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 حاخاً وحاخت إنى انًذٌُت انًُىرة أيس62462وصىل 

 

 عّ ٚا 2015انتٛبس  04ٖـ املٛاؾل  1436ذٚ اؿذ١  20املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ًٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ ؾسٜك١ اؿر,   26429بًؼ عدد اؿذاز ايرٜٔ ٚؾًٛا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ أَظ, قادَني َٔ َه١ املهس١َ بعد إٔ َ

ٚبٝٓت ٚسد٠ اإلسؿا٤ ٚايتكازٜس باملؤضط١,  .سادا ٚساد١, ٚذيو ٚؾل اإلسؿا١ٝ٥ اي١َٝٛٝ اييت أعًٓتٗا املؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ يف املٓطك١

َٔ قٝٛف  26278َٔ اؿذاز, ؾُٝا قدّ عٔ طسٜل اهلذس٠  102ألَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ اضتكبٌ إٔ َطاز ا

سادًا  205775سادًا َٔ ايدٍٚ اجملاٚز٠ قدَٛا بطٝازاتِٗ, يف سني بًؼ فُٛع اؿذاز ايكادَني ست٢ أَظ  49ايسمحٔ, إقاؾ١ إىل 

سادًا ٚساد١, ؾُٝا بًؼ اجملُٛع ايهًٞ يًُػادزٜٔ ست٢ 9066املػادز٠ اي١َٝٛٝ بًػت أَظ ٚأٚقشت اإلسؿا١ٝ٥ إٔ سسن١  .ٚساد١

َطاؾسا, َػري٠ إىل إٔ أنجس اؾٓطٝات املتٛادد٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠ ِٖ َٔ سذاز مجٗٛز١ٜ بٓػالدٜؼ ايػعب١ٝ ٚعددِٖ  49144تازخي٘ 

سادًا ٚساد١ َكاز١ْ َع املتبكني  ١ٜٓ156611 املٓٛز٠ ست٢ َطا٤ أَظ بًؼ ٚيؿتت إىل إٔ عدد اؿذاز املتبكني يف املد .ساز ٚساد16601١

 .سادًا ٚساد١ 125563ٖـ ٚعددِٖ 1435يٓؿظ ايّٝٛ, َٔ سر ايعاّ املاقٞ
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 حاخاً وصهىا انًذٌُت انًُىرة (913759)

 

 قُد قاضِ –تؿٜٛس  داشٟ ايػسٜـ –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

( سادًا ٚؾًٛا 179346( سادًا َِٓٗ )913759اهلل اؿساّ ايرٜٔ شازٚا املد١ٜٓ ست٢ َطا٤ اؾُع١ ) بًؼ عدد قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت 

( سادًا ٚؾل َا زؾدت٘ ٚسد٠ اإلسؿا٤  734413املد١ٜٓ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ ؾُٝا ٚؾٌ املد١ٜٓ خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا ايعاّ ) 

از٠ املؤضط١ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ أمحد خًٝؿ١ ٚايرٟ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤ أٚقح ذيو عكٛ فًظ إد

أقاف إٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُؤضط١ تطري بٓذاح ٚؾل املسضّٛ هلا َٔ خالٍ نٛادزٖا ايطعٛد١ٜ ٚايبايؼ عددِٖ قساب١ ثالث١ آالف غاب 

ٚتٛقع خًٝؿ١ إٔ ٜتذاٚش عدد شٚاز املد١ٜٓ  .كطاعات األخس٣ضدسٚا مجٝع طاقاتِٗ ـد١َ اؿاز ايهسِٜ ؾكاًل عٔ آالف ايػباب يف اي

َٔ اؿذاز ايهساّ خالٍ ٖرا ايعاّ ًَٕٝٛ َٚا٥يت أيـ ساز , َجًُٓا عايًٝا ايدعِ غري احملدٚد ايرٟ تٛيٝ٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني 

يألدال٤ ع٢ً أدا٤ َٗاَٗا ٚؾل  يهٌ َا َٔ غأْ٘ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ َؤندًا ع٢ً سسف املؤضط١ األ١ًٖٝ –سؿع٘ اهلل  –ايػسٜؿني 

األْع١ُ ٚايتعًُٝات ٚؼت إغساف ؾسع ٚشاز٠ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚمبتابع١ غدؿ١ٝ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ 

 .أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ ٚبتٛؾٝل اهلل أٚاًل ٚأخريًا
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 انًذٌُت فً حح هذا انعاوعهى  يهٍىٌ حاج ٌتىافذوٌ

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

( سادًا 179346( سادًا َِٓٗ )913759بًؼ عدد قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايرٜٔ شازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ ّٜٛ أَظ )     

( سادًا ٚؾل َا زؾدت٘ ٚسد٠  734413سر ٖرا ايعاّ ) ٚؾًٛا املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ ؾُٝا ٚؾٌ املد١ٜٓ خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ 

ٚأٚقح نُاٍ خًٝؿ١ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ إٔ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُؤضط١ تطري  .اإلسؿا٤ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤

قاتِٗ ـد١َ اؿذاز ؾكاًل عٔ بٓذاح ٚؾل املسضّٛ هلا َٔ خالٍ نٛادزٖا ايطعٛد١ٜ ٚايبايؼ عددِٖ ثالث١ آالف غاب ضدسٚا مجٝع طا

آالف ايػباب يف ايكطاعات األخس٣, ٚتٛقع خًٝؿ١ إٔ ٜتذاٚش عدد شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ اؿذاز ايهساّ خالٍ ٖرا ايعاّ ًَٕٝٛ ٦َٚيت 

ْ٘ خد١َ يهٌ َا َٔ غأ -سؿع٘ اهلل  –أيـ ساز , َجًُٓا عايًٝا ايدعِ غري قدٚد ايرٟ تٛيٝ٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني 

قٝٛف ايسمحٔ َؤندًا سسف املؤضط١ ع٢ً أدا٤ َٗاَٗا ٚؾل األْع١ُ ٚايتعًُٝات ؼت إغساف ؾسع ٚشاز٠ اؿر ٚمبتابع١ غدؿ١ٝ َٔ 

 . ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري املٓطك١ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر باملد١ٜٓ املٓٛز٠
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 خذيهى آالف يٍ انشباب انسعىدي

 حاج ساروا انًذٌُت انًُىرة حتى اندًعت انًاضٍتأنف  219أكثز يٍ 

 

( سادًا 179346( سادًا, َِٓٗ )913759بًؼ عدد قٝٛف ايسمحٔ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايرٜٔ شازٚا املد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ َطا٤ اؾُع١ )

( سادًا, ٚؾل َا زؾدت٘ 734413ايعاّ )ٚؾًٛا املد١ٜٓ خالٍ املٛضِ ايجاْٞ, ؾُٝا ٚؾٌ املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ املٛضِ األٍٚ َٔ سر ٖرا 

أٚقح ذيو عكٛ فًظ إداز٠ املؤضط١ املػسف ع٢ً ايعالقات ايعا١َ ٚاإلعالّ نُاٍ بٔ  .ٚسد٠ اإلسؿا٤ باملؤضط١ األ١ًٖٝ يألدال٤

يؼ عددِٖ أمحد خًٝؿ١, ايرٟ أقاف: إٕ اـط١ ايتػػ١ًٝٝ يًُؤضط١ تطري بٓذاح ٚؾل املسضّٛ هلا َٔ خالٍ نٛادزٖا ايطعٛد١ٜ ايبا

قساب١ ثالث١ آالف غاب, ضدَّسٚا مجٝع طاقاتِٗ ـد١َ اؿاز ايهسِٜ, ؾكاًل عٔ آالف ايػباب يف ايكطاعات األخس٣ ايرٜٔ ٜعتُدٕٚ 

ٚتٛقع خًٝؿ١ إٔ ٜتذاٚش عدد شٚاز املد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ اؿذاز ايهساّ خالٍ ٖرا ايعاّ  .ع٢ً خربات انتطبٖٛا خالٍ ايطٓٛات املاق١ٝ

يهٌ َا َٔ  -سؿع٘ اهلل  -ا٥يت أيـ ساز, َجًُٓا عايًٝا ايدعِ غري احملدٚد ايرٟ تٛيٝ٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني ًًَْٝٛا َٚ

غأْ٘ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ, َٚؤندًا سسف املؤضط١ ع٢ً أدا٤ َٗاَٗا ٚؾل األْع١ُ ٚايتعًُٝات, ٚؼت إغساف ؾسع ٚشاز٠ اؿر 

ُٛ املًهٞ األَري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ ؾ١ٓ اؿر, ٚبتٛؾٝل اي٘ أٚاًل باملد١ٜٓ املٓٛز٠, ٚمبتابع١ َٔ ؾاسب ايط

 .ٚأخريًا
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ًّم يؤسساث انطىافت انًسؤونٍت  انًخهفاث تًأل شىارع يُى.. واألياَت تح

 بئبقاء انذٌكىراث ألعىاو يقبهت« انًانٍت»يطىفىٌ: نذٌُا يىافقت 

َٔ ض٤ٛ ايٓعاؾ١ ٚتهدع أزتاٍ ايٓؿاٜات يف عد٠ َٛاقع سٍٛ املدُٝات زغِ َسٚز مخط١ أٜاّ عًٞ َػادز٠ ال تصاٍ غٛازع ٢َٓ تػهٛ 

اؿذٝر املػاعس املكدض١, ٚمحًت أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ َؤضطات ٚايطٛاؾ١ َٚهاتب خدَات سذاز ايداخٌ َطؤٚي١ٝ زَٞ املدًؿات 

رٙ املؤضطات َٔ خالٍ زؾد املدايؿات ٚزؾع األَس يٛشاز٠ اؿر, ؾُٝا بهُٝات نبري٠ ٖٚددت باؽاذ اإلدسا٤ات ايالش١َ ػاٙ ٖ

ٚقاٍ املٗٓدع عبدايطالّ بٔ ضًُٝإ َػاط ٚنٌٝ أَني ايعاؾ١ُ املكدض١  أندت َؤضطات طٛاؾ١ بسا٤تٗا َٔ اتٗاَات األَا١ْ.

َع َكاٚيني َؤًٖني َٔ األَا١ْ يتٛؾري يًددَات: إٕ ٖٓاى تعًُٝات ألؾشاب املدُٝات مب٢ٓ اييت تطتددّ ايكٛاطع اؾبط١ٝ بايتعاقد 

ٜازد٠ يتدصٜٔ كًؿات ٖرٙ ايكٛاطع ضٛا٤ قبٌ املٛضِ أٚ بعدٙ ْٚكًٗا يًُسدّ ايعاّ أٚال بأٍٚ, ٖٚٓاى ػاٚب ال بأع  ٠٢ساٜٚات ضع١ 

عدات خاؾ١ سؿٌ خالٍ ٖرا املٛضِ َٔ قبٌ َععِ أؾشاب ٖرٙ املدُٝات, إال إٔ ايبعض َِٓٗ مل ًٜتصّ بريو ٚمل ٜكِ بإسكاز َ

ٚقاٍ َػاط: إٕ أَا١ْ ايعاؾ١ُ املكدض١ باغست  يٓكًٗا, ٚيف ٖرٙ اؿاالت تكطس األَا١ْ يٓكًٗا بعد زؾدٖا ٚايهتاب١ عٓٗا يٛشاز٠ اؿر.

تٓؿٝر خطتٗا ايتػػ١ًٝٝ يف أعُاٍ ايٓعاؾ١ ملسس١ً َا بعد املٛضِ باملػاعس املكدض١, ٚاييت تٗدف إىل احملاؾع١ ع٢ً َطت٣ٛ عاٍ َٔ 

شاح ايب٦ٝٞ بعد اْككا٤ َٛضِ اؿر, ٚإشاي١ املدًؿات يف أضسع ٚقت ممهٔ, سٝح اعتُدت ٖرٙ املسس١ً ع٢ً اضتُساز١ٜ ايعٌُ اإلؾ

ٚأغاز إىل إٔ األَا١ْ ٚقعت خط١ عٌُ قدد٠ بربْاَر ش٢َٓ يالْتٗا٤ َٔ ْعاؾ١ ناٌَ َٓطك١ املػاعس  ست٢ ْٗا١ٜ غٗس ذٟ اؿذ١.

اؿذ١, َؤندا إٔ األَا١ْ سسٜؿ١ ع٢ً إلاش أعُاٍ ايٓعاؾ١ ٚؾل أع٢ً ايطسم, سٝح اتبعت  َٔ غٗس ذٟ 30املكدض١ عد أقؿ٢ يف 

ايعدٜد َٔ األضايٝب اؾدٜد٠ يف اضتدداّ األدٗص٠ ٚاملعدات, ٚاييت ضاُٖت ٚهلل اؿُد يف ايسؾع َٔ َطت٣ٛ ايٓعاؾ١ ايعا١َ ٚت١٦ٝٗ 

جيابٞ يف تطٜٛس أعُاٍ ايٓعاؾ١ ايعا١َ يف أطٗس ايبكاع ٚتسمج١ اؾٗٛد األدٛا٤ ايؿش١ٝ املٓاضب١ يكٝٛف ايسمحٔ, ٚنإ هلا األثس اإل

أَا املٗٓدع قُد بٔ عبدايسمحٔ املٛزقٞ َدٜس عاّ ايٓعاؾ١ ؾكاٍ: إٕ اـط١ مشًت ايرتنٝص ع٢ً َػعس ٢َٓ  املبرٚي١ يساس١ اؿذٝر.

اؾ١ عاي١ٝ َٔ اؿذاز, َػريا إىل أْ٘ ضٝتِ تٓؿٝر ٚعسؾ١ َٚصديؿ١ ٚنٌ املٓاطل احملٝط١ بٗا, باإلقاؾ١ إىل املٓاطل اييت غٗدت نج

ٚقاٍ: إٕ ايعٌُ جيسٟ يف ناٌَ ايؿرتتني )ايؿباس١ٝ ٚاملطا١ٝ٥( ٚضٝتِ خالٍ ٖرٙ املساسٌ إلاش كتًـ أعُاٍ  اـط١ ع٢ً عد٠ َساسٌ.

 ْعاؾ١ ايػٛازع ٚاملططشات ايٓعاؾ١ َجٌ تؿسٜؼ ايؿٓادٜل ايكاغط١ ٚاملداشٕ األزق١ٝ ٚؾٝاْتٗا َٝهاْٝهٝا َٚدْٝا, باإلقاؾ١ إىل

 ٚبني املٛزقٞ ٚاؾباٍ ٚزدّ اؿؿس ٚزؽ ٚتطٗري دٚزات املٝاٙ ٚاملطتٓكعات ٚفازٟ األٚد١ٜ ٚغؿط املٝاٙ املرتان١ُ َٚهاؾش١ اؿػسات.

( طٓا أٟ 76.311إٔ سذِ ايٓؿاٜات يف شٜاد٠ عٔ األعٛاّ ايطابك١, سٝح بًػت ن١ُٝ ايٓؿاٜات خالٍ ايٓؿـ األٍٚ َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ )

َٚٔ دٗت٘ بسأ املطٛف  %.15% عٔ ْؿظ ايؿرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ, ٚتٛقع إٔ تؿٌ ايصٜاد٠ ست٢ ْٗا١ٜ غٗس ذٟ اؿذ١ إىل 10بصٜاد٠ قدزٖا 

مساعٌٝ بدز ز٥ٝظ فًظ إداز٠ َؤضط١ دٓٛب آضٝا َطٛيف َؤضط١ دٓٛب آضٝا َٔ تسى كًؿات يف َػعس ٢َٓ, ايدنتٛز زأؾت بٔ إ

َػريا إٔ ذيو قد ٜهٕٛ تابعا ملؤضطات أخس٣ ٚيٝظ َطٛيف دٓٛب آضٝا, ٚقاٍ: إٕ مجٝع َٛاقع َؤضطات دٓٛب آضٝا مل تصٌٜ 

ًٞ تؿسٜح َٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ باإلبكا٤ ع٢ً ايدٜهٛزات ٚاالضتؿاد٠ دٜهٛزات اؾبظ اييت ْؿرتٗا قبٌ َسضِ سر ٖرا ايعاّ ؿؿٛهلا ع

َٓٗا خالٍ ايعاّ املكبٌ, َؤندا إٔ ٚشاز٠ املاي١ٝ بعجت خطابا زمسٝا ملؤضط١ دٓٛب آضٝا أندت ؾٝ٘ إٔ أٟ أعُاٍ دٜهٛزات تٓؿر يف 

١ ايتذاز١ٜ ايؿٓاع١ٝ مبه١ املهس١َ أَا ضعد مجٌٝ ايكسغٞ عكٛ فًظ إداز٠ ايػسؾ املٛقع تؿبح ًَها يًُٛقع ٚيٝظ يًُؤضط١.

ٚؾاسب َؤضط١ خدَات سذاز ايداخٌ, ؾكاٍ: إٕ أؾشاب كُٝات سذاز ايداخٌ ًَتصَٕٛ بتٓعٝـ املٛاقع داخٌ ٚخازز املدُٝات ٚئ 

ملكدض١ تطًِ يًذٗات املطؤٚي١ إال بعد إمتاّ تٓعٝؿٗا, َػريا إٔ أؾشاب املؤضطات تعاقدٚا َع ايػسنات ايتابع١ ألَا١ْ ايعاؾ١ُ ا

ئ ٜهٕٛ ٖٓاى  -ٚإٕ غا٤ اهلل-( زٜاٍ مت دؾعٗا, ٚأٟ ؾاسب كِٝ ًَتصّ بايتٓعٝـ 1700ٚأسكسٚا هلِ ساٜٚات َكابٌ َبًؼ )

 قؿٛز َٔ َؤضطات سذاز ايداخٌ.
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 اندعٍذ: أيٍ وساليت انحدٍح فً يقذيت اهتًاياتُا
 

 

 04/10/2015األسد  َه١ –قُد زابع ضًُٝإ 

 

أٚقح َدٜس إداز٠ األَٔ ٚايطال١َ بايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ, ٚاملطذد ايٓبٟٛ, عٝؿإ بٔ قُد اؾعٝد, إٔ أَٔ ٚزاس١ 

اؿذٝر يف َكد١َ اٖتُاَاتٓا, ٚاألؾساد َٛدٛدٕٚ ع٢ً َداز ايطاع١ يف املٝدإ ٜٚطتكبًٕٛ اؿذاز ببػاغ١ ٚطالق١ ٚد٘ ٜٚكدَٕٛ نٌ 

ؾ١ نباز ايطٔ ٚاملعٛقني.. ٚذيو َٔ خالٍ تٛؾري اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ يٝؤدٚا ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١, ايعٕٛ يًُشتادني, خا

ٚذيو بايتٓطٝل ٚايتعإٚ َع اؾٗات األخس٣ ايعا١ًَ, ٚاملػازن١ يف تٓعِٝ املُسات ٚاملؿًٝات ٚضاسات املطذد اؿساّ َع اإلدازات 

ٚقاٍ: إٕ اإلداز٠ تكّٛ   .ٚإبالؽ دٗات االختؿاف عٔ أٟ َالسع١ ملعاؾتٗا ؾًٛزا املع١ٝٓ بريو, ٚايتأند َٔ تٛؾس ٚضا٥ٌ ايطال١َ

باإلغساف ٚايتٓعِٝ يًُساؾل اـازد١ٝ ايتابع١ يًس٥اض١ َجٌ َب٢ٓ ايس٥اض١ َٚؿٓع نط٠ٛ ايهعب١ املػسؾ١, َٚعسض عُاز٠ اؿسَني 

ٚأْ٘ ٜكّٛ ع٢ً تٓؿٝر خط١ اإلداز٠ نادز َٔ املٛظؿني ايػسٜؿني َٚهتب١ اؿسّ املهٞ ايػسٜـ ٚمجٝع املٛاقـ ايتابع١ يًس٥اض١, 

ًٝا. ٚأٖاب عٝؿإ اؾعٝد بكاؾدٟ املطذد اؿساّ بعدّ اؽاذ ممسات املطذد اؿساّ َهاًْا يًتذُعات ٚاؾًٛع  املؤًٖني عًًُٝا ٚعًُ

ٜٛس أٚ ايتدخني بطاسات املطذد نٞ ال ٜتطبب ذيو يف إعاق١ سسن١ ايدخٍٛ ٚاـسٚز َٔ ٚإىل املطذد اؿساّ, ٚعدّ االْػػاٍ بايتؿ

 .اؿساّ, ٚغريٖا َٔ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ
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 أنف حاج يٍ انذول األفزٌقٍت غٍز انعزبٍت غادروا يكت 45

 

 املهس١َ َه١ _ يبإ طالٍ

 

 36.8 أيـ ساز َٔ سذادٗا, ست٢ َٓتؿـ يٌٝ أَظ األٍٚ َِٓٗ 45.4أْٗت َؤضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ األؾسٜك١ٝ غري ايعسب١ٝ, تؿٜٛر 

 8.5أيؿا غادزٚا َه١ املهس١َ إىل دد٠, يف طسٜل عٛدتِٗ إىل أٚطاِْٗ, بعد إٔ َٔ اهلل عًِٝٗ بأدا٤ ؾسٜك١ اؿر, ؾُٝا تٛد٘ مٛ 

 .أيـ ساز 166.7% َٔ إمجايٞ عدد سذاز املؤضط١ ايبايؼ ٖرا ايعاّ مٛ 27آالف َِٓٗ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠, أٟ َا ٜعادٍ 

املعًَٛات ٚاؿاضب اآليٞ باملؤضط١ املٗٓدع بٓدز خٝاط, بأْ٘ مل تطذٌ أٟ َالسعات أٚ غها٣ٚ ٚأٚقح املػسف ع٢ً َسنص 

ترنس, ضٛا٤ َٔ قبٌ اؿذاز أٚ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ, َػريا إىل إٔ َسنص املعًَٛات باملؤضط١ َطتُس يف تطذٌٝ ايتشدٜجات 

ٚأغاز إىل إٔ ٖٓاى .١ ددٚي١ َػادز٠ اؿذاز, ٚؾل خط١ ايسسالت املعد٠ َطبكاٚاملعًَٛات, املتعًك١ بع١ًُٝ ايتؿٜٛر عرب املٓاؾر, َٚتابع

ْطب١ َٔ سذاز املؤضط١ غادزٚا إىل َطاز املًو عبدايعصٜص ايدٚيٞ ظد٠, يف طسٜل عٛدتِٗ إىل بًداِْٗ, بُٝٓا تٛد٘ عدد آخس َِٓٗ إىل 

ذِٗ, َػٝدا يف ذات ايٛقت بربْاَر ايتؿٜٛر االيهرتْٚٞ, ايرٟ املد١ٜٓ املٓٛز٠, َٚٓٗا ضٝتٛدٕٗٛ إىل أٚطاِْٗ, بعد إٔ أدٚا َٓاضو س

 .ْؿرت٘ ٚشاز٠ اؿر
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 «صحت انحاج»آالف عبىة يعقًت بًعزض  7أنف يادة تىعىٌت و 20

 

 

 املهس١َ َه١ - ايّٝٛ

مبػازن١ أعُاي٘  -ايرٟ ْعُ٘ ؾسٜل أؾدقا٤ ايب١٦ٝ مبطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ-اختتِ املعسض ايتٛعٟٛ األٍٚ يؿش١ اؿاز 

ٚعدد َٔ أقطاّ املطتػؿ٢ املع١ٝٓ بايتٛع١ٝ « فُٛع١ غباب َه١ ايتطٛع١ٝ»يًتٛع١ٝ بأقساز ايتدخني ٚاملددزات ٚ« نؿ٢»مجع١ٝ 

( آالف عب٠ٛ َعك١ُ يًٝدٜٔ ٚشعت 7أيـ َاد٠ تٛع١ٜٛ َتعًك١ بؿش١ اؿاز ٚ) 20يؿش١ اؿاز, سٝح غٗد املعسض تٛشٜع أنجس َٔ 

 إٔ مياْٞ أمئ ايدنتٛز ٚأغاز َدٜس َطتػؿ٢ ايٓٛز ايتدؿؿٞ .شا٥س َٔ املرتددٜٔ ع٢ً املطتػؿ٢( آالف 5ع٢ً َا ٜكسب َٔ )

ا١ٝ٥ ؿر ٖرا ايعاّ, ٜٚطتٗدف زؾع ايٛعٞ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚايٛق ايتٛع١ٜٛ املطتػؿ٢ خطط قُٔ ٚقع٘ مت ايربْاَر ٖرا

 باؿر املتعًك١ باتباعٗا اإلؾاب١ ٚاألَساض. سٝح زنصت املٛاد ايتٛع١ٜٛ املعسٚق١ ع٢ً األَساض مبذُٛع١ َٔ اإلزغادات تكِٝٗ

ا خؿٛؾًا املتعًك١ بأَساض اؾٗاش َٓٗ ٚايٛقا١ٜ ايعد٣ٚ اْتكاٍ ٚطسم ايػرا٥ٞ ٚايتًٛخ ايػُظ ٚقسبات اؿسازٟ اإلدٗاد) َجٌ

ٚأث٢ٓ ايدنتٛز مياْٞ ع٢ً ايربْاَر املعد َٔ قبٌ ؾسٜل أؾدقا٤ ايب١٦ٝ باملطتػؿ٢, َؤندا ع٢ً إٔ لاس٘ دؾع اإلداز٠  .(اهلكُٞ

إىل اعتُادٙ نربْاَر ز٥ٝطٞ قُٔ بساَر اؿر ايط١ٜٛٓ َع ايعٌُ ع٢ً تطٜٛسٙ مبا ٜتال٥ِ َع ظسٚف اؿر يهٌ عاّ ٚبساَر 

ًددَات ايطب١ٝ ايدنتٛز ضامل بادعٝؿس إٔ بسْاَر املعسض ايتٛعٟٛ يؿش١ اؿاز ْؿر ؾُٝا أٚقح املطاعد ي .ايتٛع١ٝ املٓاضب١ هلا

ع٢ً َسسًتني َسس١ً ثابت١ مت ؾٝٗا ايتٛع١ٜٛ َٔ خالٍ اجملطُات ٚايعسٚض املس١ٝ٥ ع٢ً غاغات إعال١ْٝ, َٚسس١ً َتشسن١ عرب 

ٚأٚقشت َٓطك١  .١ باملطتػؿ٢ يًُرتددٜٔ عًٝٗاايتٛاؾٌ املباغس َع ايصٚاز يف أٚقات ايصٜاز٠, ٚاضتٗداف االضرتاسات املدؿؿ

 اؿر ٚبعجات اؿساّ اهلل بٝت سذاز ٚخؿٛؾًا ايصٚاز داْب َٔ نبريا إقباال بسْاَر املعسض ؾك١ًٝ غسبٝين إٔ ايربْاَر غٗد

ٚيف املسس١ً  ٍٚ بصٜاز٠ ٚشٜس األٚقاف ٚاإلزغاد ايطٛداْٞ,األ َسسًت٘ يف ايربْاَر تػسف نُا املطتػؿ٢, ع٢ً املرتدد٠ ايطب١ٝ

 .ايؿش١ٝ ايكٝادات َٔ يًعدٜد إقاؾ١ ايدٍٚ َٔ يعدد ايسمس١ٝ ايجا١ْٝ ٚشٜس األٚقاف املؿسٟ ٚبعض َٔ بعجات اؿر
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 «حانت عًار»انحداج انًغادروٌ ٌشٍذوٌ بحسٍ انتعايم فً يُفذ 
 

 تبٛى – ايّٝٛ

 

تٛاؾٌ مجٝع األدٗص٠ ٚايكطاعات اؿه١َٝٛ املد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ يف َد١ٜٓ اؿذاز مبٓؿر ساي١ عُاز مبٓطك١ تبٛى ٚمبتابع١ 

َطتُس٠ َٔ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري ؾٗد بٔ ضًطإ بٔ عبدايعصٜص أَري املٓطك١ املػسف ايعاّ ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ 

عػسات اآلاليـ َٔ اؿذاز املػادزٜٔ َٓؿر ساي١ عُاز ٚتٛدٜعِٗ أثٓا٤ إْٗا٤ إدسا٤ات بتبٛى تكدِٜ مجٝع اـدَات ٚايتطٗٝالت ي

املػادز٠ ٚضط دٗٛد نبري٠ ٜبرهلا َٓطٛبٛ األدٗص٠ ٚايكطاعات اؿه١َٝٛ ٚؾ١ٓ اإلغساف ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ يف دٛ 

ٚمثٔ ٚنٌٝ إَاز٠ َٓطك١ تبٛى ْا٥ب املػسف ايعاّ ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ قُد بٔ عبداهلل اؿكباْٞ  .تطٛدٙ األيؿ١ ٚاحملب١

َتابع١ مسٛ أَري َٓطك١ تبٛى املػسف ايعاّ ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ اي١َٝٛٝ يف تٓؿٝر ٖرٙ املسس١ً ايجا١ْٝ ٚخد١َ قٝٛف ايسمحٔ 

زن١ يف أعُاهلا مبد١ٜٓ اؿذاز بدٚزٖا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ يف تٓؿٝر ٖرٙ يد٣ َػادزتِٗ ٚقٝاّ نٌ اإلدازات اؿه١َٝٛ املػا

املسس١ً بعد إٔ مت تٓؿٝر املسس١ً األٚىل يكدّٚ اؿذاز ٚاييت مت خالهلا تكدِٜ اـدَات ٚايتطٗٝالت يعػسات اآلالف َٔ اؿذاز 

االغساف ايعاّ ع٢ً اعُاٍ اؿر ٚايعُس٠  ٚضسع١ إْٗا٤ االدسا٤ات, َػريًا إىل تكاؾس اؾٗٛد َٔ قبٌ ايعاًَني َٔ َٓطٛبٞ ؾ١ٓ

ٚاإلدازات اؿه١َٝٛ ٚايكطاعات املد١ْٝ ٚايعطهس١ٜ ـد١َ اؿذاز املػادزٜٔ َتشًني باألخالم اؿُٝد٠ ٚاألضًٛب ايساقٞ يف 

٢ٓ اؿذاز ٚأث .ايتعاٌَ ايرٟ ٜػٞ مبا ؼًُ٘ بالدْا َٔ اسرتاّ يهاؾ١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ عٓد ايكدّٚ ٚاملػادز٠ ألٚطاِْٗ

املػادزٕٚ َٔ األزدٕ غاشٟ قُد عبدايكادز ٚؼطني سطٔ ْصاٍ ٚأمحد عٛدٙ دٚاغني ٚامحد َسشٚم ٚامحد قُد ايؿصاعٓ٘ 

ٚخايد سطٔ عبدايكادز َٓؿٛز َٚاشٕ امساعٌٝ ضعٛد ٖٚاٌٜ ناٌَ ايعاٖس, ع٢ً دٗٛد ايعاًَني يف َد١ٜٓ اؿذاز مبٓؿر ساي١ 

طُٛ أَري َٓطك١ تبٛى املػسف ايعاّ ع٢ً أعُاٍ اؿر ٚايعُس٠ باملٓطك١ ٚمجٝع ايعاًَني يف عُاز َعسبني عٔ غهسِٖ ٚتكدٜسِٖ ي

َد١ٜٓ اؿذاز, ٚأندٚا اِْٗ قدَٛا ٚغادزٚا َد١ٜٓ اؿذاز مبٓؿر ساي١ عُاز ِٖٚ حيًُٕٛ نٌ ايٛد ٚاحملب١ يكٝاد٠ املًُه١ 

ٔ اٖتُاّ ٚزعا١ٜ نبري٠ ضٛا٤ يف َه١ املهس١َ اٚ املد١ٜٓ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚغعبٗا ايٛيف ؾُٝا يكٛٙ َٔ خدَات تؿٛم ايٛؾـ َٚ

نُا ْٖٛٛا بتعاٌَ زداٍ االَٔ ٚناؾ١ االدٗص٠ َع اؿذاز مجٝعًا دٕٚ تؿسٜل بِٝٓٗ, ٚقايٛا إ َا  .املٓٛز٠ اٚ املػاعس املكدض١

خدَتِٗ, داعني اهلل إٔ حيؿغ خادّ  غٗدْاٙ َٔ زداٍ االَٔ ٜدٍ ع٢ً أْٓا يف بالد دا٥ُا َاد٠ ٜدٖا ؾُٝع املطًُني ٚايكا٥ُني ع٢ً

اؿسَني ايػسٜؿني ٚمسٛ ٚيٞ ٚايعٗد ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد ٚإٔ حيؿغ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚغعبٗا األبٞ َٔ نٝد ايؿادسٜٔ 

ح اؿذاز نُا اَتد .ٚاملػسقني ٚاؿاقدٜٔ يتهٕٛ املًُه١ دا٥ًُا يف َكد١َ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ٚاإلضال١َٝ ـد١َ االضالّ ٚاملطًُني

ايؿًططٕٝٓٝٛ ناظِ سط١ْٛ ٚسطإ طٗٝٛب ٚدْٝا ايٓدٖرتٟ ٚؾاحل ايدٜٔ ايػاعس ٚعُس عُٛز َٔ اـًٌٝ, سطٔ االضتكباٍ 

ٚنسّ ايكٝاؾ١ َٔ قبٌ ناؾ١ ايعاًَني يف َد١ٜٓ اؿذاز مبٓؿر ساي١ عُاز, ٚقايٛا: إْٓا ْعذص عٔ ايتعبري عُا يكٝٓاٙ مٔ 

الخ٠ٛ االغكا٤ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚع٢ً زأضِٗ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني املًو نشذاز َٔ ؾًططني اؿبٝب١ َٔ قبٌ ا

َٔ اضتكباٍ ٚخدَات تؿٛم ايٛؾـ ست٢ إ  –سؿعِٗ اهلل–ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ ايعٗد ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

داعني اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل إ حيؿغ املًُه١  اؾُٝع ادٚا سذِٗ بهٌ زاس١ ٚاط٦ُٓإ ٚضط َٓع١َٛ َتها١ًَ َٔ اـدَات,

ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ٚغعبٗا املكٝاف ٚإٔ ٜسد نٝد اؿاقدٜٔ ٚإ ٜٓؿسٖا دا٥ًُا ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚاملعتُسٜٔ ٚايصا٥سٜٔ يف 

 .نٌ عاّ
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ٍ خهىد انًًهكت فً خذيت انحداج ًّ  أيٍٍ َذوة انشباب اإلساليً ٌث

 

 دد٠ –ٚاع 

 

أند األَني ايعاّ املطاعد يًٓد٠ٚ ايعامل١ٝ يًػباب اإلضالَٞ ايدنتٛز قُد بٔ عُس بادسدح, إٔ َٔ ٜتُٕٗٛ املًُه١ بايتكؿري 

يف خد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ غري َٓؿؿني ٚهلِ أدٓدات خازد١ٝ ٚسطابات أخس٣ تسٜد اضتػالٍ اؿر يتًب١ٝ أغساقِٗ اؿاقد٠ 

ُّظ َا تكدَ٘ املًُه١ َٔ دٗٛد خد١َٝ َتُٝص٠ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ع٢ً نٌ املطتٜٛات  قدٖا, َبًٝٓا إٔ املٓؿـ ميهٓ٘ تً

ٚأٚقح يف بٝإ ؾشؿٞ ي٘, أَظ, إٔ اتٗاّ  .املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٚايسمس١ٝ ٚايػعب١ٝ َٚؤضطات اجملتُع املدْٞ ٚاألؾساد ٚاجملُٛعات

ٛضعات ايكد١ُ اييت تػٗدٖا املػاعس املكدض١, َع ق٠ٛ اإللاش يف املًُه١ بايتكؿري ال ميهٔ قبٛي٘ سُٝٓا ٜس٣ اؾُٝع سذِ ايت

ايعٌُ ٚاالضتعدادات ٚاـطط املطبك١ ـد١َ اؿذاز; يتُهِٝٓٗ َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ يف ٜطس ٚضٗٛي١ ٚطُأ١ْٓٝ, َبٝٓا أْ٘ عٓدَا 

ٚبّٝٔ إٔ  .ايسمحٔ حيدخ خطأ َٔ بعض اؿذاز مل ٜهٔ أسد ٜتٛقع٘ ال ًٜػٞ سذِ ايٓذاسات اييت ؼككت ـد١َ قٝٛف

املًُه١ تبرٍ نٌ دٗٛدٖا ٚإَهاْاتٗا; اضتعدادا يًشر َٓر ٚقت َبهس تبدأ ؾٝ٘ نٌ اؾٗات املع١ٝٓ بايتشسى ػاٙ املػاعس 

املكدض١; يتذٗٝص املٛاقع ٚايتأند َٔ ؾاعًٝتٗا ٚتػػًٝٗا ٚتٛؾري مجٝع اـدَات املطًٛب١, ؾكال عٔ إٔ قٝادات َؤضطات ايدٚي١ 

ٗا تعٌُ ظاٖص١ٜ تا١َ يف مجٝع َٓاطل املػاعس املكدض١ أثٓا٤ اؿر, ٚيف َكدَتِٗ خادّ اؿسَني ايػسٜؿني مبدتًـ ؽؿؿات

, ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني, ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد; َٔ أدٌ اإلغساف املباغس -سؿع٘ اهلل  -املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

 .ع٢ً خد١َ اؿذاز
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 انهداٌ انًىسًٍت نًخانفً تعهًٍاث انححقزاراً إدارٌاً تصذرها  76

 

 بًؼ سٝح ٙ,1436 ايعاّ هلرا اؿر يتعًُٝات املدايؿني عل إدازًٜا قسازًا ٦٦اؾدزت ايًذإ اإلداز١ٜ املٛمس١ٝ مبداخٌ َه١ املهس١َ  

 أٜاّ ١,٢٢٥ فُٛعٗا ملد٠ ايطذٔ عكٛب١ إؾداز ٚمت زٜاٍ ٣,٦٤٢,٢٢٢ املدايؿني عل ايؿادز٠ املاي١ٝ ايػساَات فُٛع

 ؾسٜك١ ألدا٤ املتٛدٗني األغداف ْكٌ يف اضتددَت َسنب١ ١٦ًذإ االداز١ٜ عرب قسازاتٗا مبؿادز٠ اي طايبت ٚقد املدايؿني, عل

اؾدٜس ذنسٙ إ ايًذإ اإلداز١ٜ املٛمس١ٝ تطبل األْع١ُ ٚاألٚاَس ٚايتعًُٝات اييت تككٞ بتطبٝل ايعكٛبات ع٢ً  .تؿسٜح بدٕٚ اؿر

اييت ْـ عًٝٗا قساز فًظ ايٛشزا٤, ٚاملؿادم عًٝ٘ باملسضّٛ املًهٞ ايهسِٜ, ٚنريو ايال٥ش١ ايتٓؿٝر١ٜ مبٗاّ َٚطؤٚيٝات  املدايؿني

اؾٗات اؿه١َٝٛ يتطبٝل األَس ايطاَٞ ايهسِٜ )عل اؿذاز ايرٜٔ ال حيًُٕٛ تؿازٜح سر(, ٚنريو ايكساز ايٛشازٟ ايرٟ ْـ 

ؿازٜح سر ْعا١َٝ, ٖٚٞ ايطذٔ ٚايػسا١َ َع ايرتسٌٝ يًٛاؾد املدايـ ألْع١ُ اؿر ٚاملٓع َٔ دخٍٛ ع٢ً عكٛبات ايٓاقًني ؿذاز بدٕٚ ت

 .املًُه١ ملد٠ عػس ضٓٛات, ٚنريو ايتػٗري ٚاملؿادز٠ يًُسنب١ املدايؿ١
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 انكشافت تستخذو تقٍُت انخزائط انزقًٍت إلرشاد انحداج

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

ٜٚبادز اؾٛاي١  .مجع١ٝ ايهػاؾ١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ تك١ٝٓ اـسا٥ط ايسق١ُٝ ٚامل١ًْٛ إلزغاد اؿذاز ايتا٥ٗني يف املد١ٜٓ املٓٛز٠تطتددّ     

ٚايهػاؾ١ ايرٜٔ ٜٛاؾًٕٛ َٗاَِٗ ايهػؿ١ٝ ايتطٛع١ٝ يًؿرت٠ املٛمس١ٝ ايجا١ْٝ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بتصٜٚد اؿذاز غسٜط١ إزغاد١ٜ ٚاقش١ 

ِ إىل َكس ضهِٓٗ خالٍ ؾرت٠ شٜازتِٗ ٖرٙ األٜاّ يًُطذد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚايؿال٠ ؾٝ٘ ٚايتػسف بايطالّ ع٢ً زضٍٛ اهلل املعامل تسغدٖ

ّٔ اهلل تعاىل عًِٝٗ بأد ا٤ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚع٢ً ؾاسبٝ٘ زقٛإ اهلل عًُٝٗا, ٚشٜاز٠ املآثس ٚاملٛاقع اإلضال١َٝ ٚايتازخي١ٝ بعد إٔ َ

تدداّ اـسا٥ط يف َٛاقع اـد١َ املٓتػس٠ يف قٝط املطذد ايٓبٟٛ يتطاِٖ يف خد١َ ايتا٥ٗني ٚنباز ايطٔ َٔ ٜٚأتٞ اض .ؾسٜك١ اؿر

اؿذاز ٚتتكُٔ اـسٜط١ ايسق١ُٝ َٛاقع اؾٗات ٚاملطادد ايتازخي١ٝ ٚايؿٓادم ٚاملسانص ايؿش١ٝ ٚايطسم ايس٥ٝط١ٝ ٚايػٛازع ايؿسع١ٝ 

اؿذاز عٔ غهسِٖ ٚتكدٜسِٖ ؾُع١ٝ ايهػاؾ١ ٚمجٝع اؾٗات ايعا١ًَ يف اؿر ملا  ٚعرب عدد َٔ .ٚاملسانص ايتذاز١ٜ ٚغريٖا

بدٚزٙ, ْٛٙ قُد اؾٗين قا٥د املعطهس ايهػؿٞ بأدا٤ ايهػاؾ١ ٚتكدميِٗ أؾكٌ اـدَات يًشذاز  .جيدْٚ٘ َٔ خدَات د١ًًٝ

تتُجٌ يف إزغاد ايتا٥ٗني ٚايتٛادد يف ضاسات املطذد  بايتٓطٝل املطبل َع اؾٗات املع١ٝٓ غد١َ قٝٛف ايسمحٔ, َػريًا إىل إٔ َٗاَِٗ

ايٓبٟٛ ايػسٜـ يًُطا١ُٖ يف تٓعِٝ اؿذاز َٔ شٚاز املد١ٜٓ ٚتكدِٜ اـدَات ايتطٛع١ٝ ٚاملطاعد٠ ٚايعٕٛ هلِ, إقاؾ١ إىل املػازن١ َع 

إٜؿاٍ اؿذاز َٔ نباز ايطٔ بايعسبات املسانص ايؿش١ٝ احملٝط١ باملطذد ايٓبٟٛ ٚتٓعِٝ َسٚز املػا٠ َٔ ٚإىل اؿسّ, ٚنريو خد١َ 

 .املدؾٛع١ بايٝدٜٔ أٚ عسبات ايػٛيـ
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انًًهكت سخزث كافت ايكاٍَاتها نخذيت انحزيٍٍ انشزٌفٍٍ وانًشاعز انًقذست .. رخال األيٍ انعاو عٍىٌ ال تُاو 

 يٍ أخم راحت انحدٍح

 

 عبداهلادٟ املايهٞ –دد٠ 

 

ٚقد عًُت املًُه١ ٚالشايت  .سذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚايرٟ ٜأتٕٛ َٔ ناؾ١ اما٤ ايعاملضدست املًُه١ مجٝع اَهاْٝاتٗا ـد١َ 

ٚضتعٌ تكدّ ناؾ١ اـدَات هلؤال٤ اؿذاز ٚاييت نإ ع٢ً زأع اٚيٜٛاتٗا االٖتُاّ باملػاعس املكدض١ ٚذيو مبا تكدَ٘ َٔ َػازٜع 

قد نإ ت١ُٜٛٓ ع٢ً َداز ايعاّ َٓر تأضٝظ املًُه١ ٚست٢ تازخي٘ ٚذيو بتٓؿٝر َػازٜع ايتٛضع١ يًشسَني ايػسٜؿني ٚاملػاعس املكدض١ ٚ

ذيو ٚاقشًا دًًٝا ع٢ً ازض ايٛاقع ٚعٓد عٌُ َكاز١ْ ع٢ً َا ناْت عًٝ٘ يف ايطابل َٚا ٖٞ عًٝ٘ اآلٕ لد اختالؾا نبريا ضٛا٤ َٔ 

ٖـ بعد إ نإ يف اٍٚ بدا١ٜ يًتٛضع١ َا٥يت ايـ 1436ْاس١ٝ ايتٛضع١ اٚ عدد اؿذاز ؾكد ٚؾٌ عدد اؿذاز اىل ًَْٝٛٞ ساز يف عاّ 

ٖـ ٖٚرا مل ٜأت َٔ ؾساؽ بٌ َا قاَت ب٘ سه١َٛ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ َٔ دٗٛد دباز٠ يف تًو 1374يف عاّ ساز ؾكط ٚذيو 

ايتٛضعات ٖرا باالقاؾ١ اىل َا ٜتِ تطدريٙ َٔ طاق١ بػس١ٜ ٖا١ً٥ ـد١َ اؿذٝر َٔ زداٍ االَٔ ٚذيو َٔ ادٌ سؿغ ايٓعاّ يف اؿر 

ادا٤ ؾسٜكتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ ٚطُأ١ْٓٝ ٚأَ ٚاَإ باالقاؾ١ اىل َطاعد٠ َٔ حيتاز َٔ ٚتطٝري اؿػٛد َٔ اؿذاز ست٢ ٜتط٢ٓ هلِ 

َٚع نٌ عاّ تٓذح املًُه١ يف َٛضِ اؿر لاسا ٚتػٗد هلا مجٝع دٍٚ ايعامل  .اؿذاز اىل خدَات َع١ٓٝ اٚ نباز ايطٔ اٚ االطؿاٍ

ٚاسد يف املا١٥ مما ٜكدّ هلِ ٚيالضـ إ َتؿٝدٟ االخطا٤ ِٖ َٔ  اال إ ٖٓاى َٔ ٜتؿٝد االخطا٤ ايبطٝط١ ٚاييت ال تػهٌ ض٣ٛ ْطب١

ايدٍٚ االضال١َٝ اييت نإ جيب إ تكـ َع املًُه١ يف الاح اؿر َعًٜٓٛا ٚتربش تًو اؾٗٛد عرب ٚضا٥ٌ اعالَٗا ٚسادث١ ايتداؾع اييت 

ٚاسد٠ ست٢ ٜؿعدْٚٗا ٜٚعطْٛٗا انرب َٔ سذُٗا سؿًت يف سر ٖرا ايعاّ بٝٓت اعدا٤ املًُه١ اؿكٝكٝني ٚايرٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ ثػس٠ 

َكاز١ْ باؾٗٛد اؾباز٠ اييت بريت ٚيهٔ ضتعٌ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ غاك١ اَاّ نٌ ٖرٙ احملاٚالت السباط عصميتٗا ٚذيو 

زٚح املٛاطٔ بؿكٌ اهلل ثِ بؿكٌ سهاَٗا ايرٜٔ ضدسٚا نٌ طاقاتِٗ ـد١َ اؿسَني ايػسٜؿني ٚنريو بؿكٌ غعبٗا ايرٟ حيٌُ 

اؿكٝكٞ ايرٟ خيدّ بًدٙ ٚقد غاٖدْا ذيو دًًٝا ؾُٝا ٜكّٛ ب٘ زداٍ االَٔ يف خد١َ اؿذٝر ٚايؿٛز املتداٚي١ يف َٛاقع ايتٛاؾٌ 

 .”خد١َ اؿذٝر غسف يٓا>االدتُاعٞ انرب ديٌٝ ع٢ً ذيو ؼت غعاز 
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