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 رزهت 4422يطبر انًذٌُت ٌسخقبم َصف يهٍىٌ زبج ػبز 

 

 ّ 20:57:09    19/09/2015 )أمئ ايصٝس٫ْٞ )املس١ٜٓ املٓٛض٠

 

٢ْٗ قطاع ا٫غتكباٍ ٚسؿغ اؾٛاظات يف َطاض ا٭َري قُس بٔ أ

عبسايععٜع ايسٚيٞ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايتابع يًُ٪غػ١ ا٭١ًٖٝ يٮز٤٫ 

إدطا٤ات أنجط َٔ ْصـ ًَٕٝٛ ساز ٚساد١ قسَٛا إىل طٝب١ ايطٝب١ عرب 

عطـٛ فًؼ إزاض٠ « عهاظ»ٚأٚضح يـ .( ضس١ً طريإ زاخ١ًٝ ٚزٚي2241١ٝ)

أَني اجملًؼ املؿطف ع٢ً َطنعٟ املطاض ٚسؿغ اؾٛاظات  امل٪غػ١

ٚاملٓػل َع َهتيب ايٛن٤٬ املٛسس ٚإضؾاز اؿاؾ٬ت ايسيٌٝ ؾٗس بٔ 

عـبساؿـُٝس ؾشات٘، إٔ ٖصا ايكطاع ٜعترب املٓؿص ا٭ٍٚ ملٓع١َٛ اـسَات 

اييت تكسَٗا امل٪غػ١ َٔ ا٫غتكباٍ ٚايرتسٝب ٚسؿغ دٛاظات اؿذاز 

ملطاض ٚتػًُٝٗا يًُهاتب املٝسا١ْٝ، إضاؾ١ إىل إْٗا٤ ايكازَني عرب ا

اإلدطا٤ات َٔ خ٬ٍ ؾطٜل عٌُ َسضب َٚتُطؽ يف أزا٤ اـس١َ يعس٠ 

 .غٓٛات، ٚنصيو إْٗا٤ إدطا٤ات تؿٜٛر اؿذاز يف املٓاؾص، ٚايتٓػٝل َع َهتيب ايٛن٤٬ املٛسس، ٚإضؾاز اؿاؾ٬ت ايٓاق١ً هلِ

يكاز١َ عرب َطاض ا٭َري قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ َٓص بسا١ٜ املٛغِ ؾكس بًؼ عسز سذادٗا ٚأضاف: بايٓػب١ يًطس٬ت ايسٚي١ٝ ا

( تؿطف غسَتِٗ َٓػٛبٛ َطنع ا٫غتكباٍ، سٝح ٜكَٕٛٛ بإزخاٍ َعًَٛات مجٝع ايطس٬ت ايسٚي١ٝ ايكاز١َ يف ايٓعاّ اٯيٞ 542.376)

اؿذاز ٚاملٓعُني ٚايؿطنات ايػٝاس١ٝ، مما ٜكًص َس٠ إْٗا٤ يًشر بٗسف إدطا٤ ايتؿٜٛر املػبل عًٝٗا َٔ قبٌ َهاتب ؾ٪ٕٚ 

( ضس١ً طريإ زاخ١ًٝ ٚقسَت 136نُا اغتكبٌ قطاع ا٫غتكباٍ يف املطاض ) .إدطا٤ات اغتكباٍ اؿذاز يف املطاض سطصا ع٢ً ضاستِٗ

٤ يف امل٪غػ١ ا٭١ًٖٝ يٮز٤٫ عٔ ٚيف غٝام َتصٌ، ضصست ٚسس٠ اإلسصا .اـسَات يًشذاز ايكازَني ع٢ً َتٓٗا َٔ قبٌ ايكطاع أٜطا

( سادا إىل املس١ٜٓ املٓٛض٠ خ٬ٍ املٛغِ ا٭ٍٚ )َٛغِ َا قبٌ اؿر( عرب َطاض ا٭َري قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ 732443ٚصٍٛ )

ع٬ّ نُاٍ ٚأٚضح عطٛ فًؼ اإلزاض٠ املؿطف ع٢ً ايع٬قات ايعا١َ ٚاإل  .(%4ٚقطيت اهلذط٠ ٚايرب، أقٌ َٔ ايعاّ املاضٞ بٓػب١ )

( سادا ٚساد١، يٝصبح إمجايٞ اؿذاز املػازضٜٔ ست٢ 54163بٔ أمحس خًٝؿ١، إٔ عسز اؿذاز ايصٜٔ غازضٚا إىل َه١ املهط١َ بًؼ )

( 99( سادا، َؿريا إىل إٔ اؿذاز املتٛؾني بًؼ عسزِٖ )44982( سادا، ؾُٝا تبك٢ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ )687362ّٜٛ أَؼ ا٭ٍٚ اؾُع١ )

 .سادا
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 قبم فزاق انسدٍح نطٍبت انطٍبت«.. ديىع وداع»

 
 20/09/2015 ا٭سس ايعتٝيب ؾٗس: تصٜٛط  املس١ٜٓ – ٜاغني مساح

 

اختًؿت ضزٚز أؾعاٍ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ايعا٥طٜٔ يًشطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ يف ؿع١ ٚزاعِٗ اييت اختًطت مبؿاعط اؿعٕ ع٢ً ؾطام 

ضصست َؿاعط اؿذٝر قبٌ تٛدِٗٗ إىل َه١ املهط١َ « املس١ٜٓ»  املس١ٜٓ املٓٛض٠، َتذٗني إىل َه١ املهط١َ ٭زا٤ ؾطٜط١ اؿر

جملاٚض٠ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايػ٬ّ، تتشسخ أْٛاض َٔ تطنٝا ؾتكٍٛ: ٖصٙ املط٠ ا٭ٚىل اييت أسطط بٗا ٚايصٜٔ أعطبٛا عٔ َس٣ سبِٗ 

 .٭زا٤ ؾطٜط١ اؿر ٚظٜاض٠ اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ايصٟ تؿطؾت بايص٠٬ ب٘ ٚظٜاض٠ املصطؿ٢ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايػ٬ّ ٚصشب٘ ايهطاّ

اييت ٚدستٗا َٔ قبٌ مجٝع ايعاًَني ٚايعا٬َت يف اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، باإلضاؾ١ إىل ٚتعرب أْٛاض عٔ غعازتٗا بٗصٙ ايعٜاض٠ ٚباـسَات 

أْٗا تؿعط باؿعٕ ع٢ً ؾطام املس١ٜٓ املٓٛض٠ يًتٛد٘ إىل َه١ املهط١َ َٔ أدٌ أزا٤ ؾطٜط١ اؿر، ٚنًٗا أٌَ إٔ ٜهتب اهلل هلا ظٜاض٠ 

ػتإ ٚايصٟ سطط بطؾك١ أغطت٘، إٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ َتُٝع٠ باهلس٤ٚ أخط٣ يًُس١ٜٓ املٓٛض٠، َٔ د١ٗ أخط٣ ٜ٪نس قُس ؾاٙ َٔ بان

َؿريا إىل إٔ أغطت٘ تعٚض  ٚايػه١ٓٝ، سٝح نإ ٜػهٔ بٗا أنجط َٔ عؿط غٓٛات قبٌ إٔ ٜٓٗٞ عًُ٘ ٜٚعٛز يًعٝـ يف بانػتإ،

ضقٖٛا، ٚأضاف: عُست أغطتٞ إىل ايتكاط اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ يًُط٠ ا٭ٚىل َٔ أدٌ أزا٤ ؾطٜط١ اؿر، ٚقس أسبٖٛا ٚمتٓٛا يٛ مل ٜؿا

صٛض تصناض١ٜ يف اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ ٚدعٌ ايكب١ اـططا٤ خًؿ١ٝ هلِ أثٓا٤ ايتصٜٛط ست٢ ٜطاٖا مجٝع أؾطاز أغطتٓا يف بانػتإ 

ا َا سسخ يف اؿطّ خاص١ َٔ ٜتؿٛقٕٛ إىل ظٜاض٠ اؿطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، أَا غعاز إبطاِٖٝ َٔ مجٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ ؾتكٍٛ: أ٫ٚ أملٓ

املهٞ بػبب ايعٛاصـ ايطعس١ٜ اييت تػببت يف َٛت ايعؿطات َٔ املعتُطٜٔ ٚاملصًني، ا٭َط ايصٟ دعًين أغبطِٗ ع٢ً ٖصٙ املٝت١ اييت 

 ظٌ ثاْٝا: تتُٝع املًُه١ ٚغاص١ َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ با٭َٔ ٚا٭َإ يف  .ٜتُٓاٖا نٌ َػًِ َٚػ١ًُ يف اؿطَني ايؿطٜؿني

ٚاٯٕ سإ ٚقت ضسًٝٓا إىل َه١ املهط١َ يٓٛزع  -سؿع٘ اهلل ٚضعاٙ-سه١َٛ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع 

أسب ايبكاع إىل اهلل بكًٛبٓا سع١ٜٓ ٚنأْين أؾاضم بًسٟ سٝح ٚدست اؿب ٚايتعإٚ ٚا٭خ٠ٛ يف أٖايٞ طٝب١ ايطٝب١، باإلضاؾ١ إىل أْين 

 .ض٠ يف خس١َ ايعٚاض ٚاؿذاز دٗٛزا ٫ ٜػتطٝع أٟ بًس آخط إٔ ٜكّٛ بٗا ػاٙ خس١َ ٬َٜني َٔ املػًُني ٚاملػًُاتملػت دٗٛزا دبا
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 حىدٌغ َصف يهٍىٌ زبج وسظ يُظىيت خذيبث يخكبيهت ببنًذٌُت انًُىرة

 حزصذ اَسٍببٍت انسزكت انًزورٌت بًزكش انضبظ األيًُ« انًذٌُت»ػذست 

 

  المدينت المنورة تصوير: فهد العتيبي -أحمد النهاري 

 02/20/0202األحد 

 

ؾطعت اؾٗات املؿاضن١ يف تؿٜٛر سذاز بٝت اهلل اؿطاّ 

املػازضٜٔ  -ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ظٚاض َػذس املصطؿ٢ 

املهط١َ  خ٬ٍ ا٭ٜاّ ا٭خري٠ َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل َه١

ٚاملؿاعط املكسغ١ يف ايتٝػري ع٢ً ضٝٛف ايطمحٔ، ٚشيو 

ٖـ، 1436اغتعسازا يًبس٤ يف أزا٤ َٓاغو اؿر يًعاّ اؾاضٟ 

ٚغط َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ اـسَات اييت تكسَٗا مجٝع 

اإلزاضات اؿه١َٝٛ ٚاؾٗات ا٭١َٝٓ مبشط١ ايطبط ا٭َين 

خ٬ٍ اؾٛي١ ع٢ً ايٓكط١ ا٭ٚىل يًطبط ا٭َين ايطابط بني « عسغ١ املس١ٜٓ»ٚضصست  .ٓٛض٠باملٓؿص اؾٓٛبٞ ايربٟ يًُس١ٜٓ امل 9بايهًٝٛ 

ايعاصُتني املكسغتني اْػٝاب١ٝ يف اؿطن١ املطٚض١ٜ بايطغِ َٔ نجاؾ١ املطنبات اييت تكٌ ضٝٛف ايطمحٔ إىل َه١ املهط١َ مبدتًـ 

ٔ ايعاّ ٚقٛات ايطٛاض٨، باإلضاؾ١ إىل َٓسٚبٞ َصًش١ اإلسصا٤ات أسذاَٗا ٚأعساز َكاعسٖا مبؿاضن١ ايسٚضٜات ا٭١َٝٓ ٚق٣ٛ ا٭َ

 .ايعا١َ ٚ قط١ ايتؿٜٛر يؿطع ٚظاض٠ اؿر باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚشيو بؿهٌ َتٛاصٌ طٛاٍ غاعات ا٭ٜاّ ايكاز١َ

تأنس َٔ غ١َ٬ عًُٝات ٜٚتؿطف ضداٍ ا٭َٔ يف ايٓكط١ ا٭١َٝٓ بتٛزٜع ضٝٛف ايطمحٔ املػازضٜٔ إىل َه١ املهط١َ ٚاي  ا٭َٔ ايعاّ

ْكٌ اؿذاز َٚطادع١ ا٭ٚضام ايجبٛت١ٝ يػا٥كٞ املطنبات ٚايتشكل َٔ إصساض ايتصاضٜح اي٬ظ١َ ٭زا٤ ؾطٜط١ اؿر باملؿاعط املكسغ١ 

ز ٜٚتُطنع ضداٍ ا٭َٔ مبؿاضن١ أؾطا أؾطاز ايسٚضٜات .ؾط٬ عٔ ضبط املدايؿات يف سا٫ت ْكٌ اؿذاز املدايؿني بططم غري ْعا١َٝ

يف ايسٚضٜات ا٭١َٝٓ يف َػاضات ايتؿٜٛر احملسز٠ مبطٚض املطنبات يًتأنس َٔ عًُٝات املػازض٠ بعس ْكط١ ايتؿٜٛر ايتابع١ يؿطع ٚظاض٠ اؿر 

َؿٗس ٜعهؼ َٓع١َٛ اـسَات اييت تكسَٗا اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـاص١ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠، إلقطاض ايعًُٝات ايتٓع١ُٝٝ اييت تطُٔ 

اؿطن١ املطٚض١ٜ بؿهٌ تاّ يف ْكط١ ايطبط ا٭َين اييت تؿطف ع٢ً سطن١ املػاؾطٜٔ ٚ املاضٜٔ عرب املٓؿص ايربٟ يًُس١ٜٓ اْػٝاب١ٝ 

ٚع٢ً صعٝس َتصٌ اغتشسثت ؾطط١ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ عسزا َٔ ْكاط ايتؿتٝـ َٚطانع ايؿطظ باملٓطك١   ْكاط ايتؿتٝـ .املٓٛض٠

يٝات بعس إٔ متت زضاغ١ كتًـ ططم ايتٗطٜب يف َٛاغِ اؿر، ٚشيو بٗسف َٓع اؿذاز املدايؿني ُٚزعُت باإلَهاْٝات ايبؿط١ٜ ٚاٯ

اييت ت٧ٝٗ نٌ  –ضعاٖا اهلل  –َٔ ػاٚظ اؿٛادع ا٭١َٝٓ ٚايتأثري ع٢ً اؿذاز ايٓعاَٝني يف املؿاعط املكسغ١ ٚؾكا يتٛدٗات ايسٚي١ 

ٚتؿكس َسٜط ؾطط١ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايًٛا٤  .٬ٍ ؾرت٠ أزا٤ ايٓػوغبٌ ايطاس١ يطُإ أَٔ ٚغ١َ٬ ٚضاس١ ضٝٛف ايطمحٔ خ

عبساهلازٟ ايؿٗطاْٞ َ٪خطا عسزا َٔ ْكاط ايتؿتٝـ ٚايؿطظ املػتشسث١ بطٛاٍ ايططٜل ايربٟ َٔ كتًـ كاضز َٚساخٌ املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

ًو ايٓكاط ا٭١َٝٓ سٝح تؿكس ْكط١ ضبٛع١ ٚاملؿطسات ٚمحطا٤ ايرب١ٜ املٛاظ١ٜ ؿسٚز املس١ٜٓ املٓٛض٠، بٗسف اإلط٬ع ع٢ً غري ايعٌُ يف ت

ٚع٢ً صعٝس َتصٌ تٓؿص إزاض٠ أَٔ ايططم مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ خط١ ايتؿٜٛر مبؿاضن١   أَٔ ايططم .ا٭غس ٚكؿط ؾطط١ املٝكات

اضن١ ايسٚضٜات ا٭١َٝٓ، ؾط٬ عٔ دٗٛز اؾٗات ا٭١َٝٓ ضُٔ املٓع١َٛ ايتها١ًَٝ ملتابع١ اؿاؾ٬ت ٚاملطنبات يف ايططٜل ايػطٜع مبؿ
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ْكاط ايتؿتٝـ اؾسٜس٠ يًتأنس َٔ غ١َ٬ ْكٌ اؿذاز ٚاملطنبات اـاص١ ٚا٭دط٠ ٚايتأنس َٔ صش١ مجٝع ايطناب املكٝسٜٔ 

 ْكط١ تعٌُ يف أٚقات ايصض٠ٚ باإلضاؾ١ إىل ْكاط 20باإلضاؾ١ إىل سصٛهلِ ع٢ً تصاضٜح اؿر، ٚؾطعت أَٔ ايططم إىل اغتشساخ 

ايتٗس١٥ ٚؾل خط١ ا٫غتٓؿاض ايهاٌَ يهٌ اؾٗات يتػدري نٌ اإلَهاْٝات يطُإ غ١َ٬ ٚضاس١ ضٝٛف ايطمحٔ ع٢ً اـط ايػطٜع 

ٚيف شات ايػٝام تبصٍ ٚظاض٠ اؿر بؿطعٗا يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ دًٗٛزا مماث١ً خ٬ٍ ا٭ٜاّ اؾاضٟ يف  ٚظاض٠ اؿر .بني ايعاصُتني املكسغتني

اؿذاز املػازضٜٔ إىل املؿاعط املكسغ١، سٝح قاّ ايؿطع بتؿٜٛر أنجط َٔ ْصـ ًَٕٝٛ ساز عرب َطنع ايطبط ا٭َين اغتكباٍ ٚتؿٜٛر 

 .أيـ َٜٛٝا مبدتًـ ٚغا٥ٌ ايٓكٌ ايتابع١ يًٓكاب١ ايعا١َ يًػٝاضات ٚاملطنبات اـاص١ 25مبعسٍ ٜتذاٚظ ايـ 9بايهًٝٛ 

إٔ دٗٛز ايؿطع ٫ تعاٍ « املس١ٜٓ«ٛض٠ قُس بٔ عبسايطمحٔ ايبٝذاٟٚ يف تصطٜح خاص يـٚأٚضح َسٜط ؾطع ٚظاض٠ اؿر مبٓطك١ املس١ٜٓ املٓ

َػتُط٠ يف تؿٜٛر اؿذاز إىل املؿاعط املكسغ١ بؿهٌ َٓعِ ٚاْػٝابٞ عرب إدطا٤ات َٓع١ُ تطُٔ ضاس١ اؿذاز ٚاغتُطاض١ٜ تؿٛهِٗ 

ازض٠ آخط ساز املس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل املؿاعط املكسغ١ ٭زا٤ ايٓػو، تػتُط عًُٝات ايتٛزٜع ست٢ َػ»بٓذاح تاّ إىل َه١ املهط١َ. ٚأضاف: 

ٚاؽصت ايٛظاض٠ بايتعإٚ َع نٌ اؾٗات املؿاضن١ يف أعُاٍ اؿر نٌ ايتسابري اي٬ظ١َ ملٛاد١ٗ نجاؾ١ اؿذاز ايٛاصًني إىل املس١ٜٓ، 

ر املعس٠ هلِ، ٚبني ايبٝذاٟٚ إٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚزعت سٝح قاَت بتذٓٝس نٌ ايطاقات ايبؿط١ٜ ٫غتكباٍ اؿذاز َٚتابع١ تٓؿٝص ايرباَ

َُذٌُ عًُٝات ايتؿٜٛر َػا٤ أَؼ مٛ   64593ساؾ١ً تكٌ  1548مٛ ْصـ ًَٕٝٛ ساز َٓص بسا١ٜ املٛغِ ا٭ٍٚ ٚ بًؼ عسز املػازضٜٔ يف 

 .سادا

  



 

 
 

6 

 

 خالل انهقبء انسُىي نقٍبداث انذفبع انًذًَ ببنسح

 

 20/09/2015ا٭سس  َه١ –طايب ايصبٝاْٞ 

 

ؾسز ايؿطٜل غًُٝإ بٔ عبساهلل ايعُطٚ َسٜط عاّ ايسؾاع 

املسْٞ، ع٢ً ضطٚض٠ َتابع١ اؾرتاطات ايػ١َ٬ يف مجٝع 

َٓؿآت إغهإ اؿذاز ٚأَانٔ تٛادسِٖ يف ايعاص١ُ 

املكسغ١ َٚٓطك١ املؿاعط ، مبا يف شيو َكطات اؾٗات 

١ ٚا٭١ًٖٝ ٚتطبٝل اإلدطا٤ات اؾعا١ٝ٥ عل اؿهَٛٝ

ٚأنس ايعُطٚ يف نًُت٘ خ٬ٍ ايًكا٤ ايػٟٓٛ  .املدايؿني

يكٝازات ايسؾاع املسْٞ باؿر ٚايصٟ عكس مبكط املسٜط١ٜ ايعا١َ 

ؿاعط، ثكت٘ يًسؾاع املسْٞ بايعاص١ُ املكسغ١ صباح أَؼ ، عطٛض قا٥س قٛات ايسؾاع املسْٞ باؿر ٚأضناْات ايسؾاع املسْٞ بامل

ايها١ًَ يف قسضات ضداٍ ايسؾاع املسْٞ املؿاضنني يف ١َُٗ اؿر ٖصا ايعاّ، ع٢ً َاهسٙ ايسؾاع املسْٞ َٔ زعِ ٚاٖتُاّ َٔ سه١َٛ 

خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني مما ٤٢ٖٝ ي٘ ناؾ١ غبٌ ايٓذاح، يًتعاٌَ َع ناؾ١ املداطط شات ايع٬ق١ بأعُاٍ ايسؾاع املسْٞ يف مجٝع 

ٚتٓؿٝص ناؾ١ اـطط املعس٠ يًشؿاظ ع٢ً غ١َ٬ ضٝٛف ايطمحٔ ٚتكسِٜ صٛض٠ َؿطؾ١ ملا تبصي٘ ب٬زْا املباضن١ َٔ دٗس  أعُاٍ اؿر

يف ضعا١ٜ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚتٝػري أزا٥ِٗ ملٓاغو ؾطٜط١ اؿر، َٔ خ٬ٍ ا٫غتعساز اؾٝس ٚايتسضٜب ٚصكٌ املٗاضات ٚغطع١ 

ٚطايب ايؿطٜل ايعُطٚ قٝازات ايسؾاع املسْٞ باؿر،  ايتأٖب ايهاٌَ .، ٚمحا١ٜ ا٭ضٚاح ٚاملُتًهاتا٫غتذاب١، يف تًب١ٝ ْسا٤ات اإلغاث١

بايتأٖب ايهاٌَ ملٛاد١ٗ ناؾ١ املداطط ا٫ؾرتاض١ٝ اييت تطُٓتٗا اـط١ ايعا١َ ملٛاد١ٗ ايطٛاض٨ خ٬ٍ َٛغِ اؿر ٖصا ايعاّ ٚمماضغ١ 

١ أٚ قا٫ٚت إلعاق١ دٗٛز ضداٍ ايسؾاع املسْٞ أٚ َٓعِٗ َٔ أزا٤ َُٗتِٗ ايعع١ُٝ يف ص٬سٝتِٗ إلظاي١ أٟ كايؿات ٫ؾرتاطات ايػ٬َ

 .اؿؿاظ ع٢ً غ١َ٬ ضٝٛف ايطمحٔ مبا يف شيو َٛاقع املؿاضٜع اإلْؿا١ٝ٥ ايطد١ُ اييت ٜتِ تٓؿٝصٖا يف ايعاص١ُ املكسغ١ ٚاملؿاعط

١ُٖٝ ايتٓػٝل بني ايسؾاع املسْٞ ٚناؾ١ ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ ٚاؾٗات ٚأؾاض َسٜط عاّ ايسؾاع املسْٞ، إىل أ ايتٓػٝل َع ناؾ١ ا٭دع١ٖ

اٍ املؿاضن١ يف تٓؿٝص أعُاٍ ايسؾاع املسْٞ باؿر يتععٜع اؾٛاْب ايٛقا١ٝ٥ ٚاغتبام املداطط احملت١ًُ ٚايتسخٌ ايػطٜع يف ايتعاٌَ َعٗا س

ت ٚاملعسات املتطٛض٠ اييت ٚؾطتٗا ايسٚي١ ؾٗاظ ايسؾاع املسْٞ ٚقٛعٗا ،٫ قسض اهلل ، ٚا٫غتؿاز٠ يف شيو َٔ اإلَهاْات ايطد١ُ ٚاٯيٝا

٭زا٤ َٗاَ٘ اإلْػا١ْٝ ٚايٛط١ٝٓ، مبا يف شيو اؿؿاظ ع٢ً أَٔ ٚغ١َ٬ ضٝٛف ايطمحٔ يف اؿر، ؾانطا نٌ دٗٛز قٝازات ايسؾاع 

ٚسطص ايؿطٜل ايعُطٚ خ٬ٍ يكا٥٘ َع  ك١ بٗااملسْٞ يف إعساز اـط١ ايعا١َ ملٛاد١ٗ ايطٛاض٨ يف سر ٖصا ايعاّ ٚاـطط ايتؿص١ًٝٝ املًش

قٝازات ايسؾاع املسْٞ باؿر ع٢ً اؿٛاض َع ايكٝازات املٝسا١ْٝ ٚض٩غا٤ ايٛسسات ٚايؿطم، َ٪نسًا سطص٘ ع٢ً تٛؾري ناؾ١ استٝادات 

َٚٔ داْب٘ اؾاز قا٥س  يف املداططغطع١ ايتسخٌ  .قٛات ايسؾاع املسْٞ يف اؿر، ٚت١٦ٝٗ ب١٦ٝ ايعٌُ احملؿع٠ ٭زا٤ َٗاَٗا ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ

قٛات ايسؾاع املسْٞ باؿر ايًٛا٤ محس بٔ عبس ايععٜع املبسٍ ، يف نًُت٘ بسعِ ايهبري ايصٟ هسٙ داٖع ايسؾاع املين َٔ ايكٝاز٠ 

ايطمحٔ يف  ايطؾٝس٠ َ٪نسا إٔ قٛات ايسؾاع املسْٞ املؿاضن١ يف تٓؿٝص اـط١ تعٌُ ٚؾل َا تكطض يف اـط١ سؿاظا ع٢ً غ١َ٬ ضٝٛف

 .املؿاعط املكسغ١ ، ع٠ٚ٬ ع٢ً غطع١ ايتسخٌ ملٛاد١ٗ ناؾ١ املداطط احملت١ًُ اييت قس ؼسخ ٫قسض اهلل عٓس أزا٤ اؿذٝر ملٓاغهِٗ
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ٍ ٚبني املبسٍ إٔ ايكٝازات املٝسا١ْٝ بسأت يف تٓؿٝص خططٗا ايتؿص١ًٝٝ سٝح تػطٞ خسَات ايسؾاع املسْٞ املٝسا١ْٝ يإلطؿا٤ ٚاإلْكاش ٚأعُا

ايػ٬َ٘ ناؾ١ َٓاطل املؿاعط ) ٢َٓ ٚعطؾ١ َٚعزيؿ١ ( ٚايعاص١ُ املكسغ١ َٔ خ٬ٍ ْؿط ايعسٜس َٔ املطانع ٚايؿطم املٝسا١ْٝ ايجابت١ 

 با٫ضاؾ١ َٛمسٞ َطنعا 26 ٚعسز َٝسا١ْٝ، ٚؾطق١ َطنعًا 022ٚاملٛمس١ٝ ، سٝح ٜٛدس يف ايعاص١ُ املكسغ١ َٚٓطك١ املؿاعط عسز 

ت ايجك١ًٝ مبدتًـ أْٛاعٗا تػتدسّ يًسعِ ٚاإلغٓاز يتكسِٜ اـس١َ املطًٛب١ أثٓا٤ ١َُٗ اؿر ٚ ؾطم ا٫ؾطاف ايٛقا٥ٞ ٚاملعسا اٯيٝات اىل

ٚؾطم املػح اؾٝٛيٛدٞ، نُا مت تٓؿٝص عسزا َٔ ايتذاضب ايؿطض١ٝ خ٬ٍ ا٭ٜاّ املاض١ٝ يًٛقٛف ع٢ً داٖع١ٜ ضداٍ ايسؾاع املسْٞ َعًٔ 

 . ايسؾاع املسْٞ يًكٝاّ باملٗاّ املٓٛط٘ ب٘بصيو ا٫غتعساز ايتاّ يكٛات 
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 خىاساث يطبر انًذٌُت حُدر فً حُفٍذ خطت دخىل أكثز يٍ َصف يهٍىٌ زبج

 ثانية 04تؤكد انسيابية األداء.. واإلجراءات تستغرق « المدينة»كاميرا 

 
 20/09/2015ا٭سس  املس١ٜٓ املٓٛض٠ -أمحس ايػامل 

 

قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ دًٗٛزا سجٝج١ يف اغتكباٍ ضٝٛف ايطمحٔ ٚتػٌٗٝ ٜبصٍ ضداٍ اؾٛاظات يف َطاض ا٭َري 

أَٛضِٖ سٝح تٛاصٌ دٛاظات َطاض املس١ٜٓ تٓؿٝص خطتٗا ؿر ايعاّ ٚتتذ٢ًّ اـط١ يف اْػٝاب١ٝ سطن١ اؿذاز ٚإلاظ مجٝع إدطا٤ات 

ش١ بٝاْاتِٗ ٚٚثا٥كِٗ ٚنجاؾ١ ايطس٬ت اييت تتٛاؾس ع٢ً املطاض ع٢ً زخٛهلِ يف ٚقت قٝاغٞ ضغِ زق١ ايتسقٝل ٚأ١ُٖٝ ايتشكل َٔ ص

َساض ايػاع١ ٚاملتابع ٭عُاٍ دٛاظات املطاض ًٜشغ ايكسض٠ ايؿا٥ك١ يس٣ ضداٍ اؾٛاظات يف نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع نجاؾ١ املػاؾطٜٔ ٚتعٌُ 

 صا٫ت 4. سٚيٞ بصاي١ اؿذازدٛاظات املطاض َٔ ضُٔ املٓع١َٛ ا٭١َٝٓ مبطاض ا٭َري قُس بٔ عبسايععٜع اي

صا٫ت سر َٗٝأ٠  4تعٌُ دٛاظات َطاض ا٭َري قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ باملس١ٜٓ اؾسٜس بصاي١ اؿذاز بٗصا ايصطح املتُٝع َٔ خ٬ٍ 

ًٝا ٚبؿطًٜا بإَهاْات عاي١ٝ ، ٚغطط تٓع١ُٝٝ قه١ُ تػٌٗ أزا٤ عٌُ َٓػٛبٞ اؾٛاظات يف املطاض، قاٍ املكسّ ط٬ ٍ غاظٟ تكٓ

ناْٚرًتا ٜعٌُ عًٝ٘ َٓػٛبٛ ايكطاع ٫غتكباٍ اؿذاز ٜٚكَٕٛٛ  82ايعتٝيب املٓاٚب :إٕ صا٫ت املطاض ٦ٖٝت تًو ايصا٫ت مبا ٫ ٜكٌ عٔ 

باغت٬ّ اؾٛاظ َٔ اؿاز بعس إٔ ٜهٕٛ َػ٪ٚيٛ ايطس١ً قس قسَٛا ايبٝاْات اـاص١ بطقِ ايطس١ً ١ٜٖٛٚ ايكازَني عًٝٗا يًذٛاظات يتبسأ 

س شيو آي١ٝ عٌُ اؾٛاظات َٓص ٚصٍٛ اؿاز يًُطاض بتػذٌٝ ٚتسقٝل اؾٛاظ ٚنصيو إدطا٤ تػذٌٝ اـصا٥ص اؿ١ٜٛٝ يًشاز بع

ايبص١ُ يف ايهاْٚرت املدصص يصيو ٚأخص صٛض٠ ي٘ ٚنصيو ايتسقٝل املبس٥ٞ يػ١َ٬ اؾٛاظ أٚ ايتأؾري٠ َٔ ايتعٜٚط ثِ بعس اغتهُاٍ 

إلنُاٍ باقٞ إدطا٤ات٘ باملطاض، ٫ٚ تػتػطم ع١ًُٝ ايتػذٌٝ يًشاز يس٣ َٛظـ اؾٛاظات زقٝك١  إدطا٤ات٘ ٜتذ٘ اؿاز اىل اؾُاضى

يكطا٠٤ ايتأؾري٠ ٚيٝتِ تػٌٗٝ زخٍٛ اؿذاز زٕٚ َعاْا٠ « ايباضنٛز« ٚاسس٠ يريتبط بصيو غطع١ ا٫لاظ َكطْٚا بسقت٘، ٚشيو عرب قاضٟ

صٙ ايٛسس٠ يف تسقٝل ٚنؿـ ايٛثا٥ل اييت ٜؿتب٘ بتعٜٚطٖا َٔ خ٬ٍ أدٗع٠ ٚؾُٝا ٜتعًل عٌُ ٖ َهاؾش١ ايتعٜٚط .بعس إضٖام ايػؿط

ًٝا  كصص١ يًهؿـ عٔ ايٛثا٥ل املعٚض٠ ٚبتك١ٝٓ سسٜج١ ٚعاي١ٝ قاٍ ايعتٝيب ٜعٌُ عًٝٗا ضباط ٚأؾطاز َتدصصٕٛ َٚ٪ًٖٕٛ عًًُٝا ٚتسضٜب

 82ـ املبس٥ٞ ٚقس مت تسضٜب مجٝع ايعاًَني عًٝٗا ٚعسزٖاملجٌ تًو اؿا٫ت با٫ضاؾ١ إىل أدٗع٠ مت تجبٝتٗا زاخٌ ايهْٛرتات ٖٚٛ ايهؿ

دٗاًظا سٝح ٜتِ َطابك١ ايصٛض٠ ٚايتأنس َٔ نْٛ٘ عا٥س ؿاٌَ اؾٛاظ ٚنصيو ايتأنس َٔ تٛؾط ايػُات ا٭١َٝٓ يف ايٛثا٥ل ٚيف ساي١ 

ل ايتعًُٝات، نُا إٔ ٖٓاى َعًًُا َتهاًًَا ا٫ؾتباٙ ٜتِ ؼًٜٛ٘ إىل قػِ َهاؾش١ ايتعٜٚط ٚعٓس ثبٛت ايتعٜٚط ٜتِ ايتعاٌَ َع اؿاي١ ٚؾ

وتٟٛ ع٢ً عس٠ أدٗع٠ َتطٛض٠ يتأنس َٔ ساي١ ا٫ؾتباٙ زاخٌ املعٌُ عرب ا٭دٗع٠ اؿسٜج١، ٚقس ضصست دٛاظات املطاض َٓص بسا١ٜ 

ػاْس٠ يع١ًُٝ إدطا٤ات زخٍٛ ا٭قػاّ امل  ايعسٜس َٔ سا٫ت ا٫ؾتباٙ ا٫ أْ٘ مل ٜتِ ضصس أٟ ساي١ تعٜٚط هلصا ايعاّ باملطاض ٚهلل اؿُس

ٜططًع مبٗاّ نبري٠ يف أعُاٍ اؾٛاظات باملطاض َٚتابع١ عٌُ نٌ قػِ ٚاستٝادات٘، ٚنصيو ٖٓاى ٚسس٠   املتابع١ ٚايتك١ٝٓ اؿذاز

ؾ١ أٟ خاص١ بتك١ٝٓ املعًَٛات ٜٚعٌُ بٗا َتدصصٕٛ يف تك١ٝٓ ٚصٝا١ْ اؿاغبات اٯي١ٝ ِٖ َٚٓػكٕٛ َع َطنع املعًَٛات ايٛطين ملعا

طاض٨ باؿاغبات أٚ أٟ زعِ ؾين ؼتاز ي٘ تكٓٝات اؾٛاظات باملطاض ٚؼسٜح ايرباَر ٚا٭دٗع٠ بؿهٌ َػتُط يتػٌٗٝ ايعٌُ ٚالاظٙ 

ًَا بس٨ ايعٌُ ؾٝ٘ ٖٚٛ ْعاّ بٝاْات املػاؾطٜٔ ٚاملطتبط َع ؾطنات ايٓكٌ، َٚٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ  بهٌ زق١، نُا إٔ ٖٓاى ْعا

ًَا ضزًٜؿا يف ساي١ تٛقـ ايٓعاّ ا٭غاغٞ ٜتِ ايعٌُ ب٘ عرب ا٭قُاض ايصٓاع١ٝ يطُإ عسّ تأخط املػاؾطٜٔ، اإلؾاض٠ إىل إٔ ٖٓاى  ْعا

ٚنصيو َتابع١ أٟ طاض٨ قس وسخ َٚتابع١ عٌُ َٓػٛبٞ ايكطاع يتكسِٜ أؾطٌ اـسَات يًشذاز، ْٚعًطا يعٜاز٠ أعساز اؿذاز 
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اص١ بايٓٗاٜات ايططؾ١ٝ يًشاغب اٯيٞ ٚاييت تؿٌُ أدٗع٠ اؿاغب اٯيٞ ْعاّ قاضٟ ٚملٛانب١ ايتك١ٝٓ مت تػطٜع ْعاّ ا٫تصا٫ت اـ

ًٝا مت ػٗٝع أدٗع٠ ايبص١ُ يف مجٝع ايهْٛرتات بأدٗع٠ سسٜج١ يطؾع اـصا٥ص  ايبص١ُ .باضنٛز يكطا٠٤ ايتأؾريات ٚاؾٛاظات آي

إٔ ٖٓاى أدٗع٠ َتٓك١ً يطؾع ايبصُات ٖٚٞ عباض٠ عٔ  دٗاظ ناَريا ٚبص١ُ َجبت١ ع٢ً ايهْٛرتات، نُا 82اؿ١ٜٛٝ يًبص١ُ ٚعسزٖا 

سكٝب١ ٚؼٟٛ دٗاظ ْٗا١ٜ ططؾ١ٝ ٚناَريا ٚدٗاظ يطؾع ايبص١ُ ٜٚتِ اغتدساَٗا يف ساي١ ايصض٠ٚ ٚنصيو يهباض ايػٔ ٚشٟٚ ا٫ستٝادات 

دصص١ أًٜطا يف ضصس ٖٚٞ َت ٚسس٠ اإلْتاد١ٝ .اـاص١ يتػٌٗٝ ع١ًُٝ زخٛهلِ ٚخطٚدِٗ زٕٚ اؿاد١ يًٛقٛف أَاّ ايهْٛرتات

اإلْتاد١ٝ اي١َٝٛٝ ٚمجع نطٚت اؿذاز ايكازَني ع٢ً نٌ ضس١ً ٚتػذًٝٗا، ٚايتأنس َٔ إزخاٍ ايبٝاْات صشٝش١ يهٌ ساز ٚسؿعٗا 

ٚأضؾؿتٗا ٚايطدٛع هلا عٓس اؿاد١، ٚنصيو َعطؾ١ إسصا١ٝ٥ اؿذاز يف نٌ ضس١ً، ٚؾُٝع ايطس٬ت ايكاز١َ يًُطاض، ٚإقؿاٍ نٌ 

ايك٠ٛ ايعا١ًَ   عٛز٠ اؿذاز َٚػازضتِٗ إىل ب٬زِٖ ٜتِ َتابع١ شيو أًٜطا ٚايتأنس َٔ َػازض٠ َٔ قسمّ ع٢ً نٌ ضس١ًضس١ً ٚنصيو يف

زعُت املسٜط١ٜ ايعا١َ يًذٛاظات يف َٛغِ اؿر ٚايعُط٠ بك٠ٛ َػاْس٠ َٔ طًب١ َعٗس اؾٛاظات باإلضاؾ١ إيٞ عسز َٔ ايطباط  ٚايتسضٜب

 يتؿػٌٝ، ٜٚتِ تسضٜبِٗ ٚتأًِٖٝٗ َػبًكا ع٢ً سػٔ ا٫غتكباٍ ٚايبؿاؾ١ يف ايتعاٌَ ٚغطع١ اإللاظ ٚا٭زا٤ٚا٭ؾطاز يتػط١ٝ ناؾ١ ْكاط ا

ايعٓصطايٓػا٥ٞ ٚقس ظٚزت دٛاظات املطاض بعسز َٔ املٛظؿات إلْٗا٤ إدطا٤ات املػاؾطات َٚطابك١ دٛاظاتٗٔ خ٬ٍ اغتكباهلٔ أٚ َػازضتٗٔ 

  .يًًُُه١

 

قاٍ َسٜط اؾٛاظات يف َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ايعُٝس غعٛز ايػعٝس: مٔ ْعس خس١َ  يف دٛاظات َطاض املس١ٜٓ ايػعٝس: تطٜٛط َازٟ ٚبؿطٟ

ت٪نس عًٝٓا ببصٍ أقص٢ َا ْػتطٝع َٔ دٗس َٔ أدٌ سػٔ  -سؿعِٗ اهلل-ضٝٛف ايطمحٔ ؾطًؾا نبرًيا ٚتٛدٝٗات ٠٫ٚ ا٭َط 

ًَا بعس عاّ يف اؾٛاظات غٛا٤ بايك٠ٛ املاز١ٜ نا٭دٗع٠ اؿسٜج١ أٚ ايك٠ٛ ايبؿط١ٜ اغتكباهلِ ٚأنس ايػعٝس: إْٓا ْؿٗس ؼػًٓا ٚتطًٛضا ع ا

املتُه١ٓ ٚأؾاض ايػعٝس إٔ خط١ اغتكباٍ اؿذٝر َٔ َطاض ا٭َري قُس بٔ عبس ايععٜع متت نُا نإ َطتب هلا ٚبؿطٌ اهلل ثِ 

ٝع َٓاطل املًُه١ َٚسضب١ ٭عُاٍ اؿر ٚنصيو ا٫دٗع٠ اؿسٜج١ بؿطٌ َا ٚؾطت٘ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًذٛاظات َٔ ق٠ٛ بؿط١ٜ َٓتسب١ َٔ مج

اييت مشًت أدٗع٠ ساغب ا٫يٞ ٚنؿـ ايتعٜٚط ٚتػذٌٝ ايبص١ُ ٚناْت ع١ًُٝ ا٫غتكباٍ خ٬ٍ ٖصا املٛغِ َط١ْ ٚأؾاض ايعُٝس 

يسٚيٞ ست٢ ايّٝٛ ٚبّٝٔ ايػعٝس إٔ ايػعٝس أْ٘ مل تػذٌ أٟ ساي١ تعٜٚط بني اؿذاز ايكازَني عرب َطاض ا٭َري قُس بٔ عبسايععٜع ا

ٍٍ   مجٝع أؾطاز ٚضباط ٚنصيو ايعٓصط ايٓػا٥ٞ قا٥ُٕٛ بأعُاٍ اؾٛاظات َٚسضبٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ عا

 

قاٍ َسٜط دٛاظات َطاض ا٭َري قُس بٔ عبسايععٜع ايسٚيٞ باملس١ٜٓ ايعكٝس ٚيٝس بٔ  ايعكًٝٞ: خط١ اؿر مت اإلعساز هلا َٓص بسا١ٜ ايعاّ

ًٝٞ: إٕ إزاضت٘ تعٌُ بهاؾ١ إَهاْٝاتٗا بايتعإٚ َع ناؾ١ ايكطاعات املؿاضن١ باملطاض غٛا٤ َٓٗا اؿه١َٝٛ أٚ ا٭١ًٖٝ غًُٝإ ايعك

َٔ أدٌ إٔ تتهاٌَ املٓع١َٛ ايع١ًُٝ ـس١َ ضٝٛف ايطمحٔ ٚبّٝٔ ايعكًٝٞ إٔ خط١ اؿر مت ا٫عساز هلا يف ٚقت َبهط َٓص بسا١ٜ ايعاّ 

ٚايػًبٝات ؿر ا٭عٛاّ املاض١ٝ ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫هابٝات ٚتطٜٛطٖا ٚت٬يف ايػًبٝات ٚأؾاض ايعكًٝٞ أْ٘ مت سٝح ٜتِ زضاغ١ ا٫هابٝات 

زعِ َٛاقع ايعٌُ َٔ قبٌ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًذٛاظات بعسز َٔ ايهٛازض ايبؿط١ٜ يتػط١ٝ ناؾ١ ْكاط ايتؿػٌٝ سٝح ٜتِ اغتكباٍ ضس٬ت 

 .نْٛرًتا فٗع٠ بهاٌَ ايتذٗٝعات اٯي١ٝ ٚأدٗع٠ نؿـ ايتعٜٚط 82صا٫ت سر ؼتٟٛ ع٢ً عسز  4اؿر عرب 
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 خزائظ حىضٍسٍت نًسبراث قطبر انًشبػز فً انسح
 

 02/20/0202األحد  مكت المكرمت -عبد هللا الشمالني

 

أصسضت ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ ممج١ً يف اإلزاض٠ املطنع١ٜ يًُؿطٚعات ايتطٜٛط١ٜ زي٬ًٝ إضؾازًٜا ملػتدسَٞ قطاض املؿاعط 

املكسغ١ خ٬ٍ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ ٜتطُٔ َعًَٛات تؿص١ًٝٝ عٔ َؿطٚع ايكطاض َٚػاضٙ ٚقطات تٛقؿ٘ يف ٢َٓ َٚعزيؿ١ ٚعطؾ١ 

ىل صٛض ٚخطا٥ط تٛضٝش١ٝ يًُػاضات اييت ٜػًهٗا اؿذاز َػتدسَٛ ايكطاض يًٛصٍٛ إىل احملطات، َٚٓؿأ٠ اؾُطات، باإلضاؾ١ إ

شٚ اؿذ١. نُا ٜؿٌُ ايسيٌٝ اإلضؾازٟ ٚايصٟ مت طباع١ ٚتٛظٜع آ٫ف ايٓػذ  13إىل  7ٚدسٍٚ ظَين يطس٬ت ايكطاض خ٬ٍ ايؿرت٠ َٔ 

٦ات املصطح هلا باغتدساّ ايكطاض ٚأغعاض نٌ ْٛع َٔ ايتصانط، َٓ٘ َعًَٛات عٔ تصانط ايكطاض سػب قطات ايصعٛز إيٝ٘ ٚايؿ

ٚططم اغتدساّ ايتصانط ٚاييت مت إصساضٖا ع٢ً ؾهٌ )أغاٚض( بأيٛإ كتًؿ١ عُا ناْت عًٝ٘ يف سر ايعاّ املاضٞ، َٓعًا يًت٬عب أٚ 

طات ٚاإلدطا٤ات املكطض٠ ملٔ ٜػ٧ اغتدساّ إغا٠٤ ا٫غتدساّ، نُا مشٌ ايسيٌٝ اإلضؾازٟ بٝاًْا بآيٝات تؿٜٛر ساًَٞ ايتصانط يف احمل

ايتصانط، باإلضاؾ١ إىل بٝإ خطا٥ط تٛضٝش١ٝ ملػاضات املؿا٠ بني قط١ ايكطاض بعطؾ١ باػاٙ َػذس منط٠ ٚدبٌ ايطمح١ ٚنصيو 

 .أْع١ُ ايػ١َ٬ ٚاملطاقب١ اإليهرت١ْٝٚ ـطط تؿٜٛر اؿذاز َػتدسَٞ ايكطاض
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 ػهى حقذٌى كم انؼىٌ نخذيت انسدبجزدبر: حىخٍهبث خبدو انسزيٍٍ حشذد 

 
 20/09/2015ا٭سس  دس٠ -ٚاؽ

 

قاٍ ٚظٜط اؿر ايسنتٛض بٓسض بٔ قُس سّذاض: إٕ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع ،سؿع٘ اهلل، أٚصاْا بإٔ ْبصٍ 

ا إٔ خس١َ اؿذاح َػ٪ٚي١ٝ َٔ نٌ دٗس ْٚكسّ نٌ عٕٛ ـس١َ اؿذاز، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أزا٤ ؾطٜطتِٗ يف ٜػط ٚغٗٛي١، َ٪نس

ٚأٚضح سذاض يف تصطٜح صشؿٞ إٔ ٚظاض٠ اؿر ٚضعت  .َٓطًل زٜين ٚإْػاْٞ، ٚؾطف خس١َ اؿاز ٜتػابل اؾُٝع ٭زا٥٘، قٝاز٠ ٚؾعبًا

ز٠ تػٌٗٝ ١َُٗ أزا٤ ؾطٜط١ اؿر يطٝٛف ايطمحٔ غاٜتٗا، ٚغدطت إَهاْٝاتٗا يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ اييت ؾطف اهلل بٗا املًُه١ قٝا

ٚؾعًبا، ٫ؾتا ايٓعط إىل إٔ املًُه١ ألعت ٫ٚ ظايت تٓؿص ٚتػتهٌُ إلاظ ايهجري َٔ املؿطٚعات يف َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ 

ٚاملؿاعط املكسغ١ َٔ أدٌ ضاس١ ٚخس١َ ضٝٛف ايطمحٔ. ٚأضاف: إٕ اؾٗٛز اييت تبصٍ إللاح أعُاٍ اؿر ٚايعُط٠ إْؿاًشا يتٛدٝٗات 

َٚتابع١ َباؾط٠ َٔ مسٛ َػتؿاض خازّ  -سؿعِٗ اهلل  -يؿطٜؿني، ٚمسٛ ٚيٞ عٗسٙ ا٭َني، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗس خازّ اؿطَني ا

اؿطَني ايؿطٜؿني، أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر املطنع١ٜ، ٚمسٛ أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر 

إىل ؼكٝل ايٓذاح املٓؿٛز ملٛغِ سر ٖصا  -بإشٕ اهلل تعاىل  -ؿٛاؾع، غتكٛز اؾُٝع باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٜؿهٌ َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ ا

ايعاّ. ٚقاٍ: إٕ اؿذاز ايكازَني َٔ ايُٝٔ ايؿكٝل، قاَت ايٛظاض٠ بت١٦ٝٗ اغتكباهلِ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أزا٤ ْػهِٗ، ٚٚؾطت هلِ نٌ 

 .عط املكسغ١، ٚظٜاض٠ املس١ٜٓ املٓٛض٠َتطًبات غهِٓٗ ٚتٓك٬تِٗ، ٚؼكٝل ضاستِٗ يف َه١ املهط١َ ٚاملؿا
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 ٌذػى انًزاكش اإلسؼبفٍت ػهى انطزق انسزٌؼت وانًُبفذ نخذيت انسدبج« األزًز»

 

 

 20/09/2015ا٭سس : ٢َٓ -بعج١ املس١ٜٓ  -أْٛض ايػكاف 

 

ع١ امل٪ز١ٜ مله١ املهط١َ ٖٝأت ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محط ايػعٛزٟ َكاضٖا اإلغعاؾ١ٝ يف املٓاؾص اؾ١ٜٛ ٚايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ ٚايططم ايػطٜ

٫غتكباٍ ضٝٛف ايطمحٔ ٚت٦ٝٗتٗا بايهٛازض ايؿ١ٝٓ اإلغعاؾ١ٝ ٚػٗٝع َكطات ثابت١ َٚ٪قت١ يف َطاض املًو عبسايععٜع ظس٠ َٚطاض ا٭َري 

ٚ عطبات قُس بٔ عبسايععٜع باملس١ٜٓ املٓٛض٠ َٚٓؿص اؿسٜج١ ٚساي١ عُاض ٚايٛزٜع١ ٚايبطشا٤ ٚغريٖا ٚتسعُٝٗا بػٝاضات إغعاف 

ٚمت زعِ ايططٜل ايػطٜع امل٪زٟ مله١ املهط١َ َٔ َٓطك١ ايطٜاض، بعؿط٠ ؾطم  .َتشطن١ َٚػعؿني مت تٛظٜعِٗ يف ناؾ١ املٓاؾص

ؾطم  3ؾطم إغعاؾ١ٝ إضاؾ١ٝ يًططٜل ايػطٜع بني َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚ 6إغعاؾ١ٝ با٫ضاؾ١ يًُطانع ا٫غعاؾ١ٝ ايسا١ُ٥ ٚ

ط املٛمسٞ بتبٛى ٚؾطقتني إغعاؾ١ٝ ملٓؿص ساي١ عُاض ٚاؿسٜج١ ٚأبٛعذطّ َٚطنع زٚبح ٚؾطق١ إغعاؾ١ٝ يف َٝكات شٟ إغعاؾ١ٝ مبطنع ؾذ

 . عطم ٚايكٓؿص٠ َٚٓؿص ايبطشا٤ َٚطنع سًٞ ٚايًٝح َٚٓؿص ايٛزٜع١ َٚطنع عُري٠ َٚٝٓا٤ دس٠ اإلغ٬َٞ

طاض١٥ يف ناؾ١ املٛاقع اييت ميط ؾٝٗا ضٝٛف ايطمحٔ ، مت تؿعٌٝ ٚؼكٝكًا يًتُٝع ٚايطٜاز٠ يف تكسِٜ اـسَات ايطب١ٝ ا٫غعاؾ١ٝ اي

 املكطات امل٪قت١ ٚتسعِٝ املٛاقع ايسا١ُ٥ يف املٓاؾص بأسسخ ايتذٗٝعات ايطب١ٝ َٚػاْس٠ اؾٗات شات ايع٬ق١ يف سا٫ت ايطٛاض٨ ٚايهٛاضخ

ملطانع يف ٖصا ا٫غتعساز ا٫غتجٓا٥ٞ; تطًعًا ـس١َ ٚمت تٛظٜع ٖصٙ ا .ٚاإلصابات املتعسز٠ ٚاملػا١ُٖ يف ضؾع ايٛعٞ ايصشٞ يًشذٝر

 .اؿذاز مبػت٣ٛ ًٜٝل بِٗ، متاؾٝا َع تٛدٝٗات ايكٝاز٠ ايطؾٝس٠ يف تكسِٜ نٌ اـسَات املتاس١ يطٝٛف ايطمحٔ
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 اسخزاحٍدٍبث نهىصىل إنى زح َبخر 4
 

 ٠دس - َه١

َٔ ايرباَر، « سع١َ»أطًل َػتؿاض خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني أَري َٓطك١ َه١ املهط١َ، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر املطنع١ٜ، خايس ايؿٝصٌ 

ضُٔ مح١ً اؿر « اؿر«تػاْسٖا فُٛع١ َٔ اؿ٬ُت املتدصص١ يف ايؿإٔ ايتٛعٟٛ، تٗسف يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ٚايؿِٗ ايصشٝح يـ

ض أَري َٓطك١ َه١، ض٥ٝؼ ايًذ١ٓ ايتٓؿٝص١ٜ ٚايتشطري١ٜ ٭عُاٍ اؿر، ايسنتٛض ٖؿاّ ايؿاحل، ٚأٚضح َػتؿا .عباز٠ ٚغًٛى سطاضٟ

، ٚإٔ اؾٗات املؿاضن١ «اؿر عباز٠ ٚغًٛى سطاضٟ»إٔ اؿ١ًُ تأتٞ بتطأَ نٌ قطاعات ايسٚي١ إلخطاز َٛغِ ْادح، ؼت َع١ً 

َٓطك١ َه١، اهلازؾ١ يًتأنٝس ع٢ً إٔ اؿر عباز٠ ٚغًٛى سطاضٟ، تػدط إَهاْاتٗا ٚطاقاتٗا ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ يتؿعٌٝ ض١ٜ٩ إَاض٠ 

ٚأضاف ايؿاحل: ٜتبع اؿر  .٫ؾتا إىل إٔ اؿ١ًُ تهتػب أُٖٝتٗا َٔ َٓطًل إٔ اؿر عباز٠ هلا غٓٓٗا َٚكاصسٖا ٚتؿطٜعاتٗا ايٛاضش١

، بإٔ عًٝ٘ ا٫يتعاّ بايػًٛنٝات املطتبط١ غًٛنٝات سطاض١ٜ، تتُجٌ يف إٔ ٜسضى اؿاز ايكازّ إىل َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١

 .بايؿطٜط١، ٚإٔ ٜ٪زٟ عبازت٘ يف خؿٛع ٖٚس٤ٚ ٚاسرتاّ ا٭ْع١ُ، َػتٓسا يف شيو إىل ايتؿطٜع اإلغ٬َٞ ٚا٭خ٬م اإلغ١َٝ٬

ا٭١َٝٓ ٚغريٖا،  ٚؾسز ع٢ً إٔ ؾعاض ٫ سر ب٬ تصطٜح مل ٜعس ؾعاضا، بٌ بطْافا ًَعَا يًذُٝع ٚإٔ لاس٘ ٜأتٞ بتعإٚ نٌ ايكطاعات

ٚيف َكس١َ نٌ ٖ٪٤٫ املٛاطٔ ايصٟ ٫ بس إٔ ٜسضى سذِ املػ٪ٚي١ٝ، ٚنصيو املكِٝ ٚإٔ ٜهٕٛ اؾُٝع ع٢ً زضد١ نبري٠ َٔ ايٛعٞ، 

 .يًشؿاظ ع٢ً أَٔ اؿذاز ٚغ٬َتِٗ ٚصشتِٗ

 َطس١ً ايٓطر

، ٚغٝتِ 1440ٚتٓتٗٞ يف « ايٓطر»ٚأضاف ايسنتٛض ايؿاحل: املطس١ً ايجايج١ ٚا٭خري٠ اييت غتٓطًل يف سر ايعاّ املكبٌ، غتشٌُ عٓٛإ 

ايرتنٝع ؾٝٗا ع٢ً املبازضات ايت١ُٜٛٓ َٔ قطاع اؿر، ٖٚٞ َطس١ً ٜتِ ؾٝٗا زضاغ١ املطسًتني ايػابكتني، ٚايٓعط يف ايسضاغات 

ض ؾٝٗا ايبعض َٔ ايكطاعات ايعا١ًَ يف اؿر، ٫ غُٝا َعٗس خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ٭عاخ اؿر ٚايعُط٠، ٚإٔ ٚاملكرتسات اييت ٜباز

اؿ١ًُ تػتٗسف املٛاطٓني ٚاملكُٝني، َٚ٪غػات ايطٛاؾ١، ٚؾطنات اؿر، ٚقطاع ايٓكٌ، ٚاإلع٬ّ بؿت٢ ٚغا٥ً٘، ٭ْ٘ َت٢ َا ٚصًت 

 .١ إىل ٖصٙ ايؿطا٥ح، ؾإْٗا غتػِٗ بهٌ تأنٝس إىل خؿض ْػب١ اؿر املدايـايطغا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ املدطد١ َٔ قبٌ اؿًُ

 َػت٣ٛ ايٛعٞ

ٚأضزف: تٗسف اؿ١ًُ يطؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ يس٣ اؿذاز، ٚؼؿٝعِٖ ع٢ً َطادع١ ايػًٛى قبٌ َباؾط٠ ايؿطٜط١، يطُإ عسّ ايٛقٛع يف 

هإ ٚاؿسخ ٚاإلْػإ، ٚاسرتاّ ا٭ْع١ُ، ٚتؿٌُ اؿ١ًُ داْبني، احملعٛض، ٚتػتٓس اؿ١ًُ أٜطا إىل قاٚض عس٠ َٔ بٝٓٗا اسرتاّ امل

، ٚتٓتٗٞ َع سر ٖصا ايعاّ، بعٓٛإ )َطس١ً ايُٓٛ(، ٚمت ايرتنٝع 1434، َ٪نسا إٔ املطس١ً ايجا١ْٝ اْطًكت يف سر «تٛعٟٛ ٚؼصٜطٟ

 .ؾٝٗا ع٢ً ايتعطٜـ بعكٛبات املدايؿني



 

 
 

14 

 َطاسٌ ظ١َٝٓ

، «املطس١ً ايتأغٝػ١ٝ»، ناْت بعٓٛإ 1429َس٠ ظ١َٝٓ يهٌ َطس١ً، ؾا٭ٚىل اييت بسأت َع سر  ٚأنس إٔ املطاسٌ ايج٬خ ٚضعت هلا

، ٚمت ايرتنٝع ؾٝٗا ع٢ً قِٝ اؿر ٚايعٛاٖط ايػًب١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ بأ١ُٖٝ تصطٜح اؿر، َؿريا إىل إٔ اؿ١ًُ َٓص 1433ٚاْتٗت يف سر 

 .اإلسصا٤ات يف انؿاض املدايؿات ٚاملدايؿني أثٓا٤ َٛغِ اؿر سككت لاسات نبري٠، َػتس٫ مبا غذًت٘ 1429اْط٬قٗا يف 

 محا١ٜ املكسغات

أعٛاّ املاض١ٝ ناْت أعساز اؿذاز تتعاٜس بؿهٌ نبري، َٛانب١ ؽصٝص ا٭عساز تٝػريا يًعٌُ امل٪غػٞ،  3ٚتابع ايؿاحل: خ٬ٍ ايـ

ه١ عاملٝا يف اغتطاؾتٗا يًشؿٛز، ٚاؿؿاظ بؿهٌ َتٛاظٕ ع٢ً ٚمتٗٝسا إلْٗا٤ املؿاضٜع ايع٬ُق١ ٚايهبري٠ اييت ععظت َٔ َٛقع املًُ

ٖصا ايػذٌ ايطا٥ع يف إزاض٠ اؿؿٛز َٚٓع١َٛ اؿر يف نٌ غ١ٓ، يف ظٌ قٝاز٠ ٚاع١ٝ ٚخ٬ق١ يتػٝري املٓع١َٛ اإلزاض١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ 

عًٛ نعب اإلزاض٠ ايػٝاغ١ٝ يًػعٛز١ٜ، ٖٚٞ ٚا٫قتصاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ يف اؿر، ؾٛقـ ايعامل اإلغ٬َٞ هلا اسرتاَا ٖٚٛ ٜط٣ بأّ عٝٓٝ٘ 

ؼاؾغ ٚؼُٞ املكسغات، ٚتػاعس مجٝع اؿذاز مبدتًـ أدٓاغِٗ ٚأمناطِٗ ايجكاؾ١ٝ يف تأز١ٜ َٓاغهِٗ بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١، ٚٚؾل 

 .غًٛنٝات سطاض١ٜ
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 وسٌز انسح : خبدو انسزيٍٍ أوصبَب بخقذٌى كم ػىٌ نخذيت انسدبج

 ٚاؽ -دس٠ 

 -سؿع٘ اهلل  -بٓسض سّذاض ، إٔ املًُه١ بكٝاز٠ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز أنس ٚظٜط اؿر ز.    

ٌّ اٖتُاَٗا باـسَات املكس١َ يطٝٛف ايطمحٔ ، ٚٚؾطت نٌ طاقاتٗا ايبؿط١ٜ ٚاملاز١ٜ ٭زا٤ َٓاغو اؿر بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١  .أٚيت د

إٔ ٚظاض٠ اؿر ٚضعت تػٌٗٝ ١َُٗ أزا٤ ؾطٜط١ اؿر يطٝٛف ايطمحٔ غاٜتٗا ، ٚغدطت ٚأٚضح يف تصطٜح يٛناي١ ا٭بٓا٤ ايػعٛز١ٜ 

إَهاْٝاتٗا يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ اييت ؾطف اهلل بٗا املًُه١ قٝاز٠ ٚؾعبًا ، ٫ؾتا ايٓعط إىل إٔ املًُه١ ألعت ٫ٚ ظايت تٓؿص ٚتػتهٌُ 

ٚقاٍ ٚظٜط . ٚاملؿاعط املكسغ١ َٔ أدٌ ضاس١ ٚخس١َ ضٝٛف ايطمحٔ إلاظ ايهجري َٔ املؿطٚعات يف َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠

أٚصاْا بإٔ ْبصٍ نٌ دٗس ْٚكسّ نٌ عٕٛ ـس١َ  -سؿع٘ اهلل  -اؿر : " إٕ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع 

اؿذاز ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أزا٤ ؾطٜطتِٗ يف ٜػط ٚغٗٛي١ " ، َ٪نسا إٔ خس١َ اؿذاح َػ٪ٚي١ٝ َٔ َٓطًل زٜين ٚإْػاْٞ ، ٚؾطف 

ٚأضاف َعايٝ٘ إٔ اؾٗٛز اييت تبصٍ إللاح أعُاٍ اؿر ٚايعُط٠ إْؿاشًا يتٛدٝٗات  . " ُٝع ٭زا٥٘ ، قٝاز٠ ٚؾعبًاخس١َ اؿاز ٜتػابل اؾ

َٚتابع١ َباؾط٠ َٔ مسٛ َػتؿاض خازّ  -سؿع٘ اهلل  -خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ، ٚمسٛ ٚيٞ عٗسٙ ا٭َني ، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗس 

هط١َ ، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر املطنع١ٜ ، ٚمسٛ أَري َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر اؿطَني ايؿطٜؿني ، أَري َٓطك١ َه١ امل

إىل ؼكٝل ايٓذاح املٓؿٛز ملٛغِ سر  -بإشٕ اهلل تعاىل  -باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ٜؿهٌ َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ اؿٛاؾع ، غتكٛز اؾُٝع 

بسأ َٔ سٝح ٜػازض آخط ساز ، يف َٓتصـ ؾٗط قطّ َٔ نٌ عاّ ، سٝح ٚأؾاض َعايٝ٘ إىل إٔ ا٫غتعساز ملٛغِ اؿر ٜ . ٖصا ايعاّ

تبسأ ايتشطريات اييت تكّٛ بٗا ٚظاض٠ اؿر ع٢ً ؾت٢ اجملا٫ت ايتٓػٝك١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ َع ض٩غا٤ َٚػ٪ٚيٞ ٚؾٛز اؿر يف ايسٍٚ اإلغ١َٝ٬ 

ص١ غس١َ اغتكباٍ اؿر ، َٚهتب ايٛن٤٬ يف ، باإلضاؾ١ إىل ايتٓػٝل املػتُط َع َ٪غػات أضباب ايطٛا٥ـ ٚامل٪غػات املتدص

دس٠ ، َٚهتب ا٭ز٤٫ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، ْٚكٌ اؿذاح املتُجٌ يف ايٓكاب١ ايعا١َ يًػٝاضات ، ٚمجٝع َٔ ي٘ ع٬ق١ غس١َ ضٝٛف 

يُٝٔ ايؿكٝل ، قاَت ايٛظاض٠ ٚقاٍ َعايٝ٘ : " اؿذاز ايكازَني َٔ ا . ايطمحٔ تكّٛ ايٛظاض٠ بايتأنس َٔ دٛز٠ اـس١َ عاَا تًٛ ا٭خط

بت١٦ٝٗ اغتكباهلِ ، ٚمتهِٝٓٗ َٔ أزا٤ ْػهِٗ ، ٚٚؾطت هلِ نٌ َتطًبات غهِٓٗ ٚتٓك٬تِٗ ، ٚؼكٝل ضاستِٗ يف َه١ املهط١َ 

ؾطت هلِ ٚاملؿاعط املكسغ١ ، ٚظٜاض٠ املس١ٜٓ املٓٛض٠ ، َٔ َٓطًل ايٛادب ايسٜين ٚاإلْػاْٞ ، ٚتكسٜطا يعطٚؾِٗ اييت ميطٕٚ بٗا ، سٝح ٚ

سه١َٛ املًُه١ ، ٚبتٛدٝ٘ َٔ ايكٝاز٠ ايطؾٝس٠ نٌ أغباب ايطاس١ ٚسػٔ ايٛؾاز٠ ، َٔ أدٌ إٔ ٜ٪زٚا ْػهِٗ نبك١ٝ ضٝٛف 

ٚزعا َعايٞ ٚظٜط اؿر ، سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ايتكٝس با٭ْع١ُ ٚايتعًُٝات اييت تطُٔ بًٛؽ اهلسف  . " ايطمحٔ يف ٜػط ٚغٗٛي١

٘ ، ٖٚٛ اؿر املربٚض ، ٫ ضؾح ٫ٚ ؾػٛم يف اؿر ، َصساقًا يكٍٛ ايطغٍٛ عًٝ٘ ايػ٬ّ : ) َٔ سر ؾًِ ا٭مس٢ ايصٟ ٚؾسٚا َٔ أدً

ٜطؾح ٚمل ٜؿػل ضدع نّٝٛ ٚيست٘ أَ٘ ( ، زاعٝا اهلل إٔ ٜتِ ؾطً٘ ع٢ً اؿذاز باؿر املربٚض ٚايػعٞ املؿهٛض ، ٚايعٛز٠ املعؿط٠ إىل 

 . أٚطاِْٗ ٚأٖايِٝٗ غاملني غامنني
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 :ؤسست يطىفً حزكٍب وأشبد بؼًههب.. وكٍم وسارة انسححفقذ ي

 حسبنف انشزكبث سٍقىدَب نخخطٍظ أيثم.. ويخفبئم بُدبذ كبٍز نسح هذا انؼبو

 تطنٞ ايػٜٛٗطٟ -َه١ املهط١َ 

 

نؿـ ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر يؿ٪ٕٚ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط ز. قُس مسػِ عٔ ػطب١ دسٜس٠ غتطبل يف َٛغِ سر ٖصا ايعاّ يف ْكٌ     

تؿػٌٝ كاظٕ اؿاؾ٬ت يف َػاض ايٓكٌ ايرتززٟ إىل ؼايـ ؾطنات، َبًٝٓا أْ٘ يف ساٍ ٚدٛز خًٌ عٓس ساؾ١ً َٔ أٟ ؾطن١ ؾإْٗا ٚ

ٚأؾاض مسػِ إىل إٔ ايتشايـ بسأ عاّ  .ؽطز ساؾ١ً بس١ًٜ َٔ ٖصا املدعٕ ايصٟ هُع ؼت َعًت٘ نٌ ايؿطنات ايعا١ًَ يف اؿر

يتشػني َػت٣ٛ ا٭زا٤ يف خس١َ ايٓكٌ ايرتززٟ، َبًٝٓا إٔ ٚظٜط اؿر ٚد٘ بعس زضاغ١ َػتؿٝط١ إٔ ٙ عرب تٛد٘ َٔ ٚظاض٠ اؿر 1433

ٜتٛاصٌ ايتطٜٛط املػتكبًٞ عرب ٖصا ايتشايـ بني ايؿطنات، ٚإٔ شيو ٜصب يف صاحل املٓع١َٛ بؿهٌ عاّ، ٚإٔ ايٛظاض٠ ممج١ً بًذإ 

ٙ، ٚيتٓعط َس٣ ايٓذاح ايصٟ ؼكل، مما ٜ٪زٟ إىل تطٜٛط 1436هلصا ايعاّ كتص١ غتكّٛ بتكِٝٝ ايعٌُ بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ َٛغِ اؿر 

ٚأٚضح ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر يؿ٪ٕٚ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط إٔ ايٛظاض٠ غتهٕٛ ع٢ً تٛاصٌ َع ايؿطنا٤ يف  .َػتكبًٞ يف قازّ ايػٓٛات

اح، ًَٖٓٛا بايسٚض ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ َ٪غػ١ امل٪غػات عًَُٛا ٚباط٬ع ناٌَ، يٝهٕٛ اؾُٝع ع٢ً َكطب١ َٔ ايٛصٍٛ ٭ع٢ً َطاتب ايٓذ

دا٤ شيو  .تطنٝا، َتًُٓٝا إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ َؿابٗا يف امل٪غػات ا٭خط٣، َؿريًا إىل إٔ ايتٛد٘ بتطبٝل ٖصا ايٓٛع َٔ ايعٌُ َٔ اؾُٝع

آي١ٝ عٌُ َٓع١ُ، خ٬ٍ ظٜاض٠ مسػِ مل٪غػ١ َطٛيف سذاز تطنٝا َٚػًُٞ أٚضٚبا ٚأَرينا ٚأغرتايٝا، سٝح أؾاز مبا تكسَ٘ َٔ 

ٚدٗس نبري ٜٛاظٟ َا تٗسف إيٝ٘ ٚظاض٠ اؿر، ٚادتُع مسػِ بط٥ٝؼ فًؼ اإلزاض٠ طاضم عٓكاٟٚ َٔ أدٌ َٓاقؿ١ ا٫غتعساز ؿر ٖصا 

 ايعاّ، ٚقاٍ: "َا ؾاٖست٘ يف امل٪غػ١ ٜسعٛ يًػبط١، ملا تتُٝع ب٘ َٔ عٌُ َتُٝع، ٚمٔ يف ٖصا ايعاّ يسٜٓا ػطب١ دسٜس٠ يف ْكٌ ٚتؿػٌٝ

ٚأضاف ٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر يؿ٪ٕٚ ايتدطٝط ٚايتطٜٛط: َا ٚدست٘ ٖٓا  ."كاظٕ اؿاؾ٬ت يف َػاض ايٓكٌ ايرتززٟ إىل ؼايـ ؾطنات

أَط ٜجًر ايصسض، سٝح تتُٝع َ٪غػ١ تطنٝا بعٌُ ضا٥س، ْٚت٢ُٓ إٔ ٜهٕٛ اؾُٝع يف ٖصا املػاض، ٚتابع: يرتنٝا ػطب١ ضا٥س٠ ٚط١ًٜٛ 

َٔ دٗت٘، قسّ ض٥ٝؼ َ٪غػ١ َطٛيف سذاز تطنٝا  .عإٚ اؿذاز ا٭تطاى أنرب ا٭ثط يف ٖصٙ ايٓذاساتيف ٖصا اجملاٍ، ٚنصا يت

َٚػًُٞ أٚضٚبا ٚأَرينا ٚأغرتايٝا، املطٛف طاضم عٓكاٟٚ، ؾهطٙ يًسنتٛض مسػِ ايصٟ خص امل٪غػ١ ببانٛض٠ ظٜاضات٘ 

طٜٛط تؿُٗا نبريا يًعٌُ ايصٟ تكّٛ ب٘ امل٪غػ١ ػاٙ يًُ٪غػات، ٚقاٍ: يًشكٝك١ ٚدسْا َٔ ٚنٌٝ ايٛظاض٠ يؿ٪ٕٚ ايتدطٝط ٚايت

 .سذادٗا، ٚأضاف: ايتؿا٩ٍ ايصٟ أبساٙ ايسنتٛض مسػِ ػاٙ امل٪غػ١ وًُٓا املعٜس َٔ املػ٪ٚي١ٝ يكٝاز٠ ٖصا ايٓذاح امل٪ٌَ بإشٕ اهلل
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 نهبج فً قضبٌب انسدبج انؼبخهت

قبضٍبً نهؼًم فً انًشبػز انًقذست 22يدهس انقضبء ٌكهف   

 محس اؾُٗٛض -ٜاض ايط

ٚد٘ اجملًؼ ا٭ع٢ً يًكطا٤ عسزا َٔ أصشاب ايؿط١ًٝ ايكطا٠ يًعٌُ يف ايسٚا٥ط ايكطا١ٝ٥ يف املؿاعط املكسغ١ يف نٌ َٔ َه١     

املهط١َ َٚؿعط ٢َٓ ٚعطؾات َٚعزيؿ١، سٝح باؾط أصشاب ايؿط١ًٝ ايكطا٠ أعُاهلِ ؾٝٗا َٓص ايّٝٛ ا٭ٍٚ َٔ ؾٗط شٟ اؿذ١ اؿايٞ 

ٚبني ا٭َني ايعاّ يًُذًؼ ا٭ع٢ً يًكطا٤ ٚاملتشسخ ايطمسٞ ايؿٝذ غًُإ بٔ  .يف ايكطاٜا اييت ؽص سذاز بٝت اهلل اؿطاّيًٓعط 

قُس ايٓؿٛإ أْ٘ مت تٛدٝ٘ بعض أصشاب ايؿط١ًٝ ايكطا٠ يًعٌُ يف ايسٚا٥ط ايكطا١ٝ٥ يف نٌ َٔ َه١ املهط١َ َٚؿعط ٢َٓ 

تعطض أثٓا٤ َٛغِ اؿر، إلْٗا٤ ايكطاٜا اييت ؼاٍ إيٝٗا ٫ٚ تكبٌ ايتأدٌٝ أٚ ايتأخري يف  ٚعطؾات َٚعزيؿ١ يًٓعط يف ايكطاٜا اييت

املؿاعط املكسغ١، ٚايبت ؾٝٗا تػ٬ًٝٗ ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿطاّ َٚطاعا٠ يعطٚؾِٗ ٚاغتعذا٫ً يف إْٗا٤ َعا٬َتِٗ. ٚنإ اجملًؼ 

ٔ َكط قٝاز٠ ٚسسات ايبشح اؾٓا٥ٞ ث٬ث١ قطا٠، ٚغط ٢َٓ قاٍض ٚاسس، ا٭ع٢ً يًكطا٤ قس ٚظع َٛاقع ايسٚا٥ط ايكطا١ٝ٥ يف نٌ َ

َٚطنع ؾطط١ مجط٠ ايعكب١ قاٍض ٚاسس، َٚكط َطنع ايؿطط١ ٢َٓ ايٛازٟ قاٍض ٚاسس، ٚؾطط١ َطنع دٓٛب ٢َٓ قاٍض ٚاسس، 

َطنع ؾطط١ ؾطم َٚطنع ؾطط١ املعٝصِ قاٍض ٚاسس، َٚطنع ؾطط١ اـٝـ قاٍض ٚاسس، َٚطنع ؾطط١ غطب ٢َٓ قاٍض ٚاسس، ٚ

 .٢َٓ قاٍض ٚاسس، ٚث٬ث١ قطا٠ َٚكطِٖ ؾطط١ اؿطّ املهٞ ايؿطٜـ

  



 

 
 

18 

 

 حطىٌز األداء وحذرٌب انؼبيهٍٍ ببندىاساث فً انسح

 

  ايعكٝس ز. صاحل بٔ غعس املطبع

ٜكصس املًُه١ غًٜٓٛا أعساز نبري٠ َٔ ضٝٛف ايطمحٔ ٭زا٤ َٓاغو اؿر، يصا تػدط ايسٚي١ ناؾ١ دٗٛزٖا ٫غتطاؾ١ ضٝٛف     

َٔ ٖٓا  .ايطمحٔ ٚمتهِٝٓٗ َٔ اؿصٍٛ ع٢ً خسَاتٗا بهٌ ٜػط ٚغٗٛي٘، ٚتػع٢ ٭ٕ تهٕٛ خسَاتٗا ممٝع٠ بايهؿا٠٤ ٚايؿاع١ًٝ

عا١ًَ يف خس١َ ضٝٛف ايطمحٔ تطٜٛط أزا٤ َٓػٛبٝٗا َٔ ايعاًَني يف َٛغِ سر نٌ عاّ، نإ يعاًَا ع٢ً ناؾ١ أدٗع٠ ايسٚي١ اي

ٚتسضٜبِٗ ٚتأًِٖٝٗ ٚانػابِٗ املٗاضات املطًٛب١ ٭زا٤ ٖصا ايٛادب بأع٢ً قسض َٔ ايهؿا٠٤ ٚا٫سرتاؾ١ٝ، مبا ٜعهؼ سطص ٚاٖتُاّ 

ٜٚػِٗ ايتسضٜب يف ؼػني  .بٝت اهلل ٭زا٤ َٓاغو اؿر ع٢ً تكسِٜ أؾطٌ اـسَات يكاصسٟ -سؿعِٗ اهلل-٠٫ٚ أَط ٖصٙ ايب٬ز 

ا٭زا٤ َٔ خ٬ٍ إنػاب ايعاًَني املٗاضات اي٬ظ١َ إللاظ ايعٌُ، ؾط٬ً عٔ َعاؾ١ أٚد٘ ايكصٛض يسِٜٗ َٔ خ٬ٍ ؼسٜس ا٫ستٝادات 

ايعاًَني، ٚتعسٌٜ غًٛنٝاتِٗ ٚاػاٖاتِٗ ايتسضٜب١ٝ اي٬ظ١َ يع٬ز أٚد٘ ايكصٛض يف أزا٤ ايعاًَني، ٚايرتنٝع ع٢ً صكٌ َٗاضات ٚخربات 

٫ٚ ؾو إٔ ا٭زا٤ ٜسٍ ع٢ً َا ٜتُتع ب٘ ايعإًَٛ يف املٓعُات اإلزاض١ٜ بصؿ١  .مٛ أزا٤ ايعٌُ بططم أنجط ؾعاي١ٝ تػِٗ يف ؼػني ا٭زا٤

ملطًٛب إلاظٙ، ؾإْ٘ وكل عا١َ، ٚاملٓعُات ا٭١َٝٓ بصؿ١ خاص١ َٔ َٗاضات ٚقسضات ٚإَهاْات، ؾإشا نإ ا٭زا٤ َٓاغبًا يًعٌُ ا

ايػطض َٓ٘، أَا إشا نإ ا٭زا٤ ٫ ٜطق٢ إىل املػت٣ٛ املطًٛب إللاظ ايعٌُ، ؾإٕ شيو ٜتطًب اغتشساخ ٚغا٥ٌ ٚططم دسٜس٠ ٚتسضٜب 

ّ إزاض٠ ايعاًَني عًٝٗا يطؾع نؿا٤تِٗ ٚؼػني َػت٣ٛ أزا٥ِٗ، ٖٚصا ٫ ٜتِ ايتعطف عًٝ٘ إ٫ يف ظٌ تكِٝٝ أزا٤ ايعاًَني، َع اغتدسا

ا٭زا٤ نٛغ١ًٝ ؾعاي١ تػاعس يف ؽطٝط ٚتٓعِٝ ٚتٛدٝ٘ ٚتكِٝٝ ا٭زا٤، بػطض ايتعطف ع٢ً أٚد٘ ايكصٛض ٚؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ 

ٚا٭زا٤  .اي٬ظ١َ يتشػني َٗاضات ايعاًَني، بؿهٌ ٜػِٗ بؿاع١ًٝ يف ضؾع قسضات ايعاًَني بٗسف ايٛصٍٛ إىل املػت٣ٛ املطًٛب َٔ ا٭زا٤

املكٝاؽ ايط٥ٝؼ ايصٟ ٜػتدسّ نٛغ١ًٝ يًشهِ ع٢ً ؾعاي١ٝ ا٭ؾطاز، ٖٚٛ ايٓاتر ايصٟ وكك٘ املٛظـ عٓس قٝاَ٘ بأٟ عٌُ َٔ  ٜعترب

ا٭عُاٍ، ٜٚعرب ا٭زا٤ ايٛظٝؿٞ عٔ اجملٗٛز ايصٟ ٜبصي٘ ايؿطز يف تٓػٝل عًُ٘ إللاظ َٗاّ ٚظٝؿت٘ بسق١ يف أقصط ٚقت ٚأقٌ دٗس، 

املسخ٬ت ايتٓع١ُٝٝ إىل كطدات مبٛاصؿات ؾ١ٝٓ َٚعس٫ت قسز٠، ٜٚعس ْتاز دٗس َعني قاّ ببصي٘ ؾطز ٚا٭زا٤ بصؿ١ عا١َ ٖٛ ؼٌٜٛ 

َٚٔ ثِ ؾإٕ ا٭زا٤ ٜعس ْتٝذ١  .أٚ فُٛع١ إللاظ عٌُ َعني، ٜٚؿري إىل ايٓاتر ايصٟ وكك٘ املٛظـ عٓس قٝاَ٘ بأٟ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ

ساؾع١ٝ ايؿطز١ٜ، َٚٓار أٚ ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚايكسض٠ ع٢ً إلاظ ايعٌُ، يصيو ٜتأثط ا٭زا٤ حملص١ً ايتؿاعٌ بني ث٬ث١ قسزات ض٥ٝػ١ ٖٞ: اي

بؿهٌ نبري با٫ػاٖات، سٝح ت٪ثط اػاٖات ا٭ؾطاز مٛ ايعٌُ ع٢ً أزا٥ِٗ، ؾايؿطز ايصٟ وب عًُ٘ ٜٚطغب يف ايبكا٤ ب٘ ٜتشػٔ 

ّ، ٚايؿطز ايصٟ ٜطغب يف ا٫ْتكاٍ ٜٓدؿض َػت٣ٛ أزا٥٘ ٫ٚ ٜأب٘ بايعٌُ َػت٣ٛ أزا٥٘ ٚتعزاز خربت٘ ٜٚعزاز إقباي٘ ع٢ً ايعٌُ ًَٜٛا بعس ٜٛ

٫ٚ ٜكبٌ عًٝ٘، ؾأ١ُٖٝ ا٫ػاٖات تهُٔ يف تأثريٖا املباؾط ع٢ً غًٛنٝات ا٭ؾطاز ٚتصطؾاتِٗ، سٝح إٕ تهٜٛٔ اػاٙ َطاز يًعٌُ، 

انؿاض َػت٣ٛ ا٭زا٤، مما ٜ٪زٟ إىل انؿاض ايهؿا٠٤ ٜسؾع ايؿطز إىل قاٚي١ ا٫ْتكاٍ َٓ٘ إىل عٌُ آخط، َع تسْٞ ايطٚح املع١ٜٛٓ ٚ

اإلْتاد١ٝ، بُٝٓا تهٜٛٔ اػاٙ َػاْس يًعٌُ ٜعين اضتؿاع ايطٚح املع١ٜٛٓ ٚظٜاز٠ َعس٫ت ايطضا ايٛظٝؿٞ ٚسب ايبكا٤ بايعٌُ ٚظٜاز٠ 

ؼػني َػت٣ٛ ا٭زا٤ ٚاضتؿاع ايهؿا٠٤  َعس٫ت اي٤٫ٛ ٚا٫ْتُا٤ ٚا٫دتٗاز يتطٜٛط ايكسضات ٚاملٗاضات مبا ىسّ ايعٌُ مما ٜ٪زٟ إىل

اإلْتاد١ٝ، ٚا٭زا٤ بأْ٘ غًٛى ٚظٝؿٞ ٖازف ٫ ٜعٗط ْتٝذ١ ق٣ٛ أٚ ضػٛط ْابع١ َٔ زاخٌ ايؿطز ؾكط، ٚيهٓ٘ ْتٝذ١ تؿاعٌ ٚتٛاؾل بني 

ّ ب٘ ايؿطز اغتذاب١ مل١ُٗ ايك٣ٛ ايساخ١ًٝ يًؿطز ٚايك٣ٛ اـاضد١ٝ احملٝط١ ب٘، ٜٚعترب ا٭زا٤ غًٛى ٜٗسف إىل ؼكٝل ْتٝذ١، ٖٚٛ َا ٜكٛ

ٚىتًـ ايتسضٜب ا٭َين عٔ ايتسضٜب يف اجملا٫ت ا٭خط٣; ٭ٕ ايعٌُ ا٭َين ٜتطًب  .َع١ٓٝ غٛا٤ قاّ بٗا بصات٘ أٚ ؾطضٗا عًٝ٘ اٯخطٕٚ

٭َٔ نك٠ٛ ايٝكع١ ايسا١ُ٥ ٚا٫غتعساز ملٛاد١ٗ ايتػريات ٚاملػتذسات ا٭١َٝٓ، مما ٜتطًب تٛاؾط َٛاصؿات ٚمسات َع١ٓٝ يف ضدٌ ا

ايتشٌُ، ٚاضتؿاع زضد١ ايجبات ا٫ْؿعايٞ، ٚايكسض٠ ع٢ً ضبط ايٓؿؼ، ظاْب ايكسض٠ ع٢ً ايطبط ٚا٫غتٓتاز ٚغطع١ ايؿِٗ ٚا٫غتٓباط، 
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ٚغريٖا َٔ املٗاضات ا٭١َٝٓ اييت تػاعس ضدٌ ا٭َٔ ع٢ً ايكٝاّ مبٗاَ٘ يف ؾهٌ غًٛنٝات إهاب١ٝ َٔ قبٌ ايعاًَني يف ا٭دٗع٠ 

عرب عٔ قسضاتِٗ ع٢ً إلاظ املٗاّ املهًؿني بٗا بسق١ ٚغٗٛي١ يف أقصط ٚقت ٚبأقٌ دٗس ٚتهًؿ١، مبع٢ٓ ظٜاز٠ ايؿاع١ًٝ ا٭١َٝٓ، ت

يصيو ميهٔ ايكٍٛ: إٕ ايتسضٜب ٜػِٗ يف ؼػني ا٭زا٤ َٔ  .ا٭١َٝٓ، ٚظٜاز٠ ايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ املداطط ا٭١َٝٓ ٚأعبا٤ ايعٌُ ا٭َين

ضات اي٬ظ١َ إللاظ ايعٌُ، يهٔ ٫بس ؾٝ٘ َٔ َطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني املتسضبني، ٚايرتنٝع ع٢ً خ٬ٍ إنػاب ايعاًَني املٗا

ختٝاض ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ايؿع١ًٝ يًٛظا٥ـ ٚا٭ؾطاز، ٚايساؾع١ٝ، ٚاملؿاضن١ ايؿعاي١، ٚاختٝاض املتسضبني ٚاملسضبني، ٚتسضٜب املسضبني، ٚا

ايتسضٜب، َٚطاعا٠ تطبٝل َباز٨ ايتعًِ، سٝح إٔ اهلسف َٔ ؼسٜس ا٫ستٝادات ايتسضٜب١ٝ ٖٛ ت١٦ٝٗ أغايٝب تسضٜب َتٓٛع١ َٚٓاغب١ يٓٛع 

بكسض ايربْاَر ايتسضٜيب امل٥٬ِ ٚاملٓاغب يعٜاز٠ ؾعاي١ٝ ٚؾاع١ًٝ املتسضبني بٗسف إتكإ ايعٌُ، ٚاؽاش ايرتتٝبات اي٬ظ١َ يتكًٝص ا٭خطا٤ 

ايٛقت شات٘ تٛؾري اؾٗس، ٚىتًـ ايتطبٝل ايعًُٞ ملا تعًُ٘ املتسضبٕٛ اخت٬ؾًا دصضًٜا،  اإلَهإ ي٬غتؿاز٠ ايكص٣ٛ َٔ ايٛقت ٚيف

يٛدٛز َعٛقات ؾدص١ٝ ٚإزاض١ٜ ٚبؿط١ٜ ٚؾ١ٝٓ َٚاي١ٝ ؼٍٛ زٕٚ ايتطبٝل ايعًُٞ ملا تعًُ٘ املتسضبٕٛ، ؾط٬ً عٔ عسّ تأٌٖٝ ايعاًَني يف 

يف ض٤ٛ سادتِٗ يرباَر تأ١ًٖٝٝ َتكس١َ ت٪ًِٖٗ ٫غتٝعاب ايتسضٜب ْعطًٜا، ٚايكسض٠ ا٭دٗع٠ ا٭١َٝٓ ٫غتٝعاب ايتسضٜب ْعطًٜا ٚعًًُٝا، 

ٚتكّٛ املسٜط١ٜ ايعا١َ يًذٛاظات بتأٌٖٝ َٓػٛبٝٗا َٔ ايعاًَني َٔ  .ع٢ً ايتطبٝل ايعًُٞ ايؿعاٍ قبٌ ا٫يتشام بايرباَر ايتسضٜب١ٝ ا٭غاغ١ٝ

يف مجٝع املٛاقع ٚاملٓاؾص اؾ١ٜٛ ٚايرب١ٜ ٚايبشط١ٜ يف املًُه١، ٚشيو قبٌ بسا١ٜ ايطباط ٚا٭ؾطاز ٚاملٛظؿني املؿاضنني يف أعُاٍ اؿر 

َٛغِ سر نٌ عاّ بٛقت ناٍف، يٝتُهٔ ايعإًَٛ يف اؿر َٔ أزا٤ َٗاَِٗ ٚٚادباتِٗ املٛن١ً هلِ بايؿهٌ املطًٛب، ٚشيو بتٛدٝ٘ 

٭١َٝٓ ٚإْٗا٤ ناؾ١ إدطا٤ات ضٝٛف بٝت اهلل اؿطاّ َٔ َٚتابع١ َػتُط٠ َٔ قبٌ َسٜط عاّ اؾٛاظات، سطصًا ع٢ً تكسِٜ اـس١َ ا

، ٚمبا ٜعهؼ -سؿعِٗ اهلل-اؿذاز بايػطع١ املطًٛب١ ٚبهٌ زق١، يرتق٢ تًو اـسَات املكس١َ يًشذٝر يتطًعات ٠٫ٚ ا٭َط 

ٚصٛب، سٝح ايصٛض٠ اؿػ١ٓ عٔ ممًه١ اإلْػا١ْٝ ٚاييت تؿطف يف نٌ عاّ باغتكباٍ ضٝٛف ايطمحٔ َٔ اؿذاز َٔ نٌ سسب 

تكّٛ د١ٗ ا٫ختصاص باملسٜط١ٜ َٚٔ خ٬ٍ خط١ تسضٜب غ١ٜٛٓ يكطاع اؾٛاظات بايعٌُ ع٢ً عكس ايعسٜس َٔ ايرباَر ٚايسٚضات 

املتدصص١ يف عس٠ دٛاْب َٚٛاضٝع تتعًل بطبٝع١ ا٭عُاٍ ٚاملٗاّ املٛن١ً يًعاًَني باؾٛاظات املؿاضنني يف أعُاٍ اؿر بهٌ عاّ، 

ضات ٚايرباَر يف عس٠ دٗات تسضٜب١ٝ كتًؿ١ تؿٌُ َطنع املعًَٛات ايٛطين َٚعٗس اؾٛاظات َٚطنع تسضٜب سٝح تعكس تًو ايسٚ

اؾٛاظات ٚبعض اؾٗات ايتسضٜب١ٝ املتدصص١، ٜتِ َٔ خ٬هلا ايرتنٝع ع٢ً زٚضات اؿاغب اٯيٞ، ٚزٚضات َٗاضات ايتعاٌَ َع ضٝٛف 

 َا ٜتبع شيو َٔ ع١ًُٝ تكِٝٝ يٮزا٤ يف ْٗا١ٜ نٌ َٛغِ سر، بٗسف ايتعطف ع٢ً باإلضاؾ١ إىل .ايطمحٔ، ٚزٚضات يف َهاؾش١ ايتعٜٚط

أٚد٘ ايكصٛض إٕ ٚدست، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ع١ًُٝ ايتكِٝٝ يف َعطؾ١ َس٣ اؿاد١ إلضاؾ١ ٚإزضاز زٚضات ٚبطاَر دسٜس٠ سػب ا٫ستٝاز، 

ِٜ أؾطٌ اـسَات يطٝٛف ايطمحٔ ٜٚعهؼ ايصٛض٠ ٚمبا ىسّ َصًش١ ايعٌُ ٜٚػِٗ يف ضؾع َػت٣ٛ ا٭زا٤ يًعاًَني، ٜٚطُٔ تكس

 .اؿػ١ٓ عٔ قطاع اؾٛاظات َٚٓػٛبٝ٘

 َسٜط اإلزاض٠ ايعا١َ يًتطٜٛط اإلزاضٟ باؾٛاظات*
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 رخبل انذفبع انًذًَ ببنًذٌُت ٌسخقبهىٌ انسدبج ببنهذاٌب

 خايس ايعاٜسٟ -املس١ٜٓ املٓٛض٠ 

ؿاضن١ َٛظؿٞ ؾطع ٚظاض٠ اؿر ضٝٛف ايطمحٔ ايكازَني عرب َطاض ا٭َري قُس بٔ اغتكبٌ ضداٍ ايسؾاع املسْٞ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ مب    

عبسايععٜع ايسٚيٞ ٚقسَٛا هلِ خ٬ٍ ا٫غتكباٍ ايصٟ ؾاضى ؾٝ٘ فُٛع٘ َٔ ط٬ب املساضؽ عسزًا َٔ املٛاز ايتٛع١ٜٛ بعس٠ يػات 

قُس عبسايطمحٔ ايبٝذاٟٚ ٚٚنٌٝ ٚظاض٠ اؿر ؾاضى يف ا٫غتكباٍ َسٜط ؾطع ٚظاض٠ اؿر  .ٚاملتط١ُٓ بعض إضؾازات ايػ١َ٬

يًُؿاضٜع ز. قُس مسػِ َٚسٜط اإلزاض٠ ايعا١َ يًػ١َ٬ ايعكٝس. ز خايس بٔ َطٜؿس ايعتٝيب، سٝح قسَٛا هلِ أٜطا بعض اهلساٜا 

ييت وؿس هلا ايسؾاع املسْٞ َٔ داْب٘ أٚضح ايًٛا٤ ظٖري غبٝ٘ َسٜط ايسؾاع املسْٞ باملٓطك١ بإٔ َٛغِ اؿر ٜعس َٔ املٛاغِ ا .ايتصناض١ٜ

ب ناؾ١ إَهاْات٘ املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚشيو يًكٝاّ با٭عُاٍ ٚاملٗاّ املٓاط٘ ب٘ بايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايع٬ق١ َٚٔ شيو ا٫ٖتُاّ باؾاْ

املسٜط١ٜ ٖصا ايعاّ ايٛقا٥ٞ َٔ خ٬ٍ ايتٛع١ٝ ٚضؾع َػت٣ٛ ايٛعٞ ايٛقا٥ٞ يس٣ ضٝٛف ايطمحٔ ؾاؾاْب ايٛقا٥ٞ ٜعس َٔ أِٖ قاٚض خط١ 

  .ٚايصٟ ْػع٢ َٔ خ٬ي٘ إىل ايتٓبٝ٘ ع٢ً َػببات اؿٛازخ ٚبعض املدايؿات ايؿا٥ع١ يس٣ اؿذاز

 .ٚزعا ايًٛا٤ غبٝ٘ َٔ اؾُٝع اتباع إضؾازات ايسؾاع املسْٞ ٚػٓب بعض ايػًٛنٝات اـاط١٦ يٝٓعِ اؾُٝع با٭َٔ ٚايػ١َ٬
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 استقبال حجاج اليمن بالورود في الوديعة

 «برا وبحرا وجوا»ضيوف الرحمن: خدمات ميسرة 
 

 املهط١َ َه١ ـ ايّٝٛ ٚاؽ،

ٜٛاصٌ َٛظؿٛ اإلزاضات اؿه١َٝٛ مبٓؿص ايٛزٜع١ اؿسٚزٟ مبشاؾع١ ؾطٚض٠ ايتابع١ ملٓطك١ لطإ، اغتكباهلِ يًشذاز َٔ 

صٛهلِ يًُؿاعط املكسغ١، ٚتأزٜتِٗ اؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ ايؿكٝك١، عرب تػٌٗٝ مجٝع اـطٛات يسخٛهلِ ا٭ضاضٞ ايػعٛز١ٜ، ست٢ ٚ

َٓاغو اؿر بهٌ ٜػط ٚضاس١ ٚاط٦ُٓإ، سٝح مت اغتكباهلِ باهلساٜا ٚتكسِٜ مجٝع اـسَات هلِ، ٚشيو مبؿاضن١ ايعسٜس َٔ 

ٚقاٍ َسٜط مجاضى َٓؿص ايٛزٜع١ ظٜاز بٔ غًُٝإ ايبًٟٛ، إٕ َٛظؿٞ اؾُاضى يف  .ايٛظاضات ٚامل٪غػات اؿه١َٝٛ يف املٓؿص

( َٛظًؿا، اْتسبٛا ـس١َ سذاز بٝت اهلل ٚتػٌٗٝ سطنتِٗ ٚزخٛهلِ، َػتدسَني تكٓٝات سسٜج١ َٔ 55ؿص ايبايؼ عسزِٖ )املٓ

ا٭دٗع٠ ٚاٯيٝات اييت تطُٔ ايطقاب١ ايعاي١ٝ، ٚتطُٔ غطع١ زخٍٛ اؿذاز، إش ٜتِ تؿػٌٝ أدٗع٠ ا٫غتؿعاض، ٚؾشص املطنبات 

ٗطبا٥ٝتني صػريتني يٓكٌ نباض ايػٔ َٔ اؿذاز، ٚتٛؾري نطاؽ َتشطن١، َٚطاٚح ٚاؿاؾ٬ت، باإلضاؾ١ إىل تٛؾري غٝاضتني ن

َٔ د١ٗ أخط٣، عرب عسز َٔ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ عٔ ؾهطِٖ ٚتكسٜطِٖ  .ضشاش يًتربٜس ع٢ً ٚؾٛز اؿذاز أثٓا٤ َطٚضِٖ

ٚمسٛ ٚيٞ عٗسٙ ا٭َني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ  يًذٗٛز اييت تبصهلا سه١َٛ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع آٍ غعٛز

، يتػٌٗٝ عبٛضِٖ إىل أضاضٞ املًُه١ بطا ٚعطا ٚدٛا، ٚاـسَات املٝػط٠ املكس١َ هلِ يٝ٪زٚا -سؿعِٗ اهلل-ايعٗس 

ٚأؾاز اؿاز غعٝس عبسايٛاسس َٔ مجٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ باـسَات ٚايتػ٬ٝٗت اييت ملػٗا  .َٓاغهِٗ بهٌ ضاس١ ٚاط٦ُٓإ

ٚمثٔ اؿاز قُس  .اؾ١ إىل ايتٛغعات ايهبري٠ يف املػذس اؿطاّ َٚا سٛي٘; مما غٌٗ ع٢ً مجٝع اؿذاز تٓك٬تِٗبٓؿػ٘، إض

أنرب صابط َٔ اهلٓس ايتػ٬ٝٗت املكس١َ هلِ َٓص زخٛهلِ إىل املًُه١ عرب َطاض املًو عبسايععٜع ايسٚيٞ ظس٠ ٚست٢ ٚصٛهلِ إىل 

ٌ ضاس١ ٜٚػط، ٚقاٍ: "أؾهط املًُه١ قٝاز٠ ٚؾعبا ع٢ً ٖصا ايتعاٌَ ايطاقٞ َعٓا َه١ املهط١َ، اييت َهٓتِٗ َٔ ايتٓكٌ به

ؾُٓص ٚط٦ت أقسآَا أضاضٞ ٖصٙ ايسٚي١ املباضن١ نإ اؾُٝع ٜبازضْا بايرتسٝب ٚتكسِٜ اـسَات، ؾهإ ٖصا عل ايتعاٌَ 

ٝذريٜا عٔ ؾهطُٖا ٚتكسٜطُٖا يًًُُه١ ٚعرب اؿادإ عُط آزّ ٖٚاضٕٚ ٜٛغـ َٔ ْ "اإلغ٬َٞ ايصٟ وح عًٝ٘ ايسٜٔ اؿٓٝـ

ع٢ً َا قسَت٘ ٚتكسَ٘ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ َٔ خسَات طب١ٝ ٚأ١َٝٓ ٚإغهإ، َؿٝسٜٔ بايػٗٛي١ ٚايٝػط ايًصٜٔ يكُٝٗا 

اؿذاز يف ع١ًُٝ ايسخٍٛ إىل أضاضٞ املًُه١، اييت أغُٗت يف َعٜس َٔ ايطاس١ ٚا٫ط٦ُٓإ هلِ، َٖٓٛني بايتٓعِٝ ٚسػٔ 

ٚقايت اؿاد١  .كباٍ َٔ قبٌ املػ٦ٛيني بايطغِ َٔ ضػط ايطس٬ت ٚايعساّ يف صا٫ت املطاض املدصص١ يٛصٍٛ اؿذازا٫غت

ظٜٓب محسٟ أَني َٔ مجٗٛض١ٜ َصط ايعطب١ٝ: "أؾهط خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع; ع٢ً ٖصا اؿب ايصٟ 

تػطب ع٢ً ب٬ز تطع٢ اؿطَني ايؿطٜؿني، َؿٝس٠ بايتطٛض ايصٟ ملػت٘ ملٛغِ سر ٜكابٌ ب٘ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ، ٖٚٛ يٝؼ مبػ

ٚعرب اؿاز و٢ٝ .ٖصا ايعاّ ايصٟ ٜؿٌُ ايتٛغع١ املباضن١ يًُػذس اؿطاّ َٚٓؿأ٠ اؾُطات ٚمجٝع اـسَات ايصش١ٝ ٚا٭١َٝٓ

ايعاّ، يف ظٌ اـسَات ايهبري٠ اييت ٚؾطتٗا  َٓازٚف َٔ مجٗٛض١ٜ ضٚغٝا ا٫ؼاز١ٜ عٔ ؾطست٘ ايػاَط٠ بأزا٤ ؾطٜط١ اؿر هلصا

املًُه١ يطٝٛف بٝت اهلل اؿطاّ، َؿٝسا باإللاظات ايع٬ُق١ اييت مت تٓؿٝصٖا اييت تصب يف خس١َ سذاز بٝت اهلل اؿطاّ، 

 .ايتعاٌَٚنصيو ا٫غتكباٍ ٚا٫ٖتُاّ َٔ املػ٦ٛيني َٓص ايٛصٍٛ إىل أضاضٞ املًُه١، َٚا ٚدسٙ َٔ سؿا٠ٚ ا٫غتكباٍ ٚسػٔ 

ٚعرب عسز َٔ اؿذاز اؾعا٥طٜني عٔ ؾطستِٗ بٛصٛهلِ إىل أضاضٞ املًُه١ ٚمبا ٚدسٚٙ َٔ تعاٌَ طٝب ٚتطسٝب، غا٥ًني اهلل 

 .إٔ وؿغ ٖصا ايبًس َٔ نٌ َهطٚٙ -تعاىل-
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اط با٫ٖتُاّ ٚبني اؿاز ؾ٪از بٛسػٝٓ٘ َٔ املًُه١ املػطب١ٝ أْ٘ َٓص قسَٚ٘ إىل أضاضٞ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ ٖٚٛ ق

إٔ ٜٛؾل املًُه١ ٚقازتٗا، ٚإٔ وؿغ عًِٝٗ أَِٓٗ ٚأَاِْٗ، ٚإٔ هعِٜٗ خري اؾعا٤ ع٢ً نٌ  -تعاىل-ٚاؿب، غا٬٥ اهلل 

َٔ داْب٘، قاٍ اؿاز غًِٝ نادٛ َٔ تطنٝا إٕ املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  .َا ٜكسَْٛ٘ َٔ خسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ

تكسّ ايتػ٬ٝٗت يًشذاز َٓص قسَِٚٗ إىل ا٭ضاضٞ  -سؿع٘ اهلل-ؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع بكٝاز٠ خازّ اؿطَني اي

ٚأؾاض اؿاز نطِٜ  .املكسغ١ ٚست٢ َػازضتِٗ إىل بًساِْٗ، بعس إٔ ٜ٪زٚا َٓاغهِٗ يف دٛ إمياْٞ ٚضٚساْٞ ٤ًَٞ با٭َٔ ٚا٭َإ

املكس١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ تعزاز عاَا بعس عاّ، ٚإٔ ايؿاٖس ع٢ً  ظازٙ َٔ اؾُٗٛض١ٜ اإلغ١َٝ٬ اإلٜطا١ْٝ إىل إٔ اـسَات

ضمح٘ -شيو ايتٛغعات ايطد١ُ اييت أدطتٗا ٚقاَت بٗا املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، َٚٓٗا تٛغع١ املًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع 

َٔ داْب٘، أنس  .ٚيف دػط اؾُطات، ٚتٛغع١ املطاف، ٚغريٖا َٔ ايتٛغعات ٚاـسَات ايهبري٠ يف املؿاعط املكسغ١ -اهلل

اؿاز غعٝس عبسايطمحٔ َٔ غًط١ٓ عُإ إٔ اؿر أصبح ضس١ً غ١ًٗ بتٛؾط اـسَات اييت تكسَٗا املًُه١ بكٝاز٠ خازّ اؿطَني 

نٌ عاّ، ٚيعٌ اـسَات ايصش١ٝ ٚػٗٝع املػتؿؿٝات بايهٛازض  -سؿع٘ اهلل-ايؿطٜؿني املًو غًُإ بٔ عبسايععٜع 

َٔ داْب٘، قاٍ اؿاز  .ب١ٝ يف َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١ ٚناؾ١ اـسَات ا٭خط٣ يؿاٖس سٞ ع٢ً شيوٚا٭دٗع٠ ايط

بهطٟ صسٜل َٔ ايػٛزإ إٕ اؿذاز ٜٓعُٕٛ با٭َٔ ٚا٭َإ ٚبهاؾ١ اـسَات اييت تكسَٗا املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ َٓص 

، َؿريا إىل إٔ املًُه١ تعٌُ نٌ عاّ ٚتكّٛ بايتٛغعات ايع٬ُق١ ٚصٛهلِ ٚست٢ َػازضتِٗ، يٝ٪زٚا َٓاغهِٗ يف ٜػط ٚاط٦ُٓإ

 .يف املؿاعط املكسغ١ ٚنصيو ايتٛغع١ باملػذس اؿطاّ
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 أنف وخبت فً انًشبػز 300
 ايسَاّ - ايّٝٛ

 

أمتت ؾ١ٓ ايتػص١ٜ بٛظاض٠ ايصش١ اغتعسازاتٗا ملٛغِ اؿر يف أقػاّ ايتػص١ٜ مبػتؿؿٝات املؿاعط املكسغ١ سٝح اْتٗت َٔ ػٗٝع 

 ايػصا٤ فاٍ يف كتصني إؾطاف ٚؼت صش١ٝ ٚاؾرتاطات ضٛابط ضُٔ يًُٓتسبني املتٓٛع١ ايػصا١ٝ٥ ايٛدبات يتكسِٜ َٛقعا 00

 ٚايؿطٚط ايعكس ٚتطبٝل ايعٌُ ٚإعساز غري ع٢ً باإلؾطاف ٜكَٕٛٛ تػص١ٜ ٚؾين أخصا٥ٞ ٥2ز بعس ايػصا١ٝ٥ ٚايػ١َ٬ ٚايتػص١ٜ

 طبكت عا٬ًَ 222 عرب ٚايتكسِٜ ٚايتذٗٝع ايٛدبات ٚطٗٞ ٚإعساز تأَني عٔ املػ٪ٚيني ايتػص١ٜ َتعٗسٟ ع٢ً ايػصا١ٝ٥ ٚاملٛاصؿات

 ٚغسا٤ إؾطاض» ٚدب١ أيـ ٠22عت ايًذ١ٓ تكسِٜ أنجط َٔ ٚتٛق بايعٌُ، ايبس٤ قبٌ ايطيب ٚايهؿـ ايصش١ٝ ا٫ؾرتاطات عًِٝٗ

 َٚتابع١ اـاص١ ايٛدبات ع٢ً يإلؾطاف ايع٬د١ٝ بايتػص١ٜ أخصا٥ٝني 02 ايًذ١ٓ ٚضؾشت ايعاّ، ٖصا سر َٛغِ خ٬ٍ «ٚعؿا٤

ض١ٝ ٚإسطاض ٚدبات ضطبات املط يًشا٫ت املٓاغب١ ا٭ْبٛب١ٝ ايتػص١ٜ ٚتأَني املطنع٠ ايعٓا١ٜ أقػاّ ٚيف املطض٢ َٔ املَٓٛني تػص١ٜ

 .ايؿُؼ يًشذاز املتعطضني يإلدٗاز اؿطاضٟ اثٓا٤ املٛغِ
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 شبشبث حىخٍهٍت يخُقهت نهسدبج 3
 

 ايسَاّ - ايّٝٛ

أطًكت ايط٥اغ١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ايؿاؾ١ ايتٛد١ٝٗٝ املتٓك١ً يف َه١ املهط١َ، ضُٔ َؿاضنتٗا يف 

ٚدا٤ت َؿاضن١ ايط٥اغ١ بػ١ٝ إٜصاٍ ضغايتٗا إىل اؿاز يف ٚقت ٚدٝع َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٛغ١ًٝ اييت  .ٖـ1436َٛغِ سر ٖصا ايعاّ 

ٜٚكسض  .اؿر ٭ٍٚ َط٠، إضاؾ١ إىل ا٭زٚاض ٚا٭عُاٍ ا٭خط٣ اييت تكّٛ بٗا ايط٥اغ١ يف َٛغِ اؿرتؿاضى بٗا ايط٥اغ١ يف َٛغِ 

قُٛي١ ع٢ً ؾاس١ٓ فٗع٠ بتكٓٝات يًبح املباؾط َٔ ا٭قُاض  LED أَتاض َٔ ْٛع 3.10َرت ٚطٍٛ  6.15سذِ ايؿاؾ١ بعطض 

خسَات صٛت١ٝ نا١ًَ َٔ ٫قط ٚمساعات ٚناَريا ضق١ُٝ ايصٓاع١ٝ يكٓا٠ ايكطإٓ ايهطِٜ يٓكٌ ايصًٛات َٔ اؿطّ املهٞ ٚ

يعطض ايًكا٤ات ٚاحملاضطات اييت تكاّ عٓس ايؿاؾ١ )عٔ بعس( بؿهٌ َباؾط بعس٠ يػات يتٛدٝ٘ اؿذاز ٚإضؾازِٖ، باإلضاؾ١ إىل 

 .ث٬خ ؾاؾات ملؼ يعطض احملت٣ٛ ايتكين يًذ١ٓ ايتٛع١ٝ ٚاملطبٛعات
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 شبكت إطفبء ببنًشبػز انًقذست 2500
 

 ايسَاّ - ايّٝٛ

( ؾبه١ إطؿا٤ 2500نؿؿت قٝاز٠ قٛات ايسؾاع املسْٞ املؿاضن١ يف تٓؿٝص اـط١ ايعاّ ملٛاد١ٗ ايطٛاض٨ يف اؿر عٔ داٖع١ٜ )

أخص يًُٝاٙ مبؿعط عطؾ١، َٚا ٜعٜس َ 1200يف َؿاعط ٢َٓ َٚعزيؿ١ ٚعطؾات، ي٬غتؿاز٠ َٓٗا يف َباؾط٠ سٛازخ اؿطٜل، َٓٗا 

ٚأٚضح قا٥س قٛات ايسؾاع .َأخص َٝاٙ سطٜل يف َؿعط َعزيؿ١ 300َأخص يف كتًـ َطبعات َؿعط ٢َٓ باإلضاؾ١ إىل  1000ع٢ً 

ٙ املسْٞ باؿر ايًٛا٤ محس بٔ عبسايععٜع املبسٍ نؿا٠٤ مجٝع ؾبهات اإلطؿا٤ َٚآخص َٝاٙ اؿطٜل، ٚتٛؾط َصازض تػصٜتٗا باملٝا

يف َؿاعط ٢َٓ َٚعزيؿ١ ٚعطؾات ع٢ً َساض ايػاع١ َٔ خ٬ٍ ايتٓػٝل َع ٚظاض٠ ايؿ٪ٕٚ ايبًس١ٜ ٚايكط١ٜٚ ٚؾطن١ املٝاٙ ايٛط١ٝٓ 

يتعب١٦ خعاْات املٝاٙ باملؿاعط ٚإدطا٤ ايصٝا١ْ ايؿٛض١ٜ ٭ٟ أعطاٍ يف َٛيسات ضذ املٝاٙ أٚ ايتُسٜسات، باإلضاؾ١ إىل ؽصٝص 

ٚايػ١َ٬ يتؿػٌٝ ؾبهات إطؿا٤ اؿطٜل يف مجٝع أضدا٤ املؿاعط املكسغ١، ٚتسضٜبِٝٗ ع٢ً شيو َٔ فُٛعات اإلؾطاف ايٛقا٥ٞ 

 .خ٬ٍ بطاَر ايتسضٜب ع٢ً ضأؽ ايعٌُ مبٛاقع متطنع ٚسسات ٚؾطم ايسؾاع املسْٞ باملؿاعط

  



 

 
 

26 

 

 ػًهٍت خزازٍت نهسدبج 12أنف يزاخغ نًسخشفى انُىر.. و 40

 

ازات َػتؿؿ٢ ايٓٛض ايتدصصٞ يف َه١ املهط١َ َٓص بسا١ٜ ؾٗط شٟ ايكعس٠ ست٢ بًؼ عسز املطادعني ٭قػاّ َٚطانع ٚعٝ

ٚأؾاز َسٜط املػتؿؿ٢، ايسنتٛض أمئ عصاّ مياْٞ، باغتكباٍ قػِ  .َٔ املٛاطٓني ٚاؿذاز 40.400اـاَؼ َٔ ايؿٗط اؾاضٟ 

َطادعني بِٝٓٗ  508أيؿًا ٚ 26ٚاغتكبًت ايعٝازات اـاضد١ٝ  .سذاز 2106َطادعًا خ٬ٍ ٖصٙ ايؿرت٠ بِٝٓٗ  892أيؿًا ٚ 13ايطٛاض٨ 

ٚأنس مياْٞ ٚضع املػتؿؿ٢ خط١ َتها١ًَ يتكسِٜ أضق٢  .سادًا يف أقػاّ املػتؿؿ٢ ايساخ١ًٝ 766سادًا، ؾُٝا مت تِٜٓٛ  1740

ـط١ ع٢ً تسعِٝ ناٌَ اـسَات ايصش١ٝ ٚايع٬د١ٝ ٚايطب١ٝ ٚايتؿدٝص١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ، إش ُتطنِّع ا

َٔ داْب٘; نؿـ َػاعس َسٜط املػتؿؿ٢ يًدسَات ايطب١ٝ، ايسنتٛض  .ايطاقات اٯي١ٝ ٚايبؿط١ٜ ٚايطب١ٝ ٚايتُطٜط١ٝ ٚايػطٜط١ٜ

ع١ًُٝ ُأدِطَٜت يًُطادعني خ٬ٍ ايؿرت٠ بني َطًع شٟ  647ع١ًُٝ دطاس١ٝ كتًؿ١ يًشذاز َٔ أصٌ  91غامل بادعٝؿط، عٔ إدطا٤ 

ٚأؾاض إىل إعاز٠ تٛظٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف املػتؿؿ٢ َع إعطا٤ ا٭ٚي١ٜٛ ٭قػاّ ايطٛاض٨ ٚاؿا٫ت  .اَؼ َٔ شٟ اؿذ١ايكعس٠ ٚاـ

غاعات، َع ا٫غتعا١ْ بأطبا٤ ظا٥طٜٔ يتػط١ٝ ايٓكص يف بعض  8غاع١ ًَٜٛٝا بس٫ً َٔ  12اؿطد١ ٚظٜاز٠ عسز غاعات ايعٌُ إىل 

ٚيؿت بادعٝؿط إىل إْؿا٤ املػتؿؿ٢ قػًُا  .374غطٜط بس٫ً َٔ  500املػتؿؿ٢ إىل  نُا اضتؿع عسز ا٭غط٠َّ يف .ايتدصصات

أغط٠َّ يف قػِ ايعٓا١ٜ املطنع٠ ؿا٫ت  5غطٜطًا، ٚؽصٝص  32خاصًا يًُطض٢ املتشػٓني َٔ اؿذاز بطاق١ غطٜط١ٜ تبًؼ 

إىل إْؿا٤ ٚسس٠ يًشطٚم يف ايسٚض ايجايح بػع١  غطٜطًا، إضاؾ١ً 25َع ظٜاز٠ ايػع١ ايػطٜط١ٜ يًكػِ إىل « نٛضْٚا»املصابني مبطض 

ٚٚؾكًا ي٘; متَّ أٜطًا اؾتتاح عٝازات ؽصص١ٝ ع٢ً َساض ايػاع١ يتدؿٝـ ايطػط ع٢ً قػِ ايطٛاض٨، إش غتعٌُ ٖصٙ  .غطٜطًا 25

 .ايعٝازات ط١ًٝ َٛغِ اؿر، ؾُٝا متَّت تٛغع١ قػِ ايصٝسي١ٝ يعٜاز٠ نؿا٠٤ ايعٌُ
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 نهسدبج فً انًشبػز بث يهٍىًَ رسبنت حىػىٌت

 

أيـ َطبٛع١ َٚط١ٜٛ  500تكسّ ١٦ٖٝ اهل٬ٍ ا٭محط ايػعٛزٟ خ٬ٍ َٛغِ اؿر أنجط َٔ ًَْٝٛٞ ضغاي١ ْص١ٝ تٛع١ٜٛ باإلضاؾ١ يـ 

ٜتِ تٛظٜعٗا ع٢ً اؿذاز، يتػِٗ يف ظٜاز٠ ايٛعٞ ايصشٞ ٚتجكٝـ ضٝٛف ايطمحٔ بهٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ بعض ا٭َطاض ٚايتعاٌَ 

باـسَات اإلغعاؾ١ٝ اييت تكسَٗا اهل١٦ٝ ٚأضقاّ ايطٛاض٨ بعس٠ يػات، باإلضاؾ١ إىل يٛسات تٛع١ٜٛ يف املطانع َعٗا ٚايتعطٜـ 

 .اإلغعاؾ١ٝ يف املؿاعط املكسغ١ ٚايعاص١ُ املكسغ١ ٚاملطانع امل٪قت١ يعٜاز٠ ايٛعٞ يس٣ َٓػٛبٞ اهل١٦ٝ ايعاًَني يف املٝسإ

رب ؾطو١ يتكسِٜ ضغا٥ٌ تػِٗ يف تٛع١ٝ اؿذاز ٚتػدري نٌ اإلَهاْات هلِ ٚتتٓٛع ايٛغا٥ٌ ايتٛع١ٜٛ يطُإ ٚصٛهلا ٭ن

بعس٠ يػات بايتعإٚ َع ؾطن١ ا٫تصا٫ت   smsسؿاظًا ع٢ً غ٬َتِٗ; سٝح هطٟ خ٬ٍ اؿ١ًُ ايتٛع١ٜٛ إضغاٍ ًَْٝٛٞ ضغاي١

ايتٛع١ٜٛ زٚضًٜا، ٚتٛظٜع ايبٓطات  ايػعٛز١ٜ، ٚتؿعٌٝ زٚض ؾبهات ايتٛاصٌ ا٫دتُاعٞ يف ايتٛع١ٝ بايتهجٝـ َٔ ْؿط ايطغا٥ٌ

ايتٛع١ٜٛ يف َطانع اإلغعاف ٚاملطاضات ٚاملٓاؾص اؿسٚز١ٜ يتٛع١ٝ املػعؿني َٚٓػٛبٞ املطانع ٚاملتطٛعني ٚاملصابني، ٚايؿاؾات 

 َٛغِ ٚتطُٓت ٚغا٥ٌ ايتٛع١ٝ إضؾازات يًٛقا١ٜ َٔ ا٭َطاض اييت تهجط يف .اإليهرت١ْٝٚ يف كتًـ املٛاقع باملؿاعط املكسغ١

اؿر َجٌ ايتعاٌَ َع َطض٢ ايػهطٟ ٚايتٗابات اؾٗاظ ايتٓؿػٞ ايعًٟٛ ٚضطبات ايؿُؼ ٚايتػًدات اؾًس١ٜ ٚأَطاض ايطبٛ، 

ْٚصا٥ح ؾُٝا ىص اصطشاب ا٭طؿاٍ يف اؿر ٚايتٗابات ايعني ٚغريٖا َٔ ايٓصا٥ح ايطب١ٝ; مما ٜػِٗ يف ايٛصٍٛ إىل سر آَٔ 

إضاؾ١ إىل ايتعطٜـ باـسَات اإلغعاؾ١ٝ اؾ١ٜٛ ٚا٭ضض١ٝ َٔ َطانع إغعاؾ١ٝ ثابت١ َٚتٓك١ً َٔ ا٭َطاض ٚاملؿه٬ت ايصش١ٝ، 

 .ٚؾطم ايتسخٌ ايػطٜع
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ه بخسدٍح   رخالً وايزأة 432أيٍز ػسٍز ٌُىخِّ

 

 372ٚدَّ٘ أَري َٓطك١ عػري ض٥ٝؼ مجع١ٝ ايرب يف أبٗا ا٭َري ؾٝصٌ بٔ خايس، باعتُاز بطاَر اؿر، ٚاعتُس ؼذٝر أنجط َٔ 

ٚأٚضح أَني عاّ مجع١ٝ ايرب يف أبٗا قُس بٔ غعٝس بٔ  .سادًا ٚساد١، َٔ ا٭غط احملتاد١ اييت مل ٜػبل هلا تأز١ٜ ايؿطٜط١

ُُّؼ استٝادات ا٭غط املعٛظ٠ يف املٓطك١ ٚتًيب استٝاداتٗا، َٔ خ٬ٍ زعُٗا َٚػاْستٗا، ٚتٓعِٝ  ؾشاؽ، إٔ اؾُع١ٝ تػع٢ إىل تً

ٚأؾاز أَني عاّ اؾُع١ٝ  .( ضٜا1.777.500ًٍٓا إٔ اؾُع١ٝ غَّطت مح١ً اؿر هلصا ايعاّ بتهًؿ١ بًػت )بطاَر يًشر ٚايعُط٠، َبٝ

بإٔ اؿ١ًُ مشًت ا٭غط احملتاد١ ٚا٭ؾطاز املػذًني ضُٔ قٛا٥ِ اؾُع١ٝ، ٚغري ايكازضٜٔ َايًٝا ايصٜٔ مل ٜػبل هلِ أزا٤ ؾطٜط١ 

َٔ أَري َٓطك١ عػري ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ، ايصٟ وطص زا٥ًُا ع٢ً  اؿر، َ٪نسًا إٔ اؿ١ًُ دا٤ت بتٛدٝ٘ َٚتابع١

 .تٓؿٝص ايرباَر ٚاملؿاضٜع اـري١ٜ ايٓاؾع١ يٮؾطاز ٚا٭غط احملتاد١ يف املٓطك١
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ع يهٍىًَ كخٍِّب ويطىٌَّت نًسبربت انبذع خالل انسح  انهٍئت سخىسِّ

 

َُػتٗسمؾ١ً ْؿط ايعكٝس٠ ايصشٝش١ طبعت ١٦ٖٝ ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط ًَْٝٛٞ ُن تِّب َٚط١َّٛ يتٛظٜعٗا ع٢ً اؿذاز 

َّٓت اهل١٦ٝ  .ٚايتشصٜط َٔ ايبسع، عػب ٚنٌٝ ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ يف ض٥اغتٗا ايعا١َ ايسنتٛض ؾٗس اـطط  5يف ايٛقت ْؿػ٘; أ

ٚأؾاز ايسنتٛض ؾٗس اـطط  .ػٛبٞ اؾاَعاتآ٫ف سكٝب١ ع١ًُٝ يتٛظٜعٗا ع٢ً ض٩غا٤ بعجات اؿر ٚط٬ب ايعًِ ٚأ١ُ٥ املػادس َٚٓ

أيـ َاز٠ تٛع١ٜٛ ٚتٛد١ٝٗٝ َٛظع١ بني نتٝبات ٚأقطاص صٛت١ٝ َسف١ يتػًُٝٗا إىل  ٬َ350ٜني ٚ 5بتٛؾري ايط٥اغ١ ايعا١َ 

َٔ ايبسع ٚؾسز ع٢ً أ١ُٖٝ ْؿط ايعكٝس٠ ايصشٝش١ ٚايتشصٜط  .َطنعًا تٛدًٝٗٝا يف َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ 46اؿذاز عرب 

نؿا٤ات َ٪١ًٖ ملعاؾ١ ا٭خطا٤ « ا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهط»ٚأنس اـطط تٛؾري  .اييت تؿػس أزا٤ ايؿطٜط١ اـاَػ١

ايعكس١ٜ ٚتٛظٜع املٛاز اإلضؾاز١ٜ. ٚأؾاض يف ايٛقت ْؿػ٘ إىل اغتدساّ اهل١٦ٝ ؾاؾ١ تًٝؿع١ْٜٝٛ ع٬ُق١ يف َؿعط ٢َٓ يبح املٛاز 

 .ٗا ْٚكٌ ايصًٛات َٔ املػذس اؿطاّ َباؾط٠ًايتٛع١ٜٛ اـاص١ ب
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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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