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 يسؤٔنٕ انًؤسست األْهٛت نإلدالء ٚؼٕدٌٔ انًزضٗ انًُٕيٍٛ بًستشفٛبث انًذُٚت انًُٕرة

 

 ّ ٚاع2015ضبتُرب 14املٛاؾل  ٖـ1436ذٚ ايكعد٠  30املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

شاز ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

سامت بٔ دعؿس بايٞ, ٜساؾك٘ أعكا٤ اجملًظ أَظ, اؿذاز 

املَٓٛني بأسد املطتػؿٝات األ١ًٖٝ, سٝح اطُأْٛا ع٢ً ؾشتِٗ, 

ٚاضتُعٛا يػسح عٔ أسٛاهلِ ايؿش١ٝ, ٚقدَٛا هلِ اهلداٜا 

ز, َتُٓني هلِ ايػؿا٤ ايعادٌ, ٚأدا٤ َٓاضو اؿر َع ٚايصٖٛ

ٚأند بايٞ, إٔ االٖتُاّ بػؤٕٚ اؿذاز ايؿش١ٝ, ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلِ َٔ خالٍ املطتػؿٝات باملد١ٜٓ .قٝٛف ايسمحٔ باملػاعس املكدض١

اييت ؼسف ع٢ً ايكٝاّ بريو بايتٓطٝل املٓٛز٠ َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ ٖٞ إسد٣ أِٖ ٚادبات املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ 

َع ٚشاز٠ ايؿش١ اييت تبرٍ دٗٛد دباز٠ يتكدِٜ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ, َعسبًا عٔ ضعادت٘ بٗرٙ ايصٜاز٠ بٛؾؿٗا ػُع بني 

, عٔ َٔ داْبِٗ عرب اؿذاز املَٓٛني .ؾكٌ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ, ٚنطب األدس بعٝاد٠ املسٜض, ٚإدخاٍ ايطسٚز ع٢ً اؿذاز

دعٛاتِٗ ايؿادق١ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ـ سؿع٘ اهلل ـ, ع٢ً نٌ َا تكدَ٘ يساس١ 

سادًا ٜتًكٕٛ ايعٓا١ٜ ايطب١ٝ ٚايعالد١ٝ مبطتػؿٝات املد١ٜٓ  91ٜرنس إٔ  .قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ

 .ٚاأل١ًٖٝ ست٢ أَظ املٓٛز٠ اؿه١َٝٛ
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يٍٛ ببنًستشفٛبث 19ٚزٔرٌٔ« األدالء» ّٕ  زبًخب يُ

 
 

 5/09/2015 ايجالثا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد ؾادم غؼ 

قاّ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ سامت بٔ 

دعؿس بايٞ ٜساؾك٘ أعكا٤ اجملًظ خايد سبؼ ٚنُاٍ 

املَٓٛني مبطتػؿ٢ خًٝؿ١ ٚؾٝؿٌ ضٓدٟ بصٜاز٠ اؿذاز 

ايداز سٝح سٝح اطُأْٛا عًِٝٗ ٚاضتُعٛا َٔ اطبا٤ 

املطتػؿ٢ عٔ اسٛاٍ اؿذاز ايؿش١ٝ ٚٚقؿٛا ع٢ً 

استٝادات املسق٢ ٚقدَت ايصٖٛز ٚاهلدا١ٜ ايترناز١ٜ 

ٚبًؼ عدد اؿذاز املَٓٛني مبطتػؿٝات  .َسٜض يهٌ

باملٝكات ٚسايتإ مبطتػؿ٢ أسد ٚساي١ ٚاسد٠ يف  6بايداز ٚ 24االْؿاز ٚمبطتػؿ٢  28مبطتػؿ٢ املًو ؾٗد ٚ  29سادًا َِٓٗ  91املد١ٜٓ 

ٚأٚقح سامت بايٞ إٔ االٖتُاّ بػؤٕٚ اؿذاز ايؿش١ٝ ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلِ َٔ خالٍ املطتػؿٝات باملد١ٜٓ   نٌ َٔ االملاْٞ ٚاملٛاضا٠

يألدال٤ اييت ؼسف ع٢ً ايكٝاّ بٗا بايتٓطٝل َع ٚشاز٠  املٓٛز٠ َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ َٔ ٚادبات املؤضط١ األ١ًٖٝ

ايؿش١ ٚاييت تبرٍ دٗٛدا دباز٠ يتكدِٜ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ, َعسبًا عٔ ضعادت٘ بايصٜاز٠ نْٛٗا ػُع بني عد٠ ؾكا٥ٌ 

ؿاز بٗرٙ ايصٜاز٠ نبري٠, غعسْا ؾسس١ ا:« ٚقاٍ   ؾباإلقاؾ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ؾٝٗا أدس عٝاد٠ املسٜض ٚإدخاٍ ايطسٚز ع٢ً َطًِ

بٗا َٔ دعٛاتِٗ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ع٢ً نٌ َا تكدَ٘ يساس١ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت 

  اهلل اؿساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أؾكٌ ايؿال٠ ٚايطالّ
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 زدبج يُٕيٌٕ بًستشفٛبث انًذُٚت ٚشٛذٌٔ ببنزػبٚت انصسٛت

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

عرب سذاز ٜتًكٕٛ ايسعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ ايطب١ٝ مبطتػؿٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠, عٔ ععِٝ غهسِٖ يًًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني    

قاؾ١ إىل , ع٢ً اؾٗٛد اييت تبرهلا ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ سذادًا ٚشٚازًا ٚعُازًا, ٚتٝطري َٓاضهِٗ ٚعباداتِٗ, إ-سؿع٘ اهلل-

دا٤ ذيو خالٍ شٜاز٠ األدال٤ هلِ باملطتػؿٝات, سٝح  .اـد١َ األمشٌ يًُطًُني يف أما٤ ايعامل َٚٓاؾس٠ قكاٜاِٖ ايعادي١ ٚاحملك١

اطُأْٛا ع٢ً أسٛاهلِ ايؿش١ٝ, ٚٚقؿٛا ع٢ً ساداتِٗ, ٚقدَٛا هلِ ايصٖٛز ٚاهلداٜا ايترناز١ٜ, ؾُٝا أٚقح سامت بايٞ إٔ االٖتُاّ 

ذاز ايؿش١ٝ ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلِ َٔ خالٍ املطتػؿٝات َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ ٖٞ َٔ أِٖ ايٛادبات اييت بػؤٕٚ اؿ

 28مبطتػؿ٢ املًو ؾٗد ٚ 29سادًا َِٓٗ  91ٜرنس إٔ عدد اؿذاز املَٓٛني مبطتػؿٝات املد١ٜٓ ست٢ أَظ, بًؼ  .وسف األدال٤ عًٝٗا

 .ت١ باملٝكات ٚسايتني مبطتػؿ٢ أسد ٚٚاسد٠ يف نٌ َٔ األملاْٞ ٚاملٛاضا٠بايداز ٚض 24مبطتػؿ٢ االْؿاز ٚ
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 األدالء ٚزٔرٌٔ انسدبج انًُٕيٍٛ ببنًذُٚت انًُٕرة

 

 داشٟ ايػسٜـ –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

قاّ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ سامت بٔ 

دعؿس بايٞ ٜساؾك٘ أعكا٤ اجملًظ خايد سبؼ ٚنُاٍ خًٝؿ١ 

ٚؾٝؿٌ ضٓدٟ بصٜاز٠ اؿذاز املَٓٛني مبطتػؿ٢ ايداز سٝح 

سٝح اطُأْٛا عًِٝٗ ٚاضتُعٛا َٔ اطبا٤ املطتػؿ٢ عٔ 

اسٛاٍ اؿذاز ايؿش١ٝ ٚٚقؿٛا ع٢ً استٝادات اؿذاز 

ٕ اؿذاز املسق٢ ؾُٝا قدَت ايصٖٛز ٚاهلدا١ٜ ايترناز١ٜ يهٌ َسٜض ٚيف ْٗا١ٜ ايصٜاز٠ أٚقح االضتاذ سامت بايٞ إ االٖتُاّ بػؤٚ

ايؿش١ٝ ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلِ َٔ خالٍ املطتػؿٝات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ ٖٞ َٔ ٚادبات املؤضط١ 

األ١ًٖٝ يألدال٤ اييت ؼسف ع٢ً ايكٝاّ بٗا بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايؿش١ ٚاييت تبرٍ دٗٛد دباز٠ يتكدِٜ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ 

ًا عٔ ضعادت٘ بٗرٙ ايصٜاز٠ نْٛٗا ػُع بني عد٠ ؾكا٥ٌ ؾباإلقاؾ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ؾٝٗا أدس عٝاد٠ املسٜض ٚإدخاٍ , َعسب

ايطسٚز ع٢ً َطًِ ؾؿسس١ اؿاز بٗرٙ ايصٜاز٠ نبري٠ , غعسْا بٗا َٔ دعٛاتِٗ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ 

  .ٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أؾكٌ ايؿال٠ ٚايطالّعبدايعصٜص ع٢ً نٌ َا تكدَ٘ يساس١ قٝ
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 يسؤٔنٕ انًؤسست األْهٛت نإلدالء ٚؼٕدٌٔ انًزضٗ انًُٕيٍٛ بًستشفٛبث انًذُٚت انًُٕرة

 

 14ٖـ املٛاؾل 1436ذٚ ايكعد٠  30املٓٛز٠ َطؤٚيٛ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ ٜعٛدٕٚ املسق٢ املَٓٛني مبطتػؿٝات املد١ٜٓ املٓٛز٠ املد١ٜٓ 

ّ ٚاع شاز ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ سامت بٔ دعؿس بايٞ, ٜساؾك٘ أعكا٤ اجملًظ أَظ, 2015ضبتُرب

ٚقدَٛا هلِ اهلداٜا  اؿذاز املَٓٛني بأسد املطتػؿٝات األ١ًٖٝ, سٝح اطُأْٛا ع٢ً ؾشتِٗ, ٚاضتُعٛا يػسح عٔ أسٛاهلِ ايؿش١ٝ,

ٚايصٖٛز, َتُٓني هلِ ايػؿا٤ ايعادٌ, ٚأدا٤ َٓاضو اؿر َع قٝٛف ايسمحٔ باملػاعس املكدض١. ٚأند بايٞ, إٔ االٖتُاّ بػؤٕٚ 

اؿذاز ايؿش١ٝ, ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلِ َٔ خالٍ املطتػؿٝات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بالدِٖ ٖٞ إسد٣ أِٖ 

ات املؤضط١ األ١ًٖٝ يإلدال٤ اييت ؼسف ع٢ً ايكٝاّ بريو بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايؿش١ اييت تبرٍ دٗٛد دباز٠ يتكدِٜ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ ٚادب

يكٝٛف ايسمحٔ, َعسبًا عٔ ضعادت٘ بٗرٙ ايصٜاز٠ بٛؾؿٗا ػُع بني ؾكٌ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ, ٚنطب األدس بعٝاد٠ املسٜض, 

داْبِٗ عرب اؿذاز املَٓٛني, عٔ دعٛاتِٗ ايؿادق١ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ  ٚإدخاٍ ايطسٚز ع٢ً اؿذاز. َٔ

بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ـ سؿع٘ اهلل ـ, ع٢ً نٌ َا تكدَ٘ يساس١ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ. ٜرنس إٔ 

 .ات املد١ٜٓ املٓٛز٠ اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ست٢ أَظسادًا ٜتًكٕٛ ايعٓا١ٜ ايطب١ٝ ٚايعالد١ٝ مبطتػؿٝ 91
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 ببنتًز ٔانٕرد ٔانبخٕر.. كشبفت تبٕك ٚستقبهٌٕ انسدبج

 
 

 15/09/2015ايجالثا٤  أًَر –ؾاٜص ايطُريٟ 

 

يف َد١ٜٓ تطتكبٌ ايؿسق١ ايهػؿ١ٝ ايتابع١ إلداز٠ تعًِٝ تبٛى سذاز بٝت اهلل اؿساّ بايٛزد ٚايتُس ٚايبدٛز ٚذيو خالٍ اضتكباهلِ 

اؿذاز مبٓؿر ساي١ عُاز. ٚبني قا٥د املعطهس املػسف ايرتبٟٛ ضعٛد بٔ َطاَح ايعٓصٟ إٔ ايهػاؾ١ ٜكدَٕٛ ٚادبِٗ مٛ خد١َ 

قاد٠  9نػاؾا ٚ 40قٝٛف ايسمحٔ ٜٚسمسٕٛ ايؿٛز٠ اؿكٝك١ٝ يًػعب ايطعٛدٟ ايهسِٜ, ٚؾل تطًعات ٚال٠ األَس. ٚأبإ ايعٓصٟ إٔ 

ز يف َد١ٜٓ اؿذاز الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ بايتٓاٚب ؾُٝا بِٝٓٗ, َػريا إىل أِْٗ ٜتعإْٚٛ َع ناؾ١ نػؿٝني ٜعًُٕٛ يٌٝ ْٗا

 .ايكطاعات ٜٚعًُٕٛ ع٢ً َطاعد٠ اؿذاز ٚإزغادِٖ َٚد ٜد ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ ٚتكدِٜ اهلداٜا هلِ
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 يخبنفب تؤكذ خبْزٚتٓب نهسفبظ ػهٗ ساليت انسدٛح 037تطٛر بـ « أيٍ انسح»

 ألفا 05أشهر والغرامة  6ناقليهم من عقوبات بالسجن حذرت 
 

 15/09/2015ايجالثا٤  َه١ -طايب ايربٝاْٞ

 

أعًٓت قٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر هلرا ايعاّ داٖصٜتٗا ايها١ًَ ٚداٖص١ٜ خططٗا يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ , َػدد٠ ع٢ً 

اؿّر َٔ ايدخٍٛ إىل املػاعس املكدّض١ , ٚقرز٠ َٔ ايعكٛبات اييت تٓتعس نٌ َٔ ٜٓكٌ أْ٘ ضٝتِ َٓع املدايؿني مّمٔ ال وًُٕٛ تؿسٜح 

ٖؤال٤ املدايؿني , سؿاظا ع٢ً ضال١َ قٝٛف ايسمحٔ , نُا قدَت غسسًا عٔ أبسش َالَح اـطط األ١َٝٓ ٚايتٓع١ُٝٝ ؿر ٖرا ايعاّ 

س دا٤ ذيو خالٍ املؤمتس ايؿشؿٞ ايجاْٞ يكٝادات األَٔ ايعاّ كايؿا يف َطتٌٗ تطبٝل األْع١ُ باملػاع 730, َؤند٠ أْ٘ مت قبط 

ْٚٛٙ قا٥د قٛات أَ اؿر ايًٛا٤ عبد ايعصٜص بٔ عجُإ ايؿٛيٞ يف َطتٌٗ ايًكا٤ ظٗٛد  .باؿر ايرٟ عكد اَظ مبكس األَٔ ايعاّ يف ٢َٓ

ٚدعُٗا ايطدٞ َٔ خالٍ َا ٚؾست٘ َٔ  -سؿع٘ اهلل  -سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبد ايعصٜص آٍ ضعٛد 

ٚاضتعسض ايًٛا٤ ايؿٛيٞ أبسش  . يف أدا٤ سذاز بٝت اهلل َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ -مبػ١٦ٝ اهلل  -َٓػآت عُالق١ ضتطِٗ 

زٜس َالَح اـط١ األ١َٝٓ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ , الؾتا ايٓعس إىل أْ٘ مت االضتعداد َبهسا ألعُاٍ اؿر َٔ خالٍ اضتعساض ايتكا

ٚاـطط ايطابك١ ٚاؿاي١ٝ ست٢ ٜتِ تاليف ايطًبٝات ٚدعِ االهابٝات َؤندا االضتعداد ايهاٌَ يًكٛات األ١َٝٓ ملٛاد١ٗ مجٝع املداطس 

ٚأؾاد إٔ ٖٓاى عد٠ َساسٌ يًدطط األ١َٝٓ تبدأ َٓر اضتكباٍ اؿذاز يف ْكاط ايكبط األَين مبداخٌ َه١ املهس١َ سٝح ٜتِ   األ١َٝٓ

ملسانص يف اـطٛط ايس٥ٝط١ٝ ٚايؿسع١ٝ بهٌ َاًٜصّ يتطٌٗٝ سسن١ اؿذاز َػددا ع٢ً تطبٝل ايتعًُٝات اـاؾ١ بأْع١ُ ػٗٝص تًو ا

 . اؿر ع٢ً املدايؿني , َٗٝبًا باؾُٝع ايتعإٚ يف تطبٝل ايتٓعُٝات اـاؾ١ باؿر يكُإ أَٔ ٚضال١َ اؿذاز

أيـ زٜاٍ ٚيف ساي١ تهسازٖا  50ايٓعاَٝني سٝح تؿٌ غسا١َ املدايـ إىل ٚتطسم إىل األْع١ُ اـاؾ١ مبدايؿات ْكٌ اؿذاز غري 

ٚأند ايًٛا٤ ايؿٛيٞ إٕ ايدٚي١ أٜدٖا اهلل قدَت نٌ أضباب ايٓذاح  . أغٗس َع ايػسا١َ 6يًُس٠ ايجايج١ تهٕٛ ايعكٛب١ ايطذٔ ملد٠ 

األ١َٝٓ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتطٌٗٝ تٓكالتِٗ خالٍ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ الؾتا ايٓعس إىل أْ٘ العرز ألسد يف تكدِٜ ناؾ١ اـدَات 

َٔ داْب٘ أؾاد َطاعد قا٥د قٛات أأَ اؿر يػ٦ٕٛ األَٔ ايًٛا٤ مجعإ بٔ امحد ايػاَدٟ أْ٘ مت تٓعِٝ عدد َٔ  .أدا٤ َٓاضهِٗ

َسنص  32ط اؾٓا٥ٞ ٜٚتبع هلا ايكٝادات يتكّٛ بتػط١ٝ مجٝع املسانص ٚايػسط يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ َٚٓٗا قٝاد٠ ايكب

 32قٝادات ٚقٝاد٠ األضًش١ ٚاملتؿذسات ٜٚتبع هلا  5قٝادات ٚقٝاد٠ ايتشسٜات ٚايبشح اؾٓا٥ٞ ٜٚتبع هلا  6ٚقٝاد٠ ايكبط اإلدازٟ ٜٚتبع هلا 

ايًٛا٤ ايػاَدٟ إىل إٔ قٛات  ٚأغاز َسنص إقاؾ١ إىل ايتػط١ٝ األ١َٝٓ َٔ إداز٠ ايتك١ٝٓ ؾُٝع املٛاقع يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١

/ دٚز١ٜ بٛاضط١ ايدزادات ايٓاز١ٜ يًتػط١ٝ األ١َٝٓ يف املػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ  75/ دٚز١ٜ أ١َٝٓ زانب١ ٚ /  350أَ اؿر ٚؾست / 

ْع١ُ اـاؾ١ باؿر سر ٖرا ايعاّ تعٌُ باْطذاّ ٚتٓطٝل َع املٓعَٛات األ١َٝٓ األخس٣ الؾتا إىل إٔ قٛات أَ اؿر بدأت يف تطبٝل األ

ٚاضتعسض َطاعد قا٥د قٛات أَ اؿر إلداز٠ ٚتٓعِٝ املػا٠ ايًٛا٤ عًٞ بٔ  ./ كايؿًا داخٌ املػاعس املكدض١ 730َٔ خالٍ قبط / 

ضعٝد ايػاَدٟ املساسٌ اييت ضتٓعِ َٔ خالهلا قٛات أَ اؿر تٓكالت اؿذاز َٔ َه١ املهس١َ إىل املػاعس املكدض١ َػريا إىل إٔ 

/ َٛقعًا باـطٛط ايطٛي١ٝ نُا ضتػٌُ  31ٓاى آيٝات تػػٌٝ ؽتًـ عطب نٌ ْطو َٔ َٓاضو اؿر َٛقشا إٔ ٖٓاى / ٖ

املساسٌ ايتؿعٝد َٔ ٢َٓ إىل عسؾات َٚٔ َصديؿ١ إىل ٢َٓ َٔ خالٍ ايطسم املؤد١ٜ إىل قطات ايكطاز ٚؾٛال إىل أٜاّ ايتػسٜل 

ٝح ضٝٓكٌ اؿذاز مبػ١٦ٝ اهلل َٔ املػاعس املكدض١ إىل َه١ املهس١َ بطالض١ عٔ ٚضتهٕٛ آي١ٝ ايتػػٌٝ َٔ ايػسم إىل ايػسب س
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ذٚ اؿذ١ ضٝهٕٛ ٖٓاى  12ٚبني أْ٘ يف  . طسٜل آي١ٝ تػػٌٝ تػٌُ ناؾ١ احملاٚز باإلقاؾ١ إىل تٓعِٝ سسن١ املػا٠ خالٍ تًو املساسٌ

ِ ايٛؾٍٛ إىل املطذد اؿساّ بدٕٚ تصاسِ أٚ تداؾع ساثا اؾُٝع آي١ٝ تػػٌٝ ع٢ً ناؾ١ احملاٚز َٔ خالٍ تٛشٜع ايهجاؾ١ ايبػس١ٜ ست٢ ٜت

 .ع٢ً إتباع تٛدٝٗات زداٍ األَٔ يف ايتكٝد بآي١ٝ ايتٛشٜع يف ٖرا ايّٝٛ ٖٚٛ ّٜٛ ايتعذٌ سؿاظا ع٢ً ضال١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ

نب اؿذاز َٓر دخٛهلِ ألزاقٞ املًُه١ عرب ٚأٚقح قا٥د قٛات اؾٛاشات باؿر ايًٛا٤ قٝـ اهلل بٔ ضطاّ اؿٜٛؿٞ إٔ اؾٛاشات تٛا

مجٝع املٓاؾر َتطسقا إىل ابسش َالَح خط١ اؾٛاشات هلرا املٛضِ َٔ خالٍ تػط١ٝ املداخٌ املٛمس١ٝ مله١ املهس١َ بايهٛادز ايبػس١ٜ 

ّ ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ اؿر ٚاضتعسض املػسف ع٢ً َٗا . املدزب١ َػددا ع٢ً إٔ إدازت٘ ئ تتٗإٚ يف تطبٝل اإلدسا٤ات ع٢ً املدايؿني

ٚايعُس٠ ايعُٝد ايسنٔ قُد بٔ عبٝد ايعؿُٝٞ املُٗات اييت تكّٛ بٗا قٛات٘ َٚٓٗا إداز٠ اؿػٛد ٚايتٓعِٝ يًشذٝر مبشطات ايكطاز 

ا إىل باب أثٓا٤ قدَِٚٗ َٚػادزتِٗ يتًو احملطات باإلقاؾ١ إىل إداز٠ اؿػٛد يف ايطاسات ايػسق١ٝ يًُطذد اؿساّ بد٤ا َٔ باب ايؿؿ

املس٠ٚ سٝح ٜتِ تٓعِٝ اؿػٛد يًٛؾٍٛ إيٝٗا عٔ طسٜل عد٠ قاٚز َٓٗا أْؿام قبظ اؾٔ ٚايكادَني َٔ ايطاسات ايػسب١ٝ يًذُسات 

ٚيًكادَني َٔ غازع املطذد اؿساّ ٚايػص٠ يًٛؾٍٛ إىل ايطاسات ايػسق١ٝ الؾتا إىل إٔ ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ اؿر ٚايعُس٠ ضتهٕٛ 

ٚأند ايعُٝد ايعؿُٝٞ إٔ مجٝع اـطط ٚقعت  . و األَانٔ سٝح ضتٓعِ سسن١ ايدخٍٛ ٚاـسٚز َٔ املطذد اؿسآَّتػس٠ يف تً

ٚضدست ٚعًُت ايتطبٝكات ايالش١َ خد١َ يكٝٛف ايسمحٔ الؾتا ايٓعس إىل إٕ إداز٠ اؿػٛد متًو ػازب ضابك١ مما انطبٗا اـرب٠ 

سذاز بٝت اهلل اؿساّ األخر بايسخـ ايػسع١ٝ خاؾ١ يف ّٜٛ ايتعذٌ تؿادٜا يالشدساّ.  ايالش١َ يف إلاح املٗاّ املٛن١ً هلا آَال َٔ

ٚاضتعسض قا٥د ايكٛات اـاؾ١ يألَٔ ايدبًَٛاضٞ قا٥د ١َُٗ تٛضع١ املًو عبد اهلل ايػُاي١ٝ ايعُٝد ؾٗد بٔ ضعٛد املعُس , أبسش املٗاّ 

ٚأؾاد أْ٘ ضٝتِ ايتٓطٝل َع اؾٗات األ١َٝٓ األخس٣ يف تؿٜٛر اؿذاز إىل  . اييت ضتكّٛ بٗا إدازت٘ اييت ضتهٕٛ قُٔ خط١ األَٔ ايعاّ

/ بٛاب١ قُٔ تٛضع١ املًو عبد اهلل الؾتا إىل إٔ ايتؿٜٛر ضٝهٕٛ ع٢ً غهٌ أعداد َٓتع١ُ تؿادٜا  87املطذد اؿساّ عٔ طسٜل / 

/ قابط  1600 ١َُٗ سر ٖرا ايعاّ ٜبًؼ سٛايٞ / يًصساّ ٚايتداؾع , َٛقشا إٔ أعداد املػازنني َٔ َٓطٛبٞ األَٔ ايدبًَٛاضٞ يف

 .ٚؾسد
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 ٚستؼذ الستقببل يٕسى انسح« بًزكز انشًٛسٙ»أيٍ انطزق 

 سبػت ٔخالل فتزة انظٓٛزة نهقضبء ػهٗ انسهبٛبث 42انؼًم ػهٗ يذار 

 
 15/09/2015ايجالثا٤  َٓؿٛز ايطٓدٟ -َه١ املهس١َ تؿٜٛس  -عبداهلل ايصٖساْٞ 

 

األ١َٝٓ يف تٓؿٝر َُٗتٗا اـاؾ١ مبساقب١ َداخٌ ٚكازز َه١ املهس١َ ٚذيو ملٓع اؿذاز َٔ دخٛهلا دٕٚ اؿؿٍٛ ع٢ً بدأت اؾٗات 

تؿسوات اؿر ٚإْٗا٤ اإلدسا٤ات ايالش١َ ٚايتأند َٔ ايٛثا٥ل يًعابسٜٔ ٚايكبض ع٢ً كايؿٞ ْعاّ اإلقا١َ, سٝح قاَت ٖرٙ اؾٗات 

اؾر اؿدٚد١ٜ يًُٓطك١ َصٚد٠ بايدعِ ايبػسٟ ٚاآليٞ ٚايتكين ايالشّ, ٚت١٦ٝٗ ايعسٚف املٓاضب١ ٚتٛؾري باملٓ« تؿتٝؼ ٚؾسش»بٛقع عد٠ ْكاط 

ٚتتأٖب اؾٗات األ١َٝٓ املتٛادد٠ مبسنص  .اإلَهاْٝات يٝهٕٛ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ ْادًشا ٚآَٓا َٚطتكًسا َٔ نٌ اؾٛاْب

الضُٝا ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ ايطسم يسؾع دزد١ اضتعدادٖا ٖرٙ األٜاّ الضتكباٍ دد٠(  -ايػُٝطٞ ايٛاقع ع٢ً خط ايطسٜع بني )َه١ 

َٛضِ اؿر ٚقد ٚقعت اـطط املٓاضب١ ٚاملس١ْ ملٛاد١ٗ ايهجاؾ١ اي١َٝٛٝ يًشذاز ٚمجٝع ايساغبني بدخٍٛ ايعاؾ١ُ املكدض١, سٝح ٜعد 

ل َٓ٘ قٝٛف ايسمحٔ قاؾدٟ َه١ املهس١َ ألدا٤ َسنص ايػُٝطٞ َٔ أِٖ ٚأنرب املٓاؾر اؿدٚد١ٜ مله١ املهس١َ ايرٟ ٜتدؾ

ٚتكّٛ ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ ايطسم ظٗٛد نبري٠ ٚسجٝج١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف َسنص ايػُٝطٞ ٚترتنص دٗٛدِٖ  .َٓاضو اؿر

عا١َٝ ٚض١ًُٝ ٖرٙ األٜاّ يف ايٓكاط املؤد١ٜ إىل املػاعس املكدض١ يتٛدٝ٘ اؿذاز إىل َه١ املهس١َ ٚيًتأند َٔ إٔ اإلدسا٤ات ْ

ٚنريو يًشد َٔ دخٍٛ غري ايٓعاَٝني َٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني إىل َه١ املهس١َ ٚضط ق٣ٛ بػس١ٜ ناؾ١ٝ َٚؤ١ًٖ َٚدزب١ تدزٜبا 

دٝدا ملجٌ ٖرٙ األعُاٍ, ٚذيو َٔ خالٍ تهًٝـ عدد َٔ ايكباط ٚاألؾساد َٔ كتًـ املٓاطل ٚقد مت ػٗٝصِٖ ٚتٛؾري اإلَهاْٝات 

 .تعإٚ َع عدد َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١ يتتكاؾس اؾٗٛد يٝهٕٛ اؿر عباد٠ ٚضًًٛنا سكازًٜاايالش١َ هلِ باي

تٛاؾد نجاؾ١ نبري٠ َٔ ايطٝازات ٜٚتِ َتابعتِٗ يف ٜطس ٚضٗٛي١ َٔ خالٍ زداٍ أَٔ ايطسم باملسنص, سٝح ٜكَٕٛٛ « املد١ٜٓ»ٚزؾدت 

ت اؿر ٚضال١َ أٚزاقِٗ ايسمس١ٝ ٚايػدـ ايرٟ ال وٌُ تؿسٜح اؿر أٚ بايتؿتٝؼ ع٢ً مجٝع اؿذاز ٜٚتِ ايتأند َٔ تؿسوا

ًُا ال ٜطُح ي٘ باملسٚز يف اػاٙ ايبكاع  تهٕٛ ايٛثا٥ل اييت يدٜ٘ كايؿ١ أٚ َؿدز اهل١ٜٛ ٚاإلقا١َ َٔ َٓطك١ أخس٣ ضٛا٤ َٛاطًٓا أٚ َكٝ

ٍ ؾرت٠ ايعٗري٠ ٜعًُٕٛ ٚضط دزدات َستؿع١ َٔ ضاع١ ٚخال 24ٜٚعٌُ زداٍ أَٔ ايطسم يف َسنص ايػُٝطٞ ع٢ً َداز  .املكدض١

اؿساز٠ ٚؾل َا مت ايتدطٝط ي٘ َطبًكا ست٢ ٜتِ ايككا٤ ع٢ً ايهجري َٔ اإلغهايٝات ٚايطًبٝات اييت قد ٚادٗتِٗ خالٍ تأد١ٜ عًُِٗ 

قاٚالت بعض املكُٝني  يف ايطٓٛات األخري٠ ٚاييت َٓٗا ْكٌ ٚؼٌُٝ َٔ ال وًُٕٛ تؿسوات سر إىل َه١ املهس١َ ٚنريو يًشد َٔ

ايرٜٔ واٚيٕٛ ايٛؾٍٛ إىل َه١ املهس١َ بدٕٚ تؿسٜح اؿر ِٖٚ َكُٕٝٛ يف َٓاطل أخس٣ داخٌ املًُه١, الضُٝا ايرٜٔ ٜطًهٕٛ 

ايطسم ايس١ًَٝ ٚايرٜٔ ميػٕٛ ع٢ً ضؿٛح اؾباٍ ايٛاقع١ يف سدٚد ايعاؾ١ُ املكدض١ يف ظٌ َطايب١ ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ ايطسم هلِ 

٠ سؿٛهلِ ع٢ً تؿسٜح اؿر يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضو اؿر. ٚأٖابت ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ ايطسم مبٔ ضبل ي٘ أدا٤ ؾسٜك١ بكسٚز

اؿر هب عًٝ٘ إتاس١ ايؿسؾ١ يًرٜٔ مل ٜطبل هلِ ايكٝاّ بأدا٤ ؾسٜك١ اؿر ٚإٔ ٜطُٗٛا يف عدّ َصامحتِٗ ْعًسا أل١ُٖٝ اضتهُاٍ 

زدٚد أؾعاٍ إهاب١ٝ « املد١ٜٓ»ٚتابعت  .باإلقاؾ١ إىل املػسٚعات ايعع١ُٝ اييت ٜػٗدٖا ايبٝت ايعتٝل َػازٜع املػاعس املكدض١ ٚتٛضعتٗا,

يبعض اؿذاز ايٛاؾًني َبهًسا يف َسنص ايػُٝطٞ إذ مت تٛؾري اإلَهاْات ٚايتكٓٝات اؿدٜج١ يتطٌٗٝ أدسا٤تِٗ ٚإْٗا٤ٖا يف ٚقت 

ِ سٝح تكُٓت َعاٜري قٝاض١ٝ َك١ٓٓ, َٔ ٚؾٛهلِ إىل املسنص ٚست٢ دخٛهلِ إىل قٝاضٞ, ٚتٛؾري اـدَات ايكسٚز١ٜ ٚضا٥ٌ ايساس١ هل

َٔ داْب٘ أٚقح قا٥د ٚسد٠ ايتدخٌ ايطسٜع بأَٔ ايطسم ايسا٥د قُد ضعد ايكسْٞ إٔ ق٠ٛ ٚسد٠ ايتدخٌ ايطسٜع يٝطت  .َه١ املهس١َ
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غساف َباغس ٚال ٜصاٍ أًٜكا َباغس َٔ قا٥د ايكٛات ٖـ ٚأْػ٦ت بأَس َٔ َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ٚبإ1433ددٜد٠ ؾٗٞ بدأت َٔ عاّ 

ًُا بايكسب َٓٗا, ٚعٔ  اـاؾ١ ألَٔ ايطسم ايرٟ ٚقع دٌ اٖتُاَ٘ يف َتابع١ ايٛسد٠ َٔ ْاس١ٝ تطًٝشٗا ٚػٗٝصٖا ٚتػػًٝٗا ٜٚتٛادد دا٥

٠ اضتدعت أْػا٤ ٖرٙ ايٛسد٠ َٚٔ أُٖٗا املٗاّ األ١َٝٓ املٓاط١ بايٛسد٠ ٚاألضباب اييت دعت إىل أْػا٥ٗا, ؾكاٍ: إٕ ٖٓاى أضبابا نجري

األٚقاع األ١َٝٓ ايػري َطتكس٠ يف بعض دٍٚ ايعامل الضُٝا ايدٍٚ اجملاٚز٠ يًًُُه١ إىل داْب ظٗٛز ايتٓعُٝات اإلزٖاب١ٝ ٚاْتػاز 

ٌ ايطٝطس٠ عٓاؾسٖا بػهٌ نبري, تطًب ذيو األَس إىل زؾع دزد١ اؿظ األَين ٚتٛاددٙ ٚتهجٝؿ٘ ٚذيو بػهٌ ؾٛم ايعاد٠ َٔ أد

ع٢ً نٌ َا ٜٗدد األَٔ ٚاالضتكساز ٚايٛاسد٠ ايٛط١ٝٓ ع٢ً ايطسم ايطسٜع١ اييت تسبط َدٕ املًُه١ ببعكٗا, َػريا إىل إٔ مجٝع زداٍ 

ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ ايطسم ٜكَٕٛٛ بدٚزِٖ ؾُٝا ىـ ايكبط اؾٓا٥ٞ ٚاملسٚزٟ ٚاالضتٝكاف بٓا٤ ع٢ً أٟ َالسعات َػب١ٖٛ إىل عد٠ 

١ٝ ٚأَا عٓد سدٚخ أَس طازئ خازز عٔ املأيٛف ٜٚهٕٛ َؿاد٦ا ؾأْ٘ ٜتِ ايتدخٌ َٔ قبٌ ٚسد٠ ايتدخٌ ايطسٜع يًطٝطس٠ ع٢ً أعُاٍ أَٓ

 ايٛقع األَين يف املٛقع ست٢ ال ٜتؿاقِ ٜٚتطٛز, َبًٝٓا بإٔ ٚسد٠ ايتدخٌ ايطسٜع َٓتػس٠ يف مجٝع املٓاؾر اؿدٚد١ٜ مله١ املهس١َ ٚتكّٛ

١ بٗا َٚتأٖب١ يتكدِٜ أٟ خد١َ َٚٓٗا اؾاْب اإلْطاْٞ ٚاؿٛادخ املسٚز١ٜ ايهبري٠ اييت تتعسض هلا ايطسم ٚتطبب ظُٝع ٚادباتٗا املٓاط

ازتدادات نبري٠ ٚشساّ يف اؿسن١ املسٚز١ٜ ٚإغالم يًطسم ؾإٔ ؾٗرٙ اؿاي١ تكّٛ ٚسد٠ ايتدخٌ ايطسٜع عهِ تؿسغٗا ع٢ً ايطسم 

س ٚإعادت٘ إىل ٚقع٘ ايطبٝعٞ, َؤنًدا بإٔ ٖرٙ ايٛسد٠ دٗصت بأضًش١ ْٛع١ٝ ٚٚضا٥ٌ ضٝطس٠ أ١َٝٓ باالْتكاٍ إىل ذيو املٛقع ملعاؾ١ األَ

ٚتهتٝه١ٝ ٚايعؿٞ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚغاخات ايسذاذ, باإلقاؾ١ أْ٘ مت ػٗٝص زداٍ ايٛسد٠ مبالبظ عًُٝات خاؾ١ متهِٓٗ َٔ املطازد٠ 

ًِٗ ٚإعطا٤ِٖ نٌ اإلَهاْٝات ايالش١َ ست٢ ٜؤدٕٚ دٚزِٖ األَين ع٢ً ٚاالقتشاّ ٚايطٝطس٠ ٚاالغتباى ٚمت قبٌ ذيو تدزٜبِٗ ٚتأٖٝ

ايٛد٘ املطًٛب, ٚأغاز إىل إٔ ٚسد٠ ايتدخٌ ايطسٜع َٛدٛد٠ يف مجٝع َٓاطل املًُه١ ٚتٓتػس ؼدٜدُا ع٢ً مجٝع ايطسم املؤد١ٜ إىل 

عؿ١ أعداد األؾساد بايٛسد٠ خاؾ١ يف َٛمسٞ َه١ املهس١َ ٚايهبازٟ ٚاملٓاؾر اؿدٚد١ٜ ْٚكاط ايتؿتٝؼ ٚايطسم ايس١ًَٝ ٜٚتِ َكا

 .ايعُس٠ ٚاؿر َٔ خالٍ شٜاد٠ أعداد ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ بايٛسد٠
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 يكبتب ًْٔٛت نهسح فٙ انشزقٛت 5ضبظ 

 
 15/09/2015ايجالثا٤  ايدَاّ –عبداهلل ايصٖساْٞ 

ِّٚز يتكدِٜ  5َٔ قبط متهٓت اؾٗات املدتؿ١ بػسط١ املٓطك١ ايػسق١ٝ, خالٍ األضبٛع املٓؿسّ,  َهاتب غري َسخؿ١ يف َٛاقع كتًؿ١ تس

خدَات ايٓكٌ ٚاإلقا١َ ألدا٤ َٓاضو اؿر يف نٌ َٔ قاؾع١ األسطا٤ ٚاـرب ٚايكطٝـ. ٚمت قبط َٛاطٔ يف قاؾع١ األسطا٤ ٜدٜس َهتًبا 

مبشاؾع١ اـرب َٔ خالٍ َهتبني غري  ٚاؾدٜٔ آضٜٝٛني ٜدٜسٕٚ محالت ١ُٖٝٚ 4غري َسخـ يٓكٌ اؿذاز غري ايٓعاَٝني, نُا قبط 

َسخؿني, ٚقبط َٛاطٔ ٚٚاؾد عسبٞ يف َهتب أًٜكا غري َسخـ يتطٝري محالت اؿر مبشاؾع١ ايكطٝـ. ٚدس٣ إساي١ األغداف 

اؾٗٛد األ١َٝٓ ٚأند املتشدخ ايسمسٞ يػسط١ املٓطك١ ايػسقٝ٘ ايعكٝد شٜاد ايسقٝطٞ إٔ  .املكبٛض عًِٝٗ مجًٝعا هل١٦ٝ ايتشكٝل ٚاالدعا٤ ايعاّ

املٝدا١ْٝ ضتتٛاؾٌ يف َتابع١ َجٌ تًو اؿُالت اي١ُٖٝٛ ٚغري املسخؿ١ ٚقبطٗا إٕ ٚددت, بايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ ٚإٔ إدسا٤ات 

ُالت ٚدعت غسط١ املٓطك١ ايػسق١ٝ ايساغبني يف أدا٤ َٓاضو اؿر َٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني ياليتشام باؿ .ٚعكٛبات ؾاز١َ هلِ باملسؾاد

 .املؿسح هلا َٔ اؾٗات املدتؿ١, ٚقسٚز٠ ايتشكل َٔ ايتؿسٜح املُٓٛح يؿاسب اؿ١ًُ َٚؿداق١ٝ اـدَات املكد١َ َٔ خالٍ عكٛد َٛثك١

ِّٚز هلا ايبعض َٔ قعاف ايٓؿٛع ممٔ ٜطتػًٕٛ غعري٠ اؿر يًهطب غري املػسٚع, يتطٝري  ٚػٓب االْطٝام ٚزا٤ ايعسٚض اي١ُٖٝٛ اييت ٜس

سم ًَت١ٜٛ ذات ممٝصات ٚأضعاز يف ايػايب َٓدؿك١ يًتػسٜس بايساغبني يف أدا٤ َٓاضو اؿر ٚاالضتٝال٤ ع٢ً َبايؼ َاي١ٝ َِٓٗ َٔ محالت بط

 .غري ٚد٘ سل ٚدٕٚ االيتصاّ مبا ٜتِ تسٚه٘ َٔ خدَات
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ٍ دٔر انكشبفت فٙ خذيت انسدبج ًِّ  انهٕاء انشُبزٖ ٚث
 

 15/09/2015ايجالثا٤  املد١ٜٓ –َادد ايؿكريٟ 

 

أث٢ٓ َدٜس َسٚز َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ قُد بٔ عذالٕ ايػٓربٟ ع٢ً ايدٚز 

اهلاّ ٚايؿاعٌ يًهػاؾ١ يف خد١َ اؿذاز َٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ 

ٚتعاِْٚٗ يف تٓعِٝ ٚتطٌٗٝ تٓعِٝ عبٛز اؿذاز َٔ ٚإىل املطذد ايٓبٟٛ 

َٔ اؿذاز بايعسبات ٚإزغاد ايػسٜـ, ٚأغاد غدَتِٗ يف دؾع نباز ايطٔ 

دا٤ ذيو خالٍ يكا٥٘ مبذُٛع١ َٔ ايكاد٠  .ايتا٥ٗني ٚإٜؿاهلِ يٓصهلِ بأَإ

ايهػؿٝني ٚبعض اؾٛاي١ ٚايهػاؾ١ املػازنني يف املعطهس ايهػؿٞ 

ٚقاٍ   .ـد١َ اؿذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بأدا٤ َٗاَِٗ ايتطٛع١ٝ

ًَا يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ َٔ شٚاز املطذد ايًٛا٤ ايػٓربٟ إٔ يًهػاؾ١ دًٚز ا ٖا

ايٓبٟٛ, ٜكاف إىل دٚزِٖ يف خد١َ اجملتُع ٚخاؾ١ يف اؾٛاْب ايتطٛع١ٝ 

 .ٚاإلْطا١ْٝ ٚغريٖا َٔ اـدَات اييت ٜػٗد بٗا اؾُٝع

  



 

 
 

14 

 

 يزازم فٙ خطت طٛزاٌ األيٍ نًٕسى انسح 3
 يٓبو يتُٕػت تشًم اإلخالء انطبٙ ٔرصذ ززكت انًزٔر

 
 15/09/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -ايربٝاْٞ طايب 

 

ٖــ, ٚاييت تػٌُ َه١ املهس١َ, ٜٚتِ ؾٝٗا تهجٝـ 1436بدأت قٝاد٠ طريإ األَٔ يف تٓؿٝر املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ خط١ سر ٖرا ايعاّ

سٚز١ٜ ٚايطسم, اييت ٜطًهٗا ايطًعات اؾ١ٜٛ يف مسا٤ َه١ ٚاملد١ٜٓ ٚايطسم, اييت تسبطُٗا ٜٚسؾد خالهلا اؿاي١ األ١َٝٓ ٚاؿسن١ امل

ذنس ذيو قا٥د عاّ طريإ األَٔ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ, ايًٛا٤ ايطٝاز قُد بٔ عٝد اؿسبٞ,  .املتطًًٕٛ يألدا٤ اؿر دٕٚ تؿازٜح زمس١ٝ

ايكعد٠, سٝح مت َبًٝٓا إٔ اـط١ املعتُد٠ ملٛضِ اؿر هلرا ايعاّ تتهٕٛ َٔ عد٠ َساسٌ املسس١ً األٚىل ْؿرت يف ايعػسٜٔ َٔ غٗس ذٟ 

ؼسٜو ايطا٥سات َٔ قٛاعدٖا ٚمتسنصٖا يف َه١ ٚاملد١ٜٓ, ٚايكٝاّ ظٛالت اضتطالع١ٝ َهجؿ١ يألطكِ اؾ١ٜٛ يًتعسف ع٢ً َا 

اضتذد َٔ َػازٜع عُسا١ْٝ باملػاعس املكدض١ )٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات(, ٚايجا١ْٝ: ٜبدأ تٓؿٝرٖا َٔ بدا١ٜ غٗس ذٟ اؿذ١ ٚست٢ ّٜٛ 

ٝٗا تسنٝص ايسسالت اؾ١ٜٛ ع٢ً َداخٌ َه١ ايس٥ٝط١ٝ ٚايطسم ايطسٜع١, اييت تسبط بني َه١ ٚدد٠ ٚاملد١ٜٓ ملتابع١ ايرت١ٜٚ ٜتِ ؾ

ٚزؾد اؿاي١ األ١َٝٓ ٚاؿسن١ املسٚز١ٜ ٚزؾد تٛاؾد اؿذٝر ٚنػـ طسم تطًٌ اؿذاز غري ايٓعاَٝني, ٚنريو َساقب١ اؿسن١ 

سَني ايػسٜؿني ٚايطسم املؤد١ٜ إيٝٗا ثِ َٔ ؾذس ّٜٛ ايرت١ٜٚ تسؾع اؾاٖص١ٜ ٚاالضتعداد يهٌ املسٚز١ٜ ٚايبػس١ٜ يف املٓطك١ املسنص١ٜ يًش

ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚايطا٥سات املػازن١, سٝح ٜتِ شٜاد٠ ايطًعات اؾ١ٜٛ ملتابع١ اؿاي١ األ١َٝٓ ٚايٛقٛف عٔ نجب ع٢ً سسن١ 

ؾباح ّٜٛ ايتاضع بتهجٝـ ايطًعات اؾ١ٜٛ ٚشٜاد٠ َدتٗا أثٓا٤ تؿعٝد اؿذٝر أثٓا٤ تٓكًِٗ يًُبٝت يف َػعس ٢َٓ, ٚتؿٌ ذزٚتٗا 

اؿذٝر إىل َػعس عسؾات َٚا ًٜٝٗا َٔ اْتكاهلِ إىل َػعس َصديؿ١, ثِ ؾباح ّٜٛ ايعاغس, ٚايرٟ ٜتِ ؾٝ٘ تهجٝـ ايطًعات ع٢ً َػعس 

املتٛد١ٗ يًشسّ املهٞ ايػسٜـ ألدا٤ طٛاف ٢َٓ ملتابع١ ايهجاؾ١ ايبػس١ٜ أثٓا٤ ْطو زَٞ اؾُسات, َٚساقب١ اؿسن١ املسٚز١ٜ 

ٚأٚقح قا٥د عاّ طريإ األَٔ اضتُساز َػازن١  .اإلؾاق١, ٚتطتُس ايسسالت اجملدٚي١ ط١ًٝ أٜاّ ايتػسٜل ست٢ ْٗا١ٜ ايّٝٛ ايجايح عػس

َٔ اـط١ يف املد١ٜٓ َٔ ايجايح  طريإ األَٔ يف َٓطك١ املد١ٜٓ يف ٖرٙ املسس١ً ٚست٢ ايجأَ َٔ ذٟ اؿذ٘, ع٢ً إٔ تبدأ املسس١ً ايجايج١

ٚبني ايًٛا٤ اؿسبٞ إٔ ايطا٥سات املٛدٛد٠ يف مسا٤ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ فٗص٠ يإلخال٤ ايطيب  .عػس َٔ ذٟ اؿذ١ ٚست٢ ْٗاٜت٘

 .بأسدخ ايتذٗٝصات ٚايهٛادز املتدؿؿ١ ذات ايتأٌٖٝ ايعايٞ
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 ارئ ببنسحانذفبع انًذَٙ ُٚبقش خطت اإلخالء فٙ زبالث انطٕ
 

 

 51/90/5951انثالثاء  يكة انًكرية -ابتساو شقدار 

 

اؾتتح َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ بٔ عبداهلل 

ايعُسٚ ؾباح أَظ, أعُاٍ االدتُاع ايتٓطٝكٞ يًذٗات 

املػازن١ يف تٓؿٝر خط١ اإلخال٤ ايطيب يف ساالت ايطٛازئ 

ٚشٜس ايؿش١ محد خالٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ, عكٛز ْا٥ب 

ايكًٜٛع َٚٓدٚبني يٛشازات ايداخ١ًٝ ٚايؿش١ ٚاؿر ٚاؿسع 

ايٛطين ٚاـدَات ايطب١ٝ يًكٛات املطًش١ ١٦ٖٝٚ اهلالٍ األمحس 

ٚأيك٢ ايؿسٜل ايعُسٚ ن١ًُ يف َطتٌٗ أعُاٍ االدتُاع ٚايرٟ عكد مبكس املدٜس١ٜ  .ايطعٛدٟ ٚاألَٔ ايعاّ, ٚأَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١

يًدؾاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١, زسب ؾٝٗا مبٓدٚبٞ ٚممجًٞ اؾٗات املػازن١ يف تٓؿٝر خط١ اإلخال٤ ايطيب قُٔ اضتعدادات ايعا١َ 

ٚغدد ايؿسٜل ايعُسٚ يف نًُت٘ ع٢ً أ١ُٖٝ تكاؾس اؾٗٛد ٚايعٌُ نُٓع١َٛ ٚاسد٠  .ايدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛازئ خالٍ َٛضِ اؿر

محٔ ٚاالضتؿاد٠ َٔ خربات ٚػازب َٛاضِ اؿر املاق١ٝ يف تؿادٟ َٚعاؾ١ نٌ املالسعات عٔ تٓؿٝر يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ قٝٛف ايس

خطط اإلخال٤ املستبط١ باملػسٚعات ايكد١ُ اؾازٟ تٓؿٝرٖا بايعاؾ١ُ املكدض١ َٚٔ بٝٓٗا َػسٚع تٛضع١ املطذد اؿساّ يف تٓؿٝر 

ٚز٠ االضتعداد ٚتبين خطط اضتباق١ٝ يتٓؿٝر خطط اإلخال٤ ايطيب يف ساالت خطط اإلخال٤ ايطيب بأع٢ً دزدات ايهؿا٠٤, الؾتا إىل قس

ٚاضتعسض االدتُاع ٚايرٟ سكسٙ َطاعد قا٥د قٛات اؿر يػؤٕٚ ايعًُٝات ايًٛا٤  .ايطٛازئ ايٓامج١ عٔ أٟ تكًبات َٓاخ١ٝ أٚ سٛادخ

ايؿسم اإلضعاؾ١ٝ اييت تػازى يف تٓؿٝرٖا, َٚٛاقع َطتٛز بٔ عاٜض اؿازثٞ اإلَهاْات املتٛؾس٠ يتٓؿٝر خطط اإلخال٤ ايطيب, ٚعدد 

ذٟ اؿذ١, نُا ْاقؼ االدتُاع  13ــ  10متسنصٖا يف َٓػأ٠ اؾُسات ٚاملطذد اؿساّ, ٚايطاسات اـازد١ٝ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

سمح١ َٚطذد منس٠ َٔ إدسا٤ات دعِ ؾسم اإلخال٤ ايطيب ّٜٛ عسؾ١ بعدد َٔ ايؿسم ايطب١ٝ ٚاإلضعاؾ١ٝ, ٚاييت تتُسنص يف قٝط دبٌ اي

قبٌ ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١, ٚاـدَات ايطب١ٝ يًكٛات املطًش١ ٚاؿسع ايٛطين ٚاهلالٍ األمحس ٚاـدَات ايطب١ٝ بٛشاز٠ 

ٚتطسم االدتُاع إىل َطت٣ٛ  .ايداخ١ًٝ, باإلقاؾ١ إىل إدسا٤ات دعِ املٓاطل اؿسد١ املعسق١ ملداطس ايصساّ يف ٢َٓ ٚعسؾ١ َٚصديؿ١

١ ْكاط اإلخال٤ ايطيب يف قطات قطاز املػاعس, ٚنريو ؾسم اإلخال٤ ايطيب ع٢ً خط ضري ايكطاز ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع داٖصٜ

ٚتٓاٍٚ االدتُاع ضبٌ َٛاد١ٗ سٛادخ املٛاد  .ايؿعٛبات ٚاملعٛقات اييت تعٝل ايؿسم ايطب١ٝ اإلضعاؾ١ٝ املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ اإلخال٤ ايطيب

يٛد١ٝ ٚاإلغعاع١ٝ ٚداٖص١ٜ اؾٗات املػازن١, يف تٓؿٝر خطط اإلخال٤ ايطيب ملٛادٗتٗا يف سر ٖرا ايعاّ, اـطس٠ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛ

ٚداٖص١ٜ ايؿسم ايؿ١ٝٓ يًكٝاّ بأعُاٍ ايتطٗري ٚآيٝات ايتٓطٝل بني اؾٗات املع١ٝٓ بايتعاٌَ َع ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ املداطس, ٚت١٦ٝٗ مجٝع 

ؿسٜل ايٛاسد عٝح تهٕٛ األعُاٍ املٝدا١ْٝ تها١ًَٝ يتشكٝل األٖداف املساد ؼكٝكٗا ٚايٛازد٠ ايعاًَني باملٝدإ ع٢ً ايعٌُ بسٚح اي

 .باـط١ ايعا١َ يتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف ساالت ايطٛازئ باؿر
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 َذٔة انسح انكبزٖ تُبقش انٕٛو االرتقبء بسهٕكٛبث ضٕٛف انززًٍ
 

 

 15/09/2015ايجالثا٤  َه١ املهس١َ -ٚاع 

 

مبه١ « ثكاؾ١ اؿر َكؿد غسعٞ.. َٚطًب إْطاْٞ»تعكد ٚشاز٠ اؿر ايّٝٛ ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ يف دٚزتٗا األزبعني هلرا ايعاّ بعٓٛإ 

 .املهس١َ, مبػازن١ كتًـ ايباسجني ٚاملؿهسٜٔ ٚايعًُا٤ ٚاملتدؿؿني يف ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚغؤٕٚ اؿر َٔ كتًـ أقطاز ايعامل

ر ايهرب٣ ايدنتٛز ٖػاّ بٔ عبداهلل ايعباع, إٔ ايٓد٠ٚ اييت تطتُس ؾعايٝاتٗا ع٢ً َد٣ َٜٛني, ضٝػازى ؾٝٗا ٚأٚقح أَني عاّ ْد٠ٚ اؿ

باسح ٚعامل َٚؿهس َٚتدؿـ يف ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚغؤٕٚ اؿر, ٜتكدَِٗ مساس١ َؿيت عاّ املًُه١ ز٥ٝظ ١٦ٖٝ نباز  200أنجس َٔ 

« ثكاؾ١ اؿر.. املؿّٗٛ ٚايعٓاؾس» ػٝذ عبدايعصٜص بٔ عبداهلل آٍ ايػٝذ, تػٌُ مخط١ قاٚز: ايعًُا٤ ز٥ٝظ إداز٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ اي

ثكاؾ١ اؿر يف «ٚ« ثكاؾ١ اؿر.. قٛاضِ َػرتن١ ٚمسات ق١ًٝ«ٚ« ثكاؾ١ اؿر.. َطًب سكازٟ إْطاْٞ«ٚ« ثكاؾ١ اؿر.. َكؿد دٜين غسعٞ«ٚ

ّٝٔ إٔ أٖداف ايٓد٠ٚ تتًدـ يف تٛق .«بالد اؿسَني ٝح َؿّٗٛ ثكاؾ١ اؿر ٚعٓاؾسٖا, ٚإبساش أ١ُٖٝ ثكاؾ١ اؿر يف ضًٛى اؿذاز ٚأدا٤ ٚب

َٓاضهِٗ, ٚايتأنٝد ع٢ً ايعالق١ ايٛثٝك١ بني ثكاؾ١ اؿر ٚؼكٝل َكاؾدٙ, ٚتؿعٌٝ دٚز ايجكاؾ١ اإلضال١َٝ ٚثكاؾ١ اؿر يف االزتكا٤ 

 .اؿكازٟ بطًٛنٝات اؿذاز, إقاؾ١ إىل إظٗاز َٛضِ اؿر باملطت٣ٛ اإلضالَٞ
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 انفٛصم ٚطًئٍ ػهٗ خبْزٚت اندٓبث نخذيت ضٕٛف انززًٍ.. انٕٛو

 سٛطهغ ػهٗ انخطظ ٔانبزايح انتٙ أػذتٓب ببنًشبػز انًقذست

 

 15/09/2015ايجالثا٤  دد٠ –أْٛز ايطكاف 

 

ايطُٛ املًهٞ األَري خايد ٜكـ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني, أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ, ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ؾاسب 

ايؿٝؿٌ ع٢ً داٖص١ٜ األدٗص٠ املع١ٝٓ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ يف املػاعس املكدض١, خالٍ َٛضِ سر ايعاّ اؿايٞ اْؿاًذا يًتٛدٝٗات 

اييت  ٜٚتؿكد مسٛٙ خالٍ دٛيت٘ املٝدا١ْٝ ايّٝٛ االضتعدادات .ايطا١َٝ اهلادؾ١ يالط٦ُٓإ ع٢ً آخس االضتعدادات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ

اؽرتٗا ايكطاعات ٚاألدٗص٠ املع١ٝٓ ذات ايعالق١, يًتأند َٔ تأٖبٗا يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ ايكادَني ألدا٤ َٓاضو 

ٚتأتٞ اؾٛي١ اْطالقا َٔ سسف َٚتابع١ أَري املٓطك١ ع٢ً داٖص١ٜ ناؾ١ ايكطاعات املع١ٝٓ غد١َ قٝٛف  .اؿر يف ٜطس ٚأَٔ ٚطُأ١ْٓٝ

سر ٖرا ايعاّ ٚايتأند َٔ تٛؾس مجٝع َا وكل ايسعا١ٜ ايػا١ًَ هلِ بايؿٛز٠ اييت تتٛا٤ّ ٚتطًعات ايكٝاد٠ يف املًُه١,  ايسمحٔ ملٛضِ

إقاؾ١ ملٛانبتٗا ملا تبري٘ ايدٚي١ َٔ دٗٛد ٚتطدسٙ َٔ إَهاْات ٚػٓدٙ َٔ طاقات بػس١ٜ ٚآي١ٝ ٚتٓؿك٘ َٔ أَٛاٍ يف ضبٌ تٛؾري أزق٢ 

ٜٚساؾل أَري املٓطك١ يف اؾٛي١ زؤضا٤ ايكطاعات املع١ٝٓ  .ؿساّ ٚاالزتكا٤ مبطت٣ٛ األدا٤ إىل أؾكٌ املطتٜٛاتاـدَات ؿذاز بٝت اهلل ا

غد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚأعكا٤ ايًذ١ٓ ٚعدد َٔ املطؤٚيني, ايرٜٔ ضٝطًعٕٛ مسٛٙ ع٢ً اـطط ٚايرباَر اييت أعدتٗا اؾٗات املع١ٝٓ 

ٜٚأتٞ االدتُاع ملٓاقػ١ ناؾ١ اـطط ٚايرباَر اييت أعدتٗا ايكطاعات  .ٖرا ايعاّ غد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف َٛضِ سر

 .اؿه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ ـد١َ ٚزاس١ ٚؾٛد ايسمحٔ
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 انؼقٛم: تطٕٚز بزايح تٕػٛت انسدبج ْذا انًٕسى

 أػذث انذػبة ٔانًتزخًٍٛ ٔاإلدارٍٚٛ« انشؤٌٔ اإلساليٛت»

 
 

 15/09/2015ايجالثا٤  دد٠ –املد١ٜٓ 

 

ع١ٝ اضتعسض َطتػاز ٚشٜس ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد يػؤٕٚ اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ ٚاإلعالّ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ اإلعال١َٝ يًتٛ

اإلضال١َٝ يف اؿر َدٜس عاّ ؾسع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ مبٓطك١ َه١ طالٍ بٔ أمحد ايعكٌٝ, دٗٛد ايٛشاز٠ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ, 

أْٗا ٚؾست عدًدا نبرًيا َٔ ايدعا٠ ٚاملرتمجني ٚاإلدازٜني املهًؿني بتكدِٜ اـدَات ايدع١ٜٛ املتٛاؾ١ً يكٝٛف ايسمحٔ, ٚايسد ع٢ً  َٛقًشا

أض٦ًتِٗ ٚاضتؿطازاتِٗ. ٚأند إٔ بساَر تٛع١ٝ اؿذاز غٗدت يف ٖرا املٛضِ تطًٜٛسا ع٢ً ناؾ١ األؾعد٠, ٚمت إعدادٖا ٚتٓؿٝرٖا ٚتؿٜٛسٖا 

١ زنصت ع٢ً ْػس ايعًِ ٚايتعًِٝ عرب ٚضا٥ٌ اإلعالّ, ٚبؿكٌ اهلل تعاىل ثِ بتٛدٝٗات ٚدعِ املطؤٚيني أؾبشت ايٛشاز٠ َؿدًزا َٔ خالٍ خط

ايٛشاز٠ ضاُٖت يف تٛع١ٝ »ز٥ًٝطا يرباَر تٛع١ٝ اؿذاز ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل, ٚضاُٖت يف ْػس املعًَٛات ايؿشٝش١ عٔ املٓاضو. ٚأقاف 

ٍ ايكٓٛات ايؿكا١ٝ٥ ِٖٚ يف بًداِْٗ, ٚيف ٚضا٥ٌ ايتٛع١ٝ اجملٗص٠ داخٌ ايطا٥سات ٚايطؿٔ ٚاؿاؾالت, ٚتتٛاؾٌ اؿذاز قبٌ قدَِٚٗ َٔ خال

َعِٗ قبٌ ٚعٓد ٚؾٛهلِ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل بًداِْٗ بعد أدا٥ِٗ ايٓطو. ٚأٚقح بإٔ تٛدٝٗات َعايٞ ايٛشٜس ؾاحل بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ 

ضا٥ٌ املتاس١, خؿًٛؾا ايعؿس١ٜ ٚايتك١ٝٓ, ٚايبشح عٔ اؾدٜد َٔ ايٛضا٥ٌ املبطط١ يًُعًَٛات, زنصت ع٢ً قسٚز٠ اضتدداّ مجٝع ايٛ

سًك١ َٔ ايرباَر ايتًؿص١ْٜٝٛ ٚاإلذاع١ٝ بعػس يػات عامل١ٝ بٗدف ْػس ثكاؾ١  1000ٚإٜؿاٍ ايتعًُٝات إىل اؿذاز. ٚأغاز إىل إٔ ايٛشاز٠ أْتذت 

٘ ٚأزنإ اإلضالّ ٚاإلميإ ٚايرتب١ٝ ٚايطري٠ ٚايتٛدٝٗات ٚايتٓبٝٗات اييت تعصش دٛاْب األَٔ املٓاضو ٚغسح َا ٜتؿٌ بؿسٜك١ اؿر ٚأسهاَ

بأغهاي٘ ٚتػذع ع٢ً قسٚز٠ ايتكٝد بايٓعاّ ٚػٓب ايٛقٛع يف املدايؿات ٚايتكٝد بايتٛدٝٗات ايؿادز٠ َٔ قطاعات ايدٚي١ املكد١َ يًددَات 

ًٖا ع٢ً قسٚز٠ ػٓب اؿذاز اييت تطع٢ يكُإ أَٔ اؿذاز ٚضالَتِٗ ٚتٛؾري ا يػرا٤ ٚايدٚا٤ ٚاملطهٔ ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚايتٛاؾٌ, َٓٛ

 .ايعٛاٖس ايطًب١ٝ َٚٔ أبسشٖا االؾرتاؽ ٚايتداؾع ٚاملصامح١ ٚاملػاس١ٓ
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 تذرٚب ػبيهٙ أيبَت يكت فٙ انسح

 
 

 املهس١َ َه١ - َه١

تها١ًَٝ »يًُػاعس املكدض١ ٚاملٛاضِ أَظ ٚزغ١ عٌُ تدزٜب١ٝ بعٓٛإ  ْعُت إداز٠ اؾٛد٠ ٚايتُٝص املؤضطٞ بايتعإٚ َع اإلداز٠ ايعا١َ

 .عكٛز أَني ايعاؾ١ُ املكدض١ ايدنتٛز أضا١َ ايباز« اؾٛد٠ ٚايتُٝص َع ايكِٝ األخالق١ٝ يف أعُاٍ اؿر ..غسف املهإ ٚايصَإ

ايٛزغ١ تأتٞ قُٔ ضعٞ األَا١ْ مٛ ؼطني ٚأٚقح َطاعد األَني يًتدطٝط االضرتاتٝذٞ ٚاملتابع١ ايدنتٛز عادٍ ؾٝدٙ إٔ ٖرٙ 

 .(اـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ, ٚؼكٝكا يًسؤ١ٜ االضرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًذٛد٠ )إٔ تهٕٛ ايطعٛد١ٜ َعٝازا عاملٝا يًذٛد٠ ٚاإلتكإ

خط١ األَا١ْ يت١٦ٝٗ  ٚقاٍ َطاعد األَني يًُػاعس املكدض١ ٚاملٛاضِ املٗٓدع عازف قاقٞ إٕ ايدٚزات ٚسًكات ايتدزٜب تأتٞ قُٔ

َٓطٛبٝٗا يسؾع َطت٣ٛ األدا٤ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚبٓا٤ ايكدزات اإلداز١ٜ ٚاملٝدا١ْٝ يًعاًَني ظُٝع َسانص اـدَات باملػاعس 

ٚأغاز َدٜس إداز٠ اؾٛد٠ ٚايتُٝص املؤضطٞ املٗٓدع إبساِٖٝ ؾا٥ؼ إىل إٔ ايٛزغ١ زنصت ع٢ً َٓطٛبٞ َٓاطل اـدَات  .املكدض١

ًد١ٜ باملػاعس املكدض١ يتهاٌَ أعُاٍ اؿر َع َعاٜري اؾٛد٠ ٚايتُٝص املؤضطٞ اييت تتبٓاٖا األَا١ْ نأدا٠ ٚٚض١ًٝ ملٛانب١ ايتطٛز ايب

 .املتطازع يف تكدِٜ اـدَات ايبًد١ٜ بػهٌ زام ٚبٗدف ايٛؾٍٛ إىل إزقا٤ مجٝع املطتؿٝدٜٔ َٔ خدَات أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١
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 ظبْزة سهٕكٛت فٙ انسح 93تٕاخّ اندٓبث انسكٕيٛت 

 

 

 املهس١َ َه١ - سٜٛت عبدايسمحٔ

 

أبسش ايعٛاٖس ايطًب١ٝ اييت ٜػٗدٖا اؿر يف نٌ عاّ ٚتطع٢ اؾٗات املػازن١ يًككا٤ عًٝٗا ٚايتؿدٟ هلا مبدتًـ « َه١»زؾدت 

ٖٛ اهلدف اؿكٝكٞ يف إلاح اؿر ايطسم, ٚذيو َٔ خالٍ اؿُالت ايتٛع١ٜٛ اييت تطِٗ يف بٝإ َكازٖا, نُا إٔ ايتؿدٟ هلا 

ٚتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ يًكادَني َٔ داخٌ ٚخازز ايطعٛد١ٜ, ٚذيو يتأد١ٜ ْطهِٗ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚايرٟ ٜعد زنٓا 

 .َٔ أزنإ اإلضالّ

 :ايعٛاٖس ايطًب١ٝ باؿر

 .ايتطٍٛ .1

 .دؾع ايعسبات .2

 .دٛايني َٝاٙ شَصّ .3

 .باملدُٝات ٖسٚب عاَالت املٓاشٍ ٚايرٖاب يًعٌُ .4

 .ايبٝع املدايـ .5

 .ايدزادات ايٓاز١ٜ .6

 .االؾرتاؽ يف َػعس ٢َٓ .7

 .عدّ اسرتاّ ايكٛاْني .8

 .اؿر املدايـ بدٕٚ تؿسٜح .9

 .اْتػاز ايػسنات اي١ُٖٝٛ يًشر .10

 .زؾع أضعاز ايطًع .11

 .ْكٌ اؿذاز املدايؿني .12

 .بٝع املأنٛالت املهػٛؾ١ .13
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 طبٛت يكت تدببّ ضغظ انسح بدُبذ انخزٔج
 

 املهس١َ َه١ - َه١

اؾتتشت َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ مبه١ أَظ دٓاسا خاؾا ٜٓتكٌ ي٘ املسق٢ بعد اْتٗا٤ اـد١َ ايطب١ٝ ايعالد١ٝ املكد١َ هلِ, مما 

ٚتأتٞ اـط٠ٛ قُٔ خطط املد١ٜٓ يالضتعداد ملٛضِ اؿر,  .ٜتٝح تدٜٚس أضس٠ ايتِٜٓٛ ٚاضتكباٍ عدد أنرب َٔ املسق٢ ٚسذاز بٝت اهلل

ايهبري ع٢ً اـدَات ايتدؿؿ١ٝ باملد١ٜٓ ايطب١ٝ, سٝح ٜتِ اضتكباٍ َسق٢ دًطات ايكًب ٚايدَاؽ ٚغريٖا َٔ األَساض  ٚيإلقباٍ

ايدقٝك١ خالٍ َٛضِ اؿر, األَس ايرٟ ٜتطًب إهاد طسٜك١ ع١ًُٝ يتكدِٜ اـدَات ايطب١ٝ املُٝص٠, َٚٛاد١ٗ األعداد ايهبري٠ خالٍ 

ٓؿٝرٟ املػازى يػؤٕٚ املسق٢, ز٥ٝظ َػسٚع ؼطني ػسب١ املسق٢ ايدنتٛز عُاد خٝاط, إٔ دٓاح ٚأٚقح املدٜس ايت .املٛاضِ ٚبعدٖا

 .خسٚز املسق٢ إسد٣ األؾهاز ايع١ًُٝ اييت بادزت املد١ٜٓ يف اضتشداثٗا ملٛانب١ استٝاز ايعٌُ خالٍ َٛضِ اؿر ٚع٢ً َداز ايعاّ

َسٜكا َٚساؾكِٝٗ, َبٝٓا إٔ  30ضسٜسا, ٚغسف اْتعاز تطتٛعب  15ص بـٚأقاف: مت اختٝاز َٛقع ممٝص يًذٓاح يف ايطابل األٍٚ فٗ

 .املسق٢ ٜٓتكًٕٛ إىل دٓاح خسٚز املسق٢ بعد انتُاٍ اـد١َ ايعالد١ٝ, ٜٚتِ ؾٝٗا ت٦ٝٗتِٗ يًدسٚز مبٓشِٗ ايدٚا٤ ٚاإلزغادات

ؿني ٚؾٍٛ ذٜٚ٘ إلنُاٍ اإلدسا٤ات  ٚبني إٔ ايؿهس٠ دا٤ت َٔ خالٍ زؾدِٖ يًٛقت املٗدز َٓر انتُاٍ ايعالز املكدّ يًُسٜض,

 .ٚاؾطشاب٘ يًُٓصٍ
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 زقٕق اإلَسبٌ تزاقب أػًبل انسح
 

 دد٠ – باقاشٟ أٌَ

 

غسعت ١٦ٖٝ سكٛم اإلْطإ مبٓطك١ َه١ املهس١َ, يف أعُاٍ َتابع١ أدا٤ اؾٗات ايعا١ًَ مبٛضِ اؿر, يسؾد ايعٛاٖس ايطًب١ٝ, 

ٖرا ايعاّ, ٚضط تهتِ ع٢ً أبسش َا مت زؾدٙ خالٍ ايطٓٛات املاق١ٝ َٔ َالسعات  ٚاضتكباٍ املالسعات ٚايػها٣ٚ خالٍ َٛضِ سر

ٚأٚقح َدٜس ؾسع ١٦ٖٝ سكٛم اإلْطإ مبٓطك١ َه١ املهس١َ إبساِٖٝ ايٓشٝاْٞ, إٔ ؾسٜكا َٔ اهل١٦ٝ ٜٓعِ  .َتعًك١ بأعُاٍ تًو اؾٗات

ٜتِ تكدمي٘ يًشذاز, َٓر ٚؾٛهلِ َسٚزا بٓكًِٗ َٔ املطاز إىل َكس شٜازات ١َٜٝٛ ملطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ, بٗدف زؾد َٚساقب١ َا 

ست٢ اآلٕ مل ٜتِ زؾد َالسعات نبري٠, غري إٔ نٌ َا ٜتِ ايٛقٛف »ٚقاٍ  .إقاَتِٗ, ٚايٛقٛف ع٢ً املٓاؾر املؤد١ٜ يًعاؾ١ُ املكدض١

, زاؾكا اإلؾؿاح عٔ أبسش تًو املالسعات اييت «املتبك١ٝعًٝ٘ ٜسؾع ب٘ قُٔ تكازٜس زمس١ٝ إىل اؾٗات املدتؿ١ الضتهُاٍ اإلدسا٤ات 

ٚأغاز ايٓشٝاْٞ إىل أْ٘ مت ايٛقٛف ست٢ اآلٕ ع٢ً اـدَات ايؿش١ٝ املكد١َ يًشذاز مبسنص املساقب١ ايؿش١ٝ يف  .ٜتِ زؾدٖا ضٜٓٛا

دَات اؾٗات ايعا١ًَ باؿر َٓر ٚؾٍٛ تػازى اهل١٦ٝ ضٜٓٛا يف َتابع١ خ»ٚأقاف  .املطاز, ٚتكِٝٝ نجري َٔ اـدَات ايؿش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥

, َػددا ع٢ً أ١ُٖٝ ايتصاّ املٛاطٓني ٚاملكُٝني ممٔ ٜسغبٕٛ يف اؿر باؿؿٍٛ ع٢ً تؿازٜح زمس١ٝ تؿادٜا «اؿذاز ٚست٢ َػادزتِٗ

 .يتعسقِٗ يًُطا٤ي١ ايكا١ْْٝٛ
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 يبُٗ يذرسٛب بًكت نهدٓبث انًشبركت ببنسح 947تٓٛئت 

 

 املهس١َ َه١ - َهٞ غؿسإ

 

َب٢ٓ َدزضٝا يؿاحل اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١َٝٓ املػازن١ يف  120أْٗت اإلداز٠ ايعا١َ يًتعًِٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ تطًِٝ ٚإخال٤ 

َب٢ٓ َٔ املدازع اؿه١َٝٛ يعدد َٔ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاأل١َٝٓ يف عد٠ أسٝا٤ مبه١  70سر ايعاّ اؿايٞ, سٝح مت تطًِٝ 

 .َب٢ٓ آخس فٗص٠ً بايهاٌَ الضتدداَٗا ٚقت اؿاد١ ٚيف اؿاالت ايطاز١٥ ٚايكسٚز١ٜ 50إلداز٠ املهس١َ, نُا أخًت ا

ٚأٚقح املدٜس ايعاّ يًتعًِٝ باملٓطك١ املػسف ايعاّ ع٢ً املدُٝات ايهػؿ١ٝ ـدَات اؿذاز قُد اؿازثٞ أْ٘ مت تطًِٝ ٚإخال٤ املباْٞ 

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ األَٔ ٚايطال١َ املدزض١ٝ  .طدري ناؾ١ إَهاْٝاتٗا ـد١َ اؿذازاملدزض١ٝ َٔ َٓطًل ايدٚز املٓاط باإلداز٠ يف ت

َب٢ٓ َدزضٝا سهَٛٝا يًذٗات األ١َٝٓ ٚاؿه١َٝٛ املػازن١ يف اؿر, ٚذيو يالضتؿاد٠ َٓٗا يف  70أمحد دٜٚد إٔ اإلداز٠ أْٗت تطًِٝ 

 .تكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ
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 انخبرج ٚكسز زبخز انًهٌٕٛػذد انسدبج انٕاصهٍٛ يٍ 

 

 ٚاع -ايسٜاض 

ٚسطب إسؿا١ٝ٥  .( سادًا130303584بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز ؿر ٖرا ايعاّ َٓر بد٤ ايكدّٚ ست٢ ّٜٛ أَظ املٛاؾل )    

( سادًا عٔ طسٜل 103789ٚ)( سادًا عٔ طسٜل ايرب, 243111( ساًدا قدَٛا عٔ طسٜل اؾٛ, ٚ)9953684املدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات ؾإٕ )

 .%( تكسٜبًا2( سادًا عٔ عدد ايكادَني يٓؿظ ايؿرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ بٓطب١ قدزٖا )243196ايبشس, ٚذيو بانؿاض )

  



 

 
 

25 

 

 انقٛبداث انًزٔرٚت تشزذ انتُظٛى انًزٔر٘ نسح ْذا انؼبو

 

 ٚاع -َه١ املهس١َ 

ايتذاز١ٜ مبه١ املهس١َ ايّٝٛ, ايًكا٤ ايطٟٓٛ يعدد َٔ ايكٝادات املسٚز١ٜ املطؤٚي١ عٔ ْعِ اجملًظ ايتٓطٝكٞ ؿذاز ايداخٌ بايػسؾ١     

ٚاضتعسقت ايكٝادات خالٍ ايًكا٤ َالَح خطط ايتٓعِٝ املسٚزٟ ملٛانب اؿذاز يف  .تٓؿٝر ٚتٓعِٝ اؿسن١ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ

 2ًَٕٝٛ نِ 2.5سٚز ٢َٓ ايعُٝد ٖادٟ ايطبٝعٞ إٔ اـط١ تػطٞ ٚأٚقح قا٥د َ . ايٓؿس٠ ٚايتؿعٝد مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١

َسنصا َسٚزًٜا, َبٝٓا إٔ اـط١ ؼتٟٛ ع٢ً ضت َساسٌ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ٚايتؿعٝد ضٝتِ ؾتح ايطسم  52َٔ َطاس١ ٢َٓ ايػسع١ٝ, بٓػس 

از املػاعس, ؾُٝا مت ؽؿٝـ ايس٥ٝط١ يدخٍٛ اؿاؾالت, َػريا إىل إٔ ْطب١ نبري٠ َٔ سذاز ايداخٌ ضتػًُِٗ خد١َ ايٓكٌ بكط

ساؾالت يف ضاس١ األَٔ مب٢ٓ يٓكٌ ايعذص٠ إىل قطات ايكطاز, ٚسٌ َػه١ً َٓع ضٝازات خدَات غسنات سذاز ايداخٌ َٔ ايدخٍٛ 

َٔ املطاس١  2نِ 12.375ٚبني إٔ خط١ َسٚز َصديؿ١ تػطٞ َطاس١  .إىل املػاعس بايتٓطٝل َع قٝادات ن١ًٝ املًو ؾٗد األ١َٝٓ

, 2نِ 7,275نِ, ؾُٝا تبًؼ َطاس١ املٛاقـ ؾٝٗا  35يبٓا٤ اـٝاّ املطٛز٠, ٜٚبًؼ طٍٛ طسقٗا  2نِ  1.40, ٚمت اضتكطاع ايػسع١ٝ

َٛقؿا خاؾا عاؾالت اؿذاز, َٛقشا إٔ خط١ تؿعٝد اؿذاز إىل عسؾات َسٚزا مبصديؿ١ ضتبدأ يف ايطادض١ َٔ ؾباح  3.900تٛؾس 

يًشاؾالت, َع ؽؿٝـ َٛاقـ يًشاؾالت  62ٚ 50ٚ 56ٚ 44ٚ 38ؾُٝا خؿؿت ايطسم أزقاّ  ّٜٛ عسؾ١, ٚتطتُس ست٢ ايجايج١ ظٗسا,

يف ايٓؿس٠ َٔ َصديؿ١ مل٢ٓ, َع اضتدداّ دطس املًو ؾٝؿٌ يف  62ٚ 56ٚ 44ٚ50ٚ 38ظٛاز َٓطك١ اإلٜٛا٤, نُا ضٝتِ اضتدداّ ايطسم 

إىل ؽؿٝـ دزادات ْاز١ٜ يًُسٚز يف خط١ َصديؿ١ يالضتدداّ يف ٚأغاز  .ساي١ ايعٛد٠ ألخر ايسس١ً ايجا١ْٝ َٔ ْؿس٠ اؿذاز َٔ عسؾات

ايتدخٌ ايطسٜع يتشسٜو اؿاؾالت املتٛقؿ١ يف أَانٔ غري كؿؿ١ هلا, سٝح مت تٛؾري َؿاتٝح بد١ًٜ يتػػٌٝ اؿاؾالت, ٚإبعادٖا ثِ 

ايدنتٛز قُد ايبكُٞ ايٓعس إىل ٚيؿت قا٥د اـطٛط اـازد١ٝ ايعُٝد  .سذصٖا يف َسؾل َسٚزٟ زدٜـ ػٓبا يًٛقٛف ايعػٛا٥ٞ

ايرتنٝص ع٢ً َٛاد١ٗ أعطاٍ ساؾالت اؿذاز أثٓا٤ ايٓؿس٠ ٚايتؿعٝد َٔ خالٍ ايتٓطٝل َع ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات بتدؿٝـ ٚزؽ 

دداّ بدٚزٙ أبإ قا٥د َسٚز عسؾات ايعُٝد خايد ايكبٝب إٔ ساؾالت سذاز ايداخٌ ٜؿكٌ هلا اضت .َتٓك١ً ملباغس٠ أعطاٍ اؿاؾالت

/  44ايهس ايطسٜع, ٚايتشٍٛ َٔ دطس سذص ايطٝازات أَاّ داَع١ أّ ايكس٣ يًدخٍٛ إىل عسؾات َٔ ايتكاطع زقِ  -طسٜل ايطا٥ـ 

, َٚٔ ثِ ايٓصٍٚ غسبا إىل َكاز املدُٝات, يتتذ٘ عكبٗا اؿاؾالت إىل املٛاقـ املدؿؿ١ هلا, َؤندًا عدّ ايطُاح بتشسى  50

 . بعد ايسابع١ عؿسا َٔ ّٜٛ عسؾات, َطايبا بتؿعٝد اؿذاز بٛقت َبهس, ايرٟ ٜبدأ َٔ ي١ًٝ ّٜٛ عسؾاتاؿاؾالت يف ْؿس٠ اؿذاز إال

َٔ داْب٘, تٓاٍٚ قا٥د ْكاط املٓع ٚايتشهِ ٚقبط ايدزادات ايعكٝد عبد ايسمحٔ خسؾإ اـسؾإ, خط١ قٝاد٠ ْكاط املٓع, ٚقبط 

اـاَظ َٔ ذٟ اؿذ١, سٝح ضٝتِ َٓع دخٍٛ املسنبات غري املؿسح هلا, اييت تكٌ  ايدزادات ايٓاز١ٜ باملػاعس, اييت ضٝتِ تطبٝكٗا ّٜٛ

ْكط١ َٓع ع٢ً َٓاؾر املػاعس, َطايبا قا٥دٟ ايدزادات ايٓاز١ٜ بًبظ اـٛذ٠ ٚمحٌ ايسخؿ١  25زانبا َٔ خالٍ  25محٛيتٗا عٔ 

ًعت َٓؿٛزٟ إٔ خط١ املسٚز تعتُد ع٢ً تؿسٜؼ املٓطك١ ٚيف ايطٝام ْؿط٘ أؾاد َدٜس َسٚز َه١ املهس١َ ايعكٝد ط .املسٚز١ٜ ٚايتؿسٜح

املسنص١ٜ أَاّ املػا٠ يف ضاعات ايرز٠ٚ, َٔ خالٍ ٚقع تطع ْكاط يؿسش املسنبات ع٢ً املداخٌ املؤد١ٜ ملسنص١ٜ َه١ املهس١َ, ؾُٝا 

١ْٝ, ٚطسٜل ايعتٝب١ٝ اؿذٕٛ, ضٝتِ تٛسٝد اػاٖات طسم املًو عبد ايعصٜص, ٚقبظ اؾٔ, ٚطسٜل املطذد اؿساّ َٔ َٓطك١ اـسَا

 .ٚطسٜل أّ ايكس٣ َٔ ايطاع١ ايعاغس٠ ّٜٛ ايجاْٞ عػس َٔ ذٟ اؿذ١, يؿتح ايطسم أَاّ ْؿس٠ اؿذٝر إىل ايسابع١ ؾذسا َٔ ْؿظ ايّٝٛ
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 نافياً يا تناقهته وسائم اإلعالو انًغرضة حىل ينعهى ين أداء انفريضة

انًًهكت نؼُبٚتٓب بسدبج بالدِاتسبد انٕكبالث انسٛبزٛت انًُٛٛت ٚشكز   

 ٖاْٞ ايًشٝاْٞ -َه١ املهس١َ 

 

عرب سطني ايؿباسٞ ز٥ٝظ اؼاد ايٛناالت ايطٝاس١ٝ يف ايُٝٔ عٔ اَتٓاْ٘ ٚغهسٙ ؿه١َٛ املًُه١ يعٓاٜتٗا باؿذاز ايُٝٓٝني     

ملػسق١ سٍٛ َٓع املًُه١ ملٛاطين ايُٝٔ َٔ ٚتٓعِٝ دخٛهلِ ألدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١, ْاؾًٝا َا تٓاقًت٘ بعض ٚضا٥ٌ اإلعالّ ا

ٚقاٍ ايؿباسٞ: "ْكدز تكدٜسًا عايًٝا اؾٗٛد اييت تبرهلا اؾٗات املع١ٝٓ يف املًُه١ يتٝطري إدسا٤ات َٛاطٓٝٓا, ْٚعترب ٖرا  .أدا٤ ايؿسٜك١

اؾٗات املع١ٝٓ باملًُه١ أبسَت عكٛدٖا  ٚأقاف إٔ ."َٓذصًا َٔ املٓذصات ايعع١ُٝ اييت تكدَٗا ػاٙ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ٚغعبٗا ايُٝين

ٚأزدف ايؿباسٞ: "ٚاثكٕٛ بإٔ سذاز بالدْا  .ٚاتؿاقٝاتٗا َع اؾاْب ايُٝين يف ٚقت َبهس الضتهُاٍ ادسا٤ات اضتكباٍ اؿذاز

ٚضٝٓاٍ سذاز  ضٝذدٕٚ ناؾ١ ايتطٗٝالت يف تأغري اؾٛاشات ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ ٚايتطهني يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٢َٓٚ ٚعسؾ١,

ايُٝٔ نٌ االسرتاّ ٚايتكدٜس ٚايتعإٚ ايساقٞ َٔ ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ يف املًُه١, ْٚأٌَ َٔ ٚشاز٠ االٚقاف اي١ُٝٓٝ االضتُساز يف 

ي١ ٚنا 97ٚأغاز إىل إٔ  ."ايتعإٚ َع ٚشاز٠ اؿر ٚاؾٗات املع١ٝٓ يف املًُه١ الضتهُاٍ ناؾ١ االدسا٤ات املطًٛب١ يتؿٜٛر سذاز ايُٝٔ

 .ضٝاس١ٝ مي١ٝٓ كٛي١ بتؿٜٛر اؿذاز ايُٝٓٝني ٚايرٜٔ ضٝبدأ دخٛهلِ خالٍ أضبٛع َٔ اآلٕ
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 ػضٕ نتٕػٛت انسدبج 200

 

عكٛا يف ايؿرت٠ األٚىل يف سر ٖرا  91ٜػازى ؾسع ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس مبٓطك١ َه١ املهس١َ, بـ

ٚأٚقح َدٜس عاّ اهل١٦ٝ باملٓطك١ ايػٝذ عبدايسمحٔ بٔ َٗٓا اؾٗين, إٔ  .ضٝاز٠ يف ايؿرت٠ ايجا١ْٝ 21َرتمجا ٚ 130أعكا٤ ٚ 110ايعاّ, ٚ

ايس٥اض١ تعٌُ ع٢ً تٛع١ٝ ٚتٛدٝ٘ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ يٝؤدٚا َٓاضهِٗ ٚؾل ايهتاب ٚايط١ٓ, ٚايبعد عٔ املدايؿات ايػسع١ٝ بايه١ًُ 

 .ِٝ َٔ خالٍ املسانص ايتٛد١ٝٗٝ اييت ٜعٌُ بٗا عدد نبري َٔ األعكا٤ ٚاملرتمجنيايطٝب١ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ ٚايتٛدٝ٘ ايطً
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 زبج ٕٚيٛبً  4077يذُٚت انبز تستقبم 

 

ٜطًع ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝؿٌ بٔ َػعٌ بٔ ضعٛد بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ ايكؿِٝ َطا٤ ايّٝٛ ع٢ً أعُاٍ َد١ٜٓ اؿذاز 

ساز ست٢ ؾباح  2700شازت املد١ٜٓ اييت تٛقـ ؾٝٗا َا ٜكازب « عهاظ» .املػازن١ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔدٓٛب بسٜد٠, ٚاإلدازات 

أَظ االثٓني, سٝح أٚقح َدٜس إداز٠ تٓطٝل َٚتابع١ اـدَات املػسف ايعاّ ع٢ً ع٢ً َد١ٜٓ سذاز ايرب بايكؿِٝ أمحد بٔ ؾاحل 

١ٜٓ َٓر بدا١ٜ ايعٌُ ع٢ً ػٗٝصٖا ٚسسف ع٢ً تريٌٝ أٟ َعٛقات ٚتٛؾري ناؾ١ ايصَٝع, إٔ مسٛ أَري املٓطك١ ظٌ َتابعا يًعٌُ يف املد

املتطًبات يتهٕٛ داٖص٠ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايرٜٔ ٜعربٕٚ املٓطك١ باػاٙ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ألدا٤ ؾسٜك١ اؿر, 

 .١ٗ سه١َٝٛد 17َػريا إىل إٔ املد١ٜٓ باغست ايعٌُ َٓر َٓتؿـ غٗس ذٟ ايكعد٠ مبػازن١ 
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 يسؤٔنٛت انسح

 

تتكاؾس دٗٛد أدٗص٠ ايدٚي١ مجٝعٗا ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚايتؿاْٞ يف تكدِٜ ضبٌ ايساس١ ٚايعٓا١ٜ بِٗ يهٞ ٜؤدٚا ْطهِٗ بهٌ ٜطس 

بايسعا١ٜ ٚضٗٛي١ ٜٚعٛدٚا ألٚطاِْٗ ضاملني, ؾُا إٕ ٜؿٌ اؿذاز إىل املًُه١ عرب َٓاؾرٖا ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ, ست٢ واطٛا 

ٚايعٓا١ٜ ٚضط َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ اـدَات, إذ تطدس اإلَهاْٝات ٚايطاقات ـدَتِٗ ٚايطٗس ع٢ً زاستِٗ. ٚالغو إٔ تٛدٝٗات 

ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ترتدِ إىل ٖدف ٚاسد ٚز٥ٝظ ٖٚٛ تكدِٜ خد١َ ممٝص٠ يكٝٛف ايسمحٔ ٚقاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ 

ا٥ُا ٚأبدا ع٢ً برٍ ايػايٞ ٚايٓؿٝظ ٚتطدس املاٍ ٚايعتاد يتٓؿٝر املػازٜع ايتطٜٛس١ٜ يًُػاعس املكدض١ ايػسٜـ, ٚايدٚي١ ؼسف د

ٚاؿسَني ايػسٜؿني ٚال تتٛا٢ْ يف تكدِٜ َا ٜؤدٟ إىل خد١َ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚدعًِٗ ٜٓعُٕٛ باألَٔ ٚاألَإ ٚاـدَات املتها١ًَ 

٠ ايسغٝد٠ اييت تتػسف بإٔ ٜهٕٛ قا٥دٖا خادَا يًشسَني ايػسٜؿني, ؾاؾُٝع ٜعًُٕٛ دٓبا ٚألٕ ٖرا ايٓٗر ٖٛ دٜدٕ ايكٝاد .ٚاملٝطس٠

إىل دٓب ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ نٕٛ اؿر َطؤٚي١ٝ اؾُٝع ترتدِ ؾٝ٘ تعًُٝات ٚيٞ األَس إىل ٚاقع ممًٛع َٚٓذص ٜطتػعس ؾٝ٘ نٌ 

ٖرٙ ايؿكا٥ٌ ٜتطابل  .ايجٛاب ٌْٚٝ غسف خد١َ اؿاز ايهسِٜؾسد ععِ املطؤٚي١ٝ ٚاألَا١ْ اييت وسف َٔ خالهلا ع٢ً نطب األدس ٚ

عًٝٗا نٌ َٛاطٔ أْٝط ب٘ َطؤٚيٝات دطاّ ػاٙ سذاز بٝت اهلل اؿساّ, ٚوؿدٕٚ مثازٖا بايٓذاسات ايباٖس٠ يهاؾ١ خطط ٚبساَر 

 .َٛضِ اؿر َعتربٜٔ خد١َ اؿاز ٚضاّ ؾدس يًكٝاد٠ ٚايٛطٔ
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 االستؼذاداث نهسحانهدُت األيُٛت تبسث 

 

عكدت ايًذ١ٓ األ١َٝٓ باؿر, أَظ ادتُاعٗا ايجاْٞ يف َكس األَٔ ايعاّ مب٢ٓ بس٥اض١ َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز 

دؾاع ٚسكٛز قا٥د قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبدايعصٜص بٔ عجُإ ايؿٛيٞ َٚطاعدٜ٘ ٚأعكا٤ ايًذ١ٓ ممجًٞ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين ٚٚشاز٠ اي

ٚقطاعات ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚز٥اض١ االضتدبازات ايعا١َ. ٚمت خالٍ االدتُاع َٓاقػ١ اضتعدادات قٛات أَ اؿر ٚداٖصٜتٗا ملباغس٠ َٗاَٗا 

خالٍ األٜاّ املكب١ً, ٚاقع١ يف االعتباز ايعسٚف احملٝط١ باملًُه١ َٚا ٜتطًب٘ املٛقـ َٔ اضتعدادات, سطب َا أٚقش٘ ايؿسٜل احملسز, 

ا اىل إٔ ٖرا االدتُاع ٜأتٞ إْؿاذا يتٛدٝ٘ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ َػري

ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا يًُتابع١ املطتُس٠ يهاؾ١ اـدَات األ١َٝٓ املكد١َ يًشذاز. نُا تكُٔ االدتُاع عسقا 

ٖـ ٚؾل اـط١ ايعا١َ, إىل داْب َٓاقػ١ أدٚاز اؾٗات 1436طؤٚيٝات ايكطاعات األ١َٝٓ املػازن١ يف سر ٖرا ايعاّ َس٥ٝا عٔ َٗاّ َٚ

 .األ١َٝٓ ٚايعطهس١ٜ يف اؿر
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 «انسح انصسٙ»اَطالق زًهت 

 

ؿر ؾشٞ »املعد١ٜ ؼت غعاز أطًكت ٚشاز٠ ايؿش١, ممج١ً يف ايٛناي١ املطاعد٠ يًؿش١ ايٛقا١ٝ٥, مح١ً تٛع١ٜٛ يًشد َٔ األَساض 

ٚأند ٚنٌٝ ايٛشاز٠ املطاعد يًؿش١ ايٛقا١ٝ٥ ايدنتٛز عبد اهلل عطريٟ, أ١ُٖٝ االيتصاّ  ., ٚذيو بايتعإٚ َع غسن١ ضاْٛيف«ٚآَٔ

اإلدباز١ٜ باالغرتاطات ايؿش١ٝ يًكادَني يًعُس٠ ٚاؿر ٚاملتُج١ً يف أخر يكاح اؿ٢ُ املد١ٝ ايػٛن١ٝ ايسباعٞ, إقاؾ١ إىل ايتشؿٝٓات 

األخس٣ املطًٛب١ َٔ ايدٍٚ اييت تٓتػس بٗا بعض األَساض املعد١ٜ, َػريا إىل إٔ االغرتاطات ايؿش١ٝ هلرا ايعاّ زنصت ع٢ً عد٠ 

ٚبني أْ٘ دس٣ خالٍ  .قاٚز, ٖٚٞ اؿ٢ُ ايؿؿسا٤, اؿ٢ُ املد١ٝ ايػٛن١ٝ, غًٌ األطؿاٍ, ٚايتطعِٝ قد ؾريٚع األْؿًْٛصا املٛمس١ٝ

ايعدٜد َٔ املطبٛعات ايتٛع١ٜٛ يهٌ َٔ سذاز ايداخٌ ٚاـازز بأنجس َٔ يػ١, ٖٚٞ عباز٠ عٔ زضا٥ٌ تجكٝؿ١ٝ عٔ  اؿ١ًُ إعداد

ؾريٚع نٛزْٚا َٛد١ٗ يًعا١َ ٚأخس٣ يًهادز ايؿشٞ, باإلقاؾ١ إىل أَساض ايهٛيريا, ٚمح٢ ايكٓو, ٚاؿ٢ُ ايػٛن١ٝ, َبٝٓا إٔ 

 تِٗ اؿذاز نأعساض األَساض َٚكاعؿاتٗا, ٚآي١ٝ انتػاؾٗا ٚضبٌ ايٛقا١ٜ َٓٗا املطبٛعات استٛت ع٢ً ايعدٜد َٔ املعًَٛات اييت

 .باإلقاؾ١ إىل اإلدسا٤ات اييت هب إتباعٗا ساٍ اإلؾاب١ باملسض
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 ػقذاً إلسكبٌ زدبج أفزٚقٛب 970

 

أيـ ساز ست٢ اآلٕ  170ٖرا ايعاّ عكدا إلضهإ سذادٗا ايبايؼ عددِٖ  970ٚثكت َؤضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ اإلؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ 

ٚأٚقح ز٥ٝظ ؾ١ٓ اإلضهإ املسنص١ٜ مبؤضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ األؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ  .عٔ طسٜل ايبٛاب١ اإليهرت١ْٝٚ املٛسد٠

املطٛف عدْإ بٔ قُٛد َكالٕ, إٔ املؤضط١ غسعت يف تطبٝل بسْاَر تٛثٝل عكٛد إضهإ اؿذاز عٔ طسٜل ايبٛاب١ املٛسد٠ 

اإليهرت١ْٝٚ ايرٟ طبكت٘ ٚشاز٠ اؿر ٚعًُت ع٢ً تٓؿٝرٙ َؤضطات ايطٛاؾ١ َٓر ايعاّ املاقٞ يتطٌٗٝ األعُاٍ َٔ خالٍ اضتدداّ 

ايتكٓٝات اؿدٜج١ إلْٗا٤ مجٝع تعاقدات اإلضهإ ٚغريٖا َٔ األعُاٍ قبٌ دخٍٛ َٛضِ اؿر يكُإ سكٛم اؿذاز ٚمتتعِٗ ظُٝع 

 .ٌ ناؾ١ اإلدسا٤ات املٓٛط١ بتًو املؤضطات ػاٙ قٝٛف ايسمحٔاـدَات املتعاقد عًٝٗا ٚتطٗٝ
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 أنف دٔرة يٛبِ إضبفٛت نخذيت انسدبج ببنًشبػز 29

 

 ايبالد–ايسٜاض 

 

أيـ دٚز٠ َٝاٙ قبٌ بد٤ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ اييت ْؿرتٗا اإلداز٠ املسنص١ٜ  29أندت ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ داٖص١ٜ أنجس َٔ 

 .ايتطٜٛس١ٜ بايٛشاز٠ يف املػاعس املكدض١ َٔ أدٌ تٛؾري ضبٌ ايساس١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتٝطري أدا٥ِٗ ملٓاضهِٗيًُػسٚعات 

ٚأٚقشت ايٛشاز٠ يف خط١ اضتعدادٖا ؿر ٖرا ايعاّ إٔ ايعٌُ دازٟ يتٓؿٝر املسس١ً اـاَط١ َٔ املػسٚع إللاشٖا قبٌ بد٤ َٛضِ اؿر 

آالف دٚز٠ َٝاٙ إقاؾ١ٝ  7, َػري٠ إىل إٔ املسس١ً ايسابع١ َٔ تٓؿٝر املػسٚع أقاؾت َا ٜصٜد عٔ  –تعاىل مبػ١٦ٝ اهلل  –ايعاّ املكبٌ 

ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ خالٍ سر ٖرا ايعاّ أثٓا٤ ٚدٛدِٖ يف ٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات, َٓٗا عدد َٔ ايدٚزات اييت مت تٓؿٝرٖا 

االستٝادات اـاؾ١ ٚاملعٛقني, باإلقاؾ١ إىل ؽؿٝـ ؾسم َٝدا١ْٝ ألعُاٍ مبٛاؾؿات ؾ١ٝٓ خاؾ١ يًُسق٢ ٚنباز ايطٔ ٚذٟٚ 

 .ايؿٝا١ْ ٚايٓعاؾ١ يف مجٝع َساؾل املػسٚع طٛاٍ َٛضِ اؿر ع٢ً َداز ايطاع١
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 انهدُت األيُٛت ببنسح تؼقذ اختًبػٓب انثبَٙ

 

 ٚاع-َه١ املهس١َ

 

األَٔ ايعاّ مب٢ٓ بس٥اض١ َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل عجُإ بٔ ْاؾس عكدت ايًذ١ٓ األ١َٝٓ باؿر, أَظ ادتُاعٗا ايجاْٞ مبكس 

احملسز ٚسكٛز قا٥د قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبدايعصٜص بٔ عجُإ ايؿٛيٞ َٚطاعدٜ٘ ٚأعكا٤ ايًذ١ٓ ممجًٞ ٚشاز٠ اؿسع ايٛطين ٚٚشاز٠ 

االدتُاع زسب َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ بأعكا٤ ايًذ١ٓ, َؤندًا ٚيف بدا١ٜ  .ايدؾاع ٚقطاعات ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٚز٥اض١ االضتدبازات ايعا١َ

إٔ ٖرا االدتُاع ٜأتٞ إْؿاذًا يتٛدٝ٘ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ 

َات األ١َٝٓ املكد١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ خالٍ يًُتابع١ املطتُس٠ يهاؾ١ اـد –سؿع٘ اهلل  –ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا 

َٛضِ سر ٖرا ايعاّ, ٚايطٗس ع٢ً أَِٓٗ ٚزاستِٗ ٚاضتكسازِٖ ط١ًٝ تٛاددِٖ بايدٜاز املكدض١ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ ضاملني 

ّٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ ايسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ اإلضالّ َس٥ًٝا عٔ َٗاّ َٚط٦ٛيٝات  ُٚقدّ خالٍ االدتُاع عسقًا .غامنني بعد إٔ مي

ٖـ ٚؾل اـط١ ايعا١َ , إىل داْب َٓاقػ١ أدٚاز اؾٗات األ١َٝٓ ٚايعطهس١ٜ 1436ايكطاعات األ١َٝٓ املػازن١ يف ١َُٗ سر ٖرا ايعاّ 

  .يف َِٗ اؿــر
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 انببر ُٚبقش تزتٛببث ٔخذيبث يٕسى انسح

 

 ايبالد–َه١ املهس١َ 

 

ايدنتٛز أضا١َ بٔ ؾكٌ ايباز أَظ األعُاٍ ٚاـدَات املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ مبه١ املهس١َ  ْاقؼ َعايٞ أَني ايعاؾ١ُ املكدض١

ٖـ , َع زؤضا٤ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ َٚدزا٤ ايعُّٛ ٚزؤضا٤ َسانص اـدَات , عكٛز 1436ٚاملػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

األَني يًددَات املٗٓدع عبدايطالّ َػاط ٚايكٝادات ايعا١ًَ يف اؿر ٚنٌٝ األَني يًتعُري ٚاملػازٜع املٗٓدع خايد اهلٝر ٚٚنٌٝ 

ٚعح َعايٝ٘ مجٝع ايرتتٝبات ايٓٗا١ٝ٥  .ٚأعكا٤ ؾ١ٓ االغساف ع٢ً اعُاٍ األَا١ْ يف َٛضِ اؿر ٚذيو مبكس األَا١ْ باملػاعس املكدض١

ط١ عٌُ َسانص اـدَات ٚع١ًُٝ تأَني مجٝع اـاؾ١ مبٛضِ اؿر يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ عال٠ٚ ع٢ً اضتعساض خ

استٝادات تًو املسانص َٔ عُاي١ َٚعدات يتُهٝٓٗا َٔ ايكٝاّ بٛادبٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ إقاؾ١ إىل طسح عدد َٔ املٛقٛعات املتعًك١ 

ايهؿ١ًٝ مبهاؾش١ باؿر ٚػٗٝص ٚت١٦ٝٗ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ َٚسانص خدَاتٗا ٚتصٜٚدٖا بهاؾ١ استٝاداتٗا ٚٚقع اـطط ٚايرتتٝبات 

 .ايعٛاٖس ايطًب١ٝ
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 طٛزاٌ األيٍ ُٚفذ انًززهت انثبَٛت يٍ خطت انسح

 

 

 ايبالد–َه١ املهس١َ 

 

ٖــ , اعتبازا َٔ غس٠ غٗس ذٟ اؿذ١ اييت ٜتِ 1436تبدأ ايكٝاد٠ ايعا١َ يطريإ األَٔ يف تٓؿٝر املسس١ً ايجا١ْٝ َٔ خط١ سر ٖرا ايعاّ 

يف مسا٤ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚايطسم اييت تسبطُٗا زاؾد٠ً خالهلا اؿاي١ األ١َٝٓ ٚاؿسن١ ؾٝٗا تهجٝـ ايطًعات اؾ١ٜٛ 

ٚأٚقح قا٥د عاّ طريإ األَٔ بٛشاز٠ ايداخ١ًٝ ايًٛا٤ ايطٝاز  .املسٚز١ٜ ٚايطسم اييت ٜطًهٗا املتطًًني ألدا٤ اؿر دٕٚ تؿازٜح زمس١ٝ

ٛضِ اؿر هلرا ايعاّ تتهٕٛ َٔ عد٠ َساسٌ , األٚىل ْؿرت يف ايعػسٜٔ َٔ غٗس ذٟ ايكعد٠ قُد بٔ عٝد اؿسبٞ إٔ اـط١ املعتُد٠ مل

, سٝح مت ؼسٜو ايطا٥سات َٔ قٛاعدٖا ٚمتسنصٖا يف َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚايكٝاّ ظٛالت اضتطالع١ٝ َهجؿ١ 

املكدض١ ) ٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات (, ٚاملٓاطل املسنص١ٜ يًشسَني  يألطكِ اؾ١ٜٛ يًتعسف ع٢ً َا اضتذد َٔ َػازٜع عُسا١ْٝ باملػاعس

ايػسٜؿني, ٚايطسم اييت تسبط بِٝٓٗ, ٚايكٝاّ بتذسب١ مجٝع املٗابط املٛدٛد٠ بٗا, ٚنريو املٗابط املٛدٛد٠ يف املطتػؿٝات ٚاألبساز 

إٔ املسس١ً ايجا١ْٝ ٜبدأ تٓؿٝرٖا َٔ بدا١ٜ غٗس ذٟ ٚأؾاد  .ايطه١ٝٓ باملٓاطل املسنص١ٜ يًتأند َٔ داٖصٜتٗا الضتدداَٗا ٚقت اؿاد١

اؿذ١ ٚست٢ ّٜٛ ايرت١ٜٚ ٜتِ ؾٝٗا تسنٝص ايسسالت اؾ١ٜٛ ع٢ً َداخٌ َه١ املهس١َ ايس٥ٝط١ٝ ٚايطسم ايطسٜع١ اييت تسبط بني َه١ 

ر ٚنػـ طسم تطًٌ اؿذاز غري املهس١َ ٚدد٠ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ملتابع١ ٚزؾد اؿاي١ األ١َٝٓ ٚاؿسن١ املسٚز١ٜ ٚزؾد تٛاؾد اؿذٝ

ايٓعاَٝني , ٚنريو َساقب١ اؿسن١ املسٚز١ٜ ٚايبػس١ٜ يف املٓطك١ املسنص١ٜ يًشسَني ايػسٜؿني ٚايطسم املؤد١ٜ إيٝٗا , ثِ َٔ ؾذس ّٜٛ 

١ٜٛ ملتابع١ اؿاي١ ايرت١ٜٚ تسؾع اؾاٖص١ٜ ٚاالضتعداد ؾُٝع ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚايؿ١ٝٓ ٚايطا٥سات املػازن١, سٝح ٜتِ شٜاد٠ ايطًعات اؾ

األ١َٝٓ ٚايٛقٛف عٔ نجب ع٢ً سسن١ اؿذٝر أثٓا٤ تٓكًِٗ يًُبٝت يف َػعس ٢َٓ. ٚتؿٌ ذز٠ٚ ايطًعات ؾباح ّٜٛ ايتاضع بتهجٝـ 

ايطًعات اؾ١ٜٛ ٚشٜاد٠ َدتٗا أثٓا٤ تؿعٝد اؿذٝر إىل َػعس عسؾات َٚا ًٜٝٗا َٔ اْتكاهلِ إىل َػعس َصديؿ١, ثِ ؾباح ّٜٛ ايعاغس 

ٟ ٜتِ ؾٝ٘ تهجٝـ ايطًعات ع٢ً َػعس ٢َٓ ملتابع١ ايهجاؾ١ ايبػس١ٜ أثٓا٤ ْطو زَٞ اؾُسات, َٚساقب١ اؿسن١ املسٚز١ٜ املتٛد١ٗ اير

 .يًشسّ املهٞ ايػسٜـ ألدا٤ طٛاف اإلؾاق١, سٝح تطتُس ايسسالت اجملدٚي١ ط١ًٝ أٜاّ ايتػسٜل ست٢ ْٗا١ٜ ايّٝٛ ايجايح عػس

اضتُساز َػازن١ طريإ األَٔ يف َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ٖرٙ املسس١ً ٚست٢ ايجأَ َٔ ذٟ اؿذ١, ع٢ً ٚأٚقح قا٥د عاّ طريإ األَٔ 

تبدأ املسس١ً ايجايج١ َٔ اـط١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ ايجايح عػس َٔ ذٟ اؿذ١ ٚست٢ ْٗاٜت٘, َبًٝٓا إٔ ايطا٥سات املتٛادد٠ يف مسا٤ 

ٗص٠ يإلخال٤ ايطيب بأسدخ ايتذٗٝصات ايطب١ٝ ٚايهٛادز املتدؿؿ١ ذات ايتأٌٖٝ ايعايٞ َٔ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ف

اـدَات ايطب١ٝ بطريإ األَٔ , يٓكٌ اؿاالت اؿسد١ دًٛا إىل املطتػؿٝات , ٚإٔ ايتذٗٝصات املتطٛز٠ اييت ؼٜٛٗا ايطا٥سات ٚاألطكِ 

ضابك١ متهٓٗا َٔ زؾد ايعٛاٖس األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ َٔ اؾٛ, ٚإزضاٍ عاي١ٝ ايتدزٜب , اييت انتطبت خربات َرتان١ُ َٔ َٛاضِ 

ايتكازٜس ايؿٛز١ٜ ملسنص عًُٝات طريإ األَٔ ٚمتسٜس املع١ًَٛ ملسنص ايكٝاد٠ ٚايطٝطس٠ ٚغسؾ١ ايعًُٝات املػرتن١ , َؤندًا االضتػعاز 

 .ٛع٘ايعايٞ يًعسٚف األ١َٝٓ ايسا١ٖٓ ٚايكدز٠ ع٢ً ايتعاٌَ َع أٟ سدخ َُٗا نإ ْ
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