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 ّذوة اىحح اىنبشي حىاصو ػقذ خيغبحهب اىؼيَُت

 

  ّ ٚاع 2015ضبتُرب  15ٖـ املٛافل 1436ذٚاؿذ١  1َه١ املهس١َ 

 

عكدت ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ اييت تٓعُٗا ٚشاز٠ اؿر هلرا ايعاّ بعٓٛإ "ثكاف١ اؿر َكؿد غسعٞ َٚطًب إْطاْٞ" ٚاملٓعكد٠ سايٝا يف 

َه١ املهس١َ دًطتٗا ايع١ًُٝ ايجا١ْٝ اييت تكُٓت قاقس٠ بعٓٛإ ثكاف١ اؿر ٚض١ًٝ ٚغا١ٜ أيكاٖا ايدنتٛز أضا١َ ا٭شٖسٟ َٔ 

قاقس٠ عٔ ايٛد٘ اؿكازٟ يف ثكاف١ اؿر غازى يف إيكا٥ٗا ايدنتٛز ضعٝد غباز أضتاذ ايتعًِٝ ايعايٞ يف مجٗٛز١ٜ َؿس ايعسب١ٝ ، ٚ

 . ن١ًٝ اٯداب ظاَع١ ايطًطإ باملػسب ٚايدنتٛز٠ ضادد٠ قُٛد أضتاذ٠ ايتازٜذ اإلض٬َٞ باؾاَع١ ايعساق١ٝ

 إيكا٥ٗا ايدنتٛز عبد اإلي٘ املٝكاتٞ ز٥ٝظ فًظ أَٓا٤ داَع١ نُا تكُٓت اؾًط١ قاقس٠ عٔ ثكاف١ اؿر ٚسٛاز ايجكافات غازى يف

ايعصّ ٚعكٛ اجملًظ ايػسعٞ اإلض٬َٞ ا٭ع٢ً يف يبٓإ ٚايدنتٛز دٜايٛ سرٜف١ آدّ أضتاذ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ ٚأؾٍٛ ايفك٘ يف 

ّٛ بٔ و٢ٝ ْا٥ب عُٝد ن١ًٝ ايعًّٛ بٛزنٝٓافاضٛ ، ٚقاقس٠ عٔ ثكاف١ اؿر َٚٓٗر ايٛضط١ٝ ٚا٫عتداٍ أيكتٗا ايدنتٛز٠ أّ نًج

ٚيف اؾًط١ ايع١ًُٝ ايجايج١ أيك٢ ايػٝذ عبدايفتاح َٛزٚ َ٪ضظ سسن١   . اإلْطا١ْٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ظاَع١ طاٖسٟ قُد باؾصا٥س

ت ايعا١َ ايٓٗك١ ايتْٛط١ٝ يف تْٛظ قاقس٠ عٔ ثكاف١ اؿر بني ايعباد٠ ٚايطٝاس١ ، فُٝا أيك٢ ا٭ضتاذ املطاعد يف قطِ ايدزاضا

باؾاَع١ اإلض١َٝ٬ ايعامل١ٝ يف َايٝصٜا قاقس٠ عٔ ثكاف١ اؿر ٚؼكٝل ايتعازف ٚايتعإٚ اإلْطاْٞ، نُا أيك٢ ا٭ضتاذ به١ًٝ ايػسٜع١ 

ٚتكُٓت اؾًط١ قاقس٠ عٔ اؿر َعٗس يًكٛاضِ   . بفاع يف املػسب قاقس٠ عٔ اؿر ٚبٓا٤ اؿكاز٠ ع٢ً أضظ إميا١ْٝ إْطا١ْٝ

بني ايػعٛب اإلض١َٝ٬ ا٭خس٣ أيكاٖا أضتاذ ايكإْٛ اـاف ٚايفك٘ اإلض٬َٞ يف ن١ًٝ قُد اـاَظ باملػسب، ٚنريو املػرتن١ 

قاقس٠ عٔ اؿر َدزض١ يكبٍٛ ايجكافات احمل١ًٝ ا٭خس٣ أيكاٖا أضتاذ َطاعد ن١ًٝ ايدزاضات اإلض١َٝ٬ يف داَع١ محد بٔ خًٝف١ يف 

مشًت اؾًط١ قاقس٠ عٔ ثكاف١ اؿر ٚقِٝ ايطُاس١ ٚايؿرب ٚاؿًِ ٚاإلٜجاز أيكتٗا  قطس ايدنتٛز ا٫ضهٓدز ناٜسٚ، نُا

  . ايدنتٛز٠ ايصٖسا٤ يٓكٞ ايباسج١ ٚاملطتػاز٠ باهل١٦ٝ ايتشكري١ٜ يًشٛاز ايًٝيب يف يٝبٝا
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ب وَخَُت بحفش اىببطِ 365ٍشامض سػبَت األَخبً حْظٌ سحالث أداء فشَضت اىحح ىـ  ًَ  َخُ

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  15ٖـ املٛافل  1436ذٚ اؿذ١  10سفس ايباطٔ 

 

ًُا ٜٚت١ُٝ ٚأز١ًَ َٔ ا٭ضس املطتفٝد٠ َٔ  143ٜٓعِ َسنصٟ زعا١ٜ ا٭ٜتاّ ٚايٝتُٝات مبشافع١ سفس ايباطٔ زس٬ت سر يعدد )  ( ٜتٝ

َع أفكٌ اؿ٬ُت باحملافع١  ٚتعاقد املسنصٜٔ .خدَات املسنصٜٔ ٭دا٤ فسٜك١ اؿر هلرا ايعاّ ممٔ مل ٜطبل هلِ تأد١ٜ ايفسٜك١

ٚعًُت املسانص ع٢ً تأٌٖٝ ٚتعًِٝ  .املتدؿؿ١ يف تٓعِ ايسس٬ت اؿر يتكدِٜ أفكٌ اـدَات يًشذاز ٭دا٤ َٓاضهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١

املسغشني ٭دا٤ َٓاضو اؿر سٝح أقُٝت دٚز٠ ا٭ضبٛع املاقٞ قدَٗا عبدايسمحٔ ايطبٗإ ؿذاز املسنصٜٔ بعٓٛإ " خرٚا عين 

ٓاضههِ " ؼدخ فٝٗا عٔ اؿر خط٠ٛ غط٠ٛ، نُا ضريافل اؿ١ًُ عدد َٔ املػسفني امل٪ًٖني يريو، باإلقاف١ إلقا١َ بسْاَر َ

  .ثكايف يًش١ًُ َٔ إقا١َ َطابك١ ؿفغ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ ٚنًُات إزغاد١ٜ ٚٚععٝ٘ ٚغسح يؿف١ اؿر
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 شبىٌ فٍ ٍؼغنشاث اىححقبدة اىنشبفت َؤمذوُ أهَُت حؼضَض اىدبّب اىخ

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  15ٖـ املٛافل  1436ذٚ اؿذ١  01َه١ املهس١َ 

 

دعا قا٥د عاّ َعطهسات اـد١َ ايعا١َ ايدنتٛز ؾاحل بٔ زدا٤ اؿسبٞ اييت تكُٝٗا مجع١ٝ ايهػاف١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ مبه١ 

نني ايبد١ْٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اييت ٖٞ َطًب أضاع يف املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ إىل أ١ُٖٝ تعصٜص قدزات ايهػافني املػاز

دا٤ ذيو خ٬ٍ تس٩ض٘ َطا٤ أَظ   .ايهػف١ٝ ست٢ ٜهْٛٛا بإذٕ اهلل َٛاطٓني ؾاؿني َط٦ٛيني ٚنأعكا٤ ْافعني يف فتُعِٗ

ٛض١ًٝ تسب١ٜٛ ُتعد ادتُاعا يًكٝاد٠ ايعا١َ باملعطهسات أند فٝ٘ أْ٘ َٔ خ٬ٍ تًو املعطهسات ميهٔ إٔ مكل ٖدف ايهػف١ٝ ن

ٚبازى اؿسبٞ اؾٗٛد اييت بريت َٔ قبٌ  .ايػباب إعدادًا ضًًُٝا يًشٝا٠ ، ٚتدزبِٗ تدزٜبًا ؾشٝشًا نٞ ٜتشًُٕٛ تبعات َطتكبًِٗ

نػاف ٚقا٥د دا٤ٚا يتشكٝل أٖداف املعطهسات اييت تطع٢ َٔ خ٬هلا اؾُع١ٝ إىل  4000َط٦ٛيٞ املعطهسات ٚت٦ٝٗتٗا ٫ضتكباٍ 

د١َ املٓاضب١ ٚاملتُٝص٠ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ عجًا عٔ ا٭دس ٚايجٛاب َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ، ٚاإلضٗاّ َع اؾٗات املع١ٝٓ يف تكدِٜ اـ

اؿر يتكدِٜ أفكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ، ٚنريو غسع زٚح ايتطٛع ٚسب ايعٌُ ، ٚخد١َ اٯخسٜٔ يف ْفٛع أبٓا٥ٓا 

١ُٝٓ احملب١ ٚايتآيف بني أفساد ايهػاف١ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ يف ٖرا اجملاٍ ، باإلقاف١ إىل إسطاع ايهػافني ايهػافني ٚاؾٛاي١، ٚت

بايٛادب ايرٟ ٜكدَٛٙ يكٝٛف ايسمحٔ ، ٚإظٗاز ايدٚز املٓري ايرٟ تطًه٘ مجع١ٝ ايهػاف١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ بؿف١ خاؾ١ أَاّ 

 .قٝٛف ايسمحٔ ايرٜٔ قدَٛا َٔ غت٢ بكاع ا٭زض

  



 

 
 

5 

 

 وحذة ىإلّقبر اىَبئٍ ووحذة اىخذخو اىغشَغ فٍ حىادد اّهُبساث اىَببٍّ خاله اىحح 42بع اىَذٍّ َؼّذ اىذف

 

 عّ ٚا 2015ضبتُرب  15ٖـ املٛافل  1436ذٚ اؿذ١  01ايسٜاض 

ػاعس بايك٠ٛ أعّدت قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يًدفاع املدْٞ خط١ تفؿ١ًٝٝ يدعِ ٚإضٓاد َسانص ايدفاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚامل

ايبػس١ٜ ٚاٯي١ٝ يف سا٫ت ايطٛاز٨ طٛاٍ َٛضِ اؿر ٚايتدخٌ املباغس ٚايطسٜع ملٛاد١ٗ ناف١ املداطس اييت تٗدد ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ 

أٚقح ذيو قا٥د قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يًدفاع املدْٞ ايًٛا٤ قُد بٔ َطًل ايكشطاْٞ ، َ٪ندًا داٖص١ٜ  .يف مجٝع َٓاضو اؿر

ع املدْٞ َٔ َٓطٛبٞ ق٠ٛ ايطٛاز٨ باؿر، يًكٝاّ بهاف١ أعُاٍ اإلضٓاد ايبػسٟ ٚاٯيٞ َٔ خ٬ٍ فسم يإلطفا٤ نا١ًَ ٚ زداٍ ايدفا

فسق١ يإلْكاذ نا١ًَ ايتذٗٝصات ٚٚسدات ٭عُاٍ اإلْكاذ املا٥ٞ فٗص٠ بايكٛازب ايطسٜع١ ٚناف١  20ٚسدات يإلطفا٤، باإلقاف١ إىل 

از ٚايطٍٝٛ، ٚٚسد٠ يًتدخٌ يف سٛادخ املٛاد اـطس٠ باضتدداّ أسدخ ايتكٓٝات ٚ فسم يإلضعاف، َطتًصَات ايتعاٌَ َع كاطس ا٭َط

باإلقاف١ إىل ٚسد٠ املعدات ايجك١ًٝ اييت ؼتٟٛ ع٢ً عدد َٔ اٯيٝات ايجك١ًٝ َٔ ايسافعات ٚايػٍٝٛ ٚايرتنرتات ٚاملكطٛزات ٚايط٬مل 

تػه٬ٝت قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يًدفاع املدْٞ عر ٖرا ايعاّ، فسٜل ايبشح ٚقاٍ ايًٛا٤ ايكشطاْٞ :ٜػازى قُٔ  .ٚغاسٓات ايٓكٌ

ٚاإلْكاذ ايطعٛدٟ ٚايرٟ ميتًو قدزات فا٥ك١ يًتشسى ايطسٜع يف َباغس٠ ناف١ أْٛاع اؿٛادخ ٚعًُٝات اإلْكاذ َٔ خ٬ٍ ػٗٝصات٘ 

 .َطت٣ٛ ٚاييت تًكت تدزٜبات عاي١ٝ داخٌ ٚخازز املًُه١ ايف١ٝٓ َٔ املعدات ٚاٯيٝات املتطٛز٠ أٚ ايعٓاؾس ايبػس١ٜ املدزب١ ع٢ً أع٢ً

ٚايرٟ ٜكِ فُٛع١ َٔ ايه٬ب ايبٛيٝط١ٝ املدزب١   (K9)نُا ٜػازى يف َٗاّ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ أٜكًا قطِ ٚضا٥ٌ ايبشح

تذصٜٔ أٚ املطُٛزٜٔ ؼت يًُػازن١ يف أعُاٍ ايبشح ٚاإلْكاذ يف سٛادخ اْٗٝازات املباْٞ ٚاملٓػآت ٚايٛؾٍٛ إىل احملاؾسٜٔ ٚاحمل

ا٭ْكاض، باإلقاف١ إىل فسٜل َتهاٌَ يإلْكاذ يف املٓاطل اؾب١ًٝ ٚايرٟ ٜػازى ٭ٍٚ َس٠ يف أعُاٍ اؿر، ملباغس٠ ب٬غات سٛادخ 

استذاش ا٭غداف يف اؾباٍ ٚا٭َانٔ ايٛعس٠، ٚنريو ٚسدات َتدؿؿ١ يًتدخٌ يف سٛادخ ايتًٛخ ايهُٝٝا٥ٞ ٚسٛادخ اْٗٝازات 

ٚأغاز قا٥د قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يًدفاع املدْٞ، إىل زقٞ ػٗٝصات قٛات ايدعِ ٚاإلضٓاد املػازن١ يف ١َُٗ اؿر ٖرا ايعاّ  .اْٞاملب

ٚنريو َطت٣ٛ تدزٜب عٓاؾسٖا ايرٜٔ ٜػهًٕٛ ايكٛاّ ا٭ضاضٞ يفسٚع قٛات ايطٛاز٨ اـُط١ املٛدٛد٠ يف َٓاطل َه١ املهس١َ 

فُٛعات يًتدخٌ املٝداْٞ باضتدداّ أسدخ ايتذٗٝصات ٚاٯيٝات  8وت٣ٛ نٌ فسع ع٢ً  ٚايسٜاض ٚايػسق١ٝ ٚعطري ٚتبٛى سٝح

غ٬ف ٦َات ايتذٗٝصات ٚاملعدات اـاؾ١، ٫فتًا إىل اإلعداد ملػسٚع تدزٜيب َتُٝص يتطٜٛس ناف١ فُٛعات ايتدخٌ املٝداْٞ بفسٚع 

ملًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜف ٚيٞ ايعٗد، ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ قٛات ايطٛاز٨ اـاؾ١ يًدفاع املدْٞ ، ؾدزت َٛافك١ ؾاسب ايطُٛ ا

ايٛشزا٤، ٚشٜس ايداخ١ًٝ، ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ع٢ً تٓفٝرٙ ٚهسٟ ايعٌُ يف اإلعداد ي٘ سايًٝا ي٬زتكا٤ مبطت٣ٛ تدزٜب ٚتأٌٖٝ 

طٛاز٨ اـاؾ١ يًدفاع املدْٞ املػازن١ ٚأند ايًٛا٤ ايكشطاْٞ إٔ مجٝع ٚسدات ٚفسم قٛات اي .اجملُٛعات ٚفل أزق٢ املعاٜري ايعامل١ٝ

يف أعُاٍ اؿر ٖرا ايعاّ، ادتاشت يًعدٜد َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ املهجف١ ٭دا٤ َٗاَٗا خ٬ٍ َٛضِ اؿر، باإلقاف١ إىل تٓفٝر بساَر 

َر ايتدزٜب املٝداْٞ تدزٜب١ٝ ١َٜٝٛ مبٛاقع متسنصٖا خ٬ٍ أعُاٍ اؿر، ٜػٌُ ػازب فسق١ٝ ٚتطبٝكات َٝدا١ْٝ، باإلقاف١ إىل بسْا

ايرٟ تػسف ع٢ً تٓفٝرٙ اإلداز٠ ايعا١َ يًتدزٜب بايدفاع املدْٞ يًٛؾٍٛ ٭ع٢ً دزدات ا٫ضتعداد ٚاؾاٖص١ٜ يًشفاظ ع٢ً ض١َ٬ سذاز 

 .بٝت اهلل اؿساّ
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 بشّبٍح حذسَبٍ ٍنثف ىقىاث اىذفبع اىَذٍّ اىَشبسمت فٍ أػَبه اىحح
 ٍِدَىػبث ٍِ اىَذسبُ 7َشبسك فٍ حْفُزٓ 

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  َه١ –ابتطاّ غكداز  -طايب ايربٝاْٞ 

 

ًٝا َهجًفا يهاف١ ايٛسدات ٚايفسم املٝدا١ْٝ يف َٛاقع متسنصٖا  أعدت إداز٠ ايتدزٜب بكٛات ايدفاع املدْٞ باؿر بسْاًفا تدزٜب

اطس ا٫فرتاق١ٝ املتٛقع١ خ٬ٍ أعُاٍ اؿر. بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس بٗدف زفع دزد١ داٖصٜتٗا ٚاضتعدادٖا يًتعاٌَ َع ناف١ املد

ٜٚكِ ايربْاَر ايتدزٜيب يكٛات ايدفاع املدْٞ املػازن١ يف تٓفٝر اـط١ ايعا١َ ملٛاد١ٗ ايطٛاز٨ يف سر ٖرا ايعاّ باق١ َٔ ا٭ْػط١ 

ًَا يًعسٚف ايتدزٜب١ٝ تتٓٛع َا بني احملاقسات ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ ٚايفسقٝات اييت ٜتِ تٓفٝرٖا يف ظسٚ ف َػاب١ٗ متا

ٚايتشدٜات اييت تٛاد٘ زداٍ ايدفاع املدْٞ ٭دا٤ َٗاَِٗ يف َباغس٠ ناف١ أْٛاع اؿٛادخ طٛاٍ َٛضِ اؿر، بايتعإٚ َع ناف١ اؾٗات 

ٜل اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتٓفٝر أعُاٍ ايدفاع املدْٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ باضتدداّ أسدخ ايتذٗٝصات ٚٚضا٥ٌ ايتدزٜب، ٚبإغساف فس

َتهاٌَ ٜكِ نب١ َٔ خري٠ املدزبني يف ؽؿؿات اإلطفا٤ ٚاإلْكاذ ٚاإلضعاف ٚاإلخ٤٬ ايطيب، ٚأعُاٍ اإلْكاذ املا٥ٞ، ٚاإلْكاذ يف 

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايتدزٜب بايدفاع املدْٞ يف  أْػط١ تدزٜب١ٝ .املٓاطل اؾب١ًٝ ٚاإلضعاف، ٚنريو تػػٌٝ ٚؾٝا١ْ آيٝات ايدفاع املدْٞ

د عًٞ بٔ قُد ايدعٝر إٔ تؿُِٝ ايرباَر ٚايفعايٝات ٚا٭ْػط١ ايتدزٜب١ٝ يكٛات ايدفاع املدْٞ املػازن١ يف ١َُٗ اؿر مت اؿر ايعُٝ

ٚفل املٗاّ ٚا٭عُاٍ املٓٛط١ مبسانص ٚٚسدات ايدفاع املدْٞ ٚمبا ٜتُاغ٢ َع اـط١ ايعا١َ يكٝاد٠ قٛات ايدفاع املدْٞ باؿر َٚا 

١، َػرًيا إىل ٚدٛد ازتباط ٚثٝل بني ايرباَر ايتدزٜب١ٝ يكٛات اؿر، ٚاستٝادات ايٛسدات ٚايفسم املٝدا١ْٝ تتكُٓ٘ َٔ كاطس افرتاقٝ

ملٛاد١ٗ ناف١ املداطس ٚاؿٛادخ، ٚا٫ضتفاد٠ يف إعداد اؿكا٥ب ايتدزٜب١ٝ َٔ اـربات ايرتان١ُٝ اييت ؼككت طٛاٍ َٛاضِ اؿر 

سؿا٥ٝات اؿٛادخ اييت ٜتِ َباغستٗا خ٬ٍ أعُاٍ اؿر نٌ عاّ. ٚأند إٔ ايرباَر ايطابك١ ٚايدزٚع املطتفاد٠ َٓٗا ٚؼًٌٝ إ

ايتدزٜب١ٝ يكٛات ايدفاع املدْٞ باؿر ٚاييت بدأ تٓفٝرٖا فٛز َباغس٠ ايكٛات ملٗاَٗا ٚانتُاٍ خط١ اْتػازٖا ٚمتسنصٖا يف ايعاؾ١ُ 

ملٝدا١ْٝ ٚايفسقٝات ايع١ًُٝ ٚاييت ٜتِ َٔ خ٬هلا تكِٝٝ َطت٣ٛ املكدض١ ٚاملػاعس، ٚتعتُد يف اؾص٤ ا٭نرب َٓٗا ع٢ً ايتطبٝكات ا

ايتدزٜب ع٢ً اٯيٝات ٚاملعدات ٚايتهتٝو ايعًُٝاتٞ املٝداْٞ ٚايٛقٛف ع٢ً املطت٣ٛ املٗازٟ يد٣ عٓاؾس ايٛسدات ٚايفسم املٝدا١ْٝ عٓد 

٭ضاض١ٝ يًدفاع املدْٞ يف ١َُٗ اؿر، ٚاييت قد ٜػازى َباغس٠ اؿٛادخ املدتًف١، َػرًيا إىل تٓٛع ايفسقٝات ايتدزٜب١ٝ سطب ا٭عُاٍ ا

فٝٗا ناف١ ايٛسدات املٝدا١ْٝ يإلطفا٤ ٚاإلْكاذ ٚاإلضعاف ٚاإلخ٤٬ ايطيب ٚغريٖا، مما اضتًصّ تٓفٝر فسقٝات نبري٠ ٜػازى فٝٗا 

اَس ايعًُٝات اييت تتكُٓٗا اـط١ ايعا١َ مجٝع ايٛسدات ٚايفسم املٝدا١ْٝ باملػاعس املكدض١ ضٛا٤ َٔ خ٬ٍ بسْاَر ايتدزٜب ايَٝٛٞ أٚ أٚ

يكٝاد٠ قٛات ايدفاع املدْٞ باؿر، يسؾد أٟ ٬َسعات يف أدا٤ ايٛسدات أٚ َٗاَٗا ٚضسع١ ايعٌُ ع٢ً ت٬فٝٗا. ٚعٔ فسٜل ايتدزٜب 

ايتدزٜب ايٓعسٟ  فُٛعات فٗص٠ بهٌ ٚضا٥ٌ َٚطتًصَات 7املٓفر يًدط١ ايتدزٜب١ٝ أغاز ايعُٝد ايدعٝر إىل إٔ ايفسٜل ٜتهٕٛ َٔ 

فُٛعات مبػعس ٢َٓ ٚث٬ث١ يف َػعس عسف١ ٚفُٛع١ مبػعس َصديف١ إىل داْب فسٜل تدزٜب خاف بفسم  3ٚايتطبٝكٞ، َٚٓٗا 

ٚعٔ بساَر ايتدزٜب ايتدؿؿٞ يكٛات ايدفاع املدْٞ باؿر، نػف  تدزٜبات َتدؿؿ١ .ٚٚسدات ايدفاع املدْٞ بايعاؾ١ُ املكدض١

ٌ تدزٜبات َتدؿؿ١ ع٢ً اإلْكاذ اؾبًٞ ٚاإلْكاذ املا٥ٞ يف سٛادخ ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ، َٚٗازات اإلطفا٤ ٚاإلْكاذ ايعُٝد ايدعٝر أْٗا تػُ

باضتدداّ املعدات ٚاٯيٝات اؿدٜج١، ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضتدداّ ايتك١ٝٓ يف تٓفٝر ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ بساَر ايتدزٜب ايتدؿؿٞ ٚايتأٌٖٝ 
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ٚاييت تػتٌُ ع٢ً َعًَٛات ٚاف١ٝ سٍٛ املعدات ٚاٯيٝات املتطٛز٠ ٚاملٗازات ايف١ٝٓ  (C.D) املدف١املٝداْٞ َٔ خ٬ٍ ايسٚابط ٚا٭قساف 

ايتدؿؿ١ٝ يسدٌ ايدفاع املدْٞ. َٔ داْبِٗ عرب عدد َٔ أفساد ايدفاع املدْٞ ٚقباط ايؿف عٔ اضتفادتِٗ ايهبري٠ َٔ بساَر ايتدزٜب 

ايع١ًُٝ ٚاييت ٜتِ تٓفٝرٖا باضتدداّ أسدخ اٯيٝات، ٚبإغساف نب١ َتُٝص٠ َٔ  ع٢ً زأع ايعٌُ خ٬ٍ ١َُٗ اؿر، ٫ٚضُٝا ايفسقٝات

ٚيف ٖرا ايطٝام قاٍ ايسقٝب أٍٚ َٓٝف ايعٓصٟ َٔ ايعاًَني بٛسدات ايدفاع املدْٞ مبػعس ٢َٓ: إٕ  أسدخ ٚضا٥ٌ ايتدزٜب .املدزبني

ع املدْٞ َعسف١ نا١ًَ باملداطس ا٫فرتاق١ٝ وتٌُ بساَر ايتدزٜب تتِ باضتدداّ أسدخ ٚضا٥ٌ ايتدزٜب مما ٜهطب زداٍ ايدفا

َٛادٗتٗا خ٬ٍ َٛضِ اؿر، ٚضبٌ ايتعاٌَ َعٗا يف ْفظ ايعسٚف اييت تؿاسب ٚقٛع اؿادخ َعسًبا عٔ غهسٙ يًُدٜس١ٜ ايعا١َ يًدفاع 

٫ضُٝا إٔ بعكِٗ مل ٜطبل ي٘ املدْٞ ع٢ً إعداد ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ٚت١٦ٝٗ ناف١ املطتًصَات يت١ُٝٓ َٗازات ٚقدزات املتدزبني، ٚ

أَا ايسقٝب َساد سطٔ اؾُعإ َٔ َٓطٛبٞ ايدفاع املدْٞ مبػعس ٢َٓ، فأند إٔ بساَر ايتدزٜب  تعصش ايجك١ .املػازن١ يف أعُاٍ اؿر

ادخ، َٔ املدؿؿ١ يٛسدات ٚفسم ايدفاع املدْٞ باملػاعس تعصش َٔ ايجك١ يف ايٓفظ ٚايكدز٠ ع٢ً َٛاد١ٗ ناف١ أْٛاع املداطس ٚاؿٛ

خ٬ٍ ايتدزٜب ع٢ً ذيو بإغساف قباط ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ َٔ اـرب٠ يف فاٍ ايتدزٜب ايٓعسٟ ٚايتطبٝكٞ خاؾ١ إٔ ظسٚف ايعٌُ يف 

اؿر باملػاعس ؽتًف عٔ ايعٌُ ايرٟ ميازض٘ زداٍ ايدفاع املدْٞ يف أَانٔ عًُِٗ ا٭ضاض١ٝ َٔ سٝح ايصساّ ٚقسٚز٠ ايتشسى 

رباَر ايتدزٜب١ٝ تكدّ املعسف١ ٚاـربات ٚاملٗازات اييت وتاز زداٍ ايدفاع املدْٞ يف املٝدإ. َٔ ْاسٝت٘ أند ايطسٜع، َػريا إىل إٔ اي

اؾٓدٟ قاضِ عبداهلل ايكطإ، إٔ بساَر تدزٜب ٚسدات ايدفاع املدْٞ يف اؿر، ٜكاعف َٔ دزد١ اؾاٖص١ٜ ٚا٫ضتعداد ايهاٌَ 

د٘ زداٍ ايدفاع املدْٞ أثٓا٤ َباغس٠ ايب٬غات عٔ اؿٛادخ، ٚ تطِٗ يف ا٫ضتفاد٠ َٔ ملٛاد١ٗ ناف١ املداطس ٚايؿعٛبات اييت تٛا

 .اٯيٝات املتطٛز٠ ٚاييت ٜتِ اضتدداَٗا خ٬ٍ َٛضِ اؿر
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 أوقبف اىطبئف حدهض ٍُقبث وادٌ اىغُو ىيحدبج

 

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  ايطا٥ف –عًٞ عا٥ض 

 

ٚاإلزغاد  أْٗت اإلداز٠ ايعا١َ يٮٚقاف ٚاملطادد ٚايدع٠ٛ

مبشافع١ ايطا٥ف أعُاٍ ايرتَِٝ ٚايؿٝا١ْ يف دٚزات املٝاٙ 

مبطذد املٝكات يف ٚادٟ ايطٌٝ قسٕ املٓاشٍ ٚػٗٝص املطذد 

بهاف١ َسافك٘ ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ايكاؾدٜٔ َه١ 

املهس١َ عرب املٝكات. ٚأٚقح َدٜس عاّ ا٭ٚقاف ٚاملطادد 

عبدايعصٜص بٔ غٝت ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد مبشافع١ ايطا٥ف ايػٝذ 

املدزع أْ٘ مبتابع١ َٔ َعايٞ ٚشٜس ايػ٪ٕٚ اإلض١َٝ٬ ٚا٭ٚقاف 

ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد ايػٝذ ؾاحل بٔ عبدايعصٜص بٔ قُد آٍ ايػٝذ مت تهًٝف عدد َٔ َٛظفٞ اإلداز٠ يًتٛادد مبكس املٝكات يإلغساف 

ٜطس ٚضٗٛي١، َكٝفا أْ٘ ٜتٛادد باملٝكات ع٢ً َداز ايطاع١  املباغس ع٢ً تكدِٜ اـدَات يٝتُهٔ َستادٟ املٝكات يبد٤ ْطهِٗ بهٌ

عدد َٔ ايدعا٠ ٚاملسغدٜٔ يًسد ع٢ً أض١ً٦ ٚاضتفطازات اؿذاز سٝاٍ اؿر ٚايطسٜك١ ايؿشٝش١ ٭دا٥٘. ٚأفاد ايػٝذ املدزع إٔ َطذد 

تفد إىل بٝت اهلل اؿساّ يف أٜاّ َعدٚدات  املٝكات يف ٚادٟ ايطٌٝ قسٕ املٓاشٍ قد ؾُِ بكدز٠ اضتٝعاب١ٝ تهفٞ ملجٌ ٖرٙ اؾُٛع ايت٢

٭دا٤ ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، َٔ خ٬ٍ ٚدٛد اضرتاسات خاؾ١ يًعا٬٥ت يتبدٌٜ ٬َبظ اإلسساّ ٚٚدٛد أعداد نبري٠ َٔ دٚزات 

ٝ٘ اؿاز املٝاٙ ٚاملٛاق٧ يف قطُني َٓفؿًني أسدُٖا كؿـ يًسداٍ ٚاٯخس يًٓطا٤ باإلقاف١ اىل إْػا٤ أَانٔ يًتطٛم هد ف

ٚاملعتُس َا قد وتاز إيٝ٘ َٔ َطتًصَات خاؾ١، ٫فتا إىل أْ٘ زٚعٞ يف تؿُِٝ املٝكات إهاد َٛاقف ناف١ٝ يًطٝازات مبدتًف 

أسذاَٗا. ٚأغاز إىل أْ٘ مت تكدِٜ ناف١ ايتط٬ٝٗت يًذٗات اؿه١َٝٛ املػازن١ يف تكدِٜ اـد١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ َٚٓٗا 

٭َٔ ايعاّ ٚايدفاع املدْٞ ٚاهل٬ٍ ا٭محس ٚغسن١ ايهٗسبا٤ َٔ خ٬ٍ تٛفري َكسات اإلقا١َ املٓاضب١ ملٓدٚبٝٗا يف فرت٠ ايبًد١ٜ ٚايؿش١ ٚا

 .اؿر
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ثبُّت إلّهبء إخشاءاث ضُىف اىشحَِ فٍ ٍطبس اىَذَْت 62سئُظ هُئت اىطُشاُ اىَذٍّ:   

 ّبفًُب حغدُو أٌ ٍالحظبث حزمش ػيً اىَبًْ اىدذَذ

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  فٗد ايعتٝيب -املد١ٜٓ املٓٛز٠ تؿٜٛس -أمحد ايٓٗازٟ 

ٚؾف ز٥ٝظ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًطريإ املدْٞ ضًُٝإ بٔ عبداهلل اؿُدإ، َطتٜٛات اـد١َ يف َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ 

ؾشفٞ عكب شٜازت٘ ايتفكد١ٜ ملب٢ٓ ايبٛاب١ اؾ١ٜٛ ع٢ً َطت٣ٛ َطازات املًُه١، ٚقاٍ يف تؿسٜح » ايٓك١ً ايٓٛع١ٝ » باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بـ 

ُضعدْا مبا غاٖدْاٙ يف املطاز اؾدٜد ٚايتكٝٓا بايعدٜد َٔ قٝٛف ايسمحٔ ايكادَني َٔ » ايجا١ْٝ يًشسَني ايػسٜفني باملد١ٜٓ املٓٛز٠: 

ز٠ يًرتسٝب بِٗ فٛز ٚؾٛهلِ ٭دا٤ فسٜك١ كتًف بكاع ايعامل إىل املًُه١ عرب َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛ

، ٚ أغاز اؿُدإ إىل َكاز١ْ بعض شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ عٔ ؼطٔ َطتٜٛات اـد١َ يف املطاز اؾدٜد »اؿر يف ب٬د اؿسَني ايػسٜفني 

 . اؾدٜد باملد١ٜٓ املٓٛز٠عُا ناْت عًٝ٘ يف ايطابل ٫فتًا إىل ثٓا٤ قٝٛف ايسمحٔ ٚ غهسِٖ ع٢ً سطٔ ا٫ضتكباٍ يف املٓفر اؾٟٛ 

 ٚ  -زعاٖا اهلل  -ٚ أبإ اؿُدإ إٔ زقا٤ قٝٛف ايسمحٔ عٔ َطت٣ٛ اـد١َ يف املطاز اؾدٜد ٜعهظ فٗٛدات ايدٚي١ 

سعٝت املًُه١ بػسف » ملطتجُسٜٔ يف ٖرا املػسٚع اؿٟٝٛ ايرٟ ىدّ أٖايٞ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ شٚازٖا ايهساّ، ٚ أقاف: ا

 . » َني ايػسٜفني ٚ قٝٛف ايسمحٔ، ٚ مٔ مجٝعًا فّٓدٕٚ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚفل تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠خد١َ اؿس

عكدْا ادتُاعات » ايرٟ ُٜعّد َفدس٠ يًُٛاطٓني َٔ أبٓا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚقاٍ: » املعًِ اؿكازٟ » ٚٚؾف َطاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ اؾدٜد بـ 

ا٭١َٝٓ ٚ اؾٛاشات بٗدف عح تكًٝـ فرتات إْٗا٤ إدسا٤ات ايطفس ٚ ايكدّٚ ٚاييت قد تؿٌ يف بعض ا٭سٝإ إىل  َع َط٪ٚيٞ ا٭دٗص٠

ٚعٔ تّٛد٘ ايس٥اض١  . » ثا١ْٝ فكط يف نْٛرتات اـد١َ ٚ اييت تعترب ْك١ً ْٛع١ٝ يف خدَات املطاز ع٢ً َطت٣ٛ املًُه١ 40َتٛضط 

إٔ اهل١٦ٝ تتابع »  تػػٌٝ عُّٛ َطازات املًُه١ َٔ خ٬ٍ غسنات اضتجُاز١ٜ أٚقح اؿُدإ : ايعا١َ هل١٦ٝ ايطريإ املدْٞ املتُجٌ يف

 أعُاٍ ايعدٜد َٔ املػازٜع املػاب١ٗ يتذسب١ َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ قُٔ َػسٚع خؿدؿ١ مجٝع 

املتعًك١ مب٬سعات ايتػػٌٝ يًُطاز ايدٚيٞ اؾدٜد، بعدّ تطذٌٝ أٟ  ٚأند اؿُدإ يف زدٙ ع٢ً ا٫ضتفطاز ات . » طازات املًُه١

ذيو يف فرت٠ ضابك١  ناْت ٖٓاى إغهاي١ٝ يف َا ٜتعًل يف ايتهٝٝف » ٚقاٍ : -ع٢ً سد ٚؾف٘ -٬َسعات أٚ إغهايٝات ُترنس 

ٚٚؾف  . » اإلغهايٝات بػهٌ ْٗا٥ٞ ٚ أغاز إىل َعاؾ١ ٖرا ا٭َس ٚ سطِ تًو» ْاػ١ عٔ َطت٣ٛ دٛد٠ املٝاٙ اييت تػرٟ املها٥ٔ 

اؿُدإ َا تسددٙ بعض َٛاقع ايتٛاؾٌ ا٫دتُاعٞ سٍٛ ا٫غهايٝات املتعًك١ مبطت٣ٛ اـد١َ يف َطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص 

ٜدزى سذِ اإلْفام ع٢ً ، ٚ َا ٜرتدد َٔ أْبا٤ مجٝعٗا َػًٛط١ ٚنإ املفرتض ع٢ً َٔ ٜتداٚهلا إٔ »املبايػات » ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بـ 

ٖرا املػسٚع ٚ سذِ املط٪ٚي١ٝ اييت تت٫ٖٛا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ٚ َا مٔ إ٫ ُخداّ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٫فتًا إٔ 

 ٚ اييت ٫ تستكٞ ملطت٣ٛ اإلغهايٝات، ٚاختتِ» ايبطٝط١ » َػسًٚعا عذِ املطاز قد ٜهٕٛ ٖٓاى بعض امل٬سعات اييت ٚؾفٗا بـ 

مٔ سسٜؿٕٛ ع٢ً زفع َطت٣ٛ اـد١َ يف املطاز ٚ ْػسف ع٢ً َتابع١ ا٭دا٤ يًددَات ٚ دٗٛد َػػًٞ املطاز ٚاقش١ ٚ » ؿُدإ : ا

ٚع٢ً ؾعٝد َتؿٌ تػّسف ز٥ٝظ  . » مجٝعٓا ع٢ً سسف تاّ يًتأند َٔ تكدِٜ اـد١َ ٚفل أع٢ً املطتٜٛات يف َطاز املد١ٜٓ املٓٛز٠

باٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايكادَني عرب ايسس٬ت ايدٚي١ٝ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ بسفك١ َدٜس ُضًط١ َطاز ا٭َري ١٦ٖٝ ايطريإ املدْٞ باضتك

قُد بٔ عبدايعصٜص املٗٓدع قُد ايفاقٌ ٚ عدد َٔ ايكٝادات بايػسن١ املط٪ٚي١ عٔ تػػٌٝ املطاز، ٚتفكد اؿُدإ خ٬ٍ 

َُذٌُ اـدَات املكد١َ هلِ بايتٓطٝل ا٫ضتكباٍ َكس ؾا٫ت اؿر ب٬شا امُلدؿؿ١ ٫ضت كباٍ ايكادَني َٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ اطًع ع٢ً 

ذاز َع فسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ ٚ فسع ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚ َهاتب إزغاد اؿاف٬ت ايٓاق١ً يًش

 . باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 اىحح واىدىاصاث اىَضوسة ببىَطبس َشصذ حأشُشاث« ػُِ اىصقش»
 «ٍقيذة»حأشُشاث  8حبىخبُ ىدىاصاث ٍضوسة وحبىت اّخحبه شخصُت و

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  دد٠ تؿٜٛس: ضعد اؾٗين -ضعٛد ايعٝد 

قاٍ قا٥د ق٠ٛ دٛاشات اؿر بؿاي١ سذاز َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ ايعُٝد ْٝاف بٔ ضًطإ ايسٜٚظ إٔ ايك٠ٛ متهٓت َٔ 

دٛاشات َصٚز٠ خ٬ٍ ا٫ٜاّ املاق١ٝ ايت٢  9ذ٣ ايتك١ٝٓ ايعاي١ٝ ٚاملتٛادد٠ ف٢ نٌ نْٛرتات املطاز َٔ قبط » عني ايؿكس » خ٬ٍ دٗاش 

اهلل اىل ؾاي١ اؿذاز باملطاز ٫فتا اىل تٓٛع أضايٝب ايتصٜٚس بني سايتني ؾٛاشات َصٚز٠ ٚساي١ إْتشاٍ غدؿ١ٝ  تػٗد تٛافد سذاز بٝت

« ايسٜٚظ»تأغري٠ سر خ٬ٍ ا٫ضت٬ّ ايٛاسد ٚأند  700دٛاشات شٚزت بٗا تأغري٠ اؿر يف سني ٜتِ تدقٝل أنجس َٔ  6ظٛاش ضًِٝ ٚ 

دٛاش َصٚز ٚإٔ ا٫دسا٤ات ايت٢ غٗدٖا ايعاّ املاقٞ َٔ عًُٝات  200اقٞ غٗد قبط أنجس َٔ بإٔ ايعاّ امل« املد١ٜٓ«خ٬ٍ سدٜج١ يـ

قبط دقٝك١ يًذٛاشات ٚايتأغريات املصٚز٠ أدٟ اىل ق١ً ايكدّٚ بٗرٙ اؾٛاشات املصٚز٠ ٚأنطب دٛاشات ق٠ٛ اؿر مسع١ عامل١ٝ يف ع١ًُٝ 

يت٢ تطاِٖ يف أنتػاف ٖرٙ اؾسا٥ِ ٚمتٓع دخٍٛ املًُه١ ظٛاشات ايتدقٝل ٚايكبط، َػريا اىل تٛادد ايهٛادز ٚايتكٓٝات ا

ٚأنٌُ إٔ تعًُٝات َػدد٠ بتدقٝل دٛاشات ايدٍٚ املكطسب١ َٔ خ٬ٍ ايتكٓٝات املتطٛز٠ يهػف   ايدٍٚ املكطسب١ ٚتأغريات َصٜف١

« عني ايؿكس»ناْٚرت بأدٗص٠  142 ايتصٜٚس، سٝح شٚدت مجٝع نْٛرتات ؾاي١ اؿذاز مبطاز املًو عبدايعصٜص ظد٠ ٚايبايؼ عددٖا

يًهػف عٔ ايتصٜٚس، ٚيف ساي١ ايػو ٚايسٜب٘ ػاٙ اٟ َٔ ٖرٙ اؾٛاشات واٍ اىل َعٌُ ايتصٜٚس باملطاز ايرٟ ٜعٌُ ب٘ نفا٤ات 

، ٌٖٚ ضعٛد١ٜ َٔ افساد ٚقباط، ٚفٗص بأسدخ ايرباَر ٚايتكٓٝات ايعامل١ٝ يهػف ايتصٜٚس، ٜٚتِ ايتأند َٔ ؾش١ اؾٛاش ٚايتأغري٠

 .ٖٛ ٜعٛد إىل مح١ً أّ ٜهٕٛ ملٓتشٌ غدؿ١ٝ، ٫ٚ ٜتِ اـسٚز َٔ ٖرا املعٌُ إ٫ بٓتٝذ١ قاطع١ عٔ َد٣ ؾش١ ٖرا اؾٛاش َٔ عدَ٘

ٚسٍٛ آي١ٝ ٚٚقت إْٗا٤ إدسا٤ات دخٍٛ اؿذاز قاٍ: إٕ إدسا٤ات دخٍٛ اؿذاز عرب َٓافر اؾٛاشات مبطاز املًو  :إدسا٤ات ايدخٍٛ

ا ايهجري َٔ ايتٝطري ع٢ً سذاز بٝت اهلل ٚا٭عداد ايهبري٠، اييت تتٗافت إىل َطاز املًو عبدايعصٜص بؿاي١ عبدايعصٜص زٚعٞ فٝٗ

اؿذاز ٭دا٤ ايفسٜك١، سٝح ٜتِ خ٬ٍ ٚؾٍٛ ايسس١ً إب٬غٓا بهاٌَ تفاؾٌٝ ايسس١ً َٔ عدد ايسناب ٚدٓطٝاتِٗ ٚأعُازِٖ ٚنٌ 

ت اؾٛاشات، سٝح ٜتِ فٛز ٚؾٍٛ اؿذاز إىل ايهْٛرتات إدخاٍ بٝاْات اؿاز يف َا قد ْسغب مبعسفت٘ قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز إىل نْٛرتا

اؿاضب اٯيٞ ٚفل ايتأغري٠ ايؿادز٠ ي٘ َٔ ممجًٝات خادّ اؿسَني ايػسٜفني يف اـازز بعد ذيو ٜتِ أخر اـؿا٥ـ اؿ١ٜٛٝ ي٘ بعد 

دقٝك١ يًسس١ً نا١ًَ  20لاش اإلدسا٤ات فٗٞ تطتػسم مٛ ايتأند َٔ ض١َ٬ ٚؾش١ اؾٛاش ٚايتأغري٠، ٚأَا عٔ املد٠ املطتػسق١ إل

ناْٚرت يًذٛاشات  142ٚسٍٛ ا٫ضتعدادات ايتك١ٝٓ ٚايبػس١ٜ يًك٠ٛ قاٍ: مت ػٗٝص   اضتعدادات بػس١ٜ .غا١ًَ أخر اـؿا٥ـ اؿ١ٜٛٝ

ضاع١ مت تٛشٜعِٗ ع٢ً  24ـبني فسد ٚقابط يًعٌُ ع٢ً َداز اي ٫689ضتكباٍ اؿذاز ٚإْٗا٤ إدسا٤اتِٗ، سٝح مت تهًٝف عدد 

ضاع١ بايّٝٛ، َٚٔ ايٓٛاسٞ ايتك١ٝٓ مت تٛفري أدٗص٠ ساضب آيٞ ٚأدٗص٠ ايبؿ١ُ بهاٌَ  24ايهٛاْرتات يًعٌُ ع٢ً َٓاٚبات خ٬ٍ ايـ

ناْٚرت بهٌ ايؿا٫ت ٜتِ َٔ خ٬هلا ايعٌُ ٚتٛفري فسٜل عٌُ فين ع٢ً  142بعدد « ناْٚرت اـد١َ»ًَشكاتٗا يهٌ قطات ايكدّٚ 

داز ا٭زبع ٚايعػسٜٔ ضاع١ ملتابع١ عٌُ ا٭دٗص٠، ٜٚكٝف: نريو ٖٓاى آي١ٝ عٌُ يًعٓؿس ايٓطا٥ٞ َٔ خ٬ٍ َطابك١ ايٓطا٤ ايكادَات َ

  َهافش١ ايتصٜٚس .٭دا٤ َٓاضو اؿر ٚؼدًٜدا ايٓطا٤ املٓتكبات ظٛاش ايطفس ملطابك١ ؾٛز٠ دٛاش ايطفس ع٢ً َٔ ؼًُ٘

ايعُٝد ايسٜٚظ إٔ سه١َٛ خادّ اؿسَني أٚيت اٖتُاَا نبريا بط١َ٬ سذاز بٝت اهلل اؿساّ،  ٚعٔ ايتؿدٟ يعاٖس٠ ايتصٜٚس أند

ٚبإغساف ٚتٛدٝ٘ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ، يرا فكد ٚد٘ َدٜس عاّ اؾٛاشات 
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ٚسد٠ َهافش١ ايتصٜٚس بؿا٫ت قدّٚ اؿذاز يف َطاز املًو  بإْػا٤ ٚسد٠ َهافش١ ايتصٜٚس يف مجٝع َٓافر ايدخٍٛ َٚٔ بٝٓٗا

عبدايعصٜص ايدٚيٞ ٚمت ػٗٝص كترب يًفشـ ايفين ب٘ أسدخ أدٗص٠ عٔ ايتصٜٚس ٜعٌُ عًٝ٘ قباط ٚأفازد َٔ ذٟٚ ا٫ختؿاف ع٢ً َداز 

ٜج١ اييت مت تطٜٛسٖا َٔ قبٌ ع٢ً ناْٚرتات ظُٝع ايؿا٫ت ٖٚٛ َٔ ا٭دٗص٠ اؿد« عني ايؿكس»ضاع١، نُا مت تأَني دٗاش  24

املدتؿني بإداز٠ َهافش١ ايتصٜٚس باملدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات يًفشـ ايفٛزٟ ع٢ً اؾٛاشات َٔ قبٌ ايعاًَني ؼت إغساف ٚسد٠ 

َهافش١ ايتصٜٚس، َع اؿسف ع٢ً َٓع ٚقبط نٌ َٔ واٍٚ ايدخٍٛ يًًُُه١ بطسٜك١ غري ْعا١َٝ يًعبح بأَٔ املًُه١ ٚأقاف: 

دد آي١ٝ يًتعاٌَ َع املبعدٜٔ عٔ ايبًد يف ساٍ ٚؾٛهلِ إىل املطاز ٚتبني إبعادِٖ عٔ املًُه١، سٝح ٜتِ ايتشفغ عًِٝٗ َٚٓع نُا تٛ

  ٚمت قبط٘ يف املًُه١« َكسٚب»َصٚز طاف ايعامل ظٛاش   .دخٛهلِ يٮزاقٞ ايطعٛد١ٜ، ٚإعادتِٗ ع٢ً ذات ايسس١ً اييت قدَٛا َٓٗا

١ قبط دٛاش أسد املصٚزٜٔ، ايرٟ ٚدد ظٛاشٙ املصٜف تأغريات يدخٍٛ عدد َٔ ايبًدإ املتكد١َ ع٢ً قؿ« ايسٜٚظ»ٚوهٞ ايعُٝد 

املطتٜٛني ا٭َين ٚا٫قتؿادٟ، سٝح أبد٣ املصٚز تعذب٘ َٔ ع١ًُٝ قبط٘ بعد إٔ طاف ايعامل بٗرا اؾٛاش املصٚز، سٝح ٜعًِ ايعإًَٛ 

يًًُُه١، ٚتتكاعف املط٪ٚي١ٝ ٚاؿسف، خ٬ٍ َٛضِ اؿر، سٝح تتكاعف َٔ أفساد ٚقباط خطٛز٠ دخٍٛ َجٌ ٖ٪٤٫ املصٚزٜٔ 

 اؾٗٛد، يًتدقٝل ٚايسؾد ٚايتأند َٔ نٌ ساز ضٝعرب ػاٙ أزاقٞ املًُه١
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 حبُغ عْذاث اىهذٌ ػيً اىحدبج ببىَذَْت« وهَُت»سصذ خَؼُت خُشَت 

 

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -َادد ايؿكريٟ 

 

٭غداف بايكسب َٔ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف ٚبعض املٛاقع اييت ٜكؿدٖا قٝٛف ايسمحٔ َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٜكّٛ فُٛع١ َٔ ا

زٜاٍ، ٚٚفًكا  400ببٝع ضٓدات خاؾ١ يًٗدٟ مبكابٌ َايٞ  -يف إدسا٤ كايف يٮْع١ُ ٚايتعًُٝات  -شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف 

ع١ًُٝ ايبٝع تٓفر يف أٚقات َتفاٚت١ َٔ قبٌ عدد َٔ ا٫غداف فٗٛيٞ اهل١ٜٛ ٜرنسٕٚ فإٕ » املد١ٜٓ » يًُعًَٛات اييت سؿًت عًٝٗا 

ع٢ً أسد ايطٓدات اييت قاّ » املد١ٜٓ » يًشذاز أِْٗ ٜٓتطبٕٛ إلسد٣ اؾُعٝات اـري١ٜ املدتؿ١ باهلدٟ يف َه١ املهس١َ، ٚسؿًت 

ُع١ٝ اـري١ٜ يًٗدٟ يف َه١ املهس١َ، ٜٚتكُٔ ايطٓد اضِ بػسا٥ٗا قٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، سٝح وٌُ ايطٓد اضِ اؾ

اؿاح با٫قاف١ اىل املبًؼ املدفٛع، ٚبعد اْتٗا٤ ع١ًُٝ ايبٝع ٜكّٛ ايػدـ ايرٟ قاّ بتطٜٛل ايطٓدات بٛقع ختِ اضٛد ايًٕٛ وٌُ عٓٛإ 

ًٝا » املد١ٜٓ » ، ٚنإ ايطٓد ايرٟ سؿًت عًٝ٘ »ٖدٟ خايـ »  ٖٚٛ َا ٜ٪ند اْ٘ مت طباع١ ا٫٫ف َٔ  ،033106وٌُ زقًُا تطًطً

تًو ايطٓدات يبٝعٗا ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف ادسا٤ كايف يٮْع١ُ ٚايتعًُٝات اييت تٓـ عًٝٗا قٛابط بٝع اهلدٟ 

املًُه١ ايعسب١ٝ َػسٚع » داخٌ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، سٝح اؾ١ٗ ايٛسٝد٠ املدٍٛ هلا فكط ببٝع ضٓدات اهلدٟ ٚا٫قاسٞ ٖٞ 

دٗات تكّٛ ببٝع ضٓدات اهلدٟ ٚا٫قاسٞ ٖٞ ) ايربٜد ايطعٛدٟ،  7ٚاييت بدٚزٖا تعاقدت َع » ايطعٛد١ٜ ي٬فاد٠ َٔ اهلدٟ ٚا٫قاسٞ 

غسن١ ا٫تؿا٫ت ايطعٛد١ٜ، غسن١ َٛباًٜٞ، َؿسف ايسادشٞ، غسن١ ايعُٛدٟ يًؿساف١، ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس، با٫قاف١ اىل 

ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ا٫دتُاع١ٝ يًت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ ايدنتٛز » املد١ٜٓ « يف املكابٌ ذنس يـ. يتطٜٛل ا٫يهرتْٚٞإسد٣ غسنات ا

عبداهلل ايطدسإ اْ٘ ٫تٛدد مجعٝات يف َٓطك١ َه١ املهس١َ ؼٌُ ٖرا ا٫ضِ اؾُع١ٝ اـري١ٜ يًٗدٟ يف َه١ املهس١َ، ٚاقاف 

 . ع٢ً ايفٛز يًتشكل َٔ ايٛاقع١ ٫ؽاذ ا٫دسا٤ات ايٓعا١َٝ اي٬ش١َ سٝاٍ ذيو اْ٘ ضٛف ٜتِ ايتٛاؾٌ َع اؾٗات املدتؿ١

تٛاؾًت َع َدٜس َسنص ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ يف َه١ املهس١َ مجعإ ايصٖساْٞ فكاٍ : إْ٘ ٫تٛدد مجع١ٝ ؼٌُ اضِ » املد١ٜٓ  »

ٚنإ ز٥ٝظ فُٛع١ ايبٓو اإلضـ٬َٞ   .!!ٝظاؾُع١ٝ اـري١ٜ يًٗدٟ يف َه١ املهس١َ نذُع١ٝ قا١ُ٥ اٚ مجع١ٝ ؼت ايتأض

يًتُٓٝـ١، ايدنتٛز أمحد بٔ قُد عًٞ قد ْاغد َط٪ٚيٞ غ٪ٕٚ اؿر يف ايطفازات ٚايكٓؿًٝات باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، ايتعإٚ 

املهس١َ ٚاملد١ٜٓ يف تٛدٝ٘ ٚتٛع١ٝ اؿذاز يػسا٤ ضٓدات اهلدٟ ٚا٭قاسٞ َٔ ا٭َانٔ املدؿؿ١، سٍٛ اؿسَني ايػسٜفني يف َه١ 

ٚأغاز ايدنتٛز امحد بٔ قُد عًٞ إىل إٔ َػسٚع املًُه١ يإلفاد٠ َٔ  املٓٛز٠، ٚيف َٓطك١ املػاعس املكدض١، َٚٓافر املًُه١ املدتًف١

َٔ  اهلدٟ ٚا٭قاسٞ قد لح بتٛفٝل َٔ اهلل يف إٜؿاٍ ؿّٛ اهلدٟ ٚا٭قاسٞ يًُشتادني َٔ فكسا٤ اؿسّ، ٚإىل املطتشكني يف ايعدٜد

 . ايدٍٚ ٚاجملتُعات املط١ًُ خازز املًُه١
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 اىشهشاٍّ َخفقّذ ّقبط فشص ضبىػت وحَشاء األعذ ببىَذَْت
 

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  املد١ٜٓ –َٛض٢ اؾٗين 

 

قاّ َدٜس غسط١ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ عبداهلادٟ بٔ دزِٖ ايػٗساْٞ 

دث١ مبٓطك١ املد١ٜٓ ظٛي١ تفكد١ٜ يعدد َٔ ْكاط ايتفتٝؼ ٚايفسش املطتش

املٓٛز٠ َٔ قبٌ غسط١ املٓطك١ َٔ أدٌ َٓع اؿر دٕٚ تؿسٜح ٚا٫ط٬ع ع٢ً 

ضري ايعٌُ، سٝح قاّ بصٜاز٠ تفكد١ٜ يٓكاط فسش قبٛع١ ٚاملفسسات 

ٚقد اضتشدثت غسط١ َٓطك١  .ٚمحسا٤ ا٭ضد، باإلقاف١ إىل كفس املٝكات

ٖـ ْكاط تفتٝؼ ٚفسش يف عدد َٔ املٛاقع ٚذيو ملٓع اؿر دٕٚ تؿسٜح. سٝح 1436اّ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚقُٔ خططٗا املٛمس١ٝ ؿر ٖرا ايع

مت دعِ تًو ايٓكاط باإلَهاْات ايبػس١ٜ ٚاٯي١ٝ، ٚذيو بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات ضعاد٠ َدٜس غسط١ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ عبداهلادٟ 

ادٖا اؿذاز املدايفٕٛ. َٚٔ قُٔ تًو ايٓكاط املطتشدث١ ْكط١ ًٌَ ايػٗساْٞ. ٚمت ؼدٜد َٛاقعٗا قُٔ دزاض١ يطسم ايتٗسٜب اييت ٜست

ْٚكط١ قبٛع١ ْٚكط١ قسٜك١ ْٚكط١ محسا٤ ا٭ضد، باإلقاف١ اىل ْكاط إقاف١ٝ ع٢ً اَتداد ايطسم ايطسٜع١ غ٬ف ْكاط ايتفتٝؼ 

 .ايس٥ٝط١ بطسٜل اهلذس٠
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 دوساث ىيىقبَت ٍِ اىؼذوي ىَغؼفٍ اىهاله األحَش ببىحح 7
 

 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  دد٠ –كاف أْٛز ايط

 

دٚزات ؽؿؿ١ٝ يٮطبا٤ ٚاملطعفني يًٛقا١ٜ َٔ  7أقاَت اإلداز٠ ايعا١َ يًتدزٜب ٚت١ُٝٓ املٛازد ايبػس١ٜ يف ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ 

إ يتكدِٜ خد١َ ممٝص٠ يًعٓا١ٜ ايعد٣ٚ ٚتطاِٖ يف تطٜٛس ا٭ٜدٟ ايعا١ًَ يف املٝدإ اإلضعايف ٚايطسم املج٢ً يًتعاٌَ َع املؿابني يف املٝد

ٚأٚقح ايدنتٛز ضٝف أبٛ شٜد َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًتدزٜب باؿر إٔ إداز٠ ايتدزٜب ٚت١ُٝٓ   .بأزٚاح اؿذٝر ٚا٭طبا٤ ٚاملطعفني

املٛازد ايبػس١ٜ تعهف ع٢ً تكدِٜ ضبع دٚزات ؽؿؿ١ٝ يٮطبا٤ يف ايٛسدات ايتدؿؿ١ٝ َٚطعفٞ ْطام ٢َٓ ٚعسفات َٚصديف١ ع٢ً 

 .٣ يف ٚشاز٠ ايؿش١َداز أزبع١ أٜاّ ٚبايتعإٚ َع اإلداز٠ ايعا١َ ملهافش١ ايعدٚ
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 اىفُصو : هدَت ششعت ىيخقيُو ٍِ خذٍبث اىََينت ىضُىف اىشحَِ

 وحفقذ اىَشبػش« ٍشمضَت اىحح«حشأط

 
 16/09/2015ا٭زبعا٤  َه١-قُد زابع ضًُٝإ

 

د أند َطتػازخادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خاي

ايفٝؿٌ، إٔ ٖٓاى ٖذ١ُ غسض١ يًتكًٌٝ َٔ غإٔ َاٜكدّ َٔ ٖرٙ ايب٬د يٝظ فكط يكٝٛف ايسمحٔ ، ٚإمنا ست٢ َاٜكدّ يًُٛاطٔ، 

نريو ٖٚرٙ أَٛز تعٛدْا عًٝٗا يٝظ ف٢ ٖرا ايعاّ فكط، ٚإمنا ف٢ نٌ عاّ، ٖٚٓاى أعدا٤ اإلض٬ّ ٚأعدا٤ ايعسٚب١ ٚأعدا٤ ايطعٛد١ٜ 

ا ايؿٛز٠ ايسا٥ع١ ايت٢ ٜكّٛ بٗا اإلْطإ ايطعٛد٣، ف٢ مجٝع َٗاَ٘ ف٢ ت١ُٝٓ ٖرا ايب٬د ٚف٢ َطري٠ ٖرٙ ِٖ ايرٜٔ واٚيٕٛ إٔ ٜػٖٛٛ

ايب٬د ٚفُٝا تكدَ٘ ٖرٙ ايب٬د يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خدَات تػسف نٌ إْطإ ٚنٌ َطًِ ، أزدٛ َٔ اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜعٝٓٓا 

ت٣ٛ أفكٌ نريو ٚإٔ لٝب ع٢ً نٌ َٓتكد بإلاشأفكٌ ٖٚرٙ ٢ٖ ايطسٜك١ املج٢ً ع٢ً اإلضتُساز ع٢ً ٖرا املطت٣ٛ َٔ ا٭دا٤ اىل َط

ٚقاٍ مسٛٙ عكب دٛيت٘ أَظ باملػاعساملكدض١ ف٢ ايبد٤ أٚد إٔ أمحد اهلل  ..إلتطاع َهإ اؿطس٠ ف٢ قًٛبِٗ ٚف٢ عِْٝٛٗ ٚف٢ ْفٛضِٗ

اـد١َ ايت٢ ٜطتشكٗا قٝف ايسمحٔ ف٢ ٖرٙ ا٭زاق٢ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ قدز ٖرٙ ايب٬د قٝاد٠ ٚسه١َٛ ٚغعبًا َٚهٓٗا َٔ أدا٤ 

املكدض١ ف٢ ٖرٙ ا٭ٜاّ املبازن١ ٚأزدٛإٔ ٜتكبٌ ضٝد٣ خادّ اؿسَني ايػسٜفني أمجٌ ايتٗا٢ْ ٚايتربٜهات يًُذٗٛد اير٣ ٜ٪دٜ٘ أبٓا٩ٙ 

تِٗ، ٖٚرٙ َدعا٠ فدس َٚدعا٠ َٔ غباب ٖرٙ ايب٬د ف٢ ٖرٙ املػازٜع ،ايرٜٔ أثًذت ؾدز٣ ز٩ٜاِٖ ٖرا ايّٝٛ ِٖٚ ٜباٖٕٛ بإلاشا

ضعاد٠ ٚاعتصاش يهٌ ضعٛد٣ إٔ ٜس٣ ابٓا٤ٙ بٗرٙ ايهفا٠٤ ٖٚرٙ ايكدز٠ ع٢ً إقا١َ َجٌ ٖرٙ املػازٜع، ٚأْا عٓدَا أؼدخ أؼدخ عٔ 

َػسٚع اإلتكإ ٚاؾٛد٠ ايت٢ قاَت بٗا ٖرٙ املػازٜع ضٛا٤ً ف٢ ٖرا املػسٚع )قط١ ؼٌٜٛ ايهٗسبا٤ باملػاعساملكدض١( ٚقبً٘ نإ 

املطتػف٢ ف٢ عسفات ٚا٭طبا٤ ٚايتذٗٝصات ايت٢ فٝ٘ ،ٚاملٗٓدضني هلرا املػسٚع ٚنريو َػسٚع ايطسٜل ايدا٥س٣ ايسابع اير٣ َسزت ب٘ 

 . ٖرا ايّٝٛ ٖٚٛ طسٜل ٜدعٛ أ٫ًٚ اىل غهساهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٚفل ٖرٙ ايب٬د إلقا١َ َجٌ ٖرا املػسٚع

َػسٚع ايطسٜل ايدا٥س٣ ايسابع َتع١ يإلْطإ إٔ ميػ٢ فٝ٘ ٚتطًع اىل إ ٜطتهٌُ ٖرا املػسٚع  ٚقاٍ مسٛٙ: إٕ اؾص٤ اير٣ ألص َٔ

ٖٚٓأ مسٛٙ اؾُٝع قا٬ً٥: أزدٛا َٔ اهلل تعاىل إ  ْٚساٙ بأمجٌ س١ً ع٢ً أمجٌ َد١ٜٓ ،ف٢ أمجٌ أٜاّ اإلْطإ ايطعٛد٣ إٕ غا٤ اهلل ،

أبٓا٤ َٓطك١ َه١ املهس١َ بايرات بإٔ ٜكدَٛا يًشاز ٚاملعتُسَٔ قٝٛف ايسمحٔ َا ٜعني اؾُٝع َٔ أبٓا٤ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚ

ٖٛ أٌٖ هلا ضٛا٤ً اير٣ ٜكدَٗا اٚاير٣ ٜطتكبًٗا َٔ خد١َ َٚٔ زعا١ٜ ٚأزدٛ يكٝٛف ايسمحٔ إٔ ٜ٪دٚا َٓاضهِٗ بُٝٔ ٜٚطس ٚبؿش١ 

د١َ قٝٛف ايسمحٔ ، ٖرٙ ٢ٖ تٛدٝٗات قا٥د ٖرٙ ايب٬د ٚأند مسٛأَرياملٓطك١ إٔ نٌ َاف٢ ٖرٙ ايدٚي١ ٜطدس ـ . دٝد٠ إٕ غا٤ اهلل

 . ، ًَو ٖرٙ ايب٬د ٚضٛف واضبٓا عًٝٗا بعد ٖرا اؿر ، ْٚسدٛ إٔ ْٓذح إٕ غا٤ اهلل ف٢ إختٝاز ضٝد٣ خادّ اؿسَني ايػسٜفني

ت سادث١ ايسافع١ فكط ٖٚٓاى ٚزدًا ع٢ً ض٪اٍ سٍٛ بعض َٔ أضتػًٛا سادث١ ايسافع١ يإلضا٠٤ يًًُُه١ قاٍ مسٛٙ: ٖٞ يٝط ٖذ١ُ غسض١

َٔ ٜطتػٌ نٌ غ٧ ، ٖٚٓاى ٖذ١ُ غسض١ ف٢ اؿكٝك١ يًتكًٌٝ َٔ غإٔ َاٜكدّ َٔ ٖرٙ ايب٬د يٝظ فكط يكٝٛف ايسمحٔ ، ٚإمنا 

ست٢ َاٜكدّ يًُٛاطٔ نريو ٖٚرٙ أَٛز تعٛدْا عًٝٗا يٝظ ف٢ ٖرا ايعاّ فكط ٚإمنا ف٢ نٌ عاّ ، ٖٓاى أعدا٤ اإلض٬ّ ٚأعدا٤ 

أعدا٤ ايطعٛد١ٜ ِٖ ايرٜٔ واٚيٕٛ إٔ ٜػٖٛٛا ايؿٛز٠ ايسا٥ع١ ايت٢ ٜكّٛ بٗا اإلْطإ ايطعٛد٣ ف٢ مجٝع َٗاَ٘ ف٢ ت١ُٝٓ ٖرا ايعسٚب١ ٚ

ايب٬د ٚف٢ َطري٠ ٖرٙ ايب٬د ٚفُٝا تكدَ٘ ٖرٙ ايب٬د يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خدَات تػسف نٌ إْطإ ٚنٌ َطًِ ، أزدٛ َٔ اهلل 

ضتُساز ع٢ً ٖرا املطت٣ٛ َٔ ا٭دا٤ اىل َطت٣ٛ أفكٌ نريو ٚإٔ لٝب ع٢ً نٌ َٓتكد بإلاش أفكٌ ضبشاْ٘ ٚتعاىل إٔ ٜعٝٓٓا ع٢ً اإل
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ٚقاٍ مسٛٙ :إٕ اؿاي١ ا٭١َٝٓ  أَٓٝا ٚؾشٝا. ٖٚرٙ ٢ٖ ايطسٜك١ املج٢ً إلتطاع َهإ اؿطس٠ ف٢ قًٛبِٗ ٚف٢ عِْٝٛٗ ٚف٢ ْفٛضِٗ

ٓاى ْكـ أبدًا ، ْٚسدٛ َٔ اهلل إ ٜتُِ عًٝٓا ٖرٙ ايٓع١ُ ٚإٔ ٫ودخ ٚايؿش١ٝ ممتاش٠ ٚنٌ اـدَات تكدّ ٚنٌ غ٧ٝ َتٛفس ٚيٝظ ٖ

ٚنإ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ  . َاٜهدزؾفٛ ٜٚعهس ؾفٛ اؿذٝر ف٢ ٖرا ايعاّ

ادات اؾٗات ٚايكطاعات ٚا٭دٗص٠ اؿر املسنص١ٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايفٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص قد تفكد أَظ اضتعد

 . اؿه١َٝٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ، ٚايتأند َٔ تأٖبٗا يتكدِٜ أفكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ يف ٜطس ٚأَٔ ٚطُأ١ْٓٝ

ٚمشًت دٛي١ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ايٛقٛف ع٢ً داٖص١ٜ ناف١ املسافل ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ، يف ٢َٓ َٚصديف١ ، نُا شاز 

أضس٠ إْعاؽ  3ضسٜس اضتكباٍ، ٚ 25تػف٢ غسم عسفات ٚايرٟ ٜتهٕٛ َٔ أقطاّ عد٠، ٖٚٞ: قطِ ايطٛاز٨، ٜٚتهٕٛ َٔ َسافل َط

ضسًٜسا يكطِ ايسداٍ،  54أضس٠ ملا بعد ايتربٜد، ٚقطِ ايتِٜٓٛ ٜتهٕٛ َٔ  5ضسًٜسا يًتربٜد، ٚ 17ضسًٜسا يكسبات ايػُظ، ٚ 23قًيب، ٚ

غسف عصٍ،  4ضسًٜسا، باإلقاف١ إىل  48ٜٚتهٕٛ قطِ ايعٓا١ٜ املسنص٠ َٔ  .غسف َفسد٠ 4ٍ، ٚغسف يًعص 5ضسًٜسا يكطِ ايٓطا٤، ٚ 38ٚ

 3عٝاد٠، َٓٗا عٝادتإ يًكُاد، ٚغسفتإ فٗصتإ بأسدخ ا٭دٗص٠ اؾساس١ٝ، فُٝٗا  21أَا قطِ ايعٝادات اـازد١ٝ فٝتهٕٛ َٔ

 .١، ٚٚسدتٞ غطٌٝ ن٢ً َٔ أسدخ ا٭دٗص٠أضس٠ يإلفاق١، ٚغسف١ ي٫ًٛد٠ فٗص٠ بايهاٌَ ي٬ستٝادات املطًٛب

ٚيف غإٔ َتؿٌ زأع أَريَٓطك١ َه١ املهس١َ ادتُاع ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ مبكس اإلَاز٠ يف فُع اإلدازات  َسنص١ٜ اؿر

ع٢ً  اؿه١َٝٛ ع٢ُ املػاعس املكدض١ ، ٚاضتعسض خ٬ي٘ تٛشٜع املٛاقع مبذُع ايدٚا٥س اؿه١َٝٛ، ع٢ُ املػاعس ٚاييت دا٤ات بٓا٤

ا٭ٚاَس ايطا١َٝ ايكاق١ٝ باخ٤٬ املػاعس املكدض١ َٔ اؾٗات اييت ٫تكدّ خدَات َباغس٠ يًشذاز ) يتدؿٝـ َٛاقعٗا ٫ضهإ 

ٚيف ٖرا اـؿٛف عًُت ايًذ١ٓ ايتٓفٝر١ٜ ملتابع١ ْكٌ اإلدازات  .اؿذاز بٗا ( ْٚكًِٗ جملُع اؾٗات اؿه١َٝٛ ع٢ُ املػاعس املكدض١

فُٝا أٚقشت ٚشاز٠ اؿر خ٬ٍ ا٫دتُاع إٔ عدد اؿذاز املطذًني  .َٛقعًا تابع١ يعدد َٔ اؾٗات ٤16 ٚاختصاٍ اؿه١َٝٛ ع٢ً إخ٬

% 36% َٔ اؿذاح عرب ايٓكٌ ايرتددٟ ، ٚ 41ًَٕٝٛ ساز ،٫فت١ إىل أْ٘ ضٝتِ ْكٌ  1.3ع٢ً ايٓعاّ املٛسد بٛشاز٠ اؿر بًؼ أنجس َٔ 

َكعد، فُٝا تطتٗدف خ٬ٍ َٛضِ  816.418ساف١ً فٗص٠ بٓشٛ  17.832املػاعس ، ٚمت تأَني  % عرب قطاز23بٛاضط١ ايٓكٌ ايعادٟ ٚ 

ٚعٔ داٖص١ٜ املػاعس ٫ضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ، ذنست إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ بإَاز٠  داٖص١ٜ املػاعس . ًَٕٝٛ ساز 29اؿر اؿايٞ ْكٌ 

ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ قاَت ايًذ١ٓ املػه١ً بس٥اض١ اإلَاز٠ َٚػازن١  َٓطك١ َه١ املهس١َ أْ٘ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝٗات أَري املٓطك١ ز٥ٝظ

َٓدٚبٞ )ٚشاز٠ ايػ٪ٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ اإلداز٠ املسنص١ٜ يًُػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ ٚأَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚٚشاز٠ اؿر َٚػسٚع إضهإ 

تأند َٔ داٖص١ٜ املدُٝات ٚاملسافل ٫ضتكباٍ اؿذاز اؿذاز مبػعس ٢َٓ ٚغسن١ املٝاٙ ايٛط١ٝٓ ٚإداز٠ نٗسبا٤ َه١ املهس١َ(، بايـ

يف املػاعس املكدض١ بعدد َٔ اؾ٫ٛت املٝدا١ْٝ باملػاعس املكدض١ . ٚافتتح ا٭َريخايد ايفٝؿٌ قط١ ؼٌٜٛ نٗسبا٤ املػاعساملسنص١ٜ 

 .ًَٝاز زٜاٍ 1.4َٝذافٛيت أَبري بك١ُٝ  1500بطاق١ 
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 ٍهبً األػضبء إسشبد اىحدبج ىؼذً وقىػهٌ فٍ ٍخبىفبث ششػُت«: األٍش ببىَؼشوف»
 

 16/09/2015ا٭زبعا٤  ايسٜاض –َػازٟ ايهسمشٞ 

 

ايٓٗٞ عٔ املٓهس ايػٝذ أند َطاعد ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايدٚزٜات املٝدا١ْٝ ٚاملسانص ايتٛد١ٝٗٝ يف ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚ

مخٝظ ايصٖساْٞ، إٔ َٔ أبسش َٗاّ ا٭عكا٤ تٛدٝ٘ اؿذاز ٚإزغادِٖ ٚؼرٜسِٖ َٔ ايٛقٛع يف املدايفات ايػسع١ٝ إٕ ٚددت، 

ٚنريو إٖدا٤ ايهتب ٚاملطٜٛات ٚايطٝدٜات، ٚدعٛتِٗ يصٜاز٠ املعازض ايتٛع١ٜٛ املٛدٛد٠ يف املسانص. َبٝٓا إٔ فرتات ايعٌُ يف َٛضِ 

ٖـ ضتهٕٛ َكط١ُ ع٢ً فرتتني ؾباس١ٝ َٚطا١ٝ٥. ٚأقاف: إٕ ايس٥اض١ تطاِٖ ببرٍ دٗٛدٖا يف تٛع١ٝ سذاز بٝت 1436ٖرا ايعاّ سر 

اهلل اؿساّ ْٚؿشِٗ ٚإزغادِٖ ٚؼرٜسِٖ َٔ ايٛقٛع يف املدايفات ايػسع١ٝ، َٔ خ٬ٍ املسانص ايتٛد١ٝٗٝ يف عسف١ ٚدبٌ ثٛز َٚكرب٠ 

ٚغدد خ٬ٍ ا٫دتُاع ايرٟ غٗد سكٛز  .«ٚدبٌ ايٓٛز ٚاؾعسا١ْ ٚايفسق١ ايتٛد١ٝٗٝ عٓد َطذد ايبٝع١املع٠٬ َٚهتب١ َه١ املهس١َ 

د ا٭عكا٤ املػازنني يف اؿر ع٢ً ايتٛؾٝات اي٬ش١َ ٚآي١ٝ ايعٌُ مب٢ٓ ّٜٚٛ ايرت١ٜٚ ّٜٚٛ ايعٝد ٚأٜاّ ايتػسٜل. َطايًبا ا٭عكا٤ بايتكٝ

 .اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ املػازن١، ٚايسفل يف ايتعاٌَ َع اؿذاز ٚأ١ُٖٝ إبساش بطاق١ ايعٌُبا٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚايتعإٚ َع اؾٗات 
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 ٍخبىفت فٍ ٍطببخ إلػبشت اىحدبج 5274هُئت اىغزاء حضبظ 

 

 

 ايسٜاض – َه١

 

تفكد َفتػٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ املهًفٕٛ بايعٌُ يف 

١ َٓػأ٠ غرا١ٝ٥ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملدٜٓ 2266َٛضِ اؿر 

كايف١ ؾش١ٝ ٚف١ٝٓ يف  3052َٜٛا، ٚقبطٛا  27املٓٛز٠ خ٬ٍ 

َطابذ إعاغ١ َٚطاعِ ٚق٬ت ٚدبات ضسٜع١ َٚسانص متٜٛٔ 

َٚطتٛدعات غرا١ٝ٥ ٚكابص ٚسًٜٛات ٚأضٛام َسنص١ٜ 

 .نذِ َٔ ا٭غر١ٜ املدايف١ فٝٗا ٬َٚ5395سِ، ٚأتًفٛا 

َٓػأ٠ غرا١ٝ٥  1167، إٔ َفتػٝٗا بايعاؾ١ُ املكدض١ تفكدٚا www.sfda.gov.sa يف بٝإ ع٢ً َٛقعٗا ا٫يهرتْٚٞ« اهل١٦ٝ»ٚأٚقشت 

كايف١ غرا١ٝ٥ يف ؿّٛ ٚدٚادٔ ٚأمساى َٚٓتذات أيبإ ٚضًطات ٚخكساٚات  1935، ٚقبطٛا 1436/ 11/ 27-1خ٬ٍ ايفرت٠ 

 4ايف١ إلت٬فٗا، إقاف١ إىل إغ٬م نذِ َٔ ا٭غر١ٜ املد 4883ٚفٛان٘ ٚذز٠ ٚشٜٛت ْبات١ٝ ٚغٛن٫ٛت٘ ٚبٗازات ٚبكٛيٝات، ٚؾادزٚا 

َٓػأ٠ غرا١ٝ٥ تػٌُ َطابذ إعاغ١ َٚطاعِ ٚق٬ت  1099ٚيفتت إىل إٔ املفتػني باملد١ٜٓ املٓٛز٠ تفكدٚا  .َٓػآت غرا١ٝ٥ كايف١

يف١ كا 1117، ٚقبطٛا 1436/ 11/ 26-1ٚدبات ضسٜع١ َٚسانص متٜٛٔ َٚطتٛدعات غرا١ٝ٥ ٬َٚسِ ٚكابص ٚسًٜٛات خ٬ٍ ايفرت٠ 

 .يرتا َٔ ا٭غر١ٜ املدايف١ 420نذِ ٚ 512غرا١ٝ٥ يف ؿّٛ ٚدٚادٔ َٚٓتذات أيبإ ٚعؿا٥س ٚضًطات ٚخكساٚات ٚفٛان٘، ٚؾادزٚا 

ٛف ٚأغازت اهل١٦ٝ إىل إٔ فسقٗا ايتفتٝػ١ٝ شٚدت أَاْيت ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ظُٝع املدايفات ايؿش١ٝ ٚايف١ٝٓ اييت مت ايٛق

ٚناْت ايفسم  .َتابع١ تؿشٝح ٖرٙ املدايفات« اهل١٦ٝ»يٝا تطبٝل ٥٫ش١ ايػساَات ٚاؾصا٤ات ايبًد١ٜ عًٝٗا، ٜٚتٛىل َفتػٛ عًٝٗا يتتٛ

ايتفتٝػ١ٝ ايتابع١ ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ نجفت دٗٛدٖا يتفكد َطابذ اإلعاغ١ ٚاملطاعِ َٚسانص ايتطٛم ايػرا٥ٞ َٚطتٛدعات 

َٚه١ املهس١َ، بٗدف ايتأند َٔ ض١َ٬ ايػرا٤ ايرٟ ٜكدّ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚذيو اْط٬قا َٔ املٗاّ  ا٭غر١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ٚزؾدت ايفسم ايتفتٝػ١ٝ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ كايفات ؾش١ٝ يف بعض تًو ا٭َانٔ، متجًت يف  .املٛن١ً ي١٦ًٝٗ َٔ قبٌ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا

دزد١ اؿساز٠ أٚ ؼت أغع١ ايػُظ، ٚعدّ ا٫ٖتُاّ بايٓعاف١ ايعا١َ يف َٛاقع إعداد ايطعاّ  ؽصٜٔ أغر١ٜ يف َطتٛدعات تستفع فٝٗا

 ٚؽصٜٓ٘، ٚازتفاع دزدات اؿساز٠ يف ٖرٙ املٛاقع، ٚعدّ َساعا٠ ايتدابري ايٛقا١ٝ٥ ٚايؿش١ٝ َٔ قبٌ عاًَني يف َٓػآت ايػرا٤، َٚٔ بٝٓٗا

، ٚض٤ٛ ْعاف١ ا٭ضطح امل٬َط١ يًػرا٤، إقاف١ إىل ع١ًُٝ ايكًٞ املتهسز بايصٜت عدّ ازتدا٤ قفاشات ٚنُاَات أثٓا٤ إعداد ا٭طع١ُ

 .ذات٘
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 وصىه اىذفؼت األوىً إىً ٍنت

 

 املهس١َ َه١ - ٚاع

 

سادا ٚساد١  34ٚؾًت إىل َه١ املهس١َ أَظ ايدفع١ ا٭ٚىل َٔ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚعددِٖ 

ساز ٚساد١ ٜطتكٝفِٗ بسْاَر قٝٛف خادّ  2400بانطتاْٝا، ٚذيو َٔ بني  15ْٝبايٝا ٚ 19بانطتإ، بٛاقع َٔ دٚييت ْٝباٍ ٚ

ٚنإ يف اضتكباٍ ايكٝٛف يد٣ ٚؾٛهلِ إىل َكس  .اؿسَني ايػسٜفني يتأد١ٜ فسٜك١ اؿر ع٢ً ْفك١ املًو املفد٣ اـاؾ١ هلرا ايعاّ

املدٜس ايتٓفٝرٟ يربْاَر قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني، عبداهلل املدجل ٚز٩ضا٤ ايربْاَر يف أبساز َسعٞ بٔ قفٛظ َه١ املهس١َ 

ْٚكٌ املدٜس ايتٓفٝرٟ يًربْاَر يًكٝٛف ؼٝات خادّ اؿسَني ايػسٜفني، َتُٓٝا إٔ هعٌ إقاَتِٗ يف َه١  .ايًذإ ايعا١ًَ بايربْاَر

ٚأند املدجل إٔ اضتكاف١ خادّ اؿسَني هل٪٤٫ اؿذاز ٖٞ  .ٚأَإاملهس١َ إقا١َ طٝب٘ ٖا١٦ْ ٚإٔ ٜهًُٛا َٓاضو اؿر ٚايعُس٠ بٝطس 

 .املاَتداد ٫ٖتُاّ قٝاد٠ ٖرٙ ايب٬د املبازن١ بأَٛز املطًُني ٚتٛاؾٌ ملطري٠ اـري ٚايعطا٤ يكاد٠ املًُه١ ػاٙ ايعامل اإلض٬َٞ يف ايع

خادّ اؿسَني ايػسٜفني ايرٟ أؾبح َٓاز٠ ٜتطابل  َٔ داْبِٗ أعسب ايكٝٛف عٔ ضعادتِٗ باختٝازِٖ يٝهْٛٛا قُٔ بسْاَر قٝٛف

 .إيٝٗا اؾُٝع ي٬ْكُاّ ؼت يٛا٥٘، زافعني غهسِٖ ـادّ اؿسَني ايػسٜفني ع٢ً َا قدَ٘ ٜٚكدَ٘ ـد١َ املطًُني يف ايعامل أمجع

زِٖ، ٚأْٗٝت إدسا٤ات دخٛهلِ يف ٚأٚقشٛا أْ٘ َٓر ٚؾٛهلِ إىل َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف دد٠ ٚددٚا ؾ١ٓ ا٫ضتكباٍ يف اْتعا

َٚٔ املكسز إٔ ٜتٛاىل ٚؾٍٛ بك١ٝ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜفني إىل  .ٚقت قٝاضٞ ست٢ ٚؾٛهلِ إىل َكس ضهِٓٗ يف َه١ املهس١َ

 1000 دٚي١ إىل داْب 70ساز َٔ أنجس َٔ  1400َطاز املًو عبدايعصٜص يف دد٠ تباعا خ٬ٍ ا٭ٜاّ املكب١ً ست٢ ٜهتٌُ عددِٖ ايبايؼ 

 .ساز َٔ ذٟٚ غٗدا٤ فًططني
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 ػْقبوٌ: ميَبث اىَيل أثيدج صذوس اىدَُغ

 ٍِ حدبج أوسوبب وأٍشَنب 73وفبة وإصببت 

 

( يف سادث١ 41َٔ سذادٗا ٚإؾاب١ ) 10نػفت امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ ملطٛيف سذاز تسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَسٜها ٚأضرتايٝا عٔ ٚفا٠ 

ٚأٚقشت امل٪ضط١ إٔ املتٛفني َِٓٗ ضت١ َٔ اؾٓط١ٝ ايرتن١ٝ، ٚاثٓإ َٔ  .ع١ املاقٞضكٛط ايسافع١ باملطذد اؿساّ عؿس اؾُ

( تسنٝا ٚث٬ث١ بسٜطاْٝني، بعكِٗ خسز َٔ َطتػفٝات َه١ 38اؾٓط١ٝ ايربٜطا١ْٝ َٚجًِٗ َٔ سذاز بًذٝها، أَا املؿابٕٛ فُِٓٗ )

ٚهلِ ٚامل٪ضط١ ا١ًٖٝ٫ ملطٛيف سذاز تسنٝا املهس١َ ٚايبك١ٝ َاشايٛا ٜتًكٕٛ ايع٬ز، مبتابع١ َطتُس٠ َٔ َهاتب غ٪ٕٚ سذاز د

إىل ذيو، زفع ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ املطٛف طازم عٓكاٟٚ غهسٙ ايهبري ملكاّ خادّ  .َٚطًُٞ أٚزٚبا ٚأَسٜها ٚأضرتايٝا

اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد، ٚمسٛ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ، ٚٚشٜس 

ٚاؿسف ع٢ً تكدِٜ أفكٌ اـدَات ايطب١ٝ هلِ ٚمتهِٝٓٗ َٔ اؿر، ع٢ً َتابعتِٗ ايدا١ُ٥ يًشذاز املؿابني ٚتفكدِٖ باملطتػفٝات 

ْٚٛٙ عٓكاٟٚ عسف خادّ اؿسَني ايػسٜفني ع٢ً تفكد أسٛاٍ اؿذاز املؿابني بٓفط٘ يف  .أدا٤ املٓاضو بهٌ ضٗٛي١ ٜٚطس

اضب١ املكؿسٜٔ أثًذت املطتػفٝات ٚتٛدٝٗ٘ تكدِٜ اـدَات ايع٬د١ٝ هلِ ع٢ً أع٢ً َطت٣ٛ، َ٪ندا إٔ نًُات املًو املفد٣ عٔ ق

 .ؾدٚز مجٝع اؿذاز ٚايكا٥ُني ع٢ً ايبعجات
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 ٍطبس اىَذَْت َغخقبو آخش طبئشة حدبج اىدَؼت

 

سادا، فُٝا ٜٛاؾٌ املطاز اضتكباٍ  497.346بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني ست٢ أَظ ملطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ساز َٔ  18500أيف ساز، ٚتطتكبٌ َد١ٜٓ سذاز ايرب  ١12، ٜٚبًؼ عدد اؿذاز ايطٛزٜني ٖرا ايعاّ طا٥سات اؿذاز ست٢ اؾُع١ املكبً

ٚيف ضٝام آخس، ٜطتُس تٓفٝر ايربْاَر ايرتسٝيب بكٝٛف ايسمحٔ ؼت إغساف ٚشازتٞ اؿر ٚايتعًِٝ  .كتًف ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلض١َٝ٬

سسًتني ا٫بتدا١ٝ٥ ٚاملتٛضط١ ٫ضتكباٍ اؿذاز فٛز ٚؾٛهلِ يؿاي١ اؿذاز مبطاز مبػازن١ عدد َٔ ط٬ب َدازع املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ امل

ٍ ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص، مبا٤ شَصّ ٚايعذ٠ٛ ٚايٓعٓاع ٚايٛزد املدٜين ٚا٭ٖاشٜر املد١ٜٝٓ ايػٗري٠، ٚاييت ناْت تسدد قدميا عٓد ٚؾٛ

ٜٚٗدف ايربْاَر يػسع  .ٓبٟٛ ايػسٜف ٚنٌ املطافسٜٔ َٔ َٛاطٓني َٚكُٝنيايصٚاز إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، يف َػٗد أبٗر شٚاز املطذد اي

ق١ُٝ خد١َ اؿذاز يف ْفٛع ايٓؼ٤ ٚتأؾٌٝ ٖرٙ اـد١َ اييت نإ عًٝٗا اٯبا٤ ٚا٭دداد يدِٜٗ ٚبٝإ أُٖٝتٗا ٚفكًٗا ٚتفعٌٝ ٖرٙ 

 .ايرباَر ايتطٛع١ٝ
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 وصىه اىفىج األوه ٍِ حدبج عىسَب

 

ٖـ، ٚٚؾٌ إىل َه١ ١1436 ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ أٍٚ ط٥٬ع اؿذاز ايطٛزٜني ايكادَني ملٛضِ سر عاّ اضتكبًت امل٪ضط١ ا٭ًٖٝ

( ضٛزٜني بس٥اض١ املطٛف ٚضِٝ بٛغ٘، 43ٚأقاَت امل٪ضط١ بايتعإٚ َع َهتب ) .( سادا319املهس١َ ايفٛز ا٭ٍٚ َِٓٗ ٚعددِٖ )

 .سٝب١ٝ ٚاجملطات اؿذاش١ٜ ٚتكدِٜ َا٤ شَصّ ٚباقات ايٛزٚد ٚايٛدبات ٚاهلداٜاسف٬ تسسٝبٝا خاؾا اغتٌُ ع٢ً إيكا٤ ايهًُات ايرت

ٚتابع سفٌ ا٫ضتكباٍ يف َكس ضهِٓٗ مبه١ املهس١َ عكٛ فًظ اإلداز٠ املػسف ع٢ً قطاع سذاز مشاٍ اؾصٜس٠ ايعسب١ٝ املطٛف 

املطٛف ٚضِٝ عديٞ بٛغ١،  ١43 املٝدا١ْٝ زقِ ف٪اد بػاز٠، َٚعاْٚٛ ايكطاع عدْإ اؾبايٞ ٚباضِ عامل، ٚز٥ٝظ فُٛع١ اـدَ

ٚعرب اؿذاز عٔ ضعادتِٗ مبا ٚددٚٙ َٔ سطٔ اضتكباٍ يف   .بإغساف َٔ ز٥ٝظ امل٪ضط١ املٗٓدع عباع قطإ ْٚا٥ب٘ قُد َعادٝين

( 12ٚضٝ٪دٟ ) .ٛي١بًدِٖ ايجاْٞ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، َػددٜٔ ع٢ً إٔ زسًتِٗ يٮزاقٞ املكدض١ ناْت يف غا١ٜ ايٝطس ٚايطٗ

أيف ضٛزٟ ايسنٔ اـاَظ ٖرا ايعاّ، ضٝكدَٕٛ عٔ طسٜل ا٥٫ت٬ف ايطٛزٟ َٔ دٍٚ اؾٛاز ا٭زبع )يبٓإ ٚا٭زدٕ َٚؿس ٚتسنٝا(، 

( دٚي١ عسب١ٝ، ٚضط َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ ايتط٬ٝٗت ٚتريٌٝ 19( أيف ساز َٔ ) 300فُٝا أنًُت امل٪ضط١ داٖصٜتٗا ٫ضتكباٍ قساب١ )

ؿعٛبات يكُإ أدا٥ِٗ سذِٗ ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ٚعٛدتِٗ إىل ب٬دِٖ ضاملني غامنني بإذٕ اهلل، يف ظٌ اـدَات اييت تكدَٗا ناف١ اي

سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني ممج١ً يف ٚشاز٠ اؿر َٚ٪ضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚناف١ اؾٗات ذات ايع٬ق١ املع١ٝٓ غد١َ 

 .سذاز بٝت اهلل اؿساّ
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 ث ىخقيُص صٍِ سحيت اىحبج بُِ اىَذُإخشاءا

 

 .إيػا٤ ْعاّ إزغاد اؿاف٬ت ايتكًٝدٟ مبسانص ايتٛدٝ٘- 

ٚطسقات َػسٚع إزغاد ساف٬ت ْكٌ اؿذاز ايرٟ تػازى فٝ٘ عد٠ دٗات ٜٚعتُد ع٢ً تٛفري َسغدٜٔ َ٪ًٖني ًَُٚني بػٛازع - 

اد١ إىل تٛدِٝٗٗ ملهتب أٚ فُٛع١ اـد١َ املٝدا١ْٝ ٫ضت٬ّ إٜؿاٍ اؿذاز إىل َكاز ضهِٓٗ َباغس٠ دٕٚ اؿ-  .ايعاؾ١ُ املكدض١

 .اؾٛاشات ٚإْٗا٤ إدسا٤ات ا٫ضتكباٍ
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 مشبفب ٍِ خذة فٍ خذٍت اىحدبج 120

 

 

ٚأند املدٜس ايعاّ  .ٜػازى تعًِٝ دد٠ بفسق١ نػف١ٝ َتها١ًَ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ مبطاز املًو عبدايعصٜص ٚاملػاعس املكدض١

هلل بٔ أمحد ايجكفٞ، إٔ ايهػاف١ عٌُ إْطاْٞ ْبٌٝ ي٘ أثسٙ ايهبري يف َد ٜد ايعٕٛ مبدتًف اجملا٫ت ا٫دتُاع١ٝ يًتعًِٝ ظد٠ عبدا

ُٜٚٓٞ يد٣ ايطايب زٚح اإلٜجاز ٚايتكش١ٝ ٚت١ُٝٓ سب اـري ٚا٭عُاٍ ايتطٛع١ٝ خاؾ١ سُٝٓا ٜتعًل ا٭َس عذاز بٝت اهلل اؿساّ. ٚأغاز 

نػافا ٚقا٥دا َٚػسفا نػفٝا يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٖرا ايعاّ.  120د٠ خايد فكٌ إىل َػازن١ َدٜس ايٓػاط ايط٬بٞ بتعًِٝ د

 ايطاز١٥ اؿا٫ت يف ٚاملطاعد٠ ايطٔ نباز ْٚكٌ َٚطاعد٠ اؿذاز ٚإزغاد املطح يف اؿذٝر ـد١َ ٚإْطا١ْٝ ٚط١ٝٓ َٗاّ دا٤ألٚذيو 

 . خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞيف أعُاهلا بدأت دد٠ نػاف١ إٔ إىل َػريا املٗاّ َٔ ٚغريٖا
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم
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