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 تُظى يؼشض انحح بًستشفى انًهك فهذ  صحت انًذٌُت انًُىسة

 

 عَٛا2015ضبتُدل16ٖـ املٛاؾل1436ذٚ اؿذ١  2املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

 ْعُت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١املد١ٜٓ املٓٛز٠ ممج١ً بإداز٠ ايتٛع١ٝ ايد١ٜٝٓ َؤخسًا َعسض اؿر مبطتػؿ٢ املًو ؾٗدايعاّ

باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٜٚكِ املعسض ايتٛعٟٛ عددًا َٔ ايًٛسات ايتعسٜؿ١ٝ ٚغاغات عسقُس٥ٞ ٚخسٜط١ ػطٝد١ٜ ملٓاضو اؿر ٚأسهاَ٘ 

 .است٣ٛ املعسض ع٢ً نتٝباتٛزضا٥ٌ َٚطٜٛات ٚتسمج١ ملعاْٞ ايكسإ ايهسِٜ بًػات كتًؿ١ ٚؾؿت٘ خط٠ٛ غط٠ٛ

ٚأٚقح َدٜس إداز٠ ايتٛع١ٝ ايد١ٜٝٓ بؿش١املد١ٜٓ ايػٝذ عبد اهلل املسٚاْٞ إٔ اشلدف َٔ إقا١َ املعسض ايرٟ ٜطتُس ملد٠ أضبٛع َٓتازٜذ 

اضو اؿر ٚطسم ايٛقا١ٜ َٓاألَساض ٜٚطِٗ يف دعِ اؾٗٛد املبرٚي١ َٔ قبٌ اؾتتاس٘ ٖٛ املطا١ُٖ يف تٛع١ٝ املٛاطٔ ٚاملكِٝ سٍٛ َٓ

 .ـد١َاؿذٝر ٚتطٌٗٝ أدا٤ املٓاضو مبطاعد٠ اؾٗات اؿه١َٝٛ األخس٣ -حيؿعٗا اهلل-سهَٛتٓا ايسغٝد٠ 
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 ػبيب" بمشٌت سخبل أنًغ 08سٍبحت ػسٍش تُظى يهشخبٌ "سحهت انحح.. راكشة  

 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  16املٛاؾل  ٖـ 1436ذٚ اؿذ١  02أبٗا 

 

عاَا"، ٚذيو يف قس١ٜ زداٍ أملع ايذلاث١ٝ،  80تٓعِ اشل١٦ٝ ايعا١َ يًطٝاس١ ٚايذلاخ ايٛطين مبٓطك١ عطرل َٗسدإ "زس١ً اؿر .. ذانس٠ 

املٗٓدع قُد ايعُس٠ إٔ  ٚأٚقح َدٜس عاّ اشل١٦ٝ ايعا١َ يًطٝاس١ ٚايذلاخ ايٛطين باملٓطك١ .َٜٛا 12اعتبازًا َٔ اؾُع١ املكب١ً ٚملد٠ 

املٗسدإ حيٌُ طابع ضٝاس١ ايجكاؾ١ ٚايذلاخ ايرٟ عُدت اشل١٦ٝ ع٢ً تؿعًٝ٘ يف اآل١ْٚ األخرل٠ بتٛدٝٗات ز٥ٝظ اشل١٦ٝ ؾاسب ايطُٛ 

عاّ نُا املًهٞ األَرل ضًطإ بٔ ضًُإ يف مجٝع َٓاطل املًُه١، َبًٝٓا إٔ املٗسدإ ٜأتٞ قُٔ املطاعٞ يتؿعٌٝ ايٓػاط ع٢ً َداز اي

ٚأقاف ايعُس٠ إٔ املٗسدإ ٜػٌُ دٛالت ضٝاس١ٝ ع٢ً املتاسـ  ".ْؿت عًٝ٘ َبادز٠ "عطرل.. ٚد١ٗ ضٝاس١ٝ ز٥ٝط١ٝ ع٢ً َداز ايعاّ

ٚاملطاز ايػسقٞ بايكس١ٜ، ٚعسض َطسسٞ تساثٞ بعٓٛإ "ْٜٛٓا اؿر"، َٚطسس١ٝ عٛد٠ اؿذاز، ٚزنٔ ٖداٜا اؿذاز، ٚقؿ١ طسٜل 

ْٛزاَا ايكس١ٜ ٖٚٛ عباز٠ عٔ َػٗد يعٛد٠ اؿذاز َع قدّٚ قٝـ املٗسدإ، نريو تكدِٜ عسٚض َس١ٝ٥ يًشر اؿر َٚطسح ايطؿٌ، ٚبا

ع قدميا ع٢ً اؿؿٕٛ ايذلاث١ٝ، إىل داْب املػازن١ بٓػٝد "ٜا زاسًني"، داعًٝا مجٝع ايصٚاز ٚأٖايٞ املٓطك١، إىل شٜاز٠ ايكس١ٜ ٚاالضتُتا

 .تمبا ٜكدَ٘ املٗسدإ َٔ بساَر ٚؾعايٝا
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 تذسٌببث يكثفت نفشق اإلَمبر انًبئً وانغىاصٍٍ بمىاث انذفبع انًذًَ فً انحح

 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  16ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ اؿذ١  02ايسٜاض 

 

ٓؿٝر اـط١ ايعا١َ ْؿرت إداز٠ تدزٜب ايدؾاع املدْٞ باؿر ايّٝٛ، بسْافًا تدزٜبًٝا ملٓطٛبٞ ؾسم اإلْكاذ املا٥ٞ ٚايػٛف، املػازنني يف ت

ملٛاد١ٗ ايطٛازئ خالٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، يًتأند َٔ داٖصٜتِٗ ألدا٤ َٗاَِٗ يف ايتعاٌَ َع كاطس ايطٍٝٛ ٚاألَطاز بايعاؾ١ُ 

َٔ ٚتكُٔ ايدلْاَر ايتدزٜيب، ايرٟ أقِٝ يف َد١ٜٓ املًو عبدايعصٜص ايسٜاق١ٝ بايػسا٥ع، مبػازن١ ؾسٜل ايػٛاؾني  .املكدض١ ٚاملػاعس

ايكٛات ايبشس١ٜ ٚسسع اؿدٚد، تطبٝكات ع١ًُٝ ع٢ً َٗازات ايطباس١ ٚايػٛف يف املٝاٙ ايعُٝك١ ٚايكش١ً ٚاضتدداّ ٚضا٥ٌ اإلْكاذ 

ٚأٚقح ايعكٝد إبساِٖٝ ايكبٝطٞ املػسف ع٢ً ايػٛاؾٝني إٔ بسْاَر تدزٜب ايػٛاؾني ٚؾسم اإلْكاذ املا٥ٞ بكٛات ايدؾاع املدْٞ يف  .املا٥ٞ

إىل زؾع دزد١ االضتعداد يًتعاٌَ َع كاطس األَطاز ٚايطٍٝٛ، اييت قد تكع ال قدز اهلل خالٍ أعُاٍ اؿر يف ايعاؾ١ُ اؿر ٜٗدف 

املكدض١ َٚٓطك١ املػاعس ٚايتأند َٔ إداش٠ مجٝع ؾسم ايػٛف ملٗاَٗا يف ايتعاٌَ َع ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ املداطس يف ايعسٚف املٓاخ١ٝ 

املتدزبني دسعات تٓػٝط١ٝ يسؾع َعدالت ايًٝاق١ ايبد١ْٝ ٚاختباز نؿا٠٤ ضال١َ ايتذٗٝصات اـاؾ١  ناؾ١، باإلقاؾ١ إىل إنطاب مجٝع

بايػٛف ٚاإلْكاذ املا٥ٞ ٚتػػٌٝ ايكٛازب املطاط١ٝ ايطسٜع١ ٚإْكاذ ايػسق٢ ٚتكدِٜ اإلضعاؾات األٚي١ٝ يًُؿابني دسا٤ سٛادخ األَطاز 

ْكاذ املا٥ٞ املػازنني يف ايدلْاَر عٔ غهسِٖ ؾٗٛد املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع ٚأعسب عدد َٔ ايػٛاؾني ٚأعكا٤ ؾسم اإل .ٚايطٍٝٛ

املدْٞ، ٚإداز٠ ايتدزٜب باؿر، ع٢ً تٓؿٝر ٖرٙ ايٓٛع١ٝ َٔ بساَر ايتدزٜب ايتٓػٝطٞ، قبٌ بد٤ َٛضِ اؿر، ٚمبا ٜتٓاضب َع طبٝع١ 

اؿذاز بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس، ٚاالضتؿاد٠ َٔ ايدلْاَر  املداطس ٚاؿٛادخ املستبط١ بطكٛط األَطاز ٚدسٜإ ايطٍٝٛ أثٓا٤ ٚدٛد

ايطٟٓٛ يتدزٜب ٚتأٌٖٝ ايػٛاؾني املػازنني قُٔ قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر يًٛؾٍٛ ألع٢ً دزدات اؾاٖص١ٜ ملباغس٠ أْٛاع اؿٛادخ 

 .يف ساالت األَطاز ٚايطٍٝٛ
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 "نحاللت فً انحح ػببدةخًؼٍت هذٌت انحبج وانًؼتًش انخٍشٌت بًكت تُفز يششوع "ا

 

 عّ ٚا 2015ضبتُدل  16ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ اؿذ١  02َه١ املهس١َ 

 

تٓؿر مجع١ٝ ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس اـرل١ٜ مبه١ املهس١َ خالٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ َػسٚع "اؿالق١ يف اؿر عباد٠" مبػعس ٢َٓ 

إٔ املػسٚع عباز٠ عٔ َبادز٠ ددٜد٠ َٔ مجع١ٝ ٖد١ٜ اؿاز ٚاملعتُس ٚأٚقح َدٜس عاّ اؾُع١ٝ ايػٝذ َٓؿٛز ايعاَس  .ظٛاز اؾُسات

اـرل١ٜ، بايػسان١ َع َهتب َجاب١ يالضتػازات، ٜٗدف إىل تؿُِٝ ؾٓاع١ اـد١َ يف اؿالق١ ٚؾكا ملعاٜس عاي١ٝ ٚبطسٜك١ إبتهاز١ٜ 

ايُٓٛذز األٍٚ يًُػسٚع إٔ ٜهٕٛ ؾايٕٛ  ٚبني أْ٘ زٚعٞ يف تؿُِٝ .عٝح ؼكل يًشاز األَٔ ايؿشٞ ٚؼاؾغ ع٢ً ْعاؾ١ املػاعس

سالقًا ،  20اؿالق١ داخٌ ْاق١ً نبرل٠ َهٝؿ١ ٚفٗص٠ ػٗٝص ناَاًل َٚصٚد٠ ظُٝع أدٚات اؿالق١ ايؿش١ٝ ٚتطتٛعب نٌ ضٝاز٠ 

ِ أعُاٍ اؿالق١ يف ٚتكِ كصًْا ضؿًًٝا ؿؿغ ايػعس، َؤندًا إٔ آي١ٝ ايعٌُ يف تًو ايطٝازات تتُٝص بايدق١ ٚاالبتهاز ٚايتذدٜد يتٓعٝ

ضٝازات ٚإمجايٞ  3ٚأؾاد إٔ عدد ايطٝازات اييت تعٌُ ع٢ً ػٗٝصٖا اؾُع١ٝ   .اؿر ٚايتطٌٗٝ ٚايتٝطرل ع٢ً اؿذاز يف أدا٤ ْطهِٗ

سالم بعكِٗ يف ضٝازات اؿالق١ املتٓك١ً، إقاؾ١ يُٓٛذز اؿالم املتشسى حملانات اؿالقني املتذٛيني بطسٜك١  200اؿالقني 

  .١ٜ َٚبتهس٠، عال٠ٚ ع٢ً إْػا٤ َٛاقع يًشالق١ يف كُٝات اؿذاز بايتعإٚ َع َعٗد أعاخ اؿرسكاز

  



 

 
 

6 

 

 ضذ األيشاض ألول يشة ببنحح« حصٍ»انسؼٍذ: تطبٍك بشَبيح 

 

 17/09/2015اـُٝظ  دد٠ –أمحد اؾٗين 

 

ٚأند ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايؿش١ يًؿش١ ايعا١َ  .تؿتح ايّٝٛ ززلًٝا غسؾ١ املساقب١ ملسنص ايكٝاد٠ ٚايتشهِ مبه١ بعد اْطالم ايعٌُ بٗا َٓر أضبٛع

ايدنتٛز عبدايعصٜص بٔ ضعٝد إٔ ايٛشاز٠ تعتُد ع٢ً عد٠ خطط حملاؾس٠ ايٛبا٥ٝات يف اؿر ٚاييت َٔ أبسشٖا ضسع١ ايتبًٝؼ ٚايكدز٠ ع٢ً 

ب١ ايطسٜع١ يف ساي١ ايتعسف ع٢ً ساي١ ٚبا١ٝ٥ ال قدز اهلل، ٚتك١ٜٛ َا ٜط٢ُ ايذلؾد ايٛبا٥ٞ ٜٚعكب٘ االضتكؿا٤ ايٛبا٥ٞ َٚهاؾش١ االضتذا

ٖٚٛ بسْاَر « سؿٔ»ايعد٣ٚ يف املٓػآت ايؿش١ٝ يتذٓب أٟ تؿػٞ داخًٗا. ٚأٚقح إٔ ايٛشاز٠ اضتددَت يف سر ٖرا ايعاّ ٚألٍٚ َس٠ بسْاَر 

١ اؿاي١ ايؿش١ٝ، باإلقاؾ١ اىل املدتدلات املتشسن١ يف املػاعس املكدض١ ٜتِ ؾشـ ايعٝٓات بٗا، باإلقاؾ١ اىل غسف عصٍ إيٝهذلْٚٞ ملساقب

باملػاعس َٚطتػؿٝات ايعاؾ١ُ املكدض١ َٚطتػؿٝات دد٠ ٚبايتشدٜد يف فُع املًو عبداهلل ايطيب، باإلقاؾ١ إىل عٌُ َطتُس َٜٚٛٞ ملسنص 

ٚأند إٔ عٌُ ايٛشاز٠ خالٍ َٛضِ  .تابع١ ايٛقع ايٛبا٥ٞ ؿع١ بًشع١ َٚتابع١ تٓؿٝر بسْاَر ايؿش١ ايعا١َ يف اؿرايكٝاد٠ ٚايتشهِ مبه١ مل

ؾشطب ٚال األَساض املعد١ٜ ؾكط ٚإمنا َتابع١ اؿاي١ ايؿش١ٝ بػهٌ نكسبات ايػُظ ٚاؿٛادخ « نٛزْٚا»اؿر الٜكتؿس ع٢ً َساقب١ 

بأْ٘ ٚبتكاؾس مجٝع اؾٗٛد َٔ ناؾ١ ايكطاعات ٚاألدٗص٠ « يًُد١ٜٓ»تِ ايدنتٛز ايطعٝد تؿسحي٘ ٚاخت  .ٚاإلؾابات ٚنٌ املػانٌ ايؿش١ٝ

ًٝا ايؿش١ ؾُٝع اؿذٝر  .ْتطًع ْٚعٌُ بهٌ اإلَهاْٝات يًٛؾٍٛ إىل سر خاٍ َٔ األَساض، َتُٓ
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 سشٌشاً بًستشفٍبث انًشبػش انًمذست 3131أبى طبنب نـ "انًذٌُت": تدهٍض 

 دوٌت وانًستهضيبث انطبٍتَفى وخىد َمص فً األ

 

 17/09/2015اـُٝظ  عبدايسمحٔ ايؿكٝ٘ -َه١ املهس١َ تؿٜٛس  -إبساِٖٝ ددلٌٜ 

 

عٔ « املد١ٜٓ»نػـ ايدنتٛز َٛؾل بٔ قُد أبٛ طايب، َدٜس إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ بؿش١ َٓطك١ َه١ املهس١َ، يف سٛاز خاف َع 

 1316َطتػؿٝات تبًؼ طاقتٗا االضتٝعاب١ٝ  8ٚػٗٝص  ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ،ػٓٝد ناؾ١ ايطاقات ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ ايؿش١ٝ ٚايطبٝ

ضسٜسًا يإلدٗاد اؿسازٟ  187َسنصًا يف املػاعس املكدض١ َٚه١ املهس١َ، ٚتٛؾرل  130ضسٜسًا يف املػاعس املكدض١، إقاؾ١ يـ 

األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ، َؤندًا ػٗٝص  ْٚؿ٢ ايدنتٛز أبٛ طايب ٚدٛد أٟ ْكـ يف  .َسٚس١ زذاذ 590باملطتػؿٝات ٚأنجس َٔ 

قٛاؾٌ َٔ اؿذاز  5َٗابط يإلضعاف ايطيب، َٚكس الضتكباٍ  5ضسٜسًا يٛسدات ايػطٌٝ ايهًٟٛ مبطتػؿٝات املػاعس ٚإعداد  35

االبتعاد عٔ أغع١ ٚطايب َدٜس إداز٠ اؿر قٝٛف ايسمحٔ االيتصاّ بايتعًُٝات ايؿش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ٚ  .املسق٢ ٚاملَٓٛني مبػعس عسؾات

ايػُظ، َػرلًا إىل إٔ املػسٚعات اؾدٜد٠ اييت تػٗدٖا خط١ اؿر ؼدٜح أدٗص٠ قسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ ٚتأَني أدٗص٠ 

 َا أبسش َالَح خطتهِ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ؟ - :ٚإىل ْـ اؿٛاز  .َالٜني يإلسالٍ ايطيب ٚايػرل طيب 5سدٜج١ شلا، مببًؼ 

يعا١َ يًػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ، ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ بدأت َٓر ٚقت َبهس ٚدٓدت إداز٠ اؿر ٚايعُس٠ خط١ املدٜس١ٜ ا

ناؾ١ طاقاتٗا ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ، بتٛدٝ٘ َٚتابع١ َٔ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ 

١ َه١ املهس١َ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ، ٚإغساف َٚتابع١ َٔ ٚشٜس ايؿش١ املٗٓدع األَرل خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص أَرل َٓطك

خايد عبدايعصٜص ايؿاحل َٚتابع١ ١َٜٝٛ ٚدٛالت أضبٛع١ٝ َٔ َدٜس عاّ ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايدنتٛز َؿطؿ٢ مجٌٝ 

ايؿش١ٝ ٚايعالد١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ملٓاظس٠ ايكادَني َٔ ايدٍٚ املٛب٠٤ٛ  تٛؾرل اـدَات َا أبسش ايٓكاط اييت زنصمت عًٝٗا يف اـط١؟ -.بًذٕٛ

ٚاحملذس١ٜ، ٚتطبٝل االغذلاطات ايؿش١ٝ ؾُٝع ٚؾٛد ايسمحٔ أثٓا٤ َٛضِ اؿر َٓر ٚؾٛشلِ عدل املٓاؾر اؾ١ٜٛ ٚايبشس١ٜ ٚايدل١ٜ َسٚزًا 

سّ املهٞ ٚباملػاعس املكدض١ مبا ٜتؿل َع املعاٜرل ايعامل١ٝ بايطسم ايطسٜع١ املؤد١ٜ إىل َه١ املهس١َ ٚنريو أثٓا٤ تأد١ٜ َٓاضهِٗ باؿ

نُا زنصت اـط١ ع٢ً أدا٤ اـد١َ بطسم ايؿشٝش١ ٚٚقع خد١َ اؿاز يف أٚيٝات ايعٌُ ٚايتٓطٝل  .ؾٛد٠ ٚضال١َ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ

تعٌُ إداز٠ اؿر  ر ٚايعُس٠ قُٔ خط١ اؿر؟َا أبسش أعُاٍ َٚٗاّ إداز٠ اؿ -.ٚايتعإٚ َع اؾٗات املع١ٝٓ ألدا٤ ٖرٙ اـد١َ اإلْطا١ْٝ

قُٔ ؾسٜل عٌُ ممٝص ٜكّٛ بإعداد خطتني نٌ عاّ تػٌُ َٛضِ ايعُس٠ ٚاألخس٣ يًشر ٚسؿس ٚتسغٝح ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚعكد 

ش١ٝ ٚايتٓطٝل َع االدتُاعات ايدٚز١ٜ يًذإ َٚتابع١ املٛاقع ايؿش١ٝ ٚإعداد ايتكازٜس ٚاضتالّ ٚتطًِٝ ايعٗد ملطؤٚيٞ ايعٗد باملٛاقع ايؿ

اإلدازات اؿه١َٝٛ املػازن١ يًتعإٚ املتبادٍ، يهٞ تتكاؾس اؾٗٛد يًتٝطرل ع٢ً سذاز بٝت اهلل ٚأدا٤ ؾسٜكتِٗ بهٌ ضٗٛي١، َٔ 

 َا أبسش اإلدسا٤ات اييت غددت عًٝٗا إدازتهِ يكُإ ضال١َ اؿذاز؟ -.خالٍ االضتدداّ األَجٌ يإلَهاْات املتاس١

االغذلاطات  ايعاّ ع٢ً شٜاد٠ ايتٛع١ٝ ايؿش١ٝ يف املكاّ األٍٚ، ٚايذلنٝص ع٢ً اؾاْب ايٛقا٥ٞ ٚايتٛعٟٛ، ٚاألخر اعتُدت خط١ سر ٖرا 

ايؿش١ٝ ٚايتػر١ٜ ايط١ًُٝ ٚػٓب اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ ٚذيو ٚؾل االزتؿاع املتٛقع يف دزدات اؿساز٠ يف َٛضِ سر ٖرا 

املطتػؿٝات اييت تكدّ خدَاتٗا يكٝٛف ايسمحٔ يف  ٗص٠ يف املػاعس املكدض١ ـد١َ اؿذاز؟نِ ٜبًؼ عدد املطتػؿٝات اجمل -.ايعاّ

ضسٜسًا، ٖٚٞ َطتػؿ٢ عسؾات ايعاّ ٚغسم عسؾات ٚمنس٠ ٚدبٌ  1316َطتػؿٝات تبًؼ طاقتٗا االضتٝعاب١ٝ  8املػاعس املكدض١ عددٖا 

ؾدٜد، ٚتكّٛ ٖرٙ املطتػؿٝات بتكدِٜ اـدَات ايعالد١ٝ َٔ خالٍ ايسمح١ ٚايطٛازئ مب٢ٓ ٢َٓٚ اؾطس ٢َٓٚ ايٛادٟ ٢َٓٚ ايػازع ا
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 .ايعٝادات املتدؿؿ١ ٚعدل أقطاّ ايطٛازئ ٚتكِ أقطاًَا يًتِٜٓٛ ٚايعٓا١ٜ املسنص٠ ٚغسؾًا يًعًُٝات، إقاؾ١ إىل تكدِٜ اـدَات ايٛقا١ٝ٥

َسنصًا ؾشًٝا يف املػاعس املكدض١ َٚه١  130مت ػٗٝص  َاذا عٔ أعداد املسانص ايؿش١ٝ األٚي١ٝ باملػاعس ٚاـدَات اييت تكدَٗا؟ -

 .َسنصًا مبػا٠ اؾُسات 16َسانص يف َصديؿ١ ٚ 6َسنصًا يف َػعس ٢َٓ ٚ 25َسنصًا يف َػعس عسؾات ٚ 46املهس١َ، ؾٗٓاى 

املسانص ايدا١ُ٥  َسنصًا ؾشًٝا داخٌ َه١ املهس١َ، ٚتتكُٔ 35قُٓا بتذٗٝص  َاذا عٔ املسانص ايؿش١ٝ األٚي١ٝ مبه١ املهس١َ؟ -

َا خططهِ ملٛاد١ٗ استُاالت سدٚخ اإلدٗاد  - .َسانص تعٌُ أثٓا٤ اؿر 7َسنصًا، أَا املسانص املٛزل١ٝ ؾتبًؼ  28ٚعددٖا 

ضسٜسًا يإلدٗاد اؿسازٟ باملطتػؿٝات  187مجٝع االستُاالت مت أخرٖا بعني االعتباز، ٚمت ايعٌُ ع٢ً ػٗٝص  اؿسازٟ بني اؿذاز؟

َسٚس١ زذاذ يًُطتػؿٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ باملػاعس املكدض١ َٚطتػؿٝات ايعاؾ١ُ املكدض١، عال٠ٚ ع٢ً املٛاقع  590ٚأنجس َٔ 

املطاْد٠ يف تكدِٜ ٖرٙ اـد١َ َٚٓٗا َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ ٚاملساؾل ايؿش١ٝ يف قاؾع١ دد٠، ٚاملسانص ايٛقا١ٝ٥ َٚٓٗا َسانص 

بدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ َٚسانص املساقب١ ايؿش١ٝ مبٝٓا٤ دد٠ اإلضالَٞ ٚنريو املساؾل ايؿش١ٝ املساقب١ ايؿش١ٝ مبطاز املًو ع

ْٓؿح اؿذاز باالٖتُاّ  َا ايٓؿا٥ح ٚاإلزغادات اييت تٛدْٗٛٗا يًساغبني يف اؿر يالسذلاش َٔ أغع١ ايػُظ؟ -.ايطا٥ـ مبشاؾع١

ؾ١ ٚقت ايرز٠ٚ، ألٕ ذيو زمبا ٜعسقِٗ إلدٗاد سسازٟ أٚ قسبات سلظ بايٛقا١ٜ ايؿش١ٝ ٚأٜكًا ايبعد عٔ ايتعسض ألغع١ ايػُظ ٚخا

ٚايبعد عٔ أَانٔ االشدساّ ايػدٜد يًٛقا١ٜ َٔ اإلؾابات ٚأٜكًا ايٛقا١ٜ َٔ اْتػاز  .ٚاؿسف ع٢ً اضتدداّ األغٝا٤ ايٛاق١ٝ َٔ األغع١

ات ايٛاق١ٝ ٚاؿسف ع٢ً نجس٠ غسب املا٤ ٚاختٝاز األَساض ايتٓؿط١ٝ اييت تٓتكٌ بايسذاذ أٚ ايعطظ َع اؿسف ع٢ً اضتدداّ ايهُاَ

ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبٓطك١ َه١ ؼسف دا٥ًُا ع٢ً  َا اضتعداداتهِ يتذٗٝص قٛاؾٌ يًشذاز املسق٢ املَٓٛني ٖرا ايعاّ؟ -.األطع١ُ بعٓا١ٜ

طتػؿٝات ّٜٛ عسؾات إىل َػعس تٛاؾٌ تكدِٜ خد١َ قٛاؾٌ اؿذاز املسق٢ ٚضتكّٛ ٖرا ايعاّ بٓكٌ املسق٢ املؿابني ٚاملَٓٛني يف امل

عسؾات إلنُاٍ ايؿسٜك١ عدل ساؾالت ٚضٝازات إضعاف فٗص٠ تٝطرلًا ع٢ً اؿذاز املسق٢ املَٓٛني ٚايرٜٔ تطُح ساالتِٗ بإنُاٍ 

ؾسٜك١ اؿر، ٚمت ػٗٝص َكس قٛاؾٌ اؿذاز يعدد مخظ قٛاؾٌ َٔ َطتػؿٝات ايعاؾ١ُ املكدض١ َٚٔ َطتػؿٝات ٢َٓ َٚطتػؿ٢ غسم 

ضسٜسًا يٛسدات ايػطٌٝ ايهًٟٛ مبطتػؿٝات  35مت ػٗٝص  نِ عدد ٚسدات ايػطٌٝ ايهًٟٛ اييت مت ػٗٝصٖا يف املػاعس؟ -.اتعسؾ

املػاعس، تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١، ٚمت تٛؾرل ٖرٙ اـد١َ بٗدف إزاس١ اؿذاز املسق٢ ٚايتطٌٗٝ شلِ بداًل َٔ ذٖابِٗ إىل َطتػؿٝات 

َٗابط  5مت ػٗٝص  نِ عدد َٗابط اإلضعاف اؾٟٛ اييت مت ػٗٝصٖا يف املػاعس املكدض١؟ -.ايػطٌٝ ايعاؾ١ُ املكدض١ ألخر دًطات

يًطرلإ ؿر ٖرا ايعاّ ٖٚٞ َٗبط ايطرلإ مبطتػؿ٢ سسا٤ ايعاّ َٚطتػؿ٢ ايٓٛز َٚطتػؿ٢ ايطٛازئ مب٢ٓ َٚطتػؿ٢ عسؾات ايعاّ 

ساؾل ايؿش١ٝ اييت ضتعٌُ خالٍ ٖرا املٛضِ.. ٚنِ تبًؼ تهًؿتٗا َا أبسش املػسٚعات ايتطٜٛس١ٜ يًُ - .َٚطتػؿ٢ غسم عسؾات

املػسٚعات اييت ضتعٌُ خالٍ ٖرٙ ايط١ٓ، تػٌُ َػسٚع إعاد٠ عصٍ ضطح فُع ايطٛازئ باملعٝؿِ َٚطتػؿ٢ دبٌ ايسمح١  اإلمجاي١ٝ؟

طتػؿ٢ عسؾات ايعاّ َٚطتػؿ٢ ٢َٓ َٚػسٚع أَانٔ يعالز اإلدٗاد اؿسازٟ يف َطتػؿٝات املػاعس ٚتطٜٛس غبه١ ايػاشات ايطب١ٝ مب

 .َالٜني زٜاٍ يإلسالٍ ايطيب ٚايػرل طيب 5اؾطس ٚؼدٜح أدٗص٠ قسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ ٚتأَني أدٗص٠ سدٜج١ شلا مببًؼ 

١ٝ َٔ إداز٠ مجٝع املساؾل ايؿش١ٝ باملػاعس بايبٓٛد ايتًُٜٛ َا سكٝك١ اؿدٜح عٔ ٚدٛد ْكـ يف بعض األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ؟ -

اإلَداد بؿش١ َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚمجٝع املطتًصَات ايطب١ٝ ٚاألد١ٜٚ، نُا مت ػٗٝص املطتٛدع ايطيب بعسؾات يتُٜٛٔ مجٝع املساؾل 

 .ايؿش١ٝ باملػاعس ٚال ٜٛدد ْكـ يف أٟ َٔ األد١ٜٚ ٚاملطتًصَات ايطب١ٝ
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 17/09/2015 اـُٝظ املهس١َ َه١ - ايربٝاْٞ طايب

 

ٜكّٛ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ 

ٜكـ خالشلا ع٢ً داٖص١ٜ نٌ ايكطاعات ٚاألدٗص٠ يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف  ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا، ظٛي١ تؿكد١ٜ يًُػاعس املكدض١

ايسمحٔ خالٍ سر ٖرا ايعاّ، ٜٚط٦ُٔ زلٛٙ ع٢ً ضرل اـطط اييت أعدتٗا ايكطاعات املػازن١ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ٚتبدأ دٛي١ 

دد َٔ ايكٝادٜني ايعطهسٜني بصٜاز٠ زلٛٙ، زلٛٙ ايهسِٜ بتؿكد ٚاضتعساض ايكٛات األ١َٝٓ املػازن١ يف َٛضِ اؿر، ٚزسب ع

َؤندٜٔ داٖص١ٜ قطاعاتِٗ يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ َؤندٜٔ إٔ ايصٜاز٠ تعهظ سسف ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ع٢ً تكدِٜ 

تؿكد١ٜ أؾكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، َػرلٜٔ إىل إٔ شٜاز٠ زلٛٙ ايهسِٜ اي

َدٜس األَٔ ايعاّ ايؿسٜل  داٖص١ٜ ايكطاعات.اعتادٚا عًٝٗا نٌ عاّ ٚأؾبشت َطًبا شلِ ٚساؾصا يبرٍ املصٜد َٔ اؾٗد ٚايتؿاْٞ يف األدا٤

عجُإ بٔ ْاؾس احملسز قاٍ: إٕ دٛي١ زلٛ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ع٢ً املػاعس 

دض١ ٚٚقٛؾ٘ ع٢ً داٖص١ٜ ايكطاعات ٚاألدٗص٠ املع١ٝٓ غد١َ اؿذٝر، تؤند سسف ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ ع٢ً تكدِٜ دٌ اـدَات املك

ٚأؾكًٗا يكٝٛف ايسمحٔ َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ عٛدتِٗ إىل أٚطاِْٗ، َػرًلا إىل إٔ ٖرٙ ايصٜاز٠ تأتٞ يًُسادع١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚتؿكد 

ات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر، اضتعداًدا يٛؾٍٛ قٝٛف ايسمحٔ إىل املػاعس املكدض١ ٚأدا٤ يالضتعدادات ايهبرل٠ اييت تبرشلا اؾٗ

َٓاضهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١، ٚقد تعٛد اؾُٝع يف ٖرٙ اؾٛي١ ايهسمي١ َٔ يدٕ زلٛٙ ع٢ً االضتُاع إىل ايتٛدٝٗات ايطدٜد٠ َٔ يدٕ زلٛٙ 

ٚأند إٔ   األٖداف املٓػٛد٠ .اهلل اؿساّ ؼت إغساف زلٛٙ ايهسِٜ ؾُٝع ايكٝادات األ١َٝٓ ٚاملد١ْٝ اييت تتػسف غد١َ سذاز بٝت

شٜاز٠ زلٛٙ ايهسِٜ ايتؿكد١ٜ تعطٞ ساؾصا ٚداؾعا قٜٛا يبرٍ نٌ اؾٗد َٔ أدٌ ؼكٝل األٖداف املٓػٛد٠ ملٛضِ سر آَٔ ْٚادح بإذٕ 

تصاٍ تكدّ ايهجرل يأل١َ اإلضال١َٝ، ٚتتشٌُ بهٌ اهلل، ٖٚرا أَس يٝظ مبطتػسب ع٢ً ٚالٙ األَس يف بالدْا املبازن١ ٚاييت قدَت ٚال 

اعتصاش َطؤٚيٝتٗا يف تٝطرل أدا٤ َٓاضو اؿر يًُطًُني َٔ مجٝع دٍٚ ايعامل، ٚتٓؿل َٔ أدٌ ذيو َبايؼ طا١ً٥ يف تٓؿٝر املػسٚعات 

اـدَات اؾ١ًًٝ اييت  ايعُالق١، بد٤ا َٔ تٛضع١ اؿسَني ايػسٜؿني ٚست٢ َػسٚع َٓػأ٠ اؾُسات ٚقطاز املػاعس، ٚغرل ذيو َٔ

تكدَٗا ايدٚي١ خد١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، َعسبا عٔ غهسٙ يطُٛ ٚيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ ع٢ً ايدعِ ايالقدٚد ايرٟ حيع٢ ب٘ 

مبا ٜتٛا٤ّ دٗاش األَٔ ايعاّ ٚتٛدٝٗات زلٛٙ ؾُٝع اؾٗات ايعا١ًَ ٚاملطاْد٠ يألَٔ ايعاّ، َػرًلا إىل االضتعدادات املبهس٠ اييت بريت 

َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل  ايٛقٛف املٝداْٞ.يٝهٕٛ َٛضِ اؿر ْادًشا بهٌ ؾؿٛي٘ -سؿعِٗ اهلل-َع تٛدٝٗات ٚال٠ األَس 

ضًُٝإ بٔ عبداهلل ايعُسٚ أند إٔ دٛي١ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد بٔ ْاٜـ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس 

ٖـ ١ٓ1436 اؿر ايعًٝا يتؿكد اضتعدادات األدٗص٠ األ١َٝٓ ٚنٌ اؾٗات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر ٖرا ايعاّ ايداخ١ًٝ، ٚز٥ٝظ ؾ

تأتٞ اْطالقا َٔ سسف ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ بكٝاد٠ خادّ  -أعصٖا اهلل  –ٚاالط٦ُٓإ ع٢ً اإلَهاْات اآلي١ٝ ٚايبػس١ٜ اييت ٖٝأتٗا ايدٚي١ 

َني ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ـ ٜسعاِٖ اهلل ـ ع٢ً تٛؾرل أؾكٌ ايطبٌ يساس١ ٚطُأ١ْٓٝ سذاز بٝت اهلل اؿسَني ايػسٜؿني ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ األ

ٚقاٍ ايؿسٜل ايعُسٚ: إٕ قٝاد٠ ٖرٙ ايبالد ـ أعصٖا اهلل ـ اعتادت ع٢ً  .اؿساّ، ٚتكدِٜ أزق٢ اـدَات شلِ يتأد١ٜ ْطهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١

 تتعًل بكٝٛف ايسمحٔ، ٚإٕ شٜاز٠ زلٛ ٚيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ يًُػاعس ضٝهٕٛ شلا ايٛقٛف املٝداْٞ املباغس ع٢ً ضرل اـدَات اييت
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أندل األثس يف ْؿٛع مجٝع املػازنني، َكٝؿا إٔ قٛات ايدؾاع املدْٞ أنًُت نٌ اضتعداداتٗا ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً أنٌُ 

اّ ايدؾاع املدْٞ إٔ شٜاز٠ زلٛ ٚيٞ ايعٗد يًٛقٛف ع٢ً ٚأقاف َدٜس ع .ٚد٘ ٚايعٌُ ع٢ً محاٜتِٗ ٚاؿؿاظ ع٢ً أزٚاسِٗ ٚممتًهاتِٗ

اضتعدادات اؾٗات املػازن١ يف تٓؿٝر اـط١ ايعا١َ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ٚاالط٦ُٓإ ع٢ً اإلَهاْات اآلي١ٝ ٚايبػس١ٜ اييت ٖٝأتٗا 

اس١ ٚاالضتكساز يٛؾٛد اؿذٝر، تذلدِ األدٗص٠ اؿه١َٝٛ، ٚاأل١ًٖٝ املع١ٝٓ بػؤٕٚ اؿر ٚاؿذاز ايسا١َٝ إىل ؼكٝل أقؿ٢ ضبٌ ايس

َبٝٓا إٔ ٖرٙ ايصٜاز٠ متجٌ ساؾصا  -سؿع٘ اهلل  –تطًعات ٚتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

يسعا١ٜ قٝٛف  يهٌ َٓطٛبٞ ايدؾاع املدْٞ املػازنني يف أعُاٍ اؿر يتكدِٜ ؾٛز٠ َػسؾ١ تتٛز قدا١َ اؾٗٛد ٚاإلَهاْات املبرٚي١

ايسمحٔ. ٚعدل ايؿسٜل ايعُسٚ عٔ غهسٙ ٚتكدٜسٙ ـادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ٚإىل ؾاسب ايطُٛ املًهٞ 

األَرل قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ٚإىل زلٛ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد 

ٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب ايجاْٞ جملًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايدؾاع، ع٢ً ٖرا ايدعِ ايطدٞ ؾُٝع قطاعات ق٣ٛ األَٔ بٔ ضًُإ ب

ايداخًٞ مبا ؾٝٗا ايدؾاع املدْٞ ست٢ ٚؾًت إىل ٖرا املطت٣ٛ ايساقٞ يف ايتذٗٝصات ٚاإلَهاْٝات ٚايك٣ٛ ايبػس١ٜ املدزب١ ٚؾل املٗازات 

ْٚٛٙ ايؿسٜل  ايساس١ ٚايطُأ١ْٓٝ . فاٍ ايعٌُ األَين عا١َ ٚاؿؿاظ ع٢ً أَٔ ٚضال١َ قٝٛف ايسمحٔ خاؾ١امل١ٝٓٗ ألدا٤ َٗاَٗا يف

ايعُسٚ مبا ٜٛيٝ٘ زلٛ ٚيٞ ايعٗد َٔ اٖتُاّ نبرل ٚدعِ شلرٙ ايكٛات، َؤندا إٔ ٖرٙ ايصٜاز٠ تعتدل َؤغسا قٜٛا ع٢ً عٓا١ٜ ايكٝاد٠ 

يكٝٛف ايسمحٔ ألدا٤ َٓاضو اؿر بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١. ٚمثٔ ايؿسٜل ايعُسٚ َا ٜكدَ٘ ايسغٝد٠ بتٛؾرل نٌ ضبٌ ايساس١ ٚايطُأ١ْٓٝ 

زداٍ األَٔ َٔ دٗٛد ٚتكشٝات خالٍ َٛضِ اؿر اضتػعازا باملطؤٚي١ٝ ايكد١ُ املٓٛط١ بِٗ ٚغعٛزِٖ األؾٌٝ بػسف خد١َ قٝٛف 

عٓد سطٔ ظٔ ٚال٠ األَس ملٛاؾ١ً َطرل٠ األدا٤ املتُٝص ايسمحٔ ٚايعٌُ َٔ أدٌ أَِٓٗ ٚضالَتِٗ، ٚاعدا بإٔ ٜهٕٛ زداٍ ايدؾاع املدْٞ 

خالٍ َٛضِ اؿر. ٚيف ختاّ سدٜج٘ أعسب َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ عٔ ععِٝ غهسٙ ٚاَتٓاْ٘ يطُٛ ٚيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ 

ؿر املسنص١ٜ ع٢ً َا ػدٙ قٛات اؿر ايعًٝا ٚيؿاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ ا

ايدؾاع املدْٞ َٔ دعِ َتٛاؾٌ يتٛؾرل نٌ أضباب ايسعا١ٜ ٚاالٖتُاّ عذاز بٝت اهلل اؿساّ، َؤندا إٔ مجٝع أدٗص٠ ايدٚي١ مبا ؾٝٗا 

  ف ايػدٜداؿس .ايدؾاع املدْٞ تعٌُ يٌٝ ْٗاز، َٔ أدٌ إلاش خططٗا َٚٗاَٗا يًدسٚز مبٛضِ سر ْادح بهٌ املكاٜٝظ بإذٕ اهلل

ٚزسب قا٥د قٛات أَٔ اؿر ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايؿٛيٞ بصٜاز٠ زلٛ ٚيٞ ايعٗد ايتؿكد١ٜ، ٚقاٍ: إٕ شٜاز٠ زلٛٙ ايهسِٜ ايتؿكد١ٜ يًكطاعات 

األ١َٝٓ تأتٞ يًٛقٛف ع٢ً انتُاٍ االضتعدادات ٚتٛؾرل نٌ اإلَهاْات يتٝطرل َٓاضو اؿر، ٚمحا١ٜ أَٔ ٚضال١َ سذاز بٝت اهلل 

َػرلا إىل إٔ ٖرٙ اؾٛي١ تعتدل ساؾصا يسداٍ األَٔ يبرٍ املصٜد َٔ اؾٗد ٚايعطا٤، َؤندا إٔ ٖرٙ ايصٜاز٠ ايط١ٜٛٓ اييت اؿساّ، 

عٛدِٖ عًٝٗا زلٛٙ ايهسِٜ تعهظ اؿسف ايػدٜد يًكٝاد٠ ايسغٝد٠ ع٢ً تكدِٜ دٌ اـدَات ٚأؾكًٗا يكٝٛف ايسمحٔ، َؤندا إٔ 

املطؤٚي١ٝ ٚبرٍ نٌ اؾٗٛد ألدا٤ املٗاّ ع٢ً ايٛد٘ األنٌُ، َػرلا إٔ زداٍ األَٔ ِٖ  دٛي١ زلٛٙ ايهسِٜ تؤند اضتػعاز ععِٝ

دٓٛد فٓد٠، ٚزضٌ ضالّ يكٛاؾٌ اؿذاز ايرٜٔ ٜؿدٕٚ إىل األزاقٞ املكدض١ َٔ َػازم األزض َٚػازبٗا، ٚعٕٝٛ ضاٖس٠ شلِ يتٛؾرل 

َٔ دٗت٘ أبد٣ ايًٛا٤   تهاٌَ اـدَات.إىل أٚطاِْٗ ضاملني غامننيايسعا١ٜ ايػا١ًَ شلِ، َٓر إٔ تطأ أقداَِٗ املًُه١، ست٢ عٛدتِٗ 

محد املبدٍ قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر ضعادت٘ بصٜاز٠ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل قُد ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب 

ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ  .ازن١ يف أعُاٍ اؿرز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚشٜس ايداخ١ًٝ يًعاؾ١ُ املكدض١ يتؿكد اضتعدادات اؾٗات املػ

شٜاز٠ زلٛ ٚيٞ ايعٗد األَني ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤، ٚشٜس ايداخ١ًٝ ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا يتؿكد اضتعدادات اؾٗات املػازن١ يف 

سٝح ٚقعت خد١َ  –دٖا اهلل اؿر، متجٌ اَتدادا يًتٛد٘ األؾٌٝ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ـ أٜ

قٝٛف ايسمحٔ يف ؾداز٠ أٚيٜٛاتٗا ٚٚؾست نٌ اإلَهاْات اآلي١ٝ ٚايبػس١ٜ يتٝطرل أدا٤ َٓاضو اؿر، ٚاؿؿاظ ع٢ً أَٔ ٚضال١َ 

 قٝٛف ايسمحٔ، ٚقاٍ قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر: إٕ ٖرٙ ايصٜاز٠ ايتؿكد١ٜ ؾسؾ١ طٝب١ إلطالع زلٛ ٚيٞ ايعٗد األَني ع٢ً آخس

االضتعدادات ٚاالضتُاع يتٛدٝٗات٘ ايطدٜد٠، ٚاييت ضٝهٕٛ شلا أندل األثس مبػ١٦ٝ اهلل يف خًٛ اؿر َٔ أٟ سٛادخ َؤثس٠. ٚأقاف بإٔ 
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ع٢ً تهاٌَ االضتعدادات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚاؿؿاظ ع٢ً  -سؿعِٗ اهلل  -ٖرٙ ايصٜاز٠ ايهسمي١ تؤند سسف ٚال٠ األَس 

ٓاضو اؿر. نُا متجٌ ساؾصا ععُٝا ؾُٝع ايكٛات يبرٍ نٌ اؾٗد يف أدا٤ ٖرٙ امل١ُٗ ايعع١ُٝ يًشؿاظ أَِٓٗ ٚضالَتِٗ أثٓا٤ أدا٤ َ

ع٢ً أَٔ ٚضال١َ قٝٛف ايسمحٔ، ٚتكدِٜ ؾٛز٠ َػسؾ١ ملا تبري٘ املًُه١ ملالٜني املطًُني ايرٜٔ ٜؿدٕٚ إىل بالدْا املبازن١ ألدا٤ 

املًهٞ األَرل قُد ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد األَني ع٢ً تؿكد اضتعدادات ؾسٜك١ اؿر نٌ عاّ. الؾتا إىل سسف ؾاسب ايطُٛ 

 غد١َ قٝٛف –زعاٖا اهلل  –اؾٗات املػازن١ يف أعُاٍ اؿر ٚايتأند َٔ داٖصٜتٗا ألدا٤ َٗاَٗا، حيٌُ دالي١ ق١ٜٛ يعٓا١ٜ ايدٚي١ 

ٚزؾع ايًٛا٤ املبدٍ غهسٙ َٚٓطٛبٞ قٛات ايدؾاع  .دفايسمحٔ ٚاؿؿاظ ع٢ً أَِٓٗ ٚضالَتِٗ ٚسػد نٌ طاقاتٗا يتشكٝل ٖرا اشل

ـد١َ  -زعاٖا اهلل  –املدْٞ املػازن١ يف أعُاٍ اؿر ـادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ع٢ً َا تكدَ٘ ايدٚي١ 

دؾاع املدْٞ ألدا٤ َٗاَ٘ يف سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚتطدرل نٌ اإلَهاْات بٗدف تٝطرل أدا٤ َٓاضو اؿر، ٚدعِ دٗٛد تطٜٛس اي

 .ؼكٝل أَٔ ٚضال١َ اؿذٝر ٚمحا١ٜ األزٚاح ٚاملُتًهات
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 شؼببٌ: َؼًم ببنششاكت يغ وصاسة انحح نالستمبء ببنخذيبث انًمذيت نهحدٍح

 تسهٍى انًخًٍبث يبكشا خطىة إٌدببٍت

 
 17/09/2015 اـُٝظ املهس١َ َه١ - ايعُرلٟ عًٞ

 

ط١ٝٓ يًشر ٚايعُس٠ ـ إٔ ايًذ١ٓ تعٌُ بايػسان١ َع ٚشاز٠ اؿر َٔ أدٌ االزتكا٤ مبطت٣ٛ اـدَات أند َسٚإ غعبإ ـ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايٛ

املكد١َ يكٝٛف ايسمحٔ َٓر ؿع١ ٚؾٛشلِ إىل أزض املًُه١ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ مبا ٜتُاغ٢ َع تٛدٝٗات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠، 

ايعصٜص ـ سؿع٘ اهلل ـ ٚتٛؾٝات ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ بس٥اض١ َطتػاز خادّ ممج١ً يف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبد

ٚأند غعبإ إٔ َطتػاز خادّ اؿسَني  .اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ

ايؿكٌ يف إْػا٤ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًشر ايػسٜؿني ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ ٖٛ ؾاسب 

ٚايعُس٠ بعد إٔ اطًع زلٛٙ ع٢ً خطتٗا االضذلاتٝذ١ٝ ٚزضايتٗا ٚأٖداؾٗا َٚٗاَٗا، ٚقد طًب زلٛٙ دعِ ايًذ١ٓ َع اؾٗات ذات ايعالق١ 

ٓػأ يف ٖرا ايكطاع يصٜاد٠ ايتٛاؾٌ ٚعكد االدتُاعات ايدٚز١ٜ َع ٖرٙ اؾٗات ٚقاٚي١ ايٛؾٍٛ إىل سٌ ايهجرل َٔ املعٛقات اييت ت

ايهبرل ٚاؿٟٝٛ، نُا طايب زلٛٙ بتدٜٚٔ األؾهاز ٚاملكذلسات ٚتكدميٗا ي٘ غدؿًٝا ْٚكٌ األؾهاز ٚاملػازن١ ايؿع١ًٝ يف ٚقع 

ٚقاٍ غعبإ: ْطتطٝع ايكٍٛ بإٔ مجٝع األعُاٍ اييت قاَت بٗا ايًذ١ٓ نإ شلا  .املكذلسات ٚايتؿٛزات اـاؾ١ بكطاع اؿر ٚايعُس٠

جيابٞ اْعهظ ع٢ً قطاعٞ اؿر ٚايعُس٠، ٚقد ضاُٖت بايهجرل َٔ ايدزاضات ٚايتطٜٛس ٚيكا٤ ايهجرل َٔ املطؤٚيني يتريٌٝ َسدٚد إ

ايعكبات ٚايتشدٜات اييت تٛاد٘ ايكطاع ٚتؿاعًت بػهٌ َٜٛٞ َع املطتذدات، ٚيهٔ جيب إٔ ْكع يف االعتباز سداث١ ْػأ٠ ايًذ١ٓ، 

َسس١ًٝ يتشكٝل أٖداؾٗا ٚيف َكدَتٗا املػازن١ بؿاع١ًٝ يف إعداد ايكسازات قبٌ اعتُادٖا مبا  َؤندا أْٗا ضتٛاؾٌ أعُاشلا ٚؾل خط١

 .حيكل املؿًش١ ايعا١َ َٚؿًش١ ايكطاع ٚيًشًٝٛي١ دٕٚ اآلثاز ايطًب١ٝ يبعض ايكسازات غرل املدزٚض١ بايػهٌ ايهايف

ًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ يًٛقٛف ع٢ً اـدَات املكدَات نُا أغاد غعبإ بًذ١ٓ َساقب١ أعُاٍ اؿر اييت غهًٗا ؾاسب ايطُٛ امل

ٚأٚقح ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايٛط١ٝٓ يًشر ٚايعُس٠  .يكٝٛف ايسمحٔ ع٢ً َداز ايطاع١ يكُإ دٛد٠ َطت٣ٛ اـد١َ اييت حيؿٌ عًٝٗا اؿاز

١ٝ يف نٌ أعُاشلا، بٌ ٚتٛثل إٔ ايػسنات أنجس ايتصاَا يف تػػٌٝ ايعُاي١ ايٓعا١َٝ ٚتطع٢ دا٥ُا َٔ ٚقت َبهس إلمتاّ عكٛد ْعاَ

ٖرٙ ايعكٛد َٔ ٚايٛشازات ٚاإلدازات اؿه١َٝٛ ناؾ١، َػرلا إىل أْ٘ ٜصٚز ٜٚساقب ايػسنات ٚاملؤضطات عد٠ دٗات زقاب١ٝ َٓٗا 

اؿر  ٚقّدّ غهسٙ يٛشاز٠ .اؾٛاشات ٚاإلَاز٠ ٚايسقاب١ ٚايتشكٝل ٚايػسط ٚنًٗا تطتكبٌ ٚتؿتح شلا األبٛاب يًتؿتٝؼ ٚايتأند بٓؿطٗا

يتطًُٝٗا املػاعس يف ٚقت َبهس، َتُٓٝا إٔ ٜتِ تطًِٝ َػعس َصديؿ١ يًػسنات ٚاملؤضطات املػازن١ يف ايكطاز عادال ست٢ ٜتِ 

ددٚي١ ٚتٓطٝل عًُٗا، َبٝٓا أْ٘ اعتُدت ٚشاز٠ اؿر َٔ ايعاّ املاقٞ آي١ٝ ايسقِ املٛسد يتدؿٝـ املػاعس املكدض١ ؾبُذسد ايتدؿٝـ 

ابًٗا يف عسؾات ٚزمبا َصديؿ١، ٖٚرٙ اآلي١ٝ ممتاش٠ قد دعًت أؾشاب َٚدٜسٟ ايػسنات ٜػازنٕٛ يف خدل٠ يف ٢َٓ ٖٓاى َا ٜك

ٖرا أَس »ٚأبإ غعبإ إٔ غسنات ايعُس٠ تس٣ زؾع ايعدد إىل ايكعـ، خاؾ١ يف زَكإ قا٥ال:  .املػاعس ٚطسم إدازاتٗا ٚتؿُُٝٗا

عاّ املاقٞ; بطبب َا سدخ َٔ َػسٚعات تٛضع١ ضتددّ يف املسس١ً املطتكب١ًٝ بات ًَشا يتعٜٛض سذِ اـطا٥س، ايرٟ ٚادٗت٘ خالٍ اي

َػرلا إٔ عدد تأغرلات ايعُس٠ ْتطًع يصٜادتٗا ايعاّ ايكادّ ٚايعٌُ ع٢ً متدٜد ؾذل٠ «. املطًُني عا١َ، خاؾ١ ٚأْٗا تتعًل باؿسّ املهٞ

َٔ غٗس  20خس ّٜٛ َٔ غٗس غعبإ، َبٝٓا أِْٗ ٜسٜدٕٚ متدٜدٖا ٚست٢ َٓح ايتأغرلات يًُعتُسٜٔ، اييت ٜػًل ؾٝٗا ايٓعاّ يف ْٗا١ٜ دٚاّ آ

تعاْٝ٘ ايػسنات بعد َػادز٠ املٛدٛدٜٔ ع٢ً األزاقٞ ايطعٛد١ٜ، ٚعدّ قدزتٗا ع٢ً إسكاز « ؾاقد َعتُسٜٔ»زَكإ، خاؾ١ ٚإٔ ٖٓاى 
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طعٛد١ٜ، ايرٟ ٜسبط بني ايٛنٌٝ اـازدٞ ٚٚشاز٠ ٚغدد غعبإ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتطٌٗٝ َٚٓح املس١ْٚ يٓعاّ اضتكباٍ املعتُسٜٔ يف اي .غرلِٖ

اؿر ٚغسن١ ايعُس٠ احمل١ًٝ، خاؾ١ ٚإٔ ايٓعاّ ال ٜتٝح إدزاز اضِ أٟ َعتُس ؾٝ٘ إال بعد سؿٛي٘ ع٢ً تأغرل٠ ايعُس٠. قسٚز٠ إٔ تصٚد 

ايتعدٜالت يف ايعاّ  ، َبٝٓا إٔ ايٓعاّ غٗد بعض«غسنات َٚهاتب ايعُس٠ احمل١ًٝ بأٟ َطتذدات يف ْعاّ ايعُس٠ بػهٌ َهتٛب

املاقٞ ٚغرلٖا َٔ ايتعدٜالت يف ايعاّ اؾازٟ، ٖٚٛ َا ٜتطًب َع٘ إٔ تهٕٛ تًو اإلدسا٤ات َهتٛب١ َٚٛد١ٗ يًػسنات; نٞ ٜطٌٗ 

عًٝٗا ايتعاٌَ َعٗا ٚتٓؿٝرٖا بايػهٌ ايرٟ تسغب ٚشاز٠ اؿر يف إخساد٘ بطسٜك١ ؾشٝش١، ٚدٕٚ ايٛقٛع يف كايؿات قد ال تسغب 

 .يف ايٛقٛع ؾٝٗا عٔ عُدايػسنات 
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 ألصى انغشايبث واإلغالق نًخبنفً صبالث انحدبج

 

 دد٠ – باقاشٟ أٌَ

تٛعدت أَا١ْ قاؾع١ دد٠ املٓػآت ايػرا١ٝ٥ ٚاملكاٖٞ داخٌ َد١ٜٓ اؿذاز ٚايؿاي١ اؾٓٛب١ٝ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ يف ساٍ 

ؾسق١ زقاب١ٝ باغست  14ٚأند َطؤٍٚ بأَا١ْ دد٠ إٔ مٛ  .كايؿتٗا يالغذلاطات ايبًد١ٜ ٚايؿش١ٝ، باؿد األقؿ٢ يًػساَات ٚاإلغالم

 .ُٔ خط١ األَا١ْ ملٛضِ اؿر، َبٝٓا إٔ اؾٛالت بدأت قبٌ مٛ غٗس ٚتطتُس ست٢ ْٗا١ٜ َٛضِ اؿردٛالتٗا اي١َٝٛٝ ق

تػٌُ اؾٛالت املكاٖٞ ٚاملٓػآت ايػرا١ٝ٥ داخٌ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ، َٚطاعِ ايؿٓادم ٚايػكل املؿسٚغ١ «: َه١«ٚقاٍ يـ

ٜأتٞ ذيو يف ٚقت أعًٓت ؾٝ٘ أَا١ْ دد٠ عٔ إْٗا٤ خطتٗا  .باالغذلاطات ايبًد١ٜ ٚايػايٝٗات ٚاملٓػآت ايذلؾ١ٝٗٝ، يًتأند َٔ ايتصاَٗا

ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ، اشلادؾ١ إىل ؼكٝل زقا اؿذاز َٔ خالٍ اـدَات ايبًد١ٜ املكد١َ شلِ، ٚايتؿاعٌ َع استٝاداتِٗ خالٍ ؾذل٠ 

طًذ اؾٓٛبٞ ٚاملطاخل املتٓك١ً ٚضٛم ايطُو املسنصٟ ٚسًك١ اؿر، سٝح أدس٣ أَني دد٠ املٗٓدع ٖاْٞ أبٛزاع دٛي١ تؿكد١ٜ سلًت امل

ٚعطب املسنص اإلعالَٞ بأَا١ْ دد٠ ؾإٕ اـط١ تطتٗدف األَانٔ املتأثس٠ بصٜاد٠ األعداد يف نٌ َٔ َد١ٜٓ  .اـكاز ٚايؿان١ٗ

اشلذس٠ ٖٚد٣ ايػاّ ٚدطس اـرل اؿذاز ٚايؿاي١ اؾٓٛب١ٝ مبطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ، َٚد١ٜٓ سذاز ايبشس، ٚطسم اؿسَني ٚ

ٚأؾاد بٝإ املسنص  .ٚاألضٛام ايتذاز١ٜ املسنص١ٜ ٚايؿٓادم ٚايػكل املؿسٚغ١ َٚٓطك١ ايهٛزْٝؼ ٚايػايٝٗات ٚاملٓػآت ايذلؾ١ٝٗٝ

ؿّٛ األقاسٞ َٔ اإلعالَٞ بإٔ دٚز األَا١ْ يف َتابع١ أعُاٍ ايبًدٜات ايؿسع١ٝ يف ْكاط ايبٝع يًُٛاغٞ َٚساقب١ املٓاؾر يًتؿدٟ يتٗسٜب 

ٚأقاف ايبٝإ: مت تهجٝـ أعُاٍ ايسقاب١ ايؿش١ٝ  .املػاعس املكدض١ ٚاحملالت ٚاملطاعِ ٚاملطابذ يًتأند َٔ تسخٝؿٗا يًربح

ٚايٓعاؾ١، ٚزؾع املبعجسات، َع ايذلنٝص ع٢ً أَانٔ سسن١ اؿذاز، َٔ قُٓٗا َٛاقـ ايطٝازات ٚايٓكٌ اؾُاعٞ ٚاملطادد 

ٚأغاز املسنص اإلعالَٞ يف بٝاْ٘ إىل تهجٝـ أعُاٍ ايسؽ ع٢ً َساؾل َسٚز  .تؿٛجيِٗ ٚاملٓاطل ايطٝاس١ٝٚأَانٔ تطٛم اؿذاز ٚ

اؿذاز ٚاملطادد ٚدٚزات املٝاٙ ٚاألضٛام ٚايهٛزْٝؼ ٚاملطاخل َٚؿًٝات ايعٝد، ٚأَانٔ ػُع ٚتؿٜٛر اؿذاز، ٚاألضٛام ٚاملطاخل 

ٚأغاز إىل ٚدٛد تعإٚ َع ؾٓيت ايتٓطٝل  .ٚؾٝا١ْ أَانٔ ايتٓكٌ ٚايٓعاؾ١ ٚايب١٦ٝ ٚأضٛام ايٓؿع ايعاّ، ٚأَانٔ ايباع١ املتذٛيني،

ٚاملتابع١، َٚٓع َصاٚي١ ايطبذ، َٚهاؾش١ ايباع١ املتذٛيني داخٌ َد١ٜٓ سذاز َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ، ٚاملهْٛتني َٔ ايدؾاع 

أَاّ ذيو، ذنس املتشدخ ايسزلٞ بأَا١ْ دد٠  .االدتُاع١ٝ ٚإداز٠ املطازاملدْٞ ٚغسط١ املطاز ٚاؾٛاشات ٚٚشازات اؿر ٚايعٌُ ٚايػؤٕٚ 

قُد ايبكُٞ إٔ آي١ٝ خط١ األَا١ْ تعتُد ع٢ً َساقب١ االضذلاسات َٚسانص اـد١َ ع٢ً طسم اؿسَني ٚاشلذس٠ ٖٚد٣ ايػاّ، 

ايؿسم ايسقاب١ٝ ع٢ً َتابع١ االضذلاسات تعٌُ «: َه١«ٚقاٍ يـ .ٚتهجٝـ اؾٛالت، ٚتػدٜد ايسقاب١ خالٍ املٛاضِ ٚع٢ً َداز ايعاّ

ٚاملطاعِ ٚقطات ايٛقٛد ٚاملٓػآت اـد١َٝ املًشك١ بٗا ع٢ً ايطسم ايطسٜع١، يًتأند َٔ اضتٝؿا٥ٗا يألْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚاالغذلاطات 

تػهٌٝ ؾسم عٌُ َٔ َٓطٛبٞ ٚبني إٔ خط١ األَا١ْ تػٌُ أٜكا ايتأند َٔ ت١٦ٝٗ املطادد ٚاملؿًٝات ٚدٚزات املٝاٙ، الؾتا إىل  .ايؿش١ٝ

األَا١ْ ٚايبًدٜات ٚاجملُعات ايكس١ٜٚ باحملاؾعات يًُسٚز ع٢ً احملطات ٚاملطادد ٚاالضذلاسات ًَٚشكاتٗا، ايٛاقع١ ع٢ً طسٜل اؿسَني 

ملٛضِ اؿر  ٜرنس إٔ خط١ األَا١ْ .املد١ٜٓ(، ٚايتؿتٝؼ عًٝٗا ع٢ً َداز ايعاّ باالغذلاى َع اؾٗات املع١ٝٓ -دد٠  -ٚاشلذس٠ )َه١ 

َطاخل َتٓك١ً ٚت٦ٝٗتٗا بصٜاد٠ أعداد ايعُاي١ ظُٝع ؾ٦اتٗا، مبا يف  3تػدد ع٢ً َساقب١ املطاخل األزبع١ املٛشع١ مبشاؾع١ دد٠، إىل داْب 

 .ذيو اآليٝات املطتدد١َ يف ايتػػٌٝ، ٚاملطابذ املسخـ شلا بايربح َؤقتا خالٍ َٛضِ اؿر
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 ىكشبفت يكت ٌؤثشوٌ انحدبج ػهى أَفسه
 

 املهس١َ َه١ - َدْٞ عجُإ

 

َٓشت نػاؾ١ َه١ ق١ُٝ املهاؾآت املعتُد٠ يًُػازنني يف ؾسم نػاؾ١ غباب َه١ املهس١َ ايتابع١ ؾُع١ٝ َسانص األسٝا٤ 

ساز ٚساد١ يف عدد َٔ َداخٌ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚؾٓادقٗا، ع٢ً غهٌ ٖداٜا َٔ ايٛزٚد ٚايتُٛز َٚٝاٙ  1500زٜاٍ يـ  1500ٚاملكدز٠ بـ 

ايتابع١ ملؤضط١ سذاز دٓٛب آضٝا،  117ٚأٚقح قا٥د َسنص َصديؿ١ ؾُٛع١ اـد١َ املٝدا١ْٝ زقِ  .صّ ٚايعكد٠ ٚاملٓدٌٜ ايهػؿٝنيشَ

ايكا٥د ايهػؿٞ َبازى ايكسْٞ، إٔ ؾسق١ نػاؾ١ غباب َه١ غازنت َع َؤضطات سذاز تسنٝا َٚطًُٞ أٚزٚبا َٚؤضط١ سذاز 

سٜك١ٝ غرل ايعسب١ٝ َٚؤضط١ سذاز دٓٛب آضٝا َٚؤضط١ سذاز دٓٛب غسم آضٝا يف اضتكباٍ ايدٍٚ ايعسب١ٝ َٚؤضط١ سذاز ايدٍٚ األؾ

طال٥ع اؿذاز، ٚتكدِٜ ايٛزٚد شلِ َٚا٤ شَصّ، يف خط٠ٛ تٗدف إلتاس١ ايؿسؾ١ يًػباب الضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚتكدِٜ خد١َ 

ؾسستِٗ ٚضعادتِٗ بٗرا االضتكباٍ ٚاؿؿا٠ٚ، َبٝٓني إٔ ٖرٙ  ددٜد٠ ٚؾسٜد٠، بايتعإٚ َع َؤضطات ايطٛاؾ١، سٝح عدل اؿذاز عٔ

ايًؿت١ يٝطت غسٜب١ ع٢ً قاد٠ ٚغباب ايهػاؾ١ سُٝٓا ٜهْٕٛٛ يف اضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ بايٛزٚد ٚايعكد٠ ٚاملٓدٌٜ، ٖٚرا يٝظ ددٜدا 

ايٓػاط يف اضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ َٔ دٗتِٗ أبد٣ ايطالب ضعادتِٗ غد١َ اؿذٝر، َؤندٜٔ إٔ  .ع٢ً أبٓا٤ ٖرا ايٛطٔ املعطا٤

 .ضٝهٕٛ داؾعا شلِ يبرٍ َصٜد َٔ اؾٗٛد يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ خالٍ أدا٤ َٓاضهِٗ
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 أنف حبج ببنًشبػش فً حبالث انطىاسئ 18تدهٍض يىالغ إلٌىاء 

 

 ٚاع -َه١ املهس١َ 

أعدت إداز٠ اؿُا١ٜ املد١ْٝ بكٛات ايدؾاع املدْٞ املػازن١ قُٔ     

خطتٗا ايعا١َ ملٛاد١ٗ ايطٛازئ باؿر، خط١ َتها١ًَ يٓكٌ ٚإخال٤ ٚإٜٛا٤ 

أيـ ساز داخٌ َػاعس ٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات يف ساالت  60َا ٜصٜد عٔ 

ٚتتكُٔ اـط١ .ذازايطٛازئ اييت تطتٛدب إخال٤ أعداد نبرل٠ َٔ اؿ

اييت ٜػازى يف تٓؿٝرٖا كتًـ اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ 

آالف ساز دؾع١  10ايدؾاع املدْٞ باؿر إَها١ْٝ ْكٌ ٚإٜٛا٤ ٚإعاغ١ 

ٚاسد٠ مبٓطك١ املػاعس ٚتٛؾرل استٝاداتِٗ َٔ خدَات ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ 

ر ايعُٝد ايدنتٛز عًٞ بٔ َػازٟ، إٔ خط١ إخال٤ ٚاإلٜٛا٤ باملػاعس خالٍ سر ٖرا ٚأٚقح َدٜس إداز٠ اؿُا١ٜ املد١ْٝ باؿ .ٚاإلغاث١ٝ

 ايعاّ ، تكُٓت ؼدٜدًا دقٝكًا ملٗاّ َٚطؤٚيٝات اؾٗات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ باؿر اييت ٜتٛادد َٓدٚبٕٛ شلا

ػاعس يطسع١ اؽاذ ايكساز ٚتٛؾرل َتطًبات تٓؿٝر اـط١ َٔ ٚضا٥ٌ ايٓكٌ ع٢ً َداز ايطاع١ مبسنص عًُٝات طٛازئ ايدؾاع املدْٞ يف امل

ٚاـٝاّ ٚاإلعاغ١ ٚايسعا١ٜ ٚاـدَات األ١َٝٓ، ٚاملطتًصَات اإلغاث١ٝ، عٝح تتٛىل قٝاد٠ قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر اإلغساف ع٢ً 

آالف ساز  ٤10 املعٝؿِ ٚتبًؼ طاقت٘ االضتٝعاب١ٝ َعطهسات اإلٜٛا٤ ٚاييت مت ػٗٝصٖا َٔ قبٌ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٚتػٌُ َعطهس إٜٛا

 30آالف ساز يهٌ َُٓٗا َٚعطهس اإلٜٛا٤ مبػعس َصديؿ١ ايرٟ ٜتطع ؿٛايٞ  10َٚعطهسٟ اإلٜٛا٤ بعسؾ١ بطاق١ اضتٝعاب١ٝ تصٜد عٔ 

سٖا ٚإعداد قا١ُ٥ بٗا ٚؼدٜد أيـ ساز، إقاؾ١ إىل املدازع ٚاملٓػآت ايسٜاق١ٝ ٚقؿٛز األؾساح ايكسٜب١ َٔ َٓطك١ املػاعس اييت مت سؿ

ٚأقاف إٔ االضتعدادات ملٛضِ اؿر ٖرا  .أزلا٤ املطؤٚيني عٓٗا ٚضبٌ ايتٛاؾٌ َعِٗ يالضتؿاد٠ َٓٗا يف أعُاٍ اإلٜٛا٤ عٓد اؿاد١

ًٝٗا ملعسؾ١ ايعاّ بدأت بإعداد قا١ُ٥ باملداطس االؾذلاق١ٝ احملت١ًُ يف اؿر ٚتؿٓٝؿٗا سطب دزد١ خطٛزتٗا ٚاستُاالت ٚقٛعٗا، ٚؼً

أضباب اييت قد تؤدٟ إىل سدٚثٗا ع٢ً ق٤ٛ ػازب اؿر خالٍ ايطٓٛات املاق١ٝ ٚاـدلات ايذلان١ُٝ، ٚاؽاذ اإلدسا٤ات يتالقٝٗا أٚ 

تكًٝـ دزد١ خطٛزتٗا ٚاالضتعداد ايهاٌَ ملٛادٗتٗا َٚعاؾ١ بايتٓطٝل َع اؾٗات اؿه١َٝٛ، َػرلًا إىل إٔ َٗاّ اؿُا١ٜ املد١ْٝ يف 

ر، تػٌُ أٜكًا تػػٌٝ َسنص عًُٝات طٛازئ ايدؾاع املدْٞ باؿر، ايرٟ ٜتٛىل َطؤٚي١ٝ ايتٓطٝل بني املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ اؿ

ٚايٛشازات ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ ذات ايعالق١ بأعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف مجٝع َٓاضو اؿر، نريو ػٗٝص َٛاقع اإلٜٛا٤ الضتدداَٗا يف 

 .تابع١ تٓؿٝر عًُٝات اإلخال٤ ٚاإلٜٛا٤ ٚاإلخال٤ ايطيب ٚتكدِٜ اإلغاث١ يًُتكسزٜٔ دسا٤ اؿٛادخساالت ايطٛازئ، َٚ
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 .. أنظمت متطورة بتقنيبث الرش الضبببي والحراري والمبيداث صديقت البيئت

 تُفز خطت نًكبفحت آفبث انصحت انؼبيت ببنحح« انبهذٌبث»

 

نجؿت ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ دٗٛدٖا يف فاٍ اإلؾشاح ايب٦ٝٞ ملهاؾش١ آؾات ايؿش١ ايعا١َ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

َٚٓطك١ املػاعس طٛاٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ ، بٗدف تٛؾرل نٌ ضبٌ ايساس١ ٚايطال١َ يكٝٛف ايسمحٔ َٔ خالٍ خط١ غا١ًَ 

 .َساض باضتدداّ طسم ٚٚضا٥ٌ املهاؾش١ ايؿدٜك١ يًب١٦ٝ ٚاييت ال متجٌ أد٢ْ خطس ع٢ً ؾش١ اؿذٝرملهاؾش١ اآلؾات ْٚٛاقٌ األ

ٚتطع٢ خط١ َهاؾش١ آؾات ايؿش١ ايعا١َ باؿر ٚاييت أعدتٗا إداز٠ ايؿش١ ايعا١َ بايٛشاز٠ ٚأقسٖا ٚشٜس ايػؤٕٚ ايبًد١ٜ ٚايكس١ٜٚ 

رٖا بايتٓطٝل َع أَاْات ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚأَا١ْ قاؾعيت دد٠ املٗٓدع عبدايًطٝـ بٔ عبداملًو آٍ ايػٝذ ٚٚد٘ بتٓؿٝ

ٚايطا٥ـ، تطتٗدف زؾد ٚاضتهػاف بؤز تهاثس ايبعٛض ٚايرباب ٚاآلؾات ايٓاق١ً يألَساض ضٛا٤ ناْت ػُعات يًُٝاٙ أٚ 

أعُاٍ اؿر ٖٚٛ َا مت تٓؿٝرٙ ؾعًًٝا َع تطبٝل اإلداز٠ َطتٓكعات أٚ ْؿاٜات ٚإشايتٗا أٚ َعاؾتٗا نُٝٝا٥ًٝا باضتدداّ املبٝدات قبٌ بد٤ 

 . ٚايذلنٝص ع٢ً طسم املهاؾش١ ايٛقا١ٝ٥ ؾدٜك١ ايب١٦ٝ خالٍ ٚدٛد اؿذاز بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس "IBM" املتها١ًَ يآلؾات

يكعد٠ ٚتطتُس ست٢ ايطادض١ َٔ ذٟ ذٟ ا 20ٚتعٌُ املسس١ً األٚىل َٔ خط١ َهاؾش١ آؾات ايؿش١ ايعا١َ ٚاييت مت تٓؿٝرٖا ابتدا٤ً َٔ 

اؿذ١ ع٢ً تهجٝـ األعُاٍ ايٛقا١ٝ٥ ملهاؾش١ آؾات ايؿش١ ايعا١َ بُٝٓا تطتٗدف املسس١ً ايجا١ْٝ ٚتبدأ يف ايطابع َٔ ذٟ اؿذ١ ٚست٢ 

ش١ اؿذاز ْٗا١ٜ أعُاٍ اؿر، تكًٌٝ ؾسف اْتػاز ايبعٛض ٚايرباب باضتدداّ ايطعّٛ ٚاملؿا٥د ٚاألغسط١ ايالؾك١ سؿاظًا ع٢ً ؾ

ٚضالَتِٗ سٝح ٜؿعب اضتدداّ طسم املهاؾش١ ايتكًٝد١ٜ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس خالٍ تٛادد اؿذاز بٗا بأعداد نبرل٠ َٚتابع١ 

ظٗٛز أٟ َٛاقع أٚ بؤز يآلؾات َٚعاؾتٗا ٚايعٌُ ع٢ً ضسع١ ايتدًـ َٔ ايٓؿاٜات يف ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس ٚإؾالح أٟ تطسبات يف 

ملٝاٙ ٚايؿسف ايؿشٞ ٚأَانٔ ػُعات َٝاٙ األَطاز ست٢ ال تتشٍٛ إىل بؤز الْتػاز اآلؾات ٚزؽ ساٜٚات ايٓؿاٜات بعد غبهات ا

تؿسٜػٗا مببٝدات ؾطؿٛز١ٜ عك١ٜٛ كًٛط١ بأْٛاع َع١ٓٝ َٔ ايصٜٛت يتكًٌٝ زٚا٥شٗا، باإلقاؾ١ إىل تسنٝب َؿا٥د يًرباب ٚايبعٛض يف 

ض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚإيصاّ أؾشاب احملالت ٚاملٓػآت ايتذاز١ٜ يف املٓاطل اييت تػٗد نجاؾ١ يف أعداد املٓطك١ املسنص١ٜ بايعاؾ١ُ املكد

اؿذاز بذلنٝب َؿا٥د ٚأغسط١ الؾك١ ٚتػٝرلٖا بؿؿ١ َطتُس٠، إىل داْب تٓؿٝر عدد َٔ بساَر ايتٛع١ٝ ايؿش١ٝ يًشذاز بعدّ 

ٚقع ايٓؿاٜات يف أنٝاع قه١ُ ايػًل قبٌ ٚقعٗا باؿاٜٚات ٚعدّ  إضٗاَِٗ يف خًل بؤز يتهاثس آؾات ايؿش١ ايعا١َ َٔ خالٍ

اإلضساف يف اضتدداّ املٝاٙ، َؤندًا إٔ أعُاٍ ايٛشاز٠ ملهاؾش١ آؾات ايؿش١ ايعا١َ تتٛاؾٌ بعد َػادز٠ اؿذٝر ملٓطك١ املػاعس َٔ 

ع أزدا٤ َػاعس ٢َٓ َٚصديؿ١ ٚعسؾات خالٍ تٓؿٝر خطط عاد١ً يًٓعاؾ١ دٕٚ أٟ تأدٌٝ ملٓع تهٕٛ بؤز ددٜد٠ يآلؾات ٚزؽ مجٝ

باملبٝدات ذات األثس املتبكٞ ٚتطٗرلٖا، ٚنريو غؿط ٚزدّ ٚػؿٝـ املطتٓكعات ٚػُعات املٝاٙ، ٚأٟ َٛاقع أخس٣ ميهٔ إٔ تػهٌ 

 .بؤز أٚ َطتٛطٓات يآلؾات
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 آالف ضببظ وفشد نتُظٍى حشىد انحح 10

 

٥د قٛات أَٔ اؿر إلداز٠ ٚتٓعِٝ املػا٠ ٚاؿػٛد، إٔ عػس٠ آالف ؾسد ايًٛا٤ عًٞ بٔ ضعٝد ايػاَدٟ َطاعد قا« عهاظ»نػـ يـ 

ٚأغاز إىل إٔ ٖٓاى تػدٜدا أَٓٝا ملٓع املدايؿني يًشر، الؾتًا  .قٝاد٠ أ١َٝٓ ٜٓؿرٕٚ خط١ إداز٠ ٚتٓعِٝ اؿػٛد يف َٛضِ اؿر 28ٚقابط ٚ

ملكدض١، إقاؾ١ يًُساقب١ اؾ١ٜٛ ؾٛم اؾباٍ ٚايطسم ايذلاب١ٝ إىل ٚدٛد زداٍ األَٔ يف ْكاط ايتؿتٝؼ; يتؿتٝؼ ايكادَني إىل املػاعس ا

س ٚاملصازع َٔ قبٌ طرلإ األَٔ ايعاّ ملساقب١ ٚتتبع املدايؿني ٚاملٗسبني ايرٜٔ حياٚيٕٛ ايتطًٌ اىل َه١ املهس١َ أٚ ايتٛد٘ إىل املػاع

اط ايٓٗا١ٝ٥ يًدخٍٛ مله١ املهس١َ يف ايّٝٛ ايطابع ٚنػؿت إٔ ٖٓاى قٛات بػس١ٜ ٚآيٝات ملٓع ٚؾٍٛ اؿذاز املدايؿني يًٓك .املكدض١

ذٟ اؿذ١ ضتهٕٛ ٖٓاى آي١ٝ تػػٌٝ ع٢ً ناؾ١  12ٚبني أْ٘ يف  .َٛقعا باـطٛط ايطٛي١ٝ 31َٔ غٗس اؿر، الؾتا إىل إٔ ٖٓاى 

ًا إٔ ٖٓاى خطط طٛازئ احملاٚز َٔ خالٍ تٛشٜع ايهجاؾ١ ايبػس١ٜ ست٢ ٜتِ ايٛؾٍٛ إىل املطذد اؿساّ بدٕٚ تصاسِ أٚ تداؾع، َٛقش

ؾسق١ٝ مت تٓؿٝرٖا يتدزٜب ايكباط ٚاألؾساد ايتابعني يًك٠ٛ، الؾتًا إىل أْ٘ مت ؾكٌ َٓطٛبٞ ايك٠ٛ ٚإعدادِٖ َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ 

ٝٛف بٝت ايدٚزات ٚاملٓاٖر ايتدزٜب١ٝ ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ اشلادؾ١ يتعسٜـ ايؿسد بكدض١ٝ املهإ ٚايصَإ ٚاألعُاٍ املٛن١ً شلِ ـد١َ ق

ٚبني إٔ ايك٠ٛ عًُت ع٢ً ػٗٝص خط١ تتُٝص باملس١ْٚ ٚايتهٝـ َع ناؾ١ املطتذدات يف املػاعس، تتهٕٛ َٔ عد٠ قاٚز  .اهلل اؿساّ

ز٥ٝط١ٝ أبسشٖا َٓع االؾذلاؽ ٚقبط املتطًًني ٚايتشهِ يف تدؾل املػا٠، إىل داْب احملاؾع١ ع٢ً اػاٖات ايطرل عدل االػاٙ ايٛاسد، 

ٚأعًٔ ايػاَدٟ عٔ إجياد آي١ٝ يتؿتٝت ايهتٌ ايهبرل٠  .تٛشٜع ايك٣ٛ ايبػس١ٜ املػازن١ يف تٓعِٝ ٚإداز٠ املػا٠ تٛشٜعا دقٝكا ٚذيو عدل

املتذ١ٗ إىل اؿسّ َٔ خالٍ ايٓكاط ٚايدٚزٜات املتشسن١ ْٚػس زداٍ األَٔ يف املداخٌ، ٚايعٌُ ع٢ً َٓع املدايؿني يتعًُٝات اؿر، 

يطٛاؾ١ يف ع١ًُٝ ايتؿٜٛر ٚاالضتؿاد٠ َٔ األْؿام ٚاملػازٜع يف سسن١ ٚتٓعِٝ اؿػٛد مبا ٜطٌٗ عًِٝٗ أدا٤ ٚايتٓطٝل َع َؤضطات ا

 .ْطهِٗ بٝطس ٚضٗٛي١
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 كشبفت انهٍئت انًهكٍت فً خذيت انحدبج

 

َه١ املهس١َ  نػاؾا، بسؾك١ ايكا٥د ايهػؿٞ َبازى ايػٗساْٞ، إىل 15ٚؾًت ايؿسق١ ايهػؿ١ٝ ي١٦ًٝٗ املًه١ٝ بٝٓبع ٚامله١ْٛ َٔ 

ؼت إغساف مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يتكدِٜ اـدَات  1436يًُػازن١ يف َعطهسات اـد١َ ايعا١َ ؿر ٖرا ايعاّ 

ٚأضٓدت يًؿسق١ ايهػؿ١ٝ ١َُٗ َطح غاٌَ ملػعس ٢َٓ، ٚاإلضٗاّ  .يكٝٛف ايسمحٔ، َٚطاعدتِٗ يتٝطرل أدا٤ َٓاضو اؿر يف املػاعس

قٝل ايبٝاْات الضتدساز ايديٌٝ اإلزغادٟ ملؤضطات ايطٛاؾ١، ٚايعٌُ َع أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ يف دٛالت يف زضِ اـسا٥ط، ٚتد

َٝدا١ْٝ ملٓع االؾذلاؽ يف ايطسقات ٚاألَانٔ ايعا١َ، َٚؿادز٠ بكا٥ع ايباع١ املتذٛيني ٚاألطع١ُ ايؿاضد٠ ؿُا١ٜ املطتًٗهني َٔ 

ٚتأتٞ َػازن١ نػاؾ١ اشل١٦ٝ املًه١ٝ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ اَتدادا ؿسف اشل١٦ٝ  .اؿذاز ٚايعاًَني ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ

املًه١ٝ بٝٓبع ع٢ً إبساش دٚز ايهػاؾ١ ٚقدزتٗا ع٢ً املػازنات ايؿاع١ً املتُٝص٠ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ، ٚاملطاعد٠ يف إزغاد 

 .ضٗٛي١اؿذاز، ٚتٛؾرل ضبٌ ايساس١ شلِ، ٚإعاْتِٗ ع٢ً أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚ
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 :ػمب تفمذِ يذٌُت حدبج انبش ببشٌذة .. أيٍش انمصٍى

 فخىسوٌ بششف خذيت ضٍىف انشحًٍ

 

أند ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل ايدنتٛز ؾٝؿٌ بٔ َػعٌ بٔ ضعٛد بٔ عبدايعصٜص أَرل َٓطك١ ايكؿِٝ، إٔ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ 

غسف ٚٚادب ٚطين ٜؿتدس ب٘ اؾُٝع، ٖٚرا ٖٛ َٓٗر َٚطع٢ ٖرٙ ايبالد دا٥ُا ٚأبدا بتٛدٝٗات قٝادتٗا ايسغٝد٠، َػٝدا باؾٗٛد اييت 

ؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚزلٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني، ٚزلٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد، ٚت١٦ٝٗ ناؾ١ تكدَٗا ايدٚي١ بكٝاد٠ خادّ ا

ايتطٗٝالت يكٝٛف ايسمحٔ. ٚأغاد زلٛٙ عكب تؿكدٙ ايبازس١ األٚىل َد١ٜٓ سذاز ايدل يف بسٜد٠ ٚايٛاقع١ ع٢ً طسٜل ايسٜاض ايكؿِٝ 

اؾٗات اؿه١َٝٛ يف َد١ٜٓ سذاز ايدل مبٓطك١ ايكؿِٝ، مما ٜذلدِ اٖتُاّ ايكٝاد٠ املد١ٜٓ ايطسٜع مبجاي١ٝ اـدَات اييت تكدَٗا 

اؿه١ُٝ ٚاملٛاطٓني يف املًُه١ ٚأٖايٞ َٓطك١ ايكؿِٝ ٚاٖتُاَِٗ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ. ٚدعا زلٛٙ املٛىل عص ٚدٌ إٔ ٜٝطس َٓاضو 

ات. ٚنإ زلٛٙ ػٍٛ داخٌ املد١ٜٓ ؾٛز ٚؾٛي٘، ٚاطًع ع٢ً اؿذاز، ٚإٔ ٜٛؾل زداٍ األَٔ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً أع٢ً املطتٜٛ

اـدَات اييت تكدَٗا ايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚاـد١َٝ املتٛادد٠ يف املد١ٜٓ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، نُا اطًع ع٢ً عسض َس٥ٞ 

. ٚيف ختاّ اؾٛي١ ايتؿكد١ٜ قدّ َدٜس غسط١ ٜذلدِ األعُاٍ اـد١َٝ اييت تكدّ يًشذٝر املازٜٔ باملٓطك١ يف طسٜكِٗ إىل املػاعس املكدض١

َٓطك١ ايكؿِٝ ايًٛا٤ بدز ايطايب دزع األَٔ ايعاّ يطُٛٙ. َٔ د١ٗ ثا١ْٝ، ٜطتكبٌ أَرل َٓطك١ ايكؿِٝ بعد ؾال٠ عؿس ّٜٛ ايعٝد يف 

 .قؿسٙ ايعاَس عٞ ايؿؿسا٤ مجٛع امل٦ٓٗني بعٝد األقش٢ املبازى
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 ٌشبسكىٌ فً انحح ضببطب وفشدا يٍ لىاث أيٍ انًُشآث 5757

 

 ٞمحاد ايعبدي –دد٠ 

 

( قابطًا ٚؾسدًا يًكٝاّ بتأَني أَٔ ٚسساض١ عدد َٔ املٓػآت 5757تػازى قٛات أَٔ املٓػآت قُٔ قٛات أَٔ اؿر بك٠ٛ قٛاَٗا )

١ٜ يف اؾٗات اؿ١ٜٛٝ داخٌ َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ إقاؾ١ً إىل َطاْد٠ األَٔ ايعاّ يف إداز٠ ٚتٓعِٝ اؿػٛد ايبػس

ايػُاي١ٝ َٔ قطات قطاز املػاعس بهٌ َٔ ٢َٓ ٚعسؾ١ َٚصديؿ١، باإلقاؾ١ إىل ايطاسات ايػسق١ٝ يًُطذد اؿساّ، نُا تػازى 

ٚأٚقح املتشدخ ايسزلٞ يًكٛات َدٜس إداز٠ ايعالقات ٚاإلعالّ املكدّ خايد بٔ ضعٝد  .ايكٛات يف تٓعِٝ سسن١ ايطرل يف َسٚز املػاعس

َػازن١ ايكٛات تتُجٌ يف أَٔ ٚسساض١ عدد َٔ املٓػآت اؿ١ٜٛٝ اييت ؽدّ املػاعس املكدض١ مبه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ  ايصٖساْٞ إٔ

املٓٛز٠ َجٌ قطات ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ املٝاٙ املاؿ١ نعٌُ أضاضٞ قُٔ َٗاّ ايكٛات ايس٥ٝط١ٝ يف أعُاٍ اؿر إقاؾ١ إىل َطاْد٠ األَٔ 

اخٌ قطات ايكطاز، َٚتابع١ سسن١ ايتؿٜٛر ٚايؿعٛد، ٚإداز٠ ٚتٓعِٝ سسن١ اؿػٛد خازز قطات ايعاّ يف تٓعِٝ سسن١ اؿػٛد د

ايكطاز باملػاعس املكدض١ عدل ايطسم ايكسٜب١ َٔ بٛابات دخٍٛ احملطات ٚؾل اـطط املعد٠ يريو، ٚقبط اؿسن١ ٚؾل ددٍٚ ايتؿٜٛر 

از ٚإسايتٗا ؾٗات االختؿاف. نُا تعٌُ ايكٛات ع٢ً إداز٠ ٚتٓعِٝ يهاؾ١ َساسٌ اؿر، ٚقبط اؿاالت األ١َٝٓ داخٌ قطات ايكط

اؿػٛد ايبػس١ٜ بايطاسات ايػسق١ٝ يًُطذد اؿساّ َع ايك٠ٛ اـاؾ١ يًشر ٚايعُس٠ دٓبًا إىل دٓب َع بك١ٝ ايكٛات األ١َٝٓ األخس٣ 

ألٍٚ َس٠ يف تٓعِٝ سسن١ ايطرل يف املػاعس  يًعٌُ ع٢ً تأَني أع٢ً دزدات األَٔ ٚايطُأ١ْٓٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ. ٚتػازى ايكٛات

نك٠ٛ َطاْد٠ يإلداز٠ ايعا١َ يًُسٚز ٚقد نجؿت ايكٛات دٗٛدٖا ٚتدزٜباتٗا املٝدا١ْٝ ملٓطٛبٝٗا اضتعدادًا يًُػازن١ يف ٖرٙ امل١ُٗ، 

١ُٗ، ٚزٚساْٝتٗا، ٚطسم سٝح عكدت ايعدٜد َٔ ايٓدٚات ٚاحملاقسات بكٝاد٠ ايكٛات َٚسانص ايتدزٜب باملٓاطل ٚذيو يًتعسٜـ بامل

نُا قاّ قا٥د قٛات أَٔ املٓػآت ايًٛا٤  .أضايٝب ايعٌُ املٝداْٞ مبدتًـ َٛاقع٘، ٚزؾع َطت٣ٛ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ يعُّٛ املػازنني بامل١ُٗ

ٜس ايًٛا٤ ضعد بٔ سطٔ اؾبازٟ ّٜٛ أَظ ظٛي١ َٝدا١ْٝ ع٢ً بعض َٛاقع ايكٛات باملٓطك١ ايػسق١ٝ ٜساؾك١ املطاعد يًتدطٝط ٚايتطٛ

محٝد اؾشديٞ ٚقا٥د ق٠ٛ أَٔ املٓػآت باملٓطك١ ايػسق١ٝ ايًٛا٤ ضعد ايػاَدٟ ٚاملطاعد يًعًُٝات ايًٛا٤ خايد اؿطٝين َٚدٜس األَٔ 

 .ٚاؿُا١ٜ ايعُٝد َؿطؿ٢ ايدْدْٞ

  



 

 
 

22 

 

 أنف يتش يكؼب خالل يىسى انحح .. ػبىاث يٍبِ صيضو تشوي ػطش ضٍىف انشحًٍ 64

 

 دايبال –ايسٜاض 

 

 

ًَٕٝٛ عب٠ٛ أْتذت  100ٖـ ست٢ اآلٕ أنجس َٔ 1431إْتاز َػسٚع املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يطكٝا شَصّ َٓر إْػا٥٘ عاّ ػاٚش 

مبٛاؾؿات َطابك١ ألع٢ً دزدات ايتٓك١ٝ، ٚايتعب١٦، ٚايتدصٜٔ، ٚايتٛشٜع اآليٞ ايرٟ ٜعٌُ بأسدخ ٚضا٥ٌ ٚأضايٝب ايتك١ٝٓ ايعامل١ٝ، 

ٚيف تكسٜس ملػسٚع ضكٝا شَصّ بٝٓت إسؿا٥ٝات٘ إٔ املػسٚع قذ يًُطذد اؿساّ خالٍ َٛضِ سر  .دًؿا( غ12.016.930ٚاضتؿاد َٓٗا 

 30أيـ َذل َهعب، بُٝٓا قح يًُطذد ايٓبٟٛ يف ايؿذل٠ ذاتٗا  70أيـ َذل َهعب، ٚيف غٗس زَكإ  64ايعاّ املاقٞ َٔ َٝاٙ شَصّ 

ٖـ، سٝح أْتر 1434ٖـ عٔ عاّ 1435إْتاز املؿٓع عاّ  ٚازتؿع سذِ .أيـ َذل َهعب 22أيـ َذل َهعب، ٚيف زَكإ 

يذلات  5( بُٝٓا أْتر َٔ عبٛات سذِ 752272يذلات بصٜاد٠ عٔ ايعاّ ايرٟ قبً٘ قدزٖا ) 10( عب٠ٛ َٔ سذِ 240.076.220)

ممٝص٠ َٓر تأضٝظ  ٜٚعد املػسٚع اَتداًدا ملا سعٝت ب٘ ضكٝا شَصّ َٔ خدَات .( عب1642677٠ٛ( عب٠ٛ، بصٜاد٠ قدزٖا )1.807.947)

ايرٟ أَس بتأضٝظ ضكٝا املًو  –تػُدٙ اهلل بٛاضع زمحت٘  –ايبالد ع٢ً ٜد املًو املؤضظ املًو عبدايعصٜص بٔ عبدايسمحٔ آٍ ضعٛد 

ٖـ، ثِ أَس يف ايعاّ ذات٘ بإؾالح ب٦س شَصّ ٚتٓعٝؿٗا ٚٚقع 1346ٖـ، ثِ أَس بإْػا٤ ضبٌٝ ثإ يطكٝا شَصّ عاّ 1345عبدايعصٜص عاّ 

يٝتِ عاّ  –زمحِٗ اهلل  –ٚتعاقب ع٢ً ذيو ايٓٗر أبٓا٤ املًو عبدايعصٜص، املًٛى : ضعٛد، ٚؾٝؿٌ، ٚخايد، ٚؾٗد، ٚعبداهلل  .ا٤ عًٝٗاغط

( يًُشاؾع١ ع٢ً خؿا٥ـ ايب٦س َع قط١، َٚؿٓع تعب١٦، ٚخطٛط ْكٌ، ْٚعاّ ؼهِ 1ٖـ إْػا٤ قط١ تٓك١ٝ َٝاٙ ايب٦س زقِ )1427

ٖـ ٚاؾل املًو عبداهلل بٔ عبدايعصٜص ع٢ً تط١ُٝ املػسٚع باضِ ) َػسٚع املًو 1431ٚيف عاّ  .ساؾل أخس٣َٚساقب١، ٚؽصٜٔ آيٞ َٚ

زَكإ َٔ ايعاّ ْؿط٘، أعكب٘ إطالم َػسٚعني األٍٚ خيتـ  24املػسٚع يف  –زمح٘ اهلل  –عبداهلل بٔ عبدايعصٜص يطكٝا شَصّ( يٝدغٔ 

ًٝا، ٚايجاْٞ إعاد  .٠ تؿُُٝٗا يتؿٞ مبتطًبات محا١ٜ املٝاٙ ٚاْطٝابٝتٗا ٚضٗٛي١ اؿؿٍٛ عًٝٗابتٓعٝـ ساٜٚات َا٤ شَصّ آي

َطرل٠ ٚايدٙ املؤضظ املًو عبدايعصٜص،  –سؿع٘ اهلل  –ٚايّٝٛ ٜٛاؾٌ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

َٓر تٛيٝ٘ َكايٝد اؿهِ  –زعاٙ اهلل  –ٞ ايهبرل، سٝح أند يف االٖتُاّ بٗرا املػسٚع اإلْطاْ –زمحِٗ اهلل مجًٝعا  –ٚإخٛت٘ املًٛى 

 .يف ايبالد سسؾ٘ ع٢ً اضتُساز ٖرا املػسٚع ٚايعٓا١ٜ ب٘ خد١َ يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ، ٚاملػاعس املكدض١

إىل طايبٝٗا بأٜطس ايطبٌ ٜٚٗدف املػسٚع ايرٟ تػسف عًٝ٘ غسن١ املٝاٙ ايٛط١ٝٓ إىل قُإ ْكا٠ٚ َٝاٙ شَصّ ٚتأَني ٚؾٛشلا 

  U)ٚايتهايٝـ، ٚذيو بطشبٗا َٔ َٓطك١ االنتعاظ يف املطذد اؿساّ ٚتٓكٝتٗا بؿالتس بطٝط١ ٚٚسد٠ تعكِٝ باألغع١ ؾٛم ايبٓؿطذ١ٝ

V) ثِ تعب٦تٗا ٚتٛشٜعٗا آيٝا بأسدخ ايتكٓٝات ايعامل١ٝ اييت عسؾت يف تعب١٦ َٝاٙ ايػسب(AS/RS)  بعد خسٚد٘ ، ؿُا١ٜ املٝاٙ َٔ ايتًٛخ

 .َٔ ايب٦س، ٚقُإ ضالَت٘ يد٣ غسب٘
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 يٍش يُطمت يكت انًكشيت ٌذشٍ انتطبٍك انزكً نهحح

 

 دايبال–َه١ املهس١َ 

 

دغٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَرل خايد ايؿٝؿٌ بٔ عبدايعصٜص َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني أَرل َٓطك١ َه١ املهس١َ أَظ ايتطبٝل ايرنٞ 

رٟ ْؿرٙ َسنص االبتهاز ايتكين ألْع١ُ املعًَٛات اؾػساؾ١ٝ ظاَع١ أّ ايكس٣ ٚذيو مبكس االَاز٠ مبذُع ايدٚا٥س اي  ( smart hajj )يًشر

إْٓا عًُٓا ْٚعٌُ ع٢ً تكدِٜ أؾكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ يتطٌٗٝ أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ” ٚقاٍ األَرل خايد ايؿٝؿٌ  .اؿه١َٝٛ مبه١

ؿس أؾبح دٚز ايتك١ٝٓ عٓؿسا َُٗا يالزتكا٤ باـدَات املكد١َ يًشر ٚايعُس٠ َٚٔ قُٓٗا ٖرٙ ايتطبٝكات اؿدٜج١ يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚيف ظٌ ٖرا ايع

ٚغدد زلٛٙ خالٍ اضتكباي٘   ”.اجملاٍ ايتكين سٝح تعد عٓؿسا َُٗا ٚؾاعال ع٢ً تطٌٗٝ اـدَات يكاؾدٟ بٝت اهلل اؿساّ َٔ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ

ٚا٥س اؿه١َٝٛ مبه١ املهس١َ َدٜس داَع١ أّ ايكس٣ ايدنتٛز بهسٟ بٔ َعتٛم عطاع ٚٚنٌٝ اؾاَع١ يألعُاٍ مبكس االَاز٠ مبذُع ايد

عبد اهلل َساد ، ” ٚاإلبداع املعسيف ايدنتٛز ْبٌٝ نٛغو ٚعُٝد َعٗد اإلبداع ٚزٜاد٠ األعُاٍ ايدنتٛز ؾٛاش ضعد ٚايدنتٛز املػسف ع٢ً ايتطبٝل 

طعٛد١ٜ يًٓٗك١ ايت١ُٜٛٓ ايػا١ًَ اييت ٜػٗدٖا ايٛطٔ يف ظٌ قٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبد ع٢ً أ١ُٖٝ َٛانب١ اؾاَعات اي

ٚايدعِ ٚايسعا١ٜ اييت ؼع٢ بُٗا داَعاتٓا َا جيعًٗا أنجس إدزانا يًدٚز املٓٛط بٗا ٚإبساش دٚزٖا ايعًُٞ ٚايبشجٞ  –سؿع٘ اهلل  –ايعصٜس آٍ ضعٛد 

ايٓؿع ٚاـرل يًٛطٔ ٚايبػس١ٜ مجعا٤ إىل داْب زضايتٗا ايتع١ًُٝٝ َٔ خالٍ َا تصخس ب٘ َٔ عًُا٤ ٚباسجني يف ؼكٝل االضذلاتٝذ١ٝ املكٓٔ ايرٟ ٜعٛد ب

ٚنإ زلٛٙ قد اطًع َٔ خالٍ ايعسض ايرٟ قدَ٘ َدٜس داَع١ أّ ايكس٣ ايدنتٛز  ”.االقتؿاد املعسيف>ايٛط١ٝٓ يًتشٍٛ مٛ االضتجُاز املطتداّ 

 .عٔ ايتطبٝل ايرنٞ يًشر ٚايرٟ ْؿرٙ َسنص االبتهاز ايتكين الْع١ُ املعًَٛات اؾػساؾ١ٝ باؾاَع١ بهسٟ عطاع
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 لىاث أيٍ انحح نشؤوٌ انًشوس تؤكذ خبهضٌتهب نًىسى انحح

 

 عٚا –َه١ املهس١َ 

 

د١ٗ نجاؾ١ اؿسن١ املسٚز١ٜ أعًٓت قٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر يػؤٕٚ املسٚز ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ داٖصٜتٗا ايها١ًَ ٚداٖص١ٜ خططٗا ملٛا

مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس ٚاملكدض١ َؤند٠ قدزتٗا ع٢ً ايتدخٌ ايؿاعٌ يًشؿاظ ع٢ً ضال١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ َػرلٜٔ إىل إٔ 

ٖٓاى بعض املطتذدات يف اـطط عٔ األعٛاّ ايطابك١ ٚاييت ضتطِٗ مبػ١٦ٝ اهلل يف اؿؿاظ ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ ٚتطٌٗٝ سسنتِٗ 

َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ .دا٤ ذيو خالٍ املؤمتس ايؿشؿٞ يكٝادات األَٔ ايعاّ باؿر يػؤٕٚ املسٚز ايرٟ عكد أَظ مبكس داخٌ 

األَٔ ايعاّ يف ٢َٓ ، سٝح اضتعسض َطاعد قا٥د قٛات أَ اؿر يػؤٕٚ املسٚز ايًٛا٤ عبد اهلل بٔ سطٔ ايصٖساْٞ يف َطتٌٗ ايًكا٤ 

١ٜ ٚاييت دا٤ت بعدد َٔ املطتذدات ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚاشلادؾ١ إىل تطٌٗٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ يف َه١ ابسش َالَح اـط١ املسٚز

املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ َٚٓٗا ؼطني قطات ايٓكٌ ايعاّ ٚشٜاد٠ قدزتٗا االضتٝعاب١ٝ يف ايٓكٌ ايذلددٟ َٔ َطانٔ اؿذاز إىل 

يدا٥سٟ األٍٚ سٍٛ املطذد اؿساّ ٚايرٟ مت اضتهُاي٘ ٖرا ايعاّ سٝح ضتتِ املطذد اؿساّ إقاؾ١ إىل االضتؿاد٠ َٔ ايطسٜل ا

االضتؿاد٠ َٓ٘ ٚقت اؿاد١ يف تطٌٗٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ الؾتا ايٓعس إىل إٔ قٝاد٠ أَ اؿر يػؤٕٚ املسٚز تعٌُ ٚؾل خطط إضذلاتٝذ١ٝ 

ٕ قٛات أَ اؿر يػؤٕٚ املسٚز قاَت بعكد ٚزؽ عٌُ َع ٚشاز٠ ٚأؾاد ايًٛا٤ ايصٖساْٞ إ  .داخٌ املٓع١َٛ األ١َٝٓ املتها١ًَ ألَٔ اؿر

اؿر ٚٚشاز٠ ايٓكٌ َٚؤضطات ايطٛاؾ١ الطالعِٗ ع٢ً اـطط املٛقٛع١ يتطٌٗٝ سسن١ اؿذٝر بٗدف ايتٓطٝل يف َا بٝٓٗا يًطرل 

اضتٝؿا٥ٗا ايػسٚط املطًٛب١ ٚااليتصاّ ٚأغاز إىل إٔ ايتؿسٜح يًدزادات ايٓاز١ٜ بايدخٍٛ إىل املػاعس املكدض١ بعد   .مبٛدب تًو اـطط

باألْع١ُ نإ بطبب ساد١ بعض اؾٗات اـد١َٝ يًدزاد١ ايٓاز١ٜ َػددا ع٢ً اْ٘ ميٓع ع٢ً تًو ايدزادات ْكٌ اؿذاز ٚإ َٔ ٜكّٛ 

ْ٘ مت ؽؿٝـ / َٔ داْب٘ أٚقح َدٜس إداز٠ َسٚز ايعاؾ١ُ املكدض١ ايعكٝد طًعت املٓؿٛزٟ ا .بريو ضتطبل عًٝ٘ ايعكٛبات املٓؿٛؾ١

/ قطات خاؾ١ بٓكٌ اؿذاز سٝح ضٝتِ ْكٌ اؿذاز َٔ َطانِٓٗ إىل املطذد اؿساّ بايٓكٌ ايذلددٟ تطٗٝال ع٢ً سذاز بٝت اهلل  6

ذٟ اؿذ١ عٝح تٛسد  13ٚ  12اؿساّ َٛقشا إٕ خط١ اؿسن١ املسٚز١ٜ يف َه١ املهس١َ ضٝطسأ عًٝٗا بعض ايتػٝرل َٜٛٞ 

د َٔ عدد َٔ ايطسم نطسٜل أّ ايكس٣ ٚغازع إبساِٖٝ اـًٌٝ ٚغازع اؿذٕٛ ٚغرلٖا َٔ ايطسم يتهٕٛ َٛسد٠ اؿسن١ يف اػاٙ ٚاس

ٚأٚدص قا٥د سذص ايطٝازات ايعُٝد ْاؾس ايكسٜين املساسٌ   .االػاٙ بٗدف ضشب اؿسن١ املسٚز١ٜ َٔ َػعس ٢َٓ بأضسع ٚقت ممهٔ

ذٟ ايكعد٠ بسؾد املدايؿات  15سٝح مت يف املسس١ً األٚىل ٚاييت بدأت َٓر ّٜٛ  اييت مت تٓؿٝرٖا يف اـط١ املسٚز١ٜ ؿذص ايطٝازات

/ ضٝاز٠ كايؿ١ ٚمت سذصٖا باإلقاؾ١ إىل سذص ايطٝازات ذات املٛدٜالت ايكدمي١  1100املسٚز١ٜ عٝح مت قبط أنجس َٔ / 

ذٟ ايكعد٠ ٚمت ؾٝ٘ َٓع ايطٝازات اييت تكٌ محٛيتٗا  25ٚاملتٗايه١ ٚاييت ٜطتددَٗا ايبعض يف ْكٌ اؿذاز ٚاملسس١ً ايجا١ْٝ بدأت ّٜٛ 

/ ضٝاز٠ ست٢ اآلٕ يف َسانص سذص ايطٝازات يف ايتٓعِٝ  250/ زانبا َٔ ايدخٍٛ إىل َه١ املهس١َ نُا مت سذص /  25عٔ / 

ذٟ اؿذ١ ؾُٝا عدا طسٜل  5 ٚأؾاد اْ٘ ضٝتِ َٓع دخٍٛ ايطٝازات إىل املػاعس املكدض١ اعتبازا َٔ ّٜٛ  .ٚايػسا٥ع ٚسذص ايبٗٝت٘ ٚاشلدا

ٚغدد ايعُٝد ايكسٜين ع٢ً عدّ  .ذٟ اؿذ١ تكدٜسا يعسٚف املٛاطٕٓٛ املتذٕٗٛ إىل ايطا٥ـ 7املًو ؾٝؿٌ ايرٟ ضٝبدأ املٓع ؾٝ٘ ّٜٛ 

ايطُاح بٓكٌ اؿذاز بايدزادات ايٓاز١ٜ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ْعسا ـطٛزتٗا عًِٝٗ ٚخاؾ١ يف أٚقات ايصساّ ٚنجاؾ١ 

أِْٗ اضتؿادٚا  ٚاضتعسض قا٥د املتابع١ اؾ١ٜٛ ايعُٝد غعٌٝ بٔ ٜٛضـ ايػعٌٝ ابسش َالَح خط١ املتابع١ اؾ١ٜٛ الؾتا إىل أِْٗ  .اؿسن١

ٚبني إٕ ٖٓاى تٓطٝكا َطتُسا   .َٔ ايتذازب يف األعٛاّ ايطابك١ ٚأؾبشت إدازت٘ متًو اـدل٠ ايهاؾ١ٝ يتكّٛ بدٚزٖا ع٢ً أنٌُ ٚد٘

َع َع زداٍ املسٚز ع٢ً مجٝع احملاٚز يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ يتكدِٜ املعًَٛات اؾ١ٜٛ املطًٛب١ إقاؾ١ إىل ايتٓطٝل املطبل 

/ طًع١  100ٚأغاز إىل اْ٘ مت ددٚي١ /   .طرلإ ايكٛات اؾ١ٜٛ ٚطرلإ األَٔ يسؾد املالسعات ٚمتسٜسٖا يسداٍ األَٔ ٚقاد٠ املٝدإ

باملا١٥ طرلإ يًٝٞ يسؾد املتطًًني ٚاملدايؿني ٚخاؾ١ ملٔ ٜطًو ايطسم ايذلاب١ٝ قرزا املدايؿني  25باملا١٥ َٓٗا طرلإ ْٗازٟ ٚ  75د١ٜٛ 
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َٔ داْب٘ ؼدخ ايٓاطل اإلعالَٞ يإلداز٠ ايعا١َ يًُسٚز ايعُٝد   .املتابع١ اؾ١ٜٛ ضتكّٛ بسؾدِٖ ٚاإلبالؽ عِٓٗ بايطسع١ املطًٛب١ بإٔ

ايدنتٛز عًٞ بٔ قبٝإ ايسغٝدٟ عٔ اؾٗٛد اييت تكّٛ بٗا إداز٠ املسٚز َٔ خالٍ ايسضا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚقا٥دٟ 

ٚغدد ايعُٝد ايسغٝدٟ بإ إدازت٘ ئ تتٗإٚ يف   .عِٗ ع٢ً ايتٓعُٝات املسٚز١ٜ داخٌ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١املسنبات ٚاطال

تطبٝل األْع١ُ ع٢ً املدايؿني يف ْكٌ اؿذاز َدلشا أ١ُٖٝ ايتعإٚ ايكا٥ِ بني قٝادات أَ اؿر ٚمجٝع اؾٗات ايعا١ًَ يف اؿر ٚايرٟ 

 .ٌٝ سسن١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ضٝٓعهظ مبػ١٦ٝ اهلل يف تطٗ
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 تىصٍم اندىاص انسؼىدي ػٍ طشٌك انبشٌذ بذاٌت انؼبو انًمبم

 ال تضوٌش فً تصبسٌح انحدبج«: اندىاصاث»
 

 الرياض – الحواس سعود

أعًٓت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات عٔ عدّ ٚدٛد أٟ تؿازٜح َصٚز٠ يف سر ٖرا ايعاّ، الؾت١ إىل إٔ تكدِٜ ايتؿازٜح عدل 

اؿاضب اآليٞ عٔ طسٜل َٛقع أبػس يهاؾ١ قٝٛف ايسمحٔ َٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني نإ ايطبب ايس٥ٝطٞ يف اؿد َٔ 

يعدٜد َٔ ْكاط ايتؿتٝؼ اييت تعٌُ ع٢ً َداخٌ َه١ املهس١َ ٚبٝٓت َدٜس١ٜ اؾٛاشات إ ٖٓاى ا .تصٜٚس ايتؿازٜح

أضُٗت يف اؿد َٔ ايتصٜٚس، اىل داْب ايدعِ ايهبرل َٔ خالٍ َسانص ايؿسش ٚايتؿتٝؼ ٚاملتابع١ ٚايًذإ اإلداز١ٜ اييت 

ُٝإ ايطشٝباْٞ، ٚأند َدٜس عاّ دٛاشات َٓطك١ ايسٜاض ايًٛا٤ ضً .تكس ايعكٛب١ ٜٚتِ تطبٝل ايبؿ١ُ عًٝ٘ يذلسًٝ٘ ؾٛزًا

عكب تدغٝٓ٘ َٛقع غعب١ اـدَات اإليهذل١ْٝٚ َب٢ٓ "ايٓكٌ اؾُاعٞ" بايسٜاض أَظ، إٔ املسنص ضٝطاِٖ يف ؽؿٝـ 

ايكػط ٚاالشدساّ ع٢ً دٛاشات ايسٜاض، بطسٜل املًو ؾٗد. ٚقاٍ يف بدا١ٜ غٗس ذٟ ايكعد٠ املاقٞ بدأْا يف تٛؾٌٝ 

ضطات اييت تكدّ خدَتِٗ عٔ طسٜل َكِٝ ٚأبػس، ٚيف غٗس قسّ املكبٌ اإلقاَات عٔ طسٜل ايدلٜد يًػسنات ٚاملؤ

ٚأغاز اىل إٔ ٖٓاى خط١ ضٝتِ االعالٕ عٓٗا بدا١ٜ ايعاّ  .ٚعٔ طسٜل ٚاؾٌ يألؾساد ضٝهٕٛ ٖٓاى تٛؾٌٝ اإلقاَات

ملعًَٛات املكبٌ يتٛؾٌٝ اؾٛاش ايطعٛدٟ عٔ طسٜل ايدلٜد، َٔ خالٍ بسْاَر ٜتِ ايعٌُ عًٝ٘ بايتعإٚ َع َسنص ا

ايٛطين إلجياد آي١ٝ َٓاضب١ يريو، نُا إٔ اطالم َسانص يًددَات اإليهذل١ْٝٚ يف أسٝا٤ َد١ٜٓ ايسٜاض تأتٞ َٔ 

خالٍ االستٝاز يًشٞ ٚعٌُ ايعدٜد َٔ ايدزاضات سٍٛ َد٣ االضتؿاد٠ َٓ٘ يف خد١َ املٛاطٔ ايرٟ نإ ٜعاْٞ يف 

اؾٛاشات يدٜٗا ايعدٜد َٔ ايتعإٚ َع ١٦ٖٝ تطٜٛس ايسٜاض ٚايعدٜد  ٚبني ايطشٝباْٞ إٔ .ايرٖاب ملكس اؾٛاشات ايس٥ٝطٞ

دا٥س٠ تٓؿر اـدَات  14َٔ املسانص اإلداز١ٜ يف َد١ٜٓ ايسٜاض اييت تػٌُ ناؾ١ اـدَات اؿه١َٝٛ ٚاييت تؿٌ إىل 

 .ايؿذل٠ املكب١ًخالٍ  17املباغس٠ يًُطتؿٝدٜٔ يف ْؿظ املٛقع، ٚضٝتِ اؾتتاح َٛقع يًددَات اإليهذل١ْٝٚ يف كسز 
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 سٍبسة نُمم انحدبج انًتؤخشٌٍ يٍ انًذٌُت انًُىسة إنى انًشبػش 200 

 

ذٟ اؿذ١ يٓكٌ اؿذاز املتأخسٜٔ َٔ شٚاز َطذد املؿطؿ٢ ؾ٢ً اهلل  5تبدأ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات تٓؿٝر خط١ ايطٛازئ يف 

 .ساؾ١ً 200س املكدض١، ّٚٚؾست يريو أنجس َٔ عًٝ٘ ٚضًِ َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل َه١ املهس١َ ٚتؿعٝدِٖ إىل املػاع

ْٚاقػت ايٓكاب١ أَظ، تؿعٝد ْٚؿس٠ اؿذاز، خالٍ ادتُاع عكد مبكسٖا، ٚغازى ؾٝ٘ ز٥ٝظ عاّ ايٓكاب١ أمحد ضبا٠ٚ، ٚقٝادات 

غسنات عكًٛا ب١٦ٝٗ ايٓكاب١ َدٜسٟ عُّٛ  23أَٔ اؿر ٚقٝادات سذٛشات ايػسنات املٓؿرٜٔ ـط١ ايتؿعٝد ٚايٓؿس٠، عكٛز 

ٚأند أَني عاّ ١٦ٖٝ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات َسٚإ بٔ زغاد شبٝدٟ إٔ االدتُاع زاع٢ قسٚز٠ ايتٓطٝل ايهاٌَ،  .ْكٌ اؿذاز

َٔ خالٍ غسح خط١ ضرل اؿاؾالت ٚاْطالقٗا َٔ َٛاقع ايػسنات مبٓطك١ ايػُٝطٞ إىل َه١ املهس١َ يٓكٌ قٝٛف ايسمحٔ، 

أيـ ساؾ١ً، بُٝٓا بًؼ عدد اؿاؾالت املطاْد٠ املتُسنص٠ يف  18ازى يف ْكٌ قٝٛف ايسمحٔ سٝح بًػت أعداد اؿاؾالت اييت تػ

أيـ َٛظـ، بني عاًَني ٚإدازٜني ٚؾٓٝني  25( ساؾ١ً، َبًٝٓا إٔ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ضّدست يتٓؿٝر خطتٗا 400َػعس عسؾات )

بس  ذٟ اؿذ١،  6ٝر خط١ ايتؿعٝد إىل َػعس ٢َٓ ٚعسؾات َٔ ٜٚبدأ تٓؿ .ًَٕٝٛ ساز 1.3ٚضا٥كني، يإلغساف ع٢ً ْكٌ أنجس َٔ 

ٚأٚقح شبٝدٟ إٔ عدد ايسسالت اييت ْؿرتٗا غسنات ْكٌ اؿذاز  (.تطًِٝ اؿاؾالت جملُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ )املطٛؾني

 .ني َدٕ اؿرأيـ زس١ً، ْكٌ خالشلا قٝٛف ايسمحٔ ب 42عاؾالت ايػسنات بإغساف ايٓكاب١ ست٢ غس٠ ذٟ اؿذ١ ٚؾٌ إىل 
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 ضبظ حًهت حح وهًٍت فً بٍشت

 

 .متهٓت غسط١ َٓطك١ عطرل َٔ قبط مح١ً سر ١ُٖٝٚ مبشاؾع١ بٝػ١، ٚمت إنُاٍ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ سٝاشلا

ٚأٚقح َدٜس غسط١ َٓطك١ عطرل ايًٛا٤ قُد أبٛ قسْني، إٔ ايػسط١ تتابع اؿُالت ٚايًذإ يف مجٝع قاؾعات املٓطك١ ملتابع١ 

 .َٗاَٗا َٚعاؾ١ املهاتب اي١ُٖٝٛ ٚاؽاذ كتًـ ايتدابرل، إقاؾ١ إىل ايكٝاّ عُالت تؿتٝػ١ٝ َٝدا١ْٝ َهجؿ١

ك١ اؿر ايتأند َٔ اؿُالت املؿسح شلا عدل َٛقع ٚشاز٠ اؿر اإليهذلْٚٞ، ٚأغاز إىل أْ٘ بإَهإ ايساغبني يف أدا٤ ؾسٜ

 .ٚايتأند َٔ أزلا٤ ايػسنات ٚاملؤضطات املدٛي١ بتكدِٜ خدَات اؿر
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "
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