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 األدالء َضوسوٌ انحجبج انًُىيٍُ ببنًستشفً

 

 

 

ا٫د٤٫ -اداز٠ ا٫ع٬ّ  عٕٝٛ املد١ٜٓ  

 

قاّ ز٥ٝظ فًظ إداز٠ امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ سامت 

بٔ دعؿس بايٞ ٜساؾك٘ أعكا٤ اجملًظ خايد سبؼ 

ٚنُاٍ خًٝؿ١ ٚؾٝؿٌ ضٓدٟ بصٜاز٠ اؿذاز 

املَٓٛني مبطتػؿ٢ ايداز سٝح سٝح اطُأْٛا عًِٝٗ 

ٚاضتُعٛا َٔ اطبا٤ املطتػؿ٢ عٔ اسٛاٍ اؿذاز 

 ايؿش١ٝ ٚٚقؿٛا ع٢ً استٝادات اؿذاز املسق٢

ؾُٝا قدَت ايصٖٛز ٚاهلدا١ٜ ايترناز١ٜ يهٌ 

ٚيف ْٗا١ٜ ايصٜاز٠ أٚقح ا٫ضتاذ سامت بايٞ  َسٜض 

إ ا٫ٖتُاّ بػ٪ٕٚ اؿذاز ايؿش١ٝ ٚتكدِٜ ايسعا١ٜ هلِ َٔ خ٬ٍ املطتػؿٝات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٓر قدَِٚٗ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل ب٬دِٖ 

ف ع٢ً ايكٝاّ بٗا بايتٓطٝل َع ٚشاز٠ ايؿش١ ٚاييت تبرٍ دٗٛد دباز٠ يتكدِٜ ايسعا١ٜ ٖٞ َٔ ٚادبات امل٪ضط١ ا٭١ًٖٝ يٮد٤٫ اييت ؼس

ايؿش١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ ، َعسبًا عٔ ضعادت٘ بٗرٙ ايصٜاز٠ نْٛٗا ػُع بني عد٠ ؾكا٥ٌ ؾباإلقاؾ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ؾٝٗا أدس 

٠ ، غعسْا بٗا َٔ دعٛاتِٗ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني عٝاد٠ املسٜض ٚإدخاٍ ايطسٚز ع٢ً َطًِ ؾؿسس١ اؿاز بٗرٙ ايصٜاز٠ نبري

املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص ع٢ً نٌ َا تكدَ٘ يساس١ قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز َطذد ْبٝ٘ عًٝ٘ أؾكٌ ايؿ٠٬ 

مبطتػؿ٢ املًو ؾٗد ٚ  29سادًا َِٓٗ  91ٖـ بًؼ 29/11/1436ٜرنس إٔ عدد اؿذاز املَٓٛني مبطتػؿٝات املد١ٜٓ ّٜٛ ا٫سد  . ٚايط٬ّ

 . باملٝكات ٚسايتإ مبطتػؿ٢ اسد ٚساي١ ٚاسد٠ يف نٌ َٔ ا٫ملاْٞ ٚاملٛاضا٠ 6بايداز ٚ 24مبطتػؿ٢ ا٫ْؿاز ٚ 28
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 انشُخ انجهٍُ َبشص جهىد هُئت األيش ببنًؼشوف فٍ انحج

 

 ٚاع  ّ 2015ضبتُرب  13ٖـ املٛاؾل 1436ذٚ ايكعد٠  29َه١ املهس١َ 

 

أند ؾك١ًٝ َدٜس عاّ ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايػٝذ عبدايسمحٔ بٔ َٗٓا 

اؾٗين، إٔ ايس٥اض١ دص٤ َٔ َٓع١َٛ قطاعات ايدٚي١ اييت تعٌُ ع٢ً تكدِٜ أزق٢ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ، َٔ خ٬ٍ 

دٝ٘ اؿذاز ٚايعُاز يٝ٪دٚا َٓاضهِٗ ٚؾل ايهتاب ٚايط١ٓ ٚايبعد عٔ املدايؿات ايػسع١ٝ بايه١ًُ املػازن١ ايؿاع١ً يف تٛع١ٝ ٚتٛ

ايطٝب١ ٚاملٛعع١ اؿط١ٓ ٚايتٛدٝ٘ ايطًِٝ َٔ خ٬ٍ املسانص ايتٛد١ٝٗٝ اييت أقاَتٗا ايس٥اض١ ايعا١َ، ٜٚعٌُ بٗا عدد نبري َٔ ا٭عكا٤ 

 .ايٓاؾع١ َطتددَني ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ َٔ خ٬ٍ غاغات ايعسض ٚاملرتمجني َع تٛشٜع ا٭قساف ٚايهتب ٚاملطٜٛات

ٚبني اؾٗين عكب دٛيت٘ اييت قاّ بٗا ايّٝٛ ع٢ً عدد َٔ َسانص اهل١٦ٝ باملػاعس املكدض١، إٔ عدد ا٭عكا٤ املػازنني َٔ ؾسع َٓطك١ 

 .٠ضٝاز 21َرتمجًا، باإلقاؾ١ إىل  130عكٛ، ٚ 201َه١ املهس١َ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٜبًؼ
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 وصاسة انحج تؼمذ َذوة انحج انكبشي غشة شهش رٌ انحجت

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  13ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  29دد٠ 

 

تعكد ٚشاز٠ اؿر بعد غٍد ، ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ يف دٚزتٗا ا٭زبعني هلرا ايعاّ ؼت عٓٛإ " ثكاؾ١ اؿر َكؿد غسعٞ .. َٚطًب إْطاْٞ" 

ؾعايٝاتٗا ع٢ً َد٣ َٜٛني ، مبػازن١ كتًـ ايباسجني ، ٚاملؿهسٜٔ ، ٚايعًُا٤ ، ٚاملتدؿؿني يف ايعًّٛ  مبه١ املهس١َ ، تطتُس

ٚأٚقح أَني عاّ ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ ايدنتٛز ٖػاّ بٔ عبد اهلل ايعباع ، إٔ ايٓد٠ٚ  .ايػسع١ٝ ٚغ٪ٕٚ اؿر َٔ كتًـ أقطاز ايعامل

َتدؿـ يف ايعًّٛ ايػسع١ٝ ٚغ٪ٕٚ اؿر ، ٜتكدَِٗ مساس١ َؿيت عاّ املًُه١ باسح ٚعامل َٚؿهس ٚ 200ضٝػازى ؾٝٗا أنجس َٔ 

ز٥ٝظ ١٦ٖٝ نباز ايعًُا٤ ز٥ٝظ إداز٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلؾتا٤ ايػٝذ عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل بٔ قُد آٍ ايػٝذ ، تػٌُ مخط١ قاٚز 

ٚ"ثكاؾ١ اؿر .. َطًب سكازٟ إْطاْٞ" ٚ"ثكاؾ١ اؿر .. قٛاضِ " ثكاؾ١ اؿر .. املؿّٗٛ ٚايعٓاؾس" ٚ"ثكاؾ١ اؿر .. َكؿد دٜين غسعٞ" 

َػرتن١ ٚمسات ق١ًٝ" ٚ"ثكاؾ١ اؿر يف ب٬د اؿسَني" ، َبًٝٓا أٖداف ايٓد٠ٚ اييت تتًدـ يف تٛقٝح َؿّٗٛ ثكاؾ١ اؿر ٚعٓاؾسٖا ، 

ثٝك١ بني ثكاؾ١ اؿر ٚؼكٝل َكاؾدٙ ، ٚإبساش أ١ُٖٝ ثكاؾ١ اؿر يف ضًٛى اؿذاز ٚأدا٤ َٓاضهِٗ ، ٚايتأنٝد ع٢ً ايع٬ق١ ايٛ

ٚتؿعٌٝ دٚز ايجكاؾ١ اإلض١َٝ٬ ٚثكاؾ١ اؿر يف ا٫زتكا٤ بطًٛنٝات اؿذاز ، ٚإظٗاز َٛضِ اؿر باملطت٣ٛ اإلض٬َٞ اؿكازٟ ، 

١ ثكاؾ١ اؿر يف ٚأغاز إىل إٔ ايٓد٠ٚ تسنص ع٢ً بٝإ أُٖٝ .ٚايتأنٝد ع٢ً أثس ثكاؾ١ اؿر يف ْػس ٚتسضٝذ َٓٗر ايٛضط١ٝ ٚا٫عتداٍ

ؼكٝل َكاؾد ايػسٜع١ ، ٚتعصٜص قِٝ ايطُاس١ ٚاؿٛاز بني ايجكاؾات ، ٚإبساش ايٛد٘ اؿكازٟ اإلْطاْٞ يػعري٠ اؿر َٚٓاضهٗا ، 

ٚايتعسٜـ ظٗٛد املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف ْػس ثكاؾ١ اؿر ٚخد١َ َػاعسٙ ، ٚتٝطري َٓاضه٘ ، َػددًا ع٢ً إٔ َٛقٛع ٖرا ايعاّ 

ل َٔ ايجكاؾ١ نْٛٗا تدخٌ يف تػهٌٝ ا٭ؾساد ، َا ٜػهٌ ا٭ثس ايبايؼ يف تكِٜٛ ضًٛى اؿذاح باعتبازٖا أضاضًا دٖٛسًٜا يف بٓا٤ ٜٓطً

ٜرنس إٔ ٚشاز٠ اؿر دأبت عكد ْد٠ٚ  .١ٜٖٛ ا٭َِ ٚسكازتٗا ، َا حيكل َطايب ايػازع اؿهِٝ َٔ اؿذٝر يبًٛؽ مثس٠ اؿر ايها١ًَ

ٌٗ غٗس ذٟ اؿذ١ َٔ نٌ عاّ ، ًٜتكٞ ؾٝٗا ؾؿ٠ٛ ايعًُا٤ ٚاملؿهسٜٔ ٚايهتاب َٔ ايعامل اإلض٬َٞ اؿر ايهرب٣ ، يف َطت

 .باعتبازٖا إسد٣ ٚضا٥ٌ إضتجُاز اؿر ؾُٝا ٜٓؿع املطًُني يف دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ
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 انهجُت انُسبئُت نخذيبث انحج وانؼًشة بجبيؼت طُبت تُظى ػذداً يٍ انذوساث وانبشايج

 

 ّ ٚاع 2015ضبتُرب  13ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ ايكعد٠  29املٓٛز٠ املد١ٜٓ 

 

تٓعِ ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ بايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ ـدَات اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ ظاَع١ طٝب١، عددًا َٔ ايدٚزات ٚايرباَر املكد١َ يًُٓطكات يف 

ٚأٚقشت ز٥ٝط١ ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ظاَع١ طٝب١ ايدنتٛز٠  .ـد١َ ايصا٥سات باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اؿر ٚايعُس٠، قُٔ أْػطتٗا ٚؾعايٝاتٗا

بسْافًا، ؾُٝا بًؼ عدد املطذ٬ت يف ايربْاَر  31بط١ُ بٓت أمحد دطت١ٝٓ، إٔ عدد ايرباَر ايتدزٜب١ٝ اييت تكدَٗا ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ بًؼ 

ٚأؾادت إٔ ايدٚزات ٚايرباَر،   .ايصا٥سَتدزب١ َٔ كتًـ ايكطاعات اؿه١َٝٛ اييت ُتع٢ٓ باؿاز ٚ 40ايتدزٜيب ايٛاسد أنجس َٔ 

ٚشعت ع٢ً ؾرتتني ؾباس١ٝ َٚطا١ٝ٥، َٔ بٝٓٗا دٚزات بٓا٤ ؾسم ايعٌُ ٚتٓعِٝ اؿػٛد، ٚإداز٠ ايٛقت َٚٗازات ا٫تؿاٍ ايؿعاٍ ٚايتعاٌَ 

٭ٚيٝات يف ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚؾٔ َع ايس٩ضا٤، إىل داْب دٚزات إداز٠ اؿػٛد ٚت١ُٝٓ َٗازات إداز٠ ايٓصاع يف ب١٦ٝ ايعٌُ، ٚأضايٝب ؼدٜد ا

ايتعاٌَ َع أمناط ايػدؿٝات املدتًؿ١، َٚٗازات ايتعاٌَ َع اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚاز، ٚإعداد ايتكازٜس املٝدا١ْٝ ٚاملهتب١ٝ، 

  .ٚاإلضعاؾات ا٭ٚي١ٝ
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أنف يشكبت حتً أول أيس 10أنف يخبنف و 071لُبداث أيٍ انحج: إػبدة   
 مراكز الضبط األمني بمكة في المؤتمر األول لقادة

 

 14/09/2015 اإلثٓني ايطٓدٟ َٓؿٛز:تؿٜٛس َه١ - ايربٝاْٞ طايب

 

نػـ َطاعد قا٥د قٛات أَٔ اؿر ٭َٔ ايطسم ايًٛا٤ خايد بٔ ْػاط ايكشطاْٞ عٔ آخسإسؿا١ٝ٥ ملٔ مت قبطِٗ َٔ املدايؿني ممٔ 

أيـ َسنب١ متت  61أيـ كايـ مت قبطِٗ ٚإعادتِٗ ٚأنجس َٔ  170تؿسحيات سر ست٢ اٍٚ أَظ ايطبت بًػت أنجس َٔ  ٫حيًُٕٛ

أيـ غدـ ٚاٚقؿت خدَاتِٗ  21ٚيؿت أْ٘ مت خ٬ٍ ايعاّ املاقٞ تبؿِٝ أنجس َٔ  . َباغستٗا َٔ قبٌ ايكٛات اـاؾ١ ٭َٔ ايطسم

 ٜطتطٝع أٟ ٚاسد َِٓٗ ادسا٤ أٟ ع١ًُٝ ؽؿ٘ ا٫ بعد َسادع١ اؾٗات ايطايب١ ي٘ ؾعًٝا عٔ طسٜل َسنص املعًَٛات ايٛطين عٝح ٫

ٚأغاز إىل ٚدٛد عكٛبات ؾاز١َ َٔ خ٬ٍ تؿسٜح ؾادز عٔ ايًذ١ٓ  . ضٓٛات 10ٚا٫داْب ضٝتِ تسسًِٝٗ َٚٓعِٗ َٔ دخٍٛ املًُه١ ملد٠ 

تؿازٜح ْعا١َٝ ٜعاقب بايطذٔ ملد٠ تؿٌ اىل ضت١ أغٗس ٚغسا١َ ا١َٝٓ٫ باؿر ٜتُجٌ يف إٔ نٌ َٔ ٜتِ قبط٘ ْاق٬ ؿذاز ٫ حيًُٕٛ 

َاي١ٝ تؿٌ اىل مخطني أيـ زٜاٍ عٔ نٌ ساز ٜتِ ْكً٘، ٚاملطايب١ مبؿادز٠ ٚض١ًٝ ايٓكٌ ايرب١ٜ عهِ قكا٥ٞ، اقاؾ١ اىل اٜكاف 

 .د احملدد٠ ْعاَٝااـدَات ٚتسسٌٝ املدايـ إ نإ ٚاؾدا بعد تٓؿٝر ايعكٛب١ َٚٓع٘ َٔ دخٍٛ املًُه١، ٚؾكا يًُد

ٚقاٍ ايًٛا٤ ايكشطاْٞ:  ..دا٤ ذيو يف امل٪متس ا٫ٍٚ يكاد٠ َسانص ايكبط ا٭َين بكٝاد٠ قٛات أَٔ اؿر ، ايرٟ عكد ظٗس أَظ مبه١

إ أٟ غدـ ٜسٜد إ حير ٖرا ايعاّ بدٕٚ تؿسٜح ؾٓكٍٛ ي٘ ٫ تهبد ْؿطو عٓا٤ ايطؿس بٌ تبك٢ يف َٛقع٘ ٫ٕ ٖٓاى ؾسشا َٔ قبٌ 

طل ا٫خس٣ قبٌ ايٛؾٍٛ اىل َه١ املهس١َ ٚنريو ٖٓاى ػؿٝـ ملٓابع اؿ٬ُت اي١ُٖٝٛ ٖٚٓاى تدقٝل ع٢ً ايطسم اـازد١ٝ املٓا

يٝظ ؾكط َٔ ايكٛات اـاؾ١ ٫َٔ ايطسم بٌ َٔ اؾٗات ا١َٝٓ٫ ا٫خس٣، ضٛا٤ غسط املٓاطل اٚايدٚزٜات ا١َٝٓ٫ ٚمجٝع املسانص 

ٚأقاف: إٕ ٖٓاى ق٠ٛ خاؾ١ بايطري  . هًؿ١ مبٗاّ أ١َٝٓ ع٢ً ايطسم اـازد١ٝ أٚ ايطسم ايداخ١ًٝايٛاقع١ ؼت َع١ً ا٫َٔ ايعاّ ٚامل

ٚق٠ٛ َٓتػس٠ يًُػا٠ تٓتػس يف ْكاط تطبل َسانص ايكبط ا٫َين ٚق٠ٛ كؿؿ١ يًُطازات تكسأ تؿازٜح اؿذاز اقاؾ١ اىل ايتعاٌَ َع 

 َسانص ؾسش أٚيٞ قٝط١ بايعاؾ١ُ املكدض١ 10َداز ايعاّ ٜطبكٗا َسانص قبط اَين ثابت١ ع٢ً  7املسنبات، َ٪ندا إٔ ٖٓاى 

ٚأند ايًٛا٤ ايكشطاْٞ اْ٘ ميٓع دخٍٛ أٟ َكِٝ تهٕٛ اقاَت٘ َٔ خازز َه١ املهس١َ ا٫ بتؿسٜح ٜطتدسد٘ َٔ اؾٛاشات مبط٢ُ ) 

  اىل َه١ املهس١َ تؿسٜح دخٍٛ َه١ املهس١َ( ملٔ حيٌُ اقا١َ َٔ خازز َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚعًُ٘ ٜطتًصّ دخٛي٘

دد٠ ايطسٜع ٚاييت تهػـ املسنبات املطًٛب١ ٚاملطسٚق١ ٚنريو ا٫غداف املطًٛبني –ٚاغاز اىل ايبٛابات ا٫يهرت١ْٝٚ بطسٜل َه١ 

ٖٚرٙ ايبٛابات َستبط١ مبسنص املعًَٛات ايٛطين َػريا اىل إ بك١ٝ ايطسم ضتػٗد َجٌ ٖرٙ ايبٛابات ا٫يهرت١ْٝٚ بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ 

سٍٛ اؾدٜد يف استٝاطات قٛات أَ ايطسم هلرا ايعاّ قاٍ ايًٛا٤ « املد١ٜٓ»ٚيف إدابت٘ يط٪اٍ . ١ ا٫يٝاف ايبؿس١ٜغهب

ايكشطاْٞ:بتٛدٝٗات َٔ مسٛ ٚيٞ ايعٗد ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا مت اْػا٤ ق٠ٛ املُٗات ٚايتدخٌ ايطسٜع ٚبدأت اعُاهلا 

 أٟ ْكط١ َٔ ايٓكاط ضٛا٤ ع٢ً ايطسم اـازد١ٝ اٚ ع٢ً َسانص ايكبط ا٫َين ٚعٓاؾس ٖرٙ ايك٠ٛ عٝح تٓتػس ٖرٙ ايك٠ٛ يًتدخٌ يف

ٚأند ايكشطاْٞ إٔ َٔ حيٌُ اقا١َ َؿدزٖا َٔ خازز ايعاؾ١ُ املكدض١ ئ ٜطتطٝع  . َدزبٕٛ تدزٜبا خاؾا ٚفٗص٠ ػٗٝصات خاؾ١

بٛت١ٝ باْ٘ ٜعٌُ قُٔ د١ٗ أٚ أدٗص٠ ضٛا٤ ادٗص٠ اْػا١ٝ٥ أٚ أ١َٝٓ ٚهلا ايدخٍٛ اىل َه١ املهس١َ ا٫ بتؿسٜح َٔ اؾٛاشات أٚ أٚزام ث
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ْٚؿ٢ ايكشطاْٞ قبط أٟ غدـ كايـ يف   تؿازٜح خاؾ١، ٚقد بدأ ايعٌُ بريو َٔ اـاَظ ٚايعػسٜٔ َٔ غٗس غٛاٍ املاقٞ

 .ايسمس١َٝسنبات زمس١ٝ ٚمل ٜسؾع ايٝٓا قُٔ َا ٜسؾع ايٝٓا َٔ تكازٜس َٜٛٝ٘ قبط أٟ غدـ يف املسنبات 

َٔ دٗت٘ قاٍ ايعُٝد عبدايسمحٔ ضامل ايجُايٞ َدٜس غسط١ قاؾع١ ايطا٥ـ ٚقا٥د َسنص ايكبط ا٫َين  َسانص ؾسش ٚتؿتٝؼ 9

بايبٗٝت١: إ َسنص ايكبط ا٫َين بايبٗٝت١ فٗص بهاٌَ ايتذٗٝصات ميٓع دخٍٛ أٟ غدـ َٛاطٔ اٚ َكِٝ ٫حيٌُ تؿسٜح اؿر ٜٚتبع 

ايؿسش ٚايتؿتٝؼ ٚاملسٚز اىل ايعاؾ١ُ املكدض١، َػريا إىل إ اسؿا١ٝ٥ َٔ متت اعادتِٗ َٔ َسنص ايبٗٝت٘ َسانص َٓٗا َسانص  9ي٘ 

َكُٝا ممٔ ٜكُٕٝٛ خازز ايعاؾ١ُ املكدض١ اَا  47700سذاز غري ضعٛدٜني ؾُٝا مت اعاد٠ انجس َٔ  4سادا ضعٛدٜا ٚ 1630بًػت 

  ذاز ؾًِ ٜتِ ست٢ ّٜٛ أَظ قبط أٟ كايـ يف ْكٌ اؿذازَسنبات اَا ْاقًٛ اؿ 20405املسنبات ؾكد مت اعاد٠ 

ٚعٔ َسنص اهلدا ا٫َين أغاز ايعُٝد ايجُايٞ اىل إ ٖٓاى َػسٚع خ٬ٍ ا٫عٛاّ ايكاد١َ ٜتِ َٔ خ٬ي٘ ؾتح ايطسٜل اىل عد٠ َطازات 

املدٜٗؼ قا٥د َسانص ايكبط ا٫َين امل٪قت١ َٔ داْب٘ قاٍ ايعكٝد ؾٗد بٔ عبداهلل  سذاز يف ايبٗٝت١ 910َٓع  .ؾُٝا بعد ايٓكط١ اؿاي١ٝ

سذاز َٔ خ٬ٍ َسانص ايكبط ا٫َين امل٪قت١ َػريا اىل إ قٝاد٠ ٖرٙ املسانص تع٢ٓ مبساقب١ اؿذاز غري ايٓعاَٝني  910:مت اعاد٠ 

ازب اٚ ٜصٜد عٔ ٚتطٌٗٝ ١َُٗ َسٚز اؿذاز ايٓعاَٝني ٚتٓتػس َسانص قٝاد٠ ايكبط ا٫َين ع٢ً قٝط ايعاؾ١ُ املكدض١ مبا ٜك

نِ تكسٜبا ٚؾٝٗا عدد َٔ املسانص ٚايدٚزٜات املتشسن١ ٚاملتٓك١ً ٚايجابت١ تؿسش عًُٝات اؿذاز غري ايٓعاَٝني ممٔ ٜطًو ايطسم 200

َٔ دٗت٘ قاٍ ايعكٝد عا٥ض ايبكُٞ قا٥د أَٔ ايطسم مبٓطك١ َه١  َسانص ز٥ٝط١ٝ مبه١ 4 .ايؿسع١ٝ ٚايس١ًَٝ ٚايٛدٜإ ٚايػعاب

إٕ ٖٓاى ازبع١ َسانص ز٥ٝط١ٝ ع٢ً َداخٌ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٖٞ َسنص ايػُٝطٞ اؾدٜد َٚسنص ايػُٝطٞ ايكدِٜ املهس١َ :

َٚسنص ايهعه١ٝ َٚسنص ايتٓعِٝ ٜٚٛدد قبٌ نٌ َسنص عد٠ ْكاط يؿسش اٯيٝات ٚاؿذاز ٚاهلدف َٔ ٖرٙ ايٓكاط اييت تطبل 

% مما خيؿـ ايكػط 30طِٗ ٖرٙ ايٓكاط يف ؽؿٝـ غد٠ اؿسن١ بٓطب١ املسانص ؽؿٝـ اؿسن١ املسٚز١ٜ ايعاؾ١ُ املكدض١ عٝح ت

دد٠ ايػُٝطٞ ٚقاٍ: اضتؿدْا ٖرا ايعاّ َٔ دطس ا٫ٜٛا٤  –ٚأغاز إىل خط١ خاؾ١ بطسٜل َه١   . ع٢ً املسانص ا٫زبع١ ايس٥ٝط١ٝ

سٜل دطس ا٫ٜٛا٤ َتذ١ٗ اىل املٓطك١ ٚاقاف بايٓطب١ ؿسن١ اؿاؾ٬ت ايكاد١َ َٔ دد٠ اٚ َٔ املد١ٜٓ عرب طسٜل اؿسَني ضتطًو ط

اـًؿ١ٝ ايٛاقع١ بني َٓطك١ اـدَات ايعا١َ َٚسنص ا٫ٜٛا٤ ٜٚتِ ؾسش اؿاؾ٬ت ٚايػاسٓات يف ٖرٙ املٓطك١ ٚاهلدف َٔ ذيو ؽؿٝـ 

ٍ ايعكٝد َٔ داْب٘ قا ايكػط ع٢ً ْكط١ تؿتٝؼ ايػُٝطٞ اَا بايٓطب١ يًُسنبات ايؿػري٠ ؾٝتِ ؾسشٖا يف ْكط١ ايػُٝطٞ اؿاي١ٝ

 . ؾٝؿٌ ضعد اؾعٝد قا٥د َسنص ايكبط ا٫َين بايتٓعِٝ إ املسنص ٜطتكبٌ ايكادَني َٔ مشاٍ املًُه١ ٚدٍٚ اـًٝح ٚقاؾع١ دد٠
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 أنف يشكبت يٍ دخىل يكت 10أنف يخبنف و  707يُغ 
 

 14/09/2015 اإلثٓني املهس١َ َه١ - ايربٝاْٞ طايب

 

أيـ َسنب١ يٓكٌ اؿذاز ع٢ً َٓاؾر  81أيـ كـايـ َٔ ايٛاؾدٜٔ ٚ 217َٔ َٓع أنجس َٔ متهٓت قٛات أَٔ اؿر ست٢ ّٜٛ أَظ 

أيـ َسنب١ ، بُٝٓا أعادت َسانص ايكبط  61أيًؿا ، ٚ  170ٚبًؼ عدد املدايؿني ايرٜٔ أعادتِٗ قٛات أَٔ ايطسم  .َه١ املهس١َ

 .َسنب١ 20465كايًؿا ٚ  4740
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وتُشة انؼًم نتمذَى أفضم انخذيبث نضُىف انشحًٍانمطبػبث األيُُت وانخذيُت تشفغ   

 تحظً بًتببؼت يببششة يٍ أيُش انًذَُت انًُىسة

 
 14/09/2015اإلثٓني  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -أمحد ايٓٗازٟ 

 

أندت ناؾ١ اؾٗات ا٭١َٝٓ ٚاـد١َٝ ٚايتطٛع١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ داٖصٜتٗا يتكدِٜ أؾكٌ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ سٝح تتكُٔ تًو 

اـدَات، تٓعِٝ سػٛد املؿًني ٚايصٚاز باملطذد ايٓبٟٛ، ٚتكدِٜ ناؾ١ اـدَات املتعًك١ بأَٛز ا٫ضتكباٍ، ٚاإلضهإ، ٚايتؿٜٛر، ٚتأَني 

١ٝٓ، ٚاـدَات ايؿش١ٝ، ٚذيو مبتابع١ َباغس٠ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املتطًبات ا٭َ

١، ٭دا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١ ؾُٝا بًؼ ايعدد اإلمجايٞ يًشذاز ايرٜٔ قدَٛا يًًُُه١ عرب املٓاؾر اؾ١ٜٛ ٚايرب١ٜ ٚايبشسٜ

ٚتعد ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ  نادز َٔ املٛظؿني 5000ػٓٝد  .ايعاّ شٖا٤ املًٕٝٛ ساًدا َٓاضو اؿر ٖرا

إسد٣ اؾٗات ايؿاع١ً اييت تكدّ خدَات َباغس٠ يًُؿًني ٚايصٚاز، ْٚؿرت خ٬ٍ ايؿرت٠ املٓكك١ٝ َٔ َٛضِ اؿر هلرا ايعاّ، سص١َ َٔ 

تٓطًٝكا َع عد٠ قطاعات أ١َٝٓ، ٚؾسٜل ايعٌُ ايؿين بٛشاز٠ ايتعًِٝ ْٚعِ َػسٚع خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اـدَات ٚاملبادزات نُا ػسٟ 

 5000يتٛضع١ املطذد ايٓبٟٛ، يف فاٍ ايتدزٜب ع٢ً تٓعِٝ اؿػٛد ٚتدزٜب ايهٛادز يف ٖرا اجملاٍ، نُا دٓدت قبٌ بد٤ َٛضِ اؿر 

ٚأٚقح ْا٥ب ايس٥ٝظ ايعاّ يػ٪ٕٚ املطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ  .ني ـد١َ قاؾدٟ املطذد ايٓبٟٛنادز َٔ املٛظؿني ٚاملٛظؿات ايسمسٝني ٚاملٛمسٝ

 -عبدايعصٜص بٔ عبداهلل ايؿاحل إٔ اـط١ اييت ٜتِ تٓؿٝرٖا يف ق٤ٛ تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد

١ٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، َبًٝٓا إٔ ايطاق١ ايتػػ١ًٝٝ ٚاـد١َٝ ٜتِ يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚشٚاز َدٜ -سؿع٘ اهلل 

تكُٝٝٗا ٚشٜادتٗا خ٬ٍ َٛضِ اؿر مبا ٜتٓاضب َع عدد ايصٚاز ٚاملؿًني، ٚتكدِٜ خدَات َكاعؿ١ ٚشٜاد٠ أعداد ايعاًَني َكدَٞ اـدَات 

اد دداٍٚ ش١َٝٓ تٓاضب َتطًبات َٛضِ اؿر َٔ خ٬ٍ تعٝني ايعدد ٚدعُِٗ باٯيٝات ٚايتذٗٝصات اي٬ش١َ، ٚٚقع تٓعِٝ يٮعُاٍ، ٚإعد

ايهايف َٔ املساقبني ٚاملساقبات، يتكدِٜ خدَات ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ٚتٓعِٝ سسن١ ايدخٍٛ ٚاـسٚز داخٌ املطذد ٚيف ضاسات٘ ٚاإلغساف 

ت ع٢ً ت١٦ٝٗ املطذد ايٓبٟٛ َٚساؾك٘ ٚتػػٌٝ ناؾ١ ٚبني إٔ اـط١ زّنص .ع٢ً ْعاؾت٘ َٚساؾك٘ ٚسساض١ أبٛاب٘ ٚأعُاٍ ايتػػٌٝ ٚايؿٝا١ْ

اـدَات ؾٝ٘ بد٤ًا َٔ ؾتح ا٭بٛاب ٚاإلغساف عًٝٗا، ْٚعاؾ١ املطذد ظُٝع أما٥٘ ٚضاسات٘ ٚتٛؾري ايطذاد ٚؾسغ٘، ٚتٛؾري ايهُٝات 

ٍٛ َٔ ايهاؾ١ٝ َٔ َا٤ شَصّ املربد، ٚتػػٌٝ اإلْاز٠ ٚايؿٛت ٚايتهٝٝـ، ٚايتكٓٝات املدتًؿ١ ٚغريٖا يٝ٪د ٟ املؿًني ؾسٚض ايؿًٛات يف د

ٚأٚقح ايػٝذ عبدايعصٜص ايؿاحل إٔ خط١ ايٛناي١ ملٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، عٓٝت باضتُساز ؾتح أبٛاب املطذد  .اـػٛع ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايساس١

ز أٚ ٜكاٜكِٗ أثٓا٤ عباداتِٗ، ع٢ً َداز ايطاع١، ٚتٓعِٝ خدَات ايٓعاؾ١ ٚايؿٝا١ْ ٚايطكٝا مبا ٫ ٜ٪ثس ع٢ً املؿًني ٚايصٚا 100ايٓبٟٛ ايـ

ٚبتصاٜد أعداد اؿذاز ٚايصٚاز ايكادَني  خدَات طب١ٝ ٚع٬د١ٝ .ٚاإلغساف ع٢ً ْعاؾ١ املطذد ٚضاسات٘ ٚضطش٘ َٚساؾك٘ َٚٛاقـ ايطٝازات

اّ ٚعُدت ؾش١ املد١ٜٓ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠، زؾعت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ باملٓطك١ َطاز خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ اـاؾ١ مبٛضِ سر ٖرا ايع

َطتػؿٝات بهاؾ١ ايتذٗٝصات اي٬ش١َ ملٛانب١ َتطًبات َٛضِ اؿر يف قٛز اـد١َ ايطب١ٝ ٚايع٬د١ٝ، سٝح تعٌُ  7املٓٛز٠ إىل ػٗٝص 

تػؿ٢ املًو ضسًٜسا يًعٓا١ٜ املسنص٠ ٚايطٛاز٨، ٚتػٌُ املطتػؿٝات نًًا َٔ َط 135ضسًٜسا، إقاؾ١ إىل  999املطتػؿٝات بطع١ ضسٜس١ٜ بًػت 

 50ضسًٜسا، َٚطتػؿ٢ اؿٓان١ٝ 261ضسًٜسا، َٚطتػؿ٢ أسد  65ضسٜس، َٚطتػؿ٢ املٝكات  100ضسًٜسا، َٚطتػؿ٢ ا٭ْؿاز  423ؾٗد 

ضسًٜسا، بُٝٓا متجٌ بك١ٝ املطتػؿٝات اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ باملٓطك١ إقاؾ١ إىل  50ضسًٜسا، َٚطتػؿ٢ اؿ١ُٓ  50ضسًٜسا، َٚطتػؿ٢ خٝرب 

ٚتكُٓت آي١ٝ عٌُ ايكطاعات ايؿش١ٝ خ٬ٍ ايؿرت٠ املاق١ٝ َٔ َٛضِ  .اع اـاف خًطا َطاًْدا ملٛاد١ٗ اؿا٫ت ايطاز١٥َطتػؿٝات ايكط

اؿر ػٗٝص عٝاد٠ قٝٛف خادّ اؿسَني ايػسٜؿني اجملٗص٠ ـدَتِٗ ٚتٛؾري اـدَات ايطب١ٝ ٚايع٬د١ٝ حملتادٝٗا، سٝح مت ػٗٝصٖا 
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َسنًصا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ ا٭ٚي١ٝ يف قٝط املٓطك١ املسنص١ٜ سٍٛ اؿسّ ايٓبٟٛ ايػسٜـ،  18نُا ٜعٌُ  ضسًٜسا ٫55ضتكباٍ ايكٝٛف بطاق١ 

ٚعٌُ َٓؿرٚ خط١ اهل٬ٍ ا٭محس ملٛضِ اؿر ع٢ً تػط١ٝ ايعٌُ  .ٚأَانٔ ػُع اؿذاز ٚايصٚاز، ٚايطسم ايس٥ٝط١ امل٪د١ٜ ملٓاطل اؿر

يداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ ايجابت١ ٚاملٛمس١ٝ ست٢ َٓتؿـ غٗس قسّ املكبٌ، َدعُني باٯيٝات اي٬ش١َ َسنًصا إضعاؾًٝا يف املٛاقع ا 40اإلضعايف يف 

ِّ طا٥ستني تابعتني يإلضعاف اؾٟٛ ايطعٛدٟ تػطٞ ناؾ١ ايطسم امل٪د١ٜ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚع٢ً اَتداد اؿدٚد اإلداز١ٜ يًُٓطك١،  اييت تك

طسم ايطسٜع١ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠، ؾُٝا ٜطاْد ايعٌُ اإلضعايف باملٓطك١ مخظ ؾسم نُا تعٌُ ع٢ً َتابع١ قٛاؾٌ اؿذٝر يف ناؾ١ اي

 يًتدخٌ املتكدّ ملباغس٠ مجٝع اؿا٫ت ٚاؿٛادخ بطسع١ ٚنؿا٠٤ عاي١ٝ، إقاؾ١ إىل اـدَات ايتطٛع١ٝ يف املطذد ايٓبٟٛ ٜعًُٕٛ يف ضاسات٘

ًٝا خ٬ٍ ايؿرت٠ املاق١ٝ َٔ َٛضِ َا قبٌ اؿر، ع٢ً تػط١ٝ كتًـ ٚازتهصت خط١ عٌُ اإلداز٠ ايعا١َ يًُسٚز با .اـازد١ٝ ملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٝداْ

ٓد ايػٛازع باملٓطك١ املسنص١ٜ، َٚٛاقع ايتكاطعات ٚاملٝادٜٔ يف قٝط املطذد ايٓبٟٛ، ٚتٛادد ايؿسم املسٚز١ٜ يف ْكاط ايؿسش ٚايتؿسٜر، ٚع

اذ ايتدابري ا٫سرتاش١ٜ ملٓع سا٫ت ايتهدع املسٚزٟ َٚٓع ٚقٛف املسنبات بايكسب َٔ املصازات اييت ٜكؿدٖا ايصٚاز خ٬ٍ َٛضِ اؿر، ٚاؽ

ايؿٓادم َطانٔ اؿذاز، يت١٦ٝٗ املطازات يٛقٛف اؿاؾ٬ت ٚتٓصٌٜ ا٭َتع١ ساٍ ٚؾٍٛ اؿذاز، ٚتٓعِٝ َطازات املػا٠، ٚتطٌٗٝ اْتكاٍ 

نُا نّجؿت أَا١ْ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ْػاطٗا ايسقابٞ ع٢ً  دٛي١ زقاب١ٝ 1950 .قٝٛف ايسمحٔ َٔ ٚإىل املطذد ايٓبٟٛ ٚإىل َكاز ضهِٓٗ

دٛي١  1950َساقًبا ؾشًٝا مٛ  150املٓػآت ايتذاز١ٜ يًعٓا١ٜ بايؿش١ ايعا١َ، َٚطابذ إعاغ١ ٚتػر١ٜ اؿذاز، ٚاملدابص ٚاملطاعِ، سٝح ْؿر 

ٚغّطت اؾ٫ٛت ايتؿتٝػ١ٝ ملساقيب ا٭َا١ْ  .١َ املطتًٗهني ٚاؿذاززقاب١ٝ بكؿد زؾع املطت٣ٛ ايؿشٞ يًُٓػآت ٚاحملاؾع١ ع٢ً ؾش١ ٚض٬

أخس٣، ٚقبط ٚإت٬ف نُٝات َٔ املٛاد ايػرا١ٝ٥  370َٓػأ٠ ٚإْراز  75ْطام ضبع بًدٜات ؾسع١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، سٝح أضؿست عٔ إغ٬م 

ٚيف ذات ايطٝام، تعٌُ  .١ٓ املٓٛز٠ ملٛضِ اؿر هلرا ايعاّغري ايؿاؿ١ ي٬ضت٬ٗى، ٚذيو قُٔ اـط١ املٝدا١ْٝ اييت تٓؿرٖا أَا١ْ املدٜ

٬ٍ َسانص ايدؾاع املدْٞ ايجابت١ ٚاملٛمس١ٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بهاٌَ طاقتٗا يتكدِٜ اـدَات املجاي١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ خ

ٚأٚقح َدٜس عاّ ايدؾاع  .ٔ خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ يًُٛضَِٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، ٫ضُٝا املسانص ايٛاقع١ ع٢ً ايطسم ايس٥ٝط١ خازدٗا، قُ

ًَا، زنصت ع٢ً تؿكد ايتذٗٝصات  30املدْٞ باملٓطك١ ايًٛا٤ شٖري بٔ أمحد ضبٝ٘ إٔ خط١ إدازت٘ ملٛضِ اؿر اييت مت ايػسٚع بتٓؿٝرٖا قبٌ  ٜٛ

ملباغس٠ ناؾ١ اؿا٫ت ايطاز١٥ ٚاؿٛادخ، يكُإ تكدِٜ ايؿ١ٝٓ ٚاٯيٝات اي٬ش١َ يف ناؾ١ املسانص داخٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚيف ايطسم ايطسٜع١، 

ٚبدأت املدٜس١ٜ ايعا١َ يًُٝاٙ  ًَٕٝٛ َرت َٔ املٝاٙ احمل٠٬ 26قّذ  .أؾكٌ اـدَات يًشذٝر ٚشٚاز َطذد زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

َٔ املٝاٙ احمل٠٬ يتًب١ٝ استٝادات املٛاطٓني ٚايصٚاز ًَٕٝٛ َرت َهعب  26مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بكّذ ايهُٝات اي٬ش١َ َٔ املٝاٙ بإمجايٞ 

ملٛضِ اؿر اؿايٞ تػػٌٝ َٛاقع أغٝاب املٝاٙ اـُط١ ايتابع١ يًُدٜس١ٜ ٚاملٛشع١ « املٝاٙ»نُا مشًت خط١  .باملد١ٜٓ املٓٛز٠ خ٬ٍ َٛضِ اؿر

َباغس يف خد١َ اؿذاز ٚايصٚاز خ٬ٍ َٛضِ اؿر نٌ عاّ، يف ٚتػازى اؾٗات ايتع١ًُٝٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بػهٌ  ع٢ً أما٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠،

قاٚز ايتدزٜب ٚاـدَات ايؿش١ٝ ٚايتطٛع١ٝ ٚايهػؿ١ٝ، سٝح أطًكت داَع١ طٝب١ َ٪خًسا أعُاهلا ملٛضِ اؿر َٔ خ٬ٍ تػهٌٝ ضت 

، ايتطٛع١ٝ( تػسف عًٝٗا ايًذ١ٓ ايدا١ُ٥ ؾإ )ايؿش١ٝ، ايٓطا١ٝ٥، اـدَات ايط٬ب١ٝ ٚاؾٛاي١، ايبشٛخ ٚايدزاضات، ايصٜازات ايتازخي١ٝ

ٚيف ضٝام ايعٌُ اـريٟ  .ـدَات اؿر ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ باؾاَع١ يتكدِٜ اـدَات ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ

ؾُع١ٝ َطتٛدع املد١ٜٓ املٓٛز٠  ايتطٛعٞ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، تكّدّ إداز٠ َػسٚع ٖد١ٜ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًصا٥سٜٔ ٚاؿذاز ايتابع

كدض١، اـريٟ، بؿؿ١ َطتُس٠ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٚدبات َتٓٛع١ ع٢ً اؿذاز ٚايصٚاز ايكادَني يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػادزٜٔ هلا باػاٙ املػاعس امل

املٓاؾر، ؾُٝا قدّ املػسٚع خ٬ٍ أيـ ٚدب١ ع٢ً اؿذاز ٚايصٚاز خ٬ٍ َٛضِ اؿر يف كتًـ  600يف إطاز ضعٝٗا يتٛشٜع أنجس َٔ ًَْٝٛني ٚ

زغاد ٚتٛدٝ٘  .ايؿرت٠ املاق١ٝ أنجس َٔ ْؿـ ًَٕٝٛ ٚدب١ ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ أثٓا٤ قدَِٚٗ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚيد٣ َػادزتِٗ يًُػاعس املكدض١

ٚاإلزغاد ٚايتٛدٝ٘ يًصٚاز يف ا٭َانٔ ٜٚكدّ َٓطٛبٛ ؾسع ١٦ٖٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ خدَات ايتٛع١ٝ  يًصٚاز

ٜٚتٛىل َهتب  .اييت ٜتٛاؾد إيٝٗا قٝٛف ايسمحٔ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ، يتعسٜؿِٗ بآداب ايصٜاز٠ املػسٚع١ ٚؾل ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ املطٗس٠

َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ إزغاد اؿاؾ٬ت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكباٍ ايسس٬ت اؾ١ٜٛ يد٣ ٚؾٛهلا إىل َطاز ا٭
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نُا ْؿر  .املٓٛز٠، ٚتٛدٝ٘ اؿذاز ايكادَني عربٖا إىل اؿاؾ٬ت املدؿؿ١، ٚإٜؿاهلِ إىل املطانٔ ٚايدٚز ايطه١ٝٓ باملٓطك١ املسنص١ٜ

غاًبا، ٜٚطع٢ ايربْاَر إىل تعصٜص  20َهتب زعا١ٜ ايػباب باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بسْاف٘ ايهػؿٞ ـد١َ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ، مبػازن١ 

عُاٍ أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ يد٣ أؾساد اجملتُع، ؾُٝا أضِٗ أعكا٤ مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يف تٓؿٝر ايعدٜد َٔ ا٭

 .ايتطٛع١ٝ املٝدا١ْٝ ـد١َ اؿذٝر شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ
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يششوػبث انًسجذ انُبىٌ يطًئُت .. وال خطش ػهً انحجبجانفشَك انؼًشو نـ "انًذَُت":   

 آنُت نتُفُز يُظىيت انذفبع انًذٍَ 0111ضببظ وفشد و 17600

 

 14/09/2015 اإلثٓني ايطشُٝٞ عٛض -تؿٜٛس املٓٛز٠ املد١ٜٓ - ايطامل أمحد

 

«: املد١ٜٓ«أند َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ عبداهلل ايعُسٚ إٔ َػسٚعات املطذد ايٓبٟٛ َط١ٓ٦ُ ٚأْ٘ ٫ خطس ع٢ً اؿذاز،ٚقاٍ يـ

٠ ٚعٔ ُسإْ٘ ٫ تػٝري يف آي١ٝ ايدؾاع املدْٞ بعد سادث١ اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٚإٔ اٯي١ٝ َٓاضب١ ٚدٝد٠ ٚمجٝع اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ ٚا٭عُاٍ َطت

َا تػٗدٙ املد١ٜٓ َٔ َػسٚعات تٛضع١ ؼٝط املطذد ايٓبٟٛ قاٍ: إٕ املدٜس١ٜ أعّدت خط١ تػٌُ ناؾ١ اإلدسا٤ات ٚا٫ستٝاطات ملٛاد١ٗ أٟ 

ٚعٔ دٛيت٘ ع٢ً املػسٚعات املٓؿر٠ باملسنص١ٜ ٚنْٛٗا َط١ٓ٦ُ يط١َ٬ اؿذاز قاٍ : إْٗا َط١ٓ٦ُ ٚاإلدسا٤ات املتدر٠ َٓاضب١ ٚمت  .طٛاز٨

تعساقٗا َع مسٛ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ أَظ ٚايرٟ أند مسٛٙ ع٢ً تٓؿٝر ناؾ١ ايعٓاؾس ٚاإلدسا٤ات ٚاحملاٚز اييت ٚزدت يف اـط١ ايعا١َ اض

ّٝٔ إٔ إدسا٤ات ايط١َ٬ سٍٛ َػسٚعات تٛضع١ اؿسَني دٝد٠ ٚ إٔ َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ تٗتِ بهٌ دٛاْب  . ملٛاد١ٗ ايطٛاز٨ يف اؿسّ ٚب

عٓدَا ْٓعس إىل عٌُ ايدؾاع املدْٞ بػهٌ عاّ لدٙ ٜستهص ع٢ً ث٬ث١ قاٚز َٓٗا قٛز ايٛقا١ٜ ٖٚٛ قٛز سٟٝٛ َِٚٗ « اٍ:ايط١َ٬ ٚق

ز أٚ ددا ٖٚٛ ايعٌُ ا٫ضتباقٞ ملٛاد١ٗ أٟ خطس ٫ قّدز اهلل عٝح أْ٘ ٜتِ اؽاذ ناؾ١ اإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ بهاؾ١ املٛاقع ضٛا٤ إضهإ اؿذا

١ املٛاقع اييت ٜستادٖا اؿذاز يًتأند َٔ َد٣ تٛؾس اغرتاطات ايط١َ٬ باإلقاؾ١ إىل اؾاْب اٯخس ٖٚٛ داْب ا٫ضتعداد كُٝاتِٗ أٚ ناؾ

ٚايتدزٜب ٚ ايتٗٝ٪ ملٛاد١ٗ أٟ ساي١ ٜتعسض هلا اؿذاز ٜتِ ايتعاٌَ َع اؿٛادخ بػهٌ دٝد ٚنريو تدخٌ اؾٗات ا٭خس٣ َٔ خ٬ٍ 

ٚعٔ إقا١َ قاعد٠ د١ٜٛ يًدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ ع٢ً غساز قاعد٠ اهل٬ٍ   . اييت تتعاٌَ َع ناؾ١ اؿٛادخَٓع١َٛ َتها١ًَ يًدؾاع املدْٞ 

د١ٜٛ ا٭محس باملد١ٜٓ قاٍ: إٕ خط١ ايدؾاع املدْٞ ا٫ٕ َع طريإ ا٭َٔ ايعاّ ٚ ؼت َع١ً ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ ٖٚٓاى تّٛد٘ ٚتٛضع إلْػا٤ قاعد٠ 

يعُسٚ تهاٌَ دٗٛد مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ ا٭عكا٤ مبذًظ ايدؾاع املدْٞ يف تٓؿٝر خطط ايدؾاع نُا أند ايؿسٜل ا .بٗرا اؾاْب

اؾرتاقًا يًُداطس خ٬ٍ أعُاٍ اؿر،  12املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛاز٨ خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، ٚاؽاذ ناؾ١ اإلدسا٤ات ٚايتدابري يًٛقا١ٜ َٔ 

ٚأقاف ايؿسٜل ايعُسٚ يف  محٔ أثٓا٤ ٚدٛدِٖ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعسبٗدف تٛؾري أع٢ً َطتٜٛات ايط١َ٬ يكٝٛف ايس

ر تؿسحي٘ خ٬ٍ شٜازت٘ ايتؿكد١ٜ ٫ضتعدادات ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ ؾباح أَظ إٔ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ اضتعدت ملٛضِ اؿ

آي١ٝ َٚعّد٠ إىل داْب اضتشداخ ايعدٜد َٔ املسانص ٚايؿسم املٛمس١ٝ  3800صٜد عٔ َٔ ايكباط ٚا٭ؾساد ٜدعُِٗ َا ٜ 17600بأنجس َٔ 

يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز باملٓاؾر ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚمجٝع طسم اؿر يًتعاٌَ َع ناؾ١ املداطس ا٫ؾرتاق١ٝ اييت مت زؾدٖا َٔ 

يف سر ايطٓٛات املاق١ٝ َجٌ اؿسا٥ل ٚسٛادخ ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ خ٬ٍ دزاضات زؾد ٚؼًٌٝ املداطس ٚاضتد٬ف ايدزٚع املطتؿاد٠ 

ر ٚاْٗٝازات املباْٞ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚنٌ َا ٜٗدد اؿٝا٠ ايطبٝع١ٝ خ٬ٍ أعُاٍ اؿر بايتٓطٝل َع مجٝع ايكطاعات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتٓؿٝ

بني ايدؾاع املدْٞ ٚا٭َٔ ايعاّ ٚايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ٚاهل٬ٍ أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨ . ٚأغاز إىل ٚدٛد تعإٚ ٚتٓطٝل ناٌَ 

ا٭محس يًشّد َٔ كاطس ايصساّ ٚايتداؾع ٚتهدع اؿذاز يف َٛاقع قدد٠ َٔ خ٬ٍ خط١ تتكُٔ َٗاّ دقٝك١ يهٌ د١ٗ ٚأغاد ايؿسٜل 

طذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ خ٬ٍ سر ٖرا ايعاّ ٫ؾًتا إىل ايعُسٚ باضتعدادات َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ شٚاز امل

اٌَ إٔ َا اطًع عًٝ٘ َٔ اضتعدادات خ٬ٍ ايصٜاز٠ ٚنريو ايتُازٜٔ اييت ٜتِ تٓؿٝرٖا يسداٍ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ ت٪ند ع٢ً داٖصٜتِٗ يًتع

اّ تؿسحيات٘ عٔ غهسٙ يؿاسب ايطُٛ املًهٞ ا٫َري ٚعّبس يف خت  .َع ناؾ١ أْٛاع املداطس ٚاؿٛادخ اييت قد تكع ٫ قّدز اهلل خ٬ٍ اؿر

ع٢ً َا  ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف دعِ َٚتابع١ اضتعدادات ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚزداٍ ايدؾاع املدْٞ باملٓطك١
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 . ضعادت٘ مبا زآٙ َٔ تهاٌَ ا٫ضتعدادات ٜبريْٛ٘ َٔ دٗد يف زعا١ٜ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚشٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َ٪ندا

ٛ ٚٚد٘ ايؿسٜل ايعُسٚ ن١ًُ ٭ؾساد ايدؾاع املدْٞ خ٬ٍ تؿكدٙ يك٠ٛ إضٓاد ايدؾاع املدْٞ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ْٚكٌ ؾٝٗا ؼٝات ؾاسب ايطُ

ٚز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا ٚتكدٜسٙ ؾٗٛد زداٍ املًهٞ ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ 

اٍ ايدؾاع املدْٞ . ٚأند ايؿسٜل ايعُسٚ سسؾ٘ ٚاٖتُاَ٘ ع٢ً تٛؾري ب١٦ٝ ايعٌُ احملؿص٠ ٭ؾساد ايدؾاع املدْٞ َعسًبا عٔ ثكت٘ يف قدزات زد

ٚايكدزات يًٛؾٍٛ ٭ع٢ً َطتٜٛات ا٭دا٤ ٚايتُّٝص ايدؾاع املدْٞ َطايًبا بكسٚز٠ ا٫ضتؿاد٠ َٔ بساَر ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ ٚتطٜٛس املٗازات 

 .ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ
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 َؤكذوٌ انجبهضَت وَشســـــــــًىٌ خبسطت انساليت نًىسى انحج« لُبداث انًذٍَ»

 فٍ َذوة َظًتهب بًكت

 

 14/09/2015 اإلثٓني ايطٓدٟ َٓؿٛز - تؿٜٛس دربٌٜ إبساِٖٝ - ايصٖساْٞ عبداهلل - ايعُريٟ عًٞ

 

 

« املد١ٜٓ»أندت عدد َٔ قٝادات ايدؾاع املدْٞ باؿر خ٬ٍ ْد٠ٚ ْعُتٗا 

مبكس ق٠ٛ قٝادات ايدؾاع املدْٞ عٞ ايعٛايٞ انتُاٍ تٓؿٝر اـطط 

املٝدا١ْٝ ٚتطبٝكٗا ع٢ً أزض ايٛاقع يتٛؾري ضبٌ ايط١َ٬ ٚا٭َإ يكٝٛف 

ادات ايسمحٔ خ٬ٍ تٛاددِٖ باملدٜٓتني املكدضتني ٚاملػاعس. ٚأغازت ايكٝ

إىل إٔ َٛضِ اؿر اؿايٞ ضٝػٗد ايعدٜد َٔ ايرباَر اؾدٜد٠ اييت تطبل 

  خطط غا١ًَ  ..يًُس٠ ا٭ٚىل َٚٔ ذيو ٚدٛد ؾسم يإلْكاذ اؾبًٞ

املد١ٜٓ: َا أبسش ٬ََح خطط ايدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ ايطٛاز٨ يف َٛضِ  **

ايًٛا٤ محد بٔ عبدايعصٜص املبدٍ قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ مبٛضِ اؿر: املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ  * ؿر ٚقُإ ض١َ٬ اؿذاز؟

أعدت خطط غا١ًَ يساس١ قٝٛف ايسمحٔ ٚتٛؾري نٌ ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ هلِ ٚمت اعتُاد ٖرٙ اـط١ َٔ مسٛ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ 

ٚغٗدت اـط١ يف ٖرا ايعاّ ايعدٜد َٔ  -سؿع٘ اهلل-قُد بٔ ْاٜـ  فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ؾاسب ايطُٛاملًهٞ ا٭َري

املطتذدات َٚٔ ذيو إجياد ؾسق١ يإلْكاذ اؾبًٞ تكّٛ بايتدخٌ ٚإْكاذ اؿذاز ايعايكني يف دباٍ املػاعس، نُا مت اضتدداّ طسم 

ؿٛادخ داخٌ املػاعس املكدض١ ٚاضتدداّ ددٜد٠ ٚإجياد ؾسم َتدؿؿ١ إلداز٠ ايبشح ٚاإلْكاذ إقاؾ١ إىل تطبٝل ْعاّ آيٞ إلداز٠ ا

َا بني قابط ٚؾسد  17600ايدزادات ايٓاز١ٜ بٗدف تػط١ٝ ناٌَ املػاعس املكدض١ ٚبًؼ عدد ق٠ٛ ايدؾاع املدْٞ املػازن١ يف اؿر 

يت ميس بٗا اؿذاز َسنًصا َٛمسًٝا تػطٞ املٛاقع اي 26َٛقًعا يف املػاعس املكدض١ إقاؾ١ إىل  250آي١ٝ َٛشع١ ع٢ً  3800إقاؾ١ إىل 

ٚبني ايًٛا٤ عبدايسمحٔ بٔ سطٔ ايصٖساْٞ قا٥د َػعس عسؾ١ إٔ قٛات ايدؾاع املدْٞ   تػط١ٝ املػاعس .َأخر يًُٝاٙ 2500ع٠ٚ٬ ع٢ً 

قابط ٚؾسد ٚتكّٛ ؾسم ايط١َ٬  1400َأخر يًُٝاٙ ٜٚبًؼ عدد ق٠ٛ ايدؾاع املدْٞ  1200ؾسق١ إطؿا٤ ٚ 36تػطٞ ناٌَ املػعس ٚتٛدد 

ت َٝدا١ْٝ يتػط١ٝ ناٌَ املػعس ٚايتأند َٔ ايتصاّ َ٪ضطات ايطٛاؾ١ ٚغسنات سذاز ايداخٌ بتٛؾري غسٚط ايط١َ٬ ٚإجياد ظ٫ٛ

كازز ايطٛاز٨ يكُإ ض١َ٬ اؿذاز يف ساٍ سدٚخ أٟ طاز٨، َ٪نًدا إٔ ايعٌُ َتٛاؾٌ يتذٗٝص ناؾ١ املدُٝات قبٌ ؾعٛد 

ٚأبإ ايًٛا٤ عبداهلل ايػػٝجسٟ َطاعد قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر يػ٪ٕٚ ايط١َ٬ إٔ  اؾٛاْب اإلجياب١ٝ.اؿذاز إىل َػعس عسؾات

ايعٌُ يف خطط ايدؾاع املدْٞ بدأ َٓر َٓتؿـ غٗس قسّ املاقٞ َٔ خ٬ٍ َسادع١ خطط ايعاّ املاقٞ ٚتؿعٌٝ اؾٛاْب اإلجياب١ٝ 

ٛد غسان١ سكٝك١ٝ َع مجٝع ايٛشازات ٚاؾٗات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ َٚعسؾ١ ايطًبٝات ٚإجياد اٯيٝات املٓاضب١ يت٬ؾٝٗا، َ٪نًدا ٚد

ايعا١ًَ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚايتأند َٔ ا٫يتصاّ بكٛاعد ايط١َ٬ يكُإ ض١َ٬ اؿذاز خ٬ٍ ٚدٛدِٖ مبه١ املهس١َ ٚاملػاعس 

ٚايهٗسبا١ٝ٥ ٚايؿٝصٜا١ٝ٥ ٚايهُٝا١ٝ٥ ٜعًُٕٛ  َٗٓدًضا َتدؿؿني يف ايٓٛاسٞ املعُاز١ٜ ٚاهلٓدض١ٝ 70املكدض١ ٜٚٛدد يد٣ ايدؾاع املدْٞ 

َسنب١ تعٌُ باملػاعس املكدض١ ملتابع١ ٚتٛؾري  250دزاد١ ْاز١ٜ ٚ  600ع٢ً تٓؿٝر نٌ خطط ايدؾاع املدْٞ بإتكإ َػرًيا إىل ٚدٛد 

دزٜب بايدؾاع املدْٞ إٔ املدٜس١ٜ ٚأبإ ايعُٝد عًٞ ايدعٝر َدٜس إداز٠ ايت  ٖدف اضرتاتٝذٞ .ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ بهاؾ١ املدُٝات يف املػاعس



 

 
 

15 

ايعا١َ دعًت ايتدزٜب ٖدًؾا إضرتاتٝذًٝا َٔ أٖداؾٗا ٚإىل ذيو زنصت ع٢ً ايعدٜد َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ ؾُٝع زداٍ ايدؾاع املدْٞ 

٠ ٚاييت تتِ ع٢ً املػازنني يف خطط اؿر قباط ٚأؾساد إقاؾ١ إىل ايتدزٜب ع٢ً زأع ايعٌُ ٚايتدزٜب ع٢ً ايتعاٌَ َع اٯيٝات اؾدٜد

يف َداز ايعاّ، نُا مت عكد دٚز٠ تدزٜب١ٝ ملد٠ أضبٛعني يؿسٜل اإلْكاذ اؾبًٞ ٚتأٌٖٝ زداٍ ايدؾاع املدْٞ ع٢ً ايتعاٌَ َع سا٫ت اإلْكاذ 

ٯيٝات اؾباٍ إقاؾ١ إىل ايعدٜد َٔ ٚزؽ ايعٌُ اييت ٜػازى ؾٝٗا ايعدٜد َٔ املدتؿني ع٠ٚ٬ ع٢ً ايتعاقد َع ايػسنات اييت ت٪َٔ ا

يًدؾاع املدْٞ يًكٝاّ بتدزٜب ا٭ؾساد ٚايكباط ع٢ً ايتعاٌَ َع ٖرٙ اٯيٝات يف املػاعس املكدض١ َػرًيا إىل إٔ بساَر ايتدزٜب َطتُس٠ 

ٚأغاز ايعُٝد عًٞ عُري ايػٗساْٞ َدٜس اؿُا١ٜ املد١ْٝ باؿر إىل إٔ ايدؾاع املدْٞ أعد خطط٘  ايتعاٌَ َع املداطس .ع٢ً َداز ايعاّ

بساف٘ ع٢ً ايتعاٌَ َع مجٝع اؿا٫ت ايطاز١٥ ٚاملداطس احملتٌُ ٚقٛعٗا ٚأعد خطًطا غا١ًَ يًتعاٌَ َع ٖرٙ املداطس بايتٓطٝل َع ٚ

ٚبني ايعُٝد ْاؾس عًٞ ايٓٗازٟ قا٥د   تٓطٝل َع ايطٛاز٤٣ .ناؾ١ اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ اييت تػازى يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ

إعداد خط١ يًتٓطٝل َع قٛات ايطٛاز٨ يكُإ ض١َ٬ اؿذاز خ٬ٍ تٛدِٗٗ يسَٞ اؾُسات ّٜٛ عٝد ايٓشس  دطس اؾُسات إىل أْ٘ مت

ٚأٜاّ ايتػسٜل، ٚتدزٜب زداٍ ايدؾاع املدْٞ ٚتٛشٜعِٗ ع٢ً َداخٌ ٚكازز َٓػأ٠ اؾُسات يتكدِٜ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ يًشذاز يف ساٍ 

يع٬ز، َبًٝٓا إٔ ايعٌُ َع اؾٗات ا٭خس٣ عٌُ َتهاٌَ يًذُٝع ٜطعٕٛ هلدف تعسقِٗ ٭ٟ طاز٨ ْٚكًِٗ يًُسانص ايؿش١ٝ يتًكٞ ا

ٚبني ايعكٝد حي٢ٝ دَاع ايػاَدٟ َدٜس اؿاضب اٯيٞ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات إٔ َٛضِ اؿر   بساَر ددٜد٠ .ٚاسد ٖٚٛخد١َ قٝٛف ايسمحٔ

املد١ْٝ ٜكّٛ ع٢ً زؾد املداطس يف املػاعس املكدض١ اؿايٞ ضٝػٗد ايعدٜد َٔ ايرباَر اؾدٜد٠ َٚٔ ذيو إجياد ْعاّ آيٞ يًشُا١ٜ 

ٚاإلب٬ؽ عٔ أٟ كايؿات ؼدخ َٔ قبٌ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ ايتابع١ مل٪ضطات ايطٛاؾ١ أٚغسنات سذاز ايداخٌ نُا مت ٖرا 

ٛعني ْٚعاّ ناغـ ايرٟ ايعاّ إجياد بسْاَر ددٜد ؼت َط٢ُ )ؾصع١( ٜٚكّٛ ع٢ً خد١َ ا٫ستٝادات اـاؾ١ إقاؾ١ إىل ْعاّ يًُتط

ٜسنص ع٢ً نػـ املدُٝات ٚايتأند َٔ ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ بٗا ع٠ٚ٬ ع٢ً ْعاّ إداز٠ اؿٛادخ باملػاعس املكدض١ ْٚعاّ ي٬ضتط٬ع 

ٚأٚقح ايعكٝد َبازى اـسٜـ   أؾكٌ ايتذٗٝصات .ايسأٟ َٚد٣ ايسق٢ عٔ اـدَات اييت تكدَٗا املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ باؿر

د اإلطؿا٤ ٚاإلْكاذ إٔ ايعٌُ ـد١َ اؿذاز َطتُس بػهٌ دا٥ِ ٚقد مت تكطِٝ املػاعس املكدض١ إىل قٝادات ٚنٌ قٝاد٠ تٓطٟٛ قا٥

نرا ؼتٗا ايعدٜد َٔ املسانص املٝدا١ْٝ َبًٝٓا أْ٘ عٓد إعداد خطط َٛضِ اؿر مت ا٭خر باملعاٜري ايعامل١ٝ يًتشكٝل ٚا٫ضتذاب١ ايؿٛز١ٜ ٚ

 َعاٜري عامل١ٝ .ذٗٝصات ٚاٯيٝات اييت تتعاٌَ َع اؿسا٥ل ٚتدزٜب زداٍ ايدؾاع املدْٞ ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعٗاتٛؾري أؾكٌ ايت

ز املد١ٜٓ: ذنس قا٥د قٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر إٔ ايؿسم املٝدا١ْٝ اْتٗت َٔ إدسا٤ املطح املٝداْٞ يهاؾ١ املٓػآت املعد٠ إلضهإ اؿذا

 ضٝتِ ايتعاٌَ يف ساٍ سدٚخ سسٜل يف ا٭بساز ايػاٖك١ اييت تػٗدٖا ايعاؾ١ُ املكدض١؟باملدٜٓتني املكدضتني ؾهٝـ 

 ٜػري ايًٛا٤ محد املبدٍ إىل إٔ ايدؾاع املدْٞ ٜطبل َعاٜري عامل١ٝ يف ٖرٙ ا٭بساز ٜٚتأند َٔ اضتٝؿا٤ َتطًبات ايط١َ٬ ٚأْع١ُ اؿسٜل

١ دقٝك١ َٔ ؾسم ايط١َ٬ املٝدا١ْٝ يكُإ تٛؾس ناؾ١ َعاٜري ايط١َ٬ ايعامل١ٝ ٚاإلْراز ٚٚدٛد كازز يًطٛاز٨ ٚؽكع ٖرٙ املباْٞ يسقاب

املد١ٜٓ: ذنس قا٥د ق٠ٛ َػعس عسؾات إٔ اـٝاّ ايتكًٝد١ٜ ؼٍد ٖٚادظ ٜ٪زم زداٍ ايدؾاع املدْٞ ٚنإ ٖٓاى تٛد٘   ؼدٟ اـٝاّ .بٗا

ايًٛا٤ عبدايسمحٔ ايصٖساْٞ: إْ٘  أٟ سد ٚؾٌ ٖرا املػسٚع؟ إلجياد خٝاّ َكا١َٚ يًشسٜل ع٢ً غساز َاٖٛ َتٛؾس يف َػعس ٢َٓ ؾإىل

يًتعاٜؼ َع ايٛقع اؿايٞ َع َػعس عسؾات ؾكد مت عٌُ نسٚنٝات ؼدد املٓاطل اـطس٠ ٚكازز ايطٛاز٨ ٚاملٓاطل اييت ؼتاز إىل 

ع١ ايط١َ٬ يف املدُٝات، ٚقد مت َٛيدات نٗسبا١ٝ٥ استٝاط١ٝ نُا مت إجياد أبساز يًُساقب١ ٚشعت ع٢ً ناٌَ املػعس َٔ أدٌ َتاب

املد١ٜٓ: ذنس ايعُٝد ع٢ً ايدعٝر أْ٘ ٭ٍٚ **  عدد ايؿسم .ايرتنٝص ع٢ً َٓطك١ دبٌ ايسمح١ َٚطذد منس٠ ٚبعض املٓاطل املٓدؿك١

ٞ ْٛا٠ يؿسم أٚقح ايعُٝد ايدعٝر إٔ ايؿسق١ ٖ َس٠ يف ٖرا ايعاّ ضٝتِ إجياد ؾسق١ يإلْكاذ اؾبًٞ ؾهِ ٜبًؼ قٛاَٗا َٚاٖٞ أدٚازٖا؟

ؾسًدا َدزبني ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع املٓاطل اؾب١ًٝ ٚإْكاذ اؿذاز يف ساٍ تعسقِٗ  23دا١ُ٥ تػازى َطتكب٬ ٖٚٞ َه١ْٛ َٔ 

يف  طايبت غسنات سذاز ايداخٌ قبٌٝ املٛضِ بايطُاح هلا باضتدداّ ايؿٝربد٬ع **  ايؿٝربد٬ع.ي٬ستذاش يف بعض املٓاطل ايٛعس٠

داخٌ املدُٝات يف َػعس ٢َٓ يًُطا١ُٖ يف ؽؿٝـ دزد١ اؿساز٠ يف املػعس يف ظٌ ا٭دٛا٤ اؿاز٠ اييت تعٝػٗا املػاعس ٖرٙ ا٭ٜاّ إ٫ 
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ٜػري ايًٛا٤ عبداهلل ايػػٝجسٟ إىل إٔ ايدؾاع املدْٞ اعرتض ع٢ً ٖرا ايعٌُ ٭ٕ  إٔ ايدؾاع املدْٞ اعرتض ع٢ً ذيو ؾُا ٖٞ ا٭ضباب؟

ٝاّ َؿ١ُُ ٚؾل َعاٜري قدد٠ يكُإ اضتدداّ ايسغاغات يف ساٍ سدٚخ أٟ سسٜل ٫مسح اهلل ٚاضتدداّ ايؿٝربد٬ع أضكـ اـ

ضٝ٪دٟ إىل إيػا٤ ٖرٙ ايسغاغات ٚعدّ ٚدٛد كازز يًدخإ ٖٚرا ٜتٓاؾ٢ َع طبٝع١ املػسٚع ٚقد تكدَت املدٜس١ٜ ايعا١َ مبػسٚع ملعاؾ١ 

 .هٝؿات ايؿشسا١ٜٚ ٚطبل ايعاّ املاقٞ قكًكا لاًسا نبرًيا ٚمت ايتٛضع يف ٖرا ايعاّايتهٝـ ايؿشساٟٚ ٚشٜاد٠ ؾاع١ًٝ امل

 املد١ٜٓ َاٖٞ أِٖ املدايؿات اييت تسؾد يف املػاعس املكدض١ َٚاٖٞ ايعكٛبات اييت تطبل عل املدايؿني؟  كايؿات َسؾٛد٠

ضا٥ٌ ايط١َ٬ ٖٚٓاى ؾسم َٝدا١ْٝ ػٛب املػاعس املكدض١ ٚتسؾد أبإ ايًٛا٤ عبداهلل ايػػٝجسٟ إٔ دٌ املدايؿات ترتنص يف عدّ تٛؾس ٚ

املدايؿات ٜٚتِ ؼسٜس قكس يهٌ كايؿ١ ع٢ً سد٠، ٜٚصٚد ؾاسب املٓػأ٠ بؿٛز٠ َٔ ٖرا احملكس ايرٟ ٜطًِ يًذ١ٓ املػه١ً َٔ 

يؿات ٚؼدد ايعكٛبات ٚاييت قباط َِٓٗ َٔ ٖٛ َتدؿـ يف ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ َٚٔ ٖٛ َتدؿـ يف ايكإْٛ ٖٚٞ تدزع مجٝع املدا

أيـ زٜاٍ ٚعٓد عدّ سكٛز املدايـ يًذًط١ احملدد٠ ي٘ أَاّ ايًذ١ٓ  30000زٜاٍ إىل  1000غايًبا َا تهٕٛ غسا١َ َاي١ٝ ترتاٚح َا بني ايـ 

ًٝا ٚيف ساٍ ناْت املدايؿ١ دط١ُٝ ْٚتر عٓٗا ٚؾٝات أٚإؾابات ؾإْٗا ؼاٍ إىل ١٦ٖٝ ايتشكٝ ل ٚا٫دعا٤ ايعاّ ؾطٝتِ اؿهِ عًٝ٘ غٝاب

 .عهِ ا٫ختؿاف ٫عتباز ايكك١ٝ َٔ ايككاٜا ذات اؾٓاٜات أٚذات ا٫عتدا٤ ع٢ً ا٭َٔ ٚاملؿًش١ ايعا١َ

ٜكٍٛ ايًٛا٤ ايػػٝجسٟ إٕ مجٝع ايػساَات املاي١ٝ ؼؿٌ بعد َٛضِ اؿر َٔ  املد١ٜٓ: ٌٖٚ ايػساَات املاي١ٝ تطدد ؾٛزًٜا؟ ** بعد اؿر

ا يًُدايـ بدٍ عٓا٤ ايرٖاب إىل اؾ١ٗ املط٪ٚي١ عٔ تطدٜد املدايؿات ٚايكٝاّ بدؾع املبًؼ ناؽ يًعاًَني يف ٖرٙ خ٬ٍ ْعاّ ضداد تطًًٗٝ

املد١ٜٓ: َاٖٞ أبسش ايتكٓٝات اؿدٜج١ اييت أٚددتٗا املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ ملٛاد١ٗ املداطس ا٫ؾرتاق١ٝ احملتٌُ ٚقٛعٗا  .اؾ١ٗ

ايعُٝد عًٞ عُري ايػٗساْٞ َدٜس اؿُا١ٜ املد١ْٝ باؿر قاٍ إٕ اـط١ ايعا١َ َب١ٓٝ ع٢ً عدد َٔ  خ٬ٍ َٛضِ سر ٖرا ايعاّ؟

ا٫ؾرتاقات ٚاملداطس احملتٌُ ٚقٛعٗا يف َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، ٚإٕ ؼدٜد ْٛع١ٝ املداطس أٚتعٝٝٓٗا ؾريو عًِ عد ذات٘ ٜتِ ع٢ً َد٣ 

ٖا ضًٜٓٛا سطب املعطٝات املتاس١، َ٪نًدا بإٔ آي١ٝ زؾد املداطس تتِ َٔ خ٬ٍ ضٓٛات ٚخربات َرتان١ُ يهٓ٘ ٜتِ ؼدٜجٗا ٚتطٜٛس

ٚاقع املٝدإ ٖٚٓاى آيٝات كتًؿ١ تكّٛ بٗا مجٝع اؾٗات املع١ٝٓ املػازن١ يف تٓؿٝر خطط ٚبساَر ايدؾاع املدْٞ ٖٚٞ َط٪ٚي١ عٔ ذيو 

اييت مت ع٢ً أضاضٗا اختٝاز ايعاًَني يًتعاٌَ َع ٖرٙ ايتكٓٝات  املد١ٜٓ: َاٖٞ املعاٜري .ٚن٬ عطب َٗاَٗا يف ٖرٙ اـط١ ٚتٓؿٝرٖا

قاٍ ايعكٝد حي٢ٝ دَاع ايػاَدٟ َدٜس اؿاضب اٯيٞ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات إٕ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ  اؿدٜج١ ٚأدٗص٠ اؿاضب اٯيٞ؟

ايعاًَني يف ٖرا اجملاٍ َتدؿؿٕٛ ؾٝ٘ ٚيدِٜٗ % َٔ 80سعٝت باضتكطاب نؿا٤ات عاي١ٝ يف فاٍ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚإٔ أنجس َٔ 

ايكدز٠ ايهبري٠ اييت متهِٓٗ َٔ ايتعاٌَ َع ٖرٙ ايتكٓٝات اؿدٜج١ ٚأدٗص٠ اؿاضب اٯيٞ ضٛا٤ يف أَٔ املعًَٛات ٚايؿٝا١ْ ٚايدعِ 

َٛات ايٛطين، ي٬ضتؿاد٠ ايؿين ٚايػبهات ٚا٭ْع١ُ ٚايرباَر ٚغريٖا َٔ ايتدؿؿات، ٚيدٜٓا غسنا٤ يف ٖرا اجملاٍ َجٌ َسنص املعً

املد١ٜٓ: َاٖٞ َعاٜري اختٝاز ايكباط ٚا٭ؾساد املػازنني يف خط١ ايدؾاع املدْٞ   اختٝاز ايكباط .َٔ خرباتِٗ يف تك١ٝٓ املعًَٛات

َٔ قبٌ إداز٠ أٚقح ايعُٝد عًٞ ايدعٝر َدٜس اإلداز٠ ايعا١َ يًتدزٜب بايدؾاع املدْٞ باؿر بإٔ اختٝاز املػازنني يف اؿر ٜتِ  باؿر؟

َتدؿؿ١ يف املدٜس١ٜ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ ٖٚٓاى بسْاَر َتهاٌَ يعد٠ ؽؿؿات يًدٚزٜات ايسانب١ ٚايساد١ً يؿسم ايط١َ٬ يف 

املػاعس املكدض١ ٚؾسم ايػٛاؾني ٚاإلْكاذ املا٥ٞ تكاّ هلِ دٚز٠ ؽؿؿ١ٝ قبٌ َٛضِ اؿر ٚايؿسم املػازن١ ٚاملهًؿ١ باإلْكاذ اؾبًٞ 

املد١ٜٓ: نِ املد٠ ايص١َٝٓ اييت سددتٗا خط١ ايدؾاع املدْٞ باؿر   َد٠ ش١َٝٓ .ِ دٚز٠ َتدؿؿ١ يف ع١ًُٝ اإلْكاذ باملٓاطل اؾب١ًٝتعكد هل

قاٍ: ايعكٝد َبازى اـسٜـ قا٥د اإلطؿا٤ ٚاإلْكاذ بايدؾاع املدْٞ باؿر بايٓطب١ ـط١  َٓر تًكٞ ايب٬ؽ ٚست٢ َباغس٠ اؿاي١ َٚعاؾتٗا؟

ز ايٛسدات املٝدا١ْٝ ٚاملعاٜري ؾإِْٗ حيسؾٕٛ نٌ اؿسف بإٔ تهٕٛ ع١ًُٝ ا٫ْتػاز ٚضسع١ ا٫ضتذاب١ يًب٬غات ٚاؿٛادخ ٚؾل ا٫ْتػا

أع٢ً املعاٜري ايعامل١ٝ ٖٚٓاى َٓش٢ خاف ٜط٢ُ َٓش٢ ا٫ضتذاب١ مبذسد انتػاف اؿاي١ ست٢ ٚؾٍٛ ايؿسم هلا ٚإعاد٠ ايٛقع ع٢ً َا 

خ٬ٍ ؾرت٠ ٚدٝص٠ تكُٔ أدا٤ اـد١َ بأع٢ً دٛد٠ ممه١ٓ ٚاملد٠ ايص١َٝٓ املدؿؿ١ خازز املػاعس تهٕٛ  ٖٛعًٝ٘ ٚاملٓش٢ جيب إٔ ميس

دقا٥ل أَا يف املػاعس املكدض١ ؾاؿسف ٜهٕٛ إٔ تهٕٛ املد٠ َٓر ايدقٝك١ ا٭ٚىل ٫نتػاف اؿاي١ ٚحيدد اْتكاٍ  5يف اؿد ا٭ع٢ً 
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ٚيٞ احملدد غُظ دقا٥ل يف ايعسٚف ايعاد١ٜ ٜعًُٕٛ ٚؾل ديٌٝ إدسا٤ات ايعٌُ ٖٚٛ َعٝاز د 1710ايؿسق١ ٚست٢ ٚؾٛهلا عرب َعٝاز 

 أيـ ساز 50 .ايكٝاض١ٝ ٜٚكُٔ يهٌ ؾسد إٔ ٜكّٛ بعًُ٘ ٚؾل املعاٜري ايعامل١ٝ ٫ٚ فاٍ ي٬دتٗادات ٚاإلتكإ ٖٛاملطًٛب

 خ٤٬ ٚاإلٜٛا٤ يف سا٫ت ايطاز١٥؟املد١ٜٓ: َا ٖٛسذِ ايتعإٚ َع ايكطاعات اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ ؾُٝا خيـ تطبٝل خط١ اإل

أداب ايعُٝد عًٞ عُري ايػٗساْٞ َدٜس اؿُا١ٜ املد١ْٝ بايدؾاع املدْٞ باؿر بإٔ اـط١ يدِٜٗ ٖٞ خط١ عا١َ يإلخ٤٬ ايعاّ ٚٚقعت 

ٜٛا٤ تكع يف أيـ ساز ٚتطهِٝٓٗ يف ساٍ اؿاد١ يريو ٚيف ساٍ اقطسازْا يإلخ٤٬ ايؿٛزٟ يف َكاز إ 50اـط١ اييت تطتطٝع إخ٤٬ 

أيـ ساز يف املٛاقع ا٭خس٣ ٚتكّٛ عد٠ دٗات بع١ًُٝ اإلخ٤٬ ٖٚٞ  150َػعس َصديؿ١ تػسف عًٝ٘ ٚشاز٠ املاي١ٝ ٖٚٓاى خطط ٫ضتكطاب 

ا٭َٔ ايعاّ ٚايدؾاع املدْٞ ٚٚشاز٠ اؿر ٚٚشاز٠ ايٓكٌ ٚمت تٛؾري اؿاؾ٬ت يف ساٍ اضتدع٢ ا٭َس ٭ٟ إخ٤٬ ؾٛزٟ ٚايتعإٚ قا٥ِ َع 

ؾ١ ايكطاعات اييت تعٌُ يف املػاعس املكدض١ ضٛا٤ اؿه١َٝٛ أٚا٭١ًٖٝ يهٌ َا ٜ٪دٟ إىل أدا٤ اؿذاز َٓاضو سذِٗ بهٌ ٜطس نا

املد١ٜٓ: ذنس ايعُٝد عًٞ ايدعٝر إٔ املدٜس١ٜ اضتؿادت ٖرا ايعاّ َٔ ايػسنات امل٪١َٓ ٯيٝاتٗا يف بساَر   عدد ايػسنات  .ٚضٗٛي١

ايعُٝد عًٞ ايدعٝر إٔ غسنتني َٔ ايػسنات اييت  اييت تػازى يف تدزٜب زداٍ ايدؾاع املدْٞ؟ ايتدزٜب، ؾهِ عدد ايػسنات

ع٢ً تتعإٚ َع ايدؾاع املدْٞ يف تأَني آيٝاتِٗ قاَت ٖرا ايعاّ بإعداد بساَر تدزٜب١ٝ يف املػاعس املكدض١ يسداٍ ايدؾاع املدْٞ يتدزٜبِٗ 

ح ٚاف عٔ نٝؿ١ٝ اضتدداّ ٖرٙ ا٭دٗص٠ املتطٛز٠ ذات ايتكٓٝات ايعاي١ٝ، ٚضٝتِ ايتٛضع نٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اٯيٝات اؾدٜد٠ ٚتكدِٜ غس

املد١ٜٓ: أغاز ايعكٝد حي٢ٝ دَاع إىل تطبٝل بسْاَر ٫ضتط٬ع ايسأٟ عٔ خدَات   اضتط٬ع ايسأٟ .يف ٖرا اجملاٍ َطتكبًًا عٍٛ اهلل

يكد نإ ا٫ْطباع ايعاّ دٝد دًدا ٖٚٓاى غب٘  ِ عٔ خدَاتهِ؟ايدؾاع املدْٞ، ؾهٝـ ٚددمت زقا اؿذاز ٚاملػازنني يف خدَتٗ

زقا عٔ نٌ اـدَات اييت تكدّ يًشذاز ٚاملدٜس١ٜ ايعا١َ مبتابع١ َٔ َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ ايعُسٚ تأٌَ ع٢ً تطٜٛس 

املد١ٜٓ: َاذا عٔ دٗٛد ايدؾاع   ١ ٚ اإلع٬ّايط٬َ .خدَاتٗا اييت تكدَٗا ٚؼسف ع٢ً تٛؾري نٌ ٚضا٥ٌ ايط١َ٬ يًشذاز ٚاملعتُسٜٔ

 املدْٞ يف فاٍ تٛع١ٝ اؿذاز مبتطًبات ايط١َ٬ ، ٌٖٚ مث١ اضتؿاد٠ َٔ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ اؾُاٖريٟ ٚاإلع٬ّ يف ٖرا ايػإٔ؟

خطط ايتٛع١ٝ يف اؿر تبدأ ايعكٝد عبداهلل ايعسابٞ اؿازثٞ َدٜس إداز٠ اإلع٬ّ، املتشدخ اإلع٬َٞ يكٛات ايدؾاع املدْٞ باؿر قاٍ إٕ 

قبٌ ٚؾٍٛ اؿذاز إىل املًُه١، نُا تعتُد خطط ايتٛع١ٝ ع٢ً ؼكٝل أؾكٌ اضتؿاد٠ َٔ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ ايتكًٝدٟ ٚاؾدٜد يًٛؾٍٛ 

ٚاييت ؼٌُ إزغادات  SMS مبكاَني ايسضا٥ٌ ٚايرباَر ايتٛع١ٜٛ يًشذاز ٚايكا٥ُني ع٢ً خدَتِٗ. إىل داْب إعداد ٚبح زضا٥ٌ

ر يف مجٝع أعُاٍ اؿر يًٛقا١ٜ َٔ ناؾ١ املداطس ا٫ؾرتاق١ٝ احملت١ًُ. نُا مت إْػا٤ َسنص إع٬َٞ َتهاٌَ يتطٌٗٝ ١َُٗ يًشذٝ

َٓدٚبٞ ٚضا٥ٌ اإلع٬ّ احمل١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ يف َتابع١ خطط ايدؾاع املدْٞ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ قٝٛف ايسمحٔ يف اؿر ٚتٛؾري استٝاداتِٗ 

 .داب١ ع٢ً ناؾ١ اضتؿطازاتِٗ ٚتطا٫٩تَِٗٔ املعًَٛات املٛثك١ ٚاإل
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 اَطالق حًهت نتىػُت انحجبج صحًُب
 

 14/09/2015اإلثٓني  دد٠ –املد١ٜٓ 

 

قاٍ ايدنتٛز عبداهلل ايعطريٟ ٚنٌٝ ايٛشاز٠ املطاعد يًؿش١ ايٛقا١ٝ٥ بٛشاز٠ ايؿش١ إٕ اؿ١ًُ اييت مت إط٬قٗا بايتعإٚ َع غسن١ 

يسؾع َطت٣ٛ ٚعٞ اؿذاز سٍٛ ا٭َساض ايػا٥ع١، ٚاإلدسا٤ات ايٛقا١ٝ٥ اييت جيب عًِٝٗ اؽاذٖا خ٬ٍ زسًتِٗ إىل اؿسَني « ضاْٛيف»

ايػسٜؿني، تًعب دًٚزا سًٜٝٛا يف ا٫ٖتُاّ بؿش١ قٝٛف ايسمحٔ، نِْٛٗ عسق١ يإلؾاب١ با٭َساض خ٬ٍ ؾرت٠ اؿر ضٛا٤ً ناْت 

َعًَٛات ْٚؿا٥ح عٔ املتطًبات املستبط١ باؿر ايؿشٞ، إىل داْب َعًَٛات اضتػاز١ٜ يًشذاز َعد١ٜ أٚ غري َعد١ٜ.ٚتكدّ اؿ١ًُ 

ًُا بأْ٘ مت تكطِٝ ايٓؿا٥ح ايتع١ًُٝٝ إىل  ؾ٦ات ز٥ٝط١ تػٌُ ا٭َساض املعد١ٜ ْٚؿا٥ح سٍٛ ايؿش١  3يًشًٝٛي١ دٕٚ إؾابتِٗ با٭َساض. عً

ايطعٛد١ٜ: إٕ اؿ١ًُ ضتكدّ ايٓؿا٥ح بعد٠ يػات َع « ضاْٛيف»٢ َدٜس عاّ أٜاّ اؿر ٚغريٖا َٔ ا٭َساض.ٚقاٍ ايدنتٛز ؾ٬ح َٛض

 .تٛاؾس تٛدٝ٘ غاٌَ ٜٗدف إىل ايتبؿري بهٝؿ١ٝ ايٛقا١ٜ َٔ ا٭َساض املعد١ٜ إىل داْب عدد َٔ ايتٛؾٝات ايطب١ٝ
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صُفبً غزائُبً ودوائُبً ويُتجبً طبُبً يخبنفبً يغ انحجبج 073يُغ دخىل   

 

 ٚاع –ايسٜاض 

 َٓع َؿتػٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ ايعإًَٛ يف َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ، َٚطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ، َٚٝٓا٤ 

/ 11/ 20ٚست٢  10/ 15ؾٓؿًا غرا٥ًٝا ٚدٚا٥ًٝا َٚٓتذًا طبًٝا كايؿًا اؾطشبٗا سذاز َعِٗ َٔ دٚهلِ، خ٬ٍ ايؿرت٠  329دد٠، دخٍٛ 

دٗاشًا طبًٝا يف املٓاؾر خ٬ٍ تًو  3030ؾٓؿًا غرا٥ًٝا، ٚ 866ؾٓؿًا دٚا٥ًٝا، ٚ 11469كابٌ ذيو، ؾطشت "ايػرا٤ ٚايدٚا٤" يف َ .1436ٙ

ٚأٚقشت اهل١٦ٝ إٔ َٓع دخٍٛ بعض أد١ٜٚ اؿذاز دا٤ نْٛٗا فٗٛي١ املؿدز أٚ احملت٣ٛ، أٚ َٓت١ٝٗ ايؿ٬س١ٝ، أٚ ٭ٕ بعض  .ايؿرت٠

ُٝات ػاز١ٜ، أٚ يعدّ ٚدٛد تازٜذ ؾ٬س١ٝ أٚ ايبطاق١ ايػرا١ٝ٥، يف سني َٓعت بعض ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ اؿذاز محًٛا َعِٗ أد١ٜٚ به

ٚيؿتت إىل إٔ َؿتػٞ اهل١٦ٝ باغسٚا خ٬ٍ تًو ايؿرت٠ أعُاٍ ايتؿتٝؼ ع٢ً ا٭غر١ٜ ٚا٭د١ٜٚ  .٭ْٗا غري ؾاؿ١ أٚ بهُٝات ػاز١ٜ

ٚتأتٞ ٖرٙ اؾٗٛد يف إطاز ايدٚز ايسقابٞ ي١٦ًٝٗ خ٬ٍ َٛضِ اؿر، ٚؾكًا  .اي١ عُازٚا٭دٗص٠ ايطب١ٝ يف َٓاؾر اؿدٜج١ ٚددٜد٠ عسعس ٚس

يًدط١ املعد٠ يريو يتؿتٝؼ ا٭غر١ٜ ٚا٭د١ٜٚ ٚاملٓتذات ايطب١ٝ ايٛازد٠ َع اؿذاز ٚبعجات اؿر، مبػازن١ اؾٗات اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ 

 .املتٛادد٠ بٗرٙ املٓاؾر
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 وبدعم من والة األمرضمن خطتها في تطىير العمل 

يشكضاً تىجُهُبً فٍ حج هزا  72انشئبست انؼبيت نهُئت األيش ببنًؼشوف وانُهٍ ػٍ انًُكش تستحذث 

 انؼبو فٍ انًشبػش نتىػُت انحجبج وتىجُههى

 ضعدٕٚ ايعٛميسٟ -ايسٜاض 

يف ظٌ َا تًكاٙ ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ  

املٓهس َٔ ايجك١ ٚايسعا١ٜ ٚايدعِ ٭عُاهلا َٔ يدٕ خادّ اؿسَني 

أٜدٙ اهلل بٓؿسٙ -ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

، ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ ا٭َني ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ -ٚتٛؾٝك٘

ايعًٝا ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر 

ا٭َري قُد بٔ ْاٜـ بٔ عبدايعصٜص، ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ايٓا٥ب 

ايجاْٞ يس٥ٝظ فًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس ايدؾاع ؾاسب ايطُٛ املًهٞ 

ٚؾكُٗا اهلل -ا٭َري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص 

ٚإْؿاذا يتٛدٝٗات َعايٞ  .ٛزًا ًَشٛظًا ٭عُاهلا املٝدا١ْٝ; تػٗد َػازن١ ايس٥اض١ ايعا١َ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ متٝصًا ٚتط-ٚضددُٖا

يف ايتأنٝد ع٢ً ناؾ١ ايًذإ املػازن١  -ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايعًٝا يًشر بايس٥اض١-ايس٥ٝظ ايعاّ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

١ُٝ ٖرا ايعٌُ ايػسعٞ، ٚاملػازن١ ايؿاع١ً َع بأ١ُٖٝ تكاؾس اؾٗٛد ٚايكٝاّ بأدا٤ ايعٌُ ٚؾل أع٢ً َطتٜٛات ايتُٝص، ٚاضتػعازا ٭ٖ

ناؾ١ اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ، قاَت ايس٥اض١ بتػهٌٝ ايًذإ املػازن١ يف َٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ٚاعتُاد اـطط 

يت٪دٟ ايس٥اض١  ايتٓؿٝر١ٜ، ٚبدأت ناؾ١ ايًذإ ايعٌُ ٚا٫ضتعداد ملٛضِ اؿر بٛقت َبهس، ٚإعداد اـطط املٝدا١ْٝ ٚايتٛد١ٝٗٝ،

  .ايعا١َ دٚزٖا اؿٟٝٛ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ بأع٢ً دزدات ايٓذاح

 ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘

ُتعترب ؾ١ٓ ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚاملطبٛعات َٔ أِٖ ايًذإ املػازن١ يف َٛضِ اؿر; ٚذيو ملا تطِٗ ب٘ يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، 

ازنًا يف اؿر َا بني عكٛ ٚإدازٟ َٚرتدِ، ٜتٛشعٕٛ ع٢ً مجٝع املسانص ايتٛد١ٝٗٝ َػ 1450سٝح نًؿت ايس٥اض١ ايعا١َ أنجس َٔ 

ٜٚكّٛ أعكا٤ ايًذ١ٓ بتذٗٝص املٛاد املساد تٛشٜعٗا ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ قبٌ أٜاّ  .يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ خ٬ٍ َٛضِ اؿر

أيـ ذانس٠ َتٓك١ً ؼٟٛ َٛاد َتٓٛع١ َس١ٝ٥ ٚتٛع١ٜٛ،  30إىل  اؿر; ٚاييت تػتٌُ ع٢ً ًَٕٝٛ قسف حيٟٛ املؿشـ نا٬ًَ، باإلقاؾ١

دٗاش تابًت ٜتِ تٛشٜعٗا ع٢ً مح٬ت اؿر ؼٟٛ َكاطع َس١ٝ٥ أْتذٗا املسنص اإلع٬َٞ بايس٥اض١، باإلقاؾ١ إىل َٛاد َكس٠٤ٚ َٔ  1000ٚ

ػ١ كتًؿ١، نُا مت تؿعٌٝ تطبٝل خيتـ نتٝبات َٚطٜٛات َتٓٛع١ ٚبًػات كتًؿ١، نُا ٜتِ تٛشٜع َطبٛعات َتٓٛع١ غُظ عػس٠ ي

يٛس١ تٛد١ٝٗٝ، تٛشع عرب املسانص ايتٛد١ٝٗٝ  70ٚٚؾست ايس٥اض١ أنجس َٔ  .باؿر ٜتِ تٓصًٜ٘ َٔ خ٬ٍ َتادس أدٗص٠ ايتٛاؾٌ املدتًؿ١

 .مخط١ ٬َٜني ٚض١ًٝ تٛع١ٜٛ ٚتٛد١ٝٗٝ 5000،000َسنصًا، ٚاييت ؼٟٛ أٜكًا ع٢ً  46ْٚكاط ايتٛشٜع اييت تبًؼ 

ٚتأتٞ ٖرٙ اؾٗٛد قُٔ خط١ اؿر ايعًٝا ٚاييت ٜػسف عًٝٗا َعايٞ ايس٥ٝظ ايعاّ أ.د عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايطٓد، سٝح ّٚد٘ َعايٝ٘ 

عػد اؾٗٛد ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ بهٌ متٝص تطبٝكًا ٚاَتجا٫ً يتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص، ٚمسٛ 

  .يٞ ٚيٞ ايعٗدٚيٞ عٗدٙ، ٚمسٛ ٚ
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 املسانص ايتٛد١ٝٗٝ

، اَتدادًا ملط٪ٚي١ٝ ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس يف ايتعسٜـ بايطسٜك١ ايػسع١ٝ يًشر ٚايتشرٜس َٔ املدايؿات

َصديؿ١، باإلقاؾ١ إىل  يف 5أخس٣ يف عسؾ١، ٚ 10َٓٗا يف ٢َٓ، ٚ 10َٛقعًا كتًؿًا،  25أقاَت ايس٥اض١ ايعا١َ َسانص تٛد١ٝٗٝ يف 

سٝح ٜتِ يف املسنص تٛشٜع ايهتٝبات ٚاملطٜٛات ٚا٭قساف املُػٓط١، ٚاييت تعسف بايسنٔ اـاَظ َٔ أزنإ  .َسنصٜٔ يف املٛاقٝت

ٚتعٌُ مجٝع املسانص ايتٛد١ٝٗٝ بػهٌ َهجـ قبٌ أٜاّ اؿر،  .اإلض٬ّ ٖٚٛ اؿر ٚؾل اهلدٟ ايٓبٟٛ، َع ايتشرٜس مما خيٌ بايعكٝد٠

ٜٚكّٛ ع٢ً املسنص عدد َٔ ا٭عكا٤  .ٚذيو ابتدا٤ َٔ بت١٦ٝٗ املسانص ٚاضتكباٍ اؿذاز يٝكّٛ املسنص بتكدِٜ َُٗات٘ ايتٛد١ٝٗٝ يًشذاز

ٚؾل تؿٓٝـ إدازٟ َعسٚف، َع ا٭خر بعني ا٫عتباز ايتعًُٝات ٚايتٛدٝٗات اييت ٜتًّكٗا ايعكٛ أثٓا٤ سكٛزٙ يًدٚز٠ املكا١َ بٗرا ايػإٔ، 

 .ت٪ند ع٢ً َبدأ سطٔ اـًل ٚأدب ايتعاٌَٚاييت 

 اضتدداّ ايتك١ٝٓ

ٚؾست ايس٥اض١ يعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس يف َسانصٖا ايتٛد١ٝٗٝ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ٚاييت ؽدّ فاٍ ا٭َس باملعسٚف 

سٝح تأتٞ ايػاغات املٓتػس٠ يف اؿسَني  .ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس َٔ خ٬ٍ تبطٝط ا٭ؾهاز، ٚضٗٛي١ تٛؾٌٝ املعًَٛات يًشاز ايهسِٜ

ايػسٜؿني ٚاملػاعس املكدض١ ع٢ً زأع أِٖ ايتكٓٝات; يتٛقح ايتٛدٝٗات ٚاإلزغادات بًػات كتًؿ١ بًػت مخظ عػس٠ يػ١، نُا تعسض 

ٛشٜع ذانسات نُا ٜتِ ت .َا أْتذ٘ املسنص اإلع٬َٞ يف ايس٥اض١ َٔ بساَر تٛد١ٝٗٝ ٚتٛع١ٜٛ ؽـ نٌ َا ٜتعًل باستٝادات اؿاز

دٗاش )تابًت( ع٢ً َط٪ٚيٞ اؿ٬ُت املتٓٛع١ ايكاد١َ  1000َتٓك١ً ؼٟٛ َكاطع َؿٛز٠، ٚنتٝبات َٚطٜٛات، ٜٚتِ تٛشٜع أنجس َٔ 

َٔ نٌ دٍٚ ايعامل، ؼٌُ َكاطع َؿٛز٠ َرتمج١ يًػات َتعدد٠ تأتٞ ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ ع٢ً زأضٗا، َتك١ًُٓ عددًا َٔ ايهتٝبات 

نُا ٜتِ إٜكاف اؿاؾ١ً ايتٛد١ٝٗٝ اـاف بايس٥اض١ ايعا١َ ـد١َ اؿذاز َٔ خ٬ٍ  .يت تعني ع٢ً ْػس ايعكٝد٠ ايؿشٝش١ٚاملطٜٛات اي

عسٚض ايػاغات املصٚد٠ بٗا ٚيتٛشٜع ايهتٝبات ٚاملطٜٛات ٚا٭قساف املُػٓط١، ٜٚتِ إزغاد اؿذاز يؿكا٥ٌ ا٭عُاٍ ٚتٛعٝتِٗ 

 .أيـ ذانس٠ ؾ٬ؽ 30نجس َٔ ٚؼرٜسِٖ َٔ املدايؿات، ٜٚتِ تٛشٜع أ

 املرتمجٕٛ

أٚيت ايس٥اض١ ايعا١َ هل١٦ٝ ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس قٝٛف ايسمحٔ َٔ خازز املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ عٓا١ٜ خاؾ١، ٚذيو 

ايس٥اض١ ايعا١َ برتغٝح سٝح تكّٛ  .َٔ خ٬ٍ تٛؾري عدد َٔ املرتمجني ٜتكٕٓٛ ايًػات املدتًؿ١ اييت ٜتشدخ بٗا سذاز بٝت اهلل اؿساّ

امل٪ًٖني عًًُٝا َٚٔ مح١ً ايػٗادات ايعًٝا املتُهٓني، بعد ادتٝاشِٖ يًُكاب١ً ايػدؿ١ٝ يًعٌُ يف املسانص ايتٛد١ٝٗٝ يٝهْٛٛا سًك١ 

ٌ َع قٝٛف ايٛؾٌ بني عكٛ ايس٥اض١ ايعا١َ ٚبني اؿاز ايهسِٜ.ٚخيكع املرتدِ بعد َسس١ً ا٫ختٝاز إىل دٚزات تأ١ًٖٝٝ يف ُطسم ايتعاَ

َرتمجًا.ٚتأتٞ  450ايسمحٔ، ٚنٝؿ١ٝ ايعٌُ يف املسنص ايتٛدٝٗٞ، ٚبًؼ عدد املرتمجني ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ بدٚز ايرتمج١ ٭غًب يػات ايعامل 

 ٖرٙ اؾٗٛد قُٔ إطاز قٝاّ ايس٥اض١ ايعا١َ بدٚزٖا يف ا٭َس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس، يف زضاي١ تعصٍٜص يكٛي٘ تعاىل )نٓتِ خري أ١َ

 .أخسدت يًٓاع تأَسٕٚ باملعسٚف ٚتٕٓٗٛ عٔ املٓهس ٚت٪َٕٓٛ باهلل
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 اإلسؼبف انجىٌ َسهى بفؼبنُت بخذيت ضُىف انشحًٍ ببنًذَُت انًُىسة

 

 :قؿاف عُس َسٚإ - املٓٛز٠ املد١ٜٓ

عاد١ً يكُإ أنرب ٜٛاؾٌ َػسٚع اإلضعاف اؾٟٛ إثبات سكٛزٙ ايؿاعٌ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ع٢ً َداز ايطاع١ ٜٚٛؾس خدَات 

قدز َٔ ايط١َ٬ يًُؿابني .ٜٚكٍٛ املدٜس ايطيب يإلضعاف اؾٟٛ يف َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايدنتٛز ؾاحل ايعٛيف، إٕ ؾسٜل ايعٌُ يف 

ٚاضتعسض ايعٛيف أْػط١ اإلضعاف اؾٟٛ ايرٟ ٜٛؾس اـد١َ  .اإلضعاف اؾٟٛ يف ناٌَ داٖصٜت٘ يًعٌُ خ٬ٍ َٛضِ ٖرا اؿر

ايؿش١ٝ املطًٛب١ ٚؾل َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ اـدَات اييت تكدَٗا اؾٗات املدتؿ١ ـد١َ املؿابني يف اؿٛادخ بؿؿ١ عا١َ، ٚسذاز 

ٚسٍٛ آي١ٝ ايعٌُ قاٍ إْ٘ ٜتِ  .هللبٝت اهلل خ٬ٍ تٓكًِٗ بني املػاعس املكدض١ ع٢ً َداز ايطاع١ خاؾ١ أثٓا٤ ٚقٛع اؿٛادخ ٫قدز ا

اضتكباٍ ايب٬ؽ يإلضعاف اؾٟٛ ٚت٪خر اإلسداثٝات ٚتٛقع ع٢ً اـسا٥ط يًطٝازٜٔ بتٓطٝل َع عًُٝات اهل٬ٍ ا٭محس ٚا٭دٗص٠ 

 .اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ يًٛؾٍٛ يف أقسب ٚقت يًُؿاب
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 خبنذ انفُصم َستؼشض خطظ انحج يغ انمُبداث األيُُت

 

 :اؾصٜس٠ - دد٠

زأع َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜؿني، أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ، يف َهتب٘ ظد٠ ا٫دتُاع 

ٚاضتعسض مسٛٙ اـطط املطتكب١ًٝ اـاؾ١ مبٛضِ اؿر ٚاييت تعٌُ عًٝٗا اؾٗات ا٭١َٝٓ، َ٪ندًا ع٢ً أ١ُٖٝ  .ايػٗسٟ يًكٝادات ا٭١َٝٓ باملٓطك١

ٚخ٬ٍ ا٫دتُاع قدّ َدٜسٚ ايكطاعات ا٭١َٝٓ عسقًا َؿؿ٬ً عٔ املٓذصات خ٬ٍ ايؿرت٠  .إٚ ايتهاًَٞ ؾُٝا بٝٓٗا يتشكٝل أع٢ً دزدات اإللاشايتع

اث٬ً ٚنإ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ تسأع ادتُاعًا مم .املاق١ٝ ع٢ً ا٭ؾعد٠ ناؾ١، َٚا جيسٟ تٓؿٝرٙ َٝداًْٝا خ٬ٍ ايؿرتتني اؿاي١ٝ ٚاملكب١ً

ؼكٝل ايػٗس املاقٞ َع ايكٝادات ا٭١َٝٓ، ٚد٘ ؾٝ٘ بكسٚز٠ تطبٝل ا٭ْع١ُ ٚايكٛاْني ع٢ً املدايؿني ضٛا٤ ناْٛا َٛاطٓني أٚ َكُٝني مبا ٜهؿٌ 

 .ع٢ً ؾعٝد آخس ايتك٢ ا٭َري خايد ايؿٝؿٌ، ايطؿري ايهٛزٟ يد٣ املًُه١ نِٝ دني ضٛ .أع٢ً دزدات ا٭َٔ
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 انحج ػهً انُظبيٍ ويشالبت انًتسههٍُ وانًخبنفٍُ انًؤتًش األيٍُ َشذد

 

 امحد ا٭محد –٢َٓ 

ُٜعكد اَظ مبكس ا٭َٔ ايعاّ مب٢ٓ ، امل٪متس ا٭َين ا٭ٍٚ ملٛضِ 

ٖـ ايرٟ تّكُٔ خطط ٚتٓعُٝات َسانص 1436سر ٖرا ايعاّ 

ٚأيك٢ َطاعد قا٥د أَٔ اؿر ٭َٔ ايطسم ايًٛا٤   .ايكبط ا٭َين

ّٛٙ ؾٝٗا بدعِ خايد بٔ ْػاط  ايكشطاْٞ ن١ًُ يف بدا١ٜ امل٪متس ْ

سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ ا٭َني ملسانص 

ٚبني إٔ   .ايكبط ا٭َين ست٢ ت٪دٟ َٗاَٗا ع٢ً أنٌُ ٚد٘

يككاٜا ايتابع١ يًكٛات َسانص ايكبط ا٭َين تكّٛ بتٓعِٝ اؿسن١ املسٚز١ٜ ٚا٭١َٝٓ َٚتابعتٗا َتابع١ دقٝك١ نُا تكّٛ نريو مبتابع١ ا

اـاؾ١ ٭َٔ ايطسم ٚاؾٗات ا٭١َٝٓ ا٭خس٣ قُٔ املٓع١َٛ ا٭١َٝٓ اييت تكّٛ دا٥ُا عؿغ ا٭َٔ ٚايٓعاّ ٚايط١َ٬ املسٚز١ٜ ع٢ً مجٝع 

س ٚتٛدٝٗات ٚأند ايًٛا٤ ايكشطاْٞ إٔ ٖٓاى أٚاَ  .ايطسم مبا ؾٝٗا ْكاط ايؿسش اييت تّعد اٯٕ ٖٞ املدخٌ ايس٥ٝطٞ يًعاؾ١ُ املكدض١

ضا١َٝ َٚػدد٠ يف َٓع اؿّذاز ايػري ْعاَٝني ٚايرٜٔ ٫ حيًُٕٛ تؿسٜح يًشر سٝح ضٝتِ إعادتِٗ َٚٓعِٗ َٔ ايدخٍٛ إىل ايعاؾ١ُ 

ٚأند َطاعد قا٥د أَٔ اؿر ٭َٔ   .املكدض١ ، َبٝٓا إٔ ٖٓاى تهجٝـ ْكاط ايؿسش ع٢ً ايطسم اـازد١ٝ ملساقب١ املتطًًني ٚاملدايؿني

ًٛا٤ خايد بٔ ْػاط ايكشطاْٞ إٔ ٖٓاى عكٛبات ؾدزت َٔ ايًذ١ٓ ا٭١َٝٓ ملعاقب١ املدايؿني َٔ اؿذاز ايرٜٔ ٫ حيًُٕٛ ايطسم اي

عكب ذيو أيك٢ َدٜس غسط١ َٓطك١ ايطا٥ـ ٚقا٥د َسنص ايكبط   .تؿسٜح ٚنريو َعاقب١ ايٓاقًني هلِ ضٛا٤ ا٭غداف أٚ َسنباتِٗ

امل ايجُايٞ ن١ًُ أٚقح ؾٝٗا إٔ َسنص ايكبط ا٭َين بايبٗٝت١ ٜكّٛ مبٓع أٟ غدـ ٫ حيٌُ ا٭َين بايبٗٝت١ ايعُٝد عبد ايسمحٔ ض

تؿسٜح يًشر َٔ دخٍٛ ايعاؾ١ُ املكدض١ ضٛا٤ َٔ املٛاطٓني أٚ املكُٝني تٓؿٝرا يًتٛدٝٗات ايطا١َٝ اييت تٓـ ع٢ً ذيو ، َػريا إىل إٔ 

زات ايٓاق١ً يًشذاز ٚاملتذ١ٗ إىل ايعاؾ١ُ املكدض١ َٚٔ تًو املسانص املسنص تتبع٘ عد٠ َسانص ؾسش تعٌُ ع٢ً تؿتٝؼ ٚؾسش ايطٝا

َسنص احملُد١ٜ يف ايػؿا َٚسنص اهلدا يف ايهس َٚسنص آخس يف َدزن١ ٚايعػس ٚنٌ ٖرٙ املسانص ٚغريٖا تعٌُ ٚؾل َٓع١َٛ 

عادتِٗ إىل ايطا٥ـ أَا املكُٝني املدايؿني ٚبّٝٔ ايعُٝد ايجُايٞ إٔ املٛاطٓني ايرٜٔ ٫ حيًُٕٛ تؿسحيا يًشر ضٝتِ إ  .أ١َٝٓ َتها١ًَ

ؾطٝتِ تبؿُِٝٗ باملسنص سٝح تتٛؾس ا٭دٗص٠ املتدؿؿ١ يريو نُا ضٝتِ تطًِٝ ايٓاقًني يًشّذاز املدايؿني ايرٜٔ ٫حيًُٕٛ تؿسٜح 

ين َٚسانص ايؿسش إىل اؾٗات املدتؿ١ َع َسنباتِٗ ٫ؽاذ ايعكٛبات اي٬ش١َ ٚتطبٝكٗا عًِٝٗ ، َ٪ندا إٔ َسنص ايبٗٝت١ ا٭َ

ٚايتؿتٝؼ ايتابع١ ي٘ َٗٝأ٠ ظُٝع ايهٛادز ايبػس١ٜ املدزب١ ٚا٭دٗص٠ ٚاملعدات املتدؿؿ١ يهٞ تتُهٔ َٔ أدا٤ َٗاَٗا املٓٛط١ بٗا ٖٚٞ 

 ثِ أيك٢ بعد ذيو قا٥د َسانص ايكبط ا٭َين امل٪قت١ ايعكٝد ؾٗد املدٜٗؼ  .ضاع24١تعٌُ َع بك١ٝ َسانص ايكبط ا٭َين ع٢ً َداز 

ن١ًُ أند ؾٝٗا إٔ َسانص ايكبط ا٭َين امل٪قت١ ٖٞ سًك١ َٔ َٓع١َٛ قٛات اؿر اييت ت٪دٟ َٗاَٗا ٚٚادباتٗا يف َساقب١ اؿّذاز 

ٚأغاز ايعكٝد املدٜٗؼ أْ٘ مت يف سر ٖرا ايعاّ   .غري ايٓعاَٝني ايرٜٔ ٫ حيًُٕٛ تؿسحيا يًشر َٚٓعِٗ َٔ دخٍٛ َه١ املهس١َ

ط ا٭َين امل٪قت١ نُا مت تدعُٝٗا بهاؾ١ ايعاًَني ٚا٭دٗص٠ املدتؿ١ ملٓع املدايؿني ٚنريو ايكبض ع٢ً ٖـ شٜاد٠ َسانص ايكب1436
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 200ايٓاقًني هلِ سٝح ٜتِ تػط١ٝ مجٝع املٓاؾر أَاّ ٖ٪٤٫ املدايؿني ، َبٝٓا إٔ َسانص ايكبط ا٭َين امل٪قت١ تٓتػس ع٢ً َا ٜصٜد ع٢ً 

ت َتشسن١ َٚتٓك١ً تكّٛ بؿسش َٚساقب١ ايطسم ايرب١ٜ ٚايٛدٜإ ٚايػعاب ٚاملتطًًني َٔ نًِ َٔ طسم َه١ املهس١َ بٗا عد٠ دٚزٜا

ٚبّٝٔ ايعكٝد املدٜٗؼ إٔ املكبٛض عًِٝٗ َٔ   .ايطسم ايصزاع١ٝ ٚاؾباٍ ايرٜٔ ٜكَٕٛٛ باهلسٚب َٔ املٛاقع اييت بٗا تًو املسانص ا٭١َٝٓ

تطًًني ٜتِ تطًُِٝٗ يًُٛقع ا٭َين ٫ؽاذ اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ عكِٗ مبا ؾِٝٗ قبٌ ايدٚزٜات اييت باملسانص ا٭١َٝٓ َٔ اهلازبني ٚامل

ثِ أيك٢ قا٥د ق٠ٛ أَٔ ايطسم مبٓطك١ َه١ املهس١َ ايعكٝد عا٥ض ايبكُٞ ن١ًُ أٚقح ؾٝٗا أْ٘ ٜٛدد أزبع   .ايٓاقًني هل٪٤٫ املدايؿني

َٚٛقع ايػُٝطٞ ايكدِٜ َٚٛقع ايهعه١ٝ َٚٛقع ايتٓعِٝ َٛاقع ز٥ٝط١ٝ ع٢ً َداخٌ َه١ املهس١َ ٖٚٞ َٛقع ايػُٝطٞ اؾدٜد 

ٚبني ايعكٝد ايبكُٞ أْ٘ ٜٛدد قبٌ نٌ َسنص ز٥ٝطٞ عد٠ ْكاط   .ٚمجٝع املٛاقع ٖٞ َسانص أ١َٝٓ ز٥ٝط١ٝ تؿب يف ايعاؾ١ُ املكدض١

اقًني هلِ قبٌ ايٛؾٍٛ يًُسانص ؾسش ٚتؿتٝؼ يًطٝازات ايٓاق١ً يًشّذاز سٝح ٜتِ تطٌٗٝ دخٍٛ اؿذاز ايٓعاَٝني َٚٓع املدايؿني ٚايٓ

ايس٥ٝط١ٝ اييت ع٢ً َداخٌ َه١ سٝح تٗدف تًو املسانص ؽؿٝـ نجاؾ١ اؿسن١ املسٚز١ٜ إىل ايعاؾ١ُ املكدض١ ، َبٝٓا إٔ تًو 

هس١َ إٔ ٚأغاز قا٥د ق٠ٛ أَٔ طسم َٓطك١ َه١ امل .املسانص فٗص٠ بايكباط ٚا٭ؾساد امل٪ًٖني يًكٝاّ باملٗاّ ٚايٛادبات املٛن١ً إيِٝٗ

َٔ َٗاّ تًو املسانص ا٭١َٝٓ تٓعِٝ سسن١ ايطري ٚؼٌٜٛ سسن١ املدايؿني ٚإبعادِٖ عٔ طسٜل اؿّذاز ايٓعاَٝني نُا إٔ َٔ املٗاّ 

ٖـ 1436نريو قبط اؿذاز املرتدًني َٔ املػا٠ املدايؿني ٚايرٜٔ ٫حيًُٕٛ تؿسٜح اؿر ، َبًٝٓا أْ٘ مت ا٫ضتؿاد٠ يف سر ٖرا ايعاّ 

سٟ اإلٜٛا٤ يف ايػُٝطٞ يًتدؿٝـ عٔ ْكط١ ايػُٝطٞ ايس٥ٝط١ٝ بتٛدٝ٘ ايباؾات ايكاد١َ َٔ املطاز يتطًو نٛبسٟ اإلٜٛا٤ َٔ نٛب

عكب ذيو أٚقح قا٥د َسنص ايكبط ا٭َين بايتٓعِٝ ايعكٝد ؾٝؿٌ اؾعٝد إٔ َسنص ايكبط  .سٝح ٜتِ ؾسشٖا ٚتؿتٝػٗا ٚتٓعُٝٗا

انص ا٭١َٝٓ ا٭خس٣ بتٓعِٝ ٚتطٌٗٝ دخٍٛ اؿذاز ايٓعاَٝني ايكادَني َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملٓاطل ا٭َين بايتٓعِٝ ٜكّٛ بايتعإٚ َع املس

اجملاٚز٠ هلا نُا ٜكّٛ املسنص نريو مبساقب١ ايطسم ايرتاب١ٝ اييت ٜطًهٗا بعض املدايؿني يًٗسٚب َٔ املسنص ا٭َين ايس٥ٝطٞ سٝح 

ٚبني ايعكٝد اؾعٝد أْ٘ ٜتبع ملسنص ايكبط ا٭َين  .ؿني ايرٜٔ ٫ حيًُٕٛ تؿسٜح اؿرٜكّٛ املسنص مبساقبتِٗ ٚإيكا٤ ايكبض ع٢ً املداي

بايتٓعِٝ ْكاط ؾسش ٚتؿتٝؼ تكع قبٌ املسنص يتدؿٝـ نجاؾ١ ايطٝازات املتذ١ٗ إىل املسنص َٚٔ ثِ دخٛهلا ْعاَٝا إىل ايعاؾ١ُ املكدض١ 

٪ندا إٔ املسنص ٜكّٛ نريو بايتعإٚ َع اؾٗات ذات ا٫ختؿاف ٖٚٞ ؼٌُ اؿّذاز ايٓعاَٝني ايرٜٔ حيًُٕٛ تؿسحيا يًشر ، َ

  .بتطًِٝ املدايؿني َٔ اؿذاز غري ايٓعاَٝني ٚنريو ايٓاقًني هلِ
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 صُفبً غزائُبً ودوائُبً ويُتجبً طبُبً يخبنفبً يغ انحجبج 073تًُغ دخىل ” انغزاء وانذواء

 

 ٚاع –ايسٜاض 

٤ َٓع َؿتػٛ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػرا٤ ٚايدٚا٤ ايعإًَٛ يف َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ، َٚطاز ا٭َري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ، َٚٝٓا

 11/ 20ٚست٢  10/ 15ؾٓؿًا غرا٥ًٝا ٚدٚا٥ًٝا ٚطبًٝا كايؿًا اؾطشبٗا سذاز َعِٗ َٔ دٚهلِ، ٚذيو خ٬ٍ ايؿرت٠  329دد٠، دخٍٛ 

دٗاشًا طبًٝا يف املٓاؾر خ٬ٍ تًو  3030ؾٓؿًا غرا٥ًٝا، ٚ 866ؾٓؿًا دٚا٥ًٝا، ٚ 11469” ايػرا٤ ٚايدٚا٤>ابٌ ذيو، ؾطشت ٖـ.يف َك1436/

ٚأٚقشت اهل١٦ٝ إٔ َٓع دخٍٛ بعض أد١ٜٚ اؿذاز دا٤ نْٛٗا فٗٛي١ املؿدز أٚ احملت٣ٛ، ٚخاقع١ يًسقاب١، أٚ َٓت١ٝٗ  .ايؿرت٠

ا َعِٗ أد١ٜٚ بهُٝات ػاز١ٜ.أٚ يعدّ ٚدٛد تازٜذ ؾ٬س١ٝ أٚ ايبطاق١ ايػرا١ٝ٥، يف سني َٓعت ايؿ٬س١ٝ، أٚ ٭ٕ بعض اؿذاز محًٛ

ٚيؿتت إىل إٔ َؿتػٞ اهل١٦ٝ باغسٚا خ٬ٍ تًو ايؿرت٠ أعُاٍ ايتؿتٝؼ ع٢ً  .بعض ا٭دٗص٠ ايطب١ٝ ٭ْٗا غري ؾاؿ١ أٚبهُٝات ػاز١ٜ

ٚتأتٞ ٖرٙ اؾٗٛد يف إطاز ايدٚز ايسقابٞ ي١٦ًٝٗ خ٬ٍ  .ددٜد٠ عسعس ٚساي١ عُازا٭غر١ٜ ٚا٭د١ٜٚ ٚا٭دٗص٠ ايطب١ٝ يف َٓاؾر اؿدٜج١ ٚ

َٛضِ اؿر ٚؾكًا يًدط١ املعد٠ يريو يتؿتٝؼ ا٭غر١ٜ ٚا٭د١ٜٚ ٚاملٓتذات ايطب١ٝ ايٛازد٠ َع اؿذاز ٚبعجات اؿر، مبػازن١ اؾٗات 

 .اؿه١َٝٛ ا٭خس٣ املتٛادد٠ بٗرٙ املٓاؾر
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َذوة انحج انكبشي بًكت انًكشيتوصَش انحج َشػً   

 

 ٚاع –دد٠ 

ٜسع٢ َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز ، ايّٝٛ ا٫ثٓني ، ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ يف دٚزتٗا ا٭زبعني ، اييت تكاّ ٖرا ايعاّ 

َٚتدؿـ يف ايعًّٛ باسح ٚعامل َٚؿهس  200، مبػازن١ أنجس َٔ ” ثكاؾ١ اؿر .. َكؿد غسعٞ َٚطًب إْطاْٞ” ؼت عٓٛإ 

ٚأند أَني عاّ ْد٠ٚ اؿر ايهرب٣ ، ايدنتٛز ٖػاّ بٔ عبد اهلل ايعباع ، إٔ ٚشاز٠ اؿر اعتادت َٓر أزبعني  .ايػسع١ٝ ٚغ٪ٕٚ اؿر

عاًَا ع٢ً تٓعِٝ ٚعكد ٖرٙ ايٓد٠ٚ يف َطتٌٗ غٗس ذٟ اؿذ١ َٔ نٌ عاّ مبػازن١ نباز عًُا٤ َٚؿهسٟ َٚجكؿٞ ٚأدبا٤ ايعامل 

خ٬ٍ َٛضِ اؿر ٚذيو ملا ٜٓطٟٛ عًٝ٘ َؿّٗٛ اؿر بؿؿت٘ ػُعًا دًٜٓٝا ٚعًًُٝا ٜتِ عربٙ ايتعازف ٚايتٛاؾٌ ايدٜين ٚاملعسيف اإلض٬َٞ 

ٚأؾاد إٔ ٖرا اؿدخ عرب قاٚزٙ ٚدًطات٘ ٜتٝح املعسؾ١ يػت٢ املٗتُني   .ٚايت٬قح بني ايجكاؾات بني املطًُني َٔ َػازم ا٭زض َٚػازبٗا

ايعامل اإلض٬َٞ تدازع َٚٓاقػ١ ايككاٜا املدتًؿ١ ذات ايؿ١ً باؿر ٚاؿذٝر اييت تِٗ أ١َ اإلض٬ّ يف نٌ أزدا٤ ٚاملتدؿؿني يف 

ايعامل نُا ت٧ٝٗ هلِ تبادٍ اـربات ٚايتذازب ملٛاد١ٗ ايتشدٜات اييت تطتٗدف ايعكٝد٠ ٚا٭١َ ٚايجكاؾ١ عادًا ٖرا املٛقٛع اؿٟٝٛ 

َٛا ظٗٛدِٖ ايع١ًُٝ ٚايؿهس١ٜ يتبؿري اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ .ْٚٛٙ ايدنتٛز ٖػاّ ، ظٗٛد سه١َٛ ٚادب ع٢ً ايعًُا٤ ٚاملؿهسٜٔ يٝكٛ

ست٢ عٗد خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ  –زمح٘ اهلل  –املًُه١ َٓر عٗد امل٪ضظ د٬ي١ املًو عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

تٓؿر ايعدٜد َٔ املػسٚعات اييت َا تصاٍ تتٛاؾٌ عُد هلل ٚؾكً٘ ، اييت تبرٍ نٌ اجملٗٛدات ٚ -سؿع٘ اهلل –عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

ـد١َ قٝٛف بٝت اهلل اؿساّ ٚاملػاعس املكدض١ .ٚمثٔ ايٓك١ً اؿكاز١ٜ ٚايدعِ ايػري احملدٚد مبصٜد َٔ ايتٛضعات يف اؿسَني 

ساّ ، مبا ٜهسع ت١٦ٝٗ ا٭َانٔ املكدض١ ٚؾل ايػسٜؿني إقاؾ١ إىل تطٜٛس ايٛضا٥ٌ ٚا٭ضايٝب ايتٛد١ٝٗٝ ٚايتٛع١ٜٛ ؿذاز بٝت اهلل اؿ

خطط قه١ُ اييت ٖٞ قٌ تكدٜس ٚاسرتاّ نٌ املٓؿؿني ايرٜٔ ٜجٕٓٛ ٜٚجُٕٓٛ نٌ دٗد ملؿًش١ اإلْطإ املطًِ ٚغاؾ١ سذاز بٝت 

  .سؿعِٗ اهلل -اهلل اؿساّ ايرٜٔ ِٖ ع٢ً ايدٚاّ يف َسنص اٖتُاّ ٠٫ٚ ا٭َس
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خطتهب نحج هزا انؼبوصحت انطبئف تششع فٍ تُفُز   

 

  ايب٬د –ايطا٥ـ 

غسعت َدٜس١ٜ ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ بايطا٥ـ يف تٓؿٝر خطتٗا ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ يف احملاؾع١، ٚاؿذاز ايكادَني عٔ طسٜل ايرب 

َطتػؿٝاتٗا ٚإعدادٖا مبا قاؾدٜٔ ايدٜاز املكدض١، َٔ ٚقت قدَِٚٗ ٚست٢ بعد َػادزتِٗ بعد أدا٤ َٓاضهِٗ، بعد انتُاٍ ػٗٝص 

 .ٜهؿٌ تكدِٜ اـد١َ ايُٓٛذد١ٝ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ باحملاؾع١ أٚ املازٜٔ بٗا بٛؾؿٗا املدخٌ ايػسقٞ مله١ املهس١َ

َسانص ؾش١ٝ بطسم اؿر ع٢ً َداز ايطاع١ ـد١َ سذاز بٝت  8ٚاغتًُت اـط١ ع٢ً تػػٌٝ َسنص ؾشٞ ايبٗٝت١ املٛمسٞ، قُٔ 

ٛضِ سر ٖرا ايعاّ، ٖٚٞ َسانص ايعطٝـ، زقٛإ، املطاز، ايطٌٝ ايهبري، َٝكات ايطٌٝ، َٝكات ٚادٟ قسّ، ايطس، اهلل اؿساّ مل

ٚزؾعت ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ بايطا٥ـ داٖص١ٜ املطتػؿٝات ايتابع١ هلا، ٫ضُٝا أقطاّ ايطٛاز٨  .ٚذيو ابتدا٤ً َٔ غس٠ غٗس ذٟ اؿذ١

ملدتًؿ١، ٚقاَت إداز٠ ايطٛاز٨ ٚا٭شَات بتذٗٝص ؾسم طب١ٝ يف مجٝع املطتػؿٝات باملطتػؿٝات ايطسؾ١ٝ ايٛاقع١ ع٢ً ايطسقات ا

، مبعدٍ ؾسقتني طبٝتني َتشسنتني يف -٫ قّدز اهلل  –اؿه١َٝٛ ٚا٭١ًٖٝ، ٚاملسانص املٓاٚب١ ع٢ً َداز ايطاع١ ؼطبًا ٭ٟ طاز٨ 

ٌ، َٚطتػؿ٢ ا٭طؿاٍ، َٚطتػؿ٢ ايٓؿط١ٝ، ٚؾسم طب١ٝ يف املطتػؿٝات ايهبري٠ َجٌ َطتػؿ٢ املًو عبدايعصٜص، َٚطتػؿ٢ املًو ؾٝؿ

مجٝع املطتػؿٝات ايطسؾ١ٝ، َع ا٭خر يف اؿطبإ شٜاد٠ عدد ايؿسم ايطب١ٝ يف ساٍ اضتدعت اؿاد١ ذيو، َٔ خ٬ٍ اضتدعا٤ ا٭طبا٤ 

ح َدٜس ايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ٚأٚق .ٚاملُازضني ايؿشٝني ٚايطا٥كني، ٚتٛؾري نُٝات َٔ ايدّ مبدتًـ ؾؿا١ً٥ يف بٓٛى ايدّ ناؾ١

بايطا٥ـ َعتٛم ايعؿُٝٞ، إٔ ا٫ضتعداد ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ بدأت َٓر ٚقٍت َبهس، يكُإ تكدِٜ أؾكٌ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل 

اؿساّ، َ٪ندًا إٔ ايعدٜد َٔ املسانص ايؿش١ٝ ضتعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ ع٢ً كتًـ ايطسقات اييت ٜطًهٗا قٝٛف ايسمحٔ، 

ٚنػـ عٔ إْػا٤ َسنص طٛاز٨ َتهاٌَ ٚفٗص  .عِٝ أقطاّ ايطٛاز٨ يف املطتػؿٝات مبا ؼتاد٘ َٔ ايتذٗٝصاتإقاؾ١ إىل تد

بايعدٜد َٔ ضٝازات اإلضعاف يف َسنص ايؿسش بايبٗٝت٘ ع٢ً طسٜل ايطٌٝ، يٝكدّ خدَات٘ يًعاًَني َٔ زداٍ ا٭َٔ ٚاملػازنٝٓؿٞ خد١َ 

نًٝٛ  400ٜرنس إٔ ؾش١ ايطا٥ـ تػطٞ َطاؾات تؿٌ إىل  .اؿذٝر ٚغريِٖ قٝٛف ايسمحٔ، إىل داْب خد١َ عابسٟ ايطسٜل َٔ

ايطا٥ـ،  –َرت، إذ تعد املدخٌ ايػسقٞ مله١ املهس١َ، ٚتػٗد طسقاتٗا نجاؾ١ يف اؿسن١ أثٓا٤ َٛضِ اؿر، خاؾ١ طسٜل: ايسٜاض 

 .َه١ املهس١َ، طسٜل اؾٓٛب –َه١ املهس١َ، ايهس  –ايطٌٝ 
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 أنف ضببظ وفشد 07نًىسى انحج بـ انذفبع انًذٍَ َستؼذ 
 

 

 املٓٛز٠ املد١ٜٓ - ٚاع

 

أند َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ ايؿسٜل ضًُٝإ بٔ 

عبداهلل ايعُسٚ تهاٌَ دٗٛد مجٝع اؾٗات 

اؿه١َٝٛ ا٭عكا٤ مبذًظ ايدؾاع املدْٞ يف 

ملٛاد١ٗ ايطٛاز٨ خ٬ٍ تٓؿٝر خطط ايدؾاع املدْٞ، 

َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ، ٚاؽاذ اإلدسا٤ات ٚايتدابري 

اؾرتاقًا يًُداطس خ٬ٍ  12ناؾ١ يًٛقا١ٜ َٔ 

 .أعُاٍ اؿر، بٗدف تٛؾري أع٢ً َطتٜٛات ايط١َ٬ يكٝٛف ايسمحٔ أثٓا٤ ٚدٛدِٖ بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس

ايتؿكد١ٜ ٫ضتعدادات ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ اَظ إٔ املدٜس١ٜ ايعاّ يًدؾاع ٚأٚقح يف تؿسٜح ؾشؿٞ خ٬ٍ شٜازت٘ 

آي١ٝ َٚعد٠، إىل داْب  3800َٔ ايكباط ٚا٭ؾساد ٜدعُِٗ َا ٜصٜد ع٢ً  17600املدْٞ اضتعدت ملٛضِ اؿر بأنجس َٔ 

باملٓاؾر ايرب١ٜ ٚايبشس١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚمجٝع طسم اؿر اضتشداخ ايعدٜد َٔ املسانص ٚايؿسم املٛمس١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ اؿذاز 

يًتعاٌَ َع املداطس ا٫ؾرتاق١ٝ ناؾ١، اييت مت زؾدٖا َٔ خ٬ٍ دزاضات زؾد ٚؼًٌٝ املداطس ٚاضتد٬ف ايدزٚع املطتؿاد٠ 

ٜٗدد اؿٝا٠  يف سر ايطٓٛات املاق١ٝ، َجٌ اؿسا٥ل ٚسٛادخ ا٭َطاز ٚايطٍٝٛ، ٚاْٗٝازات املباْٞ ٚايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚنٌ َا

 .ايطبٝع١ٝ خ٬ٍ أعُاٍ اؿر، بايتٓطٝل َع مجٝع ايكطاعات اؿه١َٝٛ املع١ٝٓ بتٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ يف سا٫ت ايطٛاز٨

ٚأغاز ايؿسٜل ايعُسٚ إىل ٚدٛد تعإٚ ٚتٓطٝل ناٌَ بني ايدؾاع املدْٞ ٚا٭َٔ ايعاّ ٚايػ٪ٕٚ ايؿش١ٝ ٚاهل٬ٍ ا٭محس ايطعٛدٟ 

ايصساّ ٚايتداؾع ٚتهدع اؿذاز يف َٛاقع قدد٠، َٔ خ٬ٍ خط١ تتكُٔ َٗاّ دقٝك١ يهٌ د١ٗ. ٚأغاد  يًشد َٔ كاطس

باضتعدادات َدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ يًشؿاظ ع٢ً ض١َ٬ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ خ٬ٍ سر ٖرا ايعاّ، 

يتُازٜٔ اييت ٜتِ تٓؿٝرٖا يسداٍ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ، ٚاييت ت٪ند ٚمبا اطًع عًٝ٘ َٔ اضتعدادات خ٬ٍ ايصٜاز٠، ٚنريو ا

 .خ٬ٍ اؿر -٫ قدز اهلل  -داٖصٜتِٗ يًتعاٌَ َع أْٛاع املداطس ٚاؿٛادخ ناؾ١ اييت قد تكع 
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 استحذاث يشاكض طبُت فٍ انًشبػش نؼالج ضشببث انشًس واإلجهبد انحشاسٌ

 

يطب١ٝ يًكٛات املطًش١، َسانص َتدؿؿ١ اضتشدثت اإلداز٠ ايعا١َ يًددَات ا

باملػاعس املكدض١ يع٬ز قسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ، ٚذيو قُٔ 

ٚأنًُت بعج١ سر اإلداز٠  .اضتعداداتٗا يًُػازن١ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ

ايعا١َ يًددَات ايطب١ٝ يًكٛات املطًش١، اضتعدادٖا ٚداٖصٜتٗا ٫ضتكباٍ 

قٝٛف ايسمحٔ، َٔ خ٬ٍ تػػٌٝ َطتػؿ٢ ايكٛات املطًش١ باملػاعس املكدض١ 

مب٢ٓ، َٚسنص ايكٛات املطًش١ يطب ا٭ضس٠ بدقِ ايٛبس، َٚطتٛؾـ ق٠ٛ 

طتٛؾؿات يف نٌ َٔ عسؾات اإلضٓاد اإلدازٟ باملػُظ، ٚايعدٜد َٔ امل

ٚأٚقح َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًددَات ايطب١ٝ يًكٛات املطًش١، ايًٛا٤ ايدنتٛز ضًُٝإ بٔ قُد املايو، إٔ  .َٚصديؿ١ ٢َٓٚ

َٔ  َػازن١ اـدَات ايطب١ٝ يًكٛات املطًش١، تتُجٌ يف ايكٝاّ بايعدٜد َٔ املٗاّ ايؿش١ٝ ايٛقا١ٝ٥ َٓٗا ٚايع٬د١ٝ يكٝٛف ايسمحٔ،

عٝاد٠ َتدؿؿ١، باإلقاؾ١ إىل  20ضسٜسًا، ٚتكِ  287خ٬ٍ تػػٌٝ َطتػؿٝات ايكٛات املطًش١ باملػاعس املكدض١ بطع١ تؿٌ إىل 

ؾٝدي١ٝ َسنص١ٜ ٚٚسدات يٮغع١ َٚسانص َتدؿؿ١ ملعاؾ١ قسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ ٚايعٓا١ٜ املسنص٠ ٚقطِ خاف 

١ٝ فٗص٠ ػٗٝصًا نا٬ًَ، َٔ أطبا٤ يف كتًـ ايتدؿؿات ٚممسقني ٚؾشٝني، ٚنريو ؾسق١ إضعاؾ١ٝ َٝداْ 20يًعصٍ، ٚتػهٌٝ 

عسبات إضعاف فٗص٠ باملعدات اإلضعاؾ١ٝ اي٬ش١َ، بػسض تكدِٜ ايسعا١ٜ ايؿش١ٝ ملٔ حيتاز إيٝٗا َٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، ٚإلدسا٤ 

ػؿٝات ٚشاز٠ ايؿش١، ملٔ تتطًب سا٫تِٗ زعا١ٜ طب١ٝ َتكد١َ، اإلضعاؾات ٚايع٬ز ٚايتشٌٜٛ إىل َطتػؿٝات ايكٛات املطًش١ أٚ َطت

َسانص إضعاؾ١ٝ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ خازز ْطام املطتػؿ٢، ٚترتنص يف قطات ايكطاز ٚطسم املػا٠، ٚفٗص٠  8ٚاضتشداخ 

ٚأؾاد  .يؿشٞ بني اؿذاز٫ضتكباٍ سا٫ت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ، ٚؾسم زاد١ً تكّٛ بدٚز اإلضعاؾات ا٭ٚي١ٝ ٚايتجكٝـ ا

ايًٛا٤ املايو، إٔ بعج١ اؿر أْٗت داٖصٜتٗا َٔ خ٬ٍ َسنص ايكٛات املطًش١ يطب ا٭ضس٠ بدقِ ايٛبس، ايرٟ حيتٟٛ ع٢ً ايعٝادات يف 

كتًـ ايتدؿؿات ٚاجملٗص٠ بهاٌَ اإلَهاْات ايطب١ٝ ٫ضتكباٍ مجٝع اؿا٫ت، ٜٚتِ تػػًٝ٘ بطاقِ طيب ٚؾين َتدؿـ يف غت٢ 

ا٫ت ايطب١ٝ ٚاإلضعاؾ١ٝ ايطسٜع١. نُا ٜكّٛ أٜكًا مب١ُٗ املػازن١ َع نٌ َٔ ايدؾاع املدْٞ ٚٚشاز٠ ايؿش١ ٚايكطاعات ايؿش١ٝ اجمل

ا٭خس٣ املػازن١ يف املػاعس املكدض١، قُٔ اـط١ ايعا١َ يًشر، إقاؾ١ ؾاٖص١ٜ اإلخ٤٬ ايطيب اؾٟٛ ايتابع يًددَات ايطب١ٝ 

يطاع١، بطا٥سات عُٛد١ٜ يًُطاْد٠ يف سا٫ت ايطٛاز٨ ْٚكٌ اؿا٫ت اؿسد١ ملطتػؿٝات ايكٛات املطًش١ يًكٛات املطًش١ ع٢ً َداز ا

 .املطاْد٠ يف نٌ َٔ دد٠ ٚايطا٥ـ، نُا مت ػٗٝص طا٥سات إخ٤٬ طيب دٟٛ ْؿاث١ َطاْد٠ يف قاؾع١ دد٠ ٚاجملٗص٠ هلرا ايػسض

اإلدازٟ باملػُظ بهاٌَ ايتذٗٝصات، َٔ َعدات ٚؾسٜل عٌُ طيب َتهاٌَ، ٚأقاف أْ٘ مت أٜكا إمتاّ ٚػٗٝص َطتٛؾـ ق٠ٛ اإلضٓاد 

نُا إٔ ٖٓاى عدٜدًا َٔ املطتٛؾؿات اـاؾ١ باـدَات ايطب١ٝ يًكٛات املطًش١ يف نٌ َٔ عسؾات َٚصديؿ١ ٢َٓٚ، اييت مت ػٗٝصٖا 

أيـ َطبٛع١ تٛع١ٜٛ ٚؾش١ٝ  250َ٪خسًا مبا ٜكازب يتكدِٜ ايع٬ز ٚاـد١َ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬د١ٝ يًُسادعني هلا. نُا مت تصٜٚد ايبعج١ 

 ٚبًػات َتعدد٠، يتدعِٝ اؾاْب ايٛقا٥ٞ ٚايتٛعٟٛ يكٝٛف ايسمحٔ
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