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 ذسرُفز طالاذٓا السرمثال ٔيغادرج أكثز يٍ رتع يهيٌٕ حاج« األدالء»

 

 11/09/2015املد١ٜٓ املٓٛز٠ اؾُع١  -عبدايسسِٝ اؿدادٟ 

اضتٓفست املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ مجٝع طاقاتٗا ٚؼٍٛ فًظ اإلداز٠ يػسف١ 

عًُٝات َٝدا١ْٝ، سٝح ٚدد مجٝع أعغا٤ فًظ اإلداز٠ يف املٝدإ ٜتكدَِٗ ز٥ٝظ 

 26 - 25اجملًظ سامت بٔ دعفس بايٞ ٚذيو ملتابع١ أعُاٍ ذز٠ٚ املٛضِ األٍٚ َٜٛٞ 

ٚش عدد اؿذاز ايكادَني ٚاملػادزٜٔ خالٍ ايَٝٛني ذٚ ايكعد٠، سٝح ٜتٛقع إٔ ٜتذا

زبع ًَٕٝٛ ساز. ٚإغازت ٚسد٠ اإلسضا٤ باملؤضط١ إٔ عدد اؿذاز املػادزٜٔ يف ّٜٛ 

ػاٚش ثالثني أيف ساز فُٝا بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني أنجس َٔ مثاْني أيف  25

عالّ ساز، أٚعح ذيو عغٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإل

ذٚ ايكعد٠، فُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ  26ٚ 25نُاٍ بٔ أمحد خًٝف١، ٚايرٟ أعاف إٔ ذز٠ٚ املػادز٠ ٚاالضتكباٍ يف َٛضِ اؿر تهٕٛ َٜٛٞ 

املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َٔ غٗس ذٚ اؿذ١ َػرًيا إىل إٔ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ ٚعُٔ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ ٚععت خط١ إلداز٠ املٝدإ 

ًٖا بتعإٚ ناف١ ايعاًَني باملٝدإ َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف خد١َ اؿاز يف أٚقات اير ز٠ٚ ٚخطط بد١ًٜ يف ساٍ اضتذد أٟ طازئ، َٓٛ

 ايهسِٜ.
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 األدالء ذسرُفز طالاذٓا السرمثال ٔيغادرج رتع يهيٌٕ حاج

 

 

  :َسٚإ قضاظ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

طاقاتٗا ٜٚدٜس فًظ أعًٓت املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ اضتٓفاز ناف١ 

اإلداز٠ أْػطت٘ عرب غسف١ عًُٝات َٝدا١ْٝ سٝح تٛادد مجٝع أعغا٤ 

فًظ اإلداز٠ يف املٝدإ ٜتكدَِٗ ز٥ٝظ اجملًظ سامت بٔ دعفس بايٞ 

ايَٝٛني  ذٟ ايكعد٠ سٝح ٜتٛقع إٔ ٜتذاٚش عدد اؿذاز ايكادَني ٚاملػادزٜٔ خالٍ 26 – 25ٚذيو ملتابع١ أعُاٍ ذز٠ٚ املٛضِ األٍٚ َٜٛٞ 

ػاٚش ثالثني أيف ساز فُٝا بًؼ عدد اؿذاز  25ٚأغازت ٚسد٠ اإلسضا٤ باملؤضط١ إٔ عدد اؿذاز املػادزٜٔ يف ّٜٛ  .زبع ًَٕٝٛ ساز

أٚعح ذيو عغٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝف١  .ايكادَني أنجس َٔ مثاْني أيف ساز

ذٟ ايكعد٠ فُٝا تهٕٛ ذز٠ٚ املػادز٠ يف ايّٝٛ اـاَظ َٔ غٗس  26ٚ 25املػادز٠ ٚاالضتكباٍ يف َٛضِ اؿر تهٕٛ َٜٛٞ ٚأعاف إٔ ذز٠ٚ 

ذٟ اؿذ١ َػريًا إىل إٔ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ ٚعُٔ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ ٚععت خط١ إلداز٠ املٝدإ يف أٚقات ايرز٠ٚ ٚخطط بد١ًٜ يف 

ٚأغاد خًٝف١ ظٗٛد  .عإٚ ناف١ ايعاًَني باملٝدإ َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف خد١َ اؿاز ايهسِٜساٍ اضتذد أٟ طازئ ًَٖٓٛا بت

اؾٗات ذات ايعالق١ غد١َ عٝٛف ايسمحٔ ٚيف َكدَتِٗ أَاز٠ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ ٚشاز٠ اؿر ٚ اؾٗات األ١َٝٓ ٚناف١ اؾٗات 

  .املًهٞ األَري فٝضٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ اـد١َٝ األخس٣ مبتابع١ ٚتٛدٝ٘ َٔ صاسب ايطُٛ
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 «عكاظ»كشفتها جولة 

 تعطل أجهزة التكييف وتدني النظافة في مساكن حجاج بالمدينة

َع فسم ايطٛازئ ٚايطال١َ « عهاظ»نػفت دٛي١ ْفرتٗا 

باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤، عٔ كايفات يف ايدٚز ايطه١ٝٓ 

يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠، اغتًُت ع٢ً تدْٞ َطت٣ٛ ايٓعاف١، 

ٚعدّ االيتصاّ بػسٚط ايطال١َ ٚتعطٌ بعض أدٗص٠ ايتهٝٝف، 

َهتب ٚٚفست ايفسم املع١ٝٓ ايبدا٥ٌ فٛزا. ٚأٚعح ز٥ٝظ 

ايطٛازئ ٚايطال١َ يف املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ شٜٔ ايعابدٜٔ بٔ 

دٚز ضه١ٝٓ كضض١ يًشذاز  4عبداهلل بسشلٞ، عٔ إخال٤ 

يعدّ ايتصاَٗا بػسٚط ايطال١َ، ٜٚعٌُ أصشاب تًو ايدٚز ايطه١ٝٓ ع٢ً إشاي١ املدايفات، َٚٔ ثِ إعاد٠ تطهني سذاز آخسٜٔ يف 

ضط١ بايتعإٚ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ املػازن١ ذات ايعالق١ ئ تتٗإٚ يف أ١ٜ َالسعات أٚ كايفات ايداز ايطه١ٝٓ، َؤندا إٔ املؤ

خاص١ بإضهإ اؿذاز، ٚضٝتِ ايعٌُ ع٢ً إشايتٗا فٛزا، َغٝفا إٔ ايفسم أثٓا٤ َباغستٗا يًدٚز ايطه١ٝٓ ال ؽسز َٓٗا إال بعد إشاي١ 

بٓدا ًٜصّ تٛفسٖا يف ٖرٙ ايدٚز، َػريا إىل إٔ ايفسم  48عًُ٘ ٚفل بسْاَر ٜغِ  املدايفات. ٚبني إٔ َهتب ايطٛازئ ٚايطال١َ ٜتابع

املٝدا١ْٝ يًُهتب تٓفر دٛالت َٝدا١ْٝ َطتُس٠ ع٢ً ايدٚز داخٌ املٓطك١ املسنص١ٜ أٚ خازدٗا، الفتا إىل إٔ فسم ايطال١َ ٚايطٛازئ 

ايتهٝٝف، عدّ االيتصاّ بػسٚط ايطال١َ َجٌ اْتٗا٤ تازٜذ  زصدت كايفات تتُجٌ يف تدْٞ َطت٣ٛ ايٓعاف١، تعطٌ ايعدٜد َٔ أدٗص٠

طفاٜات ايطسٜل ٚٚدٛد أضالى نٗسبا١ٝ٥ َهػٛف١ ٚعدّ ٚدٛد ممس يرٟٚ االستٝادات اـاص١ يف َداخٌ بعض املطهإ، عدّ تٛفس 

طًبات يف ايطهٔ ٚفل ٚأٚعح إٔ فسم ايطٛازئ تًصّ صاسب ايداز أٚ ايفٓدم باضتهُاٍ ايٓٛاقط ٚتأَني مجٝع املت .َٝاٙ ايػسب

 .اغرتاطات ايال٥ش١
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 خثزاء أيُيٌٕ : حًهح انحح تال ذصزيح ذسٓى في ذُظيى ٔخذيح حداج تيد هللا انحزاو

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  10ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  26َه١ املهس١َ 

 

ايٛاقع، ٚلاسٗا ٚتكدَٗا بػهٌ َٓتعِ ضًٜٓٛا، أند عدٌد َٔ اـربا٤ األَٓٝني فاع١ًٝ مح١ً ) ال سر إال بتضسٜح ( ع٢ً أزض 

ٍٞ اؿذاز بدٚزٖا اإلجيابٞ ايرٟ ٜطِٗ يف خدَتِٗ ٚتٓعُِٝٗ يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤ سذِٗ بطسٜك١  ٚؼكٝكٗا ْتا٥ر إجياب١ٝ َٔ خالٍ ٚع

ٚفًكا ملا ْعُت ي٘، َجًُٓا  ْعا١َٝ ٚبهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ .ٚأٚعح َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ايفسٜل عجُإ بٔ ْاصس احملسز، إٔ اؿ١ًُ تطري

ًٝا، ٚإدزاى اؾُٝع يسضاي١  ػاٚب قاصدٟ اؿر َع مجٝع ايسضا٥ٌ ٚايػعازات املطًك١، مما أضِٗ يف ٚصٛهلا إىل َا ٚصًت إيٝ٘ ساي

عٌُ ٚأغاز احملسز، إىل إٔ لاح أٖداف اؿ١ًُ ٖٛ لاح يًشر، سٝح إٔ اؿ١ًُ ت ٖرٙ اؿ١ًُ ٚأٖدافٗا اييت ؽدّ عٝٛف ايسمحٔ .

ٚبٍٝٔ َدٜس غسط١ َٓطك١ َه١ املهس١َ ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايضٛيٞ، إٔ مح١ً ال سر  ع٢ً َٓع املدايفات ٚايطًٛنٝات اـاط١٦ يف اؿر .

إال بتضسٜح تتكدّ يف نٌ عاّ َٔ خالٍ ايٓتا٥ر اإلجياب١ٝ اييت تعٗس ع٢ً أزض ايٛاقع، َجًُٓا تكٍٝد قاصدٟ اؿر باؿ١ًُ اإلعال١َٝ 

ا أَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ، ٚايدٚز اإلجيابٞ يًش١ًُ، ايرٟ ٜٓضب يف َضًش١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، َٚٓع عدٍد َٔ اييت أطًكتٗ

ٚأند ايضٛيٞ إٔ اؿ١ًُ تطري ٚفل اـطط املٛعٛع١ هلا، ٚيف نٌ  املعاٖس ايطًب١ٝ اييت قد حيدثٗا َٔ ٜؤدٕٚ اؿر بدٕٚ تضسٜح .

 َػرًيا إىل أْ٘ بتهاتف اؾُٝع ضتضٌ ٖرٙ اؿ١ًُ املبازن١ إىل مجٝع أٖدافٗا. عاّ تغع ٖدًفا ٜٚتِ ؼكٝك٘ بػهٌ دٝد،

َٔ داْب٘ عٍبس َدٜس غسط١ ايعاص١ُ املكدض١ ايعُٝد ضعٝد ايكسْٞ، عٔ ضعادت٘ مبا ٚصًت إيٝ٘ اؿ١ًُ اؿر بال تضسٜح َٔ ْتا٥ر ممٝص٠ 

 ٝاب١ٝ سسنتِٗ يف املػاعس املكدض١ َٚه١ املهس١َ .أضُٗت بػهٌ َباغس يف خد١َ عٝٛف ايسمحٔ، األَس ايرٟ ٜٓعهظ ع٢ً اْط

ٚيفت ايكسْٞ االْتباٙ، إىل تغافس اؾٗٛد بني مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـد١َٝ يف املًُه١، يدعِ ٚتفعٌٝ دٚز اؿ١ًُ بػهٌ 

ذاب١ نبري٠ َٔ مجٝع غسا٥ح اجيابٞ ٚؼكٝل أٖدافٗا، َبًٝٓا إٔ ْتا٥ر اؿ١ًُ َٓر اْطالقٗا ٚست٢ اآلٕ، يف تضاعٍد ًَشٛظ، ٖٚٓاى اضت

بدٚزٙ أند َدٜس أداز٠ ايدٚزٜات األ١َٝٓ يف  اجملتُع يف ايتٛد٘ ألدا٤ اؿر بطسٜك١ ْعا١َٝ ؼكل اْطٝاب١ٝ ٚزاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ .

املبازن١، ظٗست  ايعاص١ُ املكدض١ ايعكٝد قُد ايطُٗٝٞ، إٔ اؾٗٛد اؾباز٠ اييت تبرهلا إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ يف ٖرٙ اؿ١ًُ

مثازٖا بػهٌ ًَفت خالٍ ايطٓٛات املاع١ٝ، َػرًيا إىل إٔ اؿ١ًُ اإلعال١َٝ املضاسب١ نػفت َهأَ ايغسز ايرٟ ٜتطبب ب٘ 

 كايفٞ أْع١ُ اؿر .
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يهيٌٕ يرز يكعة يٍ انًياِ نرهثيح احرياخاخ يٕاطُي ٔسٔار انًذيُح انًُٕرج خالل يٕسى  62

 انحح
 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  10ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  26املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

عكد َدٜس عاّ املٝاٙ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ املٗٓدع صاحل بٔ عبد ايعصٜص دبالٟٚ َؤخسًا، ادتُاعًا ملتابع١ َتطًبات تٓفٝر اـطط 

 ٚآيٝات عًُٗا.ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ اؿر هلرا ايعاّ، ٚقٝاع داٖص١ٜ ناف١ اإلدازات ٚاألقطاّ يتٓفٝر َٗاَٗا 

ٚتفكد َدٜس عاّ املٝاٙ باملٓطك١ عددًا َٔ املٓػآت، مشًت إداز٠ صٝا١ْ غبهات املٝاٙ ٚايضسف ايضشٞ، ملتابع١ َد٣ داٖص١ٜ فسم أعُاٍ 

١ٜٓ ايضٝا١ْ ايطاز١٥، ٚتٛفس ناف١ َتطًباتِٗ، إعاف١ إىل تفكد َٛاقع أغٝاب املٝاٙ اـُط١ ايتابع١ يًُدٜس١ٜ ٚاملٛشع١ ع٢ً أما٤ املد

خالٍ  املٓٛز٠، يًتأند َٔ شٜاد٠ عدد صٗازٜر املٝاٙ ايتابع١ ملكاٚيٞ املدٜس١ٜ مبا ٜتٓاضب َع ايصٜاد٠ املتٛقع١ يف ايطًب ع٢ً صٗازٜر املٝاٙ

 ايفرت٠ اؿاي١ٝ، فُٝا مشًت ايصٜازات إداز٠ املطتٛدعات املسنص١ٜ باملدٜس١ٜ، ملسادع١ ايتذٗٝصات ايالش١َ، َٚد٣ تٛفس املعدات ٚقطع

ٚباغست املدٜس١ٜ ايعا١َ يًُٝاٙ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تٓفٝر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ َٓتضف ايػٗس  ايػٝاز ٚناف١ املطتًصَات املطًٛب١ ألعُاٍ ايضٝا١ْ.

اؾازٟ، مبدتًف اإلدازات املع١ٝٓ، ٚتطتُس ست٢ ْٗا١ٜ َٛضِ اؿر، سٝح ٜتِ تعٝني عباط اتضاٍ بهٌ إداز٠ يًتٛاصٌ ع٢ً َداز 

ٚتػٌُ آي١ٝ عٌُ َدٜس١ٜ املٝاٙ، ايتٓطٝل َع املؤضط١ ايعا١َ يتش١ًٝ  ٗات املع١ٝٓ يغُإ ؼكٝل أٖداف خط١ َٛضِ اؿر.ايطاع١ َع اؾ

بع١ املٝاٙ املاؿ١ بٝٓبع يتصٜٚد املد١ٜٓ املٓٛز٠ بأنرب نُٝات َٝاٙ قال٠ ممه١ٓ، ٚايٛقٛف ع٢ً سكٍٛ آباز املٝاٙ ايتابع١ يًُدٜس١ٜ، ملتا

ًَٕٝٛ َرت  26عٍذ  -بإذٕ اهلل تعاىل  -ن١ُٝ ممه١ٓ َٓٗا خالٍ َٛضِ اؿر، سٝح تطتٗدف َدٜس١ٜ املٝاٙ اضتُساز١ٜ عذ أنرب 

َهعب خالٍ َٛضِ اؿر، يتًب١ٝ استٝادات املٝاٙ يًُٛاطٓني ٚاملكُٝني ٚسذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َد١ٜٓ املضطف٢ ص٢ً هلل عًٝ٘ 

 ٚضًِ.
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 ساعاخ أثُاء انحح 2خ كم يخرص تانعذٖٔ يذعٕ السرثذال انكًايا

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  10ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  26ايسٜاض 

 

دعا َدٜس إداز٠ َهافش١ ايعد٣ٚ يف َد١ٜٓ املًو فٗد ايطب١ٝ ايدنتٛز أمحد سكٟٛ إىل عسٚز٠ اضتدداّ ايهُاَات ايٛاق١ٝ يف َٛاقع 

خالٍ َٛضِ اؿر، ٚاضتبداهلا نٌ ضت ضاعات، ٚغطٌ ايٝدٜٔ باملا٤  ايتذُعات ٚاالشدساّ أثٓا٤ أدا٤ ايطٛاف ٚايطعٞ ٚزَٞ اؾُسات

ٚأٖاب باؿذاز يف تضسٜح صشفٞ ايّٝٛ املدا١َٚ ع٢ً ايٓعاف١ ايػدض١ٝ ٚغطٌ ايٝدٜٔ دٝدًا باملا٤ ٚايضابٕٛ  ٚايضابٕٛ بعد ْصعُٗا.

ٚسٍٛ ايٛقا١ٜ َٔ عسبات ايػُظ  ايطعاٍ. يتذٓب إَها١ْٝ اْتكاٍ األَساض املعد١ٜ، ٚاضتدداّ املٓادٌٜ يتػط١ٝ األْف ٚايفِ عٓد

ٚاإلْٗاى اؿسازٟ قاٍ ايدنتٛز سكٟٛ : ٜٓبػٞ يًشاز تٓاٍٚ نُٝات ناف١ٝ َٔ ايطٛا٥ٌ ناملا٤ ٚايعضا٥س باْتعاّ، ٚعدّ ايتعسض 

بعد تأد١ٜ  ألغع١ ايػُظ يفرتات ط١ًٜٛ، ٚاضتددّ املع١ً ايػُط١ٝ عٓد اؿاد١، الفتا ايٓعس إىل أ١ُٖٝ أخر قطط ناٍف َٔ ايساس١

ْٚضح سكٟٛ َسع٢ األَساض املص١َٓ باضتػاز٠ ايطبٝب قبٌ ايرٖاب يًشر  نٌ غعري٠ َا أَهٔ ذيو، بٗدف إعاد٠ اؿ١ٜٛٝ يًذطِ.

يتكِٝٝ ٚععِٗ ايضشٞ، باإلعاف١ إىل أخر ن١ُٝ ناف١ٝ َٔ األد١ٜٚ ٚسفعٗا بطسٜك١ آ١َٓ ٚتٓاٍٚ األد١ٜٚ يف ٚقتٗا املٓاضب ٚاؿسظ 

بايٓعاّ ايػرا٥ٞ، َطايبا بًبظ اؿاز ضٛاز املعضِ أٚ )بطاق١ ايتعسٜف( ايرٟ ٜبني االضِ، ٚايعُس، ٚطبٝع١ املسض، ْٚٛع١ٝ ع٢ً ايتكٝد 

 ايعالز املطتددّ، َٚهإ اإلقا١َ، ٚأزقاّ ايتٛاصٌ.
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 انسفيز آل صانح يذشٍ اَطالق حًالخ انحح يٍ أسرزانيا

 

 ّ ٚاع 2015بتُرب ض 10ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  26ناْبريا 

 

دغٔ ضفري خادّ اؿسَني ايػسٜفني يد٣ أضرتايٝا ْٚٝٛشًٜٓدا ْبٌٝ بٔ قُد آٍ صاحل اْطالم محالت ٚبعجات اؿر َٔ أضرتايٝا 

ْٚٝٛشًٜٓدا ٚدٍٚ اؾٛاز هلرا ايعاّ.ٚأٚعح ايطفري آٍ صاحل يف تضسٜح يٛناي١ األْبا٤ ايطعٛد١ٜ إٔ قطِ ايػؤٕٚ ايكٓض١ًٝ يف ايطفاز٠ 

 ٖـ. ٢1436 تأغريات اؿذاز َٔ أضرتايٝا ْٚٝٛشًٜٓدا ٚايدٍٚ اجملاٚز٠ ألدا٤ فسٜغ١ اؿر ٖرا ايعاّ أْٗ

، ؼٌُ زضاي١ خد١َ اإلضالّ -سفع٘ اهلل  -ٚأند إٔ املًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

 طًُٕٛ ألدا٤ َٓاضو اؿر يف أدٛا٤ تطٛدٖا ايطُأ١ْٓٝ ٚاالضتكساز ٚايساس١ ٚاألَإٚاملطًُني ٚاملكدضات اإلضال١َٝ اييت ٜفد إيٝٗا امل
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ٔسيز االذصاالخ ٔذمُيح انًعهٕياخ يمف عهٗ اسرعذاداخ انثزيذ ٔشزكاخ االذصاالخ نرمذيى 

 انخذياخ في انحح

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  10ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  26ايسٜاض 

 

قاّ َعايٞ ٚشٜس االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ايدنتٛز قُد بٔ ابساِٖٝ ايطٌٜٛ ايّٝٛ ظٛي١ تفكد١ٜ يف املػاعس املكدض١ يالطالع ع٢ً 

داٖص١ٜ ايكطاع ٚآخس اضتعدادات َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ ١٦ٖٝٚ االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ٚغسنات االتضاالت سٍٛ تكدِٜ أفغٌ 

 ٛف ايسمحٔ َٚد٣ اضتهُاٍ مجٝع ايرتتٝبات ٚاالستٝاطات يغُإ اضتُساز١ٜ اـدَات َٚٛثٛقٝتٗا.اـدَات يًشذاز ٚعٝ

 -ٚأغاد َعايٝ٘ بايدعِ ايطدٞ ايرٟ حيع٢ ب٘ ايكطاع َٔ يدٕ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

اضتعدادًا هلرا املٛضِ املبازى، ًَٖٓٛا بايتطٛز ايرٟ غٗدت٘ خدَات  ٚباؾٗٛد ايهبري٠ اييت ٜبرهلا َكدَٛ اـدَات -سفع٘ اهلل 

ايربٜد ٚاالتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ، َجًُٓا سسظ َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ ٚايػسنات ع٢ً تٛفري فٌُ 

االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات قد قاَتا ٚناْت َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ ١٦ٖٝٚ  خدَات ايربٜد ٚاالتضاالت ـد١َ عٝٛف ايسمحٔ.

اْطالًقا َٔ َطؤٚيٝاتٗا باملتابع١ ٚاإلغساف ع٢ً خدَات ايربٜد ٚاالتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات بايتٓطٝل َع َكدَٞ اـد١َ املسخط هلِ 

تضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف ٚتعد ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يال يبرٍ اؾٗٛد املُه١ٓ يتكدِٜ اـدَات ظٛد٠ عاي١ٝ َٚطت٣ٛ ًٜٝل بطُع١ املًُه١.

َٓطك١ َه١ املهس١َ َٔ أنجس ايػبهات تكدًَا ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل، سٝح إٔ سذِ َا ٜتٛفس َٔ غبهات ٚب٢ٓ ؼت١ٝ فٝٗا ٜغاٖٞ 

فُٛع َا ٖٛ َتٛفس يف عدد َٔ ايدٍٚ،ٚتػٌُ ٖرٙ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ املكاضِ ٚايهبا٥ٔ ٚاألبساز ٚاحملطات ايالضًه١ٝ َٔ اؾٌٝ ايجاْٞ 

 ٚايجايح ٚايسابع ـد١َ املالٜني َٔ املػرتنني.
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 ٔكانح انًطثٕعاخ تانشؤٌٔ اإلسالييح ذثاشز يٓايٓا عثز يُافذ انًًهكح ٔيٕاليد انحح

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  10ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  26ايسٜاض 

 

ايٛشاز٠ يػؤٕٚ املطبٛعات ٚايبشح ايعًُٞ َٗاَٗا يف تٛشٜع بدأت ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد، ممج١ً يف ٚناي١ 

، عرب َٓافر ايتٛشٜع املدضض١ يريو، اييت تؤدٟ عًُٗا ع٢ً 1436املطبٛعات اإلزغاد١ٜ ع٢ً ايكادَني ألدا٤ فسٜغ١ اؿر هلرا ايعاّ 

ٌٝ ايٛشاز٠ يػؤٕٚ املطبٛعات ٚايبشح ٚأٚعح ٚن َداز ايطاع١ يف مجٝع َٓافر املًُه١ ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚأَانٔ املٛاقٝت.

ايعًُٞ ايدنتٛز َطاعد بٔ إبساِٖٝ اؿدٜجٞ، إٔ اجملُٛع١ األٚىل َٔ املطبٛعات تطًِ يًشاز أثٓا٤ اضتكباي٘، ٚتتهٕٛ َٔ مخط١ 

( 30) نتب تٛعح أسهاّ اؿر، ٚنٝف١ٝ األدا٤ ايضشٝح يًسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ بايًػ١ ايعسب١ٝ باإلعاف١ إىل أنجس َٔ

ٚأعاف "اؿدٜجٞ" إٔ تٛشٜع املطبٛعات َكطِ ع٢ً ثالخ َساسٌ سٝح  يػ١ َٔ ايًػات ايعامل١ٝ اييت تتشدخ بٗا اجملتُعات اإلضال١َٝ.

ا٤ تٓتٗٞ املسس١ً األٚىل قبٌ ّٜٛ عسف١ يف املٛاقٝت ٚاملٓافر، بُٝٓا تبدأ املسس١ً ايجا١ْٝ يف املػاعس املكدض١ ست٢ اْتٗا٤ اؿذاز َٔ أد

تِٗ نُا تٛشع خالهلُا نتب َٓاضو اؿر اإلزغاد١ٜ، بُٝٓا تبدأ املسس١ً ايجايج١ عٓد َػادز٠ اؿذاز إىل بالدِٖ بعد أدا٤ فسٜغ

فسٜغتِٗ سٝح تٛشع عًِٝٗ ٖد١ٜ خادّ اؿسَني ايػسٜفني، ٖٚٞ عباز٠ عٔ ْطد١ َٔ املضشف ايػسٜف يهٌ ساز ٚبأسذاّ كتًف١، 

اْب َػًف حيتٟٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايهتٝبات اإلزغاد١ٜ ايك١ٍُٝ ٚاألغسط١ ٚاألقساظ املُػٓط١، ٚتسمجات َعاْٝ٘ بًػات َتعدد٠، إىل د

 اييت تتٓاٍٚ َٛعٛعات َتٓٛع١ يف ايعكٝد٠ ٚايفك٘ ٚايطًٛى ٚاألخالم بًػات كتًف١.

  



 

 
 

11 

 

 خذيح انحديح عهٗ يذار انساعح« .. تزَايح شثاب يكح»

 

ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ خالٍ َٛضِ اؿر هلرا ايعاّ، ٚتتُجٌ يف تطٜٛف نباز ايطٔ اْطًل بسْاَر غباب َه١ يتكدِٜ خدَات تطٛع١ٝ 

ٜٚكدّ غباب َه١ خد١َ  ضاع١ بايتٓاٚب. 24ٚايعذص٠ فاًْا، ٚذيو بايتعإٚ َع ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ع٢ً َداز ايـ

عٛدٟ باؿسّ املهٞ يف إضعاف املضابني، ْٚكًِٗ يًُسانص ايضش١ٝ اإلضعافات األٚي١ٝ ٚاييت تأتٞ بايتعإٚ َع ١٦ٖٝ اهلالٍ األمحس ايط

داخٌ اؿسّ أٚ إىل َطتػف٢ أدٝاد عٓد اؿاد١، ٚفُٛع١ أخس٣ تكّٛ بإزغاد ايتا٥ٗني يف ضاسات اؿسّ املهٞ بايتعإٚ َع ٚشاز٠ 

 اؿر، ْٚػاط ايتٛع١ٝ عل ايطسٜل بايتعإٚ َع غسط١ ايعاص١ُ املكدض١.
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 في خًيع انًشزٔعاخ تًزكشيح يكح حفاظًا عهٗ ساليح انحداجإيماف انعًم 

 أنف شخص حال انكٕارز 26يعسكزاخ إيٕاء تانًشاعز تسعح  4ركٍ انحًايح:  

 

 10/09/2015اـُٝظ  َه١ املهس١َ  -ابتطاّ غكداز 

 

ٚاإلٜٛا٤ يف ساالت ايهٛازخ ٜتِ نػف زنٔ اؿُا١ٜ مبػعس َصديف١ ايعكٝد قُد ايكُاش، بإٔ ٖٓاى خططا َعد٠ يعًُٝات اإلخال٤ 

تطبٝكٗا ٜٚػازى فٝٗا اؾٗات ايسمس١ٝ ذات ايعالق١ ناألَٔ ايعاّ ٚايػؤٕٚ ايضش١ٝ ٚنريو خطط َٚسانص قدد٠ يإلٜٛا٤ ٜتِ 

 ٚأعاف ايعكٝد ايكُاش، يدٜٓا َعطهسٟ إٜٛا٤ يف َػعس عسف١ بطاق١ اضتٝعاب١ٝ تضٌ إدزادٗا ضًٜٓٛا يف اـطط املعد٠ بٗرا اـضٛظ.

آالف غدط،  10أيف غدط، َٚعهطس اٜٛا٤ يف املعٝضِ بطع١  30أيف غدط، َٚعطهس إٜٛا٤ يف َػعس َصديف١ بطع١  20يـ 

باالعاف١ يالضتفاد٠ َٔ مجٝع املٛاقع املُه١ٓ َٔ َدازع ٚفٓادم ٚصاالت زٜاع١ٝ ٚٚسدات ضه١ٝٓ يف ايعاص١ُ املكدض١، َػريا إىل 

دقٝك١، بُٝٓا ٜتٛىل ايدفاع املدْٞ اؾاْب  120-60َٔ سٝح اإلغاث١ ٚاإلعاغ١ يف َد٠ ترتاٚح بني إٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ تتٛىل ػٗٝص املٛاقع 

، أْ٘ مت إٜكاف ايعٌُ «املد١ٜٓ«إىل ذيو أند َدٜس إداز٠ ايطال١َ بايعاص١ُ املكدض١ ايعكٝد عبداهلل ايكسغٞ يـ ايتػػًٝٞ ملعطهس االٜٛا٤.

يػسٜف، ٚاملٓطك١ املسنص١ٜ بايهاٌَ سفاظا ع٢ً أَٔ ٚضال١َ عٝٛف ايسمحٔ ٚايٛقا١ٜ يف مجٝع املػسٚعات احملٝط١ باؿسّ املهٞ ا

ٚأعاف ايكسغٞ، بايٓطب١ ملػسٚع  َٔ ناف١ األخطاز اييت تستبط باألعُاٍ اإلْػا١ٝ٥ بٗرٙ املػسٚعات َٔ بد٤ َٛضِ اؿر ٚست٢ اْتٗا٥٘.

ٌ يف أدصا٤ نبري٠ َٔ املػسٚع اسرتاشٜا خاص١ املٛاقع اييت تػسف تٛضع١ خادّ اؿسَني ايػسٜفني يًشسّ املهٞ ايػسٜف مت إٜكاف ايعُ

ع٢ً ايطسم ٚاملُسات َٔ ٚإىل اؿسّ، َٖٓٛا بإٔ ايػسن١ املٓفر٠ يًُػسٚع ًَتص١َ بهٌ إدسا٤ات ايطال١َ اييت أيصَٗا بٗا ايدفاع 

ٚع٢ً َداز ايطاع١ ملدتضٞ ايطال١َ،  املدْٞ، َٔ سٝح ؼدٜد املطازات ٚٚعع ايًٛسات اإلزغاد١ٜ بعد٠ يػات، ٚايتٛادد ايهبري

 باإلعاف١ يتٓٛع ٚاضتشداخ َتطًبات ايطال١َ الضتٝعاب املتػريات اييت قد تطسأ ع٢ً َٛقع ايعٌُ. 
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 اكرًال خاْشيح انًطاف السرمثال ضيٕف انزحًٍ

 آالف طائف في انساعح 561طالرّ االسريعاتيح ذصم إنٗ  

 

 11/09/2015اؾُع١  َه١ املهس١َ  -قُد زابع ضًُٝإ 

 

أند ْا٥ب ايس٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ايدنتٛز قُد بٔ ْاصس اـصِٜ انتُاٍ ػٗٝص املطاف يف َسسًت٘ ايجايج١ ٚاألخري٠ 

زفع  تأند أَظ َٔ داٖص١ٜ املسس١ً ايجايج١ ٚاألخري٠ َٔ َػسٚع«: »املد١ٜٓ«الضتكباٍ سذاز بٝت اهلل خالٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ. ٚقاٍ يـ

ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطاف، سٝح ضٝٓعِ ايطا٥فٕٛ ٚعٝٛف بٝت اهلل اؿساّ بأدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، بعدَا انتٌُ ضطح 

 املسس١ً ايجايج١ ٚاتضٌ باملسسًتني األٚىل ٚايجا١ْٝ يتبًؼ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطاف أنجس َٔ ١٦َ ٚمخط١ آالف طا٥ف بايطاع١.

اؾٛي١ إىل غسح َفضٌ عٔ املساسٌ اييت ٚصٌ إيٝٗا املػسٚع ٚايتأند َٔ انتُاٍ مجٝع اـدَات اييت حيتادٗا ٚاضتُع اـصِٜ خالٍ 

يف ؼكٝل أفغٌ اـدَات اييت حيتادٗا اؿاز. َٚٚد٘ مبغاعف١ اؾٗٛد  –سفعِٗ اهلل  –عٝٛف ايسمحٔ، ؼكٝكا يتطًعات ٚال٠ األَس 

خالٍ األٜاّ ايكاد١َ اييت ضتػٗد نجاف١ يف أعداد اؿذاز ٚايعٌُ ع٢ً تطسٜع َطري٠ ايعٌُ  الضتكباٍ األعداد املتصاٜد٠ َٔ ٚفٛد ايسمحٔ

نُا ٚقف اـصِٜ ع٢ً املٛقع ايرٟ ضٝدضط يإلَاّ خالٍ َٛضِ اؿر ألدا٤ ايضًٛات  ٚتٓفٝر املػسٚع ٚفل اـطط ايص١َٝٓ املعتُد٠. 

دايعصٜص باعتبازٙ َٔ األبٛاب ايس٥ٝط١ اييت تطٌٗ دخٍٛ ٚخسٚز قاصدٟ املفسٚع١، َػريا إىل انتُاٍ االضتعدادات يفتح باب املًو عب

 املطذد اؿساّ يتهتٌُ َع ْٗا١ٜ غٗس ذٟ ايكعد٠ مجٝع األعُاٍ ٚايتػطٝبات ايالش١َ، اضتعدادا الضتكباٍ اؿذاز.

ٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ ٚبٍٝٔ إٔ دٛيت٘ ايتفكد١ٜ تأتٞ بإغساف َٚتابع١ َٔ ايس٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ ٚاملطذد اي

عبدايعصٜص ايطدٜظ ٖٚٞ اَتداد يًتٛدٝٗات ايطا١َٝ ايهسمي١ باؿسظ ٚاملتابع١ يهٌ َا َٔ غأْ٘ تطٌٗٝ أدا٤ املٓاضو ٚايعبادات 

 يغٝٛف ايسمحٔ.
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 ذزاخع كثيز في انُظافح ٔانخذياخ يسثك انًٓهح انرصحيحيح

 احاخ انطزق تيٍ يكح ٔانًذيُحيهيٌٕ حاج شٕٓد عهٗ اإلًْال في اسرز 1.5

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠

اضرتاسات ايطسم"، "َا شايت ايضٛز٠ "ايكامت١" تطٝطس ع٢ً َػٗد     

فال سساى ٚال اٖتُاّ نإٔ َطتجُسٟ االضرتاسات ال تعِٓٝٗ امل١ًٗ 

ايتضشٝش١ٝ اييت ٚععتٗا ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ ٚتٓتٗٞ َطًع 

املكبٌ، فاؿاٍ بات أضٛأ مما نإ خضٛصًا يف طسٜل  زبٝع اآلخس

َه١ املهس١َ( ايرٟ ٜػٗد ٖرٙ  -اهلذس٠ ايطسٜع )املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ٚفل إسضا٤ات -األٜاّ سسن١ نبري٠ يًشذاز، إذ ميس عرب ايطسٜل 

ايطسم.. صٛز كذ١ً ٜٛثكٗا  ايسٜاض" ٚبعد أنجس َٔ غٗسٜٔ ع٢ً ْػسٖا تكسٜسا َعْٓٛا ب "اضرتاسات"  .ًَٕٝٛ ساز 1.5مٛ  –ضابك١ 

ٙ قاَت ظٛي١ تسصد فٝٗا فددا أٟ تػريات قد تطسأ فهاْت املفادأ٠ تسادع َطت٣ٛ 1436زَغإ  23بتازٜذ  17182ايصٚاز" يف عددٖا 

املٝاٙ،  اـدَات، تٗايو ايب٢ٓ ايتشت١ٝ، تكادّ األثاخ، فغال عٔ ايٓعاف١ اييت ال ٚدٛد هلا يف املطاعِ أٚ أَانٔ اإلٜٛا٤ أٚ دٚزات

فايعُاي١ ايٛافد٠ ٚالضُٝا اآلض١ٜٛٝ اييت تطٝطس بػهٌ ناٌَ ع٢ً ٖرٙ االضرتاسات اضتػًت أمسا٤ َٛاطٓني َٚٛاطٓات زعٛا بايكًٌٝ 

زصدت اؾٛي١ عددًا َٔ قطات ايٛقٛد فهاْت املػاٖد: عػسات ايعُاي١ ٜطتجُسٕٚ نٌ دص٤،   .ٚايصٖٝد ٚايفتات فأضاؤٚا يٛطِٓٗ

ٚات يًبٝع، آخسٕٚ ٜكَٕٛٛ ع٢ً ْصٍ فٓدقٞ ٜفتكس يهٌ غ٤ٞ )األثاخ، ايٓعاف١، اـدَات..(، َطعِ تعر َٓ٘ ٜٚعسعٕٛ ضًعا ٚخسد

تطاؤالت عسٜغ١ ٚاْتكادات ٚاضع١ محًتٗا ؼكٝكات ٚتكازٜس   .زٚا٥ح نس١ٜٗ ٜبٝع ؿَٛا فٗٛي١ املضدز ٜٚكدّ أغر١ٜ قد تؤدٟ يًتطُِ

ٖرا املًف املدذٌ بػهٌ فٛزٟ، ضٓٛات َرتان١ُ َٔ ايعبح ٚايتطرت ع٢ً املط٦ٝني  مل ؼسى املطؤٍٚ يًتعاطٞ َع "ضابك١ ٍ"ايسٜاض

يطُع١ ايبالد ست٢ ٚصٌ اؿاٍ ملا ٚصٌ إيٝ٘، فأصبشت عدضات َستادٟ ايطسم َٔ دٓطٝات كتًف١ تٛثل ايالَباال٠ ٚتسصد اإلُٖاٍ، 

بدايػين األْضازٟ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايطٝاس١ٝ بايػسف١ َٔ دٗت٘، ددد ع  .تاز٠ بػهٌ ضاخس، ٚأخس٣ عرب َٓاغد٠ قب يًدٜاز املكدض١

ايتذاز١ٜ ايضٓاع١ٝ َطايبت٘ باإلغالم ايفٛزٟ هلرٙ االضرتاسات اييت دعًت مسع١ ايٛطٔ ع٢ً احملو، َؤندًا إٔ ١ًَٗ ايًذ١ٓ املهًف١ 

ٚايعاطًني َِٓٗ ع٢ً ٚد٘ ضتٓتٗٞ دٕٚ لاح نُا تٛقع، ٚإٔ اؿٌ ايٓادع إٔ تداز َٔ قبٌ أبٓا٤ ايٛطٔ اؿسٜضني ع٢ً بالدِٖ، 

باسح -أَا صدٜل عجُإ   .اـضٛظ الضُٝا ايكس٣ اييت تكع يف قٝط ٖرٙ احملطات، ٚإٔ ٜتِ دعُِٗ َٔ خالٍ ايضٓادٜل املدضض١

فكد أند إٔ نجريا َٔ قطات ايطسم عفا عًٝٗا ايصَٔ ٚأصبشت بٓٝتٗا َٗرت١٥، ٚإٔ املطافس ال ٜطتطٝع ايتٛقف ألخر  -ضٛداْٞ

ساس١ أٚ قغا٤ سادت٘ أٚ ايتٗٝؤ ألدا٤ ايفسٜغ١، داعٝا إىل ٚعع اغرتاطات ًَص١َ يهٌ َطتجُس باالٖتُاّ ظاْب ايٓعاف١ قطط َٔ اي

أٚال أٚ ضشب ايرتخٝط فٛزا َٓ٘ ٚإغالم االضرتاس١ ْٗا٥ٝا، الفتا إىل إٔ عدّ ايتٗإٚ يف تطبٝل ايٓعاّ ٚنريو ضٔ ايكٛاْني ايضاز١َ 

نُا دعا عجُإ إىل ٚدٛد ْكاب١ أٚ ًَتك٢ جيُع َالى االضرتاسات ًٜصَِٗ   .تتفاقِ َٜٛا بعد آخس ضٝشٌ درزٜا ٖرٙ املػه١ً اييت

مبٝجام َٗين ٜهٕٛ أضاض٘ ايس٥ٝظ اؿفاظ ع٢ً َها١ْ ٖرٙ ايبالد املكدض١ اييت ٜفد هلا املطًُٕٛ ع٢ً َداز ايعاّ ٜٚٓكًٕٛ خالٍ 

  .ز فٝػٛٙ مجاهلا ٚطٗسٖا ٚقدضٝتٗازسًتِٗ اإلميا١ْٝ أمجٌ ايضٛز اييت جيب أال ٜػٛبٗا قضٛ
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 آَيار يثُٗ حداج تًكح« فزضيح»يصاتاً في  21
 

 َه١ املهس١َ  -ايّٝٛ 

ّْفرت َطتػف٢ املًو فٝضٌ بايعاص١ُ املكدض١ ػسب١ 

فسع١ٝ الْٗٝاز َب٢ٓ يف سٞ ايسٚع١ مبه١ املهس١َ، 

ٜطهٓ٘ عدد َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، اضتكبًت 

ساي١ إصاب١ كتًف١ َٓٗا  21املطتػف٢ خالي٘ طٛازئ 

خطري٠، ٜٚسَص هلا بايًٕٛ األمحس َٚٔ عُٓٗا ثالخ  11

ساالت إصابات  6ساالت مت عٌُ إْعاش قًب ز٥ٟٛ ٚ

ساالت خفٝف١ اإلصاب١ ٚساي١ ٚاسد٠ َتٛفا٠  3َتٛضط١ ٚ

ٚأٚعح َدٜس املطتػف٢ ايدنتٛز ْادز  .يف ْفظ املٛقع

ُظ ضٝازات إضعاف يف ايتذسب١ ايفسع١ٝ، ضٝازتإ يف َٛقع االْٗٝاز ٚثالخ ضٝازات ناْت ع٢ً بٔ محص٠ َطري إٔ املطتػف٢ غازى غ

ٚأند َدٜس َطتػف٢ املًو فٝضٌ  .أٖب١ االضتعداد يف املطتػف٢، سٝح مت إزضاٍ ايفسم ايطب١ٝ َٔ املطتػف٢ إىل َٛقع االْٗٝاز

١ ايفسع١ٝ اضتعدادِٖ ايهاٌَ ؾُٝع ايعسٚف ملٛاد١ٗ أٟ طازئ يف أٟ بايعاص١ُ املكدض١ إٔ ايعاًَني يف املطتػف٢ أثبتٛا خالٍ ايتذسب

ٚقت، ٚاضتكبًٛا اؿاالت املضاب١ ٚمت تٛشٜعٗا ع٢ً أقطاّ املطتػف٢، ٚقدَت هلِ اـدَات ايطب١ٝ ايالش١َ يف ٚقت قٝاضٞ، َكدًَا 

 .غهسٙ ؾُٝع ايعاًَني ع٢ً متٝصِٖ خالٍ ايتذسب١ ايفسع١ٝ
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 انخزج ذثذأ تاسرمثال أفٕاج انحديح في تزج انخزج يذيُح انحداج تًحافظح
 

  :َهتب اؾصٜس٠ -اـسز 

بدأت َد١ٜٓ اؿذاز يف اـسز اضتكباٍ أفٛاز اؿذاز ايكادَني َٔ دٍٚ فًظ ايتعإٚ اـًٝذٞ يف طسٜكِٗ إىل املػاعس املكدض١ ٚضط 

ٚذنس ز٥ٝظ بًد١ٜ اـسز املٗٓدع/ أمحد بٔ قُد   .اضتعدادات ٚداٖص١ٜ َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ غد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ

ايبهريٟ إٔ َد١ٜٓ اؿذاز ٚاييت قاَت بتٓعُٝٗا بًد١ٜ قافع١ اـسز أنًُت داٖصٜتٗا الضتكباٍ اؿذاز ايكادَني َٔ دٍٚ اـًٝر، 

تكدِٜ مجٝع االستٝادات اـاص١  سٝح مت ػٗٝص املد١ٜٓ ايٛاقع١ بربز َٝاٙ اـسز ٚاييت تكدّ فٝٗا ايبًد١ٜ أَانٔ يًساس١ إعاف١ إىل

يًشاز ٚايٛدبات اجملا١ْٝ ٚمبػازن١ عدد َٔ فسٚع اإلدازات اـد١َٝ اييت تكدّ كتًف اـدَات يغٝٛف ايسمحٔ، سٝح دٗصت املد١ٜٓ 

 مبسنص صشٞ ٜكدّ اـدَات ايضش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚاإلضعاف١ٝ باإلعاف١ إىل َسنص أَين ٚايدفاع املدْٞ ٚتكدِٜ اـدَات يغٝٛف

ايسمحٔ. نُا ٜكدّ َهتب ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ املضاسف ٚايهتب ٚاألغسط١ 

ٚاملطٜٛات اـاص١ مبٛضِ اؿر ٚاإلداب١ عٔ اضتفطازاتِٗ ٚأض٦ًتِٗ فُٝا ٜتعًل باؿر،نُا ٜػازى نػاف١ إداز٠ ايتعًِٝ ٚايس٥اض١ 

  .يف اـسز بتكدِٜ اـدَات يغٝٛف ايسمحٔايعا١َ يسعا١ٜ ايػباب 
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 ٔسيز االذصاالخ يمف عهٗ اسرعذاداخ انثزيذ ٔشزكاخ االذصاالخ نهحح

 

  :ٚاع -اؾصٜس٠ 

أَظ اـُٝظ ظٛي١ تفكد١ٜ يف املػاعس املكدض١ يالطالع ع٢ً  قاّ ٚشٜس االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ايدنتٛز قُد بٔ إبساِٖٝ ايطٌٜٛ

داٖص١ٜ ايكطاع ٚآخس اضتعدادات َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ ١٦ٖٝٚ االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ٚغسنات االتضاالت سٍٛ تكدِٜ أفغٌ 

ٚأغاد   .ـدَات َٚٛثٛقٝتٗااـدَات يًشذاز ٚعٝٛف ايسمحٔ َٚد٣ اضتهُاٍ مجٝع ايرتتٝبات ٚاالستٝاطات يغُإ اضتُساز١ٜ ا

سفع٘  -َعايٝ٘ بايدعِ ايطدٞ ايرٟ حيع٢ ب٘ ايكطاع َٔ يدٕ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ربٜد ٚباؾٗٛد ايهبري٠ اييت ٜبرهلا َكدَٛ اـدَات اضتعدادًا هلرا املٛضِ املبازى، ًَٖٓٛا بايتطٛز ايرٟ غٗدت٘ خدَات اي -اهلل 

ٚاالتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، َجًُٓا سسظ َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ ٚايػسنات ع٢ً تٛفري فٌُ خدَات 

ٚناْت َؤضط١ ايربٜد ايطعٛدٟ ١٦ٖٝٚ االتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات قد قاَتا اْطالًقا َٔ   .ايربٜد ٚاالتضاالت ـد١َ عٝٛف ايسمحٔ

ٚاإلغساف ع٢ً خدَات ايربٜد ٚاالتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات بايتٓطٝل َع َكدَٞ اـد١َ املسخط هلِ يبرٍ اؾٗٛد  َطؤٚيٝاتٗا باملتابع١

ُٚتعد ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يالتضاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات يف َٓطك١ َه١   .املُه١ٓ يتكدِٜ اـدَات ظٛد٠ عاي١ٝ َٚطت٣ٛ ًٜٝل بطُع١ املًُه١

ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل، سٝح إٕ سذِ َا ٜتٛفس َٔ غبهات ٚب٢ٓ ؼت١ٝ فٝٗا ٜغاٖٞ فُٛع َا ٖٛ  املهس١َ َٔ أنجس ايػبهات تكدًَا

ٚتػٌُ ٖرٙ ايب٢ٓ ايتشت١ٝ املكاضِ ٚايهبا٥ٔ ٚاألبساز ٚاحملطات ايال ضًه١ٝ َٔ اؾٌٝ ايجاْٞ ٚايجايح   .َتٛفس يف عدد َٔ ايدٍٚ

  .ٚايسابع ـد١َ املالٜني َٔ املػرتنني
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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

 

 واإلعالممدير إدارة العالقات العامة 

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

 تنسيقاإلعداد وال

 هجاهد نور الزهاى " – عبدالعزٌز الصاعدي "
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