
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هـ12/22/2341الووافق :  - السبتالٍوم : 



 

 
 

2 

 
 هخبلف ألًظوخ رصبسٌح الحج 888112أهي الطشق ٌعٍذ 

 

 َٓاسٞ ايؿٝباْٞ -ايطٜاض 

 

أعًٓت ايكٛات اـاق١ ألَٔ ايططم إٔ عسز األؾدام     

ٚاملطنبات ايصٜٔ مت إعازتِٗ َٔ َطانع ايهبط األَين َٚطانع 

ٖـ ٚست٢ ّٜٛ 25/10/1436ايؿطظ ايتابع١ هلا َٔ ّٜٛ 

( َطنب١ 41835( ؾدل ٚ )111856ٖـ( بًؼ )19/11/1436)

سػب إسكا١ٝ٥ قازض٠ ايكٛات اـاق١ ألَٔ ايططم ، سٝح جيطٟ 

عاز٠ مجٝع األؾدام َٔ غري ساًَٞ تكاضٜح اؿر َٔ املٛاطٓني أٚ املكُٝني ٚتطبل عكِٗ ايعكٛبات املكطض٠ ْظاًَا ٚنصيو إعاز٠ إ

املكُٝني ايصٜٔ قسضت إقاَاتِٗ َٔ خاضز ايعاق١ُ املكسغ١ ٚال حيًُٕٛ ايتكاضٜح اييت تػُح هلِ بايسخٍٛ إىل ايعاق١ُ املكسغ١ خالٍ 

ٖـ ، ٚسصضت ايكٛات اـاق١ ألَٔ ايططم بأْٗا ئ تتٗإٚ يف تطبٝل ايٓظاّ 10/12/1436ٖـ ٚست٢ 25/10/1436ٔ ؾرت٠ املٓع احملسز٠ َ

ععّ ٚإعاز٠ مجٝع املدايؿني ٚنصيو ايٓاقًني ٚتطبٝل ايٓظاّ عكِٗ ٚشيو َٔ خالٍ َطانع ايؿطظ َٚطانع ايهبط األَين املٓتؿط٠ 

ايططم املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايصٜٔ يٝؼ يسِٜٗ تكطٜح يًشر بعسّ تهبس َؿك١ عٓا٤ مبٓاطل املًُه١ نُا زعت ايكٛات اـاق١ ألَٔ 

ايػؿط ألٕ اإلعاز٠ ٚتطبٝل ايٓظاّ عكِٗ غٝهٕٛ َكريِٖ َع متٓٝاتٗا بإٔ ٜٝػط اهلل ع٢ً املػًُني سذِٗ ٜٚبًؼ َٓاغهِٗ ٚإٔ 

 لٌ قٝاز٠ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ٚومٛ ٚيٞ ايعٗس ٚومٛ ٜعٝسِٖ إىل زٜاضِٖ غاملني غامنني ٚإٔ حيؿظ بًسْا آًَٓا َػتكطًا َط٦ًُٓا يف

 . ٚيٞ ٚيٞ ايعٗس سؿظِٗ اهلل مجٝعًا
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 سعت لتهيئة المسبجد والجىامع ووضع برامج دعىية مكثفة

 فشعب الشؤوى اإلسالهٍخ فً هكخ والوذٌٌخ ٌكوالى اسزعذادارهوب لخذهخ ضٍىف الشحوي

 

ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز يف كتًـ َٓاطل املًُه١، ع٢ً تٓؿٝص ايعسٜس َٔ األعُاٍ سطقت ؾطٚع ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ ٚاألٚقاف 

ٚاملؿطٚعات، اييت تػتٗسف تكسِٜ اـسَات يهٝٛف ايطمحٔ، ايصٜٔ تٛاؾسٚا ع٢ً األضانٞ املكسغ١، يتأز١ٜ ؾطٜه١ اؿر ٖصا ايعاّ 

١٦ املػادس ٚاؾٛاَع، ٚٚنع بطاَر زع١ٜٛ َهجؿ١; ٚغعت تًو ايؿطٚع إىل تٗٝ .ٙ عرب َٓاؾص املًُه١ اؾ١ٜٛ ٚايبشط١ٜ ٚايرب1436١ٜ

 .يتٛع١ٝ نٝٛف ايطمحٔ بأسهاّ َٚٓاغو اؿر ٚايعُط٠، ٚنٌ َا ٜتعًل بأزا٤ ٖصٙ ايعباز٠ ايعظ١ُٝ

ٚيف ٖصا ايػٝام، أ٢ْٗ ؾطع ايٛظاض٠ مبٓطك١ َه١ املهط١َ ناؾ١ االغتعسازات ـس١َ نٝٛف ايطمحٔ يف َٛغِ سر، َٔ قٝا١ْ 

ٚأٚنح تكطٜط ايؿطع إٔ َٔ األعُاٍ اييت قاّ بٗا ايؿطع: ت١٦ٝٗ  .ٚاملؿاعط ايٛاقع١ يف ْطام َٓطك١ َه١ املهط١ََػادس املٛاقٝت، 

َػادس املؿاعط املكسغ١ األضبع١ )منط٠ ٚاـٝـ ٚسذاز ايرب ٚاملؿعط اؿطاّ(; الغتكباٍ نٝٛف ايطمحٔ َس٠ تٓكالتِٗ بني املؿاعط 

غاع١; ألزا٤ ايكًٛات اـُؼ َع  24ا١ْٝ أ١ُ٥ ٚغت١ َؤشْٞ( يف املٓطك١ املطنع١ٜ ع٢ً َساض املكسغ١، ٚتهًٝـ أ١ُ٥ َٚؤشْني دٛاَع )مث

قال٠ اؾُع١ املٛوم١ٝ، َٚتابع١ أ١ُ٥ َٚؤشْني ٚخسّ املػادس ٚايتأنس َٔ ايتعاَِٗ بأعُاهلِ، ٚؾتح اؾٛاَع ايهبري٠ َٚكًٝات 

تٓػٝل َع َطنع ايسع٠ٛ مبه١ املهط١َ; ألزا٤ اـطب املٛوم١ٝ نُا مت اي .األعٝاز املهؿٛؾ١ ألزا٤ قال٠ عٝس األنش٢ املباضى

يكال٠ اؾُع١، ٚايكٝاّ ظٛالت زا١ُ٥ َٚتتابع١ ملٓػٛبٞ اؾٛاَع ٚاملػادس ناؾ١، ٚتػهني اؿذاز ايكازَني َٔ بعض ايسٍٚ 

١ٜٓ املٓٛض٠، خط١ َتها١ًَ ملٛغِ بسٚضٙ، أعّس ؾطع ايٛظاض٠ مبٓطك١ املس .نبٛضَا، ٚٚال١ٜ ًَبٛضٕ، ٚبانػتإ ٚؾكًا يؿطٚط ايٛاقؿني

َٞ بٗا ْظاّ ايتؿٜٛر اؾسٜس َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠ إىل َه١ املهط١َ، ٚاإلؾطاف ع٢ً داَع َٝكات شٟ اؿًٝؿ١ ؼسٜسًا، سٝح  اؿر، ُضٚع

 .نٌ عاّ ًَٜٛا بس٤ّا َٔ بسا١ٜ ؾٗط شٟ ايكعس٠ َٔ 30ميط بٗصا اؾاَع يبس٤ َٓاغو اؿر َا ٜكاضب ًَٕٝٛ ساز خالٍ أنجط َٔ 

نُا مت تطتٝب اإلؾطاف ع٢ً ناؾ١ اؾٛاَع اييت ٜطتازٖا اؿذاز )قبا٤ َٚٝكات شٟ اؿًٝؿ١ ٚايكبًتني ٚاـٓسم ٚاإلداب١ ٚايػُا١َ 

ِٕ مت تؿكسٖا ٚتعٜٚسٖا مبا ؼتاز إيٝ٘ َٔ ناؾ١ األدٗع٠ ٚايؿطف ٚاملكاسـ َٛلؿًا  471ٜٚتٛىل تٓؿٝص اـط١  .ٚايؿٗسا٤(، بعس أ

َتعاًْٚا َٔ خاضز ايؿطع، مت تهًٝؿِٗ يتٓؿٝص اـط١، غٛا٤ باملػادس أٚ اؾٛاَع زاخٌ  120َٔ َٓػٛبٞ ايؿطع، ٚ 351ِ َٚتعاًْٚا َٓٗ

ٚاغتٗسؾت اـط١ إلٗاض اؾٗٛز ايهبري٠ اييت تبصهلا سه١َٛ خازّ اؿطَني  .املس١ٜٓ املٓٛض٠ أٚ ع٢ً ايططم اييت ٜطتازٖا اؿذاز

ٚاييت ٜظٗط يف ايعٓا١ٜ باملػادس، ٚخاق١ اييت ٜطتازٖا اؿذاز ٚاملعتُطٕٚ ٚايعٚاض، َٚا ٜتِ بصي٘ يف  ايؿطٜؿني ـس١َ اإلغالّ ٚاملػًُني

غبٌٝ ضاستِٗ َٔ تكسِٜ أضق٢ اـسَات املتٛؾط٠ يف املٛاقع اييت ٜطتازْٚٗا، ٚاإلؾطاف ع٢ً عٌُ املؤغػات ايكا١ُ٥ بايكٝا١ْ ٚايٓظاؾ١ 

ذاز ٚايعٚاض، ٚنصيو املػادس اييت تكع يف ْطام غهِٓٗ، ٚأٜهًا املػادس اييت تكع ٚايتؿػٌٝ يًُػادس، ٚخاق١ اييت ٜطتازٖا اؿ

 .ع٢ً ايططم، ٚاييت ميط عًٝٗا اؿذاز ٚايعٚاض أثٓا٤ قسَِٚٗ َٚػازضتِٗ املس١ٜٓ املٓٛض٠
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 رحذٌذ الحجبج دفعب لوفبسذ الزضاحن

 

أنس ؾه١ًٝ إَاّ ٚخطٝب املػذس ايٓبٟٛ ايؿٝذ قالح بٔ 

قُس ايبسٜط، إٔ َٔ مل ٜكطح ي٘ باؿر َٔ اؾٗات ايطوم١ٝ، 

أدٌ سذ٘ ٚدٛبا ع٢ً ايكشٝح ست٢ ٜكطح ي٘، ألٕ ايػٝاغ١ 

ايؿطع١ٝ اقتهت ؼسٜس عسز اؿذاز ٚاملعتُطٜٔ زؾعًا ملؿاغس 

ىل إٔ تطى ايتعاسِ ٚايتساؾع، َٚٓعًا ؿكٍٛ ايؿٛن٢، َؿريًا إ

ايتطٛع باؿر أٚ ايعُط٠ يف ٚقت ؾس٠ ايعساّ بككس ايتٛغٝع ع٢ً 

ايهعؿا٤ ٚايٓػا٤ ٚاملطن٢ ٚنباض ايػٔ ايصٜٔ قسَٛا ألزا٤ 

ؾطٜه١ اؿر أقطب إىل ايرب ٚاـري ٚاألدط ٚايجٛاب، ألٕ ايتطٛع 

 .باؿر أٚ ايعُط٠ غ١ٓ، ٚايتشطظ عٔ أش٣ املػًِ ٚادب

ػذس ايٓبٟٛ َٔ ايصْب ايعظِٝ ايصٟ ٜرتتب ع٢ً َٔ ٜػًهٕٛ َػايو ايهصب ٚايػـ ٚاؿٌٝ ٚايطؾ٠ٛ ٚسصض يف خطب١ اؾُع١ أَؼ بامل

يًتؿًت َٔ أْظ١ُ اؿر، َٚٔ شيو َٔ ٜػًهٕٛ املػايو ايٛعط٠، ٚايططم اـطط٠ يًؿطاض َٔ ايٓكاط األ١َٝٓ اييت مل تٛنع إال ملكًش١ 

يؿطع ٜٚتعسٕٚ سسٚز اهلل تعاىل ٜٚطتهبٕٛ اؿطاّ، ٜٚتذاٚظٕٚ املٛاقٝت ْٚكاط اؿر ٚأَٓ٘ ٚغال١َ اؿذٝر، َٓسزا بأؾعاٍ َٔ خيتايٕٛ ا

ّٟ سر ٜككسٕٚ، ٚأٟ ثٛاب ٜطٜسٕٚ، ٚأٟ أدط ٜطَٕٚٛ، ِٖٚ ٜهصبٕٛ ٚخيتايٕٛ ٚخيايؿٕٛ  .ايتؿتٝـ بال إسطاّ، َتػا٥اًل عٔ أ

املػتطٝع يف ايعُط َط٠ ٚاسس٠، ٚإٔ َٔ ٚدب ٚقاٍ إٕ اؿر أسس األضنإ اـُػ١ اييت بين عًٝٗا اإلغالّ، ٚأْ٘ جيب ع٢ً املهًـ 

عًٝ٘ اؿر ٚأَهٓ٘ ؾعً٘ يعَ٘ تعذًٝ٘، ٚبني أْ٘ إشا تٛيف َٔ ٚدب عًٝ٘ اؿر، ٚمل حير ٚمل ٜعتُط، ؾُٝدطز عٓ٘ َٔ َاي٘ سذ١ ٚعُطٙ، 

ٝب، ؾإٕ ؾعٌ مل جيع٥٘، ٚأٚنح إٔ َٔ قسض ع٢ً اؿر بٓؿػ٘، ؾًٝؼ ي٘ إٔ ٜػتٓ .غٛا٤ّ ؾات٘ بتؿطٜط أٚ بػري تؿطٜط، أٚق٢ أٚ مل ٜٛم

َٚٔ ٚدست ؾٝ٘ ؾطا٥ط ٚدٛب اؿر، نإ عادعا عٓ٘ ببسْ٘، ملاْع َٝؤٚؽ َٔ ظٚاي٘، نعَاي١ أٚ َطض ال ٜطد٢ ظٚاي٘، أٚ نإ ال 

 .ٜكسض ع٢ً ايجبٛت ع٢ً ايطاس١ً إال مبؿك١ غري قت١ًُ، أٚ نإ ؾٝدًا ؾاًْٝا، يعّ َٔ حير عٓ٘ أٚ ٜعتُط

ع٢ً ايٓٝاب١ يف اؿر، ٚاألٚىل إٔ ٜأخص ايٓا٥ب َٔ املػتٓٝب ْؿك١، ٚال ٜأخص أدطًا، ٚيٝؼ ملٔ مل حير عٔ ٚأٚنح أْ٘ جيٛظ أخص األدط٠ 

ْؿػ٘ سذ١ اإلغالّ، إٔ حير عٔ غريٙ، ؾإٕ ؾعٌ ٚقع إسطاَ٘ عٔ ْؿػ٘، ٚبّٝٔ أْ٘ ٜػتشب إٔ حير اإلْػإ عٔ أبٜٛ٘ إٕ ناْا َٝتني أٚ 

ٚأٚنح إٔ َٔ تٛيف عٓٗا ظٚدٗا، ؽطز إىل اؿر يف  . ايرب، ٜكسّ ٚادب أبٝ٘ ع٢ً ْؿًٗاعادعٜٔ، ٜٚبسأ باؿر عٔ أَ٘ ألْٗا َكس١َ يف

 .عس٠ ايٛؾا٠ ألٕ ايعس٠ تؿٛت ٚاؿر الٜؿٛت، ؾإٕ بًػتٗا ٚؾات٘ ٖٚٞ قطٜبت٘ ضدعت يتعتّس يف َٓعهلا ٚإٕ تباعست َهت يف غؿطٖا
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 ثحث جبهضٌخ األعوبل الوسبًذح لخذهبد الحجبج

 

ت بٛناي١ ايط٥اغ١ ايعا١َ يؿؤٕٚ املػذس ايٓبٟٛ ادتُاعا تٓػٝكٝا يًٛقٛف ع٢ً داٖع١ٜ األعُاٍ املػاْس٠ يًدسَات عكست إزاض٠ ايعًُٝا

 .املكس١َ يهٝٛف ايطمحٔ َٛغِ سر ٖصا ايعاّ، مبؿاضن١ االزاضات املٝسا١ْٝ بٛناي١ ايط٥اغ١ ٚق٠ٛ أَ املػذس ايٓبٟٛ

ػذس ايٓبٟٛ ٚنٝؿ١ٝ ايعٌُ ع٢ً ؼػٝٓٗا، َجٌ تٓظِٝ ايعٜاض٠ ٚاالستٝاط ايالظّ ٚمت خالٍ االدتُاع َٓاقؿ١ بعض اعُاٍ اـسَات بامل

يهٌ عٌُ خيسّ املػذس ايٓبٟٛ، ٚايربْاَر ايَٝٛٞ ملطؾل االستٝادات اـاق١، ٚزعِ ؾطق١ طٛاضئ يألعطاٍ ايؿ١ٝٓ ٚخاق١ املكاعس 

 .ٚايػالمل، ٚاؿطاغ١ املػتُط٠ ؾُٝع املطاؾل ٚتٛؾري اـسَات
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 خذهىى الحجبج فً هٌفز حبلخ عوبسكشبفب ٌ 40

 

 

اْطًل املعػهط ايهؿؿٞ ـس١َ نٝٛف ايطمحٔ، ايصٟ  

ٜٓؿصٙ قػِ ايٓؿاط ايهؿؿٞ يف اإلزاض٠ ايعا١َ يًتعًِٝ يف َٓطك١ 

 20تبٛى، يف َس١ٜٓ اؿذاز مبٓؿص ساي١ عُاض ايربٟ، ٜٚػتُط ملس٠ 

ٚأؾاض َسٜط إزاض٠ ْؿاط ايطالب ْا٥ب املؿطف ايعاّ ع٢ً  .َٜٛا

ػهط ايسنتٛض عبساهلل بٔ قاحل اؿاضثٞ إىل أْ٘ مت ػٗٝع املع

املعػهط ايهؿؿٞ ٚزعُ٘ بهٌ االستٝادات، ٚتتٓٛع األعُاٍ اؾاض١ٜ بني تٛع١ٝ اؿذاز ايكازَني َٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاإلغال١َٝ 

 .ٚاألٚضٚب١ٝ، ٚتكسِٜ املطبٛعات ايتٛع١ٜٛ ٚاإلضؾاز١ٜ هلِ بعس٠ يػات

خط٣ املًكا٠ ع٢ً عاتل ايهؿاؾ١ ايتٓػٝل َع اؾٗات اؿه١َٝٛ َجٌ ايؿؤٕٚ ايكش١ٝ َٔ أدٌ تٓظِٝ زخٍٛ ٚأناف: َٔ بني األعُاٍ األ

اؿذاز املطن٢ ايصٜٔ حيتادٕٛ إىل إغعاف طيب، ٚاملؿاضن١ يف ع١ًُٝ تٓظِٝ زخٍٛ اؿذاز إلْٗا٤ إدطا٤ات اؾٛاظات ٚاؾُاضى 

ايهطاغٞ املتشطن١ هلِ، ٚأنسْا ع٢ً مجٝع ايكاز٠ ايهؿؿٝني  ٚتٛعٝتِٗ، َٚػاعس٠ نباض ايػٔ َٔ خالٍ ؽكٝل فُٛع١ َٔ

 . ٚايطالب املؿاضنني يف املعػهط نطٚض٠ تكسِٜ أؾهٌ ٚأضق٢ اـسَات يهٝٛف ايطمحٔ ٚؾل تطًعات ايكٝاز٠

 ايهؿؿٝني ايكاز٠ َٔ ٚتػع١ َتكسَا نؿاؾا ٠٤ٚقاٍ قا٥س املعػهط َؿطف ايٓؿاط ايهؿؿٞ غعٛز بٔ َػاَح ايعٓعٟ إٕ 

ٕٛ يف املعػهط َٔ خالٍ ايتٓاٚب، ٚتتهُٔ أعُاهلِ اغتكباٍ اؿذاز ٚتٛظٜع اهلساٜا هلِ َٚػاعس٠ نباض ايػٔ ٚاحملتادني، ٜؿاضن

 . باإلناؾ١ إىل املػا١ُٖ َع ضداٍ اؾٛاظات ٚاؾُطى يف تٓظِٝ املػاضات

ْػو اؿر بعس٠ يػات، ٜٚعًُٕٛ ع٢ً ٚغٝتشًُٕٛ نصيو َػؤٚي١ٝ ٚنع ؾاؾات يف غاس١ َس١ٜٓ اؿذاز يتعطض عًٝٗا بعض تعًُٝات ٚ

 .اغتكباٍ اؿذاز ايكازَني بايبدٛض ٚايعطٛض
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 رىصٌع ًصف هلٍىى كزبة للحجبج

 

ٚؾط دٗاظ اإلضؾاز ٚايتٛدٝ٘ بٛظاض٠ اؿطؽ ايٛطين، أنجط َٔ ْكـ ًَٕٝٛ نتاب َٚطبٛع١ يتٛظٜعٗا ع٢ً سذاز بٝت اهلل اؿطاّ، 

ٛٙ ض٥ٝؼ دٗاظ اإلضؾاز ٚايتٛدٝ٘ املهًـ بٛظاض٠ اؿطؽ ايٛطين ايعُٝس غعٝس بٔ َؿطف مشًت ١٦َ أيـ ضغاي١ ٚنتاب بًػات كتًؿ١. ْٚ

اييت تكب يف خس١َ اؿذاز ٚايعٓا١ٜ ايهبري٠ بِٗ، ٚشيو عؿس  -أٜسٖا اهلل  -ايعُطٟ، باؾٗٛز اؾباض٠ ؿه١َٛ خازّ اؿطَني 

عاّ يالنطالع بٗصٙ امل١ُٗ اييت خكٗا اهلل بٗا ـس١َ نٌ طاقاتٗا ٚػٓٝس اإلَهاْات املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ يف َٛغِ اؿر َٔ نٌ 

اؿذاز، َؿريا إىل إٔ ايٛظاض٠ تؿاضى نٌ عاّ يف ٖصٙ امل١ُٗ مبدتًـ قطاعاتٗا ايعػهط١ٜ ٚايطب١ٝ ٚايس١ٜٝٓ، يتكسِٜ اـسَات املس١ْٝ 

 .ٚاإلضؾاز١ٜ ملٓػٛبٞ ٚنٝٛف اؿطؽ ايٛطين َٔ اؿذاز يف املؿاعط املكسغ١

  



 

 
 

8 

 

 هشكضاً سلبثٍبً فً الوٌبفز 81الىثبئً والوشالجخ.. و هٌصخ للزّمصً 14

 سشٌش لخذهخ حجبج ثٍذ هللا الحشام 1555هسزشفى.. و 51ألف كبدس.. و 51الصحخ: 

 :ايكطْٞ أمحس - اؾعٜط٠

أخصت سه١َٛ املًُه١ ع٢ً عاتكٗا َػ٦ٛي١ٝ غال١َ اؿر ٚاؿذٝر ٚتكسِٜ مجٝع اـسَات ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ ٚظٚاض َس١ٜٓ ضغٛي٘ 

١َ ايهطِٜ عًٝ٘ أؾهٌ ايكال٠ ٚايتػًِٝ، ٚتٛؾري األَٔ ٚايطاس١ هلِ; إمياّْا َٓٗا بٛادبٗا ٚاألَا١ْ املًكا٠ ع٢ً عاتكٗا، َعترب٠ ٖصٙ اـس

ا تػّدط ي٘ نٌ اإلَهاْات، ٚتبصٍ َٔ أدً٘ نٌ اؾٗٛز ٚايطاقات، ٚبٓا٤ّ ع٢ً تٛدٝٗات خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني، ٚومٛ ٚادّبا َكسّغ

املته١ُٓ تكسِٜ أؾهٌ اـسَات ايكش١ٝ ٚتٛؾري ايطعا١ٜ ايطب١ٝ املتُٝع٠  -حيؿظِٗ اهلل  -ٚيٞ عٗسٙ األَني، ٚومٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗس 

ٗت ٚظاض٠ ايكش١ ناؾ١ اغتعسازاتٗا ايتك١ٝٓ ٚايبؿط١ٜ يًشؿال ع٢ً قش١ ٚغال١َ اؿذاز، ٚتٛؾري يهٝٛف ايطمحٔ َٔ سذاز ٚظٚاض، ٚأْ

أدٛا٤ قش١ٝ َال١ُ٥ متّهِٓٗ َٔ أزا٤ ؾطٜه١ اؿر بهٌ ٜػط ٚغٗٛي١، ٚشيو َٔ خالٍ ايعسٜس َٔ املطاؾل ايكش١ٝ املٓتؿط٠ مبٓاطل 

طل اؿر ٚقٛاًل يًُؿاعط املكسغ١ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاييت مت ػٗٝعٖا ٚزعُٗا املًُه١ ابتسا٤ّ َٔ املٓاؾص ايط٥ٝػ١ يًًُُه١، َطٚضًا مبٓا

 خسَات ايطب ايٛقا٥ٞ ٚايكش١ ايعا١َ .بهاؾ١ استٝاداتٗا ع٢ً كتًـ املػتٜٛات ايٛقا١ٝ٥ ٚايتؿدٝك١ٝ ٚايعالد١ٝ ٚاإلغعاؾ١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ

ُّع ساؾس َٔ  -ز، سٝح ُٜؿّهٌ َٛغِ اؿر تطنع ٚظاض٠ ايكش١ يف َكس١َ أٚيٜٛاتٗا ع٢ً ايٓٛاسٞ ايٛقا١ٝ٥ يًشذا مبا ميٝعٙ َٔ ػ

عاَاًل ٜعٜس َٔ استُاي١ٝ سسٚخ ؾاؾٝات أٚ أٚب١٦ يألَطاض املعس١ٜ ٚبكؿ١ خاق١  -ايبؿط يف أَانٔ قسٚز٠ خالٍ ؾرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠ 

تتابع ايٛظاض٠ املػتذسات ٚاملتػريات اييت تططأ ٚ .األَطاض املٓكٛي١ بايطشاش أٚ املا٤ أٚ ايػصا٤، ٚنصيو اييت تتٓؿط عٔ ططٜل ْٛاقٌ املطض

 .ع٢ً ايٛنع ايكشٞ عاملًّا بايتعإٚ ٚايتٓػٝل َع َٓظ١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ ٚاهل٦ٝات ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ َجٌ َطانع َطاقب١ األَطاض ايسٚي١ٝ

يٓادش١ ملٛاغِ اؿر ٚايعُط٠ نٌ ٚاْطالقًا مما متًه٘ ٚظاض٠ ايكش١ َٔ ػاضب ٚخربات َرتان١ُ يف طب اؿؿٛز َٔ خالٍ إزاضتٗا ا

 :عاّ اؽصت ايٛظاض٠ ايعسٜس َٔ اإلدطا٤ات، أُٖٗا

 .إقساض االؾرتاطات ايكش١ٝ ٚتعُُٝٗا ع٢ً مجٝع ايسٍٚ اييت ٜؿس َٓٗا اؿذاز - 1

ايٛبا١ٝ٥ ايعامل١ٝ تكّٛ ايٛظاض٠ غًٜٓٛا مبطادع١ ٚإقساض االؾرتاطات ايكش١ٝ ايٛادب تٛؾطٖا يف ايكازَني يف َٛغِ اؿر سػب املتػريات 

ٚتعُُٝٗا ع٢ً ناؾ١ ايسٍٚ اإلغال١َٝ اييت ٜؿس َٓٗا اؿذٝر عرب غؿاضات خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ٚممجًٝاتٗا يف اـاضز يًعٌُ مبٛدبٗا 

كش١ عٓس َٓح تأؾريات ايعُط٠ ٚاؿر هلصا ايعاّ.. نُا ُتٛنع ع٢ً َٛقع ايٛظاض٠ ع٢ً ؾبه١ اإلْرتْت، ٜٚتِ نصيو إضغاهلا ملٓظ١ُ اي

 ايعامل١ٝ اييت تكّٛ غًٜٓٛا بتبين ٖصٙ االؾرتاطات ْٚؿطٖا يف اجمل١ً ايٛبا١ٝ٥ األغبٛع١ٝ قبٌ ؾرت٠ اؿر ٚع٢ً َٛقع املٓظ١ُ اإليهرتْٚٞ

 .ٚنصيو عرب َهاتبٗا اإلق١ًُٝٝ اييت تػطٞ مجٝع قاضات ٚزٍٚ ايعامل

 .تؿعٌٝ َطانع املطاقب١ ايكش١ٝ مبٓاؾص زخٍٛ اؿذاز - 2

( َطنعًا يًُطاقب١ ايكش١ٝ مبٓاؾص ايسخٍٛ ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ ٚايبشط١ٜ، ٚاييت تًعب ٖصا ايعاّ زٚضًا ٚقا٥ًٝا 15ظاض٠ بتذٗٝع )يكس قاَت ايٛ

( ٚعالدًٝا ٚإغعاؾًٝا، سٝح مت تسعُٝٗا باالستٝادات ايالظ١َ َٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ ٚاملػتًعَات ايطب١ٝ )ايًكاسات ٚاألز١ٜٚ ايٛقا١ٝ٥ ٚغريٖا

 .اض ايػاع١ ًَٜٛٝا خالٍ املٛغِ، إناؾ١ إىل إغعاؾات فٗع٠ يٓكٌ اؿاالت املطن١ٝ يًُػتؿؿٝات املؿاضن١ يف اؿريتؿػًٝٗا ع٢ً َس

ٚؼكل ٖصٙ املطانع ايطقاب١ ايؿ١ٝٓ ٚتطبٝل قٛاعس اؿذط ايكشٞ ع٢ً ٚغا٥ٌ ايٓكٌ املدتًؿ١ ٚاؿذاز ايكازَني ٚاملٛاز ايػصا١ٝ٥ 

ُٚتعترب َطانع املطاقب١ ايكش١ٝ يف  .َٔ تػطب اؿاالت املطن١ٝ املعس١ٜ ٚاحملذط١ٜ ٚاْتؿاضٖا - بإشٕ اهلل -املػتٛضز٠ ؿُا١ٜ املًُه١ 

َٓاؾص زخٍٛ اؿذاز ٖٞ خط زؾاع ملٓع ٚؾاز٠ َػببات األَطاض املعس١ٜ، ٚشيو خالٍ تطبٝل بعض اإلدطا٤ات االسرتاظ١ٜ ع٢ً ايكازَني 

بٝل مجٝع االؾرتاطات ايكش١ٝ ع٢ً اؿذاز ايكازَني يًًُُه١ ٚغاق١ َٔ يًشر ٚأَتعتِٗ ٚٚغا٥ط ايٓكٌ، سٝح ٜتِ ايتأنس َٔ تط

 :ايسٍٚ شات ايٛبا١ٝ٥ ايعاي١ٝ يبعض األَطاض يعسّ ٚؾٛز أٟ أَطاض َعس١ٜ يًبالز، ٚشيو َٔ خالٍ
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 ايتأنس َٔ ٚثا٥ل ايػؿط ايسٚي١ٝ ٚاييت تٛنح تطعِٝ اؿذاز يف بًساِْٗ )ؾٗازات ايتطعِٝ ايسٚي١ٝ -

 .يكشٞ ع٢ً مجٝع ٚغا٥ٌ ايٓكٌ )ايطا٥طات ٚايػؿٔ ٚايػٝاضات ٚايباقات( ٚايتأنس َٔ اغتٝؿا٥ٗا يالؾرتاطات ايكش١ٝايتؿتٝـ ا -

 .ايتٓػٝل َع اؾٗات شات ايعالق١ يف املٓؿص )اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػصا٤ ٚايسٚا٤ ٚاؾُاضى( ملعا١ٜٓ املٛاز ايػصا١ٝ٥ ايكاز١َ بكشب١ اؿذاز -

 .زَني ٚاإلبالؽ باإلدطا٤ات ايٛقا١ٝ٥ املطبك١ ع٢ً اؿذاز يف زٚهلِ ٚيف املٓاؾصتػذٌٝ أعساز اؿذاز ايكا -

 :تهجٝـ غطف ععٍ َتدكك١ - 3

( غطؾ١ ععٍ 174مت ظٜاز٠ غطف ايععٍ يف ايعاق١ُ املكسغ١ ٚاملؿاعط املكسغ١; يهُإ َعاؾ١ مجٝع اؿاالت املعس١ٜ، سٝح مت ػٗٝع )

( 47( غطؾ١ ععٍ يف نٌ َٔ َػتؿؿ٢ خًٝل َٚػتؿؿ٢ ايهاٌَ، نُا مت ػٗٝع )11)زاخٌ َػتؿؿٝات َه١ املهط١َ إناؾ١ إىل 

 .( غطؾ١ عع232ٍغطؾ١ ععٍ باملؿاعط املكسغ١ يٝكٌ امجايٞ غطف ايععٍ إىل )

 :تؿعٌٝ زٚض َطنع ايكٝاز٠ ٚايتشهِ - 4

ؿاعٌ َع ساالت ايطٛاضئ ايكش١ٝ، تعٌُ ٚظاض٠ ايكش١ ممج١ً يف َطنع ايكٝاز٠ ٚايتشهِ ايصٟ ٜٗسف يطؾع َعسالت االغتذاب١ ٚايت

 ٚاملػا١ُٖ يف تك١ٜٛ ْظاّ املطاقب١ عرب ايطقس ٚاإلبالؽ عٔ اؿاالت ايٛبا١ٝ٥ املؿتب٘ بٗا يف املطاؾل ايكش١ٝ املٓتؿط٠ يف َٓاطل اؿر،

ٛال ع٢ً ٚد٘ ٚتكِٝٝ مجٝع املطاؾل ايكش١ٝ ٚايٛقٛف ع٢ً اغتعسازاتٗا ملهاؾش١ األَطاض املعس١ٜ عًَُٛا، َٚطنٞ نٛضْٚا ٚإٜب

ـٍ ٚبا٥ٞ.  .اـكٛم نُا ٜكّٛ املطنع مبطاقب١ ايػًٛنٝات اجملتُع١ٝ خالٍ ؾرت٠ اؿر يف قاٚي١ إلقالح َا قس ٜٓذِ عٓٗا َٔ تؿ

َع اؿطم ع٢ً ععٍ املكابني َٚٓع اْتؿاض  -ال ومح اهلل  -سٝح ٜعٌُ املطنع ع٢ً استٛا٤ ايتؿؿٝات ايٛبا١ٝ٥ اييت قس ؼسخ 

( َٓك١ َتدكك١ يف فاالت 14ٚيس٣ املطنع ) .ػٝل ٚايتعإٚ َع ايكطاعات ايكش١ٝ األخط٣ ٚاؾٗات شات ايعالق١املطض، ٚشيو بايتٓ

يف  .كتًؿ١ َجٌ ايّتككٞ ايٛبا٥ٞ ٚبطز املطاقب١ ٚايكشـ١ ايعا١َ، ٚاملدتربات ٚإزاض١ٜ َػاعس٠ َجٌ تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاملؿرتٜات ٚغريُٖا

ٚيًٝا أٚ سسٚخ ؾاؾٝات ألَطاض ؽهع يًٛا٥ح ايكش١ٝ ايسٚي١ٝ يف أٟ زٚي١ ٜؿس َٓٗا سذاز أٚ ساي١ سسٚخ طاضئ قشٞ ٜجري قًكًا ز

َعتُطٜٔ ؾإٕ ايػًطات ايكش١ٝ باملًُه١ قس تتدص أٟ إدطا٤ات اسرتاظ١ٜ إناؾ١ٝ ػاٙ ايكازَني َٔ ٖصٙ ايسٍٚ )مل ٜتِ إزضادٗا نُٔ 

 سٝٓ٘ بػطض ػٓب اْتؿاض ايعس٣ٚ بني اؿذاز ٚاملعتُطٜٔ أٚ ْكًٗا إىل االؾرتاطات املصنٛض٠( بايتٓػٝل َع َٓظ١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ يف

 .بًساِْٗ

 :َؿاضن١ اجملًؼ ايعًُٞ االغتؿاضٟ - 5

ٜهِ يف عهٜٛت٘ ممجًني َٔ اؿطؽ ايٛطين، َػتؿؿ٢ املًو ؾٝكٌ ايتدككٞ، ن١ًٝ ايعًّٛ ايتطبٝك١ٝ ظاَع١ املًو عبس ايععٜع، 

، ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ، داَع١ املًو غعٛز، َس١ٜٓ املًو ؾٗس ايطب١ٝ، َٓظ١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ، َطنع ايكطاع ايكشٞ اـام، ٚظاض٠ ايعضاع١

ٜٚؿطف ع٢ً ٚنع املبازئ ايتٛد١ٝٗٝ ٚايػٝاغات ٚاإلدطا٤ات باألَطاض شات ايك١ً  .َطاقب١ األَطاض األَطٜهٞ، ٚٚظاض٠ ايكش١

َٚٔ اختكاقات  .بايكش١ ايعا١َ، ٜٚهع إغرتاتٝذٝات ٚقسزات ايبشح ايعًُٞ ايالظ١َ جملاب١ٗ األَطاض شات ايك١ً بايكش١ ايعا١َ

َع اإلزاض٠ ايعا١َ يألعاخ ٚإجياز ايٛغا٥ٌ ايالظ١َ،  اجملًؼ ايكٝاّ مبا ًٜعّ يهُإ االيتعاّ بأخالقٝات ايبشح ايعًُٞ بايتٓػٝل

 .ٚاالغتؿاز٠ َٔ ايًذإ ايكا١ُ٥ زاخٌ ٚخاضز ايٛظاض٠

 .َؿاضن١ املطنع ايعاملٞ يطب اؿؿٛز باملًُه١ - 6

 ّ ألزم املعاٜري تػع٢ ايٛظاض٠ يالغتؿاز٠ ايكك٣ٛ َٔ املطنع ايعاملٞ يطب اؿؿٛز ايتابع هلا ٚايصٟ أقطت٘ َٓظ١ُ ايكش١ ايعامل١ٝ طبكًا

ٚقس اعتُست َٓظ١ُ  .ايكش١ٝ، يًتعإٚ يف فاالت ايبشٛخ ايسٚي١ٝ ٚايتبازٍ ايعًُٞ، ٚايتسضٜب يف فاٍ طب اؿؿٛز ٚايكش١ ايعا١َ

ُٜٚع٢ٓ املطنع بايتٓػٝل يٛنع  ايكش١ ايعامل١ٝ املطنع ايعاملٞ يطب اؿؿٛز باملًُه١ َطدّعا ؾُٝع زٍٚ ايعامل يف فاٍ طب اؿؿٛز،

ٜري ٚغٝاغات ٚإدطا٤ات يتشسٜس َا١ٖٝ طب اؿؿٛز ٚأغايٝب٘ ٚفاالت٘، ٚأعساز ايتذُعــات ايبؿط١ٜ اييت تٓسضز ؼت َػ٢ُ طب َعا

اؿؿٛز، ٚإدطا٤ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايسضاغات، َع االغتؿاز٠ َٔ خربات املًُه١ املرتان١ُ يف ٖصا اجملاٍ َٔ خالٍ ٖصا املطنع، 

 .شٛخ ايع١ًُٝخكّٛقا يف فاالت ايتسضٜب ٚايب

 :اإلعالّ ايكشٞ ٚايػًٛنٝات ايكش١ٝ - 7
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تطنع ايٛظاض٠ يف خططٗا ع٢ً ْؿط ايٛعٞ ايكشٞ بني اؿذاز قبٌ قسَِٚٗ َٔ بًساِْٗ ست٢ عٛزتِٗ ٚاالغتؿاز٠ َٔ مجٝع ايٛغا٥ٌ 

قبٌ قسَِٚٗ يًًُُه١  :طاسٌ ايتاي١ٝٚايططم ٚاملٛاقع املػتٗسؾ١ يتهجٝـ اؾٗٛز املبصٚي١ يف َٓاطل اؿر ٚايططم املؤز١ٜ إيٝٗا طبكًا يًُ

ٜتِ إعساز بطاَر ايتٛع١ٝ ايكش١ٝ اييت تتهُٔ اإلضؾازات ٚاالؾرتاطات ايكش١ٝ مبدتًـ ايًػات َع ايرتنٝع ع٢ً  )زاخٌ بًساِْٗ

ت ٚممجًٝات خازّ األَطاض ايؿا٥ع١ باؿر ٚايتػُِ ايػصا٥ٞ ٚططم ايٛقا١ٜ َٓٗا ٚاييت ٜتِ تػًُٝٗا يٛظاض٠ اـاضد١ٝ يتٛظٜعٗا ع٢ً غؿاضا

عٓس ٚقٛهلِ إىل  .اؿطَني ايؿطٜؿني بايسٍٚ اييت ٜؿس َٓٗا اؿذاز يإلغٗاّ يف تهاؾط اؾٗٛز املبصٚي١ يف تٛع١ٝ اؿذاز يف بًساِْٗ

 املًُه١ عرب املٓاؾص

٥ٌ ايٓكٌ املدتًؿ١ اييت ٜتِ تٛظٜع ايٓؿطات ايتجكٝؿ١ٝ يًشذاز أٚ َٔ خالٍ ؾاؾات ايعطض املتٛؾط٠ باملٓاؾص عٓس قسَِٚٗ ٚاغتػالٍ ٚغا

تكّٛ ايٛظاض٠ باغتدساّ ٚغا٥ٌ ايتٛع١ٝ املدتًؿ١  ٚخالٍ َٛغِ اؿر .تٓكٌ اؿذاز يبح بطاَر ايتٛع١ٝ ايكش١ٝ خالٍ ؾرت٠ تٓكالتِٗ

املطبٛعات  -أؾطط١ تػذٌٝ بعس٠ يػات  -تًٝؿعْٜٛات  -يٛسات إعال١ْٝ َتشطن١ يف َساخٌ املطاؾل ايكش١ٝ  -)ؾاؾات عطض 

 .(، املًككات)ايٓؿطات

 :إطالم محالت ايتطعِٝ ايٛقا١ٝ٥ - 8

تٓؿص ايٛظاض٠ قبٌ َٛغِ اؿر غًٜٓٛا محالت يتطعِٝ يػهإ َٓطك١ َه١ املهط١َ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٚاملؿاضنني يف بطْاَر اؿر َٔ 

 .كتًـ ايكطاعات بًكاح اؿ٢ُ املد١ٝ ايؿٛن١ٝ، ٚيكاح اإلْؿًْٛعا املٛوم١ٝ

 الدٞثاًْٝا: خسَات ايطب ايع

يهُإ تكسِٜ خس١َ طب١ٝ َتها١ًَ ممٝع٠ يًشذاز ٚاملعتُطٜٔ يبٝت اهلل اؿطاّ ٚظٚاض َػذس ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ باملس١ٜٓ 

املٓٛض٠ ٖٝأت ايٛظاض٠ ايعسٜس َٔ املػتؿؿٝات َٚطانع ايطعاٜـ١ ايكش١ٝ األٚي١ٝ َٚطانع املطاقب١ ايكش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ مبٓاؾص ايسخٍٛ 

 :ملًُه١ َٚٓاطل غهٔ اؿذاز ٚاملعتُطٜٔ ٚايعٚاض، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞاملدتًؿ١ با

 :املػتؿؿٝات -أ 

َػتؿؿٝات باملس١ٜٓ املٓٛض٠، إناؾ١  9بايعاق١ُ املكسغ١،  7مبؿعط ٢َٓ،  4مبؿعط عطؾات،  4( َػتؿؿ٢ تؿٌُ 25ٖٝأت ايٛظاض٠ )

غطٜط عٓا١ٜ َطنع٠،  500غطٜط َٓٗا  5000ؿٝات َٓاطل اؿر سٛايٞ ملس١ٜٓ املًو عبس اهلل ايطب١ٝ، ٜٚبًؼ عسز أغّط٠ ايتِٜٓٛ مبػتؿ

 .غطٜط طٛاضئ 550

 :املطانع ايكش١ٝ -ب 

ُّا َٚٛومًّا يف َٓاطل اؿر:  155ٜٚسعِ شيو  َطنّعا قشًّا باملؿاعط  78َطنّعا قشًّا بايعاق١ُ املكسغ١،  43َطنّعا قشًّا زا٥

 .َطنّعا قشًّا باملس١ٜٓ املٓٛض٠ 18َٓطك١ ٢َٓ(  26عزيؿ١، ممط املؿا٠ مب 6َٓطك١ عطؾات،  46املكسغ١ )

 :َطانع ايطٛاضئ -ت 

 .َطانع إغعاؾ١ٝ َتكس١َ يف اؿطّ املهٞ ايؿطٜـ 3َطنّعا قشًّا يًطٛاضئ ع٢ً دػط اؾُطات، إناؾ١ إىل  16

 :ايٓكاط ايطب١ٝ -خ 

( 6( ْكاط طب١ٝ مبؿعط َعزيؿ١، )6ب١ٝ مبؿعط عطؾات، )( ْكاط ط6( ْكط١ طب١ٝ تكع عًٞ داْيب قطات ايكطاض )18تؿػٌٝ عسز ) -

 .ْكاط طب١ٝ مبؿعط ٢َٓ

 :ايطٛاقِ ايطب١ٝ املتدكك١ ايعا٥ط٠ -ز 

طبٝب ٚممطض يف ايتدككات ايطب١ٝ ايٓازض٠ َٔ زاخٌ املًُه١ يطؾع َػت٣ٛ األزا٤ باملطاؾل ايكش١ٝ  800االغتعا١ْ بأنجط َٔ 

باملؿاعط املكسغ١ ٚايعاق١ُ املكسغ١ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚشيـو يف ؽككات ايعٓا١ٜ املطنع٠ ٚايكًب ٚايه٢ً ٚاملٓالري ٚايطٛاضئ 

 .ٖـ1436ٚاألَطاض املعس١ٜ ملٛغِ سر 

 َطانع قش١ٝ يف املٓطك١ املطنع١ٜ سٍٛ املػذس اؿطاّ ٚاملػذس ايٓبٟٛ -ر 

ؼػبًا ألٟ ساالت طاض١٥ قس ؼسخ َٔ خالٍ ٚدٛز أعساز نبري٠ َٔ اؿذاز يف املٓطك١ املطنع١ٜ احملٝط١ باؿطّ املهٞ ايؿطٜـ 

ايػاسات احملٝط١ يًتعاٌَ َع اؿاالت املطن١ٝ ٚايطاض١٥ َٚػذس ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، ؾكس مت ٚنع ؾطم طب١ٝ َٝسا١ْٝ يتػط١ٝ 
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( غٝاضات يٓكاط ايطٛاضئ باملٓطك١ املطنع١ٜ )اؿطّ( ـس١َ ايٓكاط 8ٚقس مت ؽكٝل ) .يف املٓطك١ املطنع١ٜ احملٛضٜٔ األٍٚ ٚايجاْٞ

 .ايكش١ٝ

 :َطانع اإلدٗاز اؿطاضٟ ٚنطبات ايؿُؼ -ز 

ؿاعًا يف زضدات اؿطاض٠، يصا قاَت ايٛظاض٠ بتذٗٝع عسز َٔ املطاؾل بهٌ َٔ ايعاق١ُ املكسغ١ ٜتٛقع إٔ ٜؿٗس َٛغِ سر ٖصا ايعاّ اضت

ٚح ٚاملؿاعط املكسغ١ ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ يًتعاٌَ َع َعاؾ١ ساالت اإلدٗاز اؿطاضٟ ٚنطبات ايؿُؼ، َٔ خالٍ تٛؾري ايت١ٜٛٗ املٓاغب١ باملطا

( َطاٚح إناؾ١ٝ يف نٌ َٔ َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١ نُا مت تسعِٝ َٓطك١ 208شات ايطشاش باملا٤ ايباضز،، سٝح مت تأَني )

 .املس١ٜٓ املٓٛض٠ بعسز َٔ ٖصٙ املطاٚح

 :خسَات قش١ٝ َتكس١َ ٚبطاَر ْٛع١ٝ َتدكك١ إلْكاش اؿٝا٠ -ش 

فا١ْٝ تؿٌُ عًُٝات ايكًب  ايصٟ ٜتهُٔ تكسِٜ خسَات قش١ٝ َتدكك١« إْكاش سٝا٠»تٛاقٌ ٚظاض٠ ايكش١ ٖصا ايعاّ تٓؿٝص بطْاَر 

املؿتٛح، ايكػطط٠ ايكًب١ٝ، ايػػٌٝ ايهًٟٛ بٓٛعٝ٘ ايربٜتْٛٞ ٚايسَٟٛ، املٓالري اهله١ُٝ، إناؾ١ إىل عًُٝات ايٛالز٠ ٚغريٖا َٔ 

 .اـسَات املتدكك١ اييت حيتادٗا املطن٢ اؿذاز

 :َؿاضن١ َس١ٜٓ املًو عبس اهلل ايطب١ٝ -ض 

ع٢ً اغتُطاض اغتعاْتٗا مبس١ٜٓ املًو عبس اهلل ايطب١ٝ يف ايعاق١ُ املكسغ١ يتكسِٜ خسَات قش١ٝ  ؼطم ٚظاض٠ ايكش١ ٖصا ايعاّ

 .َتها١ًَ يًشذٝر، سٝح تكسّ خسَات َطدع١ٝ ؽكك١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايطابع

اّ ايعٓا١ٜ املطنع٠، ٚقس تٛغعت املس١ٜٓ يف بطْاَر ايكػطط٠ ايكًب١ٝ، ٚعًُٝات دطاس١ ايكًب، ٚتطٜٛط ٚؼػني اـسَات املكس١َ يف أقػ

 .ٚػٗٝع َٗبط ايطا٥طات ايعاَٛز١ٜ الغتكباٍ اؿاالت املطن١ٝ، ٚتٛؾري نُٝات نبري٠ َٔ ايسّ َٔ خالٍ مح١ً ايتربع

 :ايؿطان١ ٚايتعإٚ َع بٝٛت اـرب٠ ٚاملٓظُات ايسٚي١ٝ -ظ 

١ٝ ٚبٝٛت اـرب٠ ايعامل١ٝ َجٌ َطانع َطاقب١ تكّٛ ٚظاض٠ ايكش١ بايتٓػٝل ٚايتعإٚ َع اؾٗات اؿه١َٝٛ ايكش١ٝ ٚاملٓظُات ايسٚي

األَطاض األَطٜه١ٝ ٚاألٚضٚب١ٝ.. ؾكس مت ايتٓػٝل َع ايكطاعات ايكش١ٝ اؿه١َٝٛ ممج١ً يف ٚظاض٠ ايسؾاع، اؿطؽ ايٛطين، ايساخ١ًٝ، 

خربا٤ َٔ َٓظ١ُ ايكش١ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ايتعًِٝ ايعايٞ، َػتؿؿ٢ املًو ؾٝكٌ ايتدككٞ َٚطنع األعاخ، نُا قاَت باغتهاؾ١ 

ايعامل١ٝ َٚطنع َهاؾش١ األَطاض ٚايػٝطط٠ بأَطٜها، ٚتعٌُ ع٢ً ايتٛاقٌ ايتاّ ٚايتٓػٝل يف َهاؾش١ األَطاض، ٚشيو إلبطاظ 

ايسٚض ايطٜازٟ ايصٟ تكّٛ ب٘ سه١َٛ خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني حنٛ تػدري نٌ اإلَهاْٝات َٔ أدٌ ٖسؾٗا ايػاَٞ ايٓبٌٝ; يتشكٝل 

 .ت األَٔ ٚايػال١َ ؿذاز بٝت اهلل اؿطاّ بكؿ١ ضا٥س٠ َٚتُٝع٠أع٢ً زضدا

 :خسَات ايطب املٝساْٞ )ايتسخٌ ايػطٜع ٚايتٛادس ايؿّعاٍ -ؽ 

 :تتهٕٛ خسَات ايطب املٝساْٞ ٚايطٛاضئ يف اؿر، َٔ أغطٍٛ ٜهِ

غٝاض٠  80 ١ٝ ايطاض١٥ يف املٝسإ،غٝاض٠ إغعاف قػري٠، تعٌُ نٛسسات عٓا١ٜ َطنع٠ َتشطن١، يًتعاٌَ َع اؿاالت اإلغعاؾ 100

غٝاضات َٛظع١ ع٢ً َطانع  10غٝاض٠ ع٢ً َػتؿؿٝات املؿاعط إلخال٤ املطن٢، ٚ 32إغعاف نبري٠ عاي١ٝ ايتذٗٝع َٛظع١، َٓٗا 

 25 غٝاض٠ يًُػاْس٠ يف ساالت ايطٛاضئ ع٢ً املػتؿؿٝات ٚاملطانع ايكش١ٝ بايعاق١ُ ٚاملؿاعط املكسغ١، باإلناؾ١ إىل 13املٓاؾص، ٚ

 .غٝاضات يٓكاط ايطٛاضئ باملٓطك١ املطنع١ٜ يف اؿطّ املهٞ ـس١َ ايٓكاط ايكش١ٝ 8ؽكٝل  - .غٝاض٠ نبري٠ يف املس١ٜٓ املٓٛض٠

 ثايجًا: اـسَات املػاْس٠

 :املدتربات ٚبٓٛى ايسّ َٚؿتكات٘ - 1

ؿػٌٝ كترب ايؿريٚات باملدترب اإلقًُٝٞ ظس٠ أعست ايٛظاض٠ خط١ َتها١ًَ يًُدتربات ٚبٓٛى ايسّ بهاؾ١ َٓاطل اؿر، سٝح عًُت ت

ع٢ً َساض ايػاع١، ٚكترب ايؿريٚغات باملس١ٜٓ املٓٛض٠، ٚػٗٝع كترب َتٓكٌ مبػتؿؿ٢ ؾطم عطؾات، ٜػاْس اؾٗٛز يف ايتعاٌَ َع 

املدرب١ٜ ؾُٝع ايؿريٚغات اؿاالت املطن١ٝ ٚغاق١ اؿاالت املعس١ٜ.. ٚزعِ ٖصٙ املدتربات بايهٛازض ٚايتذٗٝعات إلدطا٤ ايؿشٛقات 

املػبب١ يألَطاض، ٚغاق١ املٓكٛي١ َٔ اؿٝٛإ ٚايطٝٛض يإلْػإ، مبا يف شيو َتالظ١َ االيتٗاب ايؿطم أٚغطٞ ايتٓؿػ١ٝ يؿريٚؽ 

ٚتتهُٔ اـط١ ضؾع زضد١ االغتعساز مبدتربات َػتؿؿٝات َٓطك١ َه١ املهط١َ، مبا يف شيو َػتؿؿٝات .Mers/cov ايهٛضْٚا
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( ٚسس٠ زّ َٚؿتكات٘ َٔ مجٝع ايؿكا٥ٌ 19000نُا تؿٌُ اـط١ تٛؾري ) .١ املكسغ١ َٚػتؿؿٝات املؿاعط ٚاملس١ٜٓ املٓٛض٠ايعاقُ

 .املدتًؿ١

 خسَات طب ايطٛاضئ - 2

تأتٞ اـسَات ايطب١ٝ ايطاض١٥ نُٔ سع١َ اـسَات ايطب١ٝ اييت تكسَٗا ٚظاض٠ ايكش١ ـس١َ نٝٛف ايطمحٔ يف لٌ ٚدٛز أعساز 

ٚتؿاضى ايٛظاض٠  .َٔ اؿذاز يف َهإ ٚظَإ ٚاسس مما ٜػتٛدب أع٢ً زضدات اؾاٖع١ٜ ٚايػطع١ يف تكسِٜ اـس١َ ايطب١ٝنبري٠ 

ال ومح  -مجٝع اؾٗات شات ايعالق١ يف ٚنع ٚتٓؿٝص خط١ ايطٛاضئ ايعا١َ يًتعاٌَ َع اؿاالت ايطاض١٥ اييت قس ؼسخ مبٛغِ اؿر 

ايػُٛ املًهٞ ٚظٜط ايساخ١ًٝ ض٥ٝؼ ؾ١ٓ اؿر ايعًٝا مبا ٜهؿٌ تٛسٝس ٚتهاٌَ دٗٛز مجٝع  بعس اعتُازٖا َٔ ِقبٌ قاسب -اهلل 

ٚمتًو خط١ إغرتاتٝذ١ٝ ؾا١ًَ َٚتها١ًَ يًتعاٌَ َع اؿاالت اإلغعاؾ١ٝ ٚايطاض١٥ ٚتعٌُ ع٢ً تؿعٌٝ أزٚات  .اؾٗات املكس١َ يًدسَات

١ ٚايساخ١ًٝ ٚايعٌُ ع٢ً إجياز ايططم ٚايٛغا٥ٌ ايهؿ١ًٝ بايتعاٌَ َعٗا، سٝح َطاقب١ عٛاٌَ اـطٛض٠، طبكًا يًُتػريات ٚاألسساخ ايعاملٝ

ٜتِ تكسٜط االستٝادات ايالظ١َ يًتعاٌَ َع األخطاض احملت١ًُ، ٚتٓؿٝص اـطط ايتؿك١ًٝٝ اـاق١ بايتعاٌَ ايٓٛعٞ َع ساالت ايطٛاضئ 

ات ؾُٝع املٓؿآت ايكش١ٝ يف قٝط اؿسخ ست٢ ال حيسخ ٚايهٛاضخ، َع ٚنع زيٌٝ إدطا٥ٞ يهٝؿ١ٝ تًكٞ ايبالغات ٚتٛقٌٝ املعًَٛ

ٚتتهُٔ اـطط اييت تٓؿصٖا ايٛظاض٠ ملٛاد١ٗ اؿاالت ايطاض١٥ َٓٗا خط١ ايطٛاضئ اـاق١ باملطاؾل  .تهاضب يف تٓؿٝص اـط١ اإلغعاؾ١ٝ

ايكش١ٝ، خط١ االغتعساز ظػط اؾُطات ٚايططم ايط٥ٝػ١ املؤز١ٜ ي٘، خط١ طٛاضئ ممط املؿا٠ ٚتعتُس ٖصٙ اـطط ع٢ً ايتٛادس 

هاٌَ َػتًعَاتٗا، غٝاضات إغعاف فٗع٠ ػٗٝعًا عايًٝا يًتعاٌَ َع املٝساْٞ ظٛاض دػط اؾُطات َٔ خالٍ، ؾطم طب١ٝ َٝسا١ْٝ ب

 .اؿاالت ايطاض١٥

 (ايتُٜٛٔ ايطيب )األز١ٜٚ ٚاملػتًعَات ايطب١ٝ ٚايًكاسات - 3

بإٔ ٜٛؾط ايعالز فاًْا يهٌ َٔ ٜكٌ إىل األضانٞ املكسغ١  -حيؿظ٘ اهلل  -إْؿاشًا يتٛدٝٗات خازّ اؿطَني ايؿطٜؿني ايصٟ ٚد٘ 

ا٤ ؾطٜه١ اؿر، ٚؼطم ٚظاض٠ ايكش١ غًٜٓٛا ع٢ً تٛؾري أز١ٜٚ ناؾ١ٝ يتػط١ٝ ساد١ نٝٛف ايطمحٔ طٛاٍ أٜاّ اؿر، ٚشيو نُٔ ألز

نُٝات أز١ٜٚ نبري٠ تٛؾطٖا ايٛظاض٠ نُٔ َٝعاْٝتٗا ايػ١ٜٛٓ يألز١ٜٚ، نُا ٜتِ ػٗٝع املطاؾل ايكش١ٝ املؿاضن١ باؿر بهاؾ١ 

َطنعًا قشًٝا يف املؿاعط املكسغ١ ظُٝع استٝاداتٗا َٔ األز١ٜٚ  94َػتؿؿٝات ٚ 8ٚقس مت متٌٜٛ  .استٝاداتٗا َٔ املػتًعَات ايطب١ٝ

إناؾ١ إىل شيو مت تأَني نُٝات نبري٠ َٔ ايًكاسات يتطعِٝ اؿذاز ايكازَني َٔ اـاضز ٚسذاز ايساخٌ  .ٚايًٛاظّ ايطب١ٝ

ايٓٛض  -طا٥طات، طبكًا يًُٛاقؿات اـاق١ بصيو يف َػتؿؿٝات )سطا٤ ( َٗابط ي6ًنُا تكّٛ ايٛظاض٠ بتذٗٝع ) .ٚاملؿاضنني يف اؿر

َس١ٜٓ املًو عبس اهلل ايطب١ٝ بايعاق١ُ املكسغ١(، ٚشيو يٓكٌ ٚاغتكباٍ اؿاالت  -ؾطم عطؾات  -٢َٓ ايطٛاضئ  -عطؾات ايعاّ  -

 .اييت ؼتاز إىل تسخٌ عالدٞ زقٝل

 :االغتعا١ْ بايك٣ٛ ايعا١ًَ املسضب١ - 4

ٚضغب١ َٔ ايٛظاض٠ يف تكسِٜ خسَات قش١ٝ ممٝع٠ خالٍ َٛغِ اؿر تكّٛ ايٛظاض٠ بتػدري مجٝع اإلَهاْٝات ايبؿط١ٜ ٜٚؿٌُ  اْطالقًا

 :شيو

 :نٛازض طب١ٝ عاي١ٝ ايتأٌٖٝ -  أ

 َٛغِ اؿر، ( َٔ َٓػٛبٞ ايٛظاض٠ يف بطْاَر ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ كتًـ ايؿ٦ات ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚاإلزاض١ٜ يف25000مت تهًٝـ َا ُٜكاضب )

 .( ؾطّزا َٔ كتًـ ايؿ٦ات ٚايتدككات ايؿ١ٝٓ نك٣ٛ عا١ًَ إناؾ١ٝ َٔ خاضز املٓطك770١ٚتسعِٝ َٓطك١ املس١ٜٓ املٓٛض٠ بعسز )

 :اـسَات ايتطٛع١ٝ َٚؿاضن١ أؾطاز ايهؿاؾ١ - ب 

ن١ زخٍٛ اؿذاز يتًكٞ اـسَات طايب َٔ ايهؿاؾ١ يتأَني املطاؾل ايكش١ٝ ٚتٓظِٝ سط 300نُا ُٜؿاضى يف أعُاٍ اؿر أنجط َٔ 

 .ايكش١ٝ ٚإضؾاز اؿذاز املطن٢، ٚغاق١ نباض ايػٔ يًٛقٍٛ إىل ايعٝازات ٚأَانٔ قطف ايسٚا٤ ٚاإلغعاف ٚإضؾاز ايتا٥ٗني َِٓٗ
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 جوعٍخ )كفٍف( رزٍح لزوي اإلعبلخ الجصشٌخ أداء فشٌضخ الحج

 

 زايبال –ايطٜاض 

 

هؿٛؾني اـري١ٜ مبٓطك١ ايطٜاض ) نؿٝـ( اجملاٍ أَاّ َػتؿٝسٜٗا َٔ شٟٚ اإلعاق١ ايبكط١ٜ بهاؾ١ زضداتٗا يًتػذٌٝ ع١ٝ املؾتشت مج

يف مح١ً اؿر اييت تٓظُٗا هلصا ايعاّ . ٚأٚنح َسٜط اؾُع١ٝ قُس ايؿٛميإ إٔ ٖصٙ اؿ١ًُ تأتٞ يف غٝام اـسَات ٚايرباَر اييت 

حنا٤ املًُه١،ٚتٗسف ملٓح ايؿطق١ يصٟٚ اإلعاق١ ايبكط١ٜ غٛا٤ بؿهٌ نًٞ أٚ دع٥ٞ أٚ نعاف ايبكط تكسّ يًُهؿٛؾني يف مجٝع أ

 .أزا٤ َٓاغو اؿر بطؾك١ أسس شِٜٚٗ

إٕ ايتػذٌٝ يف مح١ً اؿر َتاح يًُهؿٛؾني َٔ اؾٓػني ع٢ً إٔ ٜطاؾل نٌ نؿٝـ أٚ ” ٚقاٍ ايؿٛميإ يٛناي١ األْبا٤ ايػعٛز١ٜ 

ٖـ  1436/  11/  23ٚأناف إٔ اؾُع١ٝ سسزت آخط َٛعس يًتػذٌٝ ّٜٛ االثٓني املكبٌ املٛاؾل >. ضبِٗ نؿٝؿ١ ؾدل ٚاسس َٔ أقا

َٗٝبًا باملػتؿٝسٜٔ املػاضع١ يف اغتٓاّ ايؿطق١ ٚايتػذٌٝ ع٢ً إٔ ٜكّٛ ايهؿٝـ أٚ ايهؿٝؿ١ بإضغاٍ ضغاي١ ْك١ٝ ع٢ً ايطقِ ) 

يًُػتؿٝس أٚ املػتؿٝس٠ ٚاملطاؾل يهٌ َُٓٗا. ٚقسّ ايؿٛميإ باوم٘  ( تتهُٔ االغِ ٚضقِ اؾٛاٍ ٚايػذٌ املسْٞ 0532856001

ٚايعاًَني يف اؾُع١ٝ ٚاملػتؿٝسٜٔ ايؿهط اؾعٌٜ يهاؾ١ ايساعُني هلصٙ اؿ١ًُ ع٢ً إتاستِٗ ايؿطق١ يًُهؿٛؾني ألزا٤ ؾطٜه١ اؿر، 

غط تٛدٝٗات َٚتابع١ ض٥ٝؼ فًؼ إزاض٠ اؾُع١ٝ ٚغريٖا َٔ ايرباَر األخط٣، َؿريًا إىل إٔ ٖصٙ ايرباَر تأتٞ بعس تٛؾٝل اهلل ٚ

 .ايسنتٛض ْاقطبٔ عًٞ املٛغ٢ زاعٝا اهلل ايعًٞ ايكسٜط إٔ جيعٌ شيو يف َٛاظٜٔ سػٓاتِٗ مجٝعا
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 ضٍىف الشحوي« إسعبف وإًمبر»رذسٌت كشفً على 
 

 

 ايسٚاغط ٚازٟ ايكٜٛع١ٝ، -ايّٝٛ

 

 نؿاؾًا َٔ َطس١ً املتكسّ بإزاض٠ ايتعًِٝ مبشاؾظ١ 15خهع 

ايكٜٛع١ٝ َٔ املطؾشني يًُؿاضن١ مبعػهطات اـس١َ ايعا١َ 

مبه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١، يجالخ زٚضات َهجؿ١ يف 

اإلْعاف ايكًيب ٚايط٥ٟٛ، ٚايسؾاع املسْٞ، ٚاإلغعاؾات األٚي١ٝ، 

 .قسَٗا كتكٕٛ يف نٌ زٚض٠

ٚأٚنح َؿطف ايٓؿاط ايهؿؿٞ باإلزاض٠، ْاقط ايعُريٟ، إٔ 

ايسٚض٠ األٚىل تهُٓت تسضٜب املؿاضنني ع٢ً فُٛع١ َٔ 

اإلدطا٤ات االقطٓاع١ٝ اييت ٜتِ ايكٝاّ بٗا ألٟ ؾدل ٜعاْٞ َٔ 

ؾؿٌ يف عٌُ األدٗع٠ اؿ١ٜٛٝ يف اؾػِ، بٗسف إعاز٠ ٖصٙ 

س األز٢ْ، ٚاؿؿال ع٢ً َػت٣ٛ َٓاغب َٔ األنػذني يف اؾػِ إىل سني ٚقٍٛ األدٗع٠ يًعٌُ ايػًِٝ ٚأزا٤ ٚلٝؿتٗا أٚ يف اؿ

ؾُٝا تٓاٚيت ايسٚض٠ ايجا١ْٝ أعُاٍ ايسؾاع املسْٞ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َع اؿطا٥ل ٚأْٛاع  .املدتكني بعًُٝات اإلْعاف األغاغ١ٝ

ٚتًكٛا يف ايسٚض٠ ايجايج١  .تدس١َ يف اإلْكاشايطؿاٜات ْٚكٌ املكابني َٚهْٛات َطنب١ ايسؾاع املسْٞ ٚاآليٝات ٚاألدٗع٠ املػ

َٗاضات ٚدطعات يف اإلغعاؾات األٚي١ٝ نعٓا١ٜ طب١ٝ أٚي١ٝ ٚؾٛض١ٜ يًُكابني أٚ املطن٢ بػطض قاٚي١ ايٛقٍٛ باملكاب إىل 

ٚيف قاؾظ١ ٚازٟ ايسٚاغط، اطًكت  .أؾهٌ ٚنع قشٞ ممهٔ، أٚ َٗاضات عالد١ٝ بػٝط١ إىل ٚقت ٚقٍٛ املػاعس٠ ايطب١ٝ

إزاض٠ ايتعًِٝ بطْافًا تسضٜبًٝا عٔ اإلغعاؾات األٚي١ٝ ٚأعُاٍ ايسؾاع املسْٞ يهؿاؾتٗا املؿاضنني مبعػهطات اـس١َ ايعا١َ يف 

ٜٚتهُٔ ايربْاَر دًػات تسضٜب١ٝ ْظط١ٜ ٚع١ًُٝ ؽتل باغتدساّ ايطباط  .َه١ املهط١َ ٚاملؿاعط املكسغ١ ؿر ٖصا ايعاّ

عٜـ املػتُط، ٚايتعاٌَ َع إقابات ايكسض ٚايطأؽ ٚاؿطٚم ٚايكسَات ايهٗطبا١ٝ٥، ٚنطبات املجًح يف ايهػٛض ٚاؾطٚح ٚايٓ

نُا ٜؿٌُ قانط٠ عٔ ؾٔ ايتعاٌَ َع اآلخطٜٔ ٚططم اإلضؾاز  .ايؿُؼ، ْٚكٌ املكابني ٚإطؿا٤ اؿطا٥ل يف كتًـ اؿاالت

باب ايٛطٔ أَاّ نٝٛف ايطمحٔ ايصٜٔ قسَٛا َٔ ٚٚادبات ايهؿاف ايػعٛزٟ يف َجٌ ٖصٙ املٓاغب١ ايهبري٠ اييت ميجٌ ؾٝٗا ؾ

ٚتؿاضى نؿاؾ١ ٚازٟ ايسٚاغط بجالخ ٚسسات نؿؿ١ٝ تػاْس َع ٚظاض٠ اؿر ٚأَا١ْ ايعاق١ُ املكسغ١، إناؾ١  .نٌ ؾر عُٝل

 .َٔ ايكٝازات ايهؿؿ١ٝ 6إىل 
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 رهٍئخ سبحبد الوسجذ الحشام ثخذهبد هزكبهلخ للحجبج والضائشٌي

 

 املهط١َ َه١ - ٚاؽ

 

ٖٝأت ايط٥اغ١ ايعا١َ يؿؤٕٚ اؿطَني غاسات املػذس 

اؿطاّ بهٌ َا ؼتاز إيٝ٘ َٔ أدٌ أزا٤ ايكال٠ ٚإبكا٥ٗا 

ٚاد١ٗ تًٝل بكسغ١ٝ املهإ، ٚاحملاؾظ١ ع٢ً غاسات 

ُاهلا يف غري املػذس َٔ نٌ َا خيٌ بٗا أٚ ٜؤزٟ إىل اغتع

ٚأٚنح َسٜط إزاض٠ ايػاسات ومري بٔ غعس  .َا خككت ي٘

ايػٜٛٗطٟ إٔ ايػاسات ٜتِ ت٦ٝٗتٗا ع٢ً َساض ايػاع١ ألزا٤ 

ايكال٠ ٚإبكا٥ٗا ٚاد١ٗ تًٝل بكسغ١ٝ املهإ ٚاحملاؾظ١ عًٝٗا، َؿريا إىل إٔ اإلزاض٠ تعٌُ ع٢ً َساض ايػاع١ سطقًا ع٢ً تٓؿٝص 

سات، أبطظٖا َتابع١ تٓظِٝ املُطات املؤز١ٜ َٔ ٚإىل املػذس اؿطاّ، َٚٓع االؾرتاف ٚتٛدٝ٘ َٔ يسٜ٘ خط١ ايط٥اغ١ اـاق١ بايػا

سكا٥ب عؿظٗا بكٓازٜل األَاْات املدكك١ يصيو، ٚاملٛدٛز٠ بػاسات املػذس اؿطاّ َٚٓع ايتكٜٛط إال بتكطٜح َٔ اؾ١ٗ 

اؾ١ إىل تٛدٝ٘ اؿذٝر بعس أزا٤ َٓاغهِٗ إىل قالت اؿالق١ املدتك١ بايط٥اغ١ َٚٓع قل ايؿعط ٚاؿالق١ بايػاسات، باإلن

ٖـ تهُٓت تٛظٜع ايػاسات إىل مخؼ َٓاطل ٖٞ: املٓطك١ األٚىل 1436ٚأؾاز بإٔ خط١ سر ٖصا ايعاّ  .املطخك١ ٚاملدكك١ يصيو

ٚضًا بايػاس١ ايؿطق١ٝ ست٢ بسا١ٜ إىل املط٠ٚ َط« ضنٞ اهلل عٓ٘»( بسا١ٜ املػٝاٍ، ٚايجا١ْٝ َٔ باب عًٞ 88َٔ َسخٌ أدٝاز إىل باب )

َسخٌ ايطٚاغٞ، ٚايجايج١ َٔ ْٗا١ٜ َسخٌ ايطٚاغٞ َطٚضًا باملط٠ٚ ظُٝع أزٚاضٖا ست٢ باب ايؿتح، ٚايطابع١ َٔ ْٗا١ٜ باب ايؿتح 

 .َطٚضًا بػاسات املًو عبساهلل ست٢ َٓطك١ ايؿبٝه١، ٚاـاَػ١ َٔ بسا١ٜ زاض ايتٛسٝس إىل املػٝاٍ

ػاسات قاقسٟ املػذس اؿطاّ بعسّ اؽاش غاسات املػذس اؿطاّ َهاًْا يًتذُعات ٚاؾًٛؽ; نٞ ال ٚزعا َسٜط إزاض٠ اي

ٜتػبب شيو يف إعاق١ سطن١ ايسخٍٛ ٚاـطٚز َٔ ٚإىل املػذس اؿطاّ ٚعسّ ايٛن٤ٛ َٔ فُعات َا٤ ظَعّ املٛظع١ زاخٌ 

يو إىل تٓاثط املا٤ ع٢ً ايػاسات، َا ٜؤزٟ إىل ايػاسات املدكك١ يًؿطب، أٚ محً٘ يف عبٛات بالغتٝه١ٝ ست٢ ال ٜؤزٟ ش

اْعالقات تؤشٟ ضٚاز املػذس، باإلناؾ١ إىل أْ٘ ٜعس ٖسضا يًُا٤، ٚاحملاؾظ١ ع٢ً ْظاؾ١ ايػاسات بعسّ إزخاٍ األطع١ُ ايػاخ١ٓ 

 .عُاٍ ايٓظاؾ١يًػاسات ملا ٜػبب٘ شيو َٔ عسّ متهٔ املكًني َٔ أزا٤ ايكال٠ يف ايػاسات ٚأٜها ملا ٜػبب٘ َٔ ٖسض ؾٗٛز 

  

http://www.alyaum.com/author/SPAMKH
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 الصحٍخ جبهضح السزمجبل الحجبج« الشلعً»هشافك 
 

 ايباطٔ سؿط - ايؿٝشٞ َٓٝؼ

 

ْاقـ َػ٦ٛيٛ َسٜط١ٜ ايؿ٦ٕٛ ايكش١ٝ مبشاؾظ١ سؿط ايباطٔ املهًؿٕٛ ملطنع املطاقب١ ايكشٞ مبٓؿص ايطقعٞ اؿسٚزٟ، داٖع١ٜ 

بٝت اهلل اؿطاّ ايكازَني عرب َٓاؾص ايسخٍٛ ٚع٢ً ٚد٘  ناؾ١ املطاؾل ايكش١ٝ ايتابع١ يًُسٜط١ٜ، ٚاييت تكسّ خسَاتٗا ؿذاز

 .نًٝٛ َرتا 90اـكٛم ايكازَني عرب َس١ٜٓ اؿذاز مبٓؿص ايطقعٞ اؿسٚزٟ اييت تبعس عٔ قاؾظ١ سؿط ايباطٔ عٛايٞ 

ٜٚس َطنع ٚاٚنح ايٓاطل االعالَٞ يكش١ سؿط ايباطٔ عبسايععٜع ايعٓعٟ إ املػ٦ٛيني عجٛا خالٍ ادتُاع عكس َؤخطا تع

املطاقب١ ايكش١ٝ ظُٝع ايًٛاظّ ايطب١ٝ ٚاملػتًعَات ٚايهٛازض ايطب١ٝ ٚايؿ١ٝٓ ٚايتُطٜه١ٝ ٚاإلزاض١ٜ، إناؾ١ ؿح مجٝع ايعاًَني 

ع٢ً تػٌٗٝ ادطا٤ات سذاز بٝت اهلل اؿطاّ.ٚيؿت ايعٓعٟ إىل إٔ َطنع املطاقب١ ايكش١ٝ ٜكسّ اـسَات ايكش١ٝ ٚايطب١ٝ بٓٛعٝٗا 

دٞ، بس٤ا َٔ ايتشكٝٓات ٚايتطعُٝات َطٚضًا بايتٛع١ٝ ٚايتجكٝـ ايكشٞ يًشذاز ٚايعاًَني باملٓاؾص، ٚٚقٛاًل إىل ايٛقا٥ٞ ٚايعال

تكسِٜ ايطعا١ٜ ايطب١ٝ يًُطن٢ ٚنباض ايػٔ َٔ نٝٛف ايطمحٔ، ٚإٔ األعساز اييت ٜتِ تهًٝؿٗا يًعٌُ باملٓاؾص خالٍ َٛغِ اؿر 

ض ايكش١ٝ اييت تعٌُ ع٢ً َساض ايػاع١ ـس١َ اؿذاز يف ناؾ١ املطاؾل ايكش١ٝ يف نٌ عاّ َا ٖٞ إال دع٤ بػٝط َٔ ايهٛاز

عؿط ايباطٔ، إش إ مجٝع ايعاًَني َػتٓؿطٕٚ يًدس١َ َٓص قسّٚ أٍٚ ساز إىل املًُه١ ٚست٢ َػازض٠ آخط ساز بػال١َ اهلل إىل 

١، َؤنسا إ مجٝع َٔ ال حيٌُ ؾٗاز٠ تطعِٝ بالزٙ. ٚأنس ايعٓعٟ إٔ خط١ املطانع ايكش١ٝ يف َس١ٜٓ اؿذاز، عالد١ٝ ٚٚقا٥ٝ

 .أٜاّ أٚ أنجط َٔ ثالخ غٓٛات، َػتٗسف بايعالز ايٛقا٥ٞ 10نس اؿ٢ُ ايؿٛن١ٝ غاض١ٜ املؿعٍٛ أٚ نإ تطعُٝ٘ أقٌ َٔ 
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 سبحبد الوسجذ الحشام جبهضح السزمجبل الحجبج والضائشٌي.. والزصىٌش ثزصشٌح

 

 ايؿطم – املهط١َ َه١

ٖٝأت ايط٥اغ١ ايعا١َ يؿؤٕٚ اؿطَني غاسات املػذس اؿطاّ بهٌ َا ؼتاز إيٝ٘ َٔ أدٌ أزا٤ ايكال٠ ٚإلبكا٥ٗا ٚاد١ٗ تًٝل بكسغ١ٝ 

 .املهإ ٚاحملاؾظ١ ع٢ً غاسات املػذس َٔ نٌ َا خيٌ بٗا أٚ ٜؤزٟ إىل اغتعُاهلا يف غري َا خككت ي٘

، إٔ ايػاسات ٜتِ ت٦ٝٗتٗا ع٢ً َساض ايػاع١، ألزا٤ ايكال٠ ٚإبكا٥ٗا ٚاد١ٗ تًٝل ٚأٚنح َسٜط إزاض٠ ايػاسات ومري بٔ غعس ايػٜٛٗطٟ

بكسغ١ٝ املهإ ٚاحملاؾظ١ عًٝٗا، َؿريًا إىل إٔ اإلزاض٠ تعٌُ ع٢ً َساض ايػاع١ سطقًا ع٢ً تٓؿٝص خط١ ايط٥اغ١ اـاق١ بايػاسات، 

ع االؾرتاف ٚتٛدٝ٘ َٔ يسٜ٘ سكا٥ب عؿظٗا بكٓازٜل األَاْات أبطظٖا َتابع١ تٓظِٝ املُطات املؤز١ٜ َٔ ٚإىل املػذس اؿطاّ، َٚٓ

املدكك١ يصيو، ٚاملٛدٛز٠ بػاسات املػذس اؿطاّ، َٚٓع ايتكٜٛط إال بتكطٜح َٔ اؾ١ٗ املدتك١ بايط٥اغ١، َٚٓع قل ايؿعط 

 .املدكك١ يصيوٚاؿالق١ بايػاسات، باإلناؾ١ إىل تٛدٝ٘ اؿذٝر بعس أزا٤ َٓاغهِٗ إىل قالت اؿالق١ املطخك١ ٚ

( بسا١ٜ 88ٖـ تهُٓت تٛظٜع ايػاسات إىل مخؼ َٓاطل ٖٞ: املٓطك١ األٚىل َٔ َسخٌ أدٝاز إىل باب )1436ٚأؾاز إٔ خط١ سر ٖصا ايعاّ 

إىل املط٠ٚ َطٚضًا بايػاس١ ايؿطق١ٝ ست٢ بسا١ٜ َسخٌ ايطٚاغٞ، ٚايجايج١ َٔ ْٗا١ٜ  –ضنٞ اهلل عٓ٘  –املػٝاٍ، ٚايجا١ْٝ َٔ باب عًٞ 

سخٌ ايطٚاغٞ َطٚضًا باملط٠ٚ ظُٝع أزٚاضٖا ست٢ باب ايؿتح، ٚايطابع١ َٔ ْٗا١ٜ باب ايؿتح َطٚضًا بػاسات املًو عبساهلل ست٢ َٓطك١ َ

 .ايؿبٝه١، ٚاـاَػ١ َٔ بسا١ٜ زاض ايتٛسٝس إىل املػٝاٍ

يًتذُعات ٚاؾًٛؽ نٞ ال ٜتػبب شيو ٚزعا َسٜط إزاض٠ ايػاسات قاقسٟ املػذس اؿطاّ بعسّ اؽاش غاسات املػذس اؿطاّ َهاًْا 

يف إعاق١ سطن١ ايسخٍٛ ٚاـطٚز َٔ ٚإىل املػذس اؿطاّ ٚعسّ ايٛن٤ٛ َٔ فُعات َا٤ ظَعّ املٛظع١ زاخٌ ايػاسات املدكك١ 

ذس، يًؿطب أٚ محً٘ يف عبٛات بالغتٝه١ٝ ست٢ ال ٜؤزٟ شيو إىل تٓاثط املا٤ ع٢ً ايػاسات َا ٜؤزٟ إىل اْعالقات تؤشٟ ضٚاز املػ

باإلناؾ١ إىل أْ٘ ُٜعس ٖسضًا يًُا٤، ٚاحملاؾظ١ ع٢ً ْظاؾ١ ايػاسات بعسّ إزخاٍ األطع١ُ ايػاخ١ٓ يًػاسات ملا ٜػبب٘ شيو َٔ عسّ 

 .متهٔ املكًني َٔ أزا٤ ايكال٠ يف ايػاسات ٚأٜهًا ملا ٜػبب٘ َٔ ٖسض ؾٗٛز عُاٍ ايٓظاؾ١

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 رضوٌذ هسزشفٍبد الوشبعش الومذسخ ثكبفخ احزٍبجبرهب

 

 ٚاؽ-املهط١َ  ه١ َ

 

تؿكس ٚنٌٝ ٚظاض٠ ايكش١ يإلَساز ٚايؿؤٕٚ اهلٓسغ١ٝ املٗٓسؽ سػني قُٛز ايؿاخطٟ، أَؼ، َػتؿؿٝات ايعاق١ُ املكسغ١ ٚاملؿاعط 

املكسغ١، يًٛقٛف ع٢ً ٚنع املطاؾل ايكش١ٝ يف املؿاعط املكسغ١، ٚايتأنس َٔ َس٣ داٖعٜتٗا ايها١ًَ الغتكباٍ نٝٛف ايطمحٔ، 

 .كش١ٝ هلِ، ع٢ً غطاض باقٞ اـسَات املكس١َ هلِ يف ؾت٢ ايؿؤٕٚٚنُإ تكسميٗا أؾهٌ اـسَات اي

َٔ دٗت٘، أٚنح َسٜط إزاض٠ اؿر ٚايعُط٠ يف َٓطك١ َه١ املهط١َ ايسنتٛض َٛؾل أبٛ طايب إٔ ٚظاض٠ ايكش١ سطقت ع٢ً إٔ تهٕٛ 

ٚزت مجٝع املطاؾل ايكش١ٝ يف املؿاعط َطاؾكٗا ايكش١ٝ يف أمت االغتعساز الغتكباٍ املطن٢، ايصٜٔ حيتادٕٛ إىل ضعا١ٜ طب١ٝ، سٝح ظ

 .١ ٚمجٝع املػتًعَات ايطب١ٝكبايبٓٛز ايت١ًُٜٝٛ َٔ إزاض٠ اإلَساز يف قش١ املٓط

ٚبني إٔ ايعٜاض٠ مشًت َػتؿؿ٢ ؾطم عطؾات ٚدبٌ ايطمح١ َٚطانع عطؾات َٚػتٛزع ايتُٜٛٔ ايطيب يف عطؾات َٚػتؿؿ٢ عطؾات 

َٚػتؿؿ٢ ٢َٓ اؾػط َٚػتؿؿ٢ ايٛالز٠ ٚاألطؿاٍ. ٚاطًع ٚنٌٝ ايٛظاض٠ ع٢ً ػٗٝع ايعاّ َٚػتؿؿ٢ منط٠ َٚػتؿؿ٢ ٢َٓ ايٛازٟ 

ايكاعات اـاق١ بهطبات ايؿُؼ، َػتُعًا إىل ؾطح َؿكٌ عٔ نٌ َػتؿؿ٢ َٔ َسٜطٟ املٛاقع ايكش١ٝ ٚعٔ املؿاضٜع ايتطٜٛط١ٜ 

 .ؾٝ٘
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« ألف هشكجخ 05آالف هخبلف ألًظوخ الحج و 885ٌعٍذ « أهي الطشق  

 

 األْكاضٟ دبري – ايطٜاض

ألؾدام ٚاملطنبات ايصٜٔ مت إعازتِٗ َٔ َطانع ايهبط األَين َٚطانع ايؿطظ ايتابع١ أعًٓت ايكٛات اـاق١ ألَٔ ايططم إٔ عسز ا

َطنب١ سػب إسكا١ٝ٥ قازض٠ َٔ ايكٛات اـاق١  41835ؾدكًا ٚ 111856ؾٛاٍ ٚست٢ ّٜٛ أَؼ األٍٚ اـُٝؼ بًؼ  25هلا َٔ ّٜٛ 

 .ألَٔ ايططم

اطٓني أٚ املكُٝني، ٚتطبل عكِٗ ايعكٛبات املكطض٠ ْظاًَا، ٚنصيو ٚجيطٟ إعاز٠ مجٝع األؾدام َٔ غري ساًَٞ تكاضٜح اؿر َٔ املٛ

إعاز٠ املكُٝني ايصٜٔ قسضت إقاَاتِٗ َٔ خاضز ايعاق١ُ املكسغ١ ٚال حيًُٕٛ ايتكاضٜح اييت تػُح هلِ بايسخٍٛ إىل ايعاق١ُ املكسغ١ 

 .ٖـ10/12/1436ٖـ ٚست٢ 25/10/1436خالٍ ؾرت٠ املٓع احملسز٠ َٔ 

اـاق١ ألَٔ ايططم بأْٗا ئ تتٗإٚ يف تطبٝل ايٓظاّ ععّ ٚإعاز٠ مجٝع املدايؿني ٚنصيو ايٓاقًني، ٚتطبٝل ايٓظاّ ٚسّصضت ايكٛات 

عكِٗ، ٚشيو َٔ خالٍ َطانع ايؿطظ َٚطانع ايهبط األَين املٓتؿط٠ يف َٓاطل املًُه١، نُا زعت ايكٛات اـاق١ ألَٔ ايططم 

كطٜح يًشر بعسّ تهبس َؿك١ عٓا٤ ايػؿط; ألٕ اإلعاز٠ ٚتطبٝل ايٓظاّ عكِٗ غٝهٕٛ املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايصٜٔ يٝؼ يسِٜٗ ت

 .َكريِٖ

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 يفيدهانعة يًتعة وطيع تًنياتنا نكى بً

 

 

 : تلقً هالحظاتكن علىٌسرنا 

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 يدير إدارة انعالقات انعاية واإلعالو

 إبن اندنيم: تركي بن فيصم انياس

 

انًساهًين عضو يجهس اإلدارة نهعالقات انعاية واإلعالو وعالقات 

 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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