق١ٝ احملت١ًُ بهٌ غؿاؾ١ٝ َٚٛقٛع١ٝ, ٚاإلداب١ ع٢ً أٟ تطاؤالت أٚ اضتؿطازات يف ٖرا ايػأ

بأ١ُٖٝ دٚز ٚضا٥ٌ اإلعالّ يف دعِ دٗٛد ايدؾاع املدْٞ يٓػس ثكاؾ١ ايطال١َ بني اؿذاز ٚايكا٥ُني ع٢ً زعاٜتِٗ, ٚإٜؿاٍ زضا٥ٌ ايتٛع١ٝ 

 .ايٛقا١ٝ٥ مبا ٜكًٌ َٔ ؾسف ٚقٛع اؿٛادخ
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 خبهضَخ اٌمطبػبد ٌخذِخ اٌحدبج

 

١ يف أعُاٍ اؿر, تسمج١ يتٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يهٞ ٜؤدٟ اؿذاز َٓاضهِٗ ٚضط تأتٞ ايٓذاسات اييت ؼككٗا األدٗص٠ املدتؿ

ٚال غو إٔ ٖرٙ ايٓذاسات اييت تتشكل يف  .أدٛا٤ آ١َٓ َٚطتكس٠, إىل إٔ ٜعٛدٚا إىل بًداِْٗ ٚقد أدٚا٤ ؾسٜك١ اؿر بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

ٛد ٚسطٔ ايتٓعِٝ ٚاإلعداد ٚايتدزٜب َٔ أدٌ إلاح َٛضِ نٌ َٛضِ تؤند داٖص١ٜ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاأل١َٝٓ يف إداز٠ اؿػ

ٚعٓدَا ٜتؿكد َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل  .اؿر شلرا ايعاّ, أدا٤ يألَا١ْ املًكا٠ ع٢ً عاتكِٗ ٚعاتل نٌ ؾسد َٔ أبٓا٤ ايٛطٔ

االضتعدادات ٚخطط اؾٗات اؿه١َٝٛ  َٓطك١ َه١ املهس١َ ايّٝٛ فُع ؾاالت اؿر ٚايعُس٠ يف َد١ٜٓ اؿذاز يالطالع ع٢ً آخس

ذات ايعالق١ بأعُاٍ اؿر, ؾٗٛ ٜكـ ع٢ً داٖص١ٜ تًو ايكطاعات اْطالقا َٔ سسؾ٘ ايدا٥ِ َٚتابعت٘ املٝدا١ْٝ املطتُس٠ يالط٦ُٓإ ع٢ً 

اؾر اؾ١ٜٛ ٚال غو إٔ ٖرٙ االضتعدادات املتها١ًَ يًُٓ .ضرل ايعٌُ عٔ نجب يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف بٝت اهلل اؿساّ

ٚايبشس١ٜ ٚايدل١ٜ تتطًب َٔ مجٝع قاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملػاعس املكدض١ قسٚز٠ االيتصاّ باألْع١ُ ٚايتعًُٝات, ٚتاليف ايعٛاٖس 

ايطًب١ٝ يف َٛضِ اؿر, إذ إٔ اؿر ايٓعاَٞ ٜػذلط ؾٝ٘ اؿؿٍٛ ع٢ً تؿازٜح ألدا٤ ايؿسٜك١, ٚااليتشام عُالت اؿر املعتُد٠, 

يطًٛنٝات املسؾٛق١ ناالؾذلاؽ ٚايتطًٌ ٚاييت تتطبب يف االشدساّ ٚاالختٓام املسٚزٟ ٚإعاق١ عٌُ اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ ٚتاليف ا

 .يف تكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ
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 آي اٌشُخ: خطخ ِتىبٍِخ ٌخذِخ ضُىف اٌشحّٓ

 

ن١ مجٝع أدٗصتٗا ٚقطاعاتٗا يتكدِٜ َٓع١َٛ َٔ اـدَات أعدت ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ خط١ َتها١ًَ ؿر ٖرا ايعاّ مبػاز

ِ ايبًد١ٜ ٚاملػازٜع ايكد١ُ اييت ْؿرتٗا ايٛشاز٠ يف املػاعس املكدض١ َٔ أدٌ تٛؾرل نٌ ضبٌ ايساس١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطرل أدا٥ٗ

ـ بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ داٖص١ٜ مجٝع قطاعات ٚأند ٚشٜس ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ املٗٓدع عبدايًطٝ .ملٓاضو ٖرٙ ايؿسٜك١ ايػاي١ٝ

ايٛشاز٠ يتٓؿٝر اـط١ املسض١َٛ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف سر ٖرا ايعاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١, ٚتٛؾرل 

ٚايسقاب١ ع٢ً األضٛام ناؾ١ اـدَات ايبًد١ٜ ع٢ً َداز ايطاع١ يف فاالت ايٓعاؾ١ ايعا١َ ٚاإلؾشاح ايب٦ٝٞ َٚهاؾش١ اآلؾات 

ٚاملٓػآت ذات ايعالق١ بايؿش١ ايعا١َ ٚاملٓتذات ايػرا١ٝ٥ اييت تكدّ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ, ٚتٓؿٝر خطط تػػٌٝ ٚؾٝا١ْ ناؾ١ 

َػازٜع ايٛشاز٠ باملػاعس املكدض١ ٚيف َكدَتٗا َػسٚع إضهإ اؿذٝر مبػعس ٢َٓ َٚٓػأ٠ اؾُسات ٚقطاز املػاعس بايتٓطٝل َع 

 .ايٛشازات ٚاألدٗص٠ املػازن١ يف أعُاٍ اؿرناؾ١ 
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 تدهـُض ِشاوض اٌضجظ األٍِٕ الستمجبي اٌحدبج

 

أند َطاعد قا٥د قٛات أَٔ اؿر ألَٔ ايطسم ايًٛا٤ خايد ْػاط ايكشطاْٞ, إٔ دٚزٜات ايك٠ٛ اـاؾ١ ألَٔ ايطسم تعٌُ ع٢ً إقا١َ 

يت تطٌٗ عبٛز قٛاؾٌ قٝٛف ايسمحٔ, عدل ناؾ١ ايطسم املؤد١ٜ إىل َه١ ْكاط ايتٗد١٥ ٚاملتابع١ األ١َٝٓ ٚاؽاذ مجٝع اإلدسا٤ات اي

دا٤ ذيو عكب دٛيت٘ ايتؿكد١ٜ بعدد َٔ َسانص ايكبط األَين ْٚكاط ايؿسش األٚي١ٝ يف َٓطك١ َه١  .املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١

اؿساّ; َٖٓٛا بإٔ ٖرٙ اؾٛالت تأتٞ يف  املهس١َ; ساثا ع٢ً أ١ُٖٝ اضتػعاز املطؤٚي١ٝ ٚايعٌُ ظد ٚادتٗاد ـد١َ سذاز بٝت اهلل

إطاز َتابع١ ضرل ايعٌُ, ٚتؿكد أسٛاٍ ايعاًَني, ٚايٛقٛف ع٢ً استٝاداتِٗ يف نٌ املسانص, ٚذيو بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات َدٜس األَٔ ايعاّ 

ٚبني إٔ ايكٛات  .مبٛضِ اؿرايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز ايرٟ ٚؾس مجٝع اإلَهاْٝات املطًٛب١ يًكٛات اـاؾ١ ألَٔ ايطسم ايعا١ًَ 

اـاؾ١ ألَٔ ايطسم املػازن١ مبٛضِ اؿر َع١ٝٓ بتأَني األَٔ ايػاٌَ ع٢ً نٌ ايطسم املؤد١ٜ إىل ايعاؾ١ُ املكدض١, ٚنريو تدقٝل 

تؿازٜح اؿذاز, ٚؾسش ٚإعاد٠ غرل ساًَٞ تؿازٜح اؿر, ٚتطبٝل األَس ايطاَٞ ايكاقٞ بتبؿِٝ كايؿٞ أْع١ُ تؿازٜح اؿر 

 ..ريو ايٓاقًني, متٗٝدا إلسايتِٗ إىل ايًذإ اإلداز١ٜ املدتؿ١ يتطبٝل ايعكٛبات املكسز٠ عكِٗ ْعاَاٚن
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 دساسخ ثُئُخ وصحُخ ثّؼهذ أثحبث اٌحح 31

 

ْعِ َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ألعاخ اؿر ٚايعُس٠ ظاَع١ أّ ايكس٣, أَظ, ٚزغ١ عًُ٘ ايدٚز١ٜ, ؼكرلا يًًُتك٢ ايطٟٓٛ 

ٚبني عُٝد املعٗد  . يف اؿر ٚايعُس٠ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ, ٚذيو باـ١ُٝ ايبشج١ٝ مبكس املعٗد يف ؾسع اؾاَع١ بايعصٜص١ٜيًباسجني

باسجا َٔ أقطاّ املعٗد, دا٤ يًتعسف َٔ خالي٘  56ايدنتٛز عاطـ بٔ سطني أؾػس, إٔ ايًكا٤ ايتشكرلٟ ايرٟ عكدٙ املعٗد مبػازن١ 

( دزاض١ 31ٗا نٌ قطِ خالٍ َٛضِ اؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠, َبٝٓا إٔ املعٗد ضٝكّٛ بإدسا٤ )ع٢ً األعاخ اييت ٜكدَ

 ٚبسْافا َطتُسا َٔ خالٍ أقطاَ٘ ايبشج١ٝ يف فاالت ايبشٛخ اإلداز١ٜ ٚاإلْطا١ْٝ ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايؿش١ٝ ٚايعُسا١ْٝ ٚاشلٓدض١ٝ, ٚاإلعال١َٝ

ٚأقاف إٔ املعٗد ٜطع٢ إلدسا٤ ايدزاضات ايتطبٝك١ٝ يتطٜٛس اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ  .ٝاتٗاباإلقاؾ١ إىل عٛخ املعًَٛات ٚتكٓ

َٔ خالٍ ؾسٚع ايبشح املدتًؿ١ ٚاملتعًك١ باؿر ٚايعُس٠ ٚاييت تعاجل ع٢ً أضظ ع١ًُٝ ٚتطبٝك١ٝ, الؾتا إىل إٔ عكد َجٌ ٖرٙ ايٛزؽ 

يًدزاضات ايطابك١ ٚاملػاب١ٗ ٚذات ايعالق١ يف املعٗد, باإلقاؾ١ إىل ٜٗدف إىل ايذلنٝص ع٢ً اؾٛد٠ ٚعسض يًُطح املٝداْٞ ٚبٝإ 

اضتعساض َا مت إلاشٙ َٔ دزاضات يف زَكإ ٚايذلنٝص ع٢ً َا مت اضتٓباط٘ َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛؾٝات ٚاملالسعات يتهاٌَ ايؿهس َع 

 .مجٝع ايباسجني ٚايؿٓٝني باملعٗد
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 ضجظ حٍّتٍ حح وهُّتُٓ فٍ ػسُش
 

 :اشلادسٟ عبداهلل - أبٗا

 

متهٓت غسط١ َٓطك١ عطرل ممج١ً يف ق٠ٛ املُٗات ٚايٛادبات اـاؾ١ َٔ قبط محًيت سر ُٖٚٝتني, األٚىل مبشاؾع١ مخٝظ َػٝط 

ؾسح  .ٜدٜسٖا َكُٕٝٛ, ٚبكبطِٗ ٚدد عٛشتِٗ َبايؼ َاي١ٝ ٚايجا١ْٝ مبد١ٜٓ أبٗا ٜدٜسٖا َكِٝ ٚمت إنُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ سٝاشلِ

بريو ايٓاطل اإلعالَٞ يػسط١ َٓطك١ عطرل ايسا٥د شٜد قُد ايكشطاْٞ, ٚايرٟ أقاف بأْ٘ مبتابع١ غدؿ١ٝ َٔ َدٜس غسط١ َٓطك١ 

عطرل ايًٛا٤ قُد بٔ عبداهلل أبٛ قسْني يف َتابع١ اؿُالت ٚايًذإ يف مجٝع قاؾعات املٓطك١ َٗاَٗا يف َتابع١ َٚعاؾ١ املهاتب 

١ ايتدابرل ٚايكٝاّ عُالت تؿتٝػ١ٝ َٝدا١ْٝ َهجؿ١, ٚايتأند َٔ اؿُالت املؿسح شلا بتكدِٜ خدَات َباغس٠ اي١ُٖٝٛ ٚاؽاذ ناؾ

يًساغبني بأدا٤ ؾسٜك١ اؿر َٔ خالٍ ايدخٍٛ ع٢ً َٛقع ٚشاز٠ اؿر اإليهذلْٚٞ ٚايتأند َٔ أزلا٤ ايػسنات ٚاملؤضطات املدٛي١ 

 .بتكدِٜ خدَات اؿر
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َٓ ثّحبفظبد إٌّطمخخذِخ ٌضُىف اٌشحّٓ اٌّبس  

 فشع اٌشؤوْ اإلسالُِخ ثبٌشَبض َٕشئ وَشُِ ػذداً ِٓ اٌّسبخذ ػًٍ طشَك حدبج اٌجش
 

 :احملًٝات - اؾصٜس٠

 

١ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد يف كتًـ َٓاطل املًُه١ , ع٢ً تٓؿٝر ايعدٜد َٔ األعُاٍ ضعت ؾسٚع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضالَٝ

ِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ , ايرٜٔ تٛاؾدٚا ع٢ً األزاض املكدض١ , يتأد١ٜ ؾسٜك١ اؿر ٖرا ايعاّ ٚاملػسٚعات , اييت تطتٗدف تكد

ٚيف ٖرا ايطٝام , أْػأ ؾسع ايٛشاز٠ مبٓطك١ ايسٜاض عددًا َٔ املطادد اؾدٜد٠  . ٖـ , عدل َٓاؾر املًُه١ اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ ٚايدل1436١ٜ

سانص ايٛاقع١ ع٢ً طسٜل سذاز ايدل يف ناؾ١ احملاؾعات ايتابع١ ملٓطك١ ايسٜاض , ٚذيو , ٚزَِ ٚددد ايبعض اآلخس يف احملاؾعات ٚامل

ٖـ املازٜٔ عدل َٓطك١ ايسٜاض ٚقاؾعاتٗا.. نُا أْػأ َدًْا يًشذاز ع٢ً طسم ايدل, 1436قُٔ اضتعدادات٘ ـد١َ سذٝر ٖرا ايعاّ 

د آٍ ايػٝذ , ال ضُٝا يف احملاؾعات اييت تكع يف طسٜل سذاز ايدل. بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات َعايٞ ايٛشٜس ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص بٔ قُ

ٚقاٍ ؾك١ًٝ َدٜس ايؿسع ايػٝذ عبداهلل ايٓاؾس ـ يف اضتعساق٘ يتكسٜس ؾادز عٔ ايؿسع بٗرا ايػإٔ ـ إْ٘ مت ت١٦ٝٗ َد١ٜٓ اؿذاز مبشاؾع١ 

نريو َد١ٜٓ اؿذاز مبشاؾع١ اجملُع١ , ؼت إغساف اـسز ؼت إغساف إداز٠ األٚقاف ٚاملطادد ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد باحملاؾع١ , ٚ

از٠ إداز٠ األٚقاف ٚاملطادد ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد باحملاؾع١ , سٝح ٜتِ ايتٓطٝل َع األَا١ْ ايعا١َ يًتٛع١ٝ اإلضال١َٝ يف اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜ

ًٛب تٛشٜعٗا ع٢ً سذاز ايدل إقاؾ١ إىل قاؾع١ ؾُٝا ٜتعًل بايدعا٠ , َٚع ٚناي١ املطبٛعات ٚايبشح ايعًُٞ ؾُٝا ٜتعًل باملطبٛعات املط

املصامح١ٝ سٝح مت تٛؾرل داَعني الضتكباٍ سذاز ايدل, ٚقاؾع١ ايكٜٛع١ٝ ٖٚٞ متجٌ َطاس١ نبرل٠ ع٢ً اـط ؾكد مت ت١٦ٝٗ داَع 

ٜٚك١, ٚداَع اـاؾس٠, ايػٝذ اؾدلٜٔ باحملاؾع١, ٚباملسانص ايتابع١ شلا داَع سال٠ اؾ١ً, ٚداَع تدلاى , ٚاؾاَع اؾٓٛبٞ بايس

ٚذيو يًكٝاّ بتٛؾرل اـدَات ايالش١َ يًشذاز املازٜٔ بٗرٙ احملاؾعات ٚاملسانص, ٚػٗٝص املدُٝات ايالش١َ يساستِٗ بايتٓطٝل َع باقٞ 

يهتب ٚأقاف قا٥اًل : نُا قاَت املهاتب ايتعا١ْٝٚ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد بطبع أعداد نجرل٠ َٔ ا .اؾٗات اؿه١َٝٛ بٗرٙ احملاؾعات

 -ٚاألغسط١ ٚاملطٜٛات ايدع١ٜٛ ٚاإلزغاد١ٜ ٚبًػات َتعدد٠ ٚاييت تتكُٔ ايتٛع١ٝ مبٓاضو ٖرٙ ايػعرل٠ ايعع١ُٝ, ٚاملصَع تٛشٜعٗا 

ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ يف احملاؾعات ٚاملسانص ايٛاقع١ ع٢ً طسٜل اؿذاز ٚيف املػاعس املكدض١ , ٚذيو بعد  -مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل 

 .ع٢ً تٛشٜعٗا َٔ ايٛشاز٠ بٛناي١ املطبٛعات ٚايٓػس ناملتبع يف ٖرٙ املٓاضب١ؾطشٗا ٚأخر املٛاؾك١ 
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 اٌمسىٍِ َمف ػًٍ استؼذاداد خّشن ِطبس األُِش ِحّذ ثٓ ػجذاٌؼضَض ٌخذِخ اٌحدُح
 

 :املٛاؽ ضًطإ - اؾصٜس٠

 

َؤخسًا إىل مجسى َطاز األَرل قُد أدس٣ األضتاذ محد ايكطَٛٞ َطاعد َدٜس عاّ اؾُازى يًػؤٕٚ ايؿ١ٝٓ ٚاملعًَٛات شٜاز٠ تؿكد١ٜ 

 .بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚذيو يالطالع ع٢ً االضتعدادات ايكا١ُ٥ ـد١َ ٚاضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني عدل املطاز

غسح َؿؿٌ َٔ َط٦ٛيٞ ٚسلًت ايصٜاز٠ قٝاّ ضعادت٘ ظٛالت تؿكد١ٜ يًؿاالت ايدٚي١ٝ ٚؾاي١ اؿر يف املطاز, ٚاضتُع خالٍ اؾٛي١ إىل 

اؾُسى سٍٛ االضتعدادات ملٛضِ اؿر ٚناؾ١ ايتذٗٝصات املكد١َ يًُطاؾسٜٔ, نُا اطًع ايكطَٛٞ ع٢ً داٖص١ٜ ايٛضا٥ٌ ايسقاب١ٝ 

املطاْد٠ يف إْٗا٤ اإلدسا٤ات اؾُسن١ٝ, ٚغاٖد خالٍ اؾٛي١ َد٣ ايتعإٚ ايكا٥ِ ٚايتٓطٝل املطتُس َع ناؾ١ اؾٗات األخس٣ املع١ٝٓ 

ٚتأتٞ شٜاز٠ َطاعد َدٜس عاّ اؾُازى يًػؤٕٚ ايؿ١ٝٓ ٚاملعًَٛات يًذُسى يف إطاز اؾٛالت ايتؿكد١ٜ املتٛاؾ١ً  .د١َ قٝٛف ايسمحٔغ

اييت ٜكّٛ بٗا َطؤٚيٞ َؿًش١ اؾُازى ايعا١َ يًُٓاؾر اؾُسن١ٝ ايدل١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚذيو يالط٦ُٓإ ع٢ً ضرل ايعٌُ أثٓا٤ ؾذل٠ 

ٚقد زاؾل ضعادت٘ يف ٖرٙ ايصٜاز٠  .كُإ تكدِٜ اـدَات املٓاضب١ يكٝٛف ايسمحٔ مبا ٜتٓاضب َع ايتٛدٝٗات ايهسمي١َٛضِ اؿر, ٚي

ضعاد٠ َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًتػػٌٝ ٚايؿٝا١ْ مبؿًش١ اؾُازى ايعا١َ املٗٓدع عبدايسمحٔ ايعبدايكادز, ٚضعاد٠ األضتاذ ؾاحل 

 .باؾُازى املكٛغٞ َدٜس عاّ إداز٠ املتابع١

  



 

 
 

39 

 

 ِشوضاً ؤمطخ تىصَغ خالي اٌحح 00ِالَُٓ ِبدح تىػىَخ ِٓ اٌهُئبد ػًٍ  7تىصَغ 
 

 

 :ايػػاّ قُد - اؾصٜس٠

 

شل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس د. ؾٗد بٔ قُد اـكس, إٔ ايس٥اض١  أند ؾك١ًٝ ٚنٌٝ ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ بايس٥اض١ ايعا١َ

أيـ َاد٠ تٛع١ٜٛ  350َالٜني ٚ 5ٖـ أنجس َٔ 1436ايعا١َ شل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس أَٓت يًُػازن١ يف سر ٖرا ايعاّ 

نصًا تٛدًٝٗٝا ْٚكاط تٛشٜع يف َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ َس 46ٚتٛد١ٝٗٝ َٔ نتٝبات َٚطٜٛات ٚضٝدٜٗات ٚغرلٖا ٜتِ تٛشٜعٗا عدل 

املٓٛز٠, سلًت َٛاد تٛع١ٜٛ )َس١ٝ٥ َٚطُٛع١ َٚطبٛع١(, باإلقاؾ١ إىل غاغ١ تًؿص١ْٜٝٛ مبػعس ٢َٓ يبح املٛاد ايتٛع١ٜٛ اـاؾ١ 

ٍٝ ٔ ؾكًٝت٘ إٔ أعُاٍ ايتٛع١ٝ .بايس٥اض١ ايعا١َ ْٚكٌ ايؿًٛات َٔ املطذد اؿساّ َباغس٠ ٚايتٛدٝ٘ تتًدـ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ  ٚب

َٔ خالٍ إزغاد اؿذاز ألدا٤ َٓاضو اؿر ٚايعُس٠ ع٢ً ايٛد٘ ايػسعٞ ايؿشٝح عدل املؤًٖني املهًؿني َٔ ايس٥اض١ ايعا١َ ٚؾسٚعٗا 

إؾدازات ايس٥اض١  َٚعاؾ١ األخطا٤ ايعكد١ٜ اييت قد ٜكع ؾٝٗا بعض اؿذاز, باإلقاؾ١ إىل تٛشٜع املٛاد اإلزغاد١ٜ ع٢ً اؿذاز َٔ

ايعا١َ. ٚأند ؾكًٝت٘ إٔ ٖٓاى تٓطٝكا ٚتعاْٚا َع اؾٗات ذات االختؿاف ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ أدا٤ زنِٓٗ 

اـاَظ يإلضٗاّ يف ْػس ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ ٚؼرٜسِٖ َٔ ايبدع َٚا ٜؿطد سذِٗ, َػرلًا إىل أْ٘ مت طباع١ أنجس َٔ ًَْٝٛٞ َاد٠ 

 نتٝب َٚط١ٜٛ ٚبأزبع عػس٠ يػ١, باإلقاؾ١ إىل تأَني مخط١ آالف سكٝب١ ع١ًُٝ يتٛشٜعٗا ع٢ً طالب ايعًِ ٚزؤضا٤ َكس٠٤ٚ َا بني

ايبعجات ٚأ١ُ٥ املطادد َٚٓطٛبٞ اؾاَعات, َٔ أبسشٖا: تٝطرل ايهسِٜ ايسمحٔ يف تؿطرل نالّ املٓإ البٔ ضعدٟ, نتاب ايعكٝد٠ 

ٚاختتِ ؾكًٝت٘ تؿسو٘  س ضرل٠ ايسضٍٛ عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ حملُد بٔ عبدايٖٛابايٛاضط١ٝ يػٝذ اإلضالّ ابٔ ت١ُٝٝ, كتؿ

بايػهس ٚايتكدٜس يٛال٠ أَسْا ٚع٢ً زأضِٗ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص سؿع٘ املٛىل ٚزعاٙ ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ 

١ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ األَني ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد سؿعِٗ زبٞ, ٚملعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ شل٦ٝ

عبداهلل ايطٓد ع٢ً َا تًكاٙ أعُاٍ اشل١٦ٝ باؿر َٔ دعِ َٚطاْد٠, دعٌ اهلل ذيو يف َٛاشٜٔ سطٓاتِٗ, ضا٥ال اهلل عص ٚدٌ إٔ وؿغ 

 .قٝٛف ايسمحٔ يف سًِٗ ٚتسساشلِ ٚإٔ ٜتكبٌ َِٓٗ سذِٗ
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بئف فٍ حح هزا اٌؼبَتحصُٓ اٌؼبٍُِٓ ِٓ صحخ اٌط  

 

 :ايٛذٜٓاْٞ قُد - ايطا٥ـ

 

اضتعدادا ؿر ٖرا ايعاّ قاَت ؾش١ ايطا٥ـ ممج١ً يف ايؿش١ ايعا١َ ٚايطب ايٛقا٥ٞ بتشؿني املػازنني َٓٗا بأعُاٍ اؿر قد 

ٟ , َٚدزا٤ اإلدازات اؿ٢ُ ايػٛن١ٝ ٚتطعِٝ االْؿًْٛصا بد٤ًا مبطاعد َدٜس ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ يًددَات ايعالد١ٝ ايدنتٛز قُد ايػٗس

ٚزؤضا٤ األقطاّ ٚذيو مبب٢ٓ املدٜس١ٜ. ٚأٚقح ايٓاطل اإلعالَٞ يؿش١ ايطا٥ـ ضساز اؿُٝدإ, إٕ ٖرٙ اؿ١ًُ تأتٞ قُٔ اإلدسا٤ات 

ايٛقا١ٝ٥. ٚاملطا١ُٖ يف تٛادد اؿذاز يف ب١٦ٝ ؾش١ٝ ض١ًُٝ. ٜٚعد ايًكاح املطٛز يًش٢ُ ايػٛن١ٝ َتُٝصا ٜٚعطٞ َٓاع١ قد َٝهسٚب 

أعٛاّ. ٚإيصاّ مجٝع املػازنني يف أعُاٍ اؿر بػٗاد٠ ايتشؿني قد اؿ٢ُ ايػٛن١ٝ ٚاالْؿًْٛصا , ٚذيو  5اؿ٢ُ ايػٛن١ٝ يؿذل٠ 

 .ؿُا١ٜ ايهٛادز ايؿش١ٝ ٚاإلداز١ٜ املهًؿ١ بايعٌُ يف َٛضِ اؿر
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 أٌف وخجخ ػًٍ اٌحدبج 311تىصع « إحسبْ ِىخ»

 

 :عًٞ ضاَٞ - املهس١َ َه١

 

أيـ ٚدب١ ع٢ً  100ًَٕٝٛ عب٠ٛ َا٤ , ٚ 2.4سطإ ٚايتهاؾٌ االدتُاعٞ مبه١ املهس١َ خالٍ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ تٛشع مجع١ٝ اإل

قٝٛف ايسمحٔ يف املػاعس املكدض١ , ٚأَانٔ تٛاددِٖ يف ايطسم املؤد١ٜ يًُطذد اؿساّ َٔ خالٍ أضطٍٛ َٔ ايطٝازات, ٜكِ َا 

َػازٜع , تتُجٌ يف : إطعاّ ساز )داف  3بداهلل ايٓؿٝعٞ: إٔ بساَر َٛضِ اؿر تكِ ٚبني َدٜس عاّ اؾُع١ٝ ع .بساد٠ 60ٜصٜد عٔ 

الؾتًا إٔ اؾُع١ٝ اضتعدت ملٛضِ اؿر َٓر ٚقت َبهس, ٚذيو َٔ  .ٚضاخٔ( ٚضكٝا املا٤ ; باإلقاؾ١ إىل اضتكباٍ ؿّٛ اشلدٟ ٚاألقاسٞ

أيـ ٚدب١  50ٖـ إىل داْب تٓؿٝر 1436/  12/ 10إىل  2ؿذل٠ َٔ أيـ ٚدب١ داؾ١ يتٛشٜعٗا داخٌ َه١ املهس١َ يف اي 50خالٍ ػٗٝص 

ٖـ. َػرلًا إىل أْ٘ مت ايتٓطٝل َع إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ 1436/  12/  20إىل  2ضاخ١ٓ, ٚتٛشع داخٌ َه١ املهس١َ يف ايؿذل٠ َٔ 

١, ٚإداز٠ اجملاٖدٜٔ ٚغسط١ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ مبه١ املهس١َ ٚإداز٠ املسٚز بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚايدٚزٜات األَٓٝ

ـ إىل 11أيـ أقش١ٝ يف ايؿذل٠ َٔ  50ٚأَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ َٚػسٚع املًُه١ يًٗدٟ ٚاألقاسٞ, َٚسانص األسٝا٤ الضتكباٍ ٚتٛشٜع 

 .ٖـ يف َكس اؾُع1436١ٝ/  12/  15
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 ِشبسَغ تطىػُخ ٌخذِخ ضُىف اٌشحّٓ 5أٌف طبٌت ثتؼٍُُ ِىخ َٕفزوْ  15

 

 ٟامحد االمحد –َه١ املهس١َ 

 

َػازٜع  7س١َ تٓؿٝر أيـ طايب يف َسنص )بادز( يألْػط١ ايطالب١ٝ ايتطٛع١ٝ يف اإلداز٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ َه١ امله 15بدأ مٛ 

ٖـ. ٚقاٍ املدٜس ايعاّ يًتعًِٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ األضتاذ قُد بٔ َٗدٟ اؿازثٞ إٕ 1436تطٛع١ٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف سر 

املػازٜع ايتطٛع١ٝ تتِ َٔ َٓطًل ايدٚز ايسٜادٟ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني, وؿع٘ اهلل, ٚاييت تطع٢ يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات 

 2000ؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاييت تعِٝٓٗ دا٥ًُا ع٢ً أدا٤ غعا٥سِٖ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ , سٝح ٜتكُٔ املػسٚع األٍٚ َػازن١ يكا

طايب يف اضتكباٍ اؿذاز يف َسانص االضتكباٍ َٚداخٌ َه١ املهس١َ ٜٚٗدف املػسٚع إىل تعُٝل املؿاِٖٝ ٚايكِٝ ايذلب١ٜٛ يف ْؿٛع 

١ُٖٝ ايعٌُ االدتُاعٞ ايتطٛعٞ, ٚتدزٜب ايطالب ع٢ً املُازض١ ايع١ًُٝ ايتٓػٝط١ٝ يًكِٝ ايذلب١ٜٛ ايطالب ٚتسضٝذ َؿّٗٛ ايٛعٞ بأ

ٚإبساش ايٓػاط االدتُاعٞ يف املػازن١ ايؿاع١ً يف فاٍ اـدَات االدتُاع١ٝ ايتطٛع١ٝ ٚػطٝد َعاْٞ ايتهاتـ ٚتعٜٛد ايٓؼ٤ ع٢ً 

ٚقاٍ إٕ املػسٚع ايتطٛعٞ ايجاْٞ ٜتِ شٜاز٠ َطانٔ اؿذاز َٔ  .ف ايسمحٔايتؿاْٞ يف برٍ ايعطا٤ ٚخد١َ ٚطِٓٗ ٚقاؾدٜ٘ َٔ قٝٛ

طايب مت تٛشٜعِٗ يف عدد َٔ املدازع ايجا١ْٜٛ ٚاملتٛضط١ يصٜاز٠ اؿذاز يف َطانِٓٗ بعد ايتٓطٝل َع َهاتب ايطٛاؾ١  2000خالٍ 

 .ات اييت تكدَٗا اؾٗات املػازن١ يف ايدلْاَرَٚؤضطات اؿر يًذلسٝب بِٗ ٚتكدِٜ اشلداٜا ٚايٛزٚد ٚاملػازن١ يف تٛشٜع ايٛدب

طايب يف املػسٚع ايتطٛعٞ ايجايح يسؾاد٠ قٝٛف ايسمحٔ َٔ خالٍ اضتكاؾتِٗ يف املدازع ٚتكدِٜ فُٛع١ َٔ 2000ٚأقاف إٕ مٛ 

يطٗس ع٢ً زاستِٗ ٚإبساش ايدلاَر ايذلسٝب١ٝ مبدتًـ ايًػات داخٌ املدزض١ ٚتكدِٜ ايؿكسات اييت تبني اٖتُاّ ايدٚي١ بكٝٛف ايسمحٔ ٚا

َٓذصات ايدٚي١ يف ايتعًِٝ ْٚػس املعسؾ١ ٚايتٓطٝل َع اؾٗات اـرل١ٜ املعتُد٠ يتكدِٜ اشلداٜا ٚايٛدبات يكٝٛف ايسمحٔ خالٍ شٜازتِٗ 

دخٍٛ طايب يف تٓعِٝ 2000يًُدزض١ . ٚأغاز إىل إٔ املػسٚع ايتطٛعٞ ايسابع ٜتكُٔ تٓعِٝ ايعسبات يف املطع٢ َٔ خالٍ َػازن١ 

ايعسبات يًطعٞ يف املطاز اـاف بٗا بني ايؿؿا ٚاملس٠ٚ يف األدٚاز املدتًؿ١ بإغساف َٔ زٚاد ايٓػاط ٚايكاد٠ ايهػؿٝني بايتٓطٝل َع 

ٚأٚقح إٔ املػسٚع ايتطٛعٞ اـاَظ ٜتكُٔ دؾع عسبات  .إداز٠ ايعسبات يف ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ

طايب يف دؾع ايعسبات َٔ َٓطكيت أدٝاد ٚايػص٠ إيٞ َهتب ايعسبات 2000ٟٚ االستٝادات اـاؾ١ َٔ خالٍ َػازن١ نباز ايطٔ ٚذ

ٚبني إٔ املػسٚع ايتطٛعٞ ايطادع ٜتكُٔ خد١َ اؿذاز يف املػاعس املكدض١  .اجملا١ْٝ باؿسّ ٚإٜؿاٍ اؿذاز بعد االْتٗا٤ َٔ ايطعٞ

شٜع ايٛدبات يف املػاعس املكدض١ ٚتكدِٜ ايعٕٛ يهباز ايطٔ ع٢ً َدخٌ َػعس ٢َٓ ٚاملػاعس طايب ٚقا٥د يف تٛ 500َٔ خالٍ َػازن١ 

طايب يف تٛدٜع اؿذاز مبسانص تؿٜٛر 2500ٚتابع إٕ املػسٚع ايتطٛعٞ ايطابع ٜتكُٔ تٛدٜع اؿذاز َٔ خالٍ َػازن١   املكدض١

 .اؿذاز بطسٜل دد٠ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 ذشٓ فؼبٌُبد سئبسخ اٌحشُِٓ ٌّىسُ اٌححأُِش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ َ

 

 عٚا –َه١ املهس١َ 

 

دغٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبد ايعصٜص, 

َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ 

اَظ ؾعايٝات ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد 

 .ٖـ, بايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج1436١ايٓبٟٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

عسض املؿاسب يف مح١ً ٚؾٛز ٚؾٍٛ زلٛٙ قاّ ظٛي١ ع٢ً امل

ايرٟ تػازى ؾٝ٘ باإلقاؾ١ إىل ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ , غسط١ ” خد١َ اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا >

يك٢ َعايٞ ٚبدئ اؿؿٌ املعد بٗرٙ املٓاضب١ بايكسإ ايهسِٜ ثِ أ .ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚايك٠ٛ اـاؾ١ ألَٔ املطذد اؿساّ ٚداَع١ أّ ايكس٣

ايس٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛزعبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ, ن١ًُ زسب ؾٝٗا بطُٛ أَرل 

َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚغهسٙ ع٢ً زعاٜت٘ ؿؿٌ تدغني ايؿعايٝات اييت تٓعُٗا ايس٥اض١ خالٍ سر ٖرا ايعاّ, َٖٓٛا مبا وع٢ ب٘ 

َٔ عٓا١ٜ ٚاٖتُاّ َٔ قاد٠ ٖرٙ ايبالد املبازن١ َٓر عٗد املًو عبدايعصٜص ـ زمح٘ اهلل ـ, ست٢ ٖرا ايعٗد ايصاٖس عٗد اؿسَإ ايػسٜؿإ 

ٚبني إٔ ٖرٙ اؿ١ًُ تأتٞ يف إطاز اضتعدادات ايس٥اض١   .خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ـ سؿع٘ اهلل ـ

ٍٔ ع٢ً ٖرٙ ايبالد املبازن١ يتكدِٜ أؾكٌ ٚأزقٞ اـدَات  يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ خالٍ سر ٖرا ايعاّ, ٚقاٍ : إٕ اهلل عصٚدٌ قد َ

ٚأند ايدنتٛز ايطدٜظ إٔ اؿ١ًُ تأتٞ اْطالقًا َٔ سسف زلٛٙ ع٢ً ايسقٞ مبطت٣ٛ  .بٛدٛد املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ

املطذد اؿساّ َٔ اؿذاز ٚايعُاز, داعًٝا اهلل إٔ هعٌ ذيو يف َٛاشٜٔ اـدَات اييت تكدّ يف َٓطك١ َه١ املهس١َ الضُٝا يكاؾدٟ 

ٚزؾع َعايٝ٘ بازل٘ ٚاضِ ايس٥اض١ ايػهس ٚايتكدٜس ـادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد, ْٚا٥ب  .سطٓات٘

ؤٚب يهٌ َا َٔ غأْ٘ خد١َ اؿسَني ايػسٜؿني خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ٚزلٛ أَرل املٓطك١ ع٢ً سسؾِٗ ايد

بعد ذيو غاٖد زلٛ أَرل َٓطك١  .ٚزعا١ٜ قاؾدُٜٗا, عادًا ذيو ٚضاّ ؾدس ٚتاز اعتصاش ٚغسؾا ٜتٛز َطرل٠ ايس٥اض١ ٜٚدعِ َٓاغطٗا

ؿني ٚاالزتكا٤ َه١ املهس١َ ٚاؿكٛز عسقا َس٥ٝا تٓاٍٚ ايتٛضع١ ايطعٛد١ٜ ايجايج١ اييت تؿب يف َؿًش١ قاؾدٟ اؿسَني ايػسٜ

  .مبٓع١َٛ اـدَات ؾُٝٗا
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