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 شإٌٔ حداج انؼشاق أدالء انًذُٚح( تهتقٙ سئٛظ يكتة)
 

 

 ٚاؽ ّ 2015 غبتُرب 08 املٛاؾل ٖـ 1436 ايكعس٠ شٚ 24 املٓٛض٠ املس١ٜٓ

 املٓٛض٠ باملس١ٜٓ يألزال٤ األ١ًٖٝ املؤغػ١ إزاض٠ فًؼ ض٥ٝؼ ايتك٢

 ايسنتٛض ايعطام سذاز ؾ٦ٕٛ َهتب بط٥ٝؼ بايٞ دعؿط بٔ سامت

 غبٌ َٓاقؿ١ يًكا٤ا خالٍ ٚمت. املطاؾل ٚايٛؾس ايعط١ٝ خايس

 يف ٚايتباسح ايؿكٝل ايعطام سذاز ـس١َ اؾاْبني بني ايتٓػٝل

 ٚتٓكالتِٗ، ٚإغهاِْٗ اؿذاز بأعساز املتعًك١ املٛنٛعات

 ايٓػه١ٝ ايتٛع١ٝ دٛاْب إىل إناؾ١ اؿذاز ؾؤٕٚ ٚناؾ١

 َٔ املكسّ ٚايتعإٚ يًتػٗٝالت ؾهطٙ عٔ ايًكا٤ خالٍ ايعط١ٝ ايسنتٛض ٚأعطب. ايعا١َ ٚايػال١َ ٚايب١ٝ٦ٝ ايكش١ٝ ٚاؿاالت ٚاإلدطا١ٝ٥

 ايعطاقٝني يًشذاز ممٝعّا اؿايٞ اؿر َٛغِ ٜهٕٛ ألٕ غعّٝا ايعطام سذاز ؾؤٕٚ َهتب اىل ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ سه١َٛ قبٌ

 اؿر َٓاغو اْتٗا٤ ٚيػا١ٜ ايٓبٟٛ املػذس ظٜاض٠ َٔ تبسأ طٝب١ ضٚسا١ْٝ ادٛا٤ يف ٜعٝـ ٖٚٛ يإلْػإ ايعُط ؾطق١ ميجٌ اؿر إ َؤنسّا،

 ايعطام سذاز ؾ٦ٕٛ َٚهتب املؤغػ١ بني ٚايتعإٚ ايتٓػٝل مبػت٣ٛ َؿٝسّا،  ايعطاقٝني باؿذاز تطسٝب٘ عٔ بايٞ سامت عرب دٗت٘ َٔ. 
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 شإٌٔ حداج انؼشاق أدالء انًذُٚح( تهتقٙ سئٛظ يكتة(

 
 09/09/2015األضبعا٤  املس١ٜٓ املٓٛض٠ - ظاٖس قازم غـ

ايتك٢ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ املؤغػ١ األ١ًٖٝ يألزال٤ سامت بٔ 

دعؿط بايٞ ض٥ٝؼ َهتب ؾؤٕٚ سذاز ايعطام ايؿٝذ ايسنتٛض 

خايس ايعط١ٝ، ٚايٛؾس املطاؾل، سٝح ْٛقؿت غبٌ ايتٓػٝل بني 

هطاّ َٔ ايعطام ايؿكٝل، اؾاْبني ـس١َ اؿذاز اي

ٚايتباسح يف املٛنٛعات املتعًّك١ بأعساز اؿذاز، ٚإغهاِْٗ، 

ٚتٓكالتِٗ، ٚناؾ١ ؾؤٕٚ اؿذاز، إناؾ١ إىل دٛاْب ايتٛع١ٝ 

ٚقس أعطب ايسنتٛض ايعط١ٝ خالٍ ايًكا٤ عٔ ؾهطٙ   .ايٓػه١ٝ، ٚاإلدطا١ٝ٥، ٚاؿاالت ايكش١ٝ، ٚايب١ٝ٦ٝ، ٚايػال١َ ايعا١َ

يتعإٚ املكسّ َٔ قبٌ ايػًطات ايػعٛز١ٜ إىل َهتب ؾؤٕٚ سذاز ايعطام غعّٝا ألٕ ٜهٕٛ َٛغِ اؿر اؿايٞ ممّٝٓعا يًتػٗٝالت ٚا

يًشذاز ايعطاقٝني، ٚأنس إٔ اؿر ميجٌ ؾطق١ ايعُط يإلْػإ ٖٚٛ ٜعٝـ يف أدٛا٤ ضٚسا١ْٝ طٝب١، تبسأ َٔ ظٜاض٠ املػذس ايٓبٟٛ ٚيػا١ٜ 

ط سامت بايٞ عٔ تطسٝب٘ باؿذاز ايهطاّ َٔ زٚي١ ايعطام ايؿكٝل، َؿّٝسا مبػت٣ٛ ايتٓػٝل ٚايتعإٚ َٔ دٗت٘ عٓب  .اْتٗا٤ َٓاغو اؿر

 .بني املؤغػ١، َٚهتب ؾؤٕٚ سذاز ايعطام
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 طالئغ حداج انًغشب ٔانغٕداٌ تصم انًذُٚح انًُٕسج

 

 خايس ايعاٜسٟ -املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

ٚقًت طال٥ع اؿذاز َٔ مجٗٛض١ٜ ايػٛزإ َٚٔ ممًه١ املػطب إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠، سٝح نإ يف اغتكباهلِ مبكط غهِٓٗ يف     

األ١ًٖٝ يألزال٤ سامت بٔ دعؿط بايٞ، ٚعهٟٛ فًؼ اإلزاض٠ املٓطك١ املطنع١ٜ احملٝط١ باملػذس ايٓبٟٛ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ املؤغػ١ 

 .نُاٍ خًٝؿ١ ٚؾٝكٌ غٓسٟ َٚسٜط ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ تطنٞ ايٝاؽ

ٚنِ ٚؾس اغتكباٍ سذاز ممًه١ املػطب ض٥ٝؼ َهتب ؾؤٕٚ سذاز املػطب إزضٜؼ ضٚعٞ ْٚا٥ب٘ عبسايًطٝـ سكٞ َٚٓػل َهتب 

 .ّ ض٥ٝؼ َطنع ؾؤٕٚ اؿذاز ايػٛزاْٝني ز. سػب ايطغٍٛ غٝتؾؤٕٚ اؿذاز امحس ايتاٜس، ؾُٝا تكس

ٚعٓس ْعٍٚ اؿذاز َٔ اؿاؾالت اييت ْكًتِٗ َٔ َطاض األَري قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ، قسَت هلِ َٝاٙ ظَعّ املربز٠ ٚايتُٛض ٚايٛضز 

اؿر َٖٓٛني باـسَات ٚايتػٗٝالت اييت املسٜين، ؾُٝا عرب اؿذاز عٔ غعازتِٗ بػال١َ ايٛقٍٛ يًسٜاض املكسغ١ ألزا٤ ؾطٜه١ 

 .الَػٖٛا خالٍ ايطس١ً
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األيٛش خانذ انفٛصم ٚشأط اختًاع ندُح انحح انًشكضٚح ٔٚتفقذ يدًغ صاالخ انحح ٔانؼًشج تًطاس 

 انًهك ػثذانؼضٚض انذٔنٙ

 

 ؽّ ٚا 2015غبتُرب  08ٖـ املٛاؾل  1436شٚ ايكعس٠  24دس٠ 

 

أنس قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري خايس ايؿٝكٌ َػتؿاض خازّ 

اؿطَني ايؿطٜؿني، أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ 

أيـ  160اؿر املطنع١ٜ، إٔ اؾٗات شات ايعالق١ أعازت 

ٚضؾع مسٛٙ يس٣ تطؤغ٘ َػا٤  .كايـ ال حيًُٕٛ تكاضٜح سر

ُط٠ مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ ايؿهط ٚايتكسٜط ـازّ اؿطَني ايّٝٛ ادتُاع ؾ١ٓ اؿر املطنع١ٜ بكاالت اؿر ٚايع

ع٢ً االٖتُاّ ايبايؼ بهٝٛف ايطمحٔ، َؤنسّا ٚدٛب تعاؾط دٗٛز  -سؿع٘ اهلل  -ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز 

ٚأنس مسٛ أَري َٓطك١ َه١  . اؿطاّايسٚي١ ٚاملٛاطٔ ٚايؿطنات، ٚإٔ ٜتػابل اؾُٝع يتكسِٜ أؾهٌ اـسَات ؿذاز بٝت اهلل

املهط١َ سطم املًُه١ ع٢ً تأَني غال١َ اؿذاز، ٚقاٍ :" إٕ تكطحيات قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري قُس بٔ ْاٜـ بٔ عبسايععٜع 

باألَٔ أٚ ٚيٞ ايعٗس ْا٥ب ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ٚظٜط ايساخ١ًٝ يف ٖصا ايكسز ناؾ١ٝ، ٚئ ْػُح بتعهري قؿٛ ايؿعري٠ أٚ أٟ إخالٍ 

 ".تعهري يًذُع ايععِٝ

ٚتابع مسٛٙ " غٓعٌُ ع٢ً تطبٝل اإلدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ناؾ١ اييت تهُٔ أَٔ اؿر، ْٚطدٛ َٔ اؾُٝع االيتعاّ باألْع١ُ "، الؾتا ايٓعط 

ٌ ع٢ً اؿس َٔ إىل إٔ مح١ً اؿر عباز٠ ٚغًٛى سهاضٟ آتت مثاضّا إجياب١ٝ يف ايػٓٛات األخري٠، ٚإٔ اؾٗات املؿاضن١ ؾٝٗا غتعُ

ٚاختِ مسٛٙ سسٜج٘ بتٛدٝ٘ ايؿهط ايتكسٜط يهٌ َٔ ٜػِٗ يف تكسِٜ اـسَات يهٝٛف  .ايػًٛنٝات ايػًب١ٝ ٚيف َكسَتٗا االؾرتاف

ٚخالٍ االدتُاع اغتعطض أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ دٗٛز اؾٗات املؿاضن١ سٝح بًؼ عسز  .ايطمحٔ يف ٖصا ايٛقت اإلمياْٞ ايععِٝ

أيـ ساز عرب املػاض اإليهرتْٚٞ ايصٟ تٓؿصٙ ٚظاض٠ اؿر َٚٔ املتٛقع ٚقٍٛ أنجط َٔ  700قًٛا إىل األضانٞ املكسغ١ اؿذاز ايصٜٔ ٚ

أيـ  120ًَٕٝٛ ساز هلصا ايعاّ، ؾُٝا ٚنعت ٚظاض٠ اؿر ؾ٦ات يألغعاض تعتُس ع٢ً اـسَات املكس١َ َٚٓٗا " ايعاّ" ٜٚػتؿٝس َٓٗا  1.3

نُا اغتعطض مسٛٙ اـسَات اييت . آالف ساز 3أيـ ساز، ٚاملٝػط ٜٚػتؿٝس َٓٗا  50ؿٛايٞ ساز ، ٚاملدكل ٚتكسّ خسَاتٗا 

تكسَٗا قاالت اؿر ٚايعُط٠ مبطاض املًو عبسايععٜع، إش أغِٗ تٛؾط اإلَهاْات ٚايتكٓٝات اؿسٜج١ ٚاملػاسات ايالظ١َ ملطاؾل فُع 

غاعات نُا نإ يف املانٞ  3زَني عرب فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ َٔ قاالت اؿر ٚايعُط٠ يف تكًٝل َس٠ إدطا٤ات املػاؾطٜٔ ايكا

زقٝك١ نُعسٍ إلْٗا٤ إدطا٤ قسّٚ اؿذاز املعتُطٜٔ، سٝح تهُٔ ٖصٙ اإلدطا٤ات َعاٜري قٝاغ١ٝ َك١ٓٓ بس٤ّ بٛقٍٛ ايطس١ً إىل  45إىل 

َٓػٛبٞ ٚظاض٠ ايكش١ ٜٚتًكٕٛ ايتعًُٝات ٚاـسَات املطاض ٚزخٍٛ اؿذاز ٚاملعتُطٜٔ إىل قاالت ايكسّٚ، سٝح ٜتِ اغتكباهلِ َٔ قبٌ 

ايكش١ٝ ايالظ١َ ثِ ٜتذ٘ املعتُط إىل َٓطك١ اؾٛاظات إلْٗا٤ إدطا٤ات ايٛقٍٛ بعس شيو ٜتٛد٘ إىل َٓطك١ ايػٝٛض ٚخسَات األَتع١ 
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ب اآليٞ ايتابع١ يٛظاض٠ اؿر، َٚٔ الغتالّ أَتعتِٗ َطٚضّا مبٓطك١ اؾُاضى يٝتِ اغتكباهلِ بعسٖا َٔ قبٌ ١٦ٖٝ اؿكط ٚايتٛظٜع ٚاؿاغ

ثِ اغتكباٍ اؿذاز َٔ قبٌ َهتب ايٛنال٤ املٛسس، إناؾ١ّ إىل إدطا٤ات إناؾ١ٝ خاق١ بكاالت اؿر تبسأ بتٛدٝ٘ اؿذاز إىل َٓطك١ 

ِ َػازض٠ اجملُع ايبالظا ) إدطا٤ات بعجات اؿر ( ٚتٛدٝ٘ اؿذاز إىل َٓطك١ اؿاؾالت ) إدطا٤ات ايٓكاب١ ايعا١َ يًػٝاضات ( َٚٔ ث

بعس شيو تؿكس مسٛٙ فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ يالط٦ُٓإ ع٢ً غري  .ٚايتٛد٘ إىل َه١ املهط١َ

ٚنإ يف اغتكباٍ مسٛ أَري  .ايعٌُ ٚايٛقٛف ع٢ً َا مت إعسازٙ ٚػٗٝعٙ َٔ خسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ ايكازَني عٔ ططٜل املطاض

ٓطك١ َه١ املهط١َ يس٣ ٚقٛي٘ فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠، قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري َؿعٌ بٔ َادس بٔ عبسايععٜع قاؾغ َ

دس٠، َٚعايٞ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريإ املسْٞ غًُٝإ بٔ عبساهلل اؿُسإ، َٚسٜط عاّ َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ عبساؿُٝس أبا 

( 13ٚتٛد٘ مسٛٙ إىل ايكاي١ ضقِ ) .ني َٔ ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚاأل١َٝٓ ايعا١ًَ باملطاضايعطٟ، ٚعسز َٔ املػ٦ٛي

ّٛا عٔ ططٜل َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ عرب فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠،  سٝح اغتكبٌ ؾٛز َٔ نٝٛف ايطمحٔ ايصٜٔ قسَٛا د

ّٝا هلِ  سر َربٚضا ٚغعٝا َؿهٛضا ،ٚقسّ هلِ اهلساٜا ايتصناض١ٜ، ؾُٝا عرب عسز َٔ اؿذاز عٔ ٖٚٓأِٖ مسٛٙ بػال١َ ايٛقٍٛ، َتُٓ

اَتٓاِْٗ ٚتكسٜطِٖ ملا تكّٛ ب٘ سه١َٛ املًُه١ َٔ دٗٛز عع١ُٝ يف غبٌٝ خس١َ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أزا٤ ْػهِٗ 

ز " يتؿكس َٛاقع اؾٗات اؿه١َٝٛ اـس١َٝ اييت تعٌُ ع٢ً إْٗا٤  بعسٖا اْتكٌ مسٛ األَري خايس ايؿٝكٌ إىل ايكاي١ " .بطاس١ ٚاط٦ُٓإ

إدطا٤ات اغتكباٍ اؿذاز ٚتكسِٜ اـسَات ايالظ١َ هلِ يف اجملُع، ٚمشًت َٛاقع ٚظاض٠ ايكش١ ٚاؾٛاظات ٚاؾُاضى ١٦ٖٝٚ اؿكط 

ح اطًع ع٢ً نٝؿ١ٝ إْٗا٤ إدطا٤ات اؿذاز يف ٚايتٛظٜع بٛظاض٠ اؿر َٚهتب ايٛنال٤ املٛسس، ثِ تٛد٘ مسٛٙ إىل املٓطك١ املطنع١ٜ سٝ

ع١ًُٝ املػازض٠ ٚع٢ً اـسَات املكس١َ يف املٓطك١ ايعا١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ، نُا ؾاٖس مسٛٙ ؾاؾات ايعطض اييت مت تطنٝبٗا 

ٕ املسْٞ غًُٝإ اؿُسإ عٔ َٔ دٗت٘ أعطب َعايٞ ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريا. َؤخطّا إلضؾاز اؿذاز ٚتكسِٜ املعًَٛات املؿٝس٠ هلِ

خايل ايؿهط ٚايعطؾإ ؿه١َٛ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ٚمسٛ ٚيٞ عٗسٙ األَني، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗس ـ سؿعِٗ اهلل ـ ع٢ً َاتكسَ٘ 

بهٌ  َٔ زعِ نبري يالضتكا٤ بٗصٙ املطاؾل اؿ١ٜٛٝ يهٞ تكسّ أؾهٌ ايتػٗٝالت ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ مبا ميهِٓٗ َٔ أزا٤ ْػهِٗ

ٚأٚنح إٔ دٛي١ قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري خايس ايؿٝكٌ جملُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ باملطاض تأتٞ يف إطاض سطم  .ٜػط ٚطُأ١ْٓٝ

ٚاٖتُاّ مسٛٙ ايهطِٜ بايٛقٛف عٔ نجب ٚاالطالع ع٢ً اغتعساز اؾٗات ايعا١ًَ باملطاض مبا غتكسَ٘ َٔ خسَات يهٝٛف بٝت اهلل 

 اؾٗٛز اييت تبصهلا اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ايعا١ًَ يف املطاض يف َجٌ ٖصا املٛغِ َٔ نٌ عاّ َٔ تٓػٝل اؿطاّ، الؾتا ايٓعط إىل

ٜصنط إٔ إمجايٞ َػاس١ فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ مبطاض  .ٚاٖتُاّ ٚضعا١ٜ يًكازَني ألزا٤ ٖصٙ ايؿعري٠ َٓص ٚقٛهلِ ست٢ َػازضتِٗ

َرت َطبع،  90.000ؼتٟٛ ع٢ً قاالت َب٢ٓ اؿذاز ايؿطقٞ ايصٟ تكسض َػاست٘ عٛايٞ  َرت َطبع 510.000املًو عبسايععٜع تبًؼ 

دػٛض َتشطن١ َٚٛقعني ملطنع ايعًُٝات  10َٛقؿا يًطا٥طات تهِ  26َرت َطبع، ٚ 160.000ٚاملٓطك١ املهؿٛؾ١ "ايبالظا" َٚػاستٗا 

"ناْٚرت" يًذ١ٓ اؿكط ايتابع١  120"ناْٚرت" يًذٛاظات، ٚ 143، ٚقاي١ يػؿط اؿذاز ٚاملعتُطٜٔ 14بٛاب١ يًػؿط، ٚ 18ٚبطز املطاقب١، ٚ

َرتا، نُا ؼتٟٛ  1.180"ناْٚرت" يًػؿط، ٜٚبًؼ طٍٛ غٝٛض اؿكا٥ب  254"ناْٚرت" ملهتب ايٛنال٤ املٛسس، ٚ 224يٛظاض٠ اؿر، ٚ

ؼتٟٛ ع٢ً َٓطك١ يًُطاعِ ٚاـسَات  غطؾ١، نُا 123ع٢ً قايتني ملػاؾطٟ ايسضد١ األٚىل ٚقاي١ يهباض ايعٚاض ٚؾٓسم حيتٟٛ ع٢ً 

فُعا يسٚضات  32َك٢ً ٚ 40َٓطك١ ؼتٟٛ ع٢ً  20َرتا َطبعا، ٜٚبًؼ عسز َٓاطل اْتعاض اؿذاز بايبالظا  9.418ايتذاض١ٜ مبػاس١ 

 7000عاض ساز َػازض، ؾُٝا تػتٛعب َٓاطل االْت 3500ساز قازّ ٚ 3800نُا تػتٛعب َٛاقع ايتٓؿٝص يف ايػاع١ ايٛاسس٠  .املٝاٙ

أيـ َػازض، ٚتتػع ايكاالت اؿسٜج١  84أيـ ساز قازّ، ٚ 91ضانب ، نُا تػتٛعب ايكاالت اؿسٜج١ يف ايّٝٛ ايٛاسس أنجط َٔ 

 .ضس١ً يف ايػاع١ ايٛاسس٠ 13ضس١ً سسٜج١ ، مبعسٍ  312يـ
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 ٔصاسج انحح تُظى َذٔج انحح انكثشٖ فٙ انثاَٙ يٍ ر٘ انحدح انقادو

 

  ّ ٚاؽ 2015غبتُرب  08ٖـ املٛاؾل  3614شٚ ايكعس٠  24دس٠ 

 

شٟ اؿذ١ املكبٌ ، بعٓٛإ" ثكاؾ١ اؿر  3- 2تٓعِ ٚظاض٠ اؿر " ْس٠ٚ اؿر ايهرب٣ " يف زٚضتٗا األضبعني ٖصا ايعاّ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

طٜٔ ٚايعًُا٤ َككس ؾطعٞ .. َٚطًب إْػاْٞ"، ٚشيو بكاع١ مجا١ْ بايعٛايٞ مبه١ املهط١َ، مبؿاضن١ كتًـ ايباسجني ٚاملؿه

ٚأٚنح َعايٞ ٚظٜط اؿر ايسنتٛض بٓسض بٔ قُس سذاض إٔ  . ٚاملتدككني يف ايعًّٛ ايؿطع١ٝ ٚؾؤٕٚ اؿر َٔ كتًـ أقطاض ايعامل

ايٓس٠ٚ تطنع خالٍ َٛنٛعٗا ٖصا ايعاّ ع٢ً ايجكاؾ١ نْٛٗا تسخٌ يف تؿهٌٝ األؾطاز ٚهلا األثط ايبايؼ يف تكِٜٛ غًٛنِٗ باعتباضٖا 

ٖٛطّٜا يف بٓا٤ ١ٜٖٛ األَِ ٚسهاضتٗا ، سٝح ٜطًب ايؿاضع اؿهِٝ َٔ اؿذٝر بًٛؽ مثط٠ اؿر ايها١ًَ ، َؤنسّا سطم أغاغّا د

َّ ِٗ ِٔ َؾَطَض ٔؾٝ َُ ََاْت َؾ ََِعًُٛ ُْٗط   اِيَشرَّ َؾال َضَؾَح ايٓس٠ٚ ،ع٢ً اغتكا١َ غًٛى اؿذاز يف أزا٤ ْػهِٗ ، اَتجاال يكٍٛ اهلل تعاىل " اِيَشرُّ َأِؾ

ٍَ ٔؾٞ اِيَشٓر ، ٚقٍٛ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ " َٔ سر ؾًِ ٜطؾح ٚمل ٜؿػل ضدع نّٝٛ ٚيست٘ أََ٘ٚ َٚال ٔدَسا   ." ال ُؾُػَٛم 

ٚبني األٖساف ايط٥ٝػ١ٝ يًٓس٠ٚ ، اييت تتًدل يف تٛنٝح َؿّٗٛ ثكاؾ١ اؿر ٚعٓاقطٖا ، ٚإبطاظ أ١ُٖٝ ثكاؾ١ اؿر يف غًٛى اؿذاز 

تأنٝس ع٢ً ايعالق١ ايٛثٝك١ بني ثكاؾ١ اؿر ٚؼكٝل َكاقسٙ ، ٚتؿعٌٝ زٚض ايجكاؾ١ اإلغال١َٝ ، ٚثكاؾ١ اؿر يف ٚأزا٤ َٓاغهِٗ ، ٚاي

ٚيؿت َعايٞ ايسنتٛض سذاض ايٓعط إىل إٔ ايٓس٠ٚ َٔ خالٍ ططقٗا هلصا املٛنٛع ، تطنع ع٢ً إظٗاض  . االضتكا٤ بػًٛنٝات اؿذاز

ٚايتأنٝس ع٢ً أثط ثكاؾ١ اؿر يف ْؿط ٚتطغٝذ َٓٗر ايٛغط١ٝ ٚاالعتساٍ ، ظاْب بٝإ  َٛغِ اؿر باملػت٣ٛ اإلغالَٞ اؿهاضٟ ،

أ١ُٖٝ ثكاؾ١ اؿر يف ؼكٝل َكاقس ايؿطٜع١ ، ٚتععٜع قِٝ ايػُاس١ ٚاؿٛاض بني ايجكاؾات َع إبطاظ ايٛد٘ اؿهاضٟ اإلْػاْٞ يؿعري٠ 

  . ْؿط ثكاؾ١ اؿر ٚخس١َ َؿاعطٙ ٚتٝػري َٓاغه٘ اؿر َٚٓاغهٗا ٚايتعطٜـ ظٗٛز املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف
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 سئٛظ نداٌ انحح انتحضٛشٚح تٕصاسج انصحح ٚتفقذ ئداسج انًشاكض تًُٗ ٔيُشأج اندًشاخ

 

 ؽّ ٚا 2015غبتُرب  08ٖـ املٛاؾل  1436شٚ ايكعس٠  24َه١ املهط١َ 

 

قاّ ض٥ٝؼ ؾإ اؿر ايتشهري١ٜ بٛظاض٠ ايكش١ ايسنتٛض عُاز اؾشسيٞ َٚسٜط عاّ ايؿؤٕٚ ايكش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهط١َ ايسنتٛض 

َكطؿ٢ بًذٕٛ ، ٚاملؿطف ايعاّ ع٢ً إزاض٠ اؿر ٚايعُط٠ ايسنتٛض سػني غٓاّ، َٚسٜط إزاض٠ اؿر ٚايعُط٠ مبٓطك١ َه١ ايسنتٛض 

إثَط شيو ُعكس ادتُاع َع ايعاًَني   .تؿكس١ٜ إلزاض٠ املطانع مب٢ٓ َٚٓؿأ٠ اؾُطات ملتابع١ غري ايعٌُ بٗا َٛؾل أبٛ طايب،ايّٝٛ ، بعٜاض٠

يف املطانع، بسأ به١ًُ يًسنتٛض َكطؿ٢ بًذٕٛ سح ؾٝٗا اؾُٝع ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً أٖب١ االغتعساز ٚناٌَ اؾاٖع١ٜ ـس١َ 

ٖـ ، ٚاييت تتًدل يف َٛاد١ٗ ؾريٚؽ نٛضْٚا ، ٚنطبات  1436سر ٖصا ايعاّ  نٝٛف ايطمحٔ ٚملٛاد١ٗ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ َٛغِ

ايؿُؼ ، ٚايتػُِ ايػصا٥ٞ ، ثِ أيك٢ بعسٖا ايسنتٛض عُاز اؾشسيٞ ن١ًُ سح ؾٝٗا ايؿباب ع٢ً َٛاق١ً ايعٌُ ايسؤٚب ـس١َ 

ايتشسٜات اييت تٛادٗٗا إزاض٠ املطانع مب٢ٓ ْٚاقـ االدتُاع عسزّا َٔ ايعكبات ٚ  .نٝٛف ايطمحٔ ٚاستػاب األدط ٚاملجٛب١ يف شيو

َٚٓؿأ٠ اؾُطات َٚٔ أُٖٗا َؿه١ً َطانع اـٝاّ ، يف سني ٚعس ايسنتٛض اؾشسيٞ ايؿطٚع عًٗا ساٍ االْتٗا٤ َٔ َٛغِ سر 

ز بٝت اهلل اؿطاّ ٚمتت املٛاؾك١ ع٢ً تسؾني املٛقع اـام بإزاض٠ املطانع مب٢ٓ َٚٓؿأ٠ اؾُطات ، ايصٟ خيسّ سذا  .ٖـ َباؾط٠ّ 1436

سٝح ٚقـ ايٛؾس ع٢ً انتُاٍ تٛؾري مجٝع  1ٚنصيو ايعاًَني مبطانع ٢َٓ ، ؾُٝا اختتُت اؾٛي١ بعٜاض٠ َطنع قشٞ ٢َٓ ضقِ 

املػتًعَات ايطب١ٝ اييت حيتذٗا َٔ أدٌ تكسِٜ أؾهٌ اـسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ، َبسٜٔ ؾهطِٖ ملسٜط املطنع ٚايعاًَني ؾٝ٘ 

 .ٕٛ ب٘ َٔ دٗٛزع٢ً َا ٜكَٛ
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 أيٛش انًذُٚح انًُٕسج ٚغتقثم سؤعاء ٔفٕد تؼثاخ انحح

 

 ؽّ ٚا2015غبتُرب 8ٖـ املٛاؾل 1436شٚايكعس٠  24املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

 

أنس قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ بٔ 

عبسايععٜع أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ إٔ ايسٚي١ بكٝاز٠ خازّ 

غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز سؿع٘ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو 

اهلل غدطت نٌ اإلَهاْات ٚاملٛاضز يتٛؾري َا حيكل يهٝٛف 

  .ايطمحٔ أزا٤ ْػهِٗ يف غع١ ٚأَٔ ٚاط٦ُٓإ

ٚأناف مسٛٙ إٔ ايسٚي١ تبصٍ نٌ َا بٛغعٗا يتكسِٜ ؾت٢ اـسَات ٖٚٞ ال تطّٚ ثٓا٤ أٚ َكًش١ إمنا ٖٛ اغتؿعاضٖا ٚقٓاعتٗا ٚايتعاَٗا 

ٚقاٍ مسٛ أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ يف نًُت٘ اييت أيكاٖا مبٓاغب١ اغتكباٍ ضؤغا٤   .نٝٛف ايطمحٔ ١َٓ أْعِ اهلل بٗا عًٝٗابإٔ خس١َ 

ٚؾٛز بعجات اؿر َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاؾايٝات اإلغال١َٝ: إْ٘ يؿطف ععِٝ هلصٙ ايسٚي١ خس١َ اؿطَني ايؿطٜؿني ٚعٕٛ يًُػًُني 

سع٠ٛ إىل اإلغالّ ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل بتطبٝل ؾطع٘ ٚاالستهاّ إىل نتاب٘ ٚغ١ٓ ضغٛي٘ باعتباض شيو َٓطًك١ َٔ أغاؽ سهُٗا اي

ٚتابع مسٛٙ قا٥ال : إٕ ايٓؿؼ تػُٛ سُٝٓا ْؿاٖس َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ يف املكاّ األٍٚ َٔ  .َكته٢ اإلميإ باهلل ٚبٓبٝ٘ ٚبسٜٓ٘

ٚأعُاضا ٚدٗٛزا دباض٠ ٚؼطم نٌ اؿطم ع٢ً َتابع١ َالٜني املػًُني يف ضس١ً إميا١ْٝ َؿع١ُ  االٖتُاّ َٔ قبٌ ايسٚي١ ٚقٝازتٗا ضعا١ٜ

ٚأناف األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ إٕ ؾعري٠ اؿر َٔ أععِ ؾعا٥ط اإلغالّ ٚتٛسس املػًُني يف َؿٗس إمياْٞ تتالؾ٢ َع٘  بايػه١ٓٝ

ٚدا٤ يف نًُت٘ إٔ َا ؼكل َٔ إلاظ ع٢ً أٜسٟ ًَٛى ٖصٙ   .ايعامل االختالؾات ٚتعٍٚ ايؿٛاضم بني نٝٛف ايطمحٔ َٔ كتًـ إما٤

ايبالز املباضن١ َٔ املؤغؼ املًو عبسايععٜع َٚٔ بعسٙ أبٓاؤٙ املًٛى غعٛز ٚؾٝكٌ ٚخايس ٚؾٗس ٚعبساهلل ضمحِٗ اهلل مجٝعا ثِ ٚاقٌ 

غعٛز سؿع٘ اهلل ايصٟ غاض ع٢ً ٖصا ايٓٗر املطتهع ع٢ً  املػري٠ ٚايُٓا٤ ٚايعطا٤ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ

اييت ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ زغتٛضّا َٚٓٗذا ، َؿريا مسٛٙ إىل إٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ تؿٗس ٖصٙ األٜاّ اْطالق١ َعطض املؿاضٜع ايت١ُٜٛٓ ايعُالق١ 

أٜها ظٜاض٠ فُع املًو ؾٗس يطباع١ املكشـ ؽسّ أٖايٞ املٓطك١ ٚنٝٛف ايطمحٔ ٚلسٖا ؾطق١ إٔ ْسعٛ نٝٛف ايطمحٔ يعٜاضت٘ ، ٚ

ٚأختتِ مسٛ األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ بٔ عبسايععٜع نًُت٘ بايؿهط ٚايتكسٜط يطؤغا٤ ٚٚؾٛز بعجات اؿر ع٢ً تًب١ٝ زعٛت٘ ،   ايؿطٜـ

  .هٌ طُأ١ْٓٝ ٚخؿٛعَتُّٓٝا هلِ طٝب اإلقا١َ يف أضض اؿطَني ايؿطٜؿني ٚإٔ ٜٝػط اهلل ططٜكِٗ يتأز١ٜ ضنٔ َٔ أضنإ اإلغالّ ب
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 عًٕ أيٛش يُطقح يكح انًكشيح ٚغتؼشض خطظ األيٍ فٙ انحح 

 

 ؽّ ٚا 2015غبتُرب  08ٖـ املٛاؾل  1436شٚ ايكعس٠  24دس٠ 

 

اغتكبٌ قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري خايس ايؿٝكٌ َػتؿاض 

خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ، ض٥ٝؼ 

مسٛٙ ظس٠ ايّٝٛ، َسٜط األَٔ ؾ١ٓ اؿر املطنع١ٜ، مبهتب 

  ايعاّ ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ األ١َٝٓ باؿر ايؿطٜل عجُإ بٔ ْاقط احملطز

ٚاطًع أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ خالٍ االغتكباٍ ع٢ً خطط 

طط األَٔ ايعاّ خالٍ َٛغِ اؿر اييت مشًت اـط١ ايتٓؿٝص١ٜ ملٗاّ قٝاز٠ ايتٛع١ٝ ، ٚاـط١ ايعا١َ ؿؿغ ايٓعاّ ، إناؾ١ إىل خ

 .ايتعاٌَ َع اؿؿٛز يف املٓطك١ املطنع١ٜ ، ٚإزاض٠ سطن١ اؿؿٛز باملػذس اؿطاّ ٚايػاسات احملٝط١ ب٘ ٚاملؿاعط املكسغ١

سهط االغتكباٍ َسٜط ؾطط١ َٓطك١ َه١ املهط١َ قا٥س قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبسايععٜع بٔ عجُإ ايكٛيٞ ، َٚسٜط اإلزاض٠ ايعا١َ 

سػٔ ايعٖطاْٞ ، َٚػاعس َسٜط األَٔ ايعاّ ألَٔ اؿر ٚايعُط٠ ايًٛا٤ غعٛز بٔ عبساهلل اـًٟٝٛ ، ٚقا٥س  يًُطٚض ايًٛا٤ عبساهلل بٔ

   .ايكٛات اـاق١ يألَٔ ايسبًَٛاغٞ ايعُٝس ؾٗس بٔ غعٛز املعُط ، ٚقا٥س ايتٛع١ٝ ٚاإلعالّ باؿر ايعكٝس غاَٞ بٔ قُس ايؿٜٛطر
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 انحح كشافح اندٕف تُٓٙ انًؼغكش اإلػذاد٘ ألػًال
 

 ؽّ ٚا 2015غبتُرب  08ٖـ املٛاؾل  1436شٚ ايكعس٠  24غهانا 

 

أْٗت اإلزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ اؾٛف ممج١ً يف إزاض٠ ايٓؿاط ايطالبٞ "بٓني" َٔ تسضٜب أعها٤ ايهؿاؾ١ خالٍ بطْافٗا اإلعسازٟ 

ٓؿاط ايطالبٞ خايس بٔ عبٝساهلل ايكٓٝؿس إٔ ايربْاَر ٚأٚنح َسٜط إزاض٠ اي .ايصٟ أقِٝ ألعُاٍ اؿر ٚشيو بإقا١َ عسز َٔ ايسٚضات

إٚ َع ايتسضٜيب متجٌ بسٚض٠ يف أعُاٍ ايسؾاع املسْٞ "األَٔ ٚايػال١َ" بايتعإٚ َع إزاض٠ ايسؾاع املسْٞ، ٚزٚض٠ يف اإلغعاؾات األٚي١ٝ بايتع

طالب مشاٍ غهانا املؿطف عبساهلل ايػًِٜٛ، ٚزٚض٠ إزاض٠ اهلالٍ األمحط، ٚزٚض٠ يف ؾٔ ايتعاٌَ َع اآلخطٜٔ قسَٗا َسٜط ْازٟ تسضٜب 

ٚأنس ايكٓٝؿس إٔ َؿاضن١  .يف املػح ٚاإلضؾاز قسَٗا ايكاز٠ ايهؿؿٝني ايكا٥س قُس قالح ايطًٜٚٞ، ٚايكا٥س عٛز٠ كًـ ايكٝهٞ

٠ ٚاإلضؾاز ؿذاز بٝت ايهؿاؾني تعس نُٔ َؿاضن١ ٚظاض٠ ايتعًِٝ يف َٛغِ سر ٖصا ايعاّ، ٜٚٗسف َٔ خالي٘ تكسِٜ ايعٕٛ ٚاملػاعس

اهلل اؿطاّ ٚظضع ضٚح ايعٌُ ايتطٛعٞ يف ْؿٛؽ ايهؿاؾني، نُا إٔ ٖصٙ املؿاضن١ تعس ٚغاّ ؾدط ٚاعتعاظ ع٢ً دبني نٌ َٔ ٜؿاضى 

 .يف خس١َ نٝٛف ايطمحٔ ٚإبطاظ دٗٛز ٖصٙ ايبالز يف خس١َ ايػالّ ٚاملػًُني
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 أيٛش انًذُٚح: انذٔنح عّخشخ ئيكاَاتٓا نتٕفٛش انغؼح ٔ انطًأَُٛح ٔاأليٍ نضٕٛف انشحًٍ
 خالل حفل استقبال رؤساء ووفود بعثات الحج

 

 عٛض ايػشُٝٞ -تكٜٛط -املس١ٜٓ املٓٛض٠  -غـ  ظاٖس

 09/09/2015األضبعا٤ 

 

أنس قاسب ايػُٛ املًهٞ األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ بٔ عبسايععٜع أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ إٔ ايسٚي١ بكٝاز٠ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني 

ؾري َاحيكل يهٝٛف ايطمحٔ أزا٤ ْػهِٗ يف غع١ غٓدطت نٌ اإلَهاْات ٚاملٛاضز يتٛ -سؿع٘ اهلل  -املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع 

ٚأَٔ ٚاط٦ُٓإ ٚأناف: إٕ ايسٚي١ تبصٍ نٌ َا بٛغعٗا يتكسِٜ ؾت٢ اـسَات ٖٚٞ ال تٓؿس ثٓا٤ أٚ َكًش١ إمنا ٖٛ اغتؿعاضٖا 

يف نًُت٘ اييت أيكاٖا ٚقٓاعتٗا ٚايتعاَٗا بإٔ خس١َ نٝٛف ايطمحٔ ١َٓٓ أْعِ اهلل بٗا عًٝٗا. ٚقاٍ مسٛ أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

مبٓاغب١ اغتكباٍ ضٚغا٤ ٚؾٛز بعجات اؿر َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاؾايٝات اإلغال١َٝ: إْ٘ يؿطف ععِٝ هلصٙ ايسٚي١ خس١َ اؿطَني 

ايؿطٜؿني ٚعٕٛ يًُػًُني ، َٓطًك١ َٔ أغاؽ سهُٗا ايسع٠ٛ إىل اإلغالّ ٚتععِٝ ؾعا٥ط اهلل بتطبٝل ؾطع٘ ٚاالستهاّ إىل نتاب٘ 

ٚقاٍ مسٛٙ: إٕ ايٓؿؼ تػُٛ سُٝٓا تؿاٖس َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠  .ضغٛي٘ باعتباض شيو َكته٢ اإلميإ باهلل ٚبٓبٝ٘ ٚبسٜٓ٘ٚغ١ٓ 

يف املكاّ األٍٚ َٔ االٖتُاّ َٔ قبٌ ايسٚي١ ٚقٝازتٗا ضعا١ٜ ٚأعُاّضا ٚدّٗٛزا دباض٠ ٚؼطم نٌ اؿطم ع٢ً َتابع١ َالٜني املػًُني يف 

َؿع١ُ بايػه١ٓٝ ٚأناف األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ: إٕ ؾعري٠ اؿر َٔ أععِ ؾعا٥ط اإلغالّ ٚتٛٓسس املػًُني يف َؿٗس  ضس١ً إميا١ْٝ

ٚأناف مسٛٙ: إٕ َا ؼكل َٔ إلاظ ع٢ً  .إمياْٞ تتالؾ٢ َع٘ االختالؾات ٚتعٍٚ ايؿٛاضم بني نٝٛف ايطمحٔ َٔ كتًـ أما٤ ايعامل

ملؤغؼ املًو عبسايععٜع َٚٔ بعسٙ أبٓاؤٙ املًٛى غعٛز ٚؾٝكٌ ٚخايس ٚؾٗس ٚعبساهلل ضمحِٗ اهلل أٜسٟ ًَٛى ٖصٙ ايبالز املباضن١ َٔ ا

مجٝعا ثِ ٚاقٌ املػري٠ ٚايُٓا٤ ٚايعطا٤ غٝسٟ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز سؿع٘ اهلل ٜعٓس ّْٗذا 

اض مسٛٙ إىل إٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ تؿٗس ٖصٙ األٜاّ اْطالق١ َعطض املؿطٚعات ايت١ُٜٛٓ ٚأؾ .َطتهّعا ع٢ً ايعكٝس٠ اإلغال١َٝ زغتّٛضا َّٚٓٗذا

ايعُالق١ اييت ؽسّ أٖايٞ املٓطك١ ٚنٝٛف ايطمحٔ، ٚلسٖا ؾطق١ إٔ ْسعٛ نٝٛف ايطمحٔ يعٜاضت٘ ٚأٜها ظٜاض٠ فُع املًو ؾٗس 

ؿهط ٚايتكسٜط يطٚغا٤ ٚٚؾٛز بعجات اؿر ع٢ً تًب١ٝ زعٛت٘ يطباع١ املكشـ ايؿطٜـ. ٚاختتِ مسٛ األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ نًُت٘ باي

 .َتُّٓٝا هلِ طٝب اإلقا١َ يف أضض اؿطَني ايؿطٜؿني ٚإٔ ٜٝػط اهلل ططٜكِٗ يتأز١ٜ ضنٔ َٔ أضنإ اإلغالّ بهٌ طُأ١ْٓٝ ٚخؿٛع
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 تهدٌٕ ٚذشٍ َذٔج "فقّ انحح" تتخصصٙ يكح.. انٕٛو

 

 َه١ -إبطاِٖٝ دربٌٜ 

 09/09/2015األضبعا٤ 

 

ؿتتح َسٜط عاّ ايؿؤٕٚ ايكش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهط١َ ايسنتٛض َكطؿ٢ مجٌٝ بًذٕٛ، ايّٝٛ، ايٓس٠ٚ ايطب١ٝ ايؿك١ٝٗ ايجا١ْٝ ؼت ٜ

 .تكاّ بايكاع١ ايط٥ٝػ١ مبػتؿؿ٢ ايٓٛض ٚتػتُط ملس٠ َٜٛني -( اييت 2عٓٛإ )ؾك٘ سر املطٜض 

عبساهلل عبسٙ ؾطٜؿٞ إٔ ايٓس٠ٚ تتهٕٛ َٔ أضبع دًػات َكػ١ُ ع٢ً َٔ دٗت٘ أٚنح َسٜط إزاض٠ ايتٛع١ٝ ايس١ٜٝٓ بكش١ َه١ املهط١َ 

َٜٛني ٚحيانط ؾٝٗا َؿاٜذ ٚأطبا٤ ِٖٚ ايربٚؾػٛض ايؿٝذ خايس املكًح ٚايربٚؾػٛض عبسايععٜع عطب ٚعسْإ ايكاعسٟ ٚايسنتٛض 

س ايجبٝيت ٚايربٚؾػٛض باغِ قانٞ عبسايطمحٔ طايب ٚايسنتٛض عبساهلل تطنػتاْٞ ٚا.ز قُس ايػٛط ٚا.ز إمساعٌٝ َطسبا ايؿٝذ َاد

ٚايربٚؾػٛض غاظٟ بٔ غعٝس املططيف ، َؿريّا إىل إٕ ايٓس٠ٚ غتٓاقـ عس٠ قاٚض َٓٗا ايعساّ يف اؿر ٚأثطٙ ع٢ً ايكش١ ٚاألسهاّ 

١ٜ يف اؿر املتعًك١ بايؿطٜل ايطيب يف تعاًَ٘ َع املطٜض اؿاز ٚاإلضؾازات ايٛقا١ٝ٥ يًُطٜض اؿاز َٚػا٥ٌ طب١ٝ ٚاألَطاض املعس

ٚإسهاَٗا ايؿك١ٝٗ ٚأسهاّ ايًؿا٥ـ ٚاألضبط١ ايطب١ٝ يًُطٜض اؿاز ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع احملطّ ٚأسهاّ اإلْاب١ يف اؿر ٚاملػتذسات 

 .َطن٢ يًعاّ املانٞ إلمتاّ ْػهِٗ 110ايطب١ٝ ايؿك١ٝٗ يف اؿر. ٜصنط إٕ إزاض٠ ايتٛع١ٝ ايس١ٜٝٓ تٛنًت عٔ 
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 شاػش انًقذعحفإَعا خذٚذا تضٙء انً 2560
 

 

 َه١ املهط١َ -قُس ضابع غًُٝإ 

 09/09/2015األضبعا٤ 

ٖٝأت أَا١ْ ايعاق١ُ املكسغ١ ممج١ً يف إزاض٠ اإلْاض٠ ناؾ١ 

َٓاطل املؿاعط املكسغ١ باإلنا٠٤ ايالظ١َ يف مجٝع َساخٌ 

ٚكاضز َٚٓاطل ٢َٓ ٚعطؾات َٚعزيؿ١ مبا جيعًٗا َؿع١ 

ع٢ً األقعس٠  َٚه١٦ٝ أَاّ نٝٛف ايطمحٔ ط١ًٝ ٚدٛزِٖ

ايطاٖط٠. ٚبني َسٜط إزاض٠ اإلْاض٠ باألَا١ْ املٗٓسؽ بٓسض ْٛح إٔ 

ٖصا ايعاّ مت تأٌٖٝ ؾبهات اإلْاض٠ يف املؿاعط املكسغ١ 

بايعسٜس َٔ األبطاز ٚاألعُس٠ ٚايؿٛاْٝؼ ٚايهؿاؾات 

 680ألٚغط َٔ ططٜل دبٌ ايطمح١ َٚرت طٛيٞ يف ايسا٥طٟ ا 3200ؾاْٛغا ع٢ً طٍٛ  280عاَٛزا ٚبطدا ٚ 35اؾسٜس٠ َٓٗا تطنٝب 

ؾاْٛؽ ع٢ً  600أيـ َرت طٛيٞ بططم كتًؿ١ َٔ دػط املًو عبساهلل إىل َعزيؿ١ عال٠ٚ ع٢ً  24ؾاْٛغا ع٢ً طٍٛ  1680بطدا ٚعاَٛزا ٚ

 LED نؿاف بتك١ٝٓ 1000َرت طٛيٞ بططم كتًؿ١ متتس َٔ ططٜل املؿا٠ َٔ املؿعط اؿطاّ إىل ٢َٓ إىل داْب تطنٝب  4500طٍٛ 

َرت طٛيٞ  31700املٛؾط٠ يًطاق١ يف ٢َٓ َٚعزيؿ١. ٚأؾاز إٔ إمجايٞ أطٛاٍ ايططم اييت متت إْاضتٗا ٖصا ايعاّ يف املؿاعط املكسغ١ تبًؼ 

ؾاْٛغا الؾتا إٔ ٖٓاى ؾطقا َٝسا١ْٝ يتٓؿٝص أعُاٍ ايكٝا١ْ ٚاألعطاٍ يإلْاض٠ مبه١  2560عاَٛزا ٚبطز إْاض٠ ٚ 715ٜٓتؿط ع٢ً اَتسازٖا 

 .ط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١ ع٢ً َساض ايػاع١امله
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 تٕصع َصف يهٌٕٛ ٔخثح نضٕٛف انشحًٍ« ْذٚح انًذُٚح»

 

 

 90/90/5902األربعاء  المدينت المنورة -عبدالرحيم الحدادي 

 

يًعا٥طٜٔ ٚاؿذاز تٓؿٝص بطافٗا » ٖس١ٜ املس١ٜٓ املٓٛض٠ » تٛاقٌ إزاض٠ َؿطٚع 

خالٍ إغٗاَٗا بتٛظٜع ايٛدبات  اـري١ٜ املتُج١ً يف ضؾاز٠ نٝٛف ايطمحٔ َٔ

املتٓٛع١ ع٢ً اؿذاز يف َكط املؿطٚع بططٜل اهلذط٠ يًكازَني إىل املس١ٜٓ 

ٚاملػازضٜٔ ططٜل تبٛى ٚططٜل ٜٓبع َٚس١ٜٓ اؿذاز يف خٝرب َٚٝٓا٤ ٜٓبع 

اإلغالَٞ ٚنصيو يف غاسات اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٚيف اإلؾاضات املطٚض١ٜ 

ٚأٚنح املسٜط ايتٓؿٝصٟ يًُؿطٚع  . ك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ٚايكط٣ ٚاهلذط ايتابع١ ملٓط

 600أيـ ٚدب١ َٔ بسا١ٜ َٛغِ اؿر ٜٚتٛقع تٛظٜع ٖصا املٛغِ أنجط َٔ ًَْٝٛني ٚ 500ؾاٜع بٔ طايب األمحسٟ أْ٘ مت تٛظٜع أنجط َٔ 

 . بٓا٤ طٝب١ ايطٝب١ؾطز يف خس١َ اؿذاز ٚايعا٥طٜٔ ِٖٚ َٔ أ 500أيـ ٚدب١ َهٝؿّا إٔ املؿطٚع ٜعٌُ ؾٝ٘ أنجط َٔ 
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 انغذٚظ ٚتفقذ أػًال انحح تانًذُٚح ٕٔٚصع انٓذاٚا ػهٗ ضٕٛف انشحًٍ

 بحث سبل تعزيز التعاون مع القيادات األمنية

 

 املس١ٜٓ املٓٛض٠ -ظاٖس قازم غـ 

 09/09/2015األضبعا٤ 

 

تؿكس ايؿٝذ ايسنتٛض عبسايطمحٔ بٔ عبسايععٜع ايػسٜؼ ايط٥ٝؼ ايعاّ يؿؤٕٚ املػذس اؿطاّ ٚاملػذس ايٓبٟٛ أعُاٍ ٚناي١ ايط٥اغ١ ايعا١َ 

يؿؤٕٚ املػذس ايٓبٟٛ يف َطاض األَري قُس بٔ عبسايععٜع باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚؾاضى يف تٛظٜع اإلٖسا٤ات ع٢ً ايكازَني َٔ اؿذاز ظا٥طٟ 

يٓبٟٛ َؿٝسا باؾٗٛز املبصٚي١ َٔ ٚناي١ ايط٥اغ١ ايعا١َ يؿؤٕٚ املػذس ايٓبٟٛ يتكسِٜ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ خس١َ نٝٛف ايطمحٔ املػذس ا

ٚقاّ ايط٥ٝؼ ايعاّ بتٛظٜع اهلساٜا ٚتكسِٜ اؿكا٥ب املٗسا٠ َٔ قبٌ ٚناي١ ايط٥اغ١  .قاقسٟ بٝت اهلل ٚظا٥طٟ َػذس ْبٝ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ

ػذس ايٓبٟٛ، ٚاييت ؼتٟٛ ع٢ً بطاقات تطسٝب١ٝ بًػات كتًؿ١ ٚبعض ايٓؿطات اييت تِٗ ٚتؿٝس ايعا٥ط ايهطِٜ، َٚعًَٛات ايعا١َ يؿؤٕٚ امل

 .عٔ تٛغعات املػذس ايٓبٟٛ ٚاـطا٥ط اإلضؾاز١ٜ ملٛقع تكسِٜ اـسَات يٝتُهٔ ايعا٥ط ايهطِٜ َٔ اؿكٍٛ ع٢ً املع١ًَٛ بٝػط ٚغٗٛي١

َا تٛيٝ٘ سه١َٛ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز ٚٚيٞ عٗسٙ األَني األَري قُس  ٚأث٢ٓ َعايٞ ايط٥ٝؼ ايعاّ ع٢ً

بٔ ْاٜـ بٔ عبسايععٜع ٚٚيٞ ٚيٞ ايعٗس األَري قُس بٔ غًُإ بٔ عبسايععٜع ع٢ً تكسِٜ نٌ َا َٔ ؾأْ٘ خس١َ نٝٛف ايطمحٔ، ٚاملتابع١ 

َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ األَري ؾٝكٌ بٔ غًُإ بٔ عبسايععٜع ٚزعُ٘ املػتُط ألعُاٍ ٚناي١ ايط٥اغ١  املػتُط٠ َٔ قاسب ايػُٛ املًهٞ أَري

ع٢ً داْب آخط ايتك٢  .ايعا١َ يؿؤٕٚ املػذس ايٓبٟٛ يتشكٝل ايطاس١ ٚايطُأ١ْٓٝ يعا٥طٟ املػذس ايٓبٟٛ يٝؤزٚا عبازتِٗ بطُأ١ْٓٝ ٚخؿٛع

ك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايًٛا٤ عبساهلازٟ ايؿٗطاْٞ َٚسٜط إزاض٠ املطٚض مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايًٛا٤ ايسنتٛض عبسايطمحٔ ايػسٜؼ َع َسٜط ؾطط١ َٓط

يعُٝس قُس ايؿٓربٟ َٚسٜط إزاض٠ ايسؾاع املسْٞ مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايًٛا٤ ظٖري غبٝ٘ ٚقا٥س ايك٠ٛ اـاق١ ألَٔ املػذس ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ا

ٔ ٚدط٣ خالٍ ايًكا٤ عح أٚد٘ غبٌ تععٜع ايتعإٚ بني ٚناي١ ايط٥اغ١ ايعا١َ يؿؤٕٚ املػذس ايٓبٟٛ َعًٞ عبسايطمحٔ بٔ عبساهلل املؿش

 .ٚاألَٔ ايعاّ ٚإزاض٠ املطٚض ٚايسؾاع املسْٞ ٚق٠ٛ ايطٛاضئ ٚق٠ٛ أَٔ املػذس ايٓبٟٛ مبا حيكل أؾهٌ اـسَات يكاقسٟ اؿطَني ايؿطٜؿني
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 ٌٕ تصاسٚح انححأنف يخانف ال ٚحًه 061خانذ انفٛصم: ئػادج 

 

 دس٠ – ٚاؽ

 

اؿطَني ايؿطٜؿني، أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر املطنع١ٜ خايس ايؿٝكٌ، إٔ اؾٗات شات أنس َػتؿاض خازّ 

ٚضؾع أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ خالٍ تطؤغ٘ أَؼ ادتُاع ؾ١ٓ اؿر  .أيـ كايـ ال حيًُٕٛ تكاضٜح سر 160ايعالق١ أعازت 

املطنع١ٜ بكاالت اؿر ٚايعُط٠ مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ ايؿهط ٚايتكسٜط ـازّ اؿطَني ع٢ً االٖتُاّ ايبايؼ بهٝٛف 

ِٜ أؾهٌ اـسَات ؿذاز بٝت اهلل ايطمحٔ، َؤنسا ٚدٛب تعاؾط دٗٛز ايسٚي١ ٚاملٛاطٔ ٚايؿطنات، ٚإٔ ٜتػابل اؾُٝع يتكس

اؿطاّ، َبٝٓا سطم املًُه١ ع٢ً تأَني غال١َ اؿذاز، ٚقاٍ: إٕ تكطحيات ْا٥ب خازّ اؿطَني األَري قُس بٔ ْاٜـ يف ٖصا 

ات ٚتابع: غٓعٌُ ع٢ً تطبٝل اإلدطا٤ .ايكسز ناؾ١ٝ، ٚئ ْػُح بتعهري قؿٛ ايؿعري٠ أٚ أٟ إخالٍ باألَٔ أٚ تعهري يًذُع ايععِٝ

ايٛقا١ٝ٥ ناؾ١ اييت تهُٔ أَٔ اؿر، ْٚطدٛ َٔ اؾُٝع االيتعاّ باألْع١ُ، الؾتا ايٓعط إىل إٔ مح١ً اؿر عباز٠ ٚغًٛى سهاضٟ آتت 

 .مثاضا إجياب١ٝ يف ايػٓٛات األخري٠، ٚإٔ اؾٗات املؿاضن١ ؾٝٗا غتعٌُ ع٢ً اؿس َٔ ايػًٛنٝات ايػًب١ٝ ٚيف َكسَتٗا االؾرتاف

 .ٝ٘ ايؿهط ايتكسٜط يهٌ َٔ ٜػِٗ يف تكسِٜ اـسَات يهٝٛف ايطمحٔ يف ٖصا ايٛقت اإلمياْٞ ايععِٝٚاختِ سسٜج٘ بتٛد

ٚخالٍ االدتُاع اغتعطض أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ، دٗٛز اؾٗات املؿاضن١، سٝح بًؼ عسز اؿذاز ايصٜٔ ٚقًٛا إىل األضانٞ 

ًَٕٝٛ ساز هلصا ايعاّ، ؾُٝا  1.3ض٠ اؿر، َٚٔ املتٛقع ٚقٍٛ أنجط َٔ أيـ ساز عرب املػاض االيهرتْٚٞ ايصٟ تٓؿصٙ ٚظا 700املكسغ١ 

أيـ ساز، ٚاملدكل ٚتكسّ خسَاتٗا  120ٚنعت ٚظاض٠ اؿر ؾ٦ات يألغعاض تعتُس ع٢ً اـسَات املكس١َ َٚٓٗا: ايعاّ ٜٚػتؿٝس َٓٗا 

سَات اييت تكسَٗا قاالت اؿر ٚايعُط٠ مبطاض نُا اغتعطض األَري خايس اـ .آالف ساز 3أيـ ساز، ٚاملٝػط ٜٚػتؿٝس َٓٗا  50يٓشٛ 

املًو عبسايععٜع، إش أغِٗ تٛؾط اإلَهاْات ٚايتكٓٝات اؿسٜج١ ٚاملػاسات ايالظ١َ ملطاؾل فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ يف تكًٝل َس٠ 

ٝك١، نُعسٍ إلْٗا٤ إدطا٤ زق 45غاعات نُا نإ يف املانٞ إىل  3إدطا٤ات املػاؾطٜٔ ايكازَني عرب فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ َٔ 

قسّٚ اؿذاز املعتُطٜٔ، بعس شيو تؿكس فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ مبطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ يالط٦ُٓإ ع٢ً غري ايعٌُ 

١ ٚنإ يف اغتكباٍ أَري َٓطك .ٚايٛقٛف ع٢ً َا مت إعسازٙ ٚػٗٝعٙ َٔ خسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ ايكازَني عٔ ططٜل املطاض

َه١ املهط١َ يس٣ ٚقٛي٘ فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠، قاؾغ دس٠ األَري َؿعٌ بٔ َادس، ٚض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريإ املسْٞ 

غًُٝإ اؿُسإ َٚسٜط عاّ َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ عبساؿُٝس أبا ايعطٟ، ٚعسز َٔ املػؤٚيني َٔ ايكطاعات اؿه١َٝٛ 

، سٝح اغتكبٌ ؾٛز َٔ نٝٛف ايطمحٔ ايصٜٔ قسَٛا 13عكب شيو، تٛد٘ إىل ايكاي١ ضقِ  .ايعا١ًَ باملطاضٚايكٝازات اإلزاض١ٜ ٚاأل١َٝٓ 

دٛا عٔ ططٜل َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ عرب فُع قاالت اؿر ٚايعُط٠، ٖٚٓأِٖ بػال١َ ايٛقٍٛ، َتُٓٝا هلِ سذا َربٚضا 

ُٝا عرب عسز َٔ اؿذاز عٔ اَتٓاِْٗ ٚتكسٜطِٖ ملا تٛيٝ٘ ايكٝاز٠ َٔ دٗٛز عع١ُٝ ٚغعٝا َؿهٛضا، نُا قسّ هلِ اهلساٜا ايتصناض١ٜ، ؾ

بعسٖا اْتكٌ األَري خايس ايؿٝكٌ إىل ايكاي١ "ز" يتؿكس َٛاقع  .يف غبٌٝ خس١َ اؿذاز ٚمتهِٝٓٗ َٔ أزا٤ ْػهِٗ بطاس١ ٚاط٦ُٓإ

از ٚتكسِٜ اـسَات ايالظ١َ هلِ يف اجملُع، ٚمشًت َٛاقع اؾٗات اؿه١َٝٛ اـس١َٝ اييت تعٌُ ع٢ً إْٗا٤ إدطا٤ات اغتكباٍ اؿذ

ٚظاض٠ ايكش١ ٚاؾٛاظات ٚاؾُاضى ١٦ٖٝٚ اؿكط ٚايتٛظٜع بٛظاض٠ اؿر َٚهتب ايٛنال٤ املٛسس، ثِ تٛد٘ إىل املٓطك١ املطنع١ٜ، 
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ك١ ايعا١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ، سٝح اطًع ع٢ً نٝؿ١ٝ إْٗا٤ إدطا٤ات اؿذاز يف ع١ًُٝ املػازض٠ ٚع٢ً اـسَات املكس١َ يف املٓط

َٔ دٗت٘، أٚنح ض٥ٝؼ اهل١٦ٝ ايعا١َ  .نُا ؾاٖس ؾاؾات ايعطض اييت مت تطنٝبٗا أخريا إلضؾاز اؿذاز ٚتكسِٜ املعًَٛات املؿٝس٠ هلِ

سطق٘ بايٛقٛف عٔ يًطريإ املسْٞ غًُٝإ اؿُسإ إٔ دٛي١ األَري خايس ايؿٝكٌ جملُع قاالت اؿر ٚايعُط٠ باملطاض تأتٞ يف إطاض 

نجب، ٚاالطالع ع٢ً اغتعساز اؾٗات ايعا١ًَ باملطاض، مبا غتكسَ٘ َٔ خسَات يهٝٛف بٝت اهلل اؿطاّ، الؾتا ايٓعط إىل اؾٗٛز اييت 

ٙ تبصهلا اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ايعا١ًَ يف املطاض يف َجٌ ٖصا املٛغِ َٔ نٌ عاّ َٔ تٓػٝل ٚاٖتُاّ ٚضعا١ٜ يًكازَني ألزا٤ ٖص

 .ايؿعري٠ َٓص ٚقٛهلِ ست٢ َػازضتِٗ
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 تداسج يكح تحزس يٍ ئػاشح انحداج تانغدالخ انتداسٚح

 

 ١املهطَ َه١ - ايعبسيٞ ؾٛاظ

زعا َسٜط إزاض٠ ايػذالت ايتذاض١ٜ بؿطع ٚظاض٠ ايتذاض٠ مبه١ املهط١َ عبسايطمحٔ ايطزازٟ ٚظاض٠ اؿر ٚأَا١ْ ايعاق١ُ املكسغ١ إىل 

 .يهٌ ؾطنات َٚؤغػات اإلعاؾ١ ايػصا١ٝ٥، اييت مت تػذًٝٗا باملػاض االيهرتْٚٞايتجبت َٔ اغتٝؿا٤ ايؿطٚط 

ٚظاض٠ اؿر ُتدًٞ َػؤٚيٝتٗا متاَا ساٍ ثبٛت انتؿا٤ َٛاطٓني باغتدطادِٗ يًػذٌ ايتذاضٟ، زٕٚ إمتاَِٗ «: َه١«ٚقاٍ ايطزازٟ يـ

إىل إٔ سكٍٛ ايتادط ع٢ً ايػذٌ ايتذاضٟ ال ٜعين  إدطا٤ات اؿكٍٛ ع٢ً تكاضٜح َعاٚي١ امل١ٓٗ َٔ قبٌ دٗات االختكام، َؿريا

بايهطٚض٠ اعتُاز ْؿاط٘ ايتذاضٟ، إال بعس إمتاّ باقٞ اإلدطا٤ات ايٓعا١َٝ، َٚٔ ثِ ايتكسّ يًشكٍٛ ع٢ً تطخٝل َعاٚي١ ايعٌُ يف َس٠ 

بإٔ أٟ ْؿاط مياضؽ زٕٚ تطخٝل ال تعٜس يف أقكاٖا عٔ ثالث١ أؾٗط، ست٢ ال ٜكع ؼت طا١ً٥ عكٛبات ٚظاض٠ ايتذاض٠، ٚؾسز ايطزازٟ 

 .ضمسٞ ٜٓسضز نُٔ َعاٚي١ ايتذاض٠ اي١ُٖٝٛ

 بطقٝات ؾها٣ٚ

، ٚدٛز ؾطنات َٚؤغػات ١ُٖٝٚ مت -ببٝاْاتِٗ« َه١»ؼتؿغ  -بسٚضِٖ أنس عسز َٔ َكسَٞ خسَات اإلعاؾ١ يًشذاز 

يهرتْٚٞ زٕٚ سكٛهلِ ع٢ً تكاضٜح َعاٚي١ امل١ٓٗ إزضادٗا نُٔ خسَات اإلعاؾ١ باملؿاعط ؿر ٖصا ايعاّ، ُٚغذًت بٝاْاتِٗ باملػاض اال

َٔ قبٌ األَا١ْ، ٚؾسز َكسَٛ خسَات اإلعاؾ١ ع٢ً اغتعسازِٖ يًُجٍٛ أَاّ اؾٗات املدتك١ ٚتعٜٚسٖا ببٝاْات ايؿطنات ٚاملؤغػات 

 .اي١ُٖٝٛ، ٚأِْٗ ضؾعٛا ؾعًٝا بطقٝات عاد١ً يعسز َٔ دٗات االختكام

 خاضز املػؤٚي١ٝ

نٌٝ ٚظاض٠ اؿر ايسنتٛض سػني ايؿطٜـ، إال أْ٘ مل ٜطز، ؾُٝا انتؿ٢ ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اإلعاؾ١ بايػطؾ١ ايتذاض١ٜ اتكًت ع٢ً ٚ« َه١»

 .مبه١ ؾانط اؿاضثٞ، بايتعًٝل بإٔ ٖصا األَط خاضز َػؤٚي١ٝ ؾٓت٘

 أْع١ُ اـسَات

١ ايب١٦ٝ متٓح سل االغتؿاز٠ يف تؿػٌٝ إىل شيو أٚنح َكسض بأَا١ْ ايعاق١ُ املكسغ١ إٔ أْع١ُ ٚناي١ اـسَات باألَا١ْ ٚإزاض٠ قش

أْؿط١ ايػذالت ايتذاض١ٜ َباؾط٠، زٕٚ اؿاد١ يًطدٛع إىل تكٝٝس أقشاب تًو األْؿط١ بإدطا٤ات اغتدطاز تطاخٝل، َٔ خالٍ 

 .إدطا٤ات بس١ًٜ تٓتٗٞ َع اْتٗا٤ َٛغِ اؿر

 َٛقع 200

َٛقع بني َه١  200، إٔ إزاضت٘ أزضدت مٛ «َه١«س ايؿٛتاٟٚ، يـَٔ داْب٘ أؾكح املسٜط ايعاّ يكش١ ايب١٦ٝ باألَا١ْ، ايسنتٛض قُ

ٚاملؿاعط يف قا١ُ٥ خسَات اإلعاؾ١، ٚإٔ ايعٌُ ٜتطًب استٛا٤ أنرب عسز مبا ٜهؿٌ غال١َ ٚدٛز٠ ايػصا٤، ٚشيو يًشس َٔ املُاضغات 

ؿ١٦ قاسب١ ايػذالت ايتذاض١ٜ يًعٌُ يف ٚقاٍ: تكتكط خسَات اي .غري ايػ١ًُٝ بإعساز ٚػٗٝع ايطعاّ باألسٛاف ٚايبسضَٚات ٚخالؾ٘

خسَات اإلعاؾ١ ع٢ً املؿاعط املكسغ١، عهِ ٚدٛز َػاسات قسز٠ َػبكا، ٜٚتِ شيو ؼت إؾطاف َٚتابع١ املهاتب االغتؿاض١ٜ 

ال١َ ايب١ٝ٦ٝ، ظاْب سطم اؾٗات األ١َٝٓ ع٢ً تٛؾط عٓكط ايػال١َ، َع تأَني نٛازض ؾ١ٝٓ َٔ املطاقبني ايكشٝني يًتأنس َٔ غ

ٚأناف: نُا ٜٛدس تٓػٝل بني اؾٗات شات ايعالق١ ممج١ً ب١٦ٝٗ ايػصا٤ ٚايسٚا٤، ٚايؿؤٕٚ ايكش١ٝ، ٚٚظاض٠ اؿر، ٚأَا١ْ  .ايػصا٤

ايعاق١ُ املكسغ١ يًُتابع١ املػتُط٠، ٚتكِٝٝ ايٛنع املعٝؿٞ يؿ١٦ خسَات أقشاب ايػذالت ايتذاض١ٜ، األَط ايصٟ اعتربٙ أقشاب 

غري َٓكـ هلِ، َطايبني بتطبٝل أْع١ُ َٓح تطاخٝل َعاٚي١ ْؿاط خس١َ اإلعاؾ١، أٚ َػاٚاتِٗ بأْؿط١  َؤغػات إعاؾ١ اؿذاز

 .ايػذالت ايتذاض١ٜ ٚعسّ َطايبتِٗ مبٛاقع ٚدًب عُاي١ َتدكك١
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 أنف حاج أفشٚقٙ تؼشفاخ 061أنف يتش تغتٕػة  779

 

 

 املهط١َ َه١ - سصٜؿ١ عبسايطمحٔ

 

طٜكٝا غري ايعطب١ٝ، املٗٓسؽ َٓكٛض عًٟٛ، إٔ ايتٛظٜع اؾػطايف يًُٛاقع املدكك١ ؿذاز أٚنح ض٥ٝؼ ؾ١ٓ املؿاعط مبؤغػ١ أؾ

 .املؤغػ١ مبؿعط عطؾات مت ٚؾكا ألعساز اؿذاز ايتابعني يًُذُٛعات

اب قطاب١ خ١ُٝ، الغتٝع 514أيؿا ٚ 21َرتا َطبعا، ٚتتػع يــ 44أيؿا ٚ 779ٚاؾاض إىل إٔ املػاس١ املدكك١ يًُؤغػ١ زاخٌ املؿعط بًػت 

 .أيـ ساز 168

فُٛع١، إىل داْب كُٝات  39ٚأٚنح ٕ ايتٛظٜع مشٌ نٌ فُٛعات اـس١َ املٝسا١ْٝ ايتابع١ يًُؤغػ١، ٚايبايؼ عسزٖا ٖصا املٛغِ 

 .اـسَات اإلناؾ١ٝ، إناؾ١ إىل املٛاقع اـاق١ باـسَات ايطب١ٝ
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 انطالق المرحلت األولى من برامج التوعيت لضيوف الرحمن

أتشص يًٓاخ دػاج انحح« انتٛغٛش»ثقافح  َشش«: انشإٌٔ اإلعاليٛح»ٔكٛم   

 

قاٍ ٚنٌٝ ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز ز. تٛؾٝل بٔ عبسايععٜع ايػسٜطٟ "إٕ ايٛظاض٠ تٓؿص خط١ تٛع١ٝ اؿذاز 

 ."تٓؿٝص١ٜٖصا ايعاّ َػتؿٝس٠ َٔ غًبٝات األعٛاّ ايػابك١، ٚؼٌٜٛ املعٛقات إىل ْكاط ق٠ٛ تععظ لاز خط١ ايعٌُ اي

ٚأناف يف تكطحيات بعس اْطالم املطس١ً األٚىل َٔ بطاَر ايتٛع١ٝ اإلغال١َٝ يف اؿر: "إٕ ٖصٙ املطس١ً تتٛظع يف كتًـ َٓاطل 

املًُه١ ٚاحملاؾعات ٚاملسٕ، ٚاملٛاقٝت، ٚاملٓاؾص اؾ١ٜٛ ٚايبشط١ٜ ٚايرب١ٜ، ٚزاخٌ َػانٔ اؿذاز، ٚبني املدُٝات ٚػُعات اؿذاز 

 ."هط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاملؿاعط املكسغ١، ٚيف ٚغا٥ٌ ايٓكٌيف َه١ امل

ٚسٍٛ أبطظ َالَح اـط١ ايتٛع١ٜٛ أٚنح، "إناؾ١ ـسَات ايتٛع١ٝ اإلعال١َٝ ٖٓاى زٚض َِٗ ٜكّٛ ب٘ ايسعا٠ ٚاملرتمجٕٛ َٔ خالٍ 

ٔ خالٍ خس١َ اهلاتـ اجملاْٞ اإلضؾازٟ، احملانطات، ٚتٓعِٝ سًكات ايسضٚؽ ايع١ًُٝ ٚايهًُات ايٛعع١ٝ، ٚايطز ع٢ً أغ١ً٦ اؿذاز َ

 ٚخس١َ َٓاغو يًتٛع١ٝ اآلي١ٝ بايًػات ايعامل١ٝ، َع اغتُطاض خس١َ ايتٛاقٌ املباؾط بني اؿاز ٚايساع١ٝ يًطز ع٢ً األغ١ً٦ ٚاالغتؿػاضات

 ." َٚا ٜؿهٌ عًٝ٘ ٚحيتاز ملعطؾت٘

 يف اؿر املب١ٝٓ ع٢ً ايكٛاعس ايؿطع١ٝ املعترب٠ يف املٓٗر ايٓبٟٛ، ٚقاٍ: "إٕ ايٛظاض٠، َٔ خالٍ زعاتٗا، سطٜك١ ع٢ً غطؽ َبازئ ايتٝػري

ْٚؿط َعاْٞ ايرتاسِ ٚايتعإٚ ٚايرب ٚايتك٣ٛ ٚايكسم ٚاإلخالم َٚهاضّ األخالم ٚاحملب١ ٚايكسم، ٚسط١َ ايبًس اؿطاّ َٚٓعي١ ايبٝت 

ٚايعالق١ بني اؿر ٚظٜاض٠ املػذس ايٓبٟٛ، ٚسط١َ ايعَإ  ايعتٝل ٚاملؿاعط املكسغ١ ٚاملػذس ايٓبٟٛ، َٚها١ْ ايسٜٔ يف قًٛب املػًُني،

ٚاملهإ ٚاإلْػإ، ٚأ١ُٖٝ احملاؾع١ ع٢ً األَٔ يف ايبًس اؿطاّ، ٚنطٚض٠ ْؿط ايٛعٞ يًُػا١ُٖ يف اؿس َٔ ايٛقٛع يف املدايؿات، 

ضس١ً اؿر َٔ املدايؿات مبا حيكل  ْٚؿط ثكاؾ١ األَٔ بني أٚغاط اؿذاز، ٚتسعِٝ َبازئ قش١ ٚغال١َ اؿاز، ٚاحملاؾع١ ع٢ً خًٛ

ايٛقٍٛ ملعاْٞ اؿر املربٚض، ٚال ْكبٌ يف ايٛظاض٠ غري ٖصا املػاض ايٛانح ايصٟ ٜػِٗ يف تكشٝح ضس١ً اؿر يًذاٌٖ بأسهاّ املٓاغو 

 ."َٔ زٕٚ إضباى ي٘ ٚبعٝسّا عٔ ايتؿسز َع٘
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 أنف ٔخثح نهحدٛح 011يهٌٕٛ ػثٕج ياء ٔ 4.2تدٓض « ئحغاٌ»

 

 ْٛف ايػاَسٟ –١َ َه١ املهط

أيـ  100ًَٕٝٛ عب٠ٛ َا٤ ٚ 2.4أعًٓت مجع١ٝ اإلسػإ ٚايتهاؾٌ االدتُاعٞ مبه١ املهط١َ )املػتٛزع اـريٟ(، اغتعسازٖا يتٛظٜع   

 .ٚدب١ ع٢ً نٝٛف ايطمحٔ خالٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ

، دا٤ت َتػك١ َع 1436ٚأٚنح َسٜط اؾُع١ٝ عبساهلل بٔ عبساملعطٞ ايٓؿٝعٞ، إٔ اـط١ ايتؿػ١ًٝٝ ٍ "إسػإ" يف َٛغِ سر ٖصا ايعاّ 

اإلغرتاتٝذ١ٝ اييت ٚنعت تكٛضاتٗا ايًذ١ٓ املؿه١ً هلصا ايػطض، ٚضنعت ع٢ً دٛز٠ األزا٤ ٚنؿا٠٤ ايعاًَني ٚؾعاي١ٝ ايتٓؿٝص، ٚقاٍ: 

ٌ َٚسضب يتٓؿٝص املؿطٚع، ٚبطاَر َٛغِ سر ٖصا ايعاّ تهِ ثالث١ َؿطٚعات ٖٞ إطعاّ ساز )داف ٚغاخٔ( "أعس ؾطٜل عٌُ َؤٖ

 ."ٚغكٝا املا٤ ٚاغتكباٍ ؿّٛ اهلسٟ ٚاألناسٞ

أيـ ٚدب١ داؾ١ تتهٕٛ َٔ َا٤، عكري، َعٍُٛ ،  50ٚاغتططز: "مجع١ٝ إسػإ اغتعست ملٛغِ اؿر بانطّا ٚشيو َٔ خالٍ ػٗٝع 

أيـ ٚدب١ غاخ١ٓ  50، بايتعاقس َع ؾطن١ َتدكك١ يف تأَني ايٛدبات ٚتٛظٜعٗا، زاخٌ َه١، إناؾ١ إىل تٛظٜع بػهٜٛت َاحل

تتهٕٛ َٔ أضظ ٚزداز َٚا٤ ٚعكري، ؾهاّل عٔ ايتٓػٝل َع إَاض٠ َه١، ٚايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ، ٚإزاض٠ املطٚض، ٚايسٚضٜات األ١َٝٓ ٚإزاض٠ 

أيـ أنش١ٝ يف  50كسغ١ َٚؿطٚع املًُه١ يًٗسٟ ٚاألناسٞ، َٚطانع األسٝا٤ الغتكباٍ ٚتٛظٜع اجملاٖسٜٔ ٚايؿطط١ ٚأَا١ْ ايعاق١ُ امل

 ."َكط اؾُع١ٝ
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 أيٍ طشق انقصٛى ٚكثف تٕاخذِ نخذيح ضٕٛف انشحًٍ

 

 ًَؿٞ اؿطبٞ -بطٜس٠ 

 .ملكسغ١ ٚاملاضٜٔ باملٓطك١أنًُت ايك٠ٛ اـاق١ ألَٔ ايططم مبٓطك١ ايككِٝ اغتعسازٖا ـس١َ نٝٛف ايطمحٔ املتذٗني يًُؿاعط ا 

ٚأٚنح قا٥س ايك٠ٛ اـاق١ ألَٔ ايططم مبٓطك١ ايككِٝ ايعُٝس قُس بٔ دعا٤ ايعٝانٞ بأْ٘ تٓؿٝصّا يتٛدٝٗات قاسب ايػُٛ املًهٞ 

األَري ايسنتٛض ؾٝكٌ بٔ َؿعٌ أَري َٓطك١ ايككِٝ اغتعست ايك٠ٛ بهاؾ١ اإلَهاْٝات اآلي١ٝ ٚايبؿط١ٜ ـس١َ نٝٛف ايطمحٔ، 

نشّا اعتُاز خط١ َٝسا١ْٝ متجًت بعٌُ ْكاط ايتؿتٝـ ٚظٜاز٠ ايسٚضٜات ٚأدٗع٠ ايطقس يًػٝطط٠ ع٢ً اؿطن١ املطٚض١ٜ ايهجٝؿ١ َٛ

 .املتٛقع١، نُا غتكّٛ ايسٚضٜات بتٛظٜع ايعسٜس َٔ املطٜٛات ايتٛع١ٜٛ املطبٛع١ بعس٠ يػات ع٢ً َػتدسَٞ ايططٜل

ر ٚاالبتعاز عٔ َهاتب محالت اؿر اي١ُٖٝٛ اييت ئ ٜػُح هلا باملطٚض ٚغٝتِ ٚأؾاض ايعٝانٞ يهطٚض٠ اؿكٍٛ ع٢ً تكاضٜح س

نبطٗا ٚتطبٝل األْع١ُ عكٗا زاعّٝا يًتكٝس بأْع١ُ املطٚض ٚاالبتعاز عٔ املدايؿات املػبب١ يًشٛازخ املطٚض١ٜ نايػطع١ ٚاالْؿػاٍ 

تأنس َٔ غال١َ إطاضات املطنبات قبٌ بايػؿط ٚمحٌ األٚضام باؾٛاٍ ٚايتذاٚظ ايػري ْعاَٞ أٚ ايكٝاز٠ ؼت اإلضٖام، ساثا ع٢ً اي

 .ايجبٛت١ٝ يًػا٥ل ٚايطانب ٚاملطنب١

 اهلل زاعّٝا ايػاع١، َساض ع٢ً( 00٩َبّٝٓا إٔ غطؾ١ عًُٝات ايك٠ٛ تػتكبٌ ايبالغات ٚطًب املػاعس٠ ٚعٓس اؿاد١ ع٢ً ايطقِ اجملاْٞ )

 .غاملني ٜعٛزٚا ٚإٔ اؾُٝع اهلل حيؿغ بإٔ
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 سضا انحداج ػٍ انُقمقٛاط 

 

 ّ 19:32:03    08/09/2015  (عبساهلل ايسٖاؽ )َه١ املهط١َ

 

ؾطعت ايٓكاب١ ايعا١َ يًػٝاضات ٚبايتعإٚ َع ٚناي١ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط بٛظاض٠ اؿر يف تٓؿٝص ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ اـاق١ بكٝاؽ َس٣ 

ضنا اؿذاز عٔ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ خالٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ. ٚقاٍ األَني ايعاّ يًٓكاب١ ٚاملتشسخ ايطمسٞ َطٚإ بٔ ضؾاز ظبٝسٟ إْ٘ مت 

با١ْ إيهرت١ْٝٚ بػبع يػات عامل١ٝ ٖٞ ايعطب١ٝ ٚاإللًٝع١ٜ ٚايؿاضغ١ٝ ٚاملال١ٜٚ ٚاألٚضز١ٜ ٚايؿطْػ١ٝ ٚايرتن١ٝ ٚتعبأ أيـ اغت 25تكُِٝ 

إيهرتْٚٝا عرب أدٗع٠ يٛس١ٝ قُٛي١. َؿريا إىل أْ٘ جيطٟ اغتطالع آضا٤ اؿذاز يف َٛاقع االغتكباٍ َٚسٕ اؿذاز َٚطانع ايتؿٜٛر 

نرب عسز ممهٔ الؾتا إىل إٔ اهلسف َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ َعطؾ١ آضا٤ نٝٛف ايطمحٔ ٚتطًعاتِٗ ٚاملطاضات بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً أ

 .املػتكب١ًٝ يكطاع ايٓكٌ خالٍ َٛغِ اؿر
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 انهٕاء انٛحٛٗ: ال تغاْم يغ يخانفٙ أَظًح انحح

 

 م 03:46:28    09/09/2015( املهط١َ َه١) ايصبٝاْٞ اهلل عبس

ُٝإ بٔ عبسايععٜع ايٝش٢ٝ، تؿكس َسٜط عاّ اؾٛاظات ايًٛا٤ غً

ايتٓعِٝ، »أَؼ، عسزا َٔ َطانع َساخٌ َه١ املهط١َ، مشًت 

، بٗسف َتابع١ أعُاٍ ايًذإ اإلزاض١ٜ بٗصٙ «ايبٗٝت١، ٚايهط

املطانع; إْؿاشا يتٛدٝٗات قاسب ايػُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗس ْا٥ب 

ض٥ٝؼ فًؼ ايٛظضا٤ ٚظٜط ايساخ١ًٝ، اييت تكهٞ بػطع١ ٚزق١ إْٗا٤ 

ٚمشًت دٛي١  .دطا٤ات املتعًك١ مبدايؿٞ أْع١ُ ٚتعًُٝات اؿراإل

; يالطالع ع٢ً آي١ٝ ايعٌُ بٗا َٚس٣ غطعتٗا «ايبك١ُ، االغتكباٍ، ٚايتٓؿٝص»ايًٛا٤ ايٝش٢ٝ املٝسا١ْٝ، أقػاّ تػذٌٝ اـكا٥ل اؿ١ٜٛٝ 

١ٜ عل نٌ َٔ ٜكّٛ بٓكٌ اؿذاز املدايؿني يف إلاظ املعاَالت، َؿسزا ع٢ً نطٚض٠ تهجٝـ اؾٗٛز ٚإقساض قطاضات ايعكٛبات ايؿٛض

ٚأٚنح إٔ ق٠ٛ ٚؾإ اؾٛاظات تعٌُ خالٍ ١َُٗ اؿر ع٢ً َساض ايػاع١، ٚتتِ َتابعتٗا باغتُطاض يهُإ ايػطع١ ٚايسق١  .بهٌ سعّ

 ..يف إقساض ايعكٛبات املرتتب١ ع٢ً كايؿ١ األْع١ُ ٚإلاظ ناؾ١ املعاَالت اـاق١ بايًذإ اإلزاض١ٜ يف سٝٓ٘
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 ػشتاخ انغٕنف نخذيح انحداج

 

 م 03:46:29    09/09/2015( املٓٛض٠ املس١ٜٓ) ايكٝسالْٞ أمئ

 

عطبات غٛيـ يف غاسات َطاض األَري قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ ـس١َ نٝٛف  5ٚؾطت ايؿؤٕٚ ايكش١ٝ مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ أَؼ، 

ايطمحٔ ٚاالغتؿاش٠ َٓٗا يف ع١ًُٝ اإلغعاف ْٚكٌ املطن٢ إىل عٝاز٠ املطاض. ٚأٚنح َسٜط َطانع املطاقب١ ايكش١ٝ َاٖط أغعس قالٟٚ، 

ٌ بايطاق١ ايهٗطبا١ٝ٥، ٚتتُٝع بػطع١ االغتذاب١ يًشاالت ايطاض١٥ زاخٌ ايكاالت، ٚنصيو غٗٛي١ سطنتٗا إٔ ٖصٙ ايعطبات تعُ

 6الغتهُاٍ اإلدطا٤ات ايطب١ٝ ملٔ تػتسعٞ سايتِٗ يًطعا١ٜ ايكش١ٝ. ٜٚػتؿاز َٓٗا يف اإلغعاف ٚايٓكٌ، ٚتتػع نٌ ٚاسس٠ َٓٗا 

 .أؾدام
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 تٕصٚغ َصف يهٌٕٛ ٔخثح ػهٗ انحداج

 

 م 03:46:29    09/09/2015( املٓٛض٠ س١ٜٓامل) عهاظ

 

ٚظعت إزاض٠ َؿطٚع ٖس١ٜ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ْكـ ًَٕٝٛ ٚدب١ ع٢ً ايعا٥طٜٔ ٚاؿذاز، نُٔ بطافٗا اـري١ٜ املتُج١ً يف ضؾاز٠ نٝٛف 

اؿذاز يف خٝرب َٚٝٓا٤ ٜٓبع ايطمحٔ، ٚشيو يف َكط املؿطٚع بططٜل اهلذط٠ يًكازَني إىل املس١ٜٓ ٚاملػازضٜٔ، ٚططم تبٛى ٜٚٓبع، َٚس١ٜٓ 

ٚأٚنح املسٜط  .اإلغالَٞ ٚنصيو يف غاسات اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، ٚاإلؾاضات املطٚض١ٜ ٚايكط٣ ٚاهلذط ايتابع١ ملٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠

 2.6نجط َٔ أيـ ٚدب١ َٔ بسا١ٜ َٛغِ اؿر ٜٚتٛقع تٛظٜع أ 500ايتٓؿٝصٟ يًُؿطٚع ؾاٜع بٔ طايب األمحسٟ، أْ٘ مت تٛظٜع أنجط َٔ 

ؾطز يف خس١َ اؿذاز ٚايعا٥طٜٔ ِٖٚ َٔ أبٓا٤ طٝب١ ايطٝب١  500ًَٕٝٛ ٚدب١ ٖصا املٛغِ، َهٝؿا إٔ املؿطٚع ٜعٌُ ؾٝ٘ أنجط َٔ 

 .ٜٚكَٕٛٛ بتعب١٦ ٚػٗٝع ٚتٛظٜع ايٛدبات ٚاهلساٜا يًكازَني إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاملػازضٜٔ َٓٗا
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 سج انًشاكض تًُٗسئٛظ نداٌ انحح تٕصاسج انصحح ٚتفقذ ئدا

 

 ؽٚا–املهط١َ َه١ 

 

قاّ ض٥ٝؼ ؾإ اؿر ايتشهري١ٜ بٛظاض٠ ايكش١ ايسنتٛض عُاز اؾشسيٞ َٚسٜط عاّ ايؿؤٕٚ ايكش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهط١َ ايسنتٛض 

َكطؿ٢ بًذٕٛ ، ٚاملؿطف ايعاّ ع٢ً إزاض٠ اؿر ٚايعُط٠ ايسنتٛض سػني غٓاّ، َٚسٜط إزاض٠ اؿر ٚايعُط٠ مبٓطك١ َه١ ايسنتٛض 

إثَط شيو ُعكس ادتُاع َع ايعاًَني يف  .كس١ٜ إلزاض٠ املطانع مب٢ٓ َٚٓؿأ٠ اؾُطات ملتابع١ غري ايعٌُ بٗاَٛؾل أبٛ طايب،أَؼ، بعٜاض٠ تؿ

املطانع، بسأ به١ًُ يًسنتٛض َكطؿ٢ بًذٕٛ سح ؾٝٗا اؾُٝع ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً أٖب١ االغتعساز ٚناٌَ اؾاٖع١ٜ ـس١َ 

ٖـ ، ٚاييت تتًدل يف َٛاد١ٗ ؾريٚؽ نٛضْٚا ، ٚنطبات  1436ٖصا ايعاّ نٝٛف ايطمحٔ ٚملٛاد١ٗ ايتشسٜات اييت تٛاد٘ َٛغِ سر 

ايؿُؼ ، ٚايتػُِ ايػصا٥ٞ ، ثِ أيك٢ بعسٖا ايسنتٛض عُاز اؾشسيٞ ن١ًُ سح ؾٝٗا ايؿباب ع٢ً َٛاق١ً ايعٌُ ايسؤٚب ـس١َ 

سٜات اييت تٛادٗٗا إزاض٠ املطانع مب٢ٓ ْٚاقـ االدتُاع عسزّا َٔ ايعكبات ٚايتش  .نٝٛف ايطمحٔ ٚاستػاب األدط ٚاملجٛب١ يف شيو

َٚٓؿأ٠ اؾُطات َٚٔ أُٖٗا َؿه١ً َطانع اـٝاّ ، يف سني ٚعس ايسنتٛض اؾشسيٞ ايؿطٚع عًٗا ساٍ االْتٗا٤ َٔ َٛغِ سر 

ت اهلل اؿطاّ ٚمتت املٛاؾك١ ع٢ً تسؾني املٛقع اـام بإزاض٠ املطانع مب٢ٓ َٚٓؿأ٠ اؾُطات ، ايصٟ خيسّ سذاز بٝ  .ٖـ َباؾط٠ّ 1436

سٝح ٚقـ ايٛؾس ع٢ً انتُاٍ تٛؾري مجٝع  1ٚنصيو ايعاًَني مبطانع ٢َٓ ، ؾُٝا اختتُت اؾٛي١ بعٜاض٠ َطنع قشٞ ٢َٓ ضقِ 

املػتًعَات ايطب١ٝ اييت حيتذٗا َٔ أدٌ تكسِٜ أؾهٌ اـسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ، َبسٜٔ ؾهطِٖ ملسٜط املطنع ٚايعاًَني ؾٝ٘ 

 .٘ َٔ دٗٛزع٢ً َا ٜكَٕٛٛ ب
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اعتؼذاداخ ششطح يحافظح ساتغ نهحح

 

 

 ٞعبساهلازٟ املايه -دس٠

 

تطأؽ َسٜط ؾطط١ قاؾع١ ضابؼ ايعُٝس ؾٗس بٔ َطًل ايعكُٝٞ ادتُاّعا 

َع قاز٠ األدٗع٠ األ١َٝٓ باحملاؾع١ يٛنع ايرتتٝبات ايٓٗا١ٝ٥ ـط١ إسهاّ 

 .ايهبط االَين ٚايؿطظ مبٝكات ) اؾشؿ١( اغتعساّزا ملٛغِ سر ٖصا ايعاّايكؿٌ ٚايؿطظ باملٓاؾص ايرب١ٜ املؤز١ٜ مله١ املهط١َ ْٚكاط 
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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

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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