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 وسَز انحج َظتأَف جىالته انتفقذَخ عهً أرثبة انطىائف عجز انُقبثخ انعبيخ نهظُبراد وانشيبسيخ انًىحذ

 

 عّ ٚا 2015أغططظ  30ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  15َه١ املهس١َ 

 

اضتأْف َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز ايّٝٛ، 

دٛالت٘ ايتفكد١ٜ ع٢ً َؤضطات أزباب ايطٛا٥ف يًٛقٛف ع٢ً 

ٖـ، مشًت َكس ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات 1435داٖص١ٜ َٚتابع١ االضتعدادات املبهس٠ ؾُٝع املؤضطات ْطام إغساف ايٛشاز٠ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

  .سد مبه١ املهس١ََٚهتب ايصَاش١َ املٛ

ٚيٞ ايعٗد ٚتأتٞ ايصٜاز٠ اْطالقًا يتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد، ْٚا٥ب خادّ اؿسَني ايػسٜفني ٚمسٛ ٚيٞ 

 .، بتٛفري أفكٌ اـدَات ٚناٌَ ايسعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ بكٝٛف ايسمحٔ-سفعِٗ اهلل  -

كدٙ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ايعسض املٛدص عٔ قطِ ايترانس ٚاالعتُادات ٚأبسش األعُاٍ، اييت ٜكّٛ بٗا ٚعسض ٚتابع َعايٝ٘ ٚشٜس اؿر خالٍ تف

ٖـ، َٚا اغتًُت عًٝ٘ َٔ قاٚز ٚأٖداف، قدَٗا َدٜس ايتػػٌٝ املٝداْٞ بايٓكاب١ املٗٓدع عال٤ 1436ملالَح اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

ٜهٕٛ األدا٤ َتُٝص َع سر بدٕٚ سٛادخ ٚاالٖتُاّ بتٛظٝف ايطعٛدٜني، الفتا إىل أ١ُٖٝ االٖتُاّ باملعٗس ايداخًٞ  ٚأند َعايٝ٘ إٔ سهِٝ

ٚاـازدٞ يًشافالت ٚتدزٜب مجٝع ايهٛادز ايعا١ًَ ٚسطٔ االضتكباٍ ٚايرتسٝب باؿذاز، َطتُعا إىل أبسش َطايب غسنات ْكٌ اؿذاز، َٔ 

 .ؿـ يف غؤٕٚ ْكٌ اؿذاز عبداهلل عًٟٛ، اييت تٓاٍٚ فٝٗا ٚقع ايػسنات َٚتطًباتِٗخالٍ ايه١ًُ اييت أيكاٖا املتد

ٌٝ نُا شاز َعايٝ٘ َؿٓع تعب١٦ َا٤ شَصّ مبه١ املهس١َ ايتابع ملهتب ايصَاش١َ املٛسد، ٚقف خالهلا ع٢ً ضري ايعٌُ َٔ خالٍ اإلْتاز ٚايتػػ

دادات٘ بايرتسٝب ٚضكٝا سذاز بٝت اهلل اؿساّ مبسانص ايتٛدٝ٘ مبداخٌ َه١ ٚايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُؿٓع ٚناٌَ داٖص١ٜ املهتب ٚاضتع

عب٠ٛ يف ايطاع١ عد  2000املهس١َ، فُٝا ٚقف ع٢ً انتُاٍ تٓفٝر أعُاٍ املؿٓع املػتٌُ ع٢ً خطني يإلْتاز ، ٜٓتر نٌ خٍط َُٓٗا سٛايٞ 

تُد٠ َٔ َسنص أعاخ شَصّ ب١٦ٝٗ املطاس١ اؾٝٛيٛد١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚىدّ أد٢ْ، َٚٓطك١ ؽصٜٔ ٚخدَات َٚسافل ٚفل أع٢ً املٛاؾفات ايف١ٝٓ ٚاملع

  .املػسٚع ضكٝا سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚفل َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ األٜدٟ ايعا١ًَ ٚٚضا٥ٌ ايتٛشٜع ٚايٓكٌ اؿدٜج١ باملهتب

ذاز ٚتهجٝف االضتعدادات ٚايتذٗٝصات ايالش١َ يت١٦ٝٗ ٚٚد٘ يف ختاّ ايصٜاز٠ بكسٚز٠ تهجٝف اؾٗٛد ٚايعٌُ بسٚح ايفسٜل ايٛاسد نطبًا يسقا اؿ

مجٝع ايطاقات الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ٚسطٔ اضتكباهلِ ٚتٛدٜعِٗ مبا ٜعهظ ايكِٝ اإلضال١َٝ األؾ١ًٝ يف ايكٝاف١، يٝشًُٛا َعِٗ أفكٌ 

اإلخالف يف أدا٤ ايٛادب ػاٙ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، االْطباعات عٔ األزاقٞ املكدض١ ٚأًٖٗا، ساثا ع٢ً برٍ املصٜد َٔ اؾٗد ٚايعطا٤ ٚايتفاْٞ ٚ

  .ٚاضتػعاز ععِ املطؤٚي١ٝ ايعع١ُٝ اييت أٚنًٗا اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل ؿه١َٛ ٚغعب ٖرٙ ايبالد املبازن١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ

ٚايٛؾٍٛ بٗا إىل أفكٌ املطتٜٛات، مبا  ٚأند َعايٞ ايدنتٛز سذاز إٔ ايٛشاز٠ تكف دٓبًا إىل دٓب َع مجٝع املؤضطات يف ضبٌٝ دعِ تًو اؾٗٛد

  .ايكدٜس إٔ ٜٛفل اؾُٝع ملا فٝ٘ خد١َ ٚزاس١ اؿذاز ٜتٛافل َع زؤ١ٜ ٚتٛدٝٗات اؿه١َٛ ايسغٝد٠ سفع٘ اهلل ، ضا٥اًل اهلل ايعًٞ
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 يزكشاً صحُبً تغطٍ يُبطق انحج كبفخ 522يظتشفً و  52وسارح انصحخ : تجهُش وتهُئخ 

 

 عّ ٚا 2015أغططظ  30ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  15ايسٜاض 

 

أند َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًُطتػفٝات بٛشاز٠ ايؿش١ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اإلغساف ايفين يف اؿر ايدنتٛز عبدايعصٜص بٔ ساَد ايػاَدٟ، 

ات ؾش١ٝ ع٢ً إٔ ايٛشاز٠ اضتهًُت مجٝع اإلدسا٤ات ٚايتذٗٝصات ايالش١َ يكُإ ضال١َ اؿذٝر ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚتكدِٜ خدَ

أع٢ً املطتٜٛات يكٝٛف ايسمحٔ )ٚقا١ٝ٥ ٚعالد١ٝ ٚإضعاف١ٝ( ابتدا٤ً َٔ َٓافر ايدخٍٛ يًًُُه١ َسٚزًا مبٓاطل اؿر ٚؾٛاًل يًُػاعس 

 .املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل دٜازِٖ ضاملني غامنني بإذٕ اهلل

 4200ضسٜسًا َٓٗا  5250َطتػف٢ تبًؼ ضعتٗا ايطسٜس١ٜ  25ْ٘ دس٣ ػٗٝص ٚأٚقح ايدنتٛز ايػاَدٟ يف َؤمتس ؾشفٞ عكد َؤخسًا، أ

ضسٜسًا يًطٛازئ، الفتًا ايٓعس إىل إٔ ٖرٙ املطتػفٝات تػطٞ َٓاطل اؿر ناف١،  550ضسٜسًا عٓا١ٜ َسنص٠، ٚ  500ضسٜسًا يًتِٜٓٛ ٚ

َطتػفٝات مبٓطك١  9مبػعس عسفات، ٚ  4ٚ  مبػعس ٢َٓ، 4َطتػفٝات خدَاتٗا يًُسادعني ٚاملسق٢ مبه١ املهس١َ،  7سٝح تكدّ 

 املد١ٜٓ املٓٛز٠، إقاف١ إىل َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ بايعاؾ١ُ املكدض١ اييت تطتعني بٗا ايٛشاز٠ يتكدِٜ خدَات ؽؿؿ١ٝ قُٔ بسْاَر

 .إْكاذ اؿٝا٠ ايرٟ تٓفرٙ ايٛشاز٠ ـفض َعدالت ايٛفا٠ ٚضط اؿذاز

َسنصًا ؾشًٝا  43صًا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ األٚي١ٝ دا٥ًُا َٚٛمسًٝا يدعِ ٖرٙ املطتػفٝات تػٌُ َسن 155ٚأقاف إٔ ايٛشاز٠ ٖٝأت 

َسنصًا ؾشًٝا باملد١ٜٓ املٓٛز٠،  18َسنصًا يًطٛازئ ظطس اؾُسات إقاف١ إىل  16باملػاعس املكدض١، ٚ  78بايعاؾ١ُ املكدض١، ٚ 

ٚضًِ ظُٝع َٓاطل اؿر ٚايطسم ايس٥ٝط١ٝ املؤد١ٜ إيٝٗا، َػريًا إىل إٔ ٚذيو ـد١َ اؿذاز ٚشٚاز َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ 

ؾ١ٓ اإلغساف ايفين يًُطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ باؿر تكِ نب١ َٔ االضتػازٜني ايطعٛدٜني املتُٝصٜٔ يف كتًف ايتدؿؿات 

انص ايؿش١ٝ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ ايؿش١ٝ ٚتعٌُ ع٢ً َداز ايعاّ ٚتكطًع مبٗاّ اإلغساف ايطيب ع٢ً املطتػفٝات ٚاملس

خالٍ َٛضِ اؿر، ٚايتأند َٔ تٛفس َتطًبات ايعٌُ فٝٗا، ٚنريو اإلغساف ع٢ً خدَات ايه٢ً ٚاملٓاظري املكد١َ يف َه١ 

 .املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ اؿر

١ً بتٛشٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ أطبا٤ ٚمتسٜض ٚإدازٜني ع٢ً ٚبّٝٔ ايدنتٛز ايػاَدٟ إٔ ايًذ١ٓ قاَت بايتٓطٝل َع ؾ١ٓ ايك٣ٛ ايعاَ

فسم َؿػس٠ يعالز ساالت اؿسٚم  3فسم عٌُ َتطٛز٠، ٚ  6املطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ ايعا١ًَ يف اؿر، الفتًا أْ٘ دس٣ تػهٌٝ 

١ٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصا٥س٠ يالضتعا١ْ ٚاإلؾابات يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١، فُٝا دس٣ ايتٓطٝل َع ؾ

  .باضتػازٜني يف ؽؿؿات دساس١ املذ ٚاألعؿاب ٚدساس١ ايؿدز ٚدساس١ ايتذٌُٝ ٚدساس١ األٚع١ٝ ايد١َٜٛ
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 وسَز انحج َعتًذ انخطخ انتشغُهُخ نًؤطظخ يطىفٍ حجبج دول جُىة آطُب

 

أغططظ  30ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  15َه١ املهس١َ 

 عّ ٚا 2015

 

اعتُد َعايٞ ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز 

اـط١ ايتػػ١ًٝٝ اييت أعدتٗا َؤضط١ َطٛيف سذاز دٍٚ 

ٖـ، يتكدِٜ  1436دٓٛب آضٝا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ 

اددِٖ أفكٌ ٚأزق٢ اـدَات ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚمتهِٝٓٗ َٔ أدا٤ سذِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١، يٝٓعُٛا باألدٛا٤ اإلميا١ْٝ ط١ًٝ تٛ

ٚأٚقح ز٥ٝظ فًظ إداز٠ املؤضط١ املطٛف ايدنتٛز زأفت بٔ إمساعٌٝ بدز إٔ  .يف األزاقٞ املكدض١ ست٢ َػادزتِٗ إىل أٚطاِْٗ

املؤضط١ تتػسف غد١َ اهلٓد ٚبانطتإ ٚبٓػالدٜؼ ٚأفػاْطتإ ٚضريالْها ٚاملايدٜف َٚٝامناز ْٚٝباٍ، إقاف١ إىل اؿذاز ايكادَني 

ٚبّٝٔ إٔ اـط١ زنصت ع٢ً سػد ناٌَ  .أيف ساز 420ايبشسٜٔ ٚقطس ايبايؼ عددِٖ ٖرا ايعاّ أنجس َٔ  َٔ اإلَازات ٚممًه١

ايطاقات اآلي١ٝ ٚايبػس١ٜ ٚايتك١ٝٓ ٚاـدَات يف املٓاطل اييت ٜطًهٗا اؿذاز إىل داْب تأٌٖٝ ٚإعداد َطٛيف املؤضط١ ٚايػباب 

ضط١ ع٢ً أزض ايٛاقع مبا وكل ايٓذاح هلا، يتهٕٛ أعُاٍ اؿر ْادش١ بهٌ ايطعٛدٟ َٔ خالٍ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ يتٓفٝر خط١ املؤ

َهتبًا، ٚفل َعاٜري "ٖاضب" يطال١َ ٚدٛد٠  118املكاٜٝظ، عال٠ٚ ع٢ً ت١٦ٝٗ َهاتب فُٛعات اـدَات املٝدا١ْٝ ايبايؼ عددٖا 

 .ٚزعا١ٜ غؤِْٚٗ َٓر ٚؾٛهلِ ست٢ َػادزتِٗ ايػرا٤، ٚذيو الضتكباٍ اؿذاز ٚاإلغساف عًِٝٗ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١

ٚأفاد أْ٘ دس٣ خالٍ ٖرا ايعاّ إعاد٠ ٖٝه١ً فًظ إداز٠ املؤضط١ َٔ خالٍ تكٓني َٗاّ َٚطؤٚيٝات نٌ عكٛ َٔ أعكا٤ اجملًظ ٚفل 

بساَر عٌُ آيٞ َعطٝات بطاق١ األدا٤ املتٛاشٕ، ٚنريو تػػٌٝ ايٓعاّ املايٞ يًُؤضط١ ٚفل أْع١ُ إيهرت١ْٝٚ َتطٛز٠ ٚاضتشداخ 

ددٜد٠ يف ؾ١ٓ تك١ٝٓ املعًَٛات، ٚايعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ اؿافالت املك١ً يًشذاز ايكاد١َ َٔ َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠ إىل 

َطانِٓٗ َباغس٠، ٚتػهٌٝ فسٜل يًرتسٝب باؿذاز عٓد ايكدّٚ ٚاملػادز٠، ٚتفعٌٝ ايبالغات عرب َٛقع املؤضط١ اإليهرتْٚٞ َٔ 

ٚأبإ إٔ املؤضط١ قاَت بتٛفري ٚدبات َطبك١ ايطبذ بد١ًٜ يًطٛازئ يف ساٍ عدّ ٚؾٍٛ ايٛدبات يف  .ص٠ ايػدؿ١ٝ احملُٛي١خالٍ األدٗ

ايصَإ ٚاملهإ احملددٜٔ أٚ عدّ ضالَتٗا، ٚأٜكا إعاد٠ ٖٝه١ً ؾ١ٓ ايػؤٕٚ ايعا١َ مبا ٜتٛافل َع املطتذدات املتالسك١ يف املٝدإ، 

ٚأغاز ايدنتٛز زأفت بدز إىل إٔ املؤضط١ ٚقعت ٖرا ايعاّ خط١  .ًذ١ٓ ٚتعصٜصٖا بطٝازات ٚآيٝات ددٜد٠إقاف١ إىل ؼدٜح أضطٍٛ اي

َتها١ًَ يتفعٌٝ املطاز االيهرتْٚٞ ايرٟ أقست٘ ٚشاز٠ اؿر ع٢ً اؿذاز ايرٜٔ ؽدَِٗ املؤضط١، الفتا إىل أْ٘ مت تٛشٜع َٛاقع املؤضط١ 

ْٚٛٙ إىل أْ٘ دس٣ إعداد نٛادز َٔ َٓطٛبٞ َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ يتٓفٝر بسْاَر  .دا١ْٝباملػاعس املكدض١ ع٢ً َهاتب اـد١َ املٝ

تطٜٛف اؿذاز عٓد أدا٥ِٗ يطٛاف ايكدّٚ َٔ خالٍ إؿاقِٗ بدٚز٠ تدزٜب١ٝ، ٚإعداد خط١ َتها١ًَ يتٓفٝر ايرباَر ايتٛع١ٜٛ ايد١ٜٝٓ 

١ ايٓطا١ٝ٥ يف املؤضط١ َٔ خالٍ تػذٝع زؤضا٤ َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ ٚايؿش١ٝ ع٢ً اؿذاز ٚاالضتُساز يف تطٜٛس بساَر عٌُ ايًذٓ

 .ع٢ً تهٜٛٔ ؾإ ْطا١ٝ٥ َٔ َطٛفات املؤضط١ يتتٛىل تٛع١ٝ ٚإزغاد اؿادات َٚتابع سايتٗٔ ايؿش١ٝ
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 يذَز عبو إرشبد انحبفالد َتفقذ يظتىي خذيبد ضُىف انزحًٍ فٍ انًذَُخ انًُىرح

 

 عّ ٚا 2015أغططظ  30ٖـ املٛافل  1436ذٚ ايكعد٠  15املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

تفكد َدٜس عاّ َهتب إزغاد اؿافالت ايٓاق١ً يًشذاز عبداهلل بٔ سطٔ ضٓدٟ َؤخسًا، َكس َهتب إزغاد اؿافالت ايٓاق١ً يًشذاز 

  .املٝدا١ْٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

داز٠ ايس٥ٝطٞ َٚهتب ايعًُٝات ٚاؿسن١ املٝدا١ْٝ ٚاملتابع١ اإلداز١ٜ ٚقطيت ٚدا٤ت ايصٜاز٠ ايتفكد١ٜ يًٛقٛف ع٢ً أدا٤ َهتب اإل

  .اهلذس٠ ٚايرب ٚقط١ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠

ملسافك١  عكب اؾٛي١ عكد ضٓدٟ ايعدٜد َٔ االدتُاعات َع َطؤٚيٞ ٚقٝادٜٞ املهتب ٚاملسغدٜٔ ايرٜٔ مت تدزٜبِٗ عًًُٝا َٚطًهًٝا

  .اؿافالت ايٓاق١ً يًشذاز يف غٛازع َٚٝادٜٔ طٝب١ ايطٝب١

ايدق١ ٚاطًع ضٓدٟ ع٢ً اـطط ايتػػ١ًٝٝ ملهتب املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاإلدسا٤ات املٓع١ُ يطري ايعٌُ َٝداًْٝا ٚإدازًٜا َٚايًٝا ٚايتكٓٝات عاي١ٝ 

 إعدادٖا بايسفع املطاسٞ ملٛاقع ايفٓادم ٚايدٚز ايطه١ٝٓ بٓعاّ يف َتابع١ ضري ٚإزغاد اؿافالت ٚفكًا يًدسا٥ط اإلزغاد١ٜ اييت مت

GPS  اييت تكُٔ ٚؾٍٛ اؿافالت إىل ٚدٗتٗا بأضسع ٚقت ممهٔ َٚٔ أقؿس ايطسم املؤد١ٜ يًُٛاقع املطتٗدف١ بهٌ دق١ اييت

الْطالقتٗا َٔ قط١ َطاز  تكُٔ ضال١َ ٚزاس١ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز َطذد ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، ٚذيو َٓر ايًشع١ األٚىل

قط١ األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠، باإلقاف١ إىل َسافك١ اؿافالت ايكاد١َ عرب ايبٛاب١ اؾٓٛب١ٝ يًُد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚ

  .سذاز ايرب

َكاعف١ اؾٗد ٚزفع دزد١ االضتعداد ٚغدد يف ختاّ شٜازت٘ ملسافل َهتب إزغاد اؿافالت ايٓاق١ً يًشذاز باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ع٢ً قسٚز٠ 

بإغساف  -سفعِٗ اهلل  -يف األٜاّ ايكاد١َ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ مبا ٜتٛانب َع تطًعات ايكٝاد٠ اؿه١ُٝ 

  .ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملٓطك١
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 انًذَُخ انًُىرح.. طهظهخ يٍ انخذيــــبد انتكبيهُخ نخذيخ ضُىف انزحًٍ

 نًحىر انتىعىٌا انًحىر انعالجٍ انًحىر انىقبئٍ تضى قزاثخ طزَز نهحبالد انطبرئخ

 

 

 

 عٛض ايطشُٝٞ -عبدايسمحٔ َسضٞ  -أمحد ايٓٗازٟ تؿٜٛس  -دد ايؿكريٟ أعدٖا يًٓػس َا -أداز ايٓد٠ٚ 

 31/08/2015اإلثٓني 

 

ّٜٛ أَظ إٔ ٖٓاى دٗٛدًا قد١ُ ٚاضتعدادات نبري٠ يت١٦ٝٗ األدٛا٤ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ « املد١ٜٓ»أمجع املػازنٕٛ يف ْد٠ٚ 

بسْاَر عٌُ،  19اغِ بني اإلدازات اؿه١َٝٛ ٚقد بٓٝت ع٢ً ضبع١ أٖداف يتشكٝل باملد١ٜٓ املٓٛز٠، سٝح إٕ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ تتِ بتٓ

َٛظفًا  527فُٝا أظٗست إٔ ٖٓاى ؼٛاًل تكًٓٝا يف بساَر اؿذاز يكُإ ؼطني ايعٌُ ٚايػفاف١ٝ، فكال عٔ ؽؿٝـ بساَر تدزٜب يـ 

ددَات اإلضعاف١ٝ، نريو تطبٝل َطاز إيهرتْٚٞ يًشذاز َٛمسًٝا بفسع اؿر باملد١ٜٓ، ٚػٓٝد أنجس َٔ أيف ١٦َٚ َٛظف َٚتطٛع يً

  .ٚؽؿٝـ قساب١ أيف ٚمخظ ١٦َ ساف١ً يٓكًِٗ َا بني املد١ٜٓ َٚه١

يًّٝٛ ايجاْٞ ع٢ً ايتٛايٞ ْػس تفاؾٌٝ ايٓد٠ٚ ايؿشف١ٝ َع عدد َٔ َدٜسٟ اإلدازات اؿه١َٝٛ ٚممجًٞ اهل٦ٝات « املد١ٜٓ»فُٝا تٛاؾٌ 

١ ايطٝب١ يتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف، ٚفًكا ايعا١ًَ يف َٛضِ اؿر بطٝب

اييت ْعُتٗا بايتعإٚ َع إداز٠ فٓدم داز اإلميإ  -سفع٘ اهلل-يإلَهاْات اييت تكدَٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني 

اسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ْاٜف ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ إْرتنْٛٝٓٓتاٍ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠. ٚبإغساف َباغس َٔ قبٌ ؾ

ايٛشزا٤ ٚشٜس ايداخ١ًٝ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر، َٚتابع١ دا١ُ٥ َٔ قبٌ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 .ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر يف املد١ٜٓ املٓٛز٠

إلبساش َالَح اـطط « ْد٠ٚ اؿر»ع١َٛ ايتها١ًَٝ َٔ اـدَات اييت مت اضتعساقٗا خالٍ أعُاٍ ايك٤ٛ ع٢ً تًو املٓ« املد١ٜٓ»ٚتطًط 

ايتػػ١ًٝٝ ذات ايعالق١ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚتطبٝل املٓع١َٛ ايتها١ًَٝ بني مجٝع اؾٗات يتكدِٜ خدَات ممٝص٠ يكٝٛف ايسمحٔ تستكٞ 

 .ٛاٍ فرت٠ إقا١َ اؿذٝر يف زساب طٝب١ ايطٝب١، ٚذيو خالٍ ط-سفعِٗ اهلل-يتطًعات ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ 
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 َشذد عهً انجىدح وَعهٍ جبهشَخ انًزافق فٍ انًشبعز« تغذَخ انصحخ»رئُض 
 

 

 دد٠ -أمحد اؾٗين 

 31/08/2015اإلثٓني 

 

١ٝ تطبٝل أع٢ً غدد ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايتػر١ٜ يًشر املػسف ايعاّ ع٢ً اإلداز٠ ايعا١َ يًتػر١ٜ بٛشاز٠ ايؿش١ َػازٟ بٔ محد ايدخٌّٝ، ع٢ً أُٖ

َعاٜري اؾٛد٠ ٚايطال١َ ايػرا١ٝ٥ يف ع١ًُٝ تداٍٚ ايػرا٤ يف املطتػفٝات ٚاملسافل ايؿش١ٝ ايعا١ًَ يف خد١َ اؿذاز مبه١ املهس١َ 

ٚاملػاعس املكدض١، نُا دعا إىل تطبٝل ٖرٙ املعاٜري يف نٌ أعُاٍ ايتػر١ٜ ٚإسهاّ ايسقاب١ ٚاإلغساف عٓد تكدِٜ ايٛدبات ايػرا١ٝ٥ ، 

ٚأند ايدخٌّٝ داٖص١ٜ مجٝع أقطاّ ايتػر١ٜ ايعا١ًَ يف املسافل ايؿش١ٝ ٚبايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس، ٚاضتعدادٖا الضتكباٍ قٝٛف 

ايسمحٔ َٚكدَٞ اـدَات ايؿش١ٝ َٔ َٓطٛبٞ ٚشاز٠ ايؿش١ َٔ املٓتدبني ٚاملهًفني بأعُاٍ اؿر هلرا ايعاّ، ٚأث٢ٓ يف ْفظ ايٛقت 

 .َٚٓطٛبٞ أقطاّ ايتػر١ٜ يف إلاش األعُاٍ املٓاط١ بِٗ ٚفل اـط١ املٛقٛع١ هلرا اهلدف ع٢ً دٗٛد شَال٥٘ زؤضا٤

ْٚٛٙ ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايتػر١ٜ بٛشاز٠ ايؿش١ باالضتعدادات ٚاـدَات ايهبري٠، اييت تكدَٗا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني يًشذاز يف 

عا غد١َ قٝٛف ايسمحٔ، نُا ْٛٙ بدعِ َٚتابع١ ٚشٜس ايؿش١ ضبٌٝ تٝطري أعُاٍ اؿر، فٓشٔ دَٚا يف ٖرٙ ايبالد ْتػسف مجٝ

 .ٚايٓا٥ب ٚزؤضا٤ ؾإ اؿر ايؿش١ٝ ايعا١ًَ يف ٚشاز٠ ايؿش١ اييت ال تأيٛ دٗدا يبرٍ أٟ عٌُ أٚ ْػاط ـد١َ ٚزاس١ اؿذٝر

تػر١ٜ مبطتػفٝات املػاعس املكدض١، دا٤ ذيو خالٍ تسأع املػسف ايعاّ ع٢ً ايتػر١ٜ بٛشاز٠ ايؿش١ يالدتُاع ايجاْٞ َع زؤضا٤ أقطاّ اي

 .ٚايرٟ اْعكد ؾباح أَظ األسد، بكاع١ االدتُاعات يف ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبشافع١ دد٠

َٔ داْب٘، أٚقح َٓطل ايتػر١ٜ بؿش١ َه١ املهس١َ ابساِٖٝ َٓؿٛز عط١ٝ إٔ االدتُاع اْعكد عكٛز أعكا٤ ايًذ١ٓ ايف١ٝٓ، ٚمتت 

اؿر ٚتٛسٝد أعُاٍ ايتػر١ٜ ٚاعتُاد ًَفات ايعُاي١ باملٛاقع ٚٚقع خط١ ايطٛازئ ايبد١ًٜ يًتػر١ٜ خالي٘ َٓاقػ١ خط١ أعُاٍ ايتػر١ٜ يف 

أثٓا٤ املٛضِ. ٚأغاز عط١ٝ إىل إٔ أعكا٤ ايًذ١ٓ َٚتعٗدٟ ايتػر١ٜ قدَٛا يف االدتُاع عسًقا َتهاَاًل عٔ داٖص١ٜ املٛاقع َٔ ؾٝا١ْ 

 إطاز االضتعدادات املتٛاؾ١ً يًذ١ٓ ايتػر١ٜ بٛشاز٠ ايؿش١، قاّ َػازٟ ايدخٌٝ قبٌ ٚيف .ْٚعاف١ ٚػٗٝصات أخس٣ َتعًك١ بٗرٙ األقطاّ

 .االدتُاع ظٛي١ َٝدا١ْٝ ع٢ً َطتػفٝات املػاعس املكدض١

ٚنإ ايدخٌّٝ قد عكد ادتُاعا خاؾا َع َدٜس ايػؤٕٚ ايؿش١ٝ مبشافع١ دد٠ ايدنتٛز َبازى بٔ سطٔ عطريٟ ْاقػا خالي٘ دعِ 

ايتػر١ٜ يف املطتػفٝات ٚآيٝات اؾٛد٠ املعٍُٛ بٗا يف ٖرٙ األقطاّ، ٚنريو اضتعدادات ؾش١ دد٠ يًشر ٚخؿٛؾا ؾش١ دد٠ ألقطاّ 

 .يف فاٍ ايتػر١ٜ ايؿش١ٝ
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 انفُصم َىجه يؤطظبد انطىافخ ثًزاعبح انطبقخ االطتُعبثُخ نهحزو فٍ تفىَج حجبجهب

 الحج تتوعد الشركات المخالفة بالعقوبات

 

 
 املهس١َ َه١ -عًٞ ايعُريٟ 

 31/08/2015اإلثٓني 

 

ٚد٘ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر املسنص١ٜ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خايد 

ايفٝؿٌ بايتأنٝد ع٢ً غسنات َٚؤضطات سذاز ايداخٌ بعدّ ايتعذٌ يف َػادز٠ ايػسو١ ايهرب٣ َٔ اؿذاز ايرٜٔ تكّٛ غدَتِٗ 

جاْٞ عػس.ٚطايب مسٛٙ يف بسق١ٝ َٛد١ٗ يٛشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذاز ٚشاز٠ اؿر عح َٔ َػعس ٢َٓ إىل َه١ املهس١َ ّٜٛ اي

ايػسنات ع٢ً تٛشٜع َػادز٠ سذادٗا بٓطب َتطا١ٜٚ بني َٜٛٞ ايجاْٞ عػس ٚايجايح عػس َساعا٠ يًطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًشسّ ايػسٜف 

 .ٚظسٚف ايعٌُ اؾاز١ٜ سايٝا

ع٢ً ْطد١ َٓ٘ بكسٚز٠ « املد١ٜٓ» تعُِٝ عادٌ يػسنات َٚؤضطات سذاز ايداخٌ سؿًت ٚغدد ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذاز يف

االيتصاّ بتٛشٜع َػادز٠ اؿذاز َٔ َػعس ٢َٓ ٚقبط بساَر تٛد٘ اؿذاز يسَٞ اؾُسات يف غري املٛاعٝد املدؿؿ١ هلِ َؤندا إٔ 

 .ايٛشاز٠ ضتكّٛ مبشاضب١ ايػسنات املدايف١

ع٢ً « اؿر َٓدفض ايتهًف١»أَظ يف طسح عدد َٔ املدُٝات اـاؾ١ عذاز ايداخٌ يف بسْاَر َٔ د١ٗ ثا١ْٝ بدأت ايٛشاز٠ 

 .ايػسنات ٚاملؤضطات ايساغب١ يف االغرتاى بايربْاَر ٚاييت مل ىؿـ هلا كُٝات يف املسس١ً ايجا١ْٝ

سادا ٚاملدِٝ زقِ  180ا َسبعا ٜٚطتٛعب َرت 290َٚطاست٘ « ب»ف١٦  2005ٚبٝٓت ايٛشاز٠ إٔ املدُٝات ايػاغس٠ يدٜٗا ٖٞ املدِٝ زقِ 

 .سذاز 305ٜٚطتٛعب « ٖـ»ف١٦  5064سادا ٚاملدِٝ زقِ  613ٜٚطتٛعب « ٖـ»ف١٦  5030

َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ طايبت ايٛشاز٠ ايػسنات اييت ؾدز تساخٝـ سر ؿذادٗا بايتٛاؾٌ َعِٗ ٚإبالغِٗ بكسٚز٠ اؿؿٍٛ ع٢ً تطعُٝات 

قبٌ تٛدِٗٗ إىل املػاعس املكدض١ ٚإطالعِٗ ع٢ً بسْاَر ايسسالت املػت١ًُ ع٢ً أَانٔ « صا املٛمس١ٝايًكاح ايسباعٞ / اإلْفًْٛ»اؿر 

 .َٚٛاعٝد ايتذُع ٚايتٓكالت ٚايتأنٝد عًِٝٗ بأ١ُٖٝ االيتصاّ مبٛاعٝد زَٞ اؾُسات َٚٛاعٝد زسالت قطاز املػاعس
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 انعبيىدٌ َتفقذ اطتعذاداد يُُبء جذح الطتقجبل انحجبج

 

دد٠ - ايسفاعٞ ساَد  

 31/08/2015 اإلثٓني

 

شاز ز٥ٝظ املؤضط١ ايعا١َ يًُٛا٤٢ْ ايدنتٛز ْبٌٝ بٔ قُد 

ايعاَٛدٟ َؤخًسا َٝٓا٤ دد٠ اإلضالَٞ ٜسافك٘ َدٜس عاّ 

املٝٓا٤ ايهابنت عبداهلل بٔ عٛاد ايصَعٞ، سٝح مشًت 

ايصٜاز٠ تفكد قط١ اؿاٜٚات اؾٓٛب١ٝ، ٚقط١ ايسناب، 

بٗا ٚاضتعدادات املٝٓا٤ ٚاؾٗات  ٚاطًع ع٢ً ضري ايعٌُ

ايعا١ًَ باحملط١ الضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ ٚتكدِٜ ناف١ 

اـدَات ٚايتطٗٝالت ايالش١َ قُاًْا يساستِٗ، نُا شاز 

 ..قط١ املٛاغٞ اؿ١ٝ يالطالع ع٢ً االضتعدادات بٗا الضتكباٍ َا ٜكازب ًَٕٝٛ زأع َٔ األقاسٞ ؿر ٖرا ايعاّ

 .ع٢ً َساسٌ تٓفٝر املػسٚعات اييت ٜػٗدٖا َٝٓا٤ دد٠ اإلضالَٞ سٝح اضتُع إىل غسح َفؿٌ عٓٗا ٚتكُٓت ايصٜاز٠ االطالع

َٔ د١ٗ أخس٣، زع٢ ز٥ٝظ املؤضط١ ايعا١َ يًُٛا٤٢ْ سفٌ تهسِٜ غسنا٤ املٝٓا٤ َٔ اإلدازات اؿه١َٝٛ ايعا١ًَ ب٘ ٚغسنات ايكطاع 

 .مبب٢ٓ بسز املساقب١ ايبشسٟ باملٝٓا٤اـاف َػػًٞ قطات املٓاٚي١ يف سفٌ أقِٝ بٗرٙ املٓاضب١ 
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 حبفهخ نُقم انحجبج ثٍُ انًشبعز 50811حجبر: أططىل حذَث َضى 

 طبنت َقبثخ انظُبراد ثبطتجُبٌ نقُبص رضب ضُىف انزحًٍ

 

 

 َه١ املهس١َ -قُد زابع ضًُٝإ 

 31/08/2015اإلثٓني 

 

ضتعداداتٗا يتكدِٜ أفكٌ اـدَات ٚضبٌ ايساس١ يكاؾد٣ ٚشٚاز أند ٚشٜس اؿر د. بٓدز سذاز إٔ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات أنًُت إ

ساف١ً فٗص٠ بأسداخ ايتذٗٝصات اؿدٜج١ َػريًا إٔ ٚشازت٘ تطع٢ ضًٜٓٛا  17800بٝت اهلل اؿساّ ٚفل أضطٍٛ ْكٌ َتهاٌَ ٜكِ 

ٕٛ ع٢ً زاس١ اؿذاز ٜٚؤَٕٓٛ يتطٜٛس أعُاٍ ْكٌ اؿذاز يتٛفري ْكٌ آَٔ َّٚٝطس ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚتأٌٖٝ ضا٥كني وافع

 ضالَتِٗ

عكب شٜازت٘ يًٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات ٚادتُاع٘ َع ز٥ٝظ عاّ ايٓكاب١ املهًف ايًٛا٤ ّ. أمحد بٔ عبداهلل « املد١ٜٓ»ٚقاٍ ف٢ تؿسٜح يـ 

از ٚايبايؼ مسبا٠ٚ ٚاجملًظ االضتػازٟ ـدَات ايٓكٌ ٚاملهٕٛ َٔ بعض َالى ايػسنات عكٛز َدٜسٟ عُّٛ غسنات ْكٌ اؿذ

( غسن١ ٚذيو يًٛقٛف ع٢ً أعُاٍ َٚٗاّ ايٓكاب١ املٓٛط١ بٗا ٚاملطتذدات يف ْكٌ اؿذاز إ املًُه١ اضتطاعت تأَني 21عددٖا )

 ٚتٛفري أضطٍٛ ْكٌ َتهاٌَ َصٚد بأسدخ ْعِ ايٓكاب١ ايعامل١ٝ ٚتتُٝص ايباؾات بأدٗص٠ ايتهٝٝف ٚدٚزات َٝاٙ ٚٚضا٥ٌ ضال١َ

ٖـ ، ٚٚد٘ اؿذاز 1436ـطط ايتػػ١ًٝٝ اييت أعدتٗا ايٓكاب١ ٚغسنات ْكٌ اؿذاز ٚاالضتعدادات ملٛضِ سر نُا اطًع ايٛشٜسع٢ً ا

ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات يًكٝاّ مبػسٚع اضتبٝإ قٝاع زقا اؿذاز ـدَات ايٓكٌ َٓر ٚؾٛهلِ إىل أزض املًُه١ إىل َػادزت٘ ٚذيو 

 .َٔ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات بإغساف َباغس َٔ ايٛشاز٠ ٚٚناي١ ايتدطٝط ٚايتطٜٛس يتشطني خد١َ ايٓكٌ ٚمت إعداد فسٜل عٌُ َدزب

َّٓت يكٝٛف ايسمحٔ يف ٖرا املٛضِ  َٔ داْب٘ أٚقح األَني ايعاّ هل١٦ٝ ايٓكاب١ املتشدخ ايسمسٞ َسٚإ شبٝدٟ إٔ غسنات ْكٌ اؿذاز أ

 ( زٜا280.000.000ٍفتٗا َا ٜكازب )( ساف١ً سدٜج١ ٚفٗص٠ بدٚزات َٝاٙ ٚٚضا٥ٌ ضال١َ بًػت ته701ً)
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 تظتقجم طالئع انحجبج األتزاك« 5»يجًىعخ انخذيخ انًُذاَُخ 

 

 مجعإ ايهٓاْٞ –َه١ املهس١َ 

 

" مبؤضط١ َطٛيف 1بدأت فُٛعات اـدَات املٝدا١ْٝ زقِ "    

سذاز تسنٝا َٚطًُٞ اٚزٚبا ٚاَرينا ٚاضرتايٝا اضتكباٍ طال٥ع 

دا٤ فسٜك١ سر ٖرا ايعاّ ٚذيو عكٛز اؿذاز االتساى ايكادَني أل

 ايكٓؿٌ ايعاّ ايرتنٞ االضتاذ فهست اٚشٚز ًَٚشل ايػؤٕٚ ايد١ٜٝٓ ايجكاف١ٝ ايرتنٞ ٚعدد َٔ اعٝإ ٚعُد االسٝا٤ مبه١ املهس١َ

تؿاٍ بني ٜٚتكُٔ بسْاَر ٖرا ايعاّ ٚفكا ملا أٚقش٘ ز٥ٝظ اجملُٛع١ املطٛف امحد بٔ ؾاحل سًيب ايعٌُ ع٢ً خًل سًكات تٛاؾٌ ٚا

 .ز٥ٝظ ٚأعكا٤ فُٛع١ اـد١َ ٚاؿذاز، إلغعازِٖ بأِْٗ داخٌ ٚطِٓٗ ٚبني ذِٜٚٗ

ٚيفت إىل اضتكباٍ اؿذاز مبٝاٙ شَصّ باضتدداّ "ايدٚزم ٚايطاض١" نتعبري ع٢ً اضتُساز املطٛفني يف اؿفاظ ع٢ً تساخ آبا٥ِٗ 

صٟ ايتكًٝدٟ يًصَاش١َ، يتهٕٛ أٚىل قطسات املٝاٙ اييت ٜػسبٗا ٚأددادِٖ، فُٝا ٜكّٛ ع٢ً ع١ًُٝ ايطكٝا أغداف َؤًٖٕٛ ٜستدٕٚ اي

ساز َٔ تسنٝا َػريا إىل اْ٘ مت  4000اؿاز َٔ َٝاٙ شَصّ. ٚاٚقح إٔ عدد اؿذاز ايرٜٔ تتػسف فُٛع١ اـد١َ املٝدا١ْٝ ٜبًؼ 

 .تكدِٜ ايكٝاف١ امله١ٝ هلِ أثٓا٤ اضتكباهلِ، َٚٓشِٗ باقات َٔ ايٛزٚد



 

 
 

12 

 

 َتًُبً وَتًُخ 01تتكفم ثحج « ُخانشؤوٌ االجتًبع»

 

 ؾاحل اؿُٝدٟ -ايسٜاض 

ٚد٘ ٚشٜس ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ د. َادد بٔ عبداهلل ايكؿيب بتٓفٝر بسْاَر سر األٜتاّ     

َٔ أبٓا٤ ٚبٓات ايٛشاز٠ يف كتًف َٓاطل املًُه١، َٔ املػُٛيني بسعا١ٜ  60هلرا ايعاّ ٍ

 .ايُٓٛذد١ٝدٚز ايرتب١ٝ االدتُاع١ٝ َٚؤضطات ايرتب١ٝ 

ٚقاٍ د. عبداهلل بٔ ضعٛد بٔ َعٝكٌ ٚنٌٝ ٚشاز٠ ايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ يًسعا١ٜ االدتُاع١ٝ 

ٚاألضس٠ إٕ ذيو ايربْاَر ٜأتٞ اَتدادًا يًسعا١ٜ ٚايعٓا١ٜ ٚاالٖتُاّ ايرٟ تٛيٝ٘ ايٛشاز٠ 

ألبٓا٥ٗا ٚبٓاتٗا، َػريًا إىل إٔ ٖرا ايربْاَر دا٤ بٓا٤ ع٢ً تٛدٝ٘ ٚشٜس ايػؤٕٚ 

 .تُاع١ٝاالد

ٚأقاف إٔ اإلداز٠ ايعا١َ يًرباَر ٚاألْػط١ يف ٚناي١ ايٛشاز٠ يًسعا١ٜ االدتُاع١ٝ ٚاألضس٠ تابعت ايرتغٝح ٚايتطذٌٝ يًساغبني يف اؿر 

 .َٔ ايفسٚع اييت تسعاٖا يف مجٝع َٓاطل املًُه١

ٚقد غازنت فُٛع١ َٔ ايفسٚع ٖٚٞ دٚز ايرتب١ٝ االدتُاع١ٝ يًبٓني يف نٌ َٔ ايسٜاض، ٚبسٜد٠، ٚأبٗا، ٚغكسا٤، َٚسنص األَري 

( 720ضًطإ يسعا١ٜ األٜتاّ يف ايدَاّ، َٚؤضط١ ايرتب١ٝ ايُٓٛذد١ٝ يف ايسٜاض ٚدد٠، ٚبًػت تهًف١ تطذٌٝ املػازنني يف ايربْاَر )

 .ـد١َ سذاز ايداخٌ، ٚغازنت بعض غسنات اؿر َػهٛز٠ يف املطا١ُٖ ببعض تهايٝف ايربْاَر أيف زٜاٍ َع محالت َؿسس١

 ٚذنس ابٔ َعٝكٌ إٔ األٖداف ايطا١َٝ ٚاآلثاز اإلهاب١ٝ اييت سككٗا ايربْاَر خالٍ األعٛاّ املاق١ٝ هلا األثس ايهبري يف ْفٛع األٜتاّ

 .ػازن١ فٝ٘مما دعا ايٛشاز٠ الضتُساز ايربْاَر ٚسجِٗ ع٢ً امل
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 تفقذ يكتت انشيبسيخ وَقبثخ انظُبراد

 وسَز انحج َشذد عهً حظٍ انتعبيم يع انحجبج

 

 م 53:30:22    03/30/5302( المكرمة مكة) الحميدي خالد

 

تفكد ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز أَظ َهتب 

ايصَاش١َ املٛسد ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات، ٚادتُع مبطؤٚيٞ 

 .ددا ع٢ً تٛظٝف ايطعٛدٜني ٚتٛفري ايٓكٌ اآلَٔ يًشذاز ٚسطٔ ايتعاٌَ َعِٗايٓكاب١، َػ

ٚعح ايٛشٜس َع إداز٠ فًظ َهتب ايصَاش١َ املٛسد ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات داٖص١ٜ تٓفٝر اـطط ايتػػ١ًٝٝ ملهتب ايصَاش١َ بد٤ا 

دد٠ ايطسٜع ٚايرتسٝب بِٗ بتكدِٜ عبٛات َا٤  -باضتكباٍ قٝٛف ايسمحٔ يد٣ ٚؾٛهلِ إىل َسنص اضتكباٍ اؿذاز بطسٜل َه١ 

س اؿر ع٢ً داٖص١ٜ اؾُٝع ٚتهاٌَ االضتعداد، َؤندا أ١ُٖٝ قٝاّ املطؤٚيني بٛادبِٗ ػاٙ قٝٛف ٚاطُإٔ ٚشٜ .شَصّ َربد٠ هلِ

ايسمحٔ ٚتٛشٜع َا٤ شَصّ املبازى سطب املكسز يهٌ ساز عٔ طسٜل املهاتب املٝدا١ْٝ ايتابع١ ملهتب ايصَاش١َ يف َطانٔ اؿذاز 

 .ٚايتأند َٔ تطًُٝٗا هلِ َع املتابع١ ٚاملساقب١ َٝداْٝا

ٚطايب د. اؿذاز َطؤٚيٞ ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات بكسٚز٠ االعتٓا٤ باملعٗس اـازدٞ ٚايداخًٞ يًشافالت َع أ١ُٖٝ تدزٜب اؾُٝع ع٢ً 

سطٔ اضتكباٍ اؿذاز، الفتا إىل أ١ُٖٝ ايتٛظٝف األَجٌ يرباَر ايٓكاب١ ٚايػسنات اييت تكّٛ بٓكٌ ايٓطب١ ايهبري٠ َٔ اؿذاز، َػريا 

 .تٛفري اؿافالت اآل١َٓ يًشذاز يف ناف١ َساسٌ ايٓكٌ ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً مجٝع ايػسنات بتٛفري ايطا٥كني ٚاؿافالت ايبد١ًٜإىل أ١ُٖٝ 

ٚاضتُع ٚشٜس اؿر إىل َٛدص عٔ ايعٌُ قطِ ايترانس ٚاالعتُادات، ٚاطًع ع٢ً عسض َس٥ٞ ألبسش َالَح اـط١ ايتػػ١ًٝٝ ملٛضِ 

 .اؿر

ؿٓع تعب١٦ َا٤ شَصّ مبه١ املهس١َ ايتابع ملهتب ايصَاش١َ املٛسد، ع٢ً أ١ُٖٝ اؿسف ع٢ً تٛؾٌٝ ٚغدد د. اؿذاز خالٍ تفكدٙ مل

َا٤ شَصّ يهاف١ َطانٔ اؿذاز َع َتابع١ تعكِٝ ْٚعاف١ ايعبٛات ايهبري٠ اييت ٜعاد تعب٦تٗا أنجس َٔ َس٠ باعتبازٖا تٛقع ع٢ً 

 .ايربادات

( عب٠ٛ يف ايطاع١ يهٌ خط َٚٓطك١ ايتدصٜٔ ٚخدَات 2000خط اإلْتاز بطاق١ ) ٚٚقف ايٛشٜس ع٢ً انتُاٍ تٓفٝر املؿٓع ٚغاٖد

املسافل ٚفل أع٢ً املٛاؾفات ايف١ٝٓ املعتُد٠ َٔ َسنص أعاخ شَصّ ب١٦ٝٗ املطاس١ اؾٝٛيٛد١ٝ ايطعٛد١ٜ، ٚٚد٘ مبكاعف١ اؾٗٛد 

 .\قٝٛف ايسمحٔ ٚتهٝجف االضتعدادات ٚايتذٗٝصات ايالش١َ يت١٦ٝٗ نٌ َا َٔ غأْ٘ ايتطٌٗٝ ع٢ً
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 :«عكبظ»ال تصبرَح نهًتىاجذٍَ ثبنخبرج.. انشزَف نـ

 يقعذا شبغزا نحجبج انذاخم 38990

 ّ 20:03:56    30/08/2015( املهس١َ َه١) اؿُٝدٟ خايد

أند ٚنٌٝ ٚشٜس اؿر يػؤٕٚ اؿر ايدنتٛز سطني ايػسٜف أْ٘ 

٘ ال ٜٛدد أٟ خالف بني ايٛشاز٠ ٚغسنات سذاز ايداخٌ، َبٝٓا أْ

ٚقاٍ يف تؿسٜح  .ال تؿدز تؿازٜح ملٔ ِٖ خازز املًُه١

أيف َٛاطٔ َٚكِٝ سذص َكاعدِٖ ألدا٤  140أمت «: عهاظ»يـ

أيف َكعد يد٣  38َٓاضو اؿر ٖرا ايعاّ، ٚمل ٜتبل ض٣ٛ 

إٜداع املبايؼ يف  َؤند .َكعدا ٜتِ اؿذص هلا عٔ طسٜل املطاز اإليهرتْٚٞ ع٢ً َٛقع ايٛشاز٠ 990غسنات سذاز ايداخٌ، إقاف١ إىل 

سطاب غسنات سذاز ايداخٌ سطب آي١ٝ ايطباع١ اآلي١ٝ املعتُد٠ يد٣ اؾُٝع َٔ ع١ًُٝ ؼٌٜٛ ٚإٜداع َستني يف ايّٝٛ، مبذسد طباع١ 

ايتؿازٜح ٚيٝظ املٛافك١ ع٢ً ايتؿازٜح، ٚقاٍ نجري َٔ ايػسنات مت إٜداع املبايؼ املدؿؿ١ هلا َٔ ق١ُٝ سذص َكاعد سذاز ايداخٌ 

مٔ يف ٚشاز٠ اؿر ْٗٝب ٚمح »ٚقاٍ:  .َٛز تطري بػهٌ ؾشٝح ٚإذا نإ ٖٓاى تأخس فٗٛ َٔ ايػسنات املتأخس٠ يف إدسا٤اتٗاٚاأل

أيفا  140، َبٝٓا إٔ «أيف َكعد( 38غسنات سذاز ايداخٌ ع٢ً ضسع١ تطذٌٝ سذادٗا َٔ املٛاطٓني ٚاملكُٝني ع٢ً املكاعد املتبٝك١ )

َكعدا  990ِ ع٢ً املكاعد ألدا٤ َٓاضو اؿر، ٚأمتٛا تطدٜد املبايؼ خالٍ امل١ًٗ املتبك١ٝ، ٚمل ٜبل ض٣ٛ أنًُٛا تطذٌٝ بٝاْاتِٗ ٚسذصٖ

%( اييت ٜتِ 10( أيف َكعد ٖٞ ْطب١ ايـ)38َٔ املكاعد اييت ٜتِ اؿذص هلا عٔ طسٜل املطاز اإليهرتْٚٞ ع٢ً َٛقع ايٛشاز٠ خالف ايـ)

ٚزدا ع٢ً ضؤاٍ  «.يرا مٔ مح ع٢ً ضسع١ اإللاش ٚإمتاّ ع١ًُٝ ايتطذٌٝ»اغس٠، ايتطذٌٝ عًٝٗا عٔ طسٜل َهاتب ايػسنات َب

ايٛشاز٠ قاَت بإْػا٤ املطاز اإليهرتْٚٞ ٚتطع٢ يكبط ع١ًُٝ »عٔ اـالف بني ٚشاز٠ اؿر ٚايػسنات، قاٍ د. ايػسٜف: « عهاظ»

ٌ ايٛشاز٠ َٓ٘ ؼكٝل ايتٝطس ٚايتطٌٗٝ ع٢ً املٛاطٓني املػاال٠ املتصاٜد٠ يف أضعاز محالت سذاز ايداخٌ َٔ قبٌ بعض ايػسنات، ٚتأَ

ٚاملكُٝني يف أدا٤ َٓاضو ايسنٔ اـاَظ ٚنريو ايتطٌٗٝ يف ع١ًُٝ إمتاّ إدسا٤ات اختٝاز ايػسنات اييت تٓاضبِٗ، سٝح إٕ نٌ 

 َػعس ٢َٓ، ٚنريو غسنات اؿر أَاّ طايب اـد١َ يف اؿر قدد٠ أضعازٖا ٚٚاقش١ اـدَات ٚقدد٠ أٜكا َٛاقع كُٝاتٗا يف

مٔ يف ٚشاز٠ اؿر َاقٕٛ يف تطبٝل املطاز »ٚأقاف  «.اـدَات اإلقاف١ٝ، ٚبايتايٞ بإَهإ اؿاز اختٝاز َا ٜٓاضب٘ َٔ ايػسنات

 «.اإليهرتْٚٞ يًككا٤ ع٢ً اؿُالت اي١ُٖٝٛ ٚعًُٝات ايٓؿب ٚاالستٝاٍ يف اؿر َٔ قعاف ايٓفٛع ٚاييت ٜتعسض هلا املٛاطٔ ٚاملكِٝ

بعد املطاز اإليهرتْٚٞ أؾبح يٓا قاعد٠ بٝاْات بأمسا٤ مجٝع سذاز ايداخٌ ٚبايػسنات اييت »ختتِ ٚنٌٝ ٚشٜس اؿر يػؤٕٚ اؿر: ٚا

تكدّ هلِ اـدَات ٚٚقع ايعالق١ بني ايطسفني، َٚٔ أٖداف املطاز اإليهرتْٚٞ إٔ تهٕٛ املكاعد َتاس١ يًذُٝع إيهرتْٚٝا دٕٚ 

 .أٚ ايػفاع١، ٖٚٓاى فٛا٥د َٔ تطبٝل املطاز يًػسنات َٔ سٝح خفض ايتهًف١ ايتػػ١ًٝاؿاد١ ألٟ ْٛع َٔ ايٛاضط١ 
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ت بٛشاز٠ ايؿش١ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اإلغساف ايفين يف اؿر ايدنتٛز عبدايعصٜص بٔ ساَد ايػاَدٟ أند َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًُطتػفٝا

إٔ ايٛشاز٠ اضتهًُت ناف١ اإلدسا٤ات ٚايتذٗٝصات ايالش١َ يكُإ ضال١َ اؿذٝر ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚتكدِٜ خدَات ؾش١ٝ ع٢ً 

ٔ َٓافر ايدخٍٛ يًًُُه١ َسٚزا مبٓاطل اؿر ٚؾٛال يًُػاعس أع٢ً املطتٜٛات يكٝٛف ايسمحٔ )ٚقا١ٝ٥ ٚعالد١ٝ ٚإضعاف١ٝ( ابتدا٤ َ

 .املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل دٜازِٖ ضاملني غامنني بإذٕ اهلل

يًطٛازئ(، الفتا إىل  550عٓا١ٜ َسنص٠ ٚ 500يًتِٜٓٛ ٚ 4200ضسٜسا ) 5250( َطتػف٢ تبًؼ ضعتٗا ايطسٜس١ٜ 25ٚأٚقح أْ٘ مت ػٗٝص )

( مبػعس 4( َطتػفٝات خدَاتٗا يًُسادعني ٚاملسق٢ مبه١ املهس١َ، ٚ)7ملطتػفٝات تػطٞ ناف١ َٓاطل اؿر سٝح تكدّ )إٔ ٖرٙ ا

( َطتػفٝات مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠، إقاف١ إىل َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ بايعاؾ١ُ املكدض١ اييت 9( مبػعس عسفات، ٚ)٢َٓ4، ٚ)

 .ؽؿؿ١ٝ قُٔ بسْاَر إْكاذ اؿٝا٠ ايرٟ تٓفرٙ ايٛشاز٠ ـفض َعدالت ايٛفا٠ ٚضط اؿذازتطتعني بٗا ايٛشاز٠ يتكدِٜ خدَات 

( َسنصا دا٥ُا َٚٛمسٝا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ األٚي١ٝ يدعِ ٖرٙ املطتػفٝات 155ٚأقاف د. ايػاَدٟ يف يكا٤ ؾشفٞ إٔ ايٛشاز٠ ٖٝأت )

( 18( َسنصا يًطٛازئ ظطس اؾُسات إقاف١ إىل )16( باملػاعس املكدض١ ٚ)78( َسنصا ؾشٝا بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚ)43تػٌُ )

ـد١َ اؿذاز ٚشٚاز َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ بهاف١ َٓاطل اؿر ٚايطسم ايس٥ٝط١ٝ  َسنصا ؾشٝا باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚذيو

املؤد١ٜ إيٝٗا. ٚأغاز إىل إٔ ؾ١ٓ اإلغساف ايفين باؿر يًُطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ تكِ نب١ َٔ االضتػازٜني ايطعٛدٜني املتُٝصٜٔ 

ّ ٚتكطًع مبٗاّ اإلغساف ايطيب ع٢ً املطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ يف َه١ يف كتًف ايتدؿؿات ايؿش١ٝ ٚتعٌُ ع٢ً َداز ايعا

املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ اؿر ٚايتأند َٔ تٛفس َتطًبات ايعٌُ فٝٗا، ٚنريو اإلغساف ع٢ً خدَات ايه٢ً ٚاملٓاظري 

َت بايتٓطٝل َع ؾ١ٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ بتٛشٜع ايك٣ٛ ٚبني إٔ ايًذ١ٓ قا .املكد١َ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ اؿر

( فسم عٌُ َتطٛز٠ 6ايعا١ًَ َٔ أطبا٤ ٚمتسٜض ٚإدازٜني ع٢ً املطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ ايعا١ًَ يف اؿر، الفتا إىل أْ٘ مت تػهٌٝ)

اعس املكدض١ فُٝا مت ايتٓطٝل َع ( فسم َؿػس٠ يعالز ساالت اؿسٚم ٚاإلؾابات يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػ3ٚ)

ؾ١ٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصا٥س٠ يالضتعا١ْ باضتػازٜني يف ؽؿؿات دساس١ املذ ٚاألعؿاب ٚدساس١ ايؿدز ٚدساس١ ايتذٌُٝ ٚدساس١ 

٘ مت ٚسٍٛ اضتعدادات ايٛشاز٠ ملٛاد١ٗ ٚعالز ساالت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ أٚقح ايدنتٛز ايػاَدٟ أْ .األٚع١ٝ ايد١َٜٛ

( َسٚس١ إزذاذ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚذيو ؼطبا يالزتفاع املتٛقع يف دزدات 96( َساٚح إزذاذ بازد بايعاؾ١ُ املكدض١ ٚ)208تأَني عدد )
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ٚأقاف إٔ ايًذ١ٓ قاَت بٛقع ضٝاضات  .اؿساز٠ أثٓا٤ َٛضِ اؿر َع ػٗٝص غسف خاؾ١ هلرٙ املساٚح يكُإ تؿسٜف َٝاٙ اإلزذاذ

اـاؾ١ عاالت ايتعسض يإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ سٝح ٜتِ ْػسٖا ع٢ً َٛقع ايٛشاز٠ ع٢ً اإلْرتْت ٚهسٟ ٚإدسا٤ات ايعٌُ 

سايٝا ايتٓطٝل َع َٓع١ُ ايؿش١ ايعامل١ٝ َٚسنص ايتشهِ باألَساض يف ايٛالٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ يٓػس ٖرٙ ايطٝاضات ٚاإلدسا٤ات 

ت١ٝ، إقاف١ إىل ذيو مت تؿُِٝ ٚطبع َطٜٛات إزغاد١ٜ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاإللًٝص١ٜ يٝتِ ع٢ً َٛقعٗا اإليهرتْٚٞ بايػبه١ ايعٓهبٛ

تٛشٜعٗا ع٢ً َٓاطل ػُع اؿذاز )املٓافر، ايطسم املؤد١ٜ اؿسَني ايػسٜفني ٚاملػاعس املكدض١( ٚذيو َٔ خالٍ يٛسات ق١ٝ٥ٛ إزغاد١ٜ 

ٚزات تدزٜب١ٝ يتٛع١ٝ ٚتجكٝف ايهٛادز ايؿش١ٝ عٔ نٝف١ٝ عالز ساالت ( د9ٚأند إٔ ايٛشاز٠ بدأت تٓفٝر خط١ يتٓعِٝ ) .ٚتٛع١ٜٛ

قسبات ايػُظ ٚاإلدٗاد اؿسازٟ مشًت دٚز٠ تدزٜب١ٝ ملدٜسٟ َطتػفٝات ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚزؤضا٤ 

ٖـ، ٚهسٟ اإلعداد ٚايتٓطٝل يعكد دٚز٠ يف 4/11/1346ز٠ األقطاّ ايطب١ٝ ٚاألطبا٤ ايعاًَني بتًو املطتػفٝات مت تٓعُٝٗا باملد١ٜٓ املٓٛ

ذٟ اؿذ١  5 – 2( دٚزات تعكد خالٍ ايفرت٠ َٔ 8ٖـ إقاف١ إىل )16/11/1436َطتػف٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ مبه١ املهس١َ ّٜٛ االثٓني 

 .املػاعس املكدض١ٚتطتٗدف ايعاًَني مبطتػفٝات املػاعس املكدض١ ٚدٚز٠ َٛد١ٗ يألطبا٤ ٚايعاًَني باملسانص ايؿش١ٝ ب

ٚاختتِ ز٥ٝظ ؾ١ٓ املطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ يف اؿر ايدنتٛز عبدايعصٜص بٔ ساَد ايػاَدٟ سدٜج٘ يإلعالَٝني بإٔ ايٛشاز٠ قاَت 

٤ مبسادع١ ٚطباع١ ايديٌٝ اإلزغادٟ يًُُازضني ايؿشٝني يف اؿر ٚايرٟ وتٟٛ ع٢ً األَساض ايػا٥ع١ ٚاؿاالت املتٛقع اضتكباهلا بٓا

 .ع٢ً اـربات املرتان١ُ يًٛشاز٠ يف ٖرا اجملاٍ
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 يزكشاً صحُبً تغطٍ يُبطق انحج كبفخ 522يظتشفً و 52انصحخ: تجهُش وتهُئخ 
 

 

 :ايكسْٞ أمحد - ٚاع - اؾصٜس٠

أند َدٜس عاّ اإلداز٠ ايعا١َ يًُطتػفٝات بٛشاز٠ ايؿش١ 

ز٥ٝظ ؾ١ٓ اإلغساف ايفين يف اؿر ايدنتٛز عبدايعصٜص 

بٔ ساَد ايػاَدٟ، إٔ ايٛشاز٠ اضتهًُت مجٝع 

اإلدسا٤ات ٚايتذٗٝصات ايالش١َ يكُإ ضال١َ اؿذٝر 

محٔ )ٚقا١ٝ٥ ٚعالد١ٝ ٚإضعاف١ٝ( ابتدا٤ً َٔ َٓافر ايدخٍٛ ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ ٚتكدِٜ خدَات ؾش١ٝ ع٢ً أع٢ً املطتٜٛات يكٝٛف ايس

 .يًًُُه١ َسٚزًا مبٓاطل اؿر ٚؾٛاًل يًُػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚست٢ َػادزتِٗ إىل دٜازِٖ ضاملني غامنني بإذٕ اهلل

 4200ضسٜسًا َٓٗا  5250طسٜس١ٜ َطتػف٢ تبًؼ ضعتٗا اي 25ٚأٚقح ايدنتٛز ايػاَدٟ يف َؤمتس ؾشفٞ عكد َؤخسًا، أْ٘ دس٣ ػٗٝص 

ضسٜسًا يًطٛازئ، الفتًا ايٓعس إىل إٔ ٖرٙ املطتػفٝات تػطٞ َٓاطل اؿر ناف١،  550ضسٜس عٓا١ٜ َسنص٠، ٚ  500ضسٜس يًتِٜٓٛ ٚ

َطتػفٝات مبٓطك١  9مبػعس عسفات، ٚ  4مبػعس ٢َٓ، ٚ  4َطتػفٝات خدَاتٗا يًُسادعني ٚاملسق٢ مبه١ املهس١َ،  7سٝح تكدّ 

د١ٜٓ املٓٛز٠، إقاف١ إىل َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ بايعاؾ١ُ املكدض١ اييت تطتعني بٗا ايٛشاز٠ يتكدِٜ خدَات ؽؿؿ١ٝ قُٔ بسْاَر امل

 .إْكاذ اؿٝا٠ ايرٟ تٓفرٙ ايٛشاز٠ ـفض َعدالت ايٛفا٠ ٚضط اؿذاز

َسنصًا ؾشًٝا  43ًا يدعِ ٖرٙ املطتػفٝات تػٌُ َسنصًا يًسعا١ٜ ايؿش١ٝ األٚي١ٝ دا٥ًُا َٚٛمسٝ 155ٚأقاف إٔ ايٛشاز٠ ٖٝأت 

َسنصًا ؾشًٝا باملد١ٜٓ املٓٛز٠،  18َسنصًا يًطٛازئ ظطس اؾُسات إقاف١ إىل  16باملػاعس املكدض١، ٚ  78بايعاؾ١ُ املكدض١، ٚ 

ؤد١ٜ إيٝٗا، َػريًا إىل إٔ ٚذيو ـد١َ اؿذاز ٚشٚاز َد١ٜٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ظُٝع َٓاطل اؿر ٚايطسم ايس٥ٝط١ٝ امل

ؾ١ٓ اإلغساف ايفين يًُطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ باؿر تكِ نب١ َٔ االضتػازٜني ايطعٛدٜني املتُٝصٜٔ يف كتًف ايتدؿؿات 

ض١ ايؿش١ٝ ٚتعٌُ ع٢ً َداز ايعاّ ٚتكطًع مبٗاّ اإلغساف ايطيب ع٢ً املطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكد

خالٍ َٛضِ اؿر، ٚايتأند َٔ تٛفس َتطًبات ايعٌُ فٝٗا، ٚنريو اإلغساف ع٢ً خدَات ايه٢ً ٚاملٓاظري املكد١َ يف َه١ 

 .املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١ خالٍ َٛضِ اؿر

ٚإدازٜني ع٢ً ٚبّٝٔ ايدنتٛز ايػاَدٟ إٔ ايًذ١ٓ قاَت بايتٓطٝل َع ؾ١ٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ بتٛشٜع ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ أطبا٤ ٚمتسٜض 

فسم َؿػس٠ يعالز ساالت اؿسٚم  3فسم عٌُ َتطٛز٠، ٚ  6املطتػفٝات ٚاملسانص ايؿش١ٝ ايعا١ًَ يف اؿر، الفتًا أْ٘ دس٣ تػهٌٝ 

ٚاإلؾابات يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١، فُٝا دس٣ ايتطٝل َع ؾ١ٓ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ايصا٥س٠ يالضتعا١ْ 

 .ازٜني يف ؽؿؿات دساس١ املذ ٚاألعؿاب ٚدساس١ ايؿدز ٚدساس١ ايتذٌُٝ ٚدساس١ األٚع١ٝ ايد١َٜٛباضتػ
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 يتذرثب ويتذرثخ نًىطى انحج 551َجهش « والدح انذيبو»
 

 ايدَاّ – تسنٞ دعفس

 

اْطًكت اَظ مبطتػف٢ ايٛالد٠ ٚاالطفاٍ 

بايدَاّ ايدٚز٠ ايتدزٜب١ٝ ؼت عٓٛإ "بسْاَر 

ا١ٜ بأقطاّ ايطٛازئ ايتُٝص يف تكدِٜ ايسع

ٚايعٓا١ٜ املسنص٠" ٚاييت تػتٌُ ايدٚز٠ ع٢ً ضبع 

 .عػس٠ قاقس٠ باإلقاف١ إىل أزبع ٚزؽ عٌُ

ؾسح بريو َدٜس املطتػف٢، ٚقاٍ إ ايربْاَر 

ٜكاّ بايتعإٚ بني ؾ١ٓ ايتُسٜض بايٛناي١ املطاعد٠ يًددَات ايطب١ٝ املطاعد٠ بٛشاز٠ ايؿش١ ٚاؾُع١ٝ ايطعٛد١ٜ يًكًب يف اطاز 

 .ٖـ 0٣02ايتشكري ملٛضِ اؿر يعاّ 

د١ٜ يًتدؿؿات ايؿش١ٝ، ٚمت ٚقع غسٚط الدتٝاش ايطعٛ اهل١٦ٝ َٔ َطتُس تعًِٝ ضاع١ 5٣ٚأقاف إ ايسْاَر َعتُد بٛاقع 

 املٗازات ٚتطبٝل ايعٌُ ٚٚزؽ احملاقسات ناٌَ ٚسكٛز ايٓعس١ٜ، ايهفا٠٤ باختباز فأع٢ً 23ايربْاَر َٓٗا اؿؿٍٛ ع٢ً 

 .ايربْاَر عٌُ أٜاّ خالٍ املسافك١ ايتدزٜب١ٝ

ػتٌُ ع٢ً عد٠ َٛاقٝع نتكِٝٝ املُسق١ ٚاملُسض ٜ َٚػازن١ َػازنا 053ٚبني إ ايّٝٛ األٍٚ َٔ ايربْاَر ايرٟ ٜكدّ يـ

، باإلقاف١ اىل «GCS» ؿاي١ املسٜض، ٚايتٓفظ ايؿٓاعٞ ٚايتعاٌَ َع٘، ٚتكِٝٝ َطت٣ٛ اإلفاق١ بٛاضط١ َعاٜري دالضهٛ

، َعاؾ١ ايؿعٛبات ايتٓفط١ٝ ٚفتح فس٣ ايتٓفظ، ٚدٗاش ايؿدَات ايهٗسبا٥ٞ ٚنٝف١ٝ ايعٌُ ب٘، ٚتكِٝٝ ايعالَات اؿ١ٜٛٝ

 .نُا اْ٘ ٜتِ ايتعسف ع٢ً ايؿد١َ اؿساز١ٜ، ٚاؿٛادخ ٚاإلؾابات ٚايتعاٌَ َعٗا

 .ٖرا ٜٚسافل بسْاَر ايّٝٛ االٍٚ ٚزغتا عٌُ بعٓٛإ ايتعاٌَ َع أدٗص٠ ايتٓفظ ايؿٓاعٞ، ٚاألدٗص٠ املطاْد٠ يفتح فس٣ ايتٓفظ

سف ٚقت ايٓهبات ٚايهٛازخ، ٚتٛاشٕ ايطٛا٥ٌ نُا ٜتكُٔ بسْاَر ايّٝٛ ايجاْٞ بعض ايعٓاٜٚٔ نأْٛاع ايؿدَات، ٚايتؿ

ٚاألَالح، ٚاملطتذدات يف ٖبٛط ايكًب، باالقاف١ اىل ايبرٍ ايؿدزٟ،ٚاألد١ٜٚ ٚطسٜك١ سطابٗا، ٚؽطٝط ايكًب ايهٗسبا٥ٞ، 

 .ٚاألد١ٜٚ يف اؿاالت ايطاز١٥

 .١ٜٚىتتِ ايربْاَر بٛزغيت عٌُ اسداُٖا بعٓٛإ برٍ ايؿدز ٚاألخس٣ بعٓٛإ سطاب األدٚ
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 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 انعاية واإلعالويدير إدارة انعالقات 

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات انًساهًين 

 وانًشرف عهى إدارة خديات انحجاج وانعالقات انحكويية

 اندنيم انسيد: كًال أحًد خهيفة

  إعداد انهجنة اإلعاليية:

 " عبدالعزٌز الصاعدي –هجاهد نور  –عور نور  –تركً الٍاس " 
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