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 أدالء اٌّذَٕخ إٌّىسح رزبثغ اعزمجبي وِغبدسح ظُىف اٌشحّٓ

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25  املد١ٜٓ املٓٛز٠

 

تتابع امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قدّٚ قٝٛف ايسمحٔ 

ٚاملتٛقع إٔ  َٚػادزتِٗ إىل َه١ املهس١َ شلرا ايّٝٛ ٚغًدا اـُٝظ,

ٚأٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً . ٜتذاٚشا زبع ًَٕٝٛ ساز

املػادز٠ ايع٬قات ايعا١َ ٚا٫ع٬ّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١, إٔ ذز٠ٚ 

َٔ غٗس ذٟ ايكعد٠  26ٚ 25ٚا٫ضتكباٍ يف َٛضِ اؿر تهٕٛ َٜٛٞ 

 . اؿذ١ , ؾُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َٔ غٗس ذٚ

ٚأؾاد إٔ امل٪ضط١ قُٔ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ أعدت خط١ إلداز٠ املٝدإ يف أٚقات ايرز٠ٚ ٚخطط بد١ًٜ يف ساٍ اضتذد أٟ طاز٨ , ًَٖٓٛا 

 .ًَني باملٝدإ َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّبتعإٚ ايعا
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 أدالء اٌّذَٕخ إٌّىسح رزبثغ اعزمجبي وِغبدسح ظُىف اٌشحّٓ

ّ ٚاع تتابع  2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25  أد٤٫ املد١ٜٓ املٓٛز٠ تتابع اضتكباٍ َٚػادز٠ قٝٛف ايسمحٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚاملتٛقع إٔ  د١ٜٓ املٓٛز٠ قدّٚ قٝٛف ايسمحٔ َٚػادزتِٗ إىل َه١ املهس١َ شلرا ايّٝٛ ٚغًدا اـُٝظ,امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ بامل

ٜتذاٚشا زبع ًَٕٝٛ ساز . ٚأٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ ٚا٫ع٬ّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١, إٔ ذز٠ٚ املػادز٠ 

اؿذ١ .  غٗس ذٟ ايكعد٠ , ؾُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َٔ غٗس ذَٚٔ  26ٚ 25ٚا٫ضتكباٍ يف َٛضِ اؿر تهٕٛ َٜٛٞ 

ٚأؾاد إٔ امل٪ضط١ قُٔ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ أعدت خط١ إلداز٠ املٝدإ يف أٚقات ايرز٠ٚ ٚخطط بد١ًٜ يف ساٍ اضتذد أٟ طاز٨ , ًَٖٓٛا 

 . ت اهلل اؿساّبتعإٚ ايعاًَني باملٝدإ َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف خد١َ سذاز بٝ
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 أدالء اٌّذَٕخ رٍزمٍ ثشئُظ ِىزت شئىْ حغبط اٌؼشاق

ّ ٚاع ايتك٢ ز٥ٝظ  2015ضبتُدل  08ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  24أد٤٫ املد١ٜٓ تًتكٞ بس٥ٝظ َهتب غ٦ٕٛ سذاز ايعسام املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ؿس بايٞ بس٥ٝظ َهتب غ٦ٕٛ سذاز ايعسام ايدنتٛز خايد ايعط١ٝ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دع

ٚايٛؾد املساؾل. ٚمت خ٬ٍ ايًكا٤ َٓاقػ١ ضبٌ ايتٓطٝل بني اؾاْبني ـد١َ سذاز ايعسام ايػكٝل ٚايتباسح يف املٛقٛعات املتعًك١ 

ه١ٝ ٚاإلدسا١ٝ٥ ٚاؿا٫ت ايؿش١ٝ بأعداد اؿذاز ٚإضهاِْٗ ٚتٓك٬تِٗ, ٚناؾ١ غ٪ٕٚ اؿذاز إقاؾ١ إىل دٛاْب ايتٛع١ٝ ايٓط

ٚايب١ٝ٦ٝ ٚايط١َ٬ ايعا١َ . ٚأعسب ايدنتٛز ايعط١ٝ خ٬ٍ ايًكا٤ عٔ غهسٙ يًتط٬ٝٗت ٚايتعإٚ املكدّ َٔ قبٌ سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ 

اؿر ميجٌ ؾسؾ١ ايطعٛد١ٜ اىل َهتب غ٪ٕٚ سذاز ايعسام ضعًٝا ٭ٕ ٜهٕٛ َٛضِ اؿر اؿايٞ ممٝصًا يًشذاز ايعساقٝني ,َ٪ندًا إ 

ايعُس يإلْطإ ٖٚٛ ٜعٝؼ يف ادٛا٤ زٚسا١ْٝ طٝب١ تبدأ َٔ شٜاز٠ املطذد ايٓبٟٛ ٚيػا١ٜ اْتٗا٤ َٓاضو اؿر . َٔ دٗت٘ عدل سامت بايٞ عٔ 

  .تسسٝب٘ باؿذاز ايعساقٝني , َػٝدًا مبطت٣ٛ ايتٓطٝل ٚايتعإٚ بني امل٪ضط١ َٚهتب غ٦ٕٛ سذاز ايعسام
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 أدالء اٌّذَٕخ إٌّىسح رزبثغ اعزمجبي وِغبدسح ظُىف اٌشحّٓ

 

 املد١ٜٓ املٓٛز٠ ـ اؾصٜس٠ أ٬ْٜٚٔ

 

تتابع امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قدّٚ قٝٛف ايسمحٔ 

شلرا ايّٝٛ ٚغًدا اـُٝظ, ٚاملتٛقع َٚػادزتِٗ إىل َه١ املهس١َ 

ٚأٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف  .إٔ ٜتذاٚشا زبع ًَٕٝٛ ساز

ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ ٚا٫ع٬ّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١, إٔ ذز٠ٚ 

َٔ غٗس  26ٚ 25املػادز٠ ٚا٫ضتكباٍ يف َٛضِ اؿر تهٕٛ َٜٛٞ 

ٔ غٗس ذٟ ايكعد٠, ؾُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َ

ٚأؾاد إٔ امل٪ضط١ قُٔ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ أعدت خط١ إلداز٠ املٝدإ يف أٚقات ايرز٠ٚ ٚخطط بد١ًٜ يف ساٍ اضتذد أٟ  .اؿذ١ ذٚ

 .طاز٨, ًَٖٓٛا بتعإٚ ايعاًَني باملٝدإ َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ
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 اعزؼذاداد فٍ اٌّذَٕخ إٌّىسح العزمجبي سثغ ٍُِىْ حبط

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

اضتٓؿست اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠  

 26ٚ 25طاقاتٗا ٫ضتكباٍ َٚػادز٠ زبع ًَٕٝٛ ساز َٜٛٞ 

ذٟ اؿذ١, سٝح دؾعت ايػسط١ ٚايدؾاع املدْٞ ٚبك١ٝ 

ايكطاعات ا٭١َٝٓ بآ٫ف ا٭ؾساد ٚاٯيٝات َٝداْٝا, نُا 

ايٛشازات املدتؿ١ اؿر ٚايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ قاَت ؾسٚع 

ٚايتذاز٠ ٚايؿش١ ٚؾسع اشل١٦ٝ, ٚأَا١ْ املٓطك١ ٚٚناي١ 

املطذد ايٓبٟٛ ٚاؾٗات ا٭١ًٖٝ بسؾع ٚترل٠ ايعٌُ يتكدِٜ 

أزق٢ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ, ٚسٛيت امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ 

يٮد٤٫ فًظ اإلداز٠ يػسؾ١ عًُٝات َٝدا١ْٝ سٝح تٛادد 

ٚأغازت ٚسد٠  .فًظ اإلداز٠ يف املٝدإ ٜتكدَِٗ ز٥ٝظ اجملًظ سامت بٔ دعؿس بايٞ ٚذيو ملتابع١ أعُاٍ ذز٠ٚ املٛضِ ا٫ٍٚ مجٝع أعكا٤

أيـ  80ايـ ساز ؾُٝا بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني أنجس َٔ  30ػاٚش  25ا٫سؿا٤ يف امل٪ضط١ إىل إٔ عدد اؿذاز املػادزٜٔ يف ّٜٛ 

ٝؿ١ عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ ٚا٫ع٬ّ, إٔ ذز٠ٚ املػادز٠ ٚا٫ضتكباٍ يف َٛضِ ساز ٚأٚقح نُاٍ بٔ أمحد خً

ذٟ ايكعد٠ ؾُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ َػرلًا اىل إٔ امل٪ضط١ ٚقُٔ  26ٚ 25اؿر تهٕٛ َٜٛٞ 

ت ايرز٠ٚ ٚخطط بد١ًٜ يف ساٍ اضتذد أٟ طاز٨ ًَٖٓٛا بتعإٚ ناؾ١ ايعاًَني خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ ٚقعت خط١ إلداز٠ املٝدإ يف أٚقا

   .باملٝدإ َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ يف خد١َ اؿذاز
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 رزبثغ اعزمجبي وِغبدسح ظُىف اٌشحّٓ« أدالء اٌّذَٕخ»
 

 

 10/09/2015اـُٝظ  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد غؼ 

 

 .تتابع امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قدّٚ قٝٛف ايسمحٔ َٚػادزتِٗ إىل َه١ املهس١َ ٚاملتٛقع إٔ ٜتذاٚشا زبع ًَٕٝٛ ساز

ٚأٚقح عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ ٚاإلع٬ّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١, إٔ ذز٠ٚ املػادز٠ ٚا٫ضتكباٍ يف َٛضِ اؿر 

 .َٔ غٗس ذٟ ايكعد٠, ؾُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َٔ غٗس ذٚاؿذ١ 26ٚ 25تهٕٛ َٜٛٞ 
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 طمخ ِىخ اٌّىشِخأطالق أػّبي ٌغٕخ ِزبثؼخ أػّبي اٌحظ ثاِبسح ِٕ
 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25َه١ املهس١َ 

 

اؾتتح َطتػاز أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ املػسف ع٢ً ايٛناي١ املطاعد٠ يًت١ُٝٓ ز٥ٝظ ؾ١ٓ َتابع١ أعُاٍ اؿر باإلَاز٠ ايدنتٛز 

اؿر عكٛز أعكا٤ ايًذ١ٓ َٔ مجٝع اؾٗات املع١ٝٓ بػ٦ٕٛ اؿر ٖػاّ بٔ عبدايسمحٔ ايؿاحل َطا٤ ايّٝٛ أعُاٍ ؾ١ٓ َتابع١ أعُاٍ 

ٚأيك٢ ايدنتٛز ٖػاّ ايؿاحل ن١ًُ زسب ؾٝٗا باؾُٝع ْٚكٌ شلِ ؼٝات  .ٚاؿذاز ٚذيو مبكس ايًذ١ٓ بدقِ ايٛبس مبه١ املهس١َ

ه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ٚتكدٜس ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َ

املسنص١ٜ ٚمتٓٝات٘ شلِ بايتٛؾٝل ٚايطداد يف َٗاَِٗ املٛن١ً إيِٝٗ , َػرلا إىل سطٔ ا٫ضتعداد ٚايذلتٝبات َٔ اؾٗات املع١ٝٓ يتٛؾرل 

زلٛ أَرل ٚمبتابع١ َطتُس٠ َٔ  -سؿعٗا اهلل  –بدعِ ناٌَ َٔ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠  أؾكٌ ٚأزق٢ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ 

َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ َ٪ندا إٔ خد١َ اؿذاز غسف ععِٝ أٚنً٘ اهلل عص ٚدٌ ؿه١َٛ ٚغعب ٖرٙ 

ايب٬د املبازى مما ٜػعس اؾُٝع بأ١ُٖٝ برٍ اؾٗٛد ٚايطاقات يف ضبٌٝ إٔ ٜٓعِ اؿذاز ايكادَني َٔ أقطاز ايعامل إىل ٖرٙ ايدٜاز 

ٚأؾاد إٔ اؾُٝع يف َه١ املهس١َ ٜعٝؼ ؾسس١ غاَس٠ بكدّٚ ٚؾٛد ايسمحٔ  .َٔ ٚا٭َٔ ٚايساس١ ٚا٫ضتكسازاملكدض١ بٛاؾس َٔ ا٭

ٚاضتكباشلِ بايؿٛز٠ املػسق١ اييت تعهظ َد٣ َا تتُتع ب٘ سه١َٛ ٚغعب ٖرٙ ا٭زض املبازن١ َٔ نسّ ايكٝاؾ١ ٚسطٔ ا٫ضتكباٍ 

أقؿ٢ اؾٗٛد يتشكٝل نٌ َا ٜؿبٛا إيٝ٘ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو  ٚايٛؾاد٠ , َػددا ع٢ً قسٚز٠ ايعٌُ نؿسٜل ٚاسد ٚبرٍ

َٔ تٛؾرل أؾكٌ اـدَات يكاؾدٟ بٝت اهلل ايعتٝل  -سؿعِٗ اهلل  -ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚزلٛ ْا٥ب٘ ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

ِٜ اـدَات يًشذاز مبه١ املهس١َ َٔ خ٬ٍ ايؿسم ٚبني ايدنتٛز ايؿاحل إٔ ايًذ١ٓ تتابع سطٔ تكد  .َٔ ايصٚاز ٚاملعتُسٜٔ ٚاؿذاز

ؾسد ٚتعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ ٚايعٌُ ع٢ً َعاؾ١ امل٬سعات يف سٝٓٗا يٝتشكل ايٓذاح ٭عُاٍ َٛضِ  100املٝدا١ْٝ اييت تكِ أنجس َٔ 

  .ِ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّثِ اضتعسض عدد َٔ ايكٝادات ا٭١َٝٓ ٚاملد١ْٝ ٚا٭١ًٖٝ خططِٗ ٚاضتعداداتٗ .اؿر بإذٕ اهلل تعاىل
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 ِغزشفً حشاء اٌؼبَ َٕفز رغشثخ فشظُخ ٌحبدس ِشوسٌ ظّٓ اعزؼذاداد ِىعُ اٌحظ
 

 عٚا    2015ّضبتُدل  9ٖـ املٛاؾل 1436ذٚ ايكعد٠  25َه١ املهس١َ 

 

ٚقع ؿاؾ١ً   َسٚزٟ ْؿرت َطتػؿ٢ سسا٤ ايعاّ بايتعإٚ َع إداز٠ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات بؿش١ َه١ املهس١َ ايّٝٛ ػسب٘ ؾسقٝ٘ ؿادخ

يف أقطاّ ايتِٜٓٛ  ؾسٜل ايعٌُ َٔ اؿذاز ع٢ً اَتداد طسٜل املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايطسٜع , ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً اضتعدادات 22  تٓكٌ عدد

ايدنتٛز ب٬ٍ َؿطؿ٢ إٔ ضٝٓازٜٛ  ٚأٚقح ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايهٛازخ ٚا٭شَات  .ٚايطٛاز٨ باملطتػؿ٢ خ٬ٍ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ

بٛدٛد) ب٬ؽ طيب أؾؿس(, ؾُٝا   سادًا عادًخ َسٚزٟ , مت ع٢ً إثسٙ إع٬ٕ ساي١ ايطٛاز٨ 22يؿسق١ٝ نإ عباز٠ عٔ إؾاب١ ايتذسب١ ا

  خكسا٤ 8 –َتٛضط١   ؾؿسا٤ 6 –خطرل٠   محسا٤ 6)   غازى اشل٬ٍ ا٭محس يف ْكٌ اؿا٫ت إىل املطتػؿ٢ ٚاييت تساٚست َا بني

داز٠ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات مبٓطك١ َه١ املهس١َ قاَت بايتٓطٝل َع َطتػؿ٢ سسا٤ ايعاّ ٚاشل٬ٍ ا٭محس ٚبّٝٔ إٔ إ . (َتٛؾ١ٝ 2 –َطتكس٠ 

٭خر اإلستٝاطات اي٬ش١َ ٚايتشكرلات اييت قد تتطًب ايتعاٌَ َع ٖرٙ املٛاقـ, َكٝؿًا أْ٘ مت ايتعاٌَ َع   ٚاملطتػؿٝات ا٭خس٣

ٖٛ َطبل يف خط١ ايطٛاز٨ املعتُد٠ يف املطتػؿ٢, عٝح مت ؼٌٜٛ ساي١ سسٜل إىل اؿا٫ت املؿاب١ َٔ ِقبٌ ايؿسٜل ايطيب ٚؾكًا ملا 

َٚعاؾ١ باقٞ اؿا٫ت باملطتػؿ٢ ٚإدخاٍ   ٚساي١ نطٛز إىل َطتػؿ٢ املًو عبدايعصٜص بايعاؾ١ُ املكدض١  َطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ

تٓؿر بػهٌ دٚزٟ ٚمبػازن١ مجٝع ا٭قطاّ ٚؽكع   سق١ٝدجُإ املتٛؾني إىل ث٬د١ املٛت٢ , ٫ؾتًا إىل إٔ َجٌ ٖرٙ ايتذازب ايؿ

بػهٌ خاف يف سا٫ت اؿٛادخ   يًُسادع١ ٚايتكِٝٝ بني ؾذل٠ ٚأخس٣ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً داٖص١ٜ أقطاّ املطتػؿ٢ ٚقطِ ايطٛاز٨

سطب ٚقع اؿا٫ت ٚآي١ٝ  ٚايطٛاز٨ ٫ زلح اهلل , َكٝؿًا بأْ٘ مت أثٓا٤ ايتذسب٘ ايؿسق١ٝ تكِٝٝ ع١ًُٝ ْكٌ اؿا٫ت َٔ َٓطك١ ايؿسش

َباغس٠ ايهٛادز ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يف ايتعاٌَ َع املؿابني إقاؾ١ً إىل َعاؾ١ َععِ ايعٛا٥ل ٚايؿعٛبات اييت تٛاد٘ عٌُ ايؿسم ايطب١ٝ يف 

د نٌ ػسب١ أْ٘ ٜتِ عكد ا٫دتُاعات بع ٚا٭شَات ايدنتٛز ٖتإ بٛدإ ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايطٛاز٨ .َباغس٠ اؿٛادخ بهاؾ١ أْٛاعٗا

ؾسق١ٝ ملسادع١ خطط إداز٠ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات يف مجٝع َطتػؿٝات املٓطك٘ , ٚايتأند َٔ داٖصٜتٗا ٚاضتعدادٖا ٭ٟ طاز٨ ٫ قدز 

اهلل , ٚ ذيو َٔ خ٬ٍ دعُٗا بايهٛادز ايطب١ٝ ٚ ايتذٗٝصات اي٬ش١َ , ٚ ايتٓطٝل بني املطتػؿٝات اؿه١َٝٛ ٚ اـاؾ١ ؾُٝا ىـ 

تكباٍ اؿا٫ت احملٛي١ شلا ٚ ايتأند َٔ ايتٛاؾٌ اإلهابٞ بني مجٝع املطتػؿٝات يف املٓطك١ , ٚ عح ضبٌ تبادٍ ٚ إضتعدادٖا ٫ض

 .متسٜس ايب٬غات بني ا٭دٗص٠ ذات ايع٬ق١ يسؾع َطت٣ٛ اـدَات ايؿش١ٝ يف سا٫ت ايطٛاز٨ ٚ ا٭شَات
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 ظلُبداد اٌذفبع اٌّذٍٔ فٍ ِإرّش ٌؼشض اعزؼذادارهب ٌّىعُ اٌح
 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25َه١ املهس١َ 

 

نػؿت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ عٔ تهاٌَ اضتعداداتٗا ٚداٖص١ٜ خططٗا يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ خ٬ٍ َٛضِ اؿر 

ٛز٠ ٚاملػاعس تػٌُ كاطس ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ ٚاؿسا٥ل ٖـ َٚٛاد١ٗ املداطس ا٫ؾذلاق١ٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ امل1436ٓشلرا ايعاّ 

ٚأٚقشت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ خ٬ٍ امل٪متس ايؿشؿٞ يكٝادات قٛات ايدؾاع  .ٚايعٛاؾـ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚسٛادخ املسنبات

قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر َػازن١ املدْٞ باؿر ٚايرٟ عكد ايّٝٛ بايعاؾ١ُ املكدض١ عكٛز ايًٛا٤ محد بٔ عبد ايعصٜص املبدٍ قا٥د 

آي١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع أعُاٍ اؿر ٚباضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات يف  3800زدٌ دؾاع َدْٞ ٜدعُِٗ  17600

هاؾش١ إداز٠ ايعًُٝات املٝدا١ْٝ مبػازن١ ؾسٜل ايبشح ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ, ٚٚسدات َتدؿؿ١ يف اإلْكاذ باملٓاطل اؾب١ًٝ ٚٚسدات َ

ٚبدأت ٚقا٥ع امل٪متس ايؿشؿٞ به١ًُ ملدٜس إداز٠ اإلع٬ّ ٚايٓاطل اإلع٬َٞ يكٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ايعكٝد عبد اهلل  .املٛاد اـطس٠

ايعسابٞ اؿازثٞ , أند ؾٝٗا اضتػعاز زداٍ ايدؾاع املدْٞ يكدا١َ املط٪ٚي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عٛاتكِٗ يف اؿؿاظ ع٢ً ض١َ٬ سذاز بٝت 

يسعا١ٜ اؿذٝر ٚتٝطرل أدا٥ِٗ ملٓاضو اؿر, َػرلًا إىل إٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني  -زعاٖا اهلل  - اؿساّ يف إطاز دٗٛد ايدٚي١ اهلل

ٚأعسب ايعكٝد اؿازثٞ  .ايػسٜؿني ٚؾست نٌ ضبٌ ايدعِ يًذٗات ايعا١ًَ يف خد١َ اؿذٝر ٚزعاٜتِٗ ٚاؿؿاظ ع٢ً أَِٓٗ ٚض٬َتِٗ

إلع٬ّ يف َتابع١ خطط ٚاضتعدادات ايدؾاع املدْٞ ملٛضِ اؿر ٚدعِ بساَر ايتٛع١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ْٚػس ثكاؾ١ عٔ غهسٙ ؾٗٛد ٚضا٥ٌ ا

ٚاضتٌٗ ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص املبدٍ قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر نًُت٘ خ٬ٍ  .ايط١َ٬ بني اؿذاز ٚايكا٥ُني ع٢ً خدَتِٗ

ا٥ٌ اإلع٬ّ ايطعٛد١ٜ ٚايعسب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ َجًُٓا دٗٛدِٖ يف إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً اضتعدادات امل٪متس ايؿشؿٞ به١ًُ زسب ؾٝٗا مبُجًٞ ٚض

ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ مجٝع قٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف ١َُٗ اؿر اضتهًُت اْتػازٖا ٚػٗٝصاتٗا  .ايدؾاع املدْٞ ملٛضِ اؿر

ٚزؾع ايًٛا٤  .يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأؾبشت ع٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد ٭دا٤ َٗاَٗا يف اؿؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ

ُد بٔ ْاٜـ بٔ عبد ايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ , املبدٍ ايػهس يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل ق

ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا, ع٢ً دعُ٘ يكٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف تٓؿٝر خط١ َٛاد١ٗ ايطٛاز٨ باؿر , ٚسسؾ٘ ع٢ً 

عسب ايًٛا٤ املبدٍ عٔ غهسٙ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ نُا أ .تٛؾرلاإلَهاْات ناؾ١ ٭دا٤ َٗاَٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل

ا٭َرل خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ , ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً تٛدٝٗات٘ َٚتابعت٘ 

عبد اهلل ايعُسٚ َدٜس عاّ ايدؾاع  ٭عُاٍ قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر, َ٪ندًا إٔ قٝاد٠ ايدؾاع املدْٞ بإغساف َعايٞ ايؿسٜل ضًُٝإ بٔ

املدْٞ تطدس نٌ إَهاْٝاتٗا يك٠ٛ ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف تٓؿٝر خطط َٛاد١ٗ ايطٛاز٨ باؿر ٭دا٤ َٗاَٗا يف اؿؿاظ ع٢ً أَٔ 

تعدادات ثِ ؼدخ ايعكٝد خايد ايعٛد٠ زنٔ ايط١َ٬ مبػعس ٢َٓ سٍٛ اض .ٚض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ بأع٢ً دزدات ايهؿا٠٤ ٚايتُٝص

ايدؾاع املدْٞ باملػعس , سٝح أند سسف َسانص ايدؾاع املدْٞ باملػعس ع٢ً إشاي١ مجٝع َطببات اـطس ٚاؽاذ ناؾ١ اإلدسا٤ات 

اي٬ش١َ يط١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ, ٚذيو َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعداد ٚايتذٗٝص املبهس ٚايتٓطٝل ٚايتٛاؾٌ َع ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ 

٤ أعُاٍ ايهػـ ايٛقا٥ٞ ملٛاقع أدا٤ َٓاضو اؿر باملػاعس , َٚتابع١ َتطًبات ايط١َ٬ يف كُٝات اؿذاز ٚزعا١ٜ اؿذاز, ٚإدسا

ٚأغاز ايعكٝد ايعٛد٠ إىل ٚدٛد ق٠ٛ يإلغساف ايٛقا٥ٞ تٓتػس يف مجٝع أزدا٤ َػعس ٢َٓ ملتابع١  .َٚكسات اؾٗات اؿه١َٝٛ مبػعس ٢َٓ

ٕ اؿذاز, َٚتابع١ أْع١ُ ايط١َ٬ بٗا ٚايتدخٌ ايطسٜع ٚا٭ٚيٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ أعُاٍ ايط١َ٬ يف مجٝع َساؾل َػسٚع إضها
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ٚتػػٌٝ َأخر إطؿا٤ اؿسٜل , باإلقاؾ١ إىل َتابع١ مجٝع املٓاغط ايتذاز١ٜ ٚاـد١َٝ مبػعس ٢َٓ , ؼت إغساف نب١ َٔ ايكباط 

ٝد َٗٓدع أمحد ايػٗساْٞ عسقًا َٛدصًا عٔ اضتعدادات ايدؾاع ثِ قدّ زنٔ ايط١َ٬ مبػعس عسؾ٘ ايعك .امل٪ًٖني عًًُٝا ٚعًًُٝا يريو

املدْٞ يف عسؾ٘ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ, سٝح أغاز إىل تػط١ٝ مجٝع أزدا٤ عسؾ٘ بؿسم ايط١َ٬ ٚفُٛعات اإلغساف ايٛقا٥ٞ 

  .ٌ ٚؾٍٛ اؿذاز إىل عسؾ٘ٚاؿُا١ٜ املد١ْٝ , يًتأند َٔ تٛؾس ناؾ١ اغذلاطات ايط١َ٬ ٚعدّ ٚدٛد أٟ َطببات يًشٛادخ قب

ٚأند ايعكٝد َٗٓدع ايػٗساْٞ إىل إٔ اضتعدادات ايدؾاع املدْٞ بعسؾ٘ سلًت زؾد ٚؼًٌٝ ناؾ١ املداطس احملت١ًُ ٚاؽاذ اإلدسا٤ات 

اؾٗات  ايٛقا١ٝ٥ يًشد َٔ استُا٫ت ٚقٛعٗا ,باإلقاؾ١ إىل تٓؿٝر ؾسقٝات تدزٜب١ٝ ع١ًُٝ ملٛاد١ٗ َا قد ٜكع َٔ سٛادخ بايتٓطٝل َع

ٚؼدخ َدٜس ايط١َ٬ بإداز٠ ايدؾاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١ ايعكٝد عبداهلل ايكسغٞ , عٔ تهاٌَ اضتعدادات  .اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ

َسانص ايدؾاع املدْٞ يف مجٝع أسٝا٤ َه١ املهس١َ ملٛاد١ٗ ناؾ١ ا٫ؾذلاقٝات احملت١ًُ خ٬ٍ َٛضِ اؿر عدل خط١ تعتُد ع٢ً 

ـ ايٛقا٥ٞ ٚزؾد املداطس احملت١ًُ, ٚتؿعٌٝ آيٝات ايٛقا١ٜ َٔ اؿٛادخ , ٫ٚ ضُٝا يف املٓطك١ املسنص١ٜ تهجٝـ أعُاٍ ايهػ

ٚايطاسات احملٝط١ باملطذد اؿساّ ٚا٭سٝا٤ اجملاٚز٠ ٚؼدٜح املٛاقع اؿسد١ , ٚاييت تتصاٜد بٗا عٛاٌَ اـطٛز٠ يف مجٝع ا٭سٝا٤ , 

ٚأقاف ايعكٝد ايكسغٞ , ٚسلًت ا٫ضتعدادات تهجٝـ دٚزٜات املطح   .اؾ١ُ املكدض١ٚست٢ َٓاطل سذص ايطٝازات ع٢ً َداخٌ ايع

ايٛقا٥ٞ ٚتؿكد اغذلاطات ايط١َ٬ يف َٓػآت إضهإ اؿذاز املؿسح شلا ٚناؾ١ املٓػآت ا٭خس٣ اييت ٜستادٖا اؿذاز , باإلقاؾ١ إىل 

 .١ٝٓ َجٌ ٚشاز٠ اؿر يتٛع١ٝ اؿذاز بإدسا٤ات ايط١َ٬تٓؿٝر بساَر ايتٛع١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚعكد ٚزؽ عٌُ َع ناؾ١ اؾٗات املع

٫ؾتًا إىل إٔ ا٫ضتعدادات تكُٓت أٜكًا ػازب ؾسق١ٝ يًتعاٌَ َع سٛادخ ا٭بساز ٚاملباْٞ ايعاي١ٝ ٚنريو تهجٝـ أعُاٍ اؿُا١ٜ 

اإلٜٛا٤ , باإلقاؾ١ إىل ؽؿٝـ ق٠ٛ املد١ْٝ ٚأعُاٍ ايسؾد ٚايتطٗرل ٚؼدٜد املٛاقع اييت ميهٔ اضتدداَٗا يف تٓؿٝر خطط اإلخ٤٬ ٚ

ٚؼدخ زنٔ اؿُا١ٜ املد١ْٝ مبػعس َصديؿ١ ايعكٝد قُد ايكُاؽ , ؾأند ع٢ً تهاٌَ  .يدعِ اؿسّ ايػسٜـ ع٢ً َداز ايطاع١

طس دٗٛد َسانص ٚأزنإ ايط١َ٬ ٚاؿُا١ٜ املد١ْٝ يف َػاعس ٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات يف اؽاذ اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ قد ناؾ١ املدا

ا٫ؾذلاق١ٝ خ٬ٍ َٛضِ اؿر , ٚا٫ضتعداد ايهاٌَ يًتدخٌ ايطسٜع يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذٝر أثٓا٤ تٛاددِٖ باملػاعس , َٔ خ٬ٍ 

ايسؾد املبهس يًُداطس احملت١ًُ ٚإدسا٤ املطح ايٛقا٥ٞ املٝداْٞ ملٛاقع تٛادد اؿذاز ٚؼدٜد أؾكٌ أضايٝب ايتعاٌَ َع املداطس 

ٗاّ اؾٗات املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ , َػرلًا إىل تٛادد َٓدٚبني يهاؾ١ اؾٗات احملت١ًُ, ٚؼدٜد َ

ٚأغاز ايعكٝد ايكُاؽ إىل ٚدٛد خطط تؿؿ١ًٝٝ يًتعاٌَ َع   .اؿه١َٝٛ ع٢ً َداز ايطاع١ مبسنص عًُٝات ايطٛاز٨ يًدؾاع املدْٞ

 باملػاعس , مبا يف ذيو خطط اإلٜٛا٤ َٚٛاد١ٗ سٛادخ املٛاد اـطس٠ ٚخطط اإلخ٤٬ ايطيب ناؾ١ املداطس احملت١ًُ أثٓا٤ ٚدٛد اؿذاز

ؿاظ ثِ قدّ املتشدخ اإلع٬َٞ يًدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ايعكٝد خايد اؾٗين عسقا َٛدصًا ـط١ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يًش.

ضِ اؿر , َػرلًا إىل إٔ اـط١ تكُٓت زؾد إهابٝات َٛضِ اؿر ايعاّ املاقٞ ع٢ً ض١َ٬ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ خ٬ٍ َٛ

ٚت٬يف ايطًبٝات ٚايذلنٝص ع٢ً اؾٛاْب ايٛقا١ٝ٥ َٔ خ٬ٍ ايهػـ ايٛقا٥ٞ ع٢ً َٓػآت إضهإ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚا٭ضٛام 

ايجابت١ ٚاملٛزل١ٝ يتػط١ٝ مجٝع طسم ٚؾٍٛ اؿذاز يًُد١ٜٓ  ٚاملسانص ايتذاز١ٜ ٚتطٜٛس خطط اْتػاز ٚمتسنص ايٛسدات ٚايؿسم املٝدا١ْٝ

غدَات ايدؾاع املدْٞ , مبا يف ذيو ق٠ٛ يًتدخٌ ايطسٜع يف املٓطك١ املسنص١ٜ ٚق٠ٛ يدعِ اؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚايتٓطٝل َع اإلدازات 

داْب تهجٝـ ايسضا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ عدل ايدٚا٥س اؿه١َٝٛ باملد١ٜٓ َٔ خ٬ٍ ؾ١ٓ ؾٛز١ٜ يًتشهِ ٚايتٛدٝ٘ تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ إىل 

  .ايتًٝؿص١ْٜٝٛ بايؿٓادم ٚايػاغات ايٓكط١ٝ ايجابت١ يٛشاز٠ اؿر ٚز٥اض١ غ٪ٕٚ اؿسَني ايػسٜؿني باملد١ٜٓ املٓٛز٠

شح ٚاإلْكاذ ٚزدًا ع٢ً ض٪اٍ سٍٛ املطتذدات يف اضتعدادات ايدؾاع املدْٞ ؿر ٖرا ايعاّ , أند ايًٛا٤ محد املبدٍ َػازن١ ؾسٜل ايب

ايطعٛدٟ بهاٌَ ػٗٝصات٘ ٭ٍٚ َس٠ بعد سؿٛي٘ ع٢ً ايتؿٓٝـ ايدٚيٞ قُٔ قٛات ايدؾاع املدْٞ يف سر ٖرا ايعاّ , باإلقاؾ١ إىل 

ٞ اضتشداخ ؾسٜل يإلْكاذ اؾبًٞ ٚتأَني آيٝات ملباغس٠ اؿٛادخ يف املباْٞ ايعاي١ٝ ٚا٭بساز , باإلقاؾ١ إىل آي١ٝ ايبح ايتًٝؿصْٜٛٞ اؿ

شٛادخ ْٚكٌ ؾٛز٠ ؾٛز١ٜ َٔ َٛاقع ايب٬غات إىل عًُٝات ايدؾاع املدْٞ ٚتؿعٌٝ ْعاّ اؿٛادخ يف غسف َٚسانص ايعًُٝات يطسع١ يً
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َسنصًا َٛزلًٝا يًدؾاع املدْٞ خ٬ٍ سر ٖرا  26َباغس٠ ايب٬غات ٚتٛدٝ٘ ايٛسدات املٝدا١ْٝ ملٛاقع اؿٛادخ , َػرلُا إىل اضتشداخ 

ٚسٍٛ ض٪اٍ عٔ إدسا٤ات تٓؿٝر قساز سغ ايػاش املطاٍ يف املػاعس  .نصًا ثابتًا يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعسَس 250ايعاّ إىل داْب 

أند ايعكٝد خايد ايعٛد٠ إٔ ايكساز ٜبدأ تٓؿٝرٙ ؾعًًٝا يف أٍٚ ّٜٛ َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ ٚؾل ْطام دػسايف يهٌ املػاعس , سٝح ٜتٛىل 

اش قبٌ ٚؾٛشلا ملٓطك١ املػاعس , بُٝٓا ٜتٛىل ايدؾاع املدْٞ َط٪ٚي١ٝ تطبٝل قساز اؿعس داخٌ ا٭َٔ ايعاّ َط٪ٚي١ٝ قبط اضطٛاْات ايػ

املاي١ٝ ايؿٛز١ٜ عل املدايؿني , ٚعٔ تأثس  املػاعس مبا يف ذيو َكسات املٓػآت اؿه١َٝٛ َٚؿادز٠ نٌ َا ٜتِ قبط٘ ٚتطبٝل ايػساَات

ط ٚاضتعدادات ايدؾاع املدْٞ ؾأند ايعكٝد ايكسغٞ إٔ مجٝع اـطط املعد٠ تتطِ املػازٜع اؾازٟ تٓؿٝرٖا بايعاؾ١ُ املكدض١ ع٢ً خط

باملس١ْٚ ٚتطتٛعب ناؾ١ املطتذدات ٚاملػازٜع مبا يف ذيو َػسٚع تٛضع١ املطذد اؿساّ ٚتٛؾس نٌ اإلَهاْات ٚايبدا٥ٌ يًتعاٌَ َع 

تٓطٝل ٚايتعإٚ بني ايدؾاع املدْٞ ٚا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ , ٚأداب ايعكٝد ايكُاؽ عٔ َطت٣ٛ اي .ناؾ١ املداطس ا٫ؾذلاق١ٝ احملت١ًُ

ؾأند عكد عدد نبرل َٔ ٚزؽ ايعٌُ ٚايًكا٤ات ٚا٫دتُاعات َع ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ 

  .ٛاد٘ ايٛسدات ٚايؿسم املٝدا١ْٝباؿر ٚإهاد سًٍٛ دا١ُ٥ ٚتٓؿٝر بساَر تدزٜب١ٝ َػذلن١ يًتػًب ع٢ً ناؾ١ ايؿعٛبات اييت ت

ٚسٍٛ اغذلاطات ايط١َ٬ يف َٓػآت إضهإ اؿذاز بايعاؾ١ُ املكدض١ , أغاز َدٜس ايط١َ٬ بإداز٠ ايدؾاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١ 

١ ايٛازد٠ يف َٓػأ٠ مجٝعٗا خاقع١ ي٬غذلاطات ايؿٓٝ 4300إٔ إمجايٞ عدد املٓػآت املؿسح شلا بإضهإ اؿذٝر ٖرا ايعاّ ٚؾٌ إىل 

كايؿات يف َٓػآت إضهإ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚإسايتٗا إىل  ٥٫9ش١ إضهإ اؿذاز , يف سني أند ايعكٝد خايد اؾٗين زؾد 

  .َٓػآت يٛدٛد كايؿات يف َطانٔ اؿذاز , بُٝٓا أند ايعكٝد ّ 7ؾ١ٓ ايٓعس يف كايؿات ايط١َ٬ , ٚإغ٬م 

ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ خط١ اْتػاز ٚسدات ايدؾاع  .ْٞ بط١َ٬ ايتُدٜدات ايهٗسبا١ٝ٥ يف كُٝات اؿذازايػٗساْٞ عٓا١ٜ ايدؾاع املد

املدْٞ تٗدف إىل ضسع١ َباغس٠ ايب٬غات ٚايتػًب ع٢ً َػانٌ ايصساّ املسٚزٟ يف بعض املٛاقع باضتدداّ ؾسم ايدزادات ايٓاز١ٜ 

ا٭ْؿام , باإلقاؾ١ إىل ا٫ضتعداد ايهاٌَ يًتعاٌَ َع كاطس ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ , اجملٗص٠ يًتدخٌ ا٭ٚيٞ ملباغس٠ سٛادخ املسنبات ٚ

نُا أغاز املػازنٕٛ يف امل٪متس إىل ٚدٛد خط١ تؿؿ١ًٝٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز َطتددَٞ قطاز املػاعس ٚاؿد َٔ املداطس 

ا٤ مب٢ٓ ٚعسؾ١ َٚصديؿ١ , ٚإعداد قا١ُ٥ باملٛاقع اؿه١َٝٛ املستبط١ باـٝاّ ايتكًٝد١ٜ مبػعس عسؾ١ ٚإٜٛا٤ اؿذاز يف َعطهسات اإلٜٛ

ٚغدد املػازنٕٛ يف امل٪متس ع٢ً إٔ ؽصٜٔ اضطٛاْات ايػاش يف املػاعس  .ٚا٭١ًٖٝ اييت ميهٔ اضتدداَٗا يف اإلٜٛا٤ بايعاؾ١ُ املكدض١

 .ٜتِ تؿٓٝؿ٘ نذسمي١ تطتٛدب عكٛب١ ايطذٔ ٚؾل ايكٛابط املكسز٠
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 رٕهٍ اعزؼذادارهب ٌّىعُ اٌحظاإلحصبءاد اٌؼبِخ" 
 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25ايسٜاض 

 

َٔ خ٬ٍ ػٗٝص َسانص إسؿا٤ات اؿر ايس٥ٝط١ٝ  أْٗت َؿًش١ اإلسؿا٤ات ايعا١َ ٚاملعًَٛات اضتعداداتٗا ملٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ

د٠ يف نٌ َٔ َد١ٜٓ دد٠ ٚايطا٥ـ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ يبد٤ سؿس سذاز املكا١َ ع٢ً مجٝع َداخٌ َد١ٜٓ َه١ املهس١َ ٚاملسانص املطاْ

ٖـ ٚست٢ ايتاضع َٔ ْؿظ ايػٗس, ٚذيو باضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات ٚايدلفٝات املتعًك١ 1436ايداخٌ اعتبازا َٔ ا٭ٍٚ َٔ ذٟ اؿذ١ 

ٗد ايتدٝؿٞ إٔ بسْاَر إسؿا٤ات اؿر ايرٟ ٚأٚقح َدٜس عاّ َؿًش١ ا٫سؿا٤ات ايعا١َ ٚاملعًَٛات ايدنتٛز ؾ .ظُع ايبٝاْات آيٝا

ٜٗدف إىل تٛؾرل ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايػا١ًَ ٚايدقٝك١ عٔ أعداد اؿذاز سطب طسم ٚأٜاّ قدَِٚٗ ي٬ضتؿاد٠  تكّٛ بتطبٝك٘ املؿًش١

ايعا١ًَ اي٬ش١َ ـد١َ اؿذٝر  َٓٗا يف إعداد اـطط ٚايدلاَر اي٬ش١َ يتٛؾرل زعا١ٜ ْٛع١ٝ َتُٝص٠ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتكدٜس ايك٣ٛ

ٚبني َدٜس عاّ املؿًش١ َسانص إسؿا٤ات اؿر اييت أْٗت املؿًش١  .ٚاحملاؾع١ ع٢ً أَِٓٗ ٚزاستِٗ خ٬ٍ َٛضِ اؿر َٔ نٌ عاّ

ملسنص ا٫ضتعدادات يدٜٗا تٓكطِ إىل ْٛعني سطب طبٝع١ ايعٌُ املٛنٌ شلا, ا٭ٍٚ َسانص ز٥ٝط١ٝ ٚايجاْٞ َسانص َطاْد٠ ٚباضتجٓا٤ ا

ايس٥ٝطٞ ايرٟ ٜكع يف ٚضط َد١ٜٓ َه١ املهس١َ ؾإٕ مجٝع املسانص َكا١َ ع٢ً َداخٌ َد١ٜٓ َه١ املهس١َ ٚؼٝط بٗا َٔ مجٝع 

اؾٗات, أَا املسانص املطاْد٠ ؾٗٞ تٗدف يدعِ بعض املسانص اييت ودخ ؾٝٗا اختٓاقات َسٚز١ٜ ْتٝذ١ يهجس٠ ضٝازات اؿذاز اييت 

َسانص ز٥ٝط١ٝ ٜتِ َٔ خ٬شلا ع١ًُٝ سؿس اؿذاز ايكادَني اىل َد١ٜٓ َه١ املهس١َ إقاؾ١ إىل  6ٕ ٖٓاى أ ٚأغاز إىل .متس عدلٖا

املسنص ايس٥ٝطٞ يف َد١ٜٓ َه١ املهس١َ ٚايرٟ ٜتٛىل اإلغساف اإلدازٟ ٚايؿين ع٢ً ع١ًُٝ إسؿا٤ات اؿر, ٚتتُجٌ املسانص ايس٥ٝط١ٝ 

٠ ايطسٜع ٜٚعد أِٖ ٚأندل املسانص سٝح ميجٌ املعدل ايس٥ٝطٞ يًشذاز يف َسنص َه١/دد٠ ايطسٜع ٜٚكع ع٢ً طسٜل َه١/دد

ايكادَني عٔ طسٜل َد١ٜٓ دد٠, نُا إٔ ٖٓاى َسنص َه١/ دد٠ ايكدِٜ ٜٚكع ع٢ً طسٜل َه١/ دد٠ ايكدِٜ ٖٛ َعدل آخس يًكادَني 

املهس١َ , َٚسنص ايػسا٥ع ايرٟ ٜكع ع٢ً َٔ َد١ٜٓ دد٠ ,ٖٚٓاى َسنص ايتٓعِٝ ٜٚكع ع٢ً ايطسٜل ايٛاؾٌ بني املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚه١ 

ايطسٜل ايٛاؾٌ بني َه١ املهس١َ َٚد١ٜٓ ايطا٥ـ َسٚزا بايطٌٝ, نُا إٔ ٖٓاى َسنص ايهس ٜٚكع ع٢ً ايطسٜل ايٛاؾٌ بني َه١ 

 .املهس١َ ٚايطا٥ـ َسٚزا باشلدا, ٚأخرلا ٖٓاى َسنص اؾٓٛب ٜٚكع ع٢ً طسٜل ايًٝح/ داشإ بايكسب َٔ قس١ٜ ايطعد١ٜ

د ايدنتٛز ايتدٝؿٞ تؿسو٘ ٚدٛد ث٬ث١ َسانص َطاْد٠ يًُسانص ايس٥ٝط١ٝ يًشؿس ٚقد مت اضتهُاٍ ا٫ضتعدادات بٗا يف نٌ ٚأن

َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚدد٠ ٚايطا٥ـ خاؾ١ يف َٛاقـ ْكٌ سذاز ايداخٌ ٚاملطازات ٚقطات ايٓكٌ اؾُاعٞ َٚٛاقٝت اإلسساّ ٢ٖٚ َسنص 

ٚأٚقشت َؿًش١ اإلسؿا٤ات إٔ إمجايٞ عدد سذاز بٝت اهلل  .املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٚسنص ايطا٥ـ دد٠ يدعِ املسنص ايس٥ٝطٞ َٚسنص

ٚتٛشع عدد  .َٔ اإلْاخ 843.315َٔ ايرنٛز ٚ  1.241.923سادًا , َٛشعني َا بني  2.085.238ٖـ ( بًؼ 1435اؿساّ ايعاّ املاقٞ )

%, ٚايكادَني َٔ داخٌ املًُه١ ٚعددِٖ 66.6  ادا بٓطب١س 1.389.053اؿذاز َا بني ايكادَني َٔ خازز املًُه١ ٚعددِٖ 

% َٔ 66بٓطب١  سادا 459.162  نُا تٛشع سذاز ايداخٌ َا بني َكُٕٝٛ غرل ضعٛدٜني ٚعددِٖ %.33.4بٓطب١  سادا 696.185

ؾُٝا بًؼ إمجايٞ عدد ايطٝازات ايٓاق١ً ؾاز  .% َٔ إمجايٞ سذاز ايداخ34ٌساز بٓطب١  237.023إمجايٞ سذاز ايداخٌ, ٚضعٛدٜٕٛ

  .ضٝازات 46.108ايداخٌ 
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 اٌجذء فٍ رٕفُز خطخ اٌحظ اٌّىعُّخ ثصحخ اٌطبئف غشح رٌ اٌحغخ
 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25ايطا٥ـ 

 

ت بد٤ً َٔ غس٠ ذٟ اؿذ١ ايكادّ ٚست٢ َٓؿـ تبدأ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبشاؾع١ ايطا٥ـ يف تٓؿٝر خط١ اؿر ايؿش١ٝ ع٢ً مجٝع ايطسقا

ٚنػـ َدٜس إداز٠ ايطٛاز٨ ايؿش١ٝ بؿش١ ايطا٥ـ ضعٝد ايصٖساْٞ إٔ اـط١ تسنص ع٢ً تكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف  .ايػٗس

ت أقطاّ ايسمحٔ يف طسٜكِٗ إىل َه١ ٚست٢ عٛدتِٗ يب٬دِٖ, َكٝؿا إٔ اـط١ تتُجٌ يف زؾع اؾاٖص١ٜ يف مجٝع املطتػؿٝات , بايرا

ايطٛاز٨, ٚخؿٛؾا يف املطتػؿٝات ايطسؾ١ٝ ايٛاقع١ ع٢ً ايطسقات املدتًؿ١, باإلقاؾ١ إىل تػػٌٝ املسانص ايؿش١ٝ يف ن٬ً َٔ 

ايعطٝـ , زقٛإ , املطاز, ايطٌٝ ايهبرل, َٝكات ايطٌٝ, َٝكات ٚادٟ قسّ, ايطس ع٢ً َداز ايطاع١, نريو ػٗٝص ؾسم طب١ٝ يف 

ٚأغاز إىل تٛؾرل نُٝات َٔ ايدّ   .١َٝ ٚا٭١ًٖٝ ٚاملسانص املٓاٚب١ ع٢ً َداز ايطاع١ ؼطبا ٭ٟ طاز٨مجٝع املطتػؿٝات اؿهٛ

َٚػتكات٘ يف مجٝع بٓٛى ايدّ ؼطبا ٭٨ طاز٨, ٚقٝاّ إداز٠ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات بايتٓطٝل َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ يف ساي١ ٚدٛد 

اي٬ش١َ, َ٪ندا إٔ اـط١ تدعِ املسانص ايؿش١ٝ املٓاٚب١ بايك٣ٛ ايعا١ًَ اي٬ش١َ, ٚتعٌُ  َا ٜطتدعٞ املػازن١ بايؿسم ايطب١ٝ املٝدا١ْٝ

مما ٜرنس إٔ مجٝع املساؾل ايؿش١ٝ  .ع٢ً ايتٓطٝل ٚإَداد ٚ تصٜٚد املسانص مبا ؼتاد٘ َٔ ايتذٗٝصات ايطب١ٝ املدتًؿ١ ٚا٭د١ٜٚ

نِ, سٝح  430ايؿش١ٝ حملاؾع١ ايطا٥ـ اييت تؿٌ بعكٗا إىل  باحملاؾع١ دٓدت ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ َٓر دخٛشلِ إىل اؿدٚد

زٚعٞ يف خط١ اؿر تكازب املطاؾات يًُسانص ايعا١ًَ ع٢ً َداز ايطاع١ ملطاْد٠ املطتػؿٝات, ٚيتكدِٜ خدَات ع٬د١ٝ ٚاضعاؾ١ٝ ذات 

 .يهبرلَطت٣ٛ عايٞ يكٝٛف ايسمحٔ ع٢ً ايطسقات , أُٖٗا طسٜل ايطا٥ـ ايسٜاض ايطسٜع, ٚطسٜل ايطٌٝ ا
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 ِذَش عبِؼخ أَ اٌمشي َفززح اٌٍمبء اٌغٕىٌ ٌٍجبحضُٓ فٍ ِىعُ اٌحظ

 
 عّ ٚا 2015ضبتُدل  09ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  25َه١ املهس١َ 

ايّٝٛ ايًكا٤ ايعًُٞ ايطٟٓٛ يًباسجني ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ   اؾتتح َعايٞ َدٜس داَع١ أّ ايكس٣ ايدنتٛز بهسٟ بٔ َعتٛم عطاع

باسجًا َٚطاعدا,  75دزاض١ ٚبسْافًا َطتُسًا مبػازن١  31يرٟ ْعُ٘ َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٭عاخ اؿر إلدسا٤ ٖـ ا1436

عكٛز َعايٞ عكٛ ١٦ٖٝ نباز ايعًُا٤ ايدنتٛز عبدايٖٛاب إبساِٖٝ أبٛ ضًُٝإ , ٚٚنٌٝ اؾاَع١ يًػ٦ٕٛ ايتع١ًُٝٝ ايدنتٛز 

 .ات اؿه١َٝٛ ذات ايع٬ق١ ,ٚذيو باـ١ُٝ ايبشج١ٝ مبكس املعٗد باؾاَع١ يف ايعصٜص١ٜعبدايعصٜص بٔ زغاد ضسٚدٞ ٚممجًٞ اؾٗ

يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٜػازى نب١ َٔ باسجٞ املعٗد ٜكدَٕٛ خ٬ؾ١ خدلاتِٗ  ٚقاٍ عُٝد املعٗد ايدنتٛز عاطـ بٔ سطني أؾػس: إْ٘

ٓاؾر اؾ١ٜٛ, اييت تػطٞ عددًا َٔ اجملا٫ت َجٌ ا٫قتؿاد, ٚايتػر١ٜ , يف ايدزاضات املتعًك١ باؿسَني ايػسٜؿني ٚاملػاعس املكدض١ ٚامل

ٚايتٛع١ٝ ٚاإلزغاد, ٚايٓكٌ ٚإداز٠ اؿػٛد, ٚاؾٛاْب ايب١ٝ٦ٝ ٚايؿش١ٝ, ٚاملٓع١َٛ املعًَٛات١ٝ ٚاإلسؿا١ٝ٥ , باإلقاؾ١ يًدلاَر اييت 

ٚأند إٔ املط٪ٚيٝات املًكا٠ ع٢ً عاتل َعٗد خادّ  .بسْافاهسٜٗا املعٗد يف نٌ عاّ يٝؿبح عددٖا ا٫مجايٞ ٚاسد ٚث٬ثني دزاض١ ٚ

شلرا املعٗد, تتطًب َٓا برٍ املصٜد َٔ  -أٜدٖا اهلل  –اؿسَني ايػسٜؿني ٭عاخ اؿر ٚايعُس٠, ٚايجك١ اييت تٛيٝٗا سهَٛتٓا ايسغٝد٠ 

نتٛز بهسٟ بٔ َعتٛم عطاع ع٢ً ايدعِ ايرٟ اؾٗد ٚايٛقت ٚاملٛازد , َتكدًَا ظصٌٜ ايػهس ٚايتكدٜس ملعايٞ َدٜس اؾاَع١ ايد

 .ايباسجني املػازنني يف ٖرا املٛضِ َتًُٓٝا شلِ ايتٛؾٝل ٚايطداد يف دزاضاتِٗ ٚأعاثِٗ نُا تكدّ ظصٌٜ ايػهس ؾُٝع ًٜكاٙ املعٗد,

ؿًب١ ٚتؿٓٝؿٗا بإضهإ ايصٚاز َٔ داْب٘ ْاقؼ ايباسجٕٛ مناذز َٔ ايدزاضات اييت قدَٗا املعٗد اييت سلًت دزاض١ " َعدٍ ايٓؿاٜات اي

باملد١ٜٓ املٓٛز٠" اييت قدَٗا ايدنتٛز عبداهلل بٔ ؾٝؿٌ ايطباعٞ , ٚدزاض١ "تٓعِٝ سسن١ املػا٠ ع٢ً ايطسم امل٪د١ٜ إىل دبٌ ايسمح١" 

از يف فاٍ اييت قدَٗا ايباسح ايدنتٛز قُد بٔ عبداهلل إدزٜظ , ٚدزاض١ " تطٜٛس َٓع١َٛ َعًَٛات١ٝ َتها١ًَ يدعِ َتدرٟ ايكس

اؿر ٚايعُس٠ " اييت قدَت َٔ ايباسح ايدنتٛز قُد بٔ ؾدٜل لّٛ , باإلقاؾ١ إىل دزاض١ " خؿا٥ـ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛزلٞ 

بعد ذيو أيك٢ َعايٞ َدٜس اؾاَع١ ايدنتٛز بهسٟ بٔ َعتٛم  .ٖـ" ٚاملكد١َ َٔ ايدنتٛز أمحد بٔ سامت قاق1436ٞزَكإ ٚاؿر 

َٔ خ٬ٍ تطدرل  -إٜدٖا اهلل  –ؾٝٗا ايدعِ ايهبرل ٚاي٬ قدٚد ايرٟ تكدَ٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني  عطاع نًُت٘ قدز

ايبشٛخ ايع١ًُٝ يف فا٫ت اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ ي٬زتكا٤ باـدَات اييت تكدَٗا املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يكٝٛف ايسمحٔ ٚايصٚاز 

 .٤ ٚايهؿا٠٤ ٚايتُٝص يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤ ؾسٜكتِٗ َٚٓاضهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١ٚاملعتُسٜٔ ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ َٔ ا٭دا

ٚبني إٔ ٖرا ايًكا٤ ايرٟ تٓعُ٘ اؾاَع١ ممج١ً يف َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٭عاخ اؿر ٚايعُس٠ ٜعد َٓاضب١ ع١ًُٝ ض١ٜٛٓ ًٜتكٞ 

اضات َٚكذلسات, ٚتبادٍ ٚدٗات ايٓعس, ٚاإلؾاد٠ َٔ ؾٝٗا املدتؿٕٛ يف فاٍ اؿر ٚايعُس٠ يعسض خ٬ؾ١ َا يدِٜٗ َٔ أعاخ ٚدز

إٔ ؽسز دزاضات املعٗد شلرا ايعاّ بتٛؾٝات  ٚمت٢ٓ َعايٝ٘  .أسدخ ايتكٓٝات ايعامل١ٝ, يًسقٞ غد١َ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚاز

سؿع٘ –بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  ٚأطسٚسات ؽدّ أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ ٚؾل تطًعات ٚز٣٩ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ اؿر ٚخدَات٘ ؾٛز٠ منٛذد١ٝ ٚعٌُ َتؿسد ٜعهظ ايتطٛز ايتُٟٓٛ ٚايبػسٟ ايرٟ تكدَ٘ املًُه١ َٔ أدٌ  -اهلل

ايطُٛ  ٚمثٔ ا٫ٖتُاّ ايهبرل ٚاملتابع١ اؿجٝج١ اييت ٜٛيٝٗا ؾاسب .خد١َ املطًُني ايكادَني َٔ أما٤ ا٭زض ٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر ٚايعُس٠

املًهٞ ا٭َرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبد ايعصٜص ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚٚشٜس ايداخ١ًٝ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا بأعُاٍ اؿر يف نٌ 

عاّ ٚنريو َتابعت٘ يٮعاخ ٚا٭طسٚسات اييت ٜكدَٗا َعٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٭عاخ اؿر ٚايعُس٠ َٔ خ٬ٍ َػازٜع ع١ًُٝ 

ٚقدز املتابع١ املطتُس٠ اييت ٜٛيٝٗا ؾاسب ايطُٛ املًهٞ  .ًٝٗا َتدؿؿني َٚتُهٓني يف ايعٌُ ايبشجٞ يف اؾاَع١عج١ٝ ٜػسف ع

, َجًُٓا دعِ  ا٭َرل خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ يًُعٗد

 .ّ ايدخٌٝ يٮعُاٍ اييت ٜكّٛ بٗا املعٗدٚاٖتُاّ َعايٞ ٚشٜس ايتعًِٝ ايدنتٛز عصا
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 ئَمبف اٌؼًّ فٍ عُّغ اٌّششوػبد ثّشوضَخ ِىخ حفبظًب ػًٍ عالِخ اٌحغبط
 ألف شخص حال الكوارث 06معسكرات إيواء بالمشاعر بسعة  4ركن الحماية: 

 

 10/09/2015اـُٝظ  َه١ املهس١َ -ابتطاّ غكداز 

 

زنٔ اؿُا١ٜ مبػعس َصديؿ١ ايعكٝد قُد ايكُاؽ, بإٔ ٖٓاى خططا َعد٠ يعًُٝات اإلخ٤٬ ٚاإلٜٛا٤ يف سا٫ت ايهٛازخ ٜتِ  نػـ

تطبٝكٗا ٜٚػازى ؾٝٗا اؾٗات ايسزل١ٝ ذات ايع٬ق١ نا٭َٔ ايعاّ ٚايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ٚنريو خطط َٚسانص قدد٠ يإلٜٛا٤ ٜتِ إدزادٗا 

أيـ  20ٚأقاف ايعكٝد ايكُاؽ, يدٜٓا َعطهسٟ إٜٛا٤ يف َػعس عسؾ١ بطاق١ اضتٝعاب١ٝ تؿٌ يـ  .اـؿٛف ضًٜٓٛا يف اـطط املعد٠ بٗرا

آ٫ف غدـ, با٫قاؾ١ ي٬ضتؿاد٠  10أيـ غدـ, َٚعهطس اٜٛا٤ يف املعٝؿِ بطع١  30غدـ, َٚعطهس إٜٛا٤ يف َػعس َصديؿ١ بطع١ 

ٚٚسدات ضه١ٝٓ يف ايعاؾ١ُ املكدض١, َػرلا إىل إٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ تتٛىل ػٗٝص  َٔ مجٝع املٛاقع املُه١ٓ َٔ َدازع ٚؾٓادم ٚؾا٫ت زٜاق١ٝ

 .دقٝك١, بُٝٓا ٜتٛىل ايدؾاع املدْٞ اؾاْب ايتػػًٝٞ ملعطهس ا٫ٜٛا٤ 120-60املٛاقع َٔ سٝح اإلغاث١ ٚاإلعاغ١ يف َد٠ تذلاٚح بني 

, أْ٘ مت إٜكاف ايعٌُ يف مجٝع املػسٚعات احملٝط١ «املد١ٜٓ« ايكسغٞ يـإىل ذيو أند َدٜس إداز٠ ايط١َ٬ بايعاؾ١ُ املكدض١ ايعكٝد عبداهلل

باؿسّ املهٞ ايػسٜـ, ٚاملٓطك١ املسنص١ٜ بايهاٌَ سؿاظا ع٢ً أَٔ ٚض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ ٚايٛقا١ٜ َٔ ناؾ١ ا٭خطاز اييت تستبط 

كسغٞ, بايٓطب١ ملػسٚع تٛضع١ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚأقاف اي .با٭عُاٍ اإلْػا١ٝ٥ بٗرٙ املػسٚعات َٔ بد٤ َٛضِ اؿر ٚست٢ اْتٗا٥٘

 يًشسّ املهٞ ايػسٜـ مت إٜكاف ايعٌُ يف أدصا٤ نبرل٠ َٔ املػسٚع اسذلاشٜا خاؾ١ املٛاقع اييت تػسف ع٢ً ايطسم ٚاملُسات َٔ ٚإىل اؿسّ,

ع املدْٞ, َٔ سٝح ؼدٜد املطازات ٚٚقع ايًٛسات َٖٓٛا بإٔ ايػسن١ املٓؿر٠ يًُػسٚع ًَتص١َ بهٌ إدسا٤ات ايط١َ٬ اييت أيصَٗا بٗا ايدؾا

اإلزغاد١ٜ بعد٠ يػات, ٚايتٛادد ايهبرل ٚع٢ً َداز ايطاع١ ملدتؿٞ ايط١َ٬, باإلقاؾ١ يتٓٛع ٚاضتشداخ َتطًبات ايط١َ٬ ٫ضتٝعاب 

 .املتػرلات اييت قد تطسأ ع٢ً َٛقع ايعٌُ
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 أٌف ػبًِ َشبسوىْ فٍ أػّبي اٌحظ 32وصَش اٌجٍذَبد: 

 

 10/09/2015اـُٝظ  ايسٜاض –عبداهلل ايػ٬ُْٞ 

 

أيـ ؾسد ٜػازنٕٛ يف أعُاٍ اؿر شلرا ايعاّ َٔ خ٬ٍ َػسٚعات ايٛشاز٠  23نػؿت ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ عٔ إٔ أنجس َٔ 

ع١َٛ َٔ اإلدسا٤ات يًتدًـ ٚا٭َاْات ٚايبًدٜات بهٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١, سٝح تٓؿر خط١ تتكُٔ َٓ

ايطسٜع ٚاٯَٔ َٔ ايٓؿاٜات يف مجٝع أعُاٍ اؿر, َٚتابع١ تطبٝل اغذلاطات ايؿش١ ايعا١َ يف مجٝع املطاخل ٚاجملاشز بايعاؾ١ُ املكدض١ 

ػسٜؿني ٚؾّست مجٝع ٚأند ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ املٗٓدع عبدايًطٝـ بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ إٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني اي .ٚاملػاعس

اإلَهاْٝات ٚايتط٬ٝٗت ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١, ٚأٚقح َعايٝ٘ إٔ ايٛشاز٠ أْٗت ناؾ١ 

ٖـ, َٔ خ٬ٍ إعداد ٚتأٌٖٝ 1436ايذلتٝبات ٚاإلدسا٤ات إللاح خططٗا ايتػػ١ًٝٝ ٚبساَر عًُٗا اـاؾ١ بأعُاٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ٛادز ايبػس١ٜ ٚاإلَهاْٝات اٯي١ٝ. ٚأند املٗٓدع عبدايًطٝـ آٍ ايػٝذ إٔ مجٝع ايكطاعات بٛشازت٘ تػٗد داٖص١ٜ نا١ًَ, سٝح مت ايه

ػٗٝص املعدات ٚاٯيٝات ٚتطدرل مجٝع اإلَهاْٝات اي٬ش١َ يتكدِٜ أع٢ً َطتٜٛات اـد١َ ايبًد١ٜ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َع ا٭خر يف 

ٚأغاز إىل إٔ خط١  .ػسٚعات اؾدٜد٠ اييت تٓؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ي٬ضتؿاد٠ َٓٗا خ٬ٍ َٛضِ اؿرا٫عتباز مجٝع امل

( غدًؿا يتٓؿٝر اـط١ 23050ايٛشاز٠ قُٓت ْػس عدد نبرل َٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ اجملٗص٠ بهٌ اٯيٝات ٚاملعدات اـاؾ١, سٝح مت ػٓٝد )

 .ضاع١ يف املٓاطل املصدمح١ ٚذيو بٓعاّ ايٛزدٜات املتداخ١ً 24فاٍ ايٓعاؾ١ ضٝهٕٛ ايعٌُ ع٢ً َداز اييت تػٌُ مجٝع اجملا٫ت, ؾؿٞ 
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 آٌُخ ٌٍحفبظ ػًٍ عالِخ اٌحغبط 2033سعً دفبع ِذٍٔ رذػّهُ  17600

 تخزين أسطوانات الغاز بالمشاعر يصنف كجريمة تستوجب السجن

 

 

 ايطٓدٟ َٓؿٛز - تؿٜٛس املهس١َ َه١ - ايربٝاْٞ طايب

 10/09/2015 اـُٝظ

 

أند قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ يف اؿر ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص 

املبدٍ تهاٌَ اضتعدادات ٚداٖص١ٜ خطط ايدؾاع املدْٞ ملٛضِ سر 

ٖرا ايعاّ ناغؿا عدد َٔ املداطس ا٫ؾذلاق١ٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ 

 .ٚاؿسا٥ل ٚايعٛاؾـ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚسٛادخ املسنباتٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس تػٌُ كاطس ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ 

زدٌ دؾاع  17600ٚأغاز يف امل٪متس ايؿشؿٞ يكٝادات قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ٚايرٟ عكد ظٗس اَظ بايعاؾ١ُ املكدض١ اىل َػازن١ 

كٓٝات يف إداز٠ ايعًُٝات آي١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ يف مجٝع أعُاٍ اؿر ٚباضتدداّ أسدخ ايت 3800َدْٞ ٜدعُِٗ 

املٝدا١ْٝ. ٚقاٍ إ َٔ ددٜد اعُاٍ ٚخطط ايدؾاع املدْٞ شلرا ايعاّ َػازن١ ؾسٜل ايبشح ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ ٚاهاد ٚسدات َتدؿؿ١ 

تهًُت ٚقاٍ إ مجٝع قٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف ١َُٗ اؿر اض. يف اإلْكاذ باملٓاطل اؾب١ًٝ ٚٚسدات َهاؾش١ املٛاد اـطس٠

اْتػازٖا ٚػٗٝصاتٗا يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ زاؾعا ايػهس يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ 

ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ع٢ً دعُ٘ يكٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف تٓؿٝر خط١ َٛاد١ٗ 

ٛاز٨ باؿر ٚسسؾ٘ ع٢ً تٛؾرل ناؾ١ ا٫َهاْات ٫دا٤ َٗاَٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٫َجٌ نُا أعسب عٔ غهسٙ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ايط

ا٫َرل خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً 

املدْٞ باؿر َ٪ندا إ قٝاد٠ ايدؾاع املدْٞ باغساف َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ  تٛدٝٗات٘ َٚتابعت٘ ٫عُاٍ قٛات ايدؾاع

ايعُسٚ تطدس نٌ اَهاْٝاتٗا يكٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف تٓؿٝر خطط َٛاد١ٗ ايطٛاز٨ باؿر ٫دا٤ َٗاَٗا يف اؿؿاظ ع٢ً 

يف اضتعدادات ايدؾاع املدْٞ ؿر ٖرا ايعاّ , اغاز ايًٛا٤ محد املبدٍ ٚزدًا ع٢ً ض٪اٍ سٍٛ املطتذدات  .أَ ٚض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ

اىل َػازن١ ؾسٜل ايبشح ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ بهاٌَ ػٗٝصات٘ ٭ٍٚ َس٠ بعد سؿٛي٘ ع٢ً ايتؿٓٝـ ايدٚيٞ قُٔ قٛات ايدؾاع املدْٞ 

اغس٠ اؿٛادخ يف املباْٞ ايعاي١ٝ ٚا٭بساز , باإلقاؾ١ يف سر ٖرا ايعاّ , باإلقاؾ١ إىل اضتشداخ ؾسٜل يإلْكاذ اؾبًٞ ٚتأَني آيٝات ملب

إىل آي١ٝ ايبح ايتًٝؿصْٜٛٞ اؿٞ يًشٛادخ ْٚكٌ ؾٛز٠ ؾٛز١ٜ َٔ َٛاقع ايب٬غات إىل عًُٝات ايدؾاع املدْٞ ٚتؿعٌٝ ْعاّ اؿٛادخ يف 

َسنصًا َٛزلًٝا  26َػرلُا إىل اضتشداخ  غسف َٚسانص ايعًُٝات يطسع١ َباغس٠ ايب٬غات ٚتٛدٝ٘ ايٛسدات املٝدا١ْٝ ملٛاقع اؿٛادخ ,

َسنصًا ثابتًا يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس. ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ خط١ اْتػاز  250يًدؾاع املدْٞ خ٬ٍ سر ٖرا ايعاّ إىل داْب 

باضتدداّ ؾسم  ٚسدات ايدؾاع املدْٞ تٗدف إىل ضسع١ َباغس٠ ايب٬غات ٚايتػًب ع٢ً َػانٌ ايصساّ املسٚزٟ يف بعض املٛاقع

ايدزادات ايٓاز١ٜ اجملٗص٠ يًتدخٌ ا٭ٚيٞ ملباغس٠ سٛادخ املسنبات ٚا٭ْؿام , باإلقاؾ١ إىل ا٫ضتعداد ايهاٌَ يًتعاٌَ َع كاطس 

َٔ دٗت٘ اند ايعكٝد خايد ايعٛد٠ زنٔ ايط١َ٬ مبػعس ٢َٓ سسف َسانص ايدؾاع املدْٞ باملػعس ع٢ً اشاي١ مجٝع  .ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ
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ت اـطس ٚاؽاذ ناؾ١ ا٫دسا٤ات اي٬ش١َ يط١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعداد ٚايتذٗٝص املبهس ٫ٚتٓطٝل ٚايتٛاؾٌ َع َطببا

ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ ىد١َ اؿذاز ٚادسا٤ اعُاٍ ايهػـ ايٛقا٥ٞ ملٛاقع ادا٤ َٓاضو اؿر باملػاعس َٚتابع١ َتطًبات ايط١َ٬ يف 

ٚاغاز إىل ٚدٛد ق٠ٛ ي٬غساف ايٛقا٧٥ تٓتػس يف مجٝع ازدا٤ َػعس ٢َٓ  0ات اؿه١َٝٛ مبػعس ٢َٓ كُٝات اؿذاز َٚكسات اؾٗ

ملتابع١ أعُاٍ ايط١َ٬ يف مجٝع َساؾل َػسٚع إضهإ اؿذاز َٚتابع١ اْع١ُ ايط١َ٬ بٗا ٚايتدخٌ ايطسٜع ٚا٫ٚيٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ 

ٝع املٓاغط ايتذاز١ٜ ٚاـد١َٝ مبػعس ٢َٓ ؼت إغساف نب١ َٔ ايكباط امل٪ًٖني ٚتػعٌٝ َاخر اطؿا٤ اؿسٜل باإلقاؾ١ اىل َتابع١ مج

ٚزدًا ع٢ً ض٪اٍ عٔ إدسا٤ات تٓؿٝر قساز سغ ايػاش املطاٍ يف املػاعس أند ايعكٝد ايعٛد٠ إٔ ايكساز ٜبدأ تٓؿٝرٙ  .عًُٝا ٚعًُٝا يريو

اعس , سٝح ٜتٛىل ا٭َٔ ايعاّ َط٪ٚي١ٝ قبط اضطٛاْات ايػاش قبٌ ؾعًًٝا َٓر أٍٚ ّٜٛ َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ ٚؾل ْطام دػسايف يهٌ املػ

ٚؾٛشلا ملٓطك١ املػاعس , بُٝٓا ٜتٛىل ايدؾاع املدْٞ َط٪ٚي١ٝ تطبٝل قساز اؿعس داخٌ املػاعس مبا يف ذيو َكسات املٓػآت اؿه١َٝٛ 

ْب٘ قدّ ايعكٝد َٗٓدع امحد ايػٗساْٞ زنٔ َٔ دا .َٚؿادز٠ نٌ َا ٜتِ قبط٘ ٚتطبٝل ايػساَات املاي١ٝ ايؿٛز١ٜ عل املدايؿني

ايط١َ٬ مبػعس عسؾ١ عسقا َٛدصا عٔ اضتعدادات ايدؾاع املدْٞ يف عسؾ١ َػرلا اىل تػط١ٝ طٌ ازدا٤ املػعس بؿسم ايط١َ٬ 

قبٌ ٚؾٍٛ ٚفُٛعات ا٫غساف ايٛقا٥ٞ ٚاؿُا١ٜ املد١ْٝ يًتأند َٔ تٛؾس ناؾ١ اغذلاطات ايط١َ٬ ٚعدّ ٚدٛد اٟ َطببات يًشٛادخ 

اؿذاز اىل عسؾ١ . ٚقاٍ ايػٗساْٞ إ ا٫ضتعدادات سلًت زؾد ٚؼًٌٝ ناؾ١ املداطس احملت١ًُ ٚاؽاذ ا٫دسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ يًشد َٔ 

استُا٫ت ٚقٛعٗا با٫قاؾ١ اىل تٓؿٝر ؾسقٝات تدزٜب١ٝ ع١ًُٝ ملٛاد١ٗ َاقد ٜكع َٔ سٛادخ بايتٓطٝل َع اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ. 

َٔ دٗت٘ أند ايعكٝد عبداهلل ايكسغٞ َدٜس  .ساْٞ عٓا١ٜ ايدؾاع املدْٞ بط١َ٬ ايتُدٜدات ايهٗسبا١ٝ٥ يف كُٝات اؿذازٚأند ايػٗ

ايط١َ٬ باداز٠ ايدؾاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١ تهاٌَ اضتعدادات َسانص ايدؾاع املدْٞ يف مجٝع اما٤ َه١ املهس١َ ملٛاد١ٗ ناؾ١ 

َٛضِ اؿر َٔ خ٬ٍ خط١ تعتُد ع٢ً تهجٝـ اعُاٍ ايهػـ ايٛقا٥ٞ ٚزؾد املداطس احملت١ًُ ٚتؿعٌٝ  ا٫ؾذلاقٝات احملت١ًُ خ٬ٍ

ايٝات ايٛقا١ٜ َٔ اؿٛادخ ٫ضُٝا املٓطك١ املسنص١ٜ ٚايطاسات احملٝط١ باملطذد اؿساّ ٚا٫سٝا٤ اجملاٚز٠ ٚؼدٜح املٛاقع اؿسد١ 

ٚعٔ تأثرل املػازٜع اؾازٟ تٓؿٝرٖا بايعاؾ١ُ املكدض١ ع٢ً خطط ٚاضتعدادات ايدؾاع ٚاييت تتصاٜد بٗا عٛاٌَ اـطٛز٠ يف محٝع ا٫سٝا٤ 

املدْٞ أند ايكسغٞ إٔ مجٝع اـطط املعد٠ تتطِ باملس١ْٚ ٚتطتٛعب ناؾ١ املطتذدات ٚاملػازٜع مبا يف ذيو َػسٚع تٛضع١ املطذد 

َػرلا إٔ إمجايٞ عدد املٓػآت املؿسح شلا . ذلاق١ٝ احملت١ًُاؿساّ ٚتٛؾس نٌ اإلَهاْات ٚايبدا٥ٌ يًتعاٌَ َع ناؾ١ املداطس ا٫ؾ

 .َٓػأ٠ مجٝعٗا خاقع١ ي٬غذلاطات ايؿ١ٝٓ ايٛازد٠ يف ٥٫ش١ إضهإ اؿذاز 4300بإضهإ اؿذٝر ٖرا ايعاّ ٚؾٌ إىل 

اؿُا١ٜ املد١ْٝ يف ٢َٓ ؾُٝا أند زنٔ اؿُا١ٜ املد١ْٝ مبػعس َصديؿ١ ايعكٝد قُد ايكُاؽ ػٗٝص مجٝع َسانص ٚازنإ ايط١َ٬ ٚ

َٚصديؿ١ ٚعسؾات ٚاؽاذ ا٫دسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ قد ناؾ١ املداطس ا٫ؾذلاق١ٝ ٚمت زؾد املداطس احملت١ًُ ٚادسا٤ املطح ايٛقا٥ٞ املٝداْٞ 

ؾاع املدْٞ يف ملٛاقع تٛادد اؿذاز ٚؼدٜد اؾكٌ اضايٝب ايتعاٌَ َع احملاطس احملت١ًُ ٚؼدٜد َٗاّ اؾٗات املع١ٝٓ بتٓؿٝر اعُاٍ ايد

 .سا٫ت ايطٛاز٨ َػرلا إىل تٛادد َٓدٚبني يهاؾ١ اؾٗات اؿه١َٝٛ ع٢ً َداز ايطاع١ مبسنص عًُٝات ايطٛاز٨ يًدؾاع املدْٞ

ٍ َٔ دٗت٘ أند ايعكٝد خايد اؾٗين املتشدخ اإلع٬َٞ يًدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ خط١ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠, اْ٘ َٔ خ٬

 7كايؿات يف َٓػآت إضهإ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚإسايتٗا إىل ؾ١ٓ ايٓعس يف كايؿات ايط١َ٬ , ٚإغ٬م  9ط١ مت زؾد اـ

َٓػآت يٛدٛد كايؿات يف َطانٔ اؿذاز, ٚغدد املػازنٕٛ يف امل٪متس ع٢ً إٔ ؽصٜٔ اضطٛاْات ايػاش يف املػاعس ٜتِ تؿٓٝؿ٘ 

ٚيف ْٗا١ٜ امل٪متس أعسب َدٜس إداز٠ اإلع٬ّ ٚايٓاطل اإلع٬َٞ يكٛات ايدؾاع   .ايكٛابط املكسز٠نذسمي١ تطتٛدب عكٛب١ ايطذٔ ٚؾل 

املدْٞ يف اؿر ايعكٝد عبداهلل ايعسابٞ اؿازثٞ عٔ غهسٙ ملُجًٞ ٚضا٥ٌ ا٫ع٬ّ َٚا بريت ٚضا٥ًِٗ َٔ دٗٛد ملتابع١ ٚتػط١ٝ خطط 

 . قا١ٝ٥ ْٚػس ثكاؾ١ ايط١َ٬ بني اؿذازايدؾاع املدْٞ ملٛضِ اؿر ٚدعِ بساَر ايتٛع١ٝ ايٛ
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 ٌششوبدعالِخ اٌحغبط رطبسد ا

 

 ١املهسَ َه١ - ايكسغٞ ٚددٟ

سرز املًتك٢ ا٭ٍٚ يًط١َ٬ ٚايطٛاز٨ ايرٟ ْعُ٘ اجملًظ ايتٓطٝكٞ مل٪ضطات ٚغسنات سذاز ايداخٌ أَظ, َٔ ٚقٛع ايػسنات 

ٚامل٪ضطات يف ضبع كاطس قد تٗدد ض١َ٬ اؿذاز, ٚسدد املًتك٢ ايرٟ ساقس ؾٝ٘ ا٭خؿا٥ٞ اضتػازٟ ايط١َ٬ املعتُد٠ َٔ امل٪ضط١ 

طسم يت٬يف  10املدزب إبساِٖٝ باسٜٛسخ, ٚعكٛز َطتػاز ٚشٜس اؿر ايًٛا٤ ايدنتٛز قُد ايكسْٞ, ايعا١َ يًتدزٜب ايتكين ٚاملٗين 

َٔ املِٗ إٔ ٜهٕٛ يد٣ »ٚقاٍ املدزب إبساِٖٝ باسٜٛسخ  .تًو املداطس, َعتدلا إٔ تطبٝل اـطٛات نؿ١ًٝ بت٬يف املداطس بدزد١ عاي١ٝ

ٔ ايٛعٞ بٗرٙ املداطس, َٚا إخكاعِٗ ملجٌ ٖرٙ املًتكٝات إ٫ ٫ضتػعازِٖ مبد٣ ايعاًَني يف غسنات َٚ٪ضطات اؿذاز دزد١ عاي١ٝ َ

أ١ُٖٝ ايط١َ٬ ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ, ؾايبعد عٔ ا٫زػاي١ٝ ٚايعػٛا١ٝ٥ يف ايعٌُ, ٚاْتٗاز أضًٛب ايتٓعِٝ املدزٚع يف تٓؿٝر أعُاٍ 

ٖٓاى ؼًٌٝ املداطس يف »ٚأقاف باسٜٛسخ  .«اهلل ايػسنات ٖٞ كازز ؼؿغ ض١َ٬ اؿذاز ٚؼؿغ أٜكا املُتًهات بعد تٛؾٝل

اؿر, ٜبدأ بتشدٜد اـطس, َٚٔ ثِ ؼدٜد املتكسز, ًُٜٝٗا ؼًٌٝ اـطس, ٚبعد ذيو تكِٝٝ َطت٣ٛ اـطس, ٚيف اـط٠ٛ قبٌ ا٭خرل٠ 

ٚسدد باسٜٛسخ مخظ  .«ؼدٜد ٚضا٥ٌ ايٛقا١ٜ َٓ٘, ٚأخرلا تكِٝٝ َطت٣ٛ ايتشهِ يد٣ ايػسن١ يف ايتعاٌَ َع ا٭خطاز احملت١ًُ

 :خطٛات يف ايتعاٌَ َع اـطس أثٓا٤ ٚقٛع٘ تتُجٌ يف

 تػهٌٝ ؾسٜل يًطٛاز٨ 

 إخ٤٬ نٌ َٔ يف املٓػأ٠ 

 ايطٝطس٠ ع٢ً اـطس 

 َ٘ٓع َعاٚدت 

 اؿؿاظ ع٢ً املٛازد ٚاملكدزات. 

ٚؾُٝا ٜتعًل بٛادبات َٚط٪ٚيٝات َػسف ايط١َ٬ يف اؿر, ؾكد عدد املدزب باسٜٛسخ سص١َ َٔ ايٛادبات تتًدـ يف ايتأند َٔ 

إغ٬م ا٭بٛاب ٚايٓٛاؾر باضتجٓا٤ املدازز املدؿؿ١ يعًُٝات اإلخ٤٬, ٚإٔ ٜعُد ٜٚػسف ع٢ً ٚقع يٛسات إزغاد١ٜ ٚتٛع١ٜٛ ٚاقش١, 

ا٥ٞ عٓد سدٚخ سسٜل أٚ متاع نٗسبا٥ٞ, ٚايتأند َٔ ا٫تؿاٍ بأزقاّ ايطٛاز٨ يؿسم اإلطؿا٤ يف ٚايتأند َٔ ؾؿٌ ايتٝاز ايهٗسب

ايدؾاع املدْٞ, ٚايتأند َٔ إٔ مجٝع املٛظؿني ٚغاغًٞ املب٢ٓ ع٢ً َعسؾ١ تا١َ مبدازز ايطٛاز٨ ٚسٍٛ نٝؿ١ٝ اضتدداَٗا, ٚاإلغساف 

ٚدٛد مجٝع املٛظؿني ٚايعاًَني, ٚايتأند َٔ إٔ مجٝع كازز ايطٛاز٨  ع٢ً عًُٝات اإلخ٤٬, ٚايتٛد٘ إىل ْكط١ ايتذُع يًتأند َٔ

َٔ دٗت٘ قاٍ ا٭َني ايعاّ يًُذًظ ايتٓطٝكٞ مل٪ضطات  .ٚاملُسات امل٪د١ٜ إيٝٗا َؿتٛس١ ٚخاي١ٝ َٔ ايعٛا٥ل ط١ًٝ ؾذل٠ ايدٚاّ ايسزلٞ

يٞ ايط١َ٬ ٚايطٛاز٨ يف ٚشاز٠ اؿر, بٗدف تٛع١ٝ املًتكٝات تأتٞ يتٓؿٝر تٛدٗات َط٪ٚ»ٚغسنات خد١َ سذاز ايداخٌ, مجاٍ غكداز 

ايػسنات ٚامل٪ضطات ـد١َ سذاز ايداخٌ بأ١ُٖٝ ٖرا اؾاْب ايرٟ ٜعد ا٫ٖتُاّ ا٭ٍٚ يد٣ قٝاداتٓا, يف اؿؿاظ ع٢ً ض١َ٬ سذاز 

٪ضطات يف تطبٝل َعاٜرل ٖٓاى تكِٝٝ ٭دا٤ ايػسنات ٚامل»ٚأقاف غكداز  .«بٝت اهلل اؿساّ, َٓر ٚؾٛشلِ ٚست٢ عٛدتِٗ يبًداِْٗ

ايط١َ٬ يف أعُاشلا, ٜٚدخٌ ٖرا ايتكِٝٝ يف ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ شلا, ٚقد ؽؿِ دزدات ع٢ً َٔ ىايـ تطبٝل َعاٜرل ايط١َ٬, ٚقد تؿٌ 

 :نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع املداطس .«إىل أقؿ٢ ايعكٛبات يف ساٍ مل تطبل املعاٜرل بػهٌ ناٌَ
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 ايككا٤ ع٢ً اـطس 

 ساضتبداٍ َاد٠ اـط 

 ٌُتػٝرل طسٜك١ ايع 

 تكًٌٝ ٚقت ايتعسض يًدطس 

 ايتدابرل اشلٓدض١ٝ 

 ايتأنٝد ع٢ً ايذلتٝب ٚايٓعاؾ١ 

 اتباع أْع١ُ ايعٌُ اٯ١َٓ 

 َعدات ايٛقا١ٜ ايػدؿ١ٝ 

 ايتدزٜب 

 املتابع١ ٚاإلغساف 

 أْٛاعٗا

 ٖٓدض١ٝ 

 ؾش١ٝ 

 سسٜل 

 ؾٝصٜا١ٝ٥ 

 نُٝٝا١ٝ٥ 

 طبٝع١ٝ ٚب١ٝ٦ٝ 

 ايطٛاز٨ 
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 ُٕب وعُشاٌُىْ وسفؼه ػٓ ٌُجُشَباعزّشاس حظش اٌحظ ػًٍ حغبط غُ

 

 املهس١َ َه١ - املطعٛدٟ سامت

 

٫ ٜصاٍ اؿعس قا٥ُا ع٢ً سذاز دٍٚ غسب أؾسٜكٝا غٝٓٝا ٚضرلايٕٝٛ َٔ أدا٤ ؾسٜك١ سر ٖرا ايعاّ َٓر ايعاّ املاقٞ, بطبب تؿػٞ 

ؾاٜسٚع إٜب٫ٛ, يف سني مت زؾع٘ عٔ دٚي١ ٚاسد٠ ٖٚٞ يٝبرلٜا, اييت نإ سذادٗا ممٓٛعني َٔ اؿر ايعاّ املاقٞ يرات ايطبب, سٝح 

ز٥ٝظ فًظ إداز٠ َطٛيف سذاز أؾسٜكٝا زاَٞ يبين, بني إٔ املٓع َكتؿس ع٢ً سذاز غٝٓٝا  .ا٤ ايؿسٜك١ميهِٓٗ ايعاّ اؿايٞ أد

ٚضرلايٕٝٛ خ٬ٍ ايعاّ اؿايٞ بعد إٔ مت زؾع اؿعس ع٢ً دٚي١ يٝبرلٜا غؿٛف ؼرٜسات َسض إٜب٫ٛ, ٫ؾتا إىل ٚدٛد ؼرٜسات َٔ 

ناْت عًٝٗا ؼرٜسات َسض إٜب٫ٛ َٔ ا٫ْتػاز َٔ قبٌ َٓع١ُ ايؿش١  بعض ا٭َساض ا٭خس٣ بؿؿ١ عا١َ, ٚزغِ اـطٛز٠ اييت

ايعامل١ٝ ؼٛيت تًو ايتشرٜسات باػاٙ َسض نٛزْٚا, ٚبٝٓت املٓع١ُ يف ٚقت ضابل إٔ ايؿرلٚع ايكاتٌ )نٛزْٚا( َػه١ً ؾش١ٝ عا١َ 

ب ايصٜاد٠ املتٛقع١ يف ايطؿس إىل ايطعٛد١ٜ , ٚخؿٛؾا بطب«َؿدز قًل»خطرل٠, ٫ ضُٝا َع اقذلاب ؾسٜك١ اؿر, َكٝؿ١ أْ٘ ٫ ٜصاٍ 

إىل ذيو, أٚقح َؿدز يف ٚشاز٠ ايؿش١, إٔ ايٛشاز٠ تطذلغد بًذإ ع١ًُٝ َٚٓعُات دٚي١ٝ يف  .ٚاييت تستبط باؿر ٚا٭عٝاد ايد١ٜٝٓ

إىل أخس٣, سٝح ٫ ٜطًِّ بإٔ  َتابع١ ا٭َساض, َػرلا إىل ٚدٛد َعاٜرل دٚي١ٝ ٜتِ ا٫ضتٓاد إيٝٗا َٚتابع١ املسض ٚطسم اْتكاي٘ َٔ دٚي١

 .اؿاز ايكادّ َٔ دٚي١ غرل َٛب٠٤ٛ ٫ وٌُ املسض, إذ ٜطأٍ اؿاز عٔ ايدٍٚ اييت شازٖا خ٬ٍ ا٭غٗس املاق١ٝ يًتأند َٔ ض٬َت٘

١ يف ٖرا ٚأقاف املؿدز, إٔ َٓع أٚ إٜكاف اؿر سايٝا َٔ َط٪ٚيٝات ٚشاز٠ ايؿش١, نْٛٗا تػسف ٚتتابع ايتعًُٝات ايؿش١ٝ ٚايٛقا٥ٝ

اؾاْب, ٚنريو ٚؾٍٛ اؿاز إىل َه١, ؾٗٛ َط٪ٚيٝتٗا ؾُٝا ىـ خدَت٘, ٚيف ساٍ إٜكاف اضتكباٍ َٛاطين أٟ دٚي١ بطبب ذيو, 

 .ؾإٕ تأغرلات سذادٗا ٫ متٓح يدٚي١ أخس٣ ٫ٚ ٜتِ تٛشٜعٗا
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 االعزجؼبد فىسا ٌٍّٕمطغ ػٓ رىٍُف اٌحظ

 

 ايسٜاض – اؿٝدزٟ ؾٝؿٌ

 

ٚاإلداز٠ ايعا١َ يًُتابع١ بأَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ ع٢ً بعض اإلدازات ٚايبًدٜات ايؿسع١ٝ َٚسانص اـدَات زؾدت اشل٦ٝات ايسقاب١ٝ 

باملػاعس ٚايًذإ َٔ خ٬ٍ َتابع١ دٚاّ املٛظؿني ازتؿاعا ًَشٛظا يف أعداد املتأخسٜٔ ٚايػا٥بني َٔ َٓطٛبٞ تًو اإلدازات قٝاضا بعدد 

 .َٓطٛبٝٗا

ـ أْ٘ بطبب ٖرا ايسؾد ٚدٗت ا٭َا١ْ اإلدازات ٚايبًدٜات ايؿسع١ٝ ايتابع١ شلا «َه١»١ٝ اطًعت عًٝٗا ٚأٚقشت ـ عطب كاطبات ززل

عح َٓطٛبٝٗا املهًؿني با٫يتصاّ بأٚقات ايدٚاّ ايسزلٞ ٚعدّ ايػٝاب, ٚأْ٘ ضٝتِ اضتبعاد  1436املهًؿ١ بأعُاٍ َٛضِ سر 

 .املٓكطعني عٔ ايتهًٝـ ع٢ً ايؿٛز يف ساٍ مت زؾدِٖ

ند َؿدز إٔ ا٭َا١ْ طايبت اإلدازات املع١ٝٓ ب٬ اضتجٓا٤ بايسؾع عٔ املٓكطعني عٔ ايتهًٝـ يٝتِ اضتبعادِٖ ع٢ً ايؿٛز, إقاؾ١ إىل ٚأ

اعتُاد بٝاْات اؿكٛز ٚا٫ْؿساف بأزلا٤ َدٜسٟ ايعُّٛ ٚز٩ضا٤ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ, ٚز٩ضا٤ َٓاطل اـدَات باملػاعس, ٚز٩ضا٤ 

 .مجٝع املٛظؿني املهًؿني قُٔ ايبٝإايًذإ, ٚإدزاز أزلا٤ 
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 ِشاحً ٌزحمُك أهذاف حٍّخ اٌحظ ػجبدح وعٍىن حعبسٌ 3

 

 ٠دد - َه١

أند َطتػاز أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝر١ٜ ٚايتشكرل١ٜ ٭عُاٍ اؿر ايدنتٛز ٖػاّ ايؿاحل إٔ اؿ١ًُ اييت 

ٚقعت شلا ث٬خ َساسٌ يتشكٝل أٖداؾٗا, َػرلا إىل إٔ اؿ١ًُ َٓر اْط٬قٗا « ٟاؿر عباد٠ ٚضًٛى سكاز»أطًكتٗا اإلَاز٠ ؼت عٓٛإ 

 .سككت لاسات نبرل٠ َطتد٫ مبا ضذًت٘ اإلسؿا٤ات َٔ انؿاض يف املدايؿات ٚاملدايؿني أثٓا٤ اؿر 1429

 ايتأضٝط١ٝ.1

  1433ٚاْتٗت يف سر  1429بدأت َع سر 

 ١ٜٛ بأ١ُٖٝ تؿسٜح اؿرزنصت ع٢ً قِٝ اؿر ٚايعٛاٖس ايطًب١ٝ ٚايتٛع. 

 ايُٓٛ.2

  ٚتٓتٗٞ َع سر ٖرا ايعاّ 1434اْطًكت يف سر. 

 ايتعسٜـ بعكٛبات املدايؿني ٭ٕ َطت٣ٛ ايٛعٞ ازتؿع يف املسس١ً اييت ضبكتٗا. 

 - بح زضا٥ٌ تٛع١ٜٛ ممٓٗذ١ يًتعسٜـ بعكٛبات املدايؿني ٭ْع١ُ اؿر. 

 - أُٖٗا اؿر املدايـ َٚا ٜذلتب عًٝ٘ َٔ اؾذلاؽ ٚاشدساَات تكٝل اـٓام ع٢ً  إزضا٤ ب١٦ٝ سر ض١ًُٝ خاي١ٝ َٔ املعاٖس ايطًب١ٝ َٔٚ

 .اؿذاز ايٓعاَٝني

 ايٓكر .3

  1440تٓطًل يف سر ايعاّ املكبٌ ٚتٓتٗٞ يف. 

 املطتٗدؾٕٛ

 ُٕٛٝاملٛاطٕٓٛ ٚاملك. 

 ضطات ايطٛاؾ١٪َ. 

 غسنات اؿر. 

 ٌقطاع ايٓك. 

 اإلع٬ّ بػت٢ ٚضا٥ً٘ يسؾع َطت٣ٛ ايٛعٞ يد٣ اؿذاز. 

 احملاٚز

 ٕاسذلاّ املهإ ٚاؿدخ ٚاإلْطا. 

 اسذلاّ ا٭ْع١ُ. 

 اؾٛاْب

 تٛع١ٜٛ 

 ؼرٜس١ٜ 
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 عُبسح ئعؼبف صغُشح ٌٍحبالد اٌُّذأُخ فٍ اٌحظ 100

 

 ضايسٜا – اؿٝدزٟ ؾٝؿٌ

 

ايتذٗٝص ٚدعُٗا با٭د١ٜٚ ٚايهٛادز ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ امل٪١ًٖ ذات ضٝاز٠ إضعاف ؾػرل٠ عاي١ٝ  100دٗصت ٚشاز٠ ايؿش١ ؿر ٖرا ايعاّ 

ضٝاز٠ إضعاف نبرل٠ َٚعاؾ١ اؿا٫ت يف املٝدإ, ٚذيو َٔ أدٌ ؽؿٝـ ايعب٤ ع٢ً  57اـدل٠ يف ايتعاٌَ َع اؿػٛد, إقاؾ١ إىل 

ؿش١ٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايطٛاز٨ ٚايطب املٝداْٞ ٚأٚقح َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًطٛاز٨ اي .املطتػؿٝات املٛدٛد٠ يف املػاعس املكدض١

ايدنتٛز طازم ايعسْٛع يف امل٪متس ايؿشؿٞ ايرٟ عكد يف ٚشاز٠ ايؿش١ أَظ, أْ٘ مت ؼدٜح ْعاّ يتشدٜد َٛاقع تٛادد ضٝازات 

٢ً ايتعاٌَ َع ٚأغاز إىل تدزٜب مجٝع ايؿسم اإلضعاؾ١ٝ ع .اإلضعاف ٚتريٌٝ ايعكبات اييت تٛادٗٗا عٔ طسٜل غسؾ١ ايعًُٝات املسنص١ٜ

اؿا٫ت اييت ٜػتب٘ إؾابتٗا بهٛزْٚا, ٚذيو بايتٓطٝل َع ايٛناي١ يًطب ايٛقا٥ٞ, َٛقشا إٔ ا٫ؾذلاؽ ٜعد أندل عا٥ل ٜٛاد٘ ايؿسم 

ٚأقاف إٔ ٚشازت٘ أدخًت ؿر ٖرا  .املٝدا١ْٝ خ٬ٍ ايكٝاّ بٛادبٗا أثٓا٤ ْكٌ بعض اؿا٫ت اييت ؼتاز إىل زعا١ٜ طب١ٝ يف املطتػؿٝات

دزاد١ ْاز١ٜ َُٗتٗا ا٭ضاض١ٝ َتابع١ ايؿسم اإلضعاؾ١ٝ املٓتػس٠ يف املػاعس املكدض١, ٚذيو َٔ أدٌ تكدِٜ ايدعِ ايؿين  12ايعاّ 

ضٝاز٠ إضعاف ؾػرل٠ ددٜد٠ يًُػازن١ يف اؿر يتػط١ٝ  30ٚقاٍ ايعسْٛع إْ٘ اعتُد إدخاٍ  .ٚاإلزغادات يتذاٚش املعٛقات إٕ ٚددت

 .د بٗا قٝٛف ايسمحٔ, إقاؾ١ إىل ْكٌ اؿا٫ت اييت ؼتاز ٫ضتهُاٍ ع٬دٗا باملطتػؿ٢مجٝع املٓاطل اييت ٜٛد

, ْٚٛٙ بإٔ ايًذ١ٓ سدثت خط١ اإلخ٤٬ ايطيب يف اؿر بايتٓطٝل َع إداز٠ ايدؾاع املدْٞ قُٔ اـط١ ايعا١َ يتدابرل ايدؾاع املدْٞ يف اؿر

 .َتك١ُٓ خطط فاب١ٗ ايهٛازخ ٚاؿٛادخ

 ١اضتعدادات ايؿش

 .َطتػؿٝات 6ػٗٝص َٗابط ايطا٥سات ايعُٛد١ٜ يف  .1

 .ضٝاز٠ يًؿسم ايطب١ٝ باملػاعس 74 .2

 .ضٝاز٠ يًٓكاط ايطب١ٝ مبشطات ايكطاز 18 .3

 .ضٝازات باملٓطك١ املسنص١ٜ 8تٛشٜع  .4

 (.ضٝاز٠ إضعاف نبرل٠ )ضٓد 57 .5

 .طبٝبا ٚؾٓٝا ٚممسقا 830 .6
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 أٌف ِخبٌف ال َحٍّىْ رصبسَح اٌحظ 063خبٌذ اٌفُصً: ئػبدح 

 

 دد٠ - ٚاع

 

أند َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني, أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ, ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ خايد ايؿٝؿٌ, إٔ اؾٗات ذات 

تس٩ض٘ أَظ ادتُاع ؾ١ٓ اؿر ٚزؾع أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ خ٬ٍ  .أيـ كايـ ٫ وًُٕٛ تؿازٜح سر 160ايع٬ق١ أعادت 

املسنص١ٜ بؿا٫ت اؿر ٚايعُس٠ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ ايػهس ٚايتكدٜس ـادّ اؿسَني ع٢ً ا٫ٖتُاّ ايبايؼ بكٝٛف 

ايسمحٔ, َ٪ندا ٚدٛب تعاؾس دٗٛد ايدٚي١ ٚاملٛاطٔ ٚايػسنات, ٚإٔ ٜتطابل اؾُٝع يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل 

ساّ, َبٝٓا سسف املًُه١ ع٢ً تأَني ض١َ٬ اؿذاز, ٚقاٍ: إٕ تؿسوات ْا٥ب خادّ اؿسَني ا٭َرل قُد بٔ ْاٜـ يف ٖرا اؿ

ٚتابع: ضٓعٌُ ع٢ً تطبٝل اإلدسا٤ات  .ايؿدد ناؾ١ٝ, ٚئ ْطُح بتعهرل ؾؿٛ ايػعرل٠ أٚ أٟ إخ٬ٍ با٭َٔ أٚ تعهرل يًذُع ايععِٝ

ر, ْٚسدٛ َٔ اؾُٝع ا٫يتصاّ با٭ْع١ُ, ٫ؾتا ايٓعس إىل إٔ مح١ً اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ آتت ايٛقا١ٝ٥ ناؾ١ اييت تكُٔ أَٔ اؿ

 .مثازا إهاب١ٝ يف ايطٓٛات ا٭خرل٠, ٚإٔ اؾٗات املػازن١ ؾٝٗا ضتعٌُ ع٢ً اؿد َٔ ايطًٛنٝات ايطًب١ٝ ٚيف َكدَتٗا ا٫ؾذلاؽ

 .كدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ يف ٖرا ايٛقت اإلمياْٞ ايععِٝٚاختِ سدٜج٘ بتٛدٝ٘ ايػهس ايتكدٜس يهٌ َٔ ٜطِٗ يف ت

ٚخ٬ٍ ا٫دتُاع اضتعسض أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ, دٗٛد اؾٗات املػازن١, سٝح بًؼ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚؾًٛا إىل ا٭زاقٞ 

ًَٕٝٛ ساز شلرا ايعاّ, ؾُٝا  1.3 أيـ ساز عدل املطاز ا٫يهذلْٚٞ ايرٟ تٓؿرٙ ٚشاز٠ اؿر, َٚٔ املتٛقع ٚؾٍٛ أنجس َٔ 700املكدض١ 

أيـ ساز, ٚاملدؿـ ٚتكدّ خدَاتٗا  120ٚقعت ٚشاز٠ اؿر ؾ٦ات يٮضعاز تعتُد ع٢ً اـدَات املكد١َ َٚٓٗا: ايعاّ ٜٚطتؿٝد َٓٗا 

ُس٠ مبطاز نُا اضتعسض ا٭َرل خايد اـدَات اييت تكدَٗا ؾا٫ت اؿر ٚايع .آ٫ف ساز 3أيـ ساز, ٚاملٝطس ٜٚطتؿٝد َٓٗا  50يٓشٛ 

املًو عبدايعصٜص, إذ أضِٗ تٛؾس اإلَهاْات ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ ٚاملطاسات اي٬ش١َ ملساؾل فُع ؾا٫ت اؿر ٚايعُس٠ يف تكًٝـ َد٠ 

دقٝك١, نُعدٍ إلْٗا٤ إدسا٤  45ضاعات نُا نإ يف املاقٞ إىل  3إدسا٤ات املطاؾسٜٔ ايكادَني عدل فُع ؾا٫ت اؿر ٚايعُس٠ َٔ 

از املعتُسٜٔ, بعد ذيو تؿكد فُع ؾا٫ت اؿر ٚايعُس٠ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ ي٬ط٦ُٓإ ع٢ً ضرل ايعٌُ قدّٚ اؿذ

ٚنإ يف اضتكباٍ أَرل َٓطك١  .ٚايٛقٛف ع٢ً َا مت إعدادٙ ٚػٗٝصٙ َٔ خدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ايكادَني عٔ طسٜل املطاز

ت اؿر ٚايعُس٠, قاؾغ دد٠ ا٭َرل َػعٌ بٔ َادد, ٚز٥ٝظ اشل١٦ٝ ايعا١َ يًطرلإ املدْٞ َه١ املهس١َ يد٣ ٚؾٛي٘ فُع ؾا٫

ضًُٝإ اؿُدإ َٚدٜس عاّ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ عبداؿُٝد أبا ايعسٟ, ٚعدد َٔ املط٪ٚيني َٔ ايكطاعات اؿه١َٝٛ 

, سٝح اضتكبٌ ؾٛز َٔ قٝٛف ايسمحٔ ايرٜٔ قدَٛا 13 ايؿاي١ زقِ عكب ذيو, تٛد٘ إىل .ٚايكٝادات اإلداز١ٜ ٚا٭١َٝٓ ايعا١ًَ باملطاز

دٛا عٔ طسٜل َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ عدل فُع ؾا٫ت اؿر ٚايعُس٠, ٖٚٓأِٖ بط١َ٬ ايٛؾٍٛ, َتُٓٝا شلِ سذا َدلٚزا 

ٚتكدٜسِٖ ملا تٛيٝ٘ ايكٝاد٠ َٔ دٗٛد عع١ُٝ  ٚضعٝا َػهٛزا, نُا قدّ شلِ اشلداٜا ايترناز١ٜ, ؾُٝا عدل عدد َٔ اؿذاز عٔ اَتٓاِْٗ

بعدٖا اْتكٌ ا٭َرل خايد ايؿٝؿٌ إىل ايؿاي١ "د" يتؿكد َٛاقع  .يف ضبٌٝ خد١َ اؿذاز ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بساس١ ٚاط٦ُٓإ
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اجملُع, ٚسلًت َٛاقع اؾٗات اؿه١َٝٛ اـد١َٝ اييت تعٌُ ع٢ً إْٗا٤ إدسا٤ات اضتكباٍ اؿذاز ٚتكدِٜ اـدَات اي٬ش١َ شلِ يف 

ٚشاز٠ ايؿش١ ٚاؾٛاشات ٚاؾُازى ١٦ٖٝٚ اؿؿس ٚايتٛشٜع بٛشاز٠ اؿر َٚهتب ايٛن٤٬ املٛسد, ثِ تٛد٘ إىل املٓطك١ املسنص١ٜ, 

سٝح اطًع ع٢ً نٝؿ١ٝ إْٗا٤ إدسا٤ات اؿذاز يف ع١ًُٝ املػادز٠ ٚع٢ً اـدَات املكد١َ يف املٓطك١ ايعا١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ, 

َٔ دٗت٘, أٚقح ز٥ٝظ اشل١٦ٝ ايعا١َ  .نُا غاٖد غاغات ايعسض اييت مت تسنٝبٗا أخرلا إلزغاد اؿذاز ٚتكدِٜ املعًَٛات املؿٝد٠ شلِ

يًطرلإ املدْٞ ضًُٝإ اؿُدإ إٔ دٛي١ ا٭َرل خايد ايؿٝؿٌ جملُع ؾا٫ت اؿر ٚايعُس٠ باملطاز تأتٞ يف إطاز سسؾ٘ بايٛقٛف عٔ 

اضتعداد اؾٗات ايعا١ًَ باملطاز, مبا ضتكدَ٘ َٔ خدَات يكٝٛف بٝت اهلل اؿساّ, ٫ؾتا ايٓعس إىل اؾٗٛد اييت  نجب, ٚا٫ط٬ع ع٢ً

تبرشلا اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ ايعا١ًَ يف املطاز يف َجٌ ٖرا املٛضِ َٔ نٌ عاّ َٔ تٓطٝل ٚاٖتُاّ ٚزعا١ٜ يًكادَني ٭دا٤ ٖرٙ 

 .ايػعرل٠ َٓر ٚؾٛشلِ ست٢ َػادزتِٗ
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ٍُِىْ غشاِبد ٔبلٍٍ اٌحغبط فٍ اٌؼبَ اٌّبظٍ 01أوضش ِٓ   

 ؾٗد ايًٛول -دد٠ 

أٚقح قا٥د قٛات اؾٛاشات يًشر ايًٛا٤ قٝـ اهلل اؿٜٛؿٞ إٔ     

١ املٛزل١ٝ يف َسنص اـدَات ايعا١َ بايػُٝطٞ ٚيف ايًذإ اإلدازٜ

إداز٠ ايٛاؾدٜٔ بايطا٥ـ أؾدزت خ٬ٍ َػازنتٗا يف ١َُٗ اؿر 

ٖـ ) 30/12/1435ٖـ إىل تازٜذ 1/11/1435ايعاّ املاقٞ َٔ تازٜذ 

( َا٥تإ ٚمخط١ ٚضتٕٛ قسازًا إدازًٜا عل َٛاطٓني َٚكُٝني بًؼ  265

َا بني ْكٌ املتطًًني ٚايتطذل عًِٝٗ ( تٓٛعت كايؿاتِٗ  266عددِٖ ) 

ٚتػػًِٝٗ ٚتكدِٜ املطاعد٠ شلِ , ٚقد سلًت ايعكٛبات املطبك١ عل 

( زٜاٍ , ٚاملطايب١ مبؿادز٠ املسنبات اييت 14.280.700غٗسًا ٚضبع١ أٜاّ ( , ٚغساَات َاي١ٝ بًػت )  89املدايؿني ايطذٔ ملد٠ ) 

سٝح مت اعتُاد مجٝع ٖرٙ ايكسازات َٔ يدٕ ؾاسب  .( َسنب١ 58دتِٗ سٝح بًػت ) اضتددَت يف ْكٌ املتطًًني ٚاملدايؿني َٚطاع

ٚدعا قا٥د قٛات اؾٛاشات يًشر مجٝع املٛاطٓني . " ايطُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ " سؿع٘ اهلل

عكٛبات اييت ضتطبل عل املدايؿني يتعًُٝات اؿر بهٌ سصّ , ٚاملكُٝني إىل اضتدساز ايتؿسٜح ايسزلٞ ٭دا٤ ؾسٜك١ اؿر تؿادًٜا يً

ٖـ آخس َٛعد ٫ضتكباٍ اؿذاز عدل َٓاؾر املًُه١ ايدل١ٜ , َع ايترنرل يكٝٛف ايسمحٔ َٔ َٛاطين دٍٚ 30/11/1436َ٪ندًا بإٔ 

ٚأبإ ايًٛا٤ اؿٜٛؿٞ إٔ قٛات  .ادتِٗفًظ ايتعإٚ اـًٝذٞ بكسٚز٠ محًِٗ ايتؿسٜح ايسزلٞ ٭دا٤ ايؿسٜك١ َٔ ب٬دِٖ ست٢ ٫ ٜتِ اع

ٖـ أنًُت ناؾ١ اضتعداداتٗا ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ 1436اؾٛاشات املػازن١ يف ١َُٗ اؿر شلرا ايعاّ 

 َسانص َداخٌ َه١ ايكادَني ٭دا٤ ايؿسٜك١ َٔ خازز املًُه١ عدل املٓاؾر ايدٚي١ٝ باإلقاؾ١ ؿذاز ايداخٌ َٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني عدل

 املهس١َ اييت مت دعُٗا بايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاٯي١ٝ ٚا٫دٗص٠ ايتك١ٝٓ املتطٛز٠ يًشد َٔ ازتهاب كايؿات اؿر َبًٝٓا دٚز ايًذإ اإلداز١ٜ

 : املٛزل١ٝ اييت تتٛىل إؾداز ايعكٛبات ايؿٛز١ٜ عل ايٓاقًني يًشذاز بدٕٚ تؿسٜح سر , ٚاييت ْؿت تًو ايعكٛبات ع٢ً اٯتٞ

ٜعاقب نٌ َٔ ٜتِ قبط٘ ٖٚٛ ٜٓكٌ سذاز ٫ وًُٕٛ تؿازٜح سر ْعا١َٝ بايطذٔ ملد٠ مخط١ عػس ًَٜٛا ٚبػسا١َ َاي١ٝ َكدازٖا  -1

عػس٠ آ٫ف زٜاٍ عٔ نٌ ساز ٜتِ ْكً٘ , َع املطايب١ مبؿادز٠ ٚض١ًٝ ايٓكٌ ايدل١ٜ عهِ قكا٥ٞ إٕ ناْت ممًٛن١ يًٓاقٌ أٚ املتٛاط٧ 

 .أٚ املطاِٖ

ٍ تهساز املدايؿ١ يًُس٠ ايجا١ْٝ ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ غٗسٜٔ ٚبػسا١َ َاي١ٝ َكدازٖا مخط١ ٚعػسٕٚ أيـ زٜاٍ عٔ نٌ ساز ٜتِ يف سا -2

 . ْكً٘

ٚيف ساٍ تهساز املدايؿ١ يًُس٠ ايجايج١ َٚا ؾٛم ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ ضت١ أغٗس ٚبػسا١َ َاي١ٝ قدزٖا مخطٕٛ أيـ زٜاٍ عٔ نٌ ساز  -3

 .ٜتِ ْكً٘

 . ا٭سٛاٍ ٜتِ تسسٌٝ املدايـ إٕ نإ ٚاؾدًا بعد تٓؿٝر ايعكٛب١ , ٚميٓع َٔ دخٍٛ املًُه١ ٚؾكًا يًُدد احملدد٠ ْعاًَاٚيف نٌ 

 :نُا ْؿت عكٛب١ ْكٌ املتطًًني أٚ ايتطذل عًِٝٗ أٚ تكدِٜ أٟ ٚض١ًٝ َٔ ٚضا٥ٌ املطاعد٠ شلِ ع٢ً ايعكٛبات ايتاي١ٝ

 .ٚتتعدد ايػسا١َ بتعدد املدايؿنيَا١٥ ايـ زٜاٍ 100غساَ٘ َاي١ٝ تؿٌ إىل -1

 .ايطذٔ ملد٠ تؿٌ إىل ضٓتني-2

 .ايذلسٌٝ إٕ نإ املدايـ ٚاؾدًا-3

 .ايتػٗرل باملدايـ-4

 .َؿادز٠ املسنب١ قكا٥ًٝا-5
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 ٌٍجذ فٍ اٌمعبَب اٌؼبعٍخ

 دائشح لعبئُخ ٌّىعُ اٌحظ 14

 محد اؾُٗٛز -يسٜاض ا

 

دا٥س٠ قكا١ٝ٥ يًٓعس يف ايككاٜا اييت تعسض أثٓا٤ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ, إلْٗا٤  14أؾدز اجملًظ ا٭ع٢ً يًككا٤ قسازًا بتأيٝـ     

ايككاٜا اييت ؼاٍ إيٝٗا ٫ٚ تكبٌ ايتأدٌٝ أٚ ايتأخرل يف املػاعس املكدض١, ٚايبت ؾٝٗا تط٬ًٝٗ ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٚساعا٠ 

 .ذا٫ً يف إْٗا٤ َعا٬َتِٗيعسٚؾِٗ ٚاضتع

ٚبني ا٭َني ايعاّ ٚاملتشدخ ايسزلٞ يًُذًظ ايػٝذ ضًُإ ايٓػٛإ أْ٘ مت تٛدٝ٘ بعض أؾشاب ايؿك١ًٝ ايككا٠ يًعٌُ يف ٖرٙ ايدٚا٥س 

هلل يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ َٚػعس ٢َٓ ٚعسؾات َٚصديؿ١, ٚضٝباغسٕٚ أعُاشلِ ؾٝٗا َٓر ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ إٕ غا٤ ا

ٚمت تٛشٜع املٛاقع يف نٌ َٔ َكس قٝاد٠ ٚسدات ايبشح اؾٓا٥ٞ ث٬ث١ قكاٙ, ٚضط ٢َٓ قاٍض ٚاسد, َسنص غسط١ مجس٠ ايعكب١  .تعاىل

قاٍض ٚاسد, َكس َسنص ايػسط١ ٢َٓ ايٛادٟ قاٍض ٚاسد, غسط١ َسنص دٓٛب ٢َٓ قاٍض ٚاسد, َسنص غسط١ املعٝؿِ قاٍض ٚاسد, 

َسنص غسط١ غسب ٢َٓ قاض ٚاسد, َسنص غسط١ غسم ٢َٓ قاٍض ٚاسد, ث٬ث١ قكا٠ َٚكسِٖ َسنص غسط١ اـٝـ قاٍض ٚاسد, 

 .غسط١ اؿسّ املهٞ ايػسٜـ
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 فٍ ِٕفزٌ اٌّطبس وإٌُّبء.. صحخ عذح رزأهت ٌصذ األوثئخ اٌىافذح ِغ اٌحغُظ

 ٜاضس اؾازٚغ١ -دد٠ 

 

أند َدٜس ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبشاؾع١ دد٠ د. َبازى بٔ     

إدازت٘ نجؿت دٗٛدٖا ٚأنًُت ايتذٗٝصات سطٔ عطرلٟ, إٔ 

 .٫ضتكباٍ ٚخد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َٓر ٚقت َبهس

ٚأغاز إىل إٔ ٖرٙ ايتذٗٝصات سلًت َسانص املساقب١ ايؿش١ٝ 

مبٓؿرٟ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ َٚٝٓا٤ دد٠ ا٫ض٬َٞ 

ٝات ايطسؾ١ٝ بهٌ َٔ ايًٝح ٚزابؼ ٚاملتدل اإلقًُٝٞ ٚبٓو ايدّ, إقاؾ١ إىل املطتػؿٝات ايعا١َ ٚايتدؿؿ١ٝ داخٌ َد١ٜٓ دد٠ ٚاملطتػؿ

ٚأٚقح عطرلٟ, إٔ ؾش١  .ٚاملسانص ايؿش١ٝ اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتكدِٜ خد١َ ايتطعُٝات ٚاـدَات ايؿش١ٝ املدتًؿ١ ؿذاز ايداخٌ

ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ امل٪١ًٖ يًُػازن١ ايؿعاي١ دد٠ دٗصت ٖرٙ املساؾل بهٌ املطتًصَات ايطب١ٝ ٚايدٚا١ٝ٥, ٚمت تدعُٝٗا بايهٛادز ايبػس١ٜ 

يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚايطٗس ع٢ً زاستِٗ, َٛقشًا إٕ اـدَات ايؿش١ٝ اييت تكدَٗا ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ظد٠ تبدأ َع ٚؾٍٛ 

كُٔ ايدلاَر ٚيؿت إىل إٔ ٖرٙ اـدَات, تت .اؿذٝر عدل َٓؿرٟ املطاز ٚاملٝٓا٤ ٚست٢ َػادزتِٗ ٭زاقٞ املًُه١ عدل ٖرٜٔ املٓؿرٜٔ

ايؿش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ, ٚتكدِٜ بساَر تٛع١ٝ ؾش١ٝ َطبٛع١ َدع١ُ بايؿٛز ا٫زغاد١ٜ مبدتًـ ايًػات ٚتتٛاؾل َع املطبٛعات 

ٚيف ايطٝام  .ايتٛع١ٜٛ ايؿادز٠ عٔ ٚشاز٠ ايؿش١, َٚتابع١ تطبٝل ا٫غذلاطات ايؿش١ٝ ٚتكدِٜ اـدَات ايع٬د١ٝ ٚايعًُٝات اؾساس١ٝ

ٍ َدٜس َسنص املساقب١ ايؿش١ٝ مبٝٓا٤ دد٠ اإلض٬َٞ د. عادٍ بٔ قُد تسنطتاْٞ:إٕ املسنص أنٌُ اضتعدادات٘ ايطب١ٝ ْؿط٘, قا

ٚأغاز إىل إٔ ايعاًَني يف املسنص  .أيـ ساز ٖرا املٛضِ 46ٚايبػس١ٜ ٫ضتكباٍ اؿذاز ايكادَني عدل املٓؿر ايبشسٟ, َتٛقعًا ٚؾٍٛ مٛ 

ايٛازد٠ َٔ ٚشاز٠ ايؿش١, املب١ٝٓ ع٢ً اغذلاطات َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ ع٢ً مجٝع ايكادَني عدل املٝٓا٤, ٜطبكٕٛ ا٫غذلاطات ايؿش١ٝ 

كتـ ٚكتؿ١ َٔ ا٭طبا٤  100ٚيؿت َدٜس َسنص املساقب١ ايؿش١ٝ باملٝٓا٤, إىل تدعِٝ املسنص ب  .يًتأند َٔ ض٬َتِٗ ايؿش١ٝ

ؾا٫ت ايكدّٚ ٚاملػادز٠, ٚايهػـ ع٢ً ايبٛاخس ٚتكدِٜ ايتطعُٝات ؿذاز بٝت اهلل  ٚايؿٓٝني ٭دا٤ َُٗات ايعٌُ ايٛقا٥ٞ ٚايع٬دٞ يف

اؿساّ ٚغرلِٖ, َ٪ندًا إٔ دٚز املسنص ٜتُشٛز سٍٛ ْكط١ ز٥ٝط١ ٖٞ: ايعٌُ ع٢ً َٓع ٚؾاد٠ ا٭َساض ايٛبا١ٝ٥ املعد١ٜ َٚٓع اْتػازٖا 

 .بني اؿذاز
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 «عٍُفٍ»االحزفبء ثعُىف اٌشحّٓ .. ثّغبثمخ 

 مجعإ ايهٓاْٞ -املهس١َ َه١ 

أطًل َػسٚع تععِٝ ايبًد اؿساّ ايتابع ؾُع١ٝ َسانص ا٭سٝا٤     

مبه١ املهس١َ مح١ً "قٝـ ايسمحٔ قٝؿٞ", بسعا١ٜ إَاّ املطذد 

اؿساّ ايػٝذ د. ؾٝؿٌ بٔ مجٌٝ غصاٟٚ. ٚتذلنص أْػط١ اؿ١ًُ 

سٍٛ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف تطٜٛؿِٗ ٚإضعاؾِٗ ٚإزغاد ايتا٥ٗني 

َ٪اْطتِٗ ٚاضتكاؾتِٗ, ٚتؿاسبٗا اؿ١ًُ َطابك١ "ضًٝؿٞ َع ٚ

قٝـ ايسمحٔ", ْػسًا يجكاؾ١ ا٫ستؿا٤ بٛؾٛد ايسمحٔ يف أٚضاط 

اجملتُع نُا أطًكت مح١ً ضًٝؿٞ َع قٝـ ايسمحٔ ع٢ً َٛاقع 

ٚبني د. إبساِٖٝ عبدايًطٝـ َدٜس املط٪ٚي١ٝ اجملتُع١ٝ  .ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ استؿا٤ بكدّٚ ٚؾد ايسمحٔ, ْٚػسًا يجكاؾ١ ا٫ستؿا٤ بِٗ

باملػسٚع, إٔ ٖرٙ اؿ١ًُ ٖٞ إسد٣ املبادزات اييت ٜكدَٗا املػسٚع, ٚتٗدف إىل إظٗاز ق١ُٝ اؿب ٚاإلخا٤ ٚا٫ستؿا٤ بأنسّ ايٛؾٛد, 

 .نْٛٗا ؼكل ايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ املطتدا١َ بؿٛز٠ زاق١ٝ
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 ٍ اٌّذَٕخ إٌّىسحثشٔبِظ ٌزىػُخ سؤعبء ثؼضبد اٌحظ ف

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ْعُت ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ممج١ً بأنادمي١ٝ املطذد ايٓبٟٛ بسْافًا يتٛع١ٝ ز٩ضا٤ بعجات اؿر املتٛاددٜٔ     

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايطاسات ٚاملٛاقـ  .سر بعج١ 16يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايتعإٚ َع ٚشاز٠ اؿر ٚامل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ٚمبػازن١ 

بايٛناي١ قُد ضهس َٔ خ٬ٍ ٚزق١ عٌُ قدَٗا إٔ ايدلْاَر يًتعسٜـ باـدَات اييت تكدَٗا ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد 

ايٛناي١ مت إط٬ق٘  ٚقاٍ: إٕ ايدلاَر ايرٟ تكّٛ ب٘ .ايٓبٟٛ يًشذاز َٔ خدَات إزغاد١ٜ يساستِٗ ٚأدا٤ عبادتِٗ بهٌ خػٛع ٚطُأ١ْٓٝ

ٚضٝتِ اضتهُاٍ املتبكٞ خ٬ٍ ايؿذل٠ ايكاد١َ, ٜطتٗدف ز٩ضا٤ ايبعجات َٔ أدٌ إٜؿاٍ ايسضاي١ ٚكسدات ٚزق١ ايعٌُ َٚا استٛت٘ َٔ 

َٔ دٗت٘, عدل ز٥ٝظ فًظ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ عامت  .َعًَٛات إلٜؿاٍ عٓا١ٜ ايٛناي١ بكٝٛف ايسمحٔ َٔ شا٥سٟ املطذد ايٓبٟٛ

بٔ دعؿس بايٞ عٔ غهسٙ يٛناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ يدٚزٖا ايهبرل ٚإضٗاَٗا يف إلاح ٖرا ايدلْاَر يٝشكل 

أٖداؾ٘ املسد٠ٛ, َػرلًا إىل إٔ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ تٗدف إىل تعصٜص ايتعإٚ ٚايتهاٌَ َع ٚناي١ ايس٥اض١ يف تٛع١ٝ اؿذاز َٔ 

 .ُات مبا ٜؿٝدِٖ أثٓا٤ إقاَتِٗ باملد١ٜٓخ٬ٍ ا٭ْع١ُ ٚايتعًٝ
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 نظمها المعهد العربي اإلسالمي في طىكيى

 دوسح رىػىَخ فٍ اٌُبثبْ ػٓ ِٕبعه اٌحظ واٌؼّشح

 قُد اشلُصاْٞ -ايسٜاض

 

ايٝاباْٞ ْعِ املعٗد ايعسبٞ اإلض٬َٞ يف طٛنٝٛ مبكسٙ, دٚز٠ً تدزٜب١ٝ يف َٓاضو اؿر, قُٔ بساف٘ اشلادؾ١ إىل خد١َ اجملتُع     

ٚاؾاي١ٝ املط١ًُ, ٚذيو بسعا١ٜ ضؿرل خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يد٣ ايٝابإ أمحد بٔ ْٜٛظ ايدلاى, ٚبتٛدٝ٘ َٔ َدٜس داَع١ اإلَاّ 

ٚتطسم ضؿرل خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يد٣ ايٝابإ خ٬ٍ نًُت٘ ا٫ؾتتاس١ٝ, إىل دٚز املًُه١  .قُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬ املهًـ

١ُ يف تٝطرل أَٛز سذاز بٝت اهلل اؿساّ, ٚتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص اٍ ضعٛد ٚدٗٛدٖا ايععٝ

ٚأغاز ايدلاى إىل إ ضؿاز٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني بايٝابإ تبرٍ دٗٛدٖا  .سؿع٘ اهلل بتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ

ات َٔ ايٝاباْٝني ٚاملكُٝني ؾعٌ شٜازتِٗ بٝت اهلل َٝطس٠ َٚسو١, َكدَا غهسٙ ٚتكدٜسٙ ملطاعد٠ اإلخ٠ٛ ٚا٭خٛات املطًُني ٚاملطًُ

رل٠ إلداز٠ املعٗد ع٢ً ٖرٙ املبادز٠ با٫ضتكاؾ١ ايجا١ْٝ شلرٙ ايدٚز٠ خد١َ يًُذتُع ايٝاباْٞ ٚاملطًِ يٝهٕٛ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ع٢ً بؿ

س املعٗد ايعسبٞ اإلض٬َٞ يف طٛنٝٛ د. ْاؾس بٔ قُد ايعُِٝ, غسح دٚز املعٗد َٔ دٗت٘, غسح َدٜ .ٚيٝطتؿٝدٚا مما غسع اهلل شلِ

َٚبادزت٘ بإقا١َ ٖرٙ ايدٚز٠, اضتػعازًا َٓ٘ بأُٖٝتٗا ٚتٓؿٝرًا يتٛدٝ٘ َدٜس داَع١ اإلَاّ ٚزعا١ٜ ضؿاز٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني يف 

ض٬َٞ يف طٛنٝٛ, ٚد. ضًِٝ ايسمحٔ خإ ز٥ٝظ فًظ ْد٠ٚ َٔ داْب آخس, قدّ ضعٝد ضاتٛ ايباسح باملعٗد ايعسبٞ اإل .ايٝابإ

املطًُني يف ايٝابإ, قاقستني تٜٓٛسٜتني تدزٜبٝتني يًُػازنني يف ايدٚز٠. نُا قدّ َٝإ أبساز َدٜس غسن١ َٝإ إْذلْاغْٛاٍ 

َػازى َٚػازن١  100أنجس َٔ ٜرنس إٔ عدد املػازنني يف ايدٚز٠ بًؼ  .إزغادات ٚتٛدٝٗات تتعًل بايطؿس إىل ا٭زاقٞ املكدض١

 .ْؿؿِٗ َٔ املطًُني ايٝاباْٝني, ٚاٯخسٕٚ َٔ املطًُني املٓشدزٜٔ َٔ دٓطٝات أخس٣
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 جدريب الفرق على الحعامل مع إصابات "كىرونا" المححملة

 عُبسح ئعؼبف ٌزغطُخ خذِبد اٌُّذاْ فٍ اٌحظ 051وبدساً غجُبً وفُٕبً و 830

 

 قُد اؿٝدز -ايسٜاض 

ضٝاز٠ إضعاف  157شاز٠ ايؿش١ داٖص١ٜ ؾسم ايطٛاز٨ ٚايعٌُ املٝداْٞ, ٚتأَني ايك٣ٛ ايبػس١ٜ, ٚاٯيٝات, سٝح مت تأَني أندت ٚ    

عاي١ٝ ايتذٗٝص ٚدعُٗا با٭د١ٜٚ ٚايهٛادز ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ذات اـدل٠ يف ايتعاٌَ َع اؿػٛد, َٚعاؾ١ اؿا٫ت يف املٝدإ, يتدؿٝـ 

ضٝاز٠ إضعاف ددٜد٠  30ػاعس املكدض١. ٚتػتٌُ قاؾ١ً اإلضعاف ع٢ً ضٝازات نبرل٠ ٚؾػرل٠, ٚايعب٤ عٔ املطتػؿٝات يف امل

يًُػازن١ يتػط١ٝ مجٝع املٓاطل اييت ٜٛدد ؾٝٗا قٝٛف ايسمحٔ, ْٚكٌ اؿا٫ت اييت ؼتاز ٫ضتهُاٍ ايع٬ز يف املطتػؿ٢. نُا مت 

ٚأند د. طازم  ."ا بؿرلٚع نٛزْٚا, بايتٓطٝل َع "ايطب ايٛقا٥ٞتدزٜب مجٝع ايؿسم ع٢ً ايتعاٌَ َع اؿا٫ت اييت ٜػتب٘ إؾابتٗ

ايعسْٛع, املدٜس ايعاّ يإلداز٠ ايعا١َ يًطٛاز٨ ايؿش١ٝ, ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايطٛاز٨ ٚايطب املٝداْٞ اإلعداد املتهاٌَ ملٛضِ اؿر َٔ خ٬ٍ 

ؼدٜح خط١ اإلخ٤٬ ايطيب قُٔ اـط١ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ يف اؿر َتك١ُٓ فاب١ٗ ايهٛازخ ٚاؿٛادخ, ٚػٗٝص َٗابط 

ٛد١ٜ يف ضت َطتػؿٝات ٖٞ: َطتػؿ٢ عسؾات ايعاّ, َٚطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ, َٚطتػؿ٢ سسا٤ ايعاّ, َٚطتػؿ٢ ايطا٥سات ايعُ

٢َٓ ايطٛاز٨, َٚطتػؿ٢ غسم عسؾات, َٚد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ, ٚمت ايتأند َٔ داٖصٜتٗا ٚإدسا٤ ايتذازب ايؿسق١ٝ إلد٤٬ 

ٚأغاز ايعسْٛع إىل أْ٘ مت إدسا٤ ايؿٝا١ْ يطٝازات  .ْكط١ 18املػاعس ٚعددٖا  املسق٢, ٚػٗٝص ٚتػػٌٝ ايٓكاط ايطب١ٝ مبشطات قطاز

ضٝاز٠  18ضٝاز٠ يًؿسم ايطب١ٝ مبٓطك١ املػاعس ٚ 74اإلضعاف ايؿػرل٠ ٚإعاد٠ تسنٝب ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ بٗا ٚتٛشٜعٗا ع٢ً املٛاقع بٛاقع 

ضٝاز٠ إضعاف نبرل٠  57)اؿسّ(. نُا مت إعداد خط١ تٛشٜع  املسنص١ٜ باملٓطك١ ضٝازات ٨يًٓكاط ايطب١ٝ مبشطات قطاز املػاعس ٚ

 ضٝاز٠ 15ٚ يًُٓاؾر, ضٝازات ٠١ضٝاز٠ ملطتػؿٝات املػاعس ٚ 32ضٓد ع٢ً املٛاقع بهٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ بٛاقع 

بع١ ايؿسم, ٚخدلا٤ إغساف ٜكَٕٛٛ بايدعِ ملتا ْاز١ٜ دزاد١ 12 ٚتٛؾرل املٓٛز٠, يًُد١ٜٓ ضٝاز٠ 25ٚ يًُطاْد٠, املعٝؿِ يف ايطٛاز٨ مبذُع

َٔ أطبا٤ ٚؾٓٝني  830ٚقاٍ َدٜس ايطٛاز٨ ايؿش١ٝ إٕ إمجايٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ؾسم ايطب املٝداْٞ بًؼ  .ايؿين بتكدِٜ اإلزغادات

ييت تػطٞ ٜعًُٕٛ قُٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ ا 605بايطاسات احملٝط١ باؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٚ 87ظطس اؾُسات ٚ 138ٚممسقني, 

املػاعس املكدض١. ٚيؿت إٔ ايًذ١ٓ تسنص ع٢ً تػط١ٝ املٓاطل ا٭نجس اشدساًَا َجٌ َطذد منس٠ ٚدبٌ ايسمح١ ؼطبًا ؿا٫ت ايطكٛط 

اييت تٓتر عٔ إؾساز بعض اؿذاز ع٢ً ايؿعٛد يًذبٌ, ٖٚٓاى تعإٚ ٚثٝل بني مجٝع اؾٗات املػازن١ يف اؿر َٓٗا ايدؾاع املدْٞ 

ٚأغاز ايعسْٛع إىل ايٛشاز٠ زنصت ٖرا ايعاّ ع٢ً دعِ ايؿسم بأدٗص٠ يًتعاٌَ َع  .٬ٍ ا٭محس يًتعاٌَ َع اؿا٫ت يف املٝدإٚاملسٚز ٚاشل

سا٫ت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ ؼطبًا ٫زتؿاع دزادات اؿساز٠ اييت تػٗدٖا املٓطك١ ٖرا ايعاّ. ٚأٚقح أْ٘ مت تطذٌٝ ازتؿاع 

أيـ ساز َٝداًْٝا, ٜٚتٛقع إٔ ٜؿٌ ايعدد  16ت اييت تتًك٢ خدَات ايطب املٝداْٞ, ٚمت ايعاّ املاقٞ ايتعاٌَ َع ًَشٛظ يف عدد اؿا٫

أيـ ساي١ ٜتِ ع٬دٗا َٝداًْٝا, ٫ؾتًا إىل إٔ ا٫ؾذلاؽ ٜعد أندل عا٥ل ٜٛاد٘ ايؿسم املٝدا١ْٝ خ٬ٍ ايكٝاّ  19ٖرا ايعاّ ٭نجس َٔ 

 .اييت ؼتاز إىل زعا١ٜ طب١ٝ يف املطتػؿٝاتبٛادبٗا أثٓا٤ ْكٌ بعض اؿا٫ت 
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 كرمث مكاجب مجمىعات الخدمة الميدانية

 رٕفز حضِخ ِٓ اٌخذِبد اٌزطىػُخ ٌٍحغبط« ِطىفٍ حغبط دوي عٕىة آعُب»

 

 خايد اؾُعٞ -َه١ املهس١َ 

 

تتػسف غدَتِٗ ٚايبايؼ عددِٖ تٓؿر َ٪ضط١ َطٛيف سذاز دٍٚ دٓٛب آضٝا ايعدٜد َٔ اـدَات ايتطٛع١ٝ اجملا١ْٝ يًشذاز ايرٜٔ     

ٚأٚقح د. زأؾت بٔ إزلاعٌٝ بدز ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١, إٔ َٔ اـدَات ايتطٛع١ٝ اجملا١ْٝ  .أيـ ساز 420ٖرا ايعاّ أنجس َٔ 

ذاز َٔ اييت تكدَٗا امل٪ضط١ ؿذادٗا ػٗٝص ؾاي١ يًُسق٢ املتشطٓني يف ٢َٓ ٚعسؾات ٚذيو يًُطا١ُٖ يف تكدِٜ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يًش

خ٬ٍ ْكٌ اؿا٫ت املسق١ٝ إىل ايكطاعات ايؿش١ٝ َٚتابعتٗا بؿٛز٠ َطتُس٠ َٔ قبٌ ؾسٜل َٔ املطٛؾني ٚاملطٛؾات َع تٛؾرل ؾاي١ 

خاؾ١ َتها١ًَ يف عسؾات ملتابع١ اؿا٫ت ايؿش١ٝ يًشذاز املسق٢ املتشطٓني ٚػٗٝصٖا, إىل داْب تػذٝع املطٛؾات ٚبٓات املطٛؾني 

ٌُ اـدَٞ بؿٛز٠ تتٓاضب َع َهاْتٗٔ ٚدٚزٖٔ ايؿعاٍ ٫ ضُٝا إٔ املطٛؾات ميجًٔ َا ٜصٜد ع٢ً ْؿـ عدد َطاُٖٞ ي٬نساط يف ايع

امل٪ضط١ ٚذيو َٔ خ٬ٍ سح ز٩ضا٤ َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ ع٢ً تهٜٛٔ ؾإ ْطا١ٝ٥ تطٛع١ٝ َؿػس٠ يًكٝاّ بتٛع١ٝ ٚازغاد ٚتٛدٝ٘ 

١ٝ اجملا١ْٝ إْػا٤ َسانص َتها١ًَ ٚفٗص٠ باملعدات ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ ٚا٭ٜدٟ ايعا١ًَ ٚأؾاد إٔ َٔ قُٔ اـدَات ايتطٛع .اؿادات

امل٪١ًٖ ٫ضتكاؾ١ اؿذاز ايتا٥ٗني َٔ مجٝع اؾٓطٝات ٚإزغادِٖ ٚتٛدِٝٗٗ ٚإْػا٤ عٝادات طب١ٝ يف َكازٖا مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس 

إىل داْب قٝاّ بعض املهاتب بتٛظٝـ عدد َٔ ايطٝدات يًكٝاّ بصٜاز٠  املكدض١ إلضعاف اؿذاز ٚتكدِٜ اـدَات ا٫ضعاؾ١ٝ ايعاد١ً

اؿذاز ٚاؿادات املَٓٛني يف ايكطاعات ايؿش١ٝ, ٚتٛؾرل عسبات خاؾ١ )ايسؾاد٠ املتٓك١ً( يتكدِٜ ايٛدبات اـؿٝؿ١ ٚايعؿا٥س ٚاملٝاٙ 

ت ؿذادٗا فاْا ٚتكدِٜ اشلداٜا ايترناز١ٜ يًشذاز املدلد٠ يًرٜٔ تعطًت ساؾ٬تِٗ يف داخٌ َه١ املهس١َ ٚخازدٗا ٚتٛؾرل ا٫ْذلْ

َٔ د١ٗ أخس٣, ْعُت َ٪ضط١ َطٛيف سذاز دٍٚ دٓٛب آضٝا سؿ٬ً تهسميًٝا يس٩ضا٤ َهاتب فُٛعات اـد١َ  .عٓد َػادزتِٗ

 .١ يف َه١ املهس١ََهتبا ْعرل متٝصِٖ يف أعُاٍ َٛضِ سر ايعاّ املاقٞ يف َكس امل٪ضط١ يف سٞ ايسؾٝؿ 118املٝدا١ْٝ ايبايؼ عددٖا 

ٚقاٍ د. زأؾت بٔ إزلاعٌٝ ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠, إٕ امل٪ضط١ شلا يف نٌ عاّ ٚهلل اؿُد متٝص ع٢ً ا٭ؾعد٠ ناؾ١ مبا ٜعصش َهاْتٗا 

اـد١َٝ بني قٝٛف ايسمحٔ, ٫ؾتًا إٔ مت ٖرا ايعاّ َٚٓر ٚقت َبهس ػٗٝص َٛاقع اؿذاز يف َصديؿ١ عٓد طسٜل قط١ ايكطاز ع٠ٚ٬ 

أيـ َذل َسبع يتٓؿٝر املػسٚع ا٫ضتجُازٟ يًُ٪ضط١ يف فاٍ ايتػر١ٜ  ٢100 اضت٬ّ قطع١ ا٭زض بني عسؾات َٚصديؿ١ تبًؼ َطاستٗا عً

ٚاملصَع إْػا٩ٙ قسٜبًا. ٚنػـ عٔ عصّ امل٪ضط١ غسا٤ قطع١ أزض يف ايطسٜل املٛاشٟ امل٪دٟ يًُطذد اؿساّ يتٓؿٝر ؾٓدم اضتجُازٟ ؾ١٦ 

 .ٔ َطازاتٗا ا٫ضتجُاز١ٜ يت١ُٝٓ َٛازد امل٪ضط١ ٚخد١َ َطاُٖٝٗا َٔ املطٛؾني ٚاملطٛؾاتمخط١ لّٛ ٚذيو قُ
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 ووًُ وصاسح اٌصحخ َزفمذ اٌّششوػبد اٌزطىَشَخ ثّغزشفُبد اٌّشبػش اٌّمذعخ

 

 تسنٞ ايطٜٛٗسٟ -َه١ املهس١َ 

 

قاّ ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايؿش١ يإلَداد ٚايػ٪ٕٚ اشلٓدض١ٝ ّ. سطني قُٛد     

تؿكد١ٜ ملطتػؿٝات ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس املكدض١  ايؿاخسٟ ظٛي١

زاؾك٘ خ٬شلا َدٜس عاّ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ د. 

َؿطؿ٢ مجٌٝ بًذٕٛ َٚطاعد املدٜس ايعاّ يًػ٪ٕٚ اشلٓدض١ٝ ّ. خايد 

سلًت  .ايجبٝيت َٚدٜس إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ د. َٛؾل قُد أبٛ طايب

ٚدبٌ ايسمح١ َٚسانص عسؾات, َٚطتٛدع ايصٜاز٠ َطتػؿ٢ غسم عسؾات 

ايتُٜٛٔ ايطيب بعسؾات, َٚطتػؿ٢ عسؾات ايعاّ, َٚطتػؿ٢ منس٠, َٚطتػؿ٢ ٢َٓ ايٛادٟ, َٚطتػؿ٢ ٢َٓ اؾطس, َٚطتػؿ٢ اي٫ٛد٠ 

ٚا٫طؿاٍ, ٚاطًع ٚنٌٝ ايٛشاز٠ ع٢ً ػٗٝص ايكاعات اـاؾ١ بكسبات ايػُظ, ٚاضتُع إىل غسح َؿؿٌ عٔ نٌ َطتػؿ٢ َٔ َدٜسٟ 

ٚأٚقح ايؿاخسٟ بإ ايصٜاز٠ تؿكد١ٜ يًٛقٛف ع٢ً داٖص١ٜ املساؾل ايؿش١ٝ ٫ضتكباٍ  .املٛاقع ايؿش١ٝ ٚعٔ املػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ ؾٝٗا

سذاز بٝت اهلل ايعتٝل, ٚتأتٞ ٖرٙ ايصٜاز٠ إْؿاذًا يتٛدٝٗات قٝادتٓا اؿه١ُٝ ع٢ً إٔ تهٕٛ مجٝع اـدَات َٗٝأ٠ يكٝٛف ايسمحٔ, 

َٚٔ دٗت٘, أٚقح   .َٔ خ٬ٍ املػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ يًُطتػؿٝات أٚ املسانص ايؿش١ٝ اييت متت خ٬ٍ ٖرٙ ايط١ٓ ٚملتابع١ ضرل ايعٌُ

َدٜس إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ مبٓطك١ َه١ املهس١َ د. َٛؾل أبٛ طايب بإ ٚشاز٠ ايؿش١ ؼسف نٌ اؿسف ع٢ً إٔ تهٕٛ َساؾكٗا 

وتادٕٛ إىل زعا١ٜ طب١ٝ, سٝح شٚدت مجٝع املساؾل ايؿش١ٝ باملػاعس بايبٓٛد ايؿش١ٝ ع٢ً أمت ا٫ضتعداد ٫ضتكباٍ املسق٢ ٚايرٜٔ 

 .ايت١ًُٜٝٛ َٔ إداز٠ اإلَداد بؿش١ َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚمجٝع املطتًصَات ايطب١ٝ
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 رٕظُ ٔذوح سعً األِٓ فٍ ِىعُ اٌحظ« ششغخ اٌشّبٌُخ»

 

 داضس ايؿكسٟ -عسعس 

 

ْعُت غسط١ اؿدٚد ايػُاي١ٝ ممج١ً بػعب١ اإلزغاد     

ٚايتٛدٝ٘ ايؿهسٟ ٚاملعٟٓٛ أٍٚ َٔ أَظ ْد٠ٚ بعٓٛإ زدٌ 

ٚأٚقح ايعكٝد د. عٜٛد َٗدٟ ايٓاطل  .ا٭َٔ يف َٛضِ اؿر

اإلع٬َٞ بػسط١ ايػُاي١ٝ بإٔ ايٓد٠ٚ غازى ؾٝٗا ايػٝذ 

ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد باملٓطك١, َٚدٜس غعب١ ايتٛدٝ٘ ايؿهسٟ ٚاملعٟٓٛ بػسط١  عٛاد ضبيت َدٜس ؾسع ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف

 .املٓطك١ ايعكٝد ؾٗد بٔ ا٭زلس ايعٓصٟ, ٚعكٛز زداٍ ا٭َٔ املػازنني يف ايعٌُ ا٭َين مبٛضِ اؿر شلرا ايعاّ
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 رطىَـش ِٕظىِخ ِؼٍىِبرُخ اٌحظ واٌؼّشح

 

م عطاع, ايًكا٤ ايعًُٞ ايطٟٓٛ يًباسجني ملٛضِ اؿر, ايرٟ ْعُ٘ َعٗد خادّ اؾتتح َدٜس داَع١ أّ ايكس٣ ايدنتٛز بهسٟ بٔ َعتٛ

ْٚاقؼ ايباسجٕٛ مناذز َٔ  .باسجا َٚطاعدا 75دزاض١ ٚبسْافا َطتُسا مبػازن١  31اؿسَني ايػسٜؿني ٭عاخ اؿر, إلدسا٤ 

ايدزاضات اييت قدَٗا املعٗد ٚاييت سلًت: َعدٍ ايٓؿاٜات ايؿًب١ ٚتؿٓٝؿٗا بإضهإ ايصٚاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠, تٓعِٝ سسن١ املػا٠ ع٢ً 

ٚاز ايطسم امل٪د١ٜ إىل دبٌ ايسمح١, تطٜٛس َٓع١َٛ َعًَٛات١ٝ َتها١ًَ يدعِ َتدرٟ ايكساز يف فاٍ اؿر ٚايعُس٠, ٚخؿا٥ـ ش

ٚقاٍ د. عطاع إٕ ايًكا٤ ٜعد َٓاضب١ ع١ًُٝ ض١ٜٛٓ ًٜتكٞ ؾٝٗا املدتؿٕٛ يف فاٍ اؿر  .ٖـ1436املد١ٜٓ املٓٛز٠ ملٛزلٞ زَكإ ٚاؿر 

ٚايعُس٠ يعسض خ٬ؾ١ َا يدِٜٗ َٔ أعاخ ٚدزاضات َٚكذلسات, ٚتبادٍ ٚدٗات ايٓعس, ٚاإلؾاد٠ َٔ أسدخ ايتكٓٝات ايعامل١ٝ, يًسقٞ 

 ..ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚازغد١َ اؿذاز 
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 أٌف ػبًِ فٍ أػّبي اٌحظ اٌجٍذَخ 23

 

( عاٌَ يف أعُاٍ اؿر شلرا ايعاّ َٔ خ٬ٍ َػازٜع ايٛشاز٠ 23000نػؿت ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ عٔ َػازن١ أنجس َٔ )

تتكُٔ َٓع١َٛ َٔ اإلدسا٤ات  ٚا٭َاْات ٚايبًدٜات بهٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١, سٝح تٓؿر خط١

يًتدًـ ايطسٜع ٚاٯَٔ َٔ ايٓؿاٜات يف مجٝع أعُاٍ اؿر, َٚتابع١ تطبٝل اغذلاطات ايؿش١ ايعا١َ يف مجٝع املطاخل ٚاجملاشز 

ات ٚأٚقح ٚشٜس ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ املٗٓدع عبدايًطٝـ بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ إٔ مجٝع ايكطاع .بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس

بٛشازت٘ تػٗد داٖص١ٜ نا١ًَ, سٝح مت ػٗٝص املعدات ٚاٯيٝات ٚتطدرل مجٝع اإلَهاْٝات اي٬ش١َ يتكدِٜ أع٢ً َطتٜٛات اـد١َ 

ايبًد١ٜ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َع ا٭خر يف ا٫عتباز مجٝع املػازٜع اؾدٜد٠ اييت تٓؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ي٬ضتؿاد٠ 

 .ِ اؿرَٓٗا خ٬ٍ َٛض
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 ئغالق رغغًُ حغبط اٌذاخً االصُٕٓ اٌّمجً

 

اّ يف تػًل ٚشاز٠ اؿر ّٜٛ ا٫ثٓني املكبٌ ايبٛاب١ ا٫يهذل١ْٝٚ ملطاز سذاز ايداخٌ يتطذٌٝ املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايساغبني يف اؿر شلرا ايع

ؿ١ يف عدد َٔ ايػسنات اييت مت اعتُادٖا َكعد ٫ تصاٍ َتٛؾس٠ يف بسْاَر اؿر ايعاّ ٚاؿر َٓدؿض ايتهً 2700ظٌ تٛؾس قساب١ 

ٚضٛف تتٝح ايٛشاز٠ بعد اْتٗا٤ ؾذل٠ ايتطذٌٝ ايؿسؾ١ ملٓػآت اؿر َٔ ايػسنات املسخؿ١ ايتعاقد َع اؿذاز .خ٬ٍ َٛضِ ٖرا ايعاّ

د١َ سذاز ايداخٌ يف ٚأندت ايٛشاز٠ ع٢ً أْ٘ باعتُادٖا يؿٝػ١ ايتعاقد اإليهذلْٚٞ ـ .مبعسؾتٗا, ٚٚؾكًا يًتعًُٝات املٓع١ُ يريو

ٍٟ َُٓٗا قرز٠ املٛاطٓني ٚاملكُٝني َٔ  دؾع املطاز أؾبح ايعكد ْاؾرًا بني طسؾٝ٘ بعد ضداد ق١ُٝ ايدلْاَر, دٕٚ اؿاد١ يًتٛقٝع عًٝ٘ َٔ أ

كبٌ عٔ طسٜل ٚتتٝح ايٛشاز٠ ايؿسؾ١ يًُٛاطٓني بإيػا٤ سذٛشاتِٗ اعتبازا َٔ أَظ ٚست٢ ّٜٛ ا٫ثٓني امل .أٟ َبايؼ إقاؾ١ٝ عٔ سذِٗ

زٜا٫ نسضّٛ يإليػا٤ ٜكاف إيٝٗا مخط١ زٜا٫ت ق١ُٝ  50ايتٛاؾٌ َع ايػسن١ بعد َٛاؾك١ إداز٠ ا٭سٛاٍ املد١ْٝ ٚاؾٛاشات َع ؼؿٌٝ 

 . % َٔ ايك١ُٝ اإلمجاي١ٝ يًدلْاَر10ايتشٌٜٛ ايبٓهٞ ٚ
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 إٌبهط َمف ػًٍ عبهضَخ اٌحشط اٌىغٍٕ ٌٍحظ

 

يٛطين ايؿسٜل قُد بٔ خايد ايٓاٖض قٛات اؿسع ايٛطين مبشاؾع١ ايطا٥ـ أَظ. ٚاضتُع تؿكد ز٥ٝظ اؾٗاش ايعطهسٟ يًشسع ا

إىل إهاش َعًَٛات َٔ قا٥د يٛا٤ اـًٝؿ١ عُس بٔ اـطاب بايطا٥ـ ايًٛا٤ ؾاٜص بٔ عًٞ ايػٗسٟ, اضتعسض َٔ خ٬ي٘ أبسش املٗاّ اييت 

 .ت ا٭١َٝٓ ا٭خس٣ يف سؿغ ا٭َٔ ٚتطٌٗٝ أدا٤ اؿذاز َٓاضهِٜٗكّٛ بٗا ايًٛا٤ يف َٛضِ اؿر ٚداٖصٜت٘ يًُػازن١ َع ايكطاعا

ٚشاز ز٥ٝظ اؾٗاش ايعطهسٟ خ٬ٍ دٛي١ تؿكد١ٜ نتٝب١ ا٭َٔ اـاؾ١ ايجا١ْٝ بًٛا٤ ا٭َٔ اـاف ايجاْٞ, سٝح نإ يف اضتكباي٘ قا٥د 

ٜٛات ايتدزٜب ٚايدٚزات اييت عكدت داخٌ ايًٛا٤ يٛا٤ ا٭َٔ اـاف ايجاْٞ ايًٛا٤ ضًطإ بٔ َاْع أبا ايع٬, ايرٟ قدّ إهاشا عٔ َطت

 .نُا قاّ ايؿسٜل قُد ايٓاٖض بصٜاز٠ يًؿٛز ايجأَ مبشاؾع١ ايطا٥ـ .يسؾع داٖصٜت٘ يتٓؿٝر أٟ َٗاّ ٜهًـ بٗا
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 : «ػىبظ»ئعشاءاد حبعّخ ٌّىاعهخ ِخبٌفبد اٌغالِخ فٍ ِغبوٓ اٌحغبط.. اٌؼمُذ اٌؼىدح ٌـ 

 اٌغغٓ ػمىثخ ئدخبي أعطىأخ اٌغبص ٌٍّشبػش

 

١ ملٛاد١ٗ كايؿات أند املػازنٕٛ يف امل٪متس ايؿشؿٞ يكٝادات قٛات ايدؾاع املدْٞ يف اؿر, أْ٘ ضٝتِ تطبٝل إدسا٤ات سازل

اغذلاطات ايط١َ٬ يف َطانٔ اؿذاز, َػرلٜٔ إىل إٔ ؽصٜٔ اضطٛاْات ايػاش يف املػاعس ٜؿٓـ نذسمي١ تطتٛدب عكٛب١ ايطذٔ 

عٔ إدسا٤ات تٓؿٝر قساز سغ ايػاش املطاٍ يف املػاعس, أند ايعكٝد خايد ايعٛد٠ زنٔ « عهاظ»ٚزدًا ع٢ً ض٪اٍ  .ٚؾل ايكٛابط املكسز٠

١ مب٢ٓ, إٔ ايكساز ٜبدأ تٓؿٝرٙ ؾعًًٝا يف أٍٚ ّٜٛ َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ ٚؾل ْطام دػسايف يهٌ املػاعس, سٝح ٜتٛىل ا٭َٔ ايعاّ ايط٬َ

َط٪ٚي١ٝ قبط أضطٛاْات ايػاش قبٌ ٚؾٛشلا يًُػاعس, بُٝٓا ٜتٛىل ايدؾاع املدْٞ َط٪ٚي١ٝ تطبٝل قساز اؿعس داخٌ املػاعس مبا يف 

ٚعٔ ايتٓطٝل ٚايتعإٚ بني  .١َٝ َٚؿادز٠ َا ٜتِ قبط٘ ٚتطبٝل ايػساَات املاي١ٝ ايؿٛز١ٜ عل املدايؿنيذيو َكسات املٓػآت اؿهٛ

ايدؾاع املدْٞ ٚا٭دٗص٠ اؿه١َٝٛ, أند ايعكٝد قُد ايكُاؽ زنٔ اؿُا١ٜ املد١ْٝ مبصديؿ١, عكد عدد َٔ ٚزؽ ايعٌُ ٚايًكا٤ات 

ُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ باؿر ٚإهاد سًٍٛ دا١ُ٥ ٚتٓؿٝر بساَر تدزٜب١ٝ ٚا٫دتُاعات َع ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ بتٓؿٝر أع

ٚسٍٛ اغذلاطات ايط١َ٬ يف َٓػآت إضهإ اؿذاز   .َػذلن١ يًتػًب ع٢ً ناؾ١ ايؿعٛبات اييت تٛاد٘ ايٛسدات ٚايؿسم املٝدا١ْٝ

ؾ١ُ املكدض١, إىل إٔ عدد املٓػآت املؿسح شلا بإضهإ اؿذٝر ٖرا بايعاؾ١ُ املكدض١, أغاز َدٜس ايط١َ٬ بإداز٠ ايدؾاع املدْٞ بايعا

َٓػأ٠ مجٝعٗا خاقع١ ي٬غذلاطات ايؿ١ٝٓ ايٛازد٠ يف ٥٫ش١ إضهإ اؿذاز, ؾُٝا نػـ ايعكٝد خايد اؾٗين  4300ايعاّ ٚؾٌ إىل 

َٓػآت يٛدٛد  7كايؿات ايط١َ٬, ٚإغ٬م كايؿات يف َٓػآت إضهإ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚإسايتٗا إىل ؾ١ٓ ايٓعس يف  9زؾد 

ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ خط١ اْتػاز ٚسدات ايدؾاع املدْٞ تٗدف يطسع١ َباغس٠ ايب٬غات ٚايتػًب ع٢ً   .كايؿات يف َطانٔ اؿذاز

دخ املسنبات ٚا٭ْؿام, َػه٬ت ايصساّ املسٚزٟ يف بعض املٛاقع باضتدداّ ؾسم ايدزادات ايٓاز١ٜ اجملٗص٠ يًتدخٌ ا٭ٚيٞ ملباغس٠ سٛا

ٚأغاز املػازنٕٛ يف امل٪متس إىل ٚدٛد خط١ تؿؿ١ًٝٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز َطتددَٞ قطاز املػاعس ٚاؿد َٔ املداطس املستبط١ 

١ٜ ٚأغازت َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ, إىل داٖص .باـٝاّ ايتكًٝد١ٜ بعسؾ١, ٚإٜٛا٤ اؿذاز يف َعطهسات اإلٜٛا٤ مب٢ٓ ٚعسؾ١ َٚصديؿ١

ْٛعًا َٔ املداطس ا٫ؾذلاق١ٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس, َٓٗا  12خططٗا يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز َٚٛاد١ٗ 

ٚض١ًٝ  23ٚأٚقشت املدٜس١ٜ خ٬ٍ َ٪متس سكست٘  .ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ ٚاؿسا٥ل ٚايعٛاؾـ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚسٛادخ املسنبات ٚغرل ذيو

 17600بايعاؾ١ُ املكدض١ عكٛز ايًٛا٤ محد بٔ عبد ايعصٜص املبدٍ قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر, َػازن١  إع١َٝ٬ ؾباح أَظ

آي١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز ٚباضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات يف إداز٠ ايعًُٝات املٝدا١ْٝ مبػازن١ ؾسٜل ايبشح  3800زدٌ دؾاع َدْٞ ٚ

ٚأند ايعكٝد عبداهلل ايعسابٞ اؿازثٞ َدٜس إداز٠ اإلع٬ّ ٚايٓاطل  .إلْكاذ باملٓاطل اؾب١ًٝٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ, ٚٚسدات َتدؿؿ١ يف ا

اإلع٬َٞ يكٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر, اضتػعاز زداٍ ايدؾاع املدْٞ يكدا١َ املط٪ٚي١ٝ املًكا٠ ع٢ً عٛاتكِٗ يف اؿؿاظ ع٢ً ض١َ٬ 

 إٔ مجٝع قٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف اؿر اضتهًُت ػٗٝصاتٗا ٚأؾبشت ٚأغاز ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص املبدٍ, إىل .اؿذاز

َٔ دٗت٘ أند ايعكٝد خايد ايعٛد٠ زنٔ ايط١َ٬ مب٢ٓ, سسف  .ع٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد ٭دا٤ َٗاَٗا يف اؿؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز

اي٬ش١َ يط١َ٬ اؿذاز, َٔ خ٬ٍ ايتذٗٝص املبهس  َسانص ايدؾاع املدْٞ باملػعس ع٢ً إشاي١ مجٝع َطببات اـطس ٚاؽاذ اإلدسا٤ات

 .ٚايتٓطٝل ٚايتٛاؾٌ َع ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ, ٚإدسا٤ ايهػـ ايٛقا٥ٞ ملٛاقع أدا٤ َٓاضو اؿر باملػاعس
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 عبػخ 31شبثب ِىُب َٕطٍمىْ ٌخذِخ اٌحغُظ ػًٍ ِذاس  650

 

 دايب٬ –َه١ املهس١َ 

 

دَات تطٛع١ٝ ؿذاز اْطًل غباب َه١ ؾباح ا٭زبعا٤ , يتكدِٜ خ

بٝت اهلل اؿساّ خ٬ٍ َٛضِ اؿر شلرا ايعاّ , تتُجٌ يف تطٜٛـ نباز 

ايطٔ ٚايعذص٠ فاًْا ; ٚذيو بايتعإٚ َع ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد 

ٜٚكدّ غباب َه١ خد١َ   .ضاع١ بايتٓاٚب 24اؿساّ, ع٢ً َداز ايـ

اإلضعاؾات ا٭ٚي١ٝ ٚاييت تأتٞ بايتعإٚ َع ١٦ٖٝ اشل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ باؿسّ املهٞ يف إضعاف املؿابني ٚتٛدٝ٘ عدد َٔ غباب َه١ 

زغاد املدزبني يٓكٌ املؿابني إىل املسانص ايؿش١ٝ املٛدٛد٠ داخٌ اؿسّ أٚ إىل َطتػؿ٢ أدٝاد عٓد اؿاد١, ٚفُٛع١ أخس٣ تكّٛ بإ

ايتا٥ٗني ٜتٛشعٕٛ سٍٛ بعض ضاسات اؿسّ املهٞ بايتعإٚ َع ٚشاز٠ اؿر, ْٚػاط ايتٛع١ٝ عل ايطسٜل بايتعإٚ َع غسط١ ايعاؾ١ُ 

ٌّ َا وتادْٛ٘; ٚذيو مبػازن١  املكدض١; ممج١ً يف ا٭َٔ ايٛقا٥ٞ , ٚزعا١ٜ اؿذاز املَٓٛني مبطتػؿٝات َه١ املهس١َ بتٛؾرل ن

ٜٚطتعد ايػباب ٭ْػط١ سؿ٬ت ا٫ستؿا٤ بٛؾد ايسمحٔ يف َكسات ضهِٓٗ, ْٚػاط عسبات اإلسطإ   .يطبغباب َه١ َٔ ن١ًٝ ا

ٌّ نباز ايطٔ َٔ ٚإىل املطذد اؿساّ ْٚػاط قٝـ ايسمحٔ يف بٝيت , ٚغرل ذيو َٔ اـدَات املدتًؿ١ ٚقاٍ َدٜس بسْاَر  .اييت تك

ختٝازِٖ بعٓا١ٜ ٚمت إغسانِٗ يف بسْاَر تدزٜيب َتُٝص , يف ؾِٗ تععِٝ ايبًد غباب َه١ يف خدَتو خايد ايٛايف : إٕ ايػباب قد مت ا>

اؿساّ ضًٛنًا, َٚٗازات ايتعاٌَ َع ٚؾٛد ايسمحٔ, ٚبًؼ عدد املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات ايدلْاَر خ٬ٍ ايعػس ايطٓٛات املاق١ٝ أنجس َٔ 

 .أيـ َطتؿٝد ٚهلل اؿُد ٬َ500ٜني ٚ 7
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 ُ اٌحظاٌصحخ رىًّ اعزؼذادارهب ٌّىع

 

 دايب٬ –ايسٜاض 

 

 100أند َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًطٛاز٨ ايؿش١ٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايطٛاز٨ ٚايطب املٝداْٞ ايدنتٛز طازم ايعسْٛع أْ٘ دس٣ ػٗٝص

 57ىل ضٝاز٠ إضعاف ؾػرل٠ عاي١ٝ ايتذٗٝص ٚدعُٗا با٭د١ٜٚ ٚايهٛادز ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ امل٪١ًٖ ذات اـدل٠ يف ايتعاٌَ َع اؿػٛد إقاؾ١ إ

ضٝاز٠ إضعاف نبرل٠, َٚعاؾ١ اؿا٫ت يف املٝدإ ٚذيو يتدؿٝـ ايعب٤ ع٢ً املطتػؿٝات املتٛادد٠ يف املػاعس املكدض١.ٚقاٍ ايعسْٛع 

ضٝاز٠ إضعاف ؾػرل٠ ددٜد٠ يًُػازن١ يف سر ٖرا ايعاّ ٚذيو  30خ٬ٍ امل٪متس ايؿشؿٞ ايرٟ عكدٙ اَظ إٕ ايٛشاز٠ اعتُدت إدخاٍ 

 .ٓاطل اييت ٜتٛادد بٗا قٝٛف ايسمحٔ إقاؾ١ إىل ْكٌ اؿا٫ت اييت ؼتاز ٫ضتهُاٍ ع٬دٗا باملطتػؿ٢يتػط١ٝ مجٝع امل

ٚبّٝٔ إٔ ايًذ١ٓ قاَت باإلعداد ملٛضِ ٖرا اؿر َٔ خ٬ٍ ؼدٜح خط١ اإلخ٤٬ ايطيب يف اؿر بايتٓطٝل َع إداز٠ ايدؾاع املدْٞ قُٔ 

َتك١ُٓ خطط فاب١ٗ ايهٛازخ ٚاؿٛادخ, إقاؾ١ إىل ػٗٝص ٚتؿكد َٗابط ايطا٥سات  اـط١ ايعا١َ يتدبرل ايدؾاع املدْٞ يف اؿر

َطتػؿٝات اغتًُت ع٢ً ن٬ً َٔ َطتػؿ٢ عسؾات ايعاّ َٚطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ َٚطتػؿ٢ سسا٤ ايعاّ َٚطتػؿ٢  6ايعُٛد١ٜ يف 

صٜتٗا ٚإدسا٤ ايتذازب ايؿسق١ٝ إلد٤٬ املسق٢, ٢َٓ ايطٛاز٨ َٚطتػؿ٢ غسم عسؾات َٚد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ ٚايتأند َٔ داٖ

( ْكط١.ٚأقاف أْ٘ مت إدسا٤ عٌُ ايؿٝا١ْ يطٝازات 18ٚنريو ػٗٝص ٚتػػٌٝ ايٓكاط ايطب١ٝ مبشطات قطاز املػاعس ٚعددٖا )

 18ك١ املػاعس ٚعدد ( ضٝاز٠ يًؿسم ايطب١ٝ مبٓط74اإلضعاف ايؿػرل٠ ٚإعاد٠ تسنٝب ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ بٗا ٚتٛشٜعٗا ع٢ً املٛاقع بٛاقع )

ضٝاز٠ إضعاف  57ضٝازات باملٓطك١ املسنص١ٜ )اؿسّ(.نُا مت إعداد خط١ تٛشٜع  8ضٝاز٠ يًٓكاط ايطب١ٝ مبشطات قطاز املػاعس ٚ

( ضٝازات 10( ضٝاز٠ ملطتػؿٝات املػاعس باإلقاؾ١ إىل )32نبرل٠ )ضٓد( ع٢ً املٛاقع بهٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ بٛاقع )

( ضٝاز٠ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠, َبًٝٓا أْ٘ مت 25( ضٝاز٠ مبذُع ايطٛاز٨ باملعٝؿِ يًُطاْد٠ يف سا٫ت ايطٛاز٨ إقاؾ١ إىل )15ٓاؾر ٚ)يًُ

ؼدٜح ْعاّ ؼدٜد َٛاقع تٛادد ضٝازات اإلضعاف ٚتريٌٝ ايعكبات اييت تٛادٗٗا عٔ طسٜل غسؾ١ ايعًُٝات املسنص١ٜ , َبًٝٓا أْ٘ مت 

١ ملتابع١ ٖرٙ ايؿسم ٜػسف عًٝٗا خدلا٤ ٜكَٕٛٛ بايدعِ ايؿين بتكدِٜ اإلزغادات اييت تعِٓٝٗ يف ساٍ ٚدٛد دزاد١ ْازٜ 12إدخاٍ 

( ؾسدًا َٔ أطبا٤ ٚؾٓٝني ٚممسقني سٝح 830املعٛقات.ٚأٚقح ايدنتٛز ايعسْٛع إٔ إمجايٞ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ؾسم ايطب املٝداْٞ بًؼ )

( تعٌُ قُٔ ايؿسم 605( بايطاسات احملٝط١ باؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٚنريو )87) ( باإلقاؾ١ إىل138ٜتٛادد ظطس اؾُسات )

املٝدا١ْٝ اييت تػطٞ املػاعس املكدض١ .ٚيؿت إٔ ايًذ١ٓ تسنص ع٢ً تػط١ٝ املٓاطل ا٭نجس اشدساَا ملجٌ َطذد منس٠ ٚدبٌ ايسمح١ ايرٟ 

از بعض اؿذاز ع٢ً ايؿعٛد يًذبٌ , َػرلًا إىل ٚدٛد تعإٚ ( ؾسق١ ٚذيو ؼطبًا ؿا٫ت ايطكٛط اييت تٓتر عٔ إؾس24مت تػطٝت٘ بـ)

ع بني مجٝع اؾٗات املػازن١ يف اؿر َٓٗا ايدؾاع املدْٞ ٚاملسٚز ٚاشل٬ٍ ا٭محس يًتعاٌَ َع اؿا٫ت يف املٝدإ .ٚقاٍ ايدنتٛز ايعسْٛ

نٛزْٚا ٚذيو بايتٓطٝل َع ايٛناي١ يًطب ايٛقا٥ٞ ,  : إْ٘ مت تدزٜب مجٝع ايؿسم ع٢ً ايتعاٌَ َع اؿا٫ت اييت ٜػتب٘ إؾابتٗا بؿرلٚع

 َ٪ندًا إٔ ا٫ؾذلاؽ ٜعد أندل عا٥ل ٜٛاد٘ ايؿسم املٝدا١ْٝ خ٬ٍ ايكٝاّ بٛادبٗا أثٓا٤ ْكٌ بعض اؿا٫ت اييت ؼتاز إىل زعا١ٜ طب١ٝ يف
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سا٫ت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ املطتػؿٝات.ٚاضتطسد إٔ ايٛشاز٠ زنصت ٖرا ايعاّ ع٢ً دعِ مجٝع ايؿسم بأدٗص٠ يًتعاٌَ َع 

ا ؼطبًا ٫زتؿاع دزادات اؿساز٠ اييت تػٗدٖا املٓطك١ ٖرا ايعاّ.ٚأبإ إٔ ايٛشاز٠ تطذٌ ازتؿاعًا ًَشٛظًا يف عدد اؿا٫ت اييت ٜكدّ شل

أيـ  19عدد ٖرا ايعاّ ٭نجس َٔ أيـ ساز َٝداًْٝا َتٛقعًا إٔ ٜؿٌ اي 16خدَات ايطب املٝداْٞ سٝح مت ايتعاٌَ خ٬ٍ ايعاّ املاقٞ َع 

 .ساي١ ٜتِ ع٬دٗا َٝداًْٝا
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 ألوي ِشح فشَك اٌجحش واإلٔمبر اٌغؼىدٌ فٍ رشىُالد اٌذفبع اٌّذٍٔ ثبٌحظ
 

 

 املهس١َ َه١ - ايعُسٟ عبدايعصٜص

 

٬ٍ َٛضِ نػؿت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ عٔ تهاٌَ اضتعداداتٗا ٚداٖص١ٜ خططٗا يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ خ

ْٛعًا َٔ املداطس ا٫ؾذلاق١ٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس تػٌُ كاطس  12ٖـ َٚٛاد١ٗ 1436اؿر شلرا ايعاّ 

ٚأٚقشت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ خ٬ٍ امل٪متس  .ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ ٚاؿسا٥ل ٚايعٛاؾـ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚسٛادخ املسنبات

ت قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ايرٟ عكد ؾباح أَظ بايعاؾ١ُ املكدض١ عكٛز ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص املبدٍ ايؿشؿٞ يكٝادا

آي١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ يف  3800زدٌ دؾاع َدْٞ ٜدعُِٗ  17600قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر َػازن١ 

ًُٝات املٝدا١ْٝ مبػازن١ ؾسٜل ايبشح ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ, ٚٚسدات مجٝع أعُاٍ اؿر باضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات يف إداز٠ ايع

ٚاضتٌٗ ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص املبدٍ قا٥د قٛات  .َتدؿؿ١ يف اإلْكاذ باملٓاطل اؾب١ًٝ ٚٚسدات َهاؾش١ املٛاد اـطس٠

طعٛد١ٜ ٚايعسب١ٝ ٚا٭دٓب١ٝ, َجًُٓا ايدؾاع املدْٞ باؿر نًُت٘ خ٬ٍ امل٪متس ايؿشؿٞ به١ًُ زسب ؾٝٗا مبُجًٞ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ اي

ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ مجٝع قٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١  .دٗٛدِٖ يف إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً اضتعدادات ايدؾاع املدْٞ ملٛضِ اؿر

دا٤ َٗاَٗا يف يف ١َُٗ اؿر اضتهًُت اْتػازٖا ٚػٗٝصاتٗا يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأؾبشت ع٢ً أٖب١ ا٫ضتعداد ٭

ٚزؾع ايًٛا٤ املبدٍ ايػهس يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ  .اؿؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ

ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ, ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا, ع٢ً دعُ٘ قٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف تٓؿٝر خط١ 

نُا أعسب  .باؿر, ٚسسؾ٘ ع٢ً تٛؾرل ناؾ١ اإلَهاْات ٭دا٤ َٗاَٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ مبػ١٦ٝ اهلل تعاىل َٛاد١ٗ ايطٛاز٨

ايًٛا٤ املبدٍ عٔ غهسٙ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل خايد ايؿٝؿٌ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ 

َ٪ندًا إٔ قٝاد٠ ايدؾاع املدْٞ  .املهس١َ, ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ع٢ً تٛدٝٗات٘ َٚتابعت٘ ٭عُاٍ قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر

ٕ بٔ عبداهلل ايعُسٚ َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ تطدس نٌ إَهاْاتٗا يك٠ٛ ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف بإغساف َعايٞ ايؿسٜل ضًُٝا

 .تٓؿٝر خطط َٛاد١ٗ ايطٛاز٨ باؿر ٭دا٤ َٗاَٗا يف اؿؿاظ ع٢ً أَٔ ٚض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ بأع٢ً دزدات ايهؿا٠٤ ٚايتُٝص

ملدْٞ باملػعس , سٝح أند سسف َسانص ايدؾاع املدْٞ ثِ ؼدخ عٔ زنٔ ايط١َ٬ مبػعس ٢َٓ عٔ اضتعدادات ايدؾاع ا

باملػعس ع٢ً إشاي١ مجٝع َطببات اـطس ٚاؽاذ ناؾ١ اإلدسا٤ات اي٬ش١َ يط١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ, َٔ خ٬ٍ ا٫ضتعداد ٚايتذٗٝص 

٥ٞ ملٛاقع أدا٤ ٚإدسا٤ أعُاٍ ايهػـ ايٛقا .املبهسٜٔ ٚايتٓطٝل ٚايتٛاؾٌ َع ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ ٚزعا١ٜ اؿذاز

 .َٓاضو اؿر باملػاعس , َٚتابع١ َتطًبات ايط١َ٬ يف كُٝات اؿذاز َٚكسات اؾٗات اؿه١َٝٛ مبػعس ٢َٓ
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 ِزطىػبً ِٓ اٌهالي األحّش ثبٌششلُخ َشبسوىْ فٍ اٌحظ 65

 

 

عني يف خط١ اؿر شلرا ايعاّ أْٗت اإلداز٠ ايعا١َ شل١٦ٝ اشل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ باملٓطك١ ايػسق١ٝ اضتعداداتٗا ملػازن١ املتطٛ

َتطٛعًا َٔ ايتدؿؿات ايؿش١ٝ ٚاشلٓدض١ٝ  65ٜٚكدز عدد املطعؿني املتطٛعني َٔ اشل٬ٍ ا٭محس بايػسق١ٝ أنجس َٔ  .ٖـ1436

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايتطٛع باشل١٦ٝ بايػسق١ٝ عٜٛؼ  .ٚاإلداز١ٜ ٚبعض املتدؿؿني باإلع٬ّ ٚؽتًـ َٗاّ املتطٛع عطب ؽؿؿ٘

ٟ أْ٘ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َرل ؾٝؿٌ بٔ عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ز٥ٝظ ١٦ٖٝ اشل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ املطرل

بدعِ ٚتأٌٖٝ املتطٛعني املػازنني يف سر ٖرا ايعاّ, ٚإعطا٥ِٗ دٚزات َتكد١َ يف اإلضعاؾات ا٭ٚي١ٝ, َٚٔ ثِ عٌُ املتطٛعني 

ز٠ ايتطٛع مجٝع ا٫ضتعدادات يًُتطٛعني ٚتأًِٖٝٗ ملباغستِٗ َٗاّ أعُاٍ اؿر سٝح أْٗت إدا .مبسنص اشل٬ٍ ا٭محس

َٔ داْب٘ أغاد املػسف  .َٚػازنتِٗ يص٥٬َِٗ املطعؿني َٔ َٓطٛبٞ اشل١٦ٝ يف غسف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ با٭عُاٍ املٝدا١ْٝ

َدٟ ظُٝع ايتط٬ٝٗت ٚايدٚزات اييت قدَتٗا ايعاّ ع٢ً املتطٛعني ب١٦ٝٗ اشل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ باملٓطك١ ايػسق١ٝ قُد ايػا

إداز٠ ايتطٛع ب١٦ٝٗ اشل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ بايػسق١ٝ يًُتطٛعني, ٚأتاست ايؿسؾ١ شلِ يًعٌُ املٝداْٞ َع ش٥٬َِٗ املطعؿني 

َتطٛعًا َٔ  65َػرلًا إىل إٔ عدد املطعؿني املتطٛعني املػازنني يف سر ٖرا ايعاّ بًؼ أنجس َٔ  .مبسنص ١٦ٖٝ اشل٬ٍ ا٭محس

 .ايتدؿؿات ايؿش١ٝ ٚاشلٓدض١ٝ ٚاإلداز١ٜ ٚبعض املتدؿؿني باإلع٬ّ ٚؽتًـ َٗاّ املتطٛع سطب ؽؿؿ٘
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