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 نخمذٌى أفضم انخذياث نهحجاج« انمٍادة»انسُذ ٌُّىِ بخىجٍهاث 

 
 12/09/2015ايطبت  َه١ املهس١َ -ٚاع 

 

ٛٓٙ ايس٥ٝظ ايعاّ هل١٦ٝ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبداهلل ايطٓد، بتٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني  ْ

اييت تؤند بػهٌ َتٛاؾٌ ع٢ً  -سفعِٗ اهلل  -املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚمسٛ ٚيٞ عٗدٙ األَني ٚمسٛ ٚيٞ ٚيٞ ايعٗد 

ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ. ٚأٚقح خالٍ تفكدٙ املسانص ايتٛد١ٝٗٝ يًس٥اض١ يف دباٍ ثٛز ٚايٓٛز ٚعسف١ إٔ األعكا٤ تكدِٜ أزق٢ اـدَات 

املػازنني يف سر ٖرا ايعاّ ع٢ً قدز ناٌَ َٔ املطؤٚي١ٝ، ٜٚدزنٕٛ أِْٗ ميجًٕٛ قطاّعا نبرّيا ٜعٌُ ع٢ً تكدِٜ ايٓؿح ٚاإلزغاد 

اف: إٕ ايكٝاد٠ ايسغٝد٠ يف ٖرٙ ايبالد املبازن١ تػٓسفٛا غد١َ اؿسَني ايػسٜفني، ٜٚطعٕٛ ٚأق  .ٚايتٛدٝ٘ يًشذاز ع٢ً َداز ايطاع١

ٚٓاز َطذد ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، َع  ٍِ إىل تريٌٝ نٌ ايؿعاب، ٚتٛفري مجٝع ضبٌ ايساس١ ؿذاز بٝت اهلل اؿساّ ٚش ٌٍ دا٥ بػه

ع١ اؿسَني ايػسٜفني يهٞ ٜٓعِ قاؾدٚ املػعس اؿساّ باألَٔ َطتػعسٜٔ ايعٌُ ع٢ً تطٜٛس مجٝع املٓاطل احملٝط١ ٚع٢ً زأضٗا تٛض

ِْ ٚاإلَهاْات مجٝعٗا ٚفست َٔ قبٌ ايس٥اض١ ايعا١َ إللاح  .طُأ١ْٓٝ ٚزٚسا١ْٝ املهإ ٚايصَإ ٚقاٍ: إٕ خد١ََ اؿذِٝر غسْف ععٝ

ٍِ ٚاسٍد ٖٚدٍف ٚاسٍد ِْ  اـّط١ اييت ٜتػازى فٝٗا مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ يف تٓاغ َطتػعسٜٔ إٔ خد١ََ اؿسَني ايػسٜفني أَْس ععٝ

ٍِ ُّ َطً  .ددِّا ٜٚتػٓسُف ب٘ ن
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 «خذيت انحاج وساو نُا»فٍصم بٍ سهًاٌ ٌذشٍ كهٍت انًسجذ انُبىي وحًهت 

 
 12/09/2015 ايطبت املٓٛز٠ املد١ٜٓ - غؼ ؾادم شاٖد

افتتح ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري 

طك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ن١ًٝ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف عكٛز َعايٞ ايػٝذ َٓ

عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜظ ايس٥ٝظ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد اؿساّ 

ٚاملطذد ايٓبٟٛ َٚعايٞ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ عبداهلل ايفاحل ْا٥ب ايس٥ٝظ 

ايتعًِٝ ٚاييت تٗدف ـد١َ اؿسَني ايػسٜفني ٚ ايعاّ يػؤٕٚ املطذد ايٓبٟٛ

فُٝٗا ٚتطدري نٌ َا َٔ غأْ٘ تعصٜص ْٚػس زضاي١ اؿسَني ايع١ًُٝ 

ٚايتٛد١ٝٗٝ ٚاإلزغاد١ٜ ٚاؿسف ع٢ً إفاد٠ املطًُني ٚاالٖتُاّ بأبٓا٥ِٗ يف ْػس ايعًِ ايؿشٝح، نُا دغٔ مسٛٙ مح١ً خد١َ اؿاز 

ايطُٛ املًهٞ األَري فٝؿٌ بٔ  ظ عٔ غهسٙ يؿاسبايس٥ٝظ ايعاّ ايػٝذ ايدنتٛز عبدايسمحٔ بٔ عبدايعصٜص ايطدٜ ٚعرب  .ٚضاّ يٓا

ع٢ً تفكً٘ بافتتاح ن١ًٝ املطذد ايٓبٟٛ ٚسسف مسٛٙ ع٢ً نٌ َا َٔ غأْ٘ ايعٓا١ٜ  ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠

َِٓؿبُٓ يف خد١َ اإلضالّ ْٚػسٙ َٜ باملطذد ايٓبٟٛ ٚخد١َ زٚادٙ َٔ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚاز، َٛقشا إٔ افتتاح ن١ًٝ املطذد ايٓبٟٛ

ٚمحا١ٜ دٓاب ايعكٝد٠ ٚتك١ٜٛ ايسٚابط ايع١ًُٝ بني املطًُني يف كتًف أؾكاع املعُٛز٠ ٚؼكٝل عدد َٔ األٖداف أبسشٖا، عُاز٠ 

ؼتاز إيٝ٘ يف  َٚا ايٓبٟٛ بدزٚع ايعًِ ٚتهٜٛٔ طًب١ ٚعًُا٤ ٜطتطٝعٕٛ يف املطتكبٌ ايٓٗٛض مبطؤٚيٝاتِٗ يف تعًِٝ أدٝاٍ األ١َ املطذد

أَس دٜٓٗا فٝهْٕٛٛ َػاعٌ ٖدا١ٜ تك٤ٞ ايطسٜل يًطايهني يف كتًف ايبًدإ ٚبػت٢ ايًػات ٚتك١ٜٛ أٚاؾس األخ٠ٛ اإلضال١َٝ سٝح 

ايٓبٟٛ أبٓا٤ املطًُني َٔ كتًف دٍٚ ايعامل اإلضالَٞ ٜتعازفٕٛ فُٝا بِٝٓٗ ٜٚتعإْٚٛ يف ؼكٝل  ًٜتكٞ يف سًكات ايعًِ باملطذد

ٚتٛثٝل ايؿ١ً بني ايطالب ٚأٌٖ ايعًِ ايساضدني فٝ٘ ضٛا٤ َٔ د١ٗ نتب أٌٖ ايعًِ اييت  يه١ًٝ اييت أْػ٦ت َٔ أدًٗاا أٖداف

ٜدزضْٛٗا أٚ َٔ د١ٗ َٔ ٜتًكٕٛ عٓ٘ َِٓٗ ٚتسضٝذ َٓٗر ايٛضط١ٝ ٚاالعتداٍ َٔ خالٍ زبط ايطالب بهتاب اهلل عص ٚدٌ ٚض١ٓ ايٓيب 

 إٔ ن١ًٝ املطذد ايٓبٟٛ ضتؤدٟ زضايتٗا بػهٌ أٚضع َطتفٝد٠  اما ٜتذدد َٔ إَهاْات ٚأغاز ايطدٜظ إىل .ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

ٚٚضا٥ٌ َع احملافع١ ع٢ً أؾاي١ املٓٗر َٚتا١ْ األضاع ٚقدض١ٝ املهإ ال ضُٝا ٚإٔ ايكطِ ايعايٞ َعادٍ أنادميٝا َٚعتُد َٔ عدد َٔ 

 .ْػس ايٛضط١ٝ ٚاالعتداٍ بني طالب ايعًِ ٚمحًت٘ اؾاَعات ٚٚشاز٠ ايتعًِٝ ؼكٝكا يسضاي١ اؿسَني ايػسٜفني يف

َٔ عٓا١ٜ  ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ع٢ً َا هدٙ اؿسَإ ايػسٜفإ ٚغهس ايطدٜظ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو 

د بٔ أمحد اـكريٟ َٔ دٗت٘ أٚقح عُٝد ن١ًٝ املطذد ايٓبٟٛ ايػٝذ ايدنتٛز قُ .ٚاٖتُاّ بايعًِ ٚايعٌُ ع٢ً ْػس ايعًِ ايؿشٝح

 .إٔ ؼٌٜٛ ايكطِ ايعايٞ باملعٗد إىل ن١ًٝ خط٠ٛ َبازن١ إىل األَاّ يف دعِ ايعًِ ٚايتعًِٝ يف املطذد ايٓبٟٛ ٚاؿسَني ايػسٜفني
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 أيٍش يكت: انخؼاوٌ األيًُ انخكايهً سٍحمك أػهى دسجاث اإلَجاص فً انحج

 يَالش انًىضىػاث راث االهخًاو انًشخشن يغ انسفٍش انكىس
 

 12/09/2015 ايطبت دد٠ - ايطكاف أْٛز

تسأع َطتػاز خادّ اؿسَني ايػسٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ 

ؾاسب ايطُٛ املًهٞ األَري خايد ايفٝؿٌ يف َهتب٘ ظد٠ االدتُاع 

ايػٗسٟ يًكٝادات األ١َٝٓ باملٓطك١، ٚاضتعسض أَري َٓطك١ َه١ 

ييت تعٌُ عًٝٗا املهس١َ اـطط املطتكب١ًٝ اـاؾ١ مبٛضِ اؿر ٚا

اؾٗات األ١َٝٓ، َؤنّدا مسٛٙ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعإٚ ايتهاًَٞ فُٝا 

بٝٓٗا يتشكٝل أع٢ً دزدات اإللاش، ٚخالٍ االدتُاع قدّ َدٜسٚ 

ايكطاعات األ١َٝٓ عسّقا َفؿً ا عٔ املٓذصات خالٍ ايفرت٠ املاق١ٝ ع٢ً 

ّٝا خالٍ ايفرتتني اؿا ي١ٝ ٚاملكب١ً، ٚنإ أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ قد تسأع ادتُاّعا اماثً ا األؾعد٠ ناف١، َٚا هسٟ تٓفٝرٙ َٝداْ

ايػٗس املاقٞ َع ايكٝادات األ١َٝٓ ٚد٘ فٝ٘ بكسٚز٠ تطبٝل األْع١ُ ٚايكٛاْني ع٢ً املدايفني ضٛا٤ ناْٛا َٛاطٓني أٚ َكُٝني مبا ٜهفٌ 

سٜفني أَري َٓطك١ َه١ املهس١َ ؾاسب ايطُٛ املًهٞ ع٢ً داْب آخس ايتك٢ َطتػاز خادّ اؿسَني ايػ ؼكٝل أع٢ً دزدات األَٔ

األَري خايد ايفٝؿٌ يف َهتب٘ ظد٠ ايطفري ايهٛزٟ يد٣ املًُه١ نِٝ دني ضٛ، ٚدس٣ خالٍ ايًكا٤ تبادٍ األسادٜح ايٛد١ٜ َٚٓاقػ١ 

 .املٛقٛعات ذات االٖتُاّ املػرتى
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 سشٌش نخذيت ضٍىف انشحًٍ 2555يسخشفى و 52أنف كادس صحً و 25

 وفشث كافت انًشافك بانًشاػش انًمذست ويكت وانًذٌُت” صحتان“

 
 12/09/2015ايطبت  ايسٜاض –ٚاع 

 

أْٗت ٚشاز٠ ايؿش١ اضتعداداتٗا ايتك١ٝٓ ٚايبػس١ٜ يًشفاظ ع٢ً ؾش١ ٚضال١َ اؿذاز، ٚتٛفري أدٛا٤ ؾش١ٝ َال١ُ٥ متهِٓٗ َٔ أدا٤ 

ٓاطل املًُه١، ابتدا٤ّ َٔ املداخٌ ايس٥ٝط١ يًًُُه١، َسّٚزا مبٓاطل فسٜك١ اؿر، َٔ خالٍ ايعدٜد َٔ املسافل ايؿش١ٝ املٓتػس٠ مب

اؿر، ٚؾٛي ا يًُػاعس املكدض١ َٚه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، اييت مت ػٗٝصٖا يتكّٛ بدٚزٖا ع٢ً كتًف املطتٜٛات ايٛقا١ٝ٥ 

ظاْب ايعدٜد َٔ املطتػفٝات َٚسانص ايسعا١ٜ أيف نادز ؾشٞ  25ٖٚٝأت ايٛشاز٠  .ٚايتػدٝؿ١ٝ ٚايعالد١ٝ ٚاإلضعاف١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ

ايؿش١ٝ األٚي١ٝ َٚسانص املساقب١ ايؿش١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥ مبٓافر ايدخٍٛ املدتًف١ باملًُه١ َٚٓاطل ضهٔ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚايصٚاز يكُإ 

َطتػفٝات باملد١ٜٓ  9بايعاؾ١ُ املكدض١،  7مبػعس ٢َٓ،  4مبػعس عسفات،  4( َطتػف٢ )25تكدِٜ خد١َ طب١ٝ َتها١ًَ،َٓٗا )

ضسٜس  500ضسٜس، َٓٗا  5000املٓٛز٠، إقاف١ ملد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ(، ٜٚبًؼ عدد أضٓس٠ ايتِٜٓٛ مبطتػفٝات َٓاطل اؿر سٛاىل 

ُّا َٚٛمسّٝا يف َٓاطل اؿر  155ٜٚدعِ ذيو  .ضسٜس طٛازئ 550عٓا١ٜ َسنص٠،  َسنّصا ؾشّٝا بايعاؾ١ُ  43َسنّصا ؾشّٝا دا٥

َسنّصا ؾشّٝا باملد١ٜٓ املٓٛز٠  18مب٢ٓ،  26مبُس املػا٠ مبصديف١،  6ٚسد٠ بعسفات،  46َسنّصا ؾشّٝا باملػاعس املكدض١  80ض١، املكد

 .َسانص إضعاف١ٝ َتكد١َ يف اؿسّ املهٞ 3َسنّصا ؾشّٝا يًطٛازئ ع٢ً دطس اؾُسات، إقاف١ إىل  16ظاْب 

( ْكاط طب١ٝ مبػعس َصديف١، 6( ْكاط طب١ٝ مبػعس عسفات،)6قطات ايكطاز، ٚ) ( ْكط١ طب١ٝ تكع عًٞ داْيب18نُا دس٣ تػػٌٝ )

طبٝب ٚامسض يف ايتدؿؿات ايطب١ٝ ايٓادز٠ َٔ داخٌ املًُه١; يسفع  800( ْكاط طب١ٝ مبػعس ٢َٓ ٚمتت االضتعا١ْ بأنجس َٔ 6)

ٓٛز٠، يف ؽؿؿات ايعٓا١ٜ املسنص٠ ٚايكًب ٚايه٢ً َطت٣ٛ األدا٤ باملسافل ايؿش١ٝ باملػاعس املكدض١ ٚايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ امل

ٚؼطّبا ألٟ ساالت طاز١٥ قد ؼدخ َٔ خالٍ ٚدٛد أعداد نبري٠ َٔ  .ٖـ1436ٚاملٓاظري ٚايطٛازئ ٚاألَساض املعد١ٜ ملٛضِ سر 

َٝدا١ْٝ يتػط١ٝ  اؿذاز يف املٓطك١ املسنص١ٜ ٚاحملٝط١ باؿسّ املهٞ َٚطذد ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ،مت ٚقع فسم طب١ٝ

( ضٝازات 8ايطاسات احملٝط يًتعاٌَ َع اؿاالت املسق١ٝ ٚايطاز١٥ يف املٓطك١ املسنص١ٜ احملٛزٜٔ األٍٚ ٚايجاْٞ، فُٝا مت ؽؿٝـ )

ٚقاَت ايٛشاز٠ بتذٗٝص عدد َٔ املسافل بهٌ َٔ ايعاؾ١ُ املكدض١  .يٓكاط ايطٛازئ باملٓطك١ املسنص١ٜ )اؿسّ( ـد١َ ايٓكاط ايؿش١ٝ

ٚح ٚاملػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ يًتعاٌَ َع َعاؾ١ ساالت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ، َٔ خالٍ تٛفري ايت١ٜٛٗ املٓاضب١ باملسا

( َساٚح إقاف١ٝ يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١، نُا مت تدعِٝ َٓطك١ 208ذات ايسذاذ باملا٤ ايبازد، سٝح مت تأَني )

املتكُٔ تكدِٜ خدَات ؾش١ٝ ” إْكاذ سٝا٠>ٚتٛاؾٌ ٚشاز٠ ايؿش١ ٖرا ايعاّ تٓفٝر بسْاَر  .ٛز٠ بعدد َٔ ٖرٙ املساٚحاملد١ٜٓ املٓ

َتدؿؿ١ فا١ْٝ تػٌُ عًُٝات ايكًب املفتٛح، ايكططس٠ ايكًب١ٝ، ايػطٌٝ ايهًٟٛ بٓٛعٝ٘ ايربٜتْٛٞ ٚايدَٟٛ، املٓاظري اهلك١ُٝ، 

اـدَات املتدؿؿ١ اييت وتادٗا املسق٢ اؿذاز ٚؼسف ايٛشاز٠ ع٢ً اضتُساز اضتعاْتٗا إقاف١ إىل عًُٝات ايٛالد٠ ٚغريٖا َٔ 

مبد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ يف ايعاؾ١ُ املكدض١ يتكدِٜ خدَات ؾش١ٝ َتها١ًَ يًشذٝر، سٝح تكدّ خدَات َسدع١ٝ ؽؿؿ١ٝ ع٢ً 

ٝات دساس١ ايكًب، ٚتطٜٛس ٚؼطني اـدَات املكد١َ يف أقطاّ املطت٣ٛ ايسابع، ٚتٛضعت املد١ٜٓ يف بسْاَر ايكططس٠ ايكًب١ٝ، ٚعًُ

 .ايعٓا١ٜ املسنص٠، ٚػٗٝص َٗبط ايطا٥سات ايعُٛد١ٜ الضتكباٍ اؿاالت املسق١ٝ، ٚتٛفري نُٝات نبري٠ َٔ ايدّ َٔ خالٍ مح١ً ايتربع
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َع اؿاالت ايطاز١٥ اييت قد ؼدخ مبٛضِ  ٚتػازى ايٛشاز٠ مجٝع اؾٗات ذات ايعالق١ يف ٚقع ٚتٓفٝر خط١ ايطٛازئ ايعا١َ يًتعاٌَ

مبا ٜهفٌ تٛسٝد ٚتهاٌَ دٗٛد مجٝع اؾٗات املكد١َ يًددَات،ٚفل إضرتاتٝذ١ٝ غا١ًَ َٚتها١ًَ يًتعاٌَ  -ال مسح اهلل  -اؿر 

١ٝ ٚايداخ١ًٝ، ٚايعٌُ َع اؿاالت اإلضعاف١ٝ ٚايطاز١٥، تعٌُ ع٢ً تفعٌٝ أدٚات َساقب١ عٛاٌَ اـطٛز٠ طبك ا يًُتػريات ٚاألسداخ ايعامل

ع٢ً إهاد ايطسم ٚايٛضا٥ٌ ايهف١ًٝ بايتعاٌَ َعٗا، سٝح ٜتِ تكدٜس االستٝادات ايالش١َ يًتعاٌَ َع األخطاز احملت١ًُ، ٚتٓفٝر اـطط 

ًَٛات ايتفؿ١ًٝٝ اـاؾ١ بايتعاٌَ ايٓٛعٞ َع ساالت ايطٛازئ ٚايهٛازخ، َع ٚقع ديٌٝ إدسا٥ٞ يهٝف١ٝ تًكٞ ايبالغات ٚتٛؾٌٝ املع

( َٗابط ايطا٥سات 6ٚتكّٛ ايٛشاز٠ بتذٗٝص ) .ؾُٝع املٓػآت ايؿش١ٝ يف قٝط اؿدخ ست٢ ال ودخ تكازب يف تٓفٝر اـط١ اإلضعاف١ٝ

َد١ٜٓ املًو عبداهلل -غسم عسفات-٢َٓ ايطٛازئ-عسفات ايعاّ-ايٓٛز-طبك ا يًُٛاؾفات اـاؾ١ بريو يف َطتػفٝات )سسا٤

 .يٓكٌ ٚاضتكباٍ اؿاالت اييت ؼتاز إىل تدخٌ عالدٞ دقٝلايطب١ٝ بايعاؾ١ُ املكدض١( 
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 يطىفاث جايؼٍاث ٌساػذٌ انحجاج

 

 املهس١َ َه١ - خٛز تٗاْٞ

 

ٚقعت َؤضط١ سذاز دٓٛب آضٝا بٓات املطٛفات ٚاملطٛفني يف َهاتب اـد١َ املٝدا١ْٝ، اؿاؾالت ع٢ً ؽؿؿات ع١ًُٝ َجٌ 

ايػسٜع١ ٚايتازٜذ ٚايطب ٚاـد١َ االدتُاع١ٝ ٚاإلعالّ يًُطاعد٠ يف تٛع١ٝ اؿذاز ٚاإلداب١ عٔ أض٦ًتِٗ، ٚتكدِٜ نٌ اـدَات اييت 

، زاب١ٝ زفٝع، إٕ مجٝع ايػابات أؾبشت يدٜٗٔ  41ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ايتطٛع١ٝ مبهتب اـد١َ املٝدا١ْٝ  ٚقايت ز٥ٝط١ .وتادْٛٗا بًػتِٗ

ايكدز٠ ع٢ً ايتشدخ بايًػتني األٚزد١ٜ ٚاإللًٝص١ٜ، ٚذيو بطبب استهانٗٔ باؿذاز يطٓٛات، َػري٠ خالٍ شٜازتٗٔ َؿٓع نط٠ٛ 

ٚتٛضٝع دا٥س٠ ايصٜازات يًُطتػفٝات ٚاملتاسف ٚاملػاعس املكدض١ َٚؿٓع شَصّ،  ايهعب١ أَظ األٍٚ إىل إٔ ٖٓاى بساَر تٛع١ٜٛ يًشذاز،

إىل ذيو أٚقح املدٜس ايعاّ ملؿٓع نط٠ٛ ايهعب١ ايدنتٛز قُد  .ألٕ اؿذاز يدِٜٗ ايسغب١ يف إٔ هٛبٛا َه١ املهس١َ بهاًَٗا

يكدمي١ يف خٝاط١ ٚتطسٜص نط٠ٛ ايهعب١، ٚضٝتِ بادٛد٠ إٔ ٖٓاى َؿٓعا َؿاسبا ألٍٚ َس٠ ضٝهٕٛ يف َه١ يعسض مجٝع األدٚات ا

افتتاس٘ يف ايتاضع َٔ ذٟ اؿذ١ املكبٌ، إقاف١ إىل ؼدٜح أْع١ُ املعسض، سٝح نإ يف َكد١َ ذيو غسا٤ أٍٚ َه١ٓٝ يًتطسٜص 

ٕ مجاي١ٝ تطسٜص ثٛب ٚأند بادٛد٠ أْ٘ َُٗا مت غسا٤ َها٥ٔ بأسدخ ايتكٓٝات اؾدٜد٠ فًٔ ٜتِ االضتػٓا٤ عٔ ايتطسٜص بايٝد، أل .اآليٞ

ايهعب١ ئ تهتٌُ إال غط ايٝد، َػريا إىل أْ٘ متت االضتعا١ْ برٟٚ االستٝادات اـاؾ١ يف خٝاط١ نط٠ٛ ايهعب١، سٝح إٕ َجٌ 

 .«ال منٓع تعِٝٝٓٗ يف َجٌ ٖرٙ األَانٔ«ٖرٙ املٗاّ تٓاضب قدزاتِٗ، ٚ
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 سًاسشة انخصاسٌح ٌُشطىٌ وانحج ححزس

 

 املهس١َ َه١ - ايؿاحل عبدايسمحٔ

 

زٜاٍ سطب آخس عسض  1700يف سني نجف مساضس٠ تؿازٜح اؿر ْػاطِٗ َع قسب دخٍٛ غٗس ذٟ اؿذ١، إذ بًؼ ضعس ايتؿسٜح 

َٔ االلساز خًف أٟ إعالْات أٚ محالت « َه١«تٓاقًت٘ َٛاقع ايتٛاؾٌ االدتُاعٞ; سرز ٚشٜس اؿر ايدنتٛز بٓدز سذاز يف تؿسٜح يـ

ٚقاٍ سذاز إٕ ثكاف١ ٚٚعٞ  .ٚٚعٞ املٛاطٔ ٚاملكِٝ قُال إٜاِٖ َطؤٚي١ٝ ايتطذٌٝ عرب تًو ايٛضا٥ٌ غري َسخؿ١، َعٛال ع٢ً ثكاف١

املٛاطٔ ضتككٞ ع٢ً اؿُالت اي١ُٖٝٛ ٚمساضستٗا، ٚقد أعًٓت ايٛشاز٠ يف ناف١ ٚضا٥ٌ اإلعالّ ٚايتٛاؾٌ االدتُاعٞ ٚأندت عًِٝٗ 

ايٛشاز٠، سٝح ٜعسض املٛقع نٌ املؤضطات ٚاؿُالت املسخؿ١ يف مجٝع عدّ ايتطذٌٝ َع أٟ غسن١ أٚ َؤضط١ إال َٔ خالٍ َٛقع 

ٚيفت إىل أْ٘ ع٢ً نٌ َٛاطٔ أٚ َكِٝ ٜسغب يف اؿر إٔ ٜتذ٘  .َدٕ املًُه١ فتبك٢ املطؤٚي١ٝ ع٢ً َٔ ٜطذٌ يف اؿُالت اي١ُٖٝٛ

ٚال تٛدد يدٜٓا ْطب١ عٔ ايػها٣ٚ ٚبعد  ملٛقع ايٛشاز٠ ٚفٝٗا مجٝع ايػسنات ٚاملؤضطات املسخـ هلا ٚعٓدٖا ىتاز َٔ ٜسغب فٝ٘،

ٚناْت ٚشاز٠ اؿر أطًكت املطاز االيهرتْٚٞ ؿذاز ايداخٌ، ايرٟ ضٝتٝح يًُٛاطٔ  .اْتٗا٤ ايتطذٌٝ ْٗا٥ٝا ضٛف ٜكِٝ ٖرا املٛقٛع

ساَر ، ٚإعُاال ٚاملكِٝ فسؾ١ اختٝاز َكدّ اـد١َ، ٚبسْاَر اـد١َ، ٚايطعس األْطب ي٘، َٔ بني َا ضٝتِ عسق٘ يف املطاز َٔ ب

يؿالسٝات ايٛشاز٠ يف ايتأند َٔ ضال١َ تطبٝل َا دا٤ يف املاد٠ ايتاضع١ َٔ ايال٥ش١ ايتٓفٝر١ٜ يًٓعاّ َٔ َعكٛي١ٝ أضعاز اـدَات 

املكد١َ، ٚنرا ايتأند َٔ االضتفاد٠ ايكؿ٣ٛ َٔ املطاسات املط١ًُ يًُسخـ هلِ باملػاعس املكدض١ إلضهإ اؿذاز، ٚأال تكٌ ْطب١ 

 .االضتفاد٠ عٔ َا ؼددٙ ايٛشاز٠ ٖرٙ
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 يُالشت خطت انُمم انخشددي نحجاج أفشٌمٍا غٍش انؼشبٍت

 

 

 املهس١َ َه١ - َكالٕ زٜإ

ْاقػت ؾ١ٓ ايٓكٌ ايرتددٟ ٚايٓكٌ ايعاّ مبؤضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ األفسٜك١ٝ غري 

ايعسب١ٝ أَظ خطتٗا ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ َع زؤضا٤ اجملُٛعات املٝدا١ْٝ، ٚأعكا٤ ايٓكٌ 

ٚأٚقح ْا٥ب ز٥ٝظ فًظ اإلداز٠ ايدنتٛز عبدايسمحٔ َازٜ٘ إٔ ٖرا  .يف َكس املؤضط١

١ عٌُ َٓع١َٛ ايٓكٌ ايرتددٟ يف املػاعس املكدض١، ٚتٛقٝح االدتُاع ايتشكريٟ ملٓاقػ

أعُاٍ ايًذ١ٓ يف نٌ املساسٌ، بدا١ٜ َٔ ايرت١ٜٚ إىل ايٓصٍٚ مله١، عكٛز َٓدٚبٞ ٚشاز٠ 

اؿر ٚايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات، َػريا إىل قسٚز٠ تٛفري ايعدد ايهايف َٔ املسغدٜٔ، 

هب ايتشكل َٔ أعداد »قاٍ َازٜ٘ ٚ .عاَا 18سٝح ٜػرتط أال ٜكٌ عُس املسغد عٔ 

اؿذاز املػادزٜٔ يف اؾدٍٚ ايصَين، ٚااليتصاّ مبٛاقٝت فتح ٚإغالم بٛابات كصٕ 

ْٚؤند ع٢ً قسٚز٠ تٛادد َٓدٚب اجملُٛع١ يف َصديف١ إىل ؾباح ايعاغس َٔ  .اؿافالت

َٔ دٗت٘ أند عكٛ  .ذٟ اؿذ١ يًتأند َٔ ساي١ اؿذاز َٚػادزتِٗ إىل َػعس ٢َٓ

ًذ١ٓ عُس باْاع١ُ ع٢ً أ١ُٖٝ إدسا٤ قسع١ بني زؤضا٤ ايبعجات ٚايػسنات فُٝا ىـ اي

أٚي١ٜٛ االْطالم، ٚذيو َٓعا ؿدٚخ َعٛقات داخٌ اجملُٛع١، ٚاييت تٓعهظ ع٢ً أدا٤ 

اؾُٝع، َبٝٓا إٔ آي١ٝ ْكٌ املسغدٜٔ عرب املؤضط١ تعٛد إىل ايتصاّ اجملُٛع١ بإٜؿاهلِ إىل 

أَا ايساغبٕٛ يف ْكٌ َسغدٟ اجملُٛع١ َٔ قبًِٗ  .م بجالخ ضاعاتاملكس قبٌ َٛعد االْطال

دقٝك١، ٚضٓكّٛ خالٍ األٜاّ املكب١ً ظٛالت َٝدا١ْٝ يهٌ اجملُٛعات، َع إيصا١َٝ سكٛز امجًٞ  60فٝهٕٛ تٛاددِٖ قبٌ االْطالم بـ 

 .ايػسنات ٚايبعجات يًتعسف ع٢ً ضري َٓع١َٛ ايٓكٌ
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 ٌ انحجاجإجشاءاث حاسًت نًُغ يخانفاث إسكا

 

 

 املهس١َ َه١ - َه١

 

أند قا٥د قٛات ايدفاع املدْٞ باؿر ايًٛا٤ محد املبدٍ اضتُساز 

اؾٛالت ايتفتٝػ١ٝ ملتابع١ َتطًبات ٚاغرتاطات ايٛقا١ٜ ٚاؿُا١ٜ 

َٔ اؿسٜل يف مجٝع َٓػآت إضهإ اؿذاز بايعاؾ١ُ املكدض١، 

ٍ ملٓع اضتشداخ أٟ كايفات تٗدد ضال١َ اؿذاز أٚ تعٛم زدا

ٚقاٍ إٕ دٛالت  .ايدفاع املدْٞ عٔ أدا٤ َٗاَِٗ يف ساالت ايطٛازئ

دٚزٜات ايطال١َ ٚفسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ مشًت مجٝع َٓػآت 

َٓػأ٠،  4300إضهإ اؿذاز املؿسح هلا، ٚاييت ػاٚش عددٖا 

َؤندا إٔ األْع١ُ ٚايتعًُٝات ؽٍٛ زداٍ ايدفاع املدْٞ 

عا١َٝ عل أٟ َٓػآت كايف١ الغرتاطات ايٛقا١ٜ ٚاؿُا١ٜ َٔ اؿسٜل يف َطانٔ اؿذاز ؾالسٝات نا١ًَ يتطبٝل اإلدسا٤ات ايٓ

ا٥ٝا بد٤ا َٔ قطع ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٚاملٝاٙ عٔ املٓػآت املدايف١ ملٓع اضتدداَٗا يف إٜٛا٤ اؿذاز، ٚٚؾٛال إىل إغالم املٓػأ٠ املدايف١ ْٗ

زاتٗا ملالسعات ايدفاع املدْٞ يف ايٛقت املٓاضب سفاظا ع٢ً أزٚاح اؿذاز ٚايعٌُ ٚإيػا٤ تؿسوٗا يف ساٍ عدّ اضتذاب١ َالنٗا أٚ إدا

ٚأملح قا٥د قٛات ايدفاع املدْٞ باؿر إىل إٔ  .ع٢ً َعاؾ١ املدايفات ْٚكٌ اؿذاز إىل أَانٔ بد١ًٜ ع٢ً ْفك١ َالى املٓػأ٠ املدايف١

يطاق١ االضتٝعاب١ٝ عُا ٖٛ َطُٛح ب٘ يف تؿسٜح إضهإ اؿذاز أٚ املدايفات املسؾٛد٠ يف َطانٔ اؿذاز نإ أغًبٗا يف شٜاد٠ ا

تعطٌٝ كازز ايطٛازئ أٚ عدّ ؾٝا١ْ أْع١ُ اإلطفا٤ ٚاإلْراز اآليٞ، أٚ يعدّ ٚدٛد َػسفني َؤًٖني يًطال١َ يف بعض املٓػآت، َػريا 

ٚأٖاب  .اؿذاز ٚاؿفاظ ع٢ً املُتًهاتإىل ػاٚب نجري َٔ َالى املٓػآت إلضهإ اؿذاز َع ايدفاع املدْٞ سسؾا ع٢ً ضال١َ 

مبالى َٓػآت إضهإ اؿذاز ٚإدازاتٗا االيتصاّ بتعًُٝات ايدفاع املدْٞ بطسع١ تؿشٝح أٟ كايفات ٜتِ اإلْراز بٗا يتذٓب ايعكٛبات 

 .ِ اؿر اؿايٞاؾصا١ٝ٥ املكسز٠ سطب األْع١ُ ٚايًٛا٥ح يتًو املدايفات ٚاييت ٜتِ تطبٝكٗا عل أٟ َٓػأ٠ كايف١ طٛاٍ َٛض
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 % 43انًُشآث حؼضص أيٍ انحج بضٌادة لىاحها 

 

 

 ٠دد – ايصٖساْٞ ٖٝفا٤

 

دفعت اؿاد١ ألدا٤ األعُاٍ األ١َٝٓ املهًف١ بٗا قٛات أَٔ 

املٓػآت إىل زفع أعداد املػازنني يف سر ٖرا ايعاّ بصٜاد٠ 

املتشدخ « َه١«% عٔ ايعاّ املاقٞ، عطب َا أٚقش٘ يـ34

س إداز٠ ايعالقات ٚاإلعالّ املكدّ خايد ايسمسٞ يًكٛات َٚدٜ

ايصٖساْٞ، َؤندا إٔ َػازنتِٗ هلرٙ ايط١ٓ تعد أنرب 

 .عدد يف تازٜذ َػازن١ ايكٛات يف ١َُٗ اؿر

ٚأٚقح ايصٖساْٞ إٔ ايكٛات يدٜٗا ايكدز٠ ايبػس١ٜ ايهاف١ٝ 

يف ساٍ طًب َٓٗا شٜاد٠ ايعدد يتػط١ٝ أعُاٍ املػاعس 

 .3794فسدا ٚقابطا، يف سني بًؼ عددِٖ ايعاّ املاقٞ  5757ىل إٔ عدد املػازنني خالٍ ٖرا ايعاّ بًؼ املكدض١ يف أٟ ٚقت، َػريا إ

ٚأبإ ايصٖساْٞ إٔ ايكٛات نجفت دٗٛدٖا ٚتدزٜباتٗا املٝدا١ْٝ ملٓطٛبٝٗا اضتعدادا يًُػازن١ يف ٖرٙ امل١ُٗ، سٝح عكدت عددا َٔ 

ٜب بهٌ َٓاطل ايطعٛد١ٜ، يػسح طسم أضايٝب ايعٌُ املٝداْٞ مبدتًف َٛاقع٘، ايٓدٚات ٚاحملاقسات بكٝاد٠ ايكٛات َٚسانص ايتدز

  .ٚزفع َطت٣ٛ ايًٝاق١ ايبد١ْٝ يهٌ املػازنني بامل١ُٗ

 

 :َٗاّ أَٔ املٓػآت يف اؿر

 تأَني ٚسساض١ املٓػآت اؿ١ٜٛٝ داخٌ َه١ ٚاملد١ٜٓ نُشطات ايهٗسبا٤ ٚؼ١ًٝ املٝاٙ املاؿ١. 

 ز٠ ٚتٓعِٝ اؿػٛد ايبػس١ٜ يف اؾٗات ايػُاي١ٝ َٔ قطات ايكطاز ٚايطاسات ايػسق١ٝ يًشسَّطاْد٠ األَٔ ايعاّ يف إدا. 

 ٍَٛتابع١ سسن١ ايتفٜٛر ٚايؿعٛد ٚإداز٠ ٚتٓعِٝ سسن١ اؿػٛد خازز قطات ايكطاز عرب ايطسم ايكسٜب١ َٔ بٛابات ايدخ. 

 قبط اؿسن١ ٚفل ددٍٚ ايتفٜٛر يهٌ َساسٌ اؿر. 

  داخٌ قطات ايكطاز ٚإسايتٗا ؾٗات االختؿافقبط اؿاالت األ١َٝٓ. 

 املػازن١ يًُس٠ األٚىل يف تٓعِٝ سسن١ ايطري باملػاعس نك٠ٛ َطاْد٠ يإلداز٠ ايعا١َ يًُسٚز. 
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 يششذة فً انحشو 1000
 

 املهس١َ َه١ - سرٜف١ عبدايسمحٔ

 

َٗاّ ز٥ٝط١ فُٝا  10تٓفر َسغدات اؿسّ املهٞ 

اؿر، إذ ٜتعًل باـدَات ايٓطا١ٝ٥ خالٍ َٛضِ 

أٚقشت َدٜس٠ إداز٠ غؤٕٚ املسغدات باملطذد 

اؿساّ ايدنتٛز٠ فاط١ُ بٓت ايسغٛد إٔ َٔ أِٖ 

اـدَات تٛدٝ٘ ايصا٥سات ٚفؿًٗٔ عٔ ايسداٍ، 

 .باإلقاف١ إىل إزغادٖٔ إىل َٓاضو اؿر ٚايعُس٠

ات٘ يتكدِٜ ايتٛع١ٝ ٚايتٛدٝ٘ يًصا٥سات باألَٛز َسغد٠ َٔ املؤٖالت عًُٝا ٚعًُٝا ٜعًُٔ داخٌ املطذد اؿساّ ٚضاس 1000ٚبٝٓت إٔ مٛ 

ايػسع١ٝ ٚاآلداب اييت ٜٓبػٞ ايتشًٞ بٗا يف املطذد اؿساّ، ٚإزغادٖٔ إىل املٛاقع املدؿؿ١ يًٓطا٤ ٚايعٌُ ع٢ً اْتعاّ ٚتط١ٜٛ 

ٜتٓاضب َع دٚزٖٔ اـدَٞ  ايؿفٛف مبؿًٝات ايٓطا٤، َػري٠ إىل إٔ َسغدات املطذد اؿساّ ٜعًُٔ يف كتًف اإلدازات املٝدا١ْٝ مبا

ٚأغازت ايدنتٛز٠ ايسغٛد إىل دٗد ايس٥اض١ يف تأٌٖٝ املسغدات ٚتصٜٚدٖٔ بايرباَر ايتدزٜب١ٝ املٓاضب١ اييت تطاعد  .يف املطذد اؿساّ

َٔ ايًػات ٚبساَر  يف تكدِٜ أفكٌ اـدَات يصا٥سات املطذد اؿساّ ٚتٓفٝر عدد َٔ ايرباَر ايتدزٜب١ٝ املتعًك١ بايًػ١ اإللًٝص١ٜ ٚغريٖا

ٚطايبت َدٜس٠ إداز٠ غؤٕٚ املسغدات باملطذد اؿساّ األخٛات ايصا٥سات بااليتصاّ باؿذاب ايػسعٞ، ٚعدّ َصامح١  .اؿاضب اآليٞ

اؿساّ ايسداٍ عٓد اؿذس األضٛد ٚاملًتصّ ٚاملكاّ ٚااليتصاّ بايؿال٠ يف املؿًٝات احملدد٠ يًٓطا٤ ٚعدّ اؾًٛع يف املُسات داخٌ املطذد 

 .ٚخازد٘
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 وفىد انشحًٍ ٌؤدوٌ صالة انجًؼت بانًسجذ انحشاو وسظ أجىاء سوحاٍَت

 د. خٍاط ٌحّزس يٍ سفغ انشؼاساث وانخُادي إنى انؼصبٍاث وإهاجت انُضػاث فً انحج

 

 مجعإ ايهٓاْٞ، خايد اؾُعٞ -َه١ املهس١َ 

 

ٚد٘ إَاّ ٚخطٝب املطذد اؿساّ ايػٝذ د. أضا١َ بٔ     

عبداهلل خٝاط املؿًني ٚاؿذاز إىل اإلخالف ٚأال ٜهٕٛ 

َكؿٛد اؿر ايفدس ٚاملباٖا٠ ٚايطُع١ قرزا  َٔ زفع 

 .ايػعازات ٚايتٓادٟ إىل ايعؿبٝات ٚإٖاد١ ايٓصعات يف اؿر

ع هلا دا٤ ذيو يف ثٓاٜا خطب١ اؾُع١ أَظ اييت أيكاٖا ٚاضتُ

سػٛد َٔ ٚفٛد ايسمحٔ ايرٜٔ اَتألت بِٗ دٓبات اؿسّ 

املهٞ ايػسٜف ٚضاسات٘ َٓر ضاعات ايؿباح األٚىل، ٚضط 

سص١َ َٔ اـدَات اييت ٖٝأتٗا ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ 

ازات ايتٛد١ٝٗٝ ، ٚذيو َٔ خالٍ اإلد-سفع٘ اهلل-املطذد اؿساّ ٚاملطذد ايٓبٟٛ، اْطالقا  َٔ تٛدٝٗات خادّ اؿسَني ايػسٜفني 

ٚاإلزغاد١ٜ ٚاـد١َٝ باملطذد اؿساّ ٚضاسات٘، مبا ٚفست٘ َٔ اـدَات يف إطاز تٓفٝر خط١ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ ٚتٓفٝر مح١ً )خد١َ 

 ٚقد دس٣ .اؿاز ٚايصا٥س ٚضاّ فدس يٓا( يف َٛمسٗا ايجايح، ٚاييت تطع٢ يف فًُٗا إىل تكدِٜ أفكٌ اـدَات يٛفٛد بٝت اهلل اؿساّ

تهجٝف بساَر ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ٚأعُاٍ ايٓعاف١ ٚضكٝا شَصّ ٚايعسبات ٚايؿٝا١ْ ٚايتػػٌٝ، ٚاييت َّهٓت بعد عٕٛ اهلل ٚتٛفٝك٘ َٔ 

أدا٤ املؿًني ؾالتِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي٘، يف سني متت االضتفاد٠ َٔ األدصا٤ املٓت١ٝٗ مبػسٚع شٜاد٠ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطاف، ٚاييت 

 105هلل انتُاٍ ضطح املسس١ً ايجايج١ ٚاتؿٌ باملسسًتني األٚىل ٚايجا١ْٝ، سٝح تبًؼ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطاف أنجس َٔ مت َٓ٘ عُد ا

آالف طا٥ف بايطاع١، ٚايرٟ ٜطاعد يف شٜاد٠ اضتٝعاب األعداد املتٛافد٠ بهجاف١ َٔ املؿًني، نُا أْ٘ ٜطاِٖ يف ت١٦ٝٗ ٚتهاٌَ مجٝع 

دٚ اؿسَني ايػسٜفني، األَس ايرٟ نإ َٔ غأْ٘ إظٗاز ايطعاد٠ ٚايساس١ ع٢ً قٝٛف ايسمحٔ، تكدٜسا  ملا اـدَات اييت وتادٗا قاؾ

ٚقاٍ إَاّ ٚخطٝب املطذد  .مت ت٦ٝٗت٘ َٔ َػسٚعات ٚخدَات يف اؿسَني ايػسٜفني اييت ُتعِٝٓٗ ع٢ً أدا٤ ْطهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

٣ اتباع ض١ٓ زضٍٛ اهلل ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف أدا٤ فسٜك١ اؿر، ٚيف نٌ عٌُ اؿساّ يف خطب١ اؾُع١ أَظ إٔ ع٢ً اؿاز إٔ ٜتشس

 ٜعًُ٘ َٓر إٔ ٜػادز بًدٙ ست٢ ٜسدع إيٝ٘، بإٕ ٜتدر اما ؾح عٔ ايٓيب ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ يف ؾف١ اؿر ٚأعُاي٘ َٓازا  ٜكتدٟ ب٘ ٚقبطا 

٘، َٚٔ اإلسطإ ايرٟ ٜتبع٘ اؿاز إٔ ٜتٛخ٢ اؿالٍ ايطٝب ٚهتٓب ٜكتبظ َٓ٘ َٚسدعا  ٜسدع إيٝ٘ َٚعتُدا  ٜعتُد عًٝ٘ ٚوتهِ إيٝ

ٚأند د.  .(اـبٝح اؿساّ، ٚاييت َٓٗا ْفك١ سذ٘، فال ٜطتذاب دعاؤٙ يكٛي٘ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ: )إٕ اهلل طٝب ال ٜكبٌ إال طٝبا 

إسداخ َا مل ٜأَس ب٘ اهلل ٚمل ٜػسع٘ زضٛي٘ خٝاط أْ٘ ع٢ً اؿاز اؿرز َٔ نٌ َا ٜؿسف٘ عٔ أدا٤ ْطه٘ ٚاالغتػاٍ بطاعت٘، ٚعٔ 

ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ، َٔ زفع ايػعازات ٚايتٓادٟ إىل ايعؿبٝات ٚإٖاد١ ايٓصعات املفسق١، املكؿ١ٝ يًشر عٔ َكاؾدٙ ايطا١َٝ ٚغاٜات٘ 

ْكٝا  َٔ ايرْٛب قد اؿه١ُٝ ٚأٖداف٘ ايداع١ٝ يهٌ خري يًعادٌ ٚاآلدٌ، ٚنٌ ذيو اما هب ع٢ً اؿاز ادتٓاب٘ يٝعٛد َٔ سذ٘ 

ٚتابع ايػٝذ خٝاط: َٚٔ اإلسطإ أٜكا  يف أعُاٍ اـري ٚايرب بايؿدق١ ٚبرٍ املعسٚف يًُشتاز َٔ ايفكسا٤ ٚايٝتا٢َ  .قاٖا اهلل عٓ٘
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صيت ٚاآلزاٌَ، ٚدعِ املؤضطات ٚاملسانص ٚاؾُعٝات اـري١ٜ، بإغاث١ املًٗٛفني َٔ املطًُني ايرٜٔ عؿفت بِٗ ٚبدٜازِٖ اؿسٚب، ْٚ

بِٗ ايبالٜا ٚتهايبت عًِٝٗ األعدا٤ ٚتكطعت بِٗ ايطبٌ ٚقاقت عًِٝٗ األزض مبا زسبت، فػدٚ الد٦ني َػسدٜٔ ْٚاشسني قسَٚني ال 

غ٤ٞ ٜأِٜٚٗ َٔ قط٠ٛ ايػتا٤ أٚ ٜكِٝٗ َٔ غد٠ سس ايؿٝف، غإٔ إخٛآْا ايطٛزٜني ٚايفًططٝٓٝني ٚاألزناْٝني ٚايُٝٓٝني 

 .د سادتِٗ إىل ايعٕٛ ٚدعِ ناف١ املطًُنيٚايؿَٛايٝني، ٚغريِٖ امٔ تػت
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 :«ػكاظ»حشحٍب خاص نهشوضت انششٌفت.. انهىاء سؼىد انخهٍىي نـ

 لٍاداث نخُظٍى انحشىد انبششٌت فً لطاس انًشاػش  9

 

 ّ 20:19:03    11/09/2015( ١َاملهس َه١) ايربٝاْٞ عبداهلل

قٝادات  9َطاعد َدٜس األَٔ ايعاّ ألَٔ اؿر ٚايعُس٠ ايًٛا٤ ايدنتٛز ضعٛد بٔ عبداهلل اـًٟٝٛ، عٔ ؽؿٝـ « عهاظ»نػف يـ 

أ١َٝٓ يهٌ قط١ َٔ قطات قطاز املػاعس; يتٓعِٝ اؿػٛد ايبػس١ٜ ٚفل خطط أ١َٝٓ قه١ُ، َػريا إىل إٔ تأَني قطاز املػاعس 

َٗاّ ايكٛات اـاؾ١ ألَٔ اؿر ٚايعُس٠، َؤندا انتُاٍ اضتعدادات ايكٛات األ١َٝٓ املػازن١ يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ خالٍ  َٔ

ٚبني إٔ ايك٠ٛ اـاؾ١ ألَٔ املطذد ايٓبٟٛ ايػسٜف زنصت  .َٛضِ سر ٖرا ايعاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػاعس املكدض١

از ٚاملؿًني يتطٌٗٝ ٚؾٛهلِ يًُطذد ايٓبٟٛ ٚعدّ اؾًٛع أٚ ايؿال٠ يف املػاٜات ٚاملُسات ٚإٔ تهٕٛ ع٢ً احملافع١ ع٢ً أَٔ ايصٚ

ايؿال٠ يف املٛقع املدؿؿ١ هلا، َكٝفا إٔ ٖٓاى تٓعُٝا خاؾا بايسٚق١ ايػسٜف١ اييت تػٗد اشدساَا غدٜدا بايصٚاز ع٢ً َداز ايطاع١، 

يػسٜف ألدا٤ زنعتني يف ايسٚق١ َٚٔ ثِ ايتٛد٘ ٚايتػسف بايطالّ ع٢ً ايسضٍٛ سٝح تعط٢ ايفسؾ١ ؾُٝع قاؾدٟ املطذد ايٓبٟٛ ا

ٚأغاز إىل إٔ األَٔ ايعاّ بهاف١ أفسع٘ غسع يف إعداد خط١ أَٔ اؿر ٚذيو بٛقع  .ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚؾاسبٝ٘ زقٞ اهلل عُٓٗا

يٝات املٓاط١ باألَٔ ايعاّ يف َه١ املهس١َ ٚاملػاعس اـطط ايتػػ١ًٝٝ ٚاملٝدا١ْٝ يهاف١ ايكٛات املػازن١ يتٓفٝر املٗاّ ٚاملطؤٚ

املكدض١، َبٝٓا أْ٘ مت عكد ايعدٜد َٔ االدتُاعات ٚٚزؽ ايعٌُ خالٍ ايعاّ اؾازٟ َع اؾٗات اـد١َٝ األخس٣ املػازن١ يف خد١َ 

يتعاٌَ َع اؿػٛد ايبػس١ٜ يف ٚعٔ نٝف١ٝ ا .قٝٛف ايسمحٔ ٚايصٚاز، زنصت ع٢ً تدازع اإلهابٝات ٚايطًبٝات يف األعٛاّ املاق١ٝ

ساي١ اَتال٤ اؿسّ ٚايدٚز األزقٞ ٚايدٚز األٍٚ ٚايططح، قاٍ: ٖٓاى ؼهِ ٜتِ َٔ خالي٘ ؼٌٜٛ سسن١ املؿًني ٚايصٚاز ٚاؿذاز َٔ 

ًني بعد أدا٤ األبٛاب اـازد١ٝ َٚٓاطل ايتذُع يف ساٍ اَتال٤ ايدٚز األزقٞ ٚاألٍٚ ٚايططح إىل ايطاسات، َع إعطا٤ فسؾ١ ـسٚز املؿ

ٚأٚقح إٔ اؿًك١ ايع١ًٜٛ يًطٛاف املعًل  .ايؿًٛات ٚؽفٝف ع١ًُٝ ايدخٍٛ َع ايرتنٝص ع٢ً َهافش١ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ ٚايتطٍٛ

كؿؿ١ يًعسبات َٔ ذٟٚ االستٝادات اـاؾ١ ٚايدخٍٛ إيٝٗا عٔ طسٜل دطس ايػبٝه١ ايٛاقع يف اؾ١ٗ ايػسب١ٝ، الفتا إىل ؽؿٝـ 

ٚسٍٛ نٝف١ٝ ايتعاٌَ َع ايصساّ يف ظٌ ق١ً املطاس١ يف اؿسّ; ْعسا يًُػازٜع ايكا١ُ٥،  .عُّٛ ايطا٥فني َٔ نباز ايطٔاؿًك١ ايطف١ًٝ ي

أداب: ال ىف٢ ع٢ً اؾُٝع املػازٜع ايكد١ُ اييت ٜػٗدٖا املطذد اؿساّ ٚاملٓطك١ املسنص١ٜ احملٝط١ ب٘ ٚايطسم املؤد١ٜ إيٝ٘، َٚا 

١ ٚاإلغػاالت اجملٛد٠ سايٝا يف ايطاسات َٔ اؽاذ أقؿ٢ دزدات اؿٝط١ ٚاؿرز يًُشافع١ ع٢ً أَٔ تتطًب٘ ٖرٙ األعُاٍ اإلْػا٥ٝ

ٚضال١َ املؿًني ٚبٝت اهلل اؿساّ، سٝح هسٟ ايعٌُ سايٝا يف املسس١ً ايجايج١ ٚاألخري٠ َٔ َساسٌ تٛضع١ املطاف ٚبٓا٤ عًٝ٘ فكد زٚعٞ 

كٛز األَين ٚاملسٚزٟ ٚاملٝداْٞ باألعداد ايهاف١ٝ َٔ ايك٣ٛ ايبػس١ٜ ٚاآلي١ٝ مبا ٜكُٔ يف إعداد اـطط األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ، تهجٝف اؿ

١ ضسع١ زؾد ناف١ أْٛاع اؿاالت ٚاملالسعات األ١َٝٓ ٚاالضتذاب١ باإلدسا٤ات املٓاضب١ سٝاهلا ٚاؽاذ ناف١ ايتدابري ايٛقا١ٝ٥ ملٓع اؾسمي

ٌٝ سسن١ املػا٠ ٚاؿػٛد ٚتٓعُٝٗا يف ايطاسات ٚايطسم ٚاألْفام ٚاؾطٛز َٚهافش١ كتًف أْٛاع اؿاالت األ١َٝٓ، إقاف١ يتطٗ

ٚسٍٛ آي١ٝ قبط  .املؤد١ٜ إىل املطذد اؿساّ، َبٝٓا إٔ اـط١ مشًت احملافع١ ع٢ً اؿاالت األ١َٝٓ ٚاملسٚز١ٜ يف قطات ايٓكٌ ايعاّ
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ت ملدٜسٜات غسط املٓاطل ٚقطاعات األَٔ ايعاّ يتهجٝف املدايفني ٚاملتطًًني إىل َه١ املهس١َ ٚاملػاعس، أفاد أْ٘ ؾدزت تعًُٝا

املتابع١ املٝدا١ْٝ يعًُٝات تٓكٌ سذاز ايداخٌ َٔ ناف١ املٓاطل ٚاحملافعات باملًُه١ ٚاؿًٝٛي١ دٕٚ متهني املهاتب اي١ُٖٝٛ 

 .يًٓعاّ ٚاؿُالت غري املؿسح هلا ٚايطُاضس٠ املتٛاددٜٔ داخٌ املدٕ ملُازض١ أعُاهلِ املػب١ٖٛ ٚاملدايف١
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 أنف حاج بًطاس انًذٌُت 325اسخمبال 

 

 ّ 20:19:03    11/09/2015( املٓٛز٠ املد١ٜٓ) املػاَطٞ ضاَٞ

 

ٚأٚقح َدٜس املطاز  .أيف ساز 450زس١ً دٚي١ٝ ْكًت  1700اضتكبٌ َطاز األَري قُد بٔ عبدايعصٜص ايدٚيٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ست٢ أَظ 

آالف َٛظف، مبػازن١  7ص٠ ايعا١ًَ يف املطاز تعٌُ ع٢ً َداز ايطاع١ بطاق١ بػس١ٜ تتذاٚش املٗٓدع قُد ايفاقٌ، إٔ مجٝع األدٗ

غسن١ طريإ، يتأَني إدسا٤ات ايكدّٚ يًشذاز، الفتا إىل إٔ االضتعدادات ملٛضِ سر ٖرا ايعاّ  35دٗات سه١َٝٛ ٚ 8أنجس َٔ 

تعدادات اؾٗات ايعا١ًَ باملطاز َٔ غسنات طريإ بدأت َٓر ٚقت َبهس َٔ خالٍ اعتُاد خط١ َتها١ًَ بعد ايٛقٛف ع٢ً اض

ٚأدٗص٠ أ١َٝٓ ٚقطاعات خد١َٝ َتعدد٠، إقاف١ يًتٓطٝل َع ٚشاز٠ اؿر فُٝا ىـ تأَني سافالت ايٓكٌ، َٚع غسنات ايطريإ 

األفساد ؾدٚي١ زسالت اؿر ٚعدّ تصآَٗا َع بعكٗا ايبعض ست٢ ال ودخ تهدع داخٌ ايؿاالت، فكال عٔ تٛفري ايهٛادز ٚ

ٚبني إٔ االضتعدادات الضتكباٍ اؿذاز مشًت ػٗٝص ؾاالت  .يتػػٌٝ ناف١ ْكاط اـد١َ يًتأند َٔ ضسع١ إْٗا٤ إدسا٤ات ايسناب

ايطفس ٚايطاسات اؾ١ٜٛ ٚتأَني األدٗص٠ ٚاملعدات ٚؾٝاْتٗا ٚػٗٝص ناْٚرتات خد١َ قٝٛف ايسمحٔ ايتابع١ يًذٛاشات ٚاؾُازى 

أيف َرت َسبع، ٚتكِ  156ٜرنس إٔ َطاس١ َب٢ٓ ؾاي١ ايسناب اؾدٜد  .ايعفؼ ٚبٛابات ايفشـ األَين ٚغسنات ايطريإ ٚضٝٛز

بٛاب١ ضفس َتؿ١ً بـ  16أزبع ؾاالت، يًسسالت ايداخ١ًٝ، ايسسالت ايدٚي١ٝ، اؿر ٚايعُس٠، ٚنباز ايػدؿٝات، ٜٚػتٌُ املطاز ع٢ً 

ناْٚرتا خالٍ  16ناْٚرتا يًددَات ايرات١ٝ، ٜكاف هلا  24ا٤ات ايطفس، ٚناْٚرتا إلدس 64دطسا تسبطٗا بايطا٥سات َباغس٠، ٚ 32

 .َرتا الضتٝعاب نٌ أسذاّ ايطا٥سات يف ايعامل 60َرتا ٚعسق٘  4335َٛضِ اؿر، نُا ٜكِ املطاز َدزدا طٛي٘ 
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 :لائذ لىاث انذفاع انًذًَ بانحج.. انهىاء انًبذل

 إجشاءاث فىسٌت نًُغ اسخحذاد أي يخانفاث بًششوع إسكاٌ انحجاج طىال يىسى انحج
 

 

 :احملًٝات - اؾصٜس٠

أند قا٥د قٛات ايدفاع املدْٞ باؿر ايًٛا٤ محد بٔ 

عبدايعصٜص املبدٍ اضتُساز اؾٛالت ايتفتٝػ١ٝ ملتابع١ 

َتطًبات ٚاغرتاطات ايٛقا١ٜ ٚاؿُا١ٜ َٔ اؿسٜل يف مجٝع 

ٕ اؿذاز بايعاؾ١ُ املكدض١ ملٓع اضتشداخ َٓػآت إضها

أٟ كايفات تٗدد ضال١َ قٝٛف ايسمحٔ أٚ تعٝل زداٍ 

ٚأقاف  .ايدفاع املدْٞ عٔ أدا٤ َٗاَِٗ يف ساالت ايطٛازئ

ايًٛا٤ املبدٍ، إٔ دٛالت دٚزٜات ايطال١َ ٚفسم اإلغساف 

ٚأند ايًٛا٤ املبدٍ إٔ األْع١ُ  .َٓػأ٠ 4300ايٛقا٥ٞ مشًت مجٝع َٓػآت إضهإ اؿذاز املؿسح هلا، ٚاييت ٚؾٌ عددٖا أنجس َٔ 

عل أٟ َٓػآت كايف١ يال٥ش١ املتطًبات  ٚايتعًُٝات ؽٍٛ زداٍ ايدفاع املدْٞ ؾالسٝات نا١ًَ يتطبٝل اإلدسا٤ات ايٓعا١َٝ املعتُد٠

ٚاغرتاطات ايٛقا١ٜ ٚاؿُا١ٜ َٔ اؿسٜل يف َطانٔ اؿذاز بد٤ا  َٔ قطع ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٚاملٝاٙ عٔ املٓػآت املدايف١ ملٓع 

َالنٗا أٚ إدازاتٗا  اضتدداَٗا يف إٜٛا٤ اؿذاز، ٚؾٛال  إىل إغالم املٓػأ٠ املدايف١ ْٗا٥ٝا  ٚإيػا٤ تؿسوٗا يف ساٍ عدّ اضتذاب١

ملالسعات ايدفاع املدْٞ يف ايٛقت املٓاضب سفاظا  ع٢ً أزٚاح اؿذاز ٚايعٌُ ع٢ً َعاؾ١ املدايفات ْٚكٌ اؿذاز إىل أَانٔ بد١ًٜ ع٢ً 

ؾ١ُ ٚأٚقح قا٥د قٛات ايدفاع املدْٞ باؿر إٔ املدايفات اييت مت زؾدٖا يف َطانٔ اؿذاز بايعا .ْفك١ َالى املٓػأ٠ املدايف١

املكدض١ نإ أغًبٗا يف شٜاد٠ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ عُا ٖٛ َطُٛح ب٘ يف تؿسٜح إضهإ اؿذاز أٚ تعطٌٝ كازز ايطٛازئ أٚ عدّ 

ؾٝا١ْ أْع١ُ اإلطفا٤ ٚاإلْراز اآليٞ، أٚ يعدّ ٚدٛد َػسفني َؤًٖني يًطال١َ يف بعض املٓػآت، َػريا  إىل ػاٚب ايهجري َٔ َالى 

ذاز َع ايدفاع املدْٞ، سسؾا  ع٢ً ضال١َ اؿذاز ٚنريو ضال١َ املٓػأ٠ ايطه١ٝٓ أٚ ايفٓدق١ٝ ْفطٗا ٚاؿفاظ املٓػآت إلضهإ اؿ

ٚأٖاب ايًٛا٤ املبدٍ مبالى َٓػآت إضهإ اؿذاز ٚإدازاتٗا االيتصاّ بتعًُٝات ايدفاع املدْٞ بطسع١ تؿشٝح  .ع٢ً كتًف املُتًهات

ٛبات اؾصا١ٝ٥ املكسز٠ سطب األْع١ُ ٚايًٛا٥ح يتًو املدايفات، ٚاييت ٜتِ تطبٝكٗا عل أٟ َٓػأ٠ أٟ كايفات ٜتِ اإلْراز بٗا يتذٓب ايعك

 .ٖـ1436كايف١ طٛاٍ َٛضِ اؿر 
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 يهخمى َسائً ػٍ يماصذ انحج بخًٍُت انسهٍم

 

 :اؾرب خًٛد - ايطًٌٝ

ٌٝ ًَتك٢ ْطا٥ٝا  بداز ايفتا٠، ٚذيو قُٔ ًَتك٢ األضس٠ أقاَت ايًذ١ٓ ايٓطا١ٝ٥ ايتابع١ يًذ١ٓ ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ األ١ًٖٝ مبشافع١ ايطً

االدتُاع١ٝ عٔ )َكاؾد اؿر(، ملد٠ أزبع١ أٜاّ َتتاي١ٝ، ٜتِ فٝٗا غسح اؿر ايٓبٟٛ ٚاملُازضات ايؿش١ٝ يًشاز ٚقاقسات ْٚدٚات عٔ 

ص يًصا٥سات. نُا غازى يف املًتك٢ فكٌ عػس ذٟ اؿذ١، نُا ٜتِ فٝ٘ تٛشٜع نتاب عٔ اؿر فاْا  ٚايعدٜد َٔ املفادآت ٚاؾٛا٥

 .ايٓطا٥ٞ عدد َٔ األضس املٓتذ١
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 انسفٍش انسحهً ٌىدع انذفؼت األونى يٍ حجاج حشكًاَسخاٌ
 

 :ٚاع - أباد عػل

ٚدع ضفري خادّ اؿسَني ايػسٜفني يد٣ تسنُاْطتإ خايد بٔ فٝؿٌ ايطشًٞ، أَظ األٍٚ، ايدفع١ األٚىل َٔ سذاز تسنُاْطتإ 

( عكٛز عدد َٔ املطؤٚيني يف إداز٠ ايػ٦ٕٛ ايد١ٜٝٓ ايتابع١ ملهتب فدا١َ ايس٥ٝظ ايرتنُاْٞ، ٚذيو مبطاز عػل 188ايبايؼ عددِٖ )

-ٚأغاد ايطفري ايطشًٞ خالٍ ايتٛدٜع مبا ضدست٘ سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد  .أباد ايدٚيٞ

َٔ داْب٘  .ٌٝ خد١َ قٝٛف ايسمحٔ، يٝؤدٚا َٓاضهِٗ يف أدٛا٤ َفع١ُ باألَٔ ٚايطُأ١َْٓٝٔ طاقات ٚإَهاْات يف ضب -سفع٘ اهلل

ع٢ً اؾٗٛد  -زعاٙ اهلل-قدّ َفيت تسنُاْطتإ ٚاؿذاز ايرتنُإ، غهسِٖ ٚتكدٜسِٖ ؿه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني 

 .املبرٚي١ ـد١َ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، َٖٓٛني ظٗٛد ايطفاز٠ يف ٖرا اؾاْب
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 َذوة ػٍ األيشاض انجهذٌت بٍٍ انحجاج بًكت انًكشيت

 

 

 :ٖٚٝب ضًُٝإ - تؿٜٛس / عًٞ ضاَٞ - املهس١َ َه١

افتتح َدٜس َطتػف٢ املًو عبدايعصٜص مبه١ املهس١َ ايدنتٛز ٖاْٞ عريٟ، بكاع١ احملاقسات باملطتػف٢ ْد٠ٚ األَساض اؾًد١ٜ 

ٕٚ َع قطِ ايتدزٜب ٚايتعًِٝ. ٚأٚقح ز٥ٝظ ايًذ١ٓ املٓع١ُ ز٥ٝظ قطِ اؾًد١ٜ األٚىل ٚاييت أعدٖا قطِ اؾًد١ٜ باملطتػف٢ بايتعا

ضاع١  15ايدنتٛز خايد ٖٛضاٟٚ، إٔ ايٓد٠ٚ اييت تكاّ َتصا١َٓ َع َٛضِ اؿر َٚعتُد٠ َٔ اهل١٦ٝ ايطعٛد١ٜ يًتدؿؿات ايؿش١ٝ بٛاقع 

ب١ َٔ اضتػازٜٞ اؾًد١ٜ باملطتػف٢ ٚقاقسٜٔ َٔ تدزٜب َطتُس ْاقػت أنجس األَساض اؾًد١ٜ غٝٛعا  بني اؿذاز َٔ خالٍ ن

َد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ ٚداَع١ ايطا٥ف ٚاملتعًك١ باألَساض اؾًد١ٜ املعد١ٜ ٚاألَساض اؾًد١ٜ ايٓاػ١ بطبب أغع١ ايػُظ 

 .ًد١ٜ اؾساس١ٝٚاألَساض اؾًد١ٜ ايفكاع١ٝ ٚاألَساض اؾًد١ٜ ايتؿبػ١ٝ ٚاألَساض اؾًد١ٜ يد٣ األطفاٍ ٚاألَساض اؾ
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 انسفٍش آل صانح ٌذشٍ اَطالق حًالث انحج يٍ أسخشانٍا
 

 :ٚاع - ناْبريا

دغٔ ضفري خادّ اؿسَني ايػسٜفني يد٣ أضرتايٝا ْٚٝٛشًٜٓدا ْبٌٝ بٔ قُد آٍ ؾاحل اْطالم محالت ٚبعجات اؿر َٔ أضرتايٝا 

ايػؤٕٚ ايكٓؿ١ًٝ يف ايطفاز٠ أ٢ْٗ تأغريات اؿذاز َٔ أضرتايٝا ْٚٝٛشًٜٓدا ٚدٍٚ اؾٛاز هلرا ايعاّ. ٚأٚقح ايطفري آٍ ؾاحل إٔ قطِ 

ٖـ. ٚأند إٔ املًُه١ بكٝاد٠ خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو ضًُإ بٔ  1436ْٚٝٛشًٜٓدا ٚايدٍٚ اجملاٚز٠ ألدا٤ فسٜك١ اؿر ٖرا ايعاّ 

ات اإلضال١َٝ اييت ٜفد إيٝٗا املطًُٕٛ ألدا٤ ، ؼٌُ زضاي١ خد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني ٚاملكدض-سفع٘ اهلل  -عبدايعصٜص آٍ ضعٛد 

 .َٓاضو اؿر يف أدٛا٤ تطٛدٖا ايطُأ١ْٓٝ ٚاالضتكساز ٚايساس١ ٚاألَإ
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 حًهت )انحج ػبادة وسهىن حضاسي( أسهًج فً كشف انحًالث انىهًٍت

 

 دايبال –دد٠ 

 

اؿر عباد٠ ” أند ٚنٌٝ إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ ز٥ٝظ ايًذ١ٓ ايتشكري١ٜ ٚايتٓفٝر١ٜ يًشر ايدنتٛز ٖػاّ ايفاحل، إٔ مح١ً 

أضُٗت ٚبػهٌ نبري يف نػف محالت اؿر ٚاي١ُٖٝٛ، ٚخفض ْطب١ قاٚي١ قا٥دٟ املسنبات ْكٌ اؿذاز غري ” ٚضًٛى سكازٟ 

١ اييت مت زؾدٖا خالٍ األعٛاّ املاق١ٝ غسنات اؿر اي١ُٖٝٛ، سٝح ؾدزت ايتٛدٝٗات ٚبني إٔ َٔ ايعٛاٖس ايطًبٝ  ايٓعاَٝني

بتطبٝل أقؿ٢ ايعكٛبات ع٢ً أؾشابٗا، إىل داْب تػدٜد ايعكٛبات ع٢ً أؾشاب املسنبات ايرٜٔ ٜٓكًٕٛ اؿذاز غري ايٓعاَٝني. ٚقاٍ 

ٚمٔ ماٍٚ تأؾٌٝ ايٓعاّ نٛاسد َٔ أبسش َػاٖد اؿر ” اؿر عباد٠ ٚضًٛى سكازٟ>ع٢ً َد٣ مثا١ْٝ أعٛاّ ٖٚٛ عُس مح١ً : ” 

د١ٗ سه١َٝٛ ٚأ١ًٖٝ َع١ٝٓ بتكدِٜ اـدَات يكٝٛف ايسمحٔ، يهٕٛ ايتٛع١ٝ االضتباق١ٝ متجٌ  30ٚػعً٘ َع١ً تٓدزز ؼتٗا مٛ 

ٚبني ايفاحل >. املع١ٝٓ  َٓش٢ ْٗذت٘ إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ يسفع ضكف ايٛعٞ اجملتُعٞ َا ٚدد تفاعال نبريا َٔ كتًف اؾٗات

إٔ تكازٜس األدٗص٠ ايسقاب١ٝ املػازن١ يف َٛاضِ اؿر املاق١ٝ، أندت إٔ اؿ١ًُ ٚاإلدسا٤ات املػدد٠ يكبط املدايفني ألْع١ُ 

ُات ٚتعًُٝات اؿر، أضُٗت يف ؼكٝل ْتا٥ر إهاب١ٝ يف انفاض ايعٛاٖس ايطًب١ٝ ٚازتفاع ْطب١ ايتصاّ املٛاطٓني ٚاملكُٝني بايتٓعٝ

اـاؾ١ باؿر، ايرٟ بدٚزٙ ضاعد ع٢ً ؼكٝل َٛاضِ سر ْادش١ غذعت إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ ع٢ً تٓفٝر اؿ١ًُ يًعاّ ايجأَ 

ع٢ً ايتٛايٞ، ٚايطعٞ يتشكٝل َستهصاتٗا ٚتٓفٝر أٖدافٗا املتعدد٠ يف إطاز اؾٗٛد املبرٚي١ يًشد َٔ ايعٛاٖس ايطًب١ٝ يف َٛضِ اؿر 

يف األعٛاّ املاق١ٝ . ٚأغاز إىل إٔ اؿ١ًُ ضتٛاؾٌ ٖرا ايعاّ اضتدداّ ايسضا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚاـاؾ١ بايرتنٝص ع٢ً  ع٢ً غساز َا ؼكل

ايطًٛى ٚايٓعاّ ايٛادب اتباع٘ يٓػس ايٛعٞ بني املٛاطٓني ٚاملكُٝني ايساغبني يف أدا٤ فسٜك١ اؿر سٍٛ االيتصاّ بتطبٝل األْع١ُ 

ايفسٜك١، َجٌ اؿؿٍٛ ع٢ً تؿسٜح زمسٞ ٜطُح باؿر َس٠ ٚاسد٠ نٌ مخظ ضٓٛات، ٚااليتشام  ٚايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓعِٝ أدا٥ِٗ

عُالت اؿر ايٓعا١َٝ، ٚاحملافع١ ع٢ً ايٓعاف١ ٚايب١٦ٝ، إقاف١ إىل َٓع االفرتاؽ ٚػٓب ايتدافع ٚغريٖا َٔ ايتٓعُٝات اهلادف١ إىل 

١ املهس١َ، أْ٘ مت يف ٖرا ايعاّ إدخاٍ ايسضا٥ٌ ايٛددا١ْٝ اييت تستهص ٚأفاد ٚنٌٝ إَاز٠ َٓطك١ َه  .دعٌ اؿر أنجس ٜطسا ٚضٗٛي١

  .ع٢ً بح إضرتاتٝذ١ٝ تتعًل بٛدٛد قطاع سر غاٌَ َتٓاّ َتهاٌَ ظُٝع ايف٦ات املدتًف١ ذات َؿاحل َتبادي١ َٚػرتن١
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 حذسٌب يٍذاًَ ػهى انخطظ انًشوٌت فً انًشاػش انًمذست

 

 دايبال–َه١ املهس١َ 

 

س اؿر ايدنتٛز بٓدز بٔ قُد سذاز ز٥ٝظ َؤضط١ َطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ بإيصاّ أعكا٤ ايٓكٌ ٚايتؿعٝد يف ٚد٘ َعايٞ ٚشٜ

فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ بإدسا٤ تدزٜب َٝداْٞ عًُٞ تطبٝكٞ ع٢ً اـطط املس١ٜٚ يف املػاعس املكدض١ بسفك١ ايكٝادات األ١َٝٓ بٗدف 

دا٤ ذيو خالٍ ايًكا٤   .َجٌ َٔ خالٍ فِٗ املطٛفني ٚأعكا٤ اجملُٛعات هلا ٚبايتايٞ االيتصاّ بٗاقُإ لاح اـطط املس١ٜٚ بايػهٌ األ

ايتعسٜفٞ ايطٟٓٛ اـاف بأعكا٤ ايٓكٌ ٚايتؿعٝد اييت ْعُت٘ املؤضط١ األ١ًٖٝ ملطٛيف سذاز ايدٍٚ ايعسب١ٝ أَظ يف بسز َطٛيف ايعسب 

ٚشاز٠ اؿر ٚاهل١٦ٝ ايعًٝا ملساقب١ اؿذاز ٚز٥ٝظ فًظ إداز٠ َطٛيف ايدٍٚ ايعسب١ٝ  (، عكٛز ايكٝادات املسٚز١ٜ يف اؿر ٚامجًٞ 1َٔ)

املطٛف املٗٓدع عباع قطإ ْٚا٥ب٘ املطٛف قُد َعادٝين ٚاملػسف ع٢ً إداز٠ ايٓكٌ ٚايتؿعٝد عكٛ فًظ اإلداز٠ أضا١َ فٝاليٞ 

١ٜٚ يًُطٛفني ٚأعكا٤ فُٛعات اـد١َ املٝدا١ْٝ، داعني اؾُٝع ( َٔ ايكٝادات األ١َٝٓ اـطط املس 8ٚقدّ )  .ٚأعكا٤ فًظ اإلداز٠

ياليتصاّ بايتعًُٝات ٚايتٛدٝٗات اييت ٚقعت َٔ أدٌ زاستِٗ ٚضالَتِٗ.، فُٝا تٛىل ز٥ٝظ ؾ١ٓ ايٓكٌ بٛشاز٠ اؿر عبداملًو قسبإ 

  .ازات ثِ نسّ ز٥ٝظ اجملًظ اإلداز٠ ايكٝادات األ١َٝٓتكدِٜ ايًكا٤ ٚإدازت٘. ٚيف ْٗا١ٜ ايًكا٤ فتح اجملاٍ يإلداب١ ع٢ً األض١ً٦ ٚاالضتفط
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 يُشآث سكٍُت نهحجاج بانًذٌُت انًُىسة نًخانفخها اشخشاطاث انساليت 7إٌماف 

 

 دايبال –املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

 

يف مجٝع أسٝا٤  نجفت َدٜس١ٜ ايدفاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٔ دٛالتٗا املٝدا١ْٝ يتفكد اغرتاطات ايطال١َ يف َٓػآت إضهإ اؿذاز

ٚأٚقح َدٜس ايدفاع املدْٞ مبٓطك١  .املد١ٜٓ، َٚٓع اضتشداخ أٟ كايفات تٗدد ضال١َ شٚاز املطذد ايٓبٟٛ خالٍ َٛضِ اؿر ٖرا ايعاّ

ت املد١ْٝ املٓٛز٠ ايًٛا٤ شٖري بٔ أمحد ضبٝ٘،إٔ اؾٛالت املٝدا١ْٝ يدٚزٜات ايطال١َ ٚفسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ، مشًت مجٝع ايفٓادم ٚاملٓػآ

اإلضتٝعاب١ٝ َا ٜكسب َٔ َٓػأ٠ فٓدق١ٝ ٚضه١ٝٓ تبًؼ طاقتٗا  663املؿسح هلا بإضهإ اؿذاز يف مجٝع أسٝا٤ املد١ٜٓ ٚايبايؼ عددٖا 

َالسع١  612شٜاز٠ َٝدا١ْٝ ٚتفتٝػ١ٝ، َػريا  إىل لاح دٚزٜات ايطال١َ يف زؾد َا ٜصٜد عٔ  1300أيف ساز، عرب َا ٜكسب َٔ  339

َٓٗا بايتٓطٝل َع َالى ٚإدازات املٓػآت املؿسح هلا بإضهإ  609متجٌ كايفات اغرتاطات ايطال١َ يف َطانٔ اؿذاز مت تاليف 

َٓػآت بطبب عدّ االضتذاب١ يف إشاي١ املدايفات  7كايفات متجٌ خطٛز٠ ع٢ً ضال١َ اؿذاز، ٚإٜكاف  9ؿذٝر، نُا مت قبط ا

ٚأند اضتُساز اؾٛالت ايتفتٝػ١ٝ ملتابع١ تطبٝل اغرتاطات ايطال١َ يف  .َٚٓعٗا َٔ اضتكباٍ أٚ إٜٛا٤ اؿذاز ؿني تؿشٝح أٚقاعٗا

ٚاز املطذد ايٓبٟٛ ناملطاعِ ٚاملسانص ايتذاز١ٜ ٚاألضٛام ايػعب١ٝ ٚقطات ايٛقٛد ع٢ً ايطسقات ، مجٝع املٓػآت اييت ٜستادٖا ش

 .ٚتطبٝل اإلدسا٤ات املكسز٠ عل املٓػآت املدايف١ اييت تؿٌ إىل سد إغالم املٓػأ٠ يف ساٍ عدّ االضتذاب١ ملالسعات ايدفاع املدْٞ
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 ذيت انحجاجخبشاء أيٍُىٌ : حًهت انحج بال حصشٌح حسهى فً خ

 

 عٚا –َه١ املهس١َ 

 

أند عدْد َٔ اـربا٤ األَٓٝني فاع١ًٝ مح١ً ) ال سر إال بتؿسٜح ( ع٢ً أزض ايٛاقع، ٚلاسٗا ٚتكدَٗا بػهٌ َٓتعِ ضّٜٓٛا، 

ٞٓ اؿذاز بدٚزٖا اإلهابٞ ايرٟ ٜطِٗ يف خدَتِٗ ٚتٓعُِٝٗ يٝتُهٓٛا َٔ أدا٤ سذِٗ بطسٜ ك١ ٚؼكٝكٗا ْتا٥ر إهاب١ٝ َٔ خالٍ ٚع

ٚأٚقح َعايٞ َدٜس األَٔ ايعاّ ايفسٜل عجُإ بٔ ْاؾس احملسز، إٔ اؿ١ًُ تطري ٚفك ا ملا ْعُت ي٘، َجُّٓا   .ْعا١َٝ ٚبهٌ ٜطس ٚضٗٛي١

ّٝا، ٚإدزاى اؾُٝع يسضاي١  ػاٚب قاؾدٟ اؿر َع مجٝع ايسضا٥ٌ ٚايػعازات املطًك١، اما أضِٗ يف ٚؾٛهلا إىل َا ٚؾًت إيٝ٘ ساي

ٚأغاز احملسز، إىل إٔ لاح أٖداف اؿ١ًُ ٖٛ لاح يًشر، سٝح إٔ اؿ١ًُ تعٌُ   .أٖدافٗا اييت ؽدّ قٝٛف ايسمحٖٔرٙ اؿ١ًُ ٚ

ٚبٝٓٔ َدٜس غسط١ َٓطك١ َه١ املهس١َ ايًٛا٤ عبدايعصٜص ايؿٛيٞ، إٔ مح١ً ال سر  .ع٢ً َٓع املدايفات ٚايطًٛنٝات اـاط١٦ يف اؿر

ٍ ايٓتا٥ر اإلهاب١ٝ اييت تعٗس ع٢ً أزض ايٛاقع، َجُّٓا تكٝٓد قاؾدٟ اؿر باؿ١ًُ اإلعال١َٝ إال بتؿسٜح تتكدّ يف نٌ عاّ َٔ خال

اييت أطًكتٗا أَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ، ٚايدٚز اإلهابٞ يًش١ًُ، ايرٟ ٜٓؿب يف َؿًش١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ، َٚٓع عدٍد َٔ 

ٚأند ايؿٛيٞ إٔ اؿ١ًُ تطري ٚفل اـطط املٛقٛع١ هلا، ٚيف نٌ  .ؿسٜحاملعاٖس ايطًب١ٝ اييت قد ودثٗا َٔ ٜؤدٕٚ اؿر بدٕٚ ت

 .عاّ تكع ٖدف ا ٜٚتِ ؼكٝك٘ بػهٌ دٝد، َػرّيا إىل أْ٘ بتهاتف اؾُٝع ضتؿٌ ٖرٙ اؿ١ًُ املبازن١ إىل مجٝع أٖدافٗا

اؿ١ًُ اؿر بال تؿسٜح َٔ ْتا٥ر امٝص٠  َٔ داْب٘ عٓبس َدٜس غسط١ ايعاؾ١ُ املكدض١ ايعُٝد ضعٝد ايكسْٞ، عٔ ضعادت٘ مبا ٚؾًت إيٝ٘

  .أضُٗت بػهٌ َباغس يف خد١َ قٝٛف ايسمحٔ، األَس ايرٟ ٜٓعهظ ع٢ً اْطٝاب١ٝ سسنتِٗ يف املػاعس املكدض١ َٚه١ املهس١َ

ػهٌ ٚيفت ايكسْٞ االْتباٙ، إىل تكافس اؾٗٛد بني مجٝع اؾٗات اؿه١َٝٛ ٚاـد١َٝ يف املًُه١، يدعِ ٚتفعٌٝ دٚز اؿ١ًُ ب

اهابٞ ٚؼكٝل أٖدافٗا، َبّٝٓا إٔ ْتا٥ر اؿ١ًُ َٓر اْطالقٗا ٚست٢ اآلٕ، يف تؿاعٍد ًَشٛظ، ٖٚٓاى اضتذاب١ نبري٠ َٔ مجٝع غسا٥ح 

بدٚزٙ أند َدٜس أداز٠ ايدٚزٜات األ١َٝٓ يف  .اجملتُع يف ايتٛد٘ ألدا٤ اؿر بطسٜك١ ْعا١َٝ ؼكل اْطٝاب١ٝ ٚزاس١ سذاز بٝت اهلل اؿساّ

ؾ١ُ املكدض١ ايعكٝد قُد ايطُٗٝٞ، إٔ اؾٗٛد اؾباز٠ اييت تبرهلا إَاز٠ َٓطك١ َه١ املهس١َ يف ٖرٙ اؿ١ًُ املبازن١، ظٗست ايعا

مثازٖا بػهٌ ًَفت خالٍ ايطٓٛات املاق١ٝ، َػرّيا إىل إٔ اؿ١ًُ اإلعال١َٝ املؿاسب١ نػفت َهأَ ايكسز ايرٟ ٜتطبب ب٘ 

  .كايفٞ أْع١ُ اؿر
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 يشكض يشالبت صحٍت بانًُافز 52ائشاث بًسخشفٍاث انًشاػش ويهابظ ط 6

 سرير لضيوف الرحمن في الحج 2555مستشفى و 52«: الصحة»
 

 ايسٜاض - ٚاع

أْٗت ٚشاز٠ ايؿش١ اضتعداداتٗا ايتك١ٝٓ ٚايبػس١ٜ يًشفاظ ع٢ً ؾش١ ٚضال١َ اؿذاز، ٚتٛفري أدٛا٤ ؾش١ٝ َال١ُ٥ متهِٓٗ َٔ 

طٛازئ  550عٓا١ٜ َسنص٠ ٚ 500ضسٜس مبطتػفٝات َٓاطل اؿر، َٓٗا  5000َطتػف٢ ٚ 25أدا٤ فسٜك١ اؿر، َٔ خالٍ ت١٦ٝٗ 

خٌ ايس٥ٝط١ يًًُُه١، َسّٚزا مبٓاطل اؿر، ٚؾٛال  يًُػاعس املكدض١ َٚه١ ايف نادز ؾشٞ ابتدا٤ّ َٔ املدا 25ٚػٓٝد 

ٚمت تفعٌٝ  .املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، يتكّٛ بدٚزٖا ع٢ً كتًف املطتٜٛات ايٛقا١ٝ٥ ٚايتػدٝؿ١ٝ ٚايعالد١ٝ ٚاإلضعاف١ٝ ٚايتٛع١ٜٛ

ًُساقب١ ايؿش١ٝ مبٓافر ايدخٍٛ ايرب١ٜ ٚاؾ١ٜٛ َسنّصا ي 15َسانص املساقب١ ايؿش١ٝ مبٓافر دخٍٛ اؿذاز، َٔ خالٍ ػٗٝص 

ٚايبشس١ٜ، تكطًع بأدٚاز ٚقا١ٝ٥ ٚعالد١ٝ ٚاضعاف١ٝ، ع٢ً َداز ايطاع١ َِّٜٛا خالٍ املٛضِ، باإلقاف١ إىل ضٝازات إضعاف فٗص٠ 

يف ايعاؾ١ُ يٓكٌ اؿاالت املسق١ٝ إىل املطتػفٝات املػازن١ يف اؿر، ٚتهجٝف غسف ايعصٍ املتدؿؿ١ ٚشٜاد٠ أعدادٖا 

غسف١ عصٍ داخٌ َطتػفٝات َه١ املهس١َ، باإلقاف١  174املكدض١ ٚاملػاعس املكدض١ يكُإ َعاؾ١ مجٝع اؿاالت املعد١ٜ، ٚ

" غسف١ عصٍ باملػاعس املكدض١ يٝؿٌ 47" غسف١ عصٍ يف نٌ َٔ َطتػف٢ خًٝـ َٚطتػف٢ ايهاٌَ، نُا مت ػٗٝص "11إىل "

ٚتٓفر ايٛشاز٠ قبٌ َٛضِ اؿر ضِّٓٛا  .صٍ، عال٠ٚ ع٢ً تفعٌٝ دٚز َسنص ايكٝاد٠ ٚايتشهِغسف١ ع 232إمجايٞ غسف ايعصٍ إىل 

محالت يتطعِٝ ضهإ َٓطك١ َه١ املهس١َ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملػازنني يف بسْاَر اؿر َٔ كتًف ايكطاعات بًكاح اؿ٢ُ 

بايعاؾ١ُ  7مبػعس ٢َٓ ٚ 4مبػعس عسفات ٚ 4َطتػف٢ َٓٗا  25ٖٚٝأت ايٛشاز٠  .املد١ٝ ايػٛن١ٝ، ٚيكاح األْفًْٛصا املٛمس١ٝ

 5000باملد١ٜٓ املٓٛز٠، إقاف١ ملد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ، ٜٚبًؼ عدد أضٓس٠ ايتِٜٓٛ مبطتػفٝات َٓاطل اؿر سٛايٞ  9املكدض١ ٚ

ُّا َٚٛمسِّا يف َٓاطل اؿر "َسنّص 155ضسٜس طٛازئ، اقاف١ اىل  550ضسٜس عٓا١ٜ َسنص٠،  500ضسٜس، َٓٗا   43ا ؾشِّا دا٥

مب٢ٓ،  26مبُس املػا٠ مبصديف١،  6ٚسد٠ بعسفات ٚ 46َسنّصا ؾشِّا باملػاعس املكدض١ ٚ 80َسنّصا ؾشِّا بايعاؾ١ُ املكدض١" ٚ

 3إقاف١ إىل  َسنّصا ؾشِّا يًطٛازئ ع٢ً دطس اؾُسات، 16ٚتػٌُ َسانص ايطٛازئ  .َسنّصا ؾشِّا باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 18

مبػعس عسفات  6ْكط١ طب١ٝ تكع عًٞ داْيب قطات ايكطاز، َٓٗا  18َسانص إضعاف١ٝ َتكد١َ يف اؿسّ املهٞ، ٚدس٣ تػػٌٝ 

طبٝب ٚامسض يف ايتدؿؿات ايطب١ٝ ايٓادز٠ َٔ داخٌ  800ٚمتت االضتعا١ْ بأنجس َٔ  .مبػعس ٢َٓ 6مبػعس َصديف١ ٚ 6ٚ

سافل ايؿش١ٝ باملػاعس املكدض١ ٚايعاؾ١ُ املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠، يف ؽؿؿات ايعٓا١ٜ املسنص٠ املًُه١; يسفع َطت٣ٛ األدا٤ بامل

ٖـ، نُا مت ٚقع فسم طب١ٝ َٝدا١ْٝ يتػط١ٝ ايطاسات 1436ٚايكًب ٚايه٢ً ٚاملٓاظري ٚايطٛازئ ٚاألَساض املعد١ٜ ملٛضِ سر 

ضٝازات يٓكاط  8ملسنص١ٜ، يًُشٛزٜٔ األٍٚ ٚايجاْٞ، فُٝا مت ؽؿٝـ احملٝط١ يًتعاٌَ َع اؿاالت املسق١ٝ ٚايطاز١٥ يف املٓطك١ ا

ٚدٗصت ايٛشاز٠ عددا َٔ املسافل بهٌ َٔ ايعاؾ١ُ املكدض١  .ايطٛازئ باملٓطك١ املسنص١ٜ "اؿسّ" ـد١َ ايٓكاط ايؿش١ٝ

، َٔ خالٍ تٛفري ايت١ٜٛٗ املٓاضب١ ٚاملػاعس املكدض١ ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠ يًتعاٌَ َع َعاؾ١ ساالت اإلدٗاد اؿسازٟ ٚقسبات ايػُظ

َساٚح إقاف١ٝ يف نٌ َٔ َه١ املهس١َ ٚاملػاعس املكدض١، ٚتدعِٝ َٓطك١ املد١ٜٓ  208باملساٚح ذات ايسذاذ باملا٤ ايبازد، ٚتأَني 

َتدؿؿ١  ٚتٛاؾٌ ٚشاز٠ ايؿش١ ٖرا ايعاّ تٓفٝر بسْاَر "إْكاذ سٝا٠" املتكُٔ تكدِٜ خدَات ؾش١ٝ .املٓٛز٠ بعدد َٔ املساٚح

فا١ْٝ تػٌُ عًُٝات ايكًب املفتٛح، ايكططس٠ ايكًب١ٝ، ايػطٌٝ ايهًٟٛ بٓٛعٝ٘ ايربٜتْٛٞ ٚايدَٟٛ، املٓاظري اهلك١ُٝ، إقاف١ 

ٚتػٌُ خدَات ايطب املٝداْٞ "ايتدخٌ  .إىل عًُٝات ايٛالد٠ ٚغريٖا َٔ اـدَات املتدؿؿ١ اييت وتادٗا املسق٢ اؿذاز

ضٝاز٠ إضعاف ؾػري٠، تعٌُ نٛسدات عٓا١ٜ َسنص٠ َتشسن١، يًتعاٌَ َع  100ضطٛال ٜكِ ايطسٜع ٚايتٛادد ايفعاٍ" أ

http://www.alyaum.com/author/SPARYD


 

 
 

28 

ضٝاز٠ ع٢ً َطتػفٝات املػاعس  32ضٝاز٠ إضعاف نبري٠ عاي١ٝ ايتذٗٝص َٛشع١، َٓٗا  80اؿاالت اإلضعاف١ٝ ايطاز١٥ يف املٝدإ، ٚ

طاْد٠ يف ساالت ايطٛازئ ع٢ً املطتػفٝات ٚاملسانص ضٝاز٠ يًُ 13ضٝازات َٛشع١ ع٢ً َسانص املٓافر، ٚ 10إلخال٤ املسق٢، ٚ

يٓكاط ايطٛازئ باملٓطك١ املسنص١ٜ يف  8ضٝاز٠ نبري٠ يف املد١ٜٓ املٓٛز٠، ٚ 25ايؿش١ٝ بايعاؾ١ُ ٚاملػاعس املكدض١، إقاف١ إىل 

املهس١َ، مبا  ٚتتكُٔ اـط١ زفع دزد١ االضتعداد مبدتربات َطتػفٝات َٓطك١ َه١ .اؿسّ املهٞ ـد١َ ايٓكاط ايؿش١ٝ

ايف ٚسد٠ دّ َٚػتكات٘ َٔ مجٝع  19يف ذيو َطتػفٝات ايعاؾ١ُ املكدض١ َٚطتػفٝات املػاعس ٚاملد١ٜٓ املٓٛز٠،إىل داْب تٛفري 

َسنّصا ؾشِّا يف املػاعس املكدض١ ظُٝع استٝاداتٗا َٔ األد١ٜٚ ٚايًٛاشّ ايطب١ٝ،  94َطتػفٝات ٚ 8ايفؿا٥ٌ املدتًف١، ٚمتٌٜٛ 

ٚتكّٛ  .أَني نُٝات نبري٠ َٔ ايًكاسات يتطعِٝ اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز ٚسذاز ايداخٌ ٚاملػازنني يف اؿرفكال  عٔ ت

َٗابط يًطا٥سات طبك ا يًُٛاؾفات اـاؾ١ بريو يف َطتػفٝات "سسا٤ ٚايٓٛز ٚعسفات ايعاّ ٢َٓٚ ايطٛازئ  6ايٛشاز٠ بتذٗٝص 

ؾ١ُ املكدض١"، يٓكٌ ٚاضتكباٍ اؿاالت اييت ؼتاز إىل تدخٌ عالدٞ دقٝل ٚغسم عسفات َٚد١ٜٓ املًو عبداهلل ايطب١ٝ بايعا

ٚاالضتعا١ْ بايك٣ٛ ايعا١ًَ املدزب١. ٚزغب١ َٔ ايٛشاز٠ يف تكدِٜ خدَات ؾش١ٝ امٝص٠ خالٍ َٛضِ اؿر، تكّٛ ايٛشاز٠ بتطدري مجٝع 

ايف امازع ؾشٞ يف بسْاَر  25ٜكازب اإلَهاْٝات ايبػس١ٜ، َٔ خالٍ تهًٝف نٛادز طب١ٝ عاي١ٝ ايتأٌٖٝ سٝح نًف َا 

فسّدا َٔ كتًف  770ايك٣ٛ ايعا١ًَ َٔ كتًف ايف٦ات ايطب١ٝ ٚايف١ٝٓ ٚاإلداز١ٜ يف َٛضِ اؿر، ٚتدعِٝ َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بعدد 

ٔ طايب َ 300ايف٦ات ٚايتدؿؿات ايف١ٝٓ نك٣ٛ عا١ًَ إقاف١ٝ َٔ خازز املٓطك١، نُا ٜػازى يف أعُاٍ اؿر أنجس َٔ 

ايهػاف١ يتأَني املسافل ايؿش١ٝ، ٚتٓعِٝ سسن١ دخٍٛ اؿذاز يتًكٞ اـدَات ايؿش١ٝ، ٚإزغاد اؿذاز املسق٢ خاؾ١ 

 .نباز ايطٔ يًٛؾٍٛ إىل ايعٝادات ٚأَانٔ ؾسف ايدٚا٤ ٚاإلضعاف ٚإزغاد ايتا٥ٗني َِٓٗ
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 أنف حاج وصهىا انًًهكت حخى ٌىو أيس 856
 

 ايسٜاض - ٚاع

( سادا . ٚسطب 855.965بًؼ عدد اؿذاز ايكادَني َٔ اـازز ؿر ٖرا ايعاّ َٓر بد٤ ايكدّٚ ٚست٢ ْٗا١ٜ ّٜٛ أَظ اؾُع١ )

( 7.756( سادا  عٔ طسٜل ايرب، ٚ )11.598( ساّدا ٚؾًٛا عٔ طسٜل اؾٛ، ٚ )836.611إسؿا١ٝ٥ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًذٛاشات فإٕ )

 .%( تكسٜبا 0.16( سادا  عٔ عدد ايكادَني يٓفظ ايفرت٠ َٔ ايعاّ املاقٞ بٓطب١ قدزٖا )1.420سادا  عٔ طسٜل ايبشس، بصٜاد٠ )
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 ٌسخؼذ السخمبال حجاج انًٍٍ« ودٌؼت َجشاٌ»يُفز 

 

 ايػسم – عطري لسإ،

از بٝت اهلل اؿساّ ايكادَني أ٢ْٗ فسع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد يف َٓطك١ لسإ اضتعدادات٘ الضتكباٍ سذ

ٚأٚقح َدٜس فسع ايٛشاز٠ َسشٚم بٔ عبداهلل ايسٜٚظ، إٔ َسنص ايتٛع١ٝ  .َٔ اؾُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ايػكٝك١ عرب َٓفر ايٛدٜع١ اؿدٚدٟ

١ اؿدٚدٟ َٔ اإلضال١َٝ يف َٓفر ايٛدٜع١ أ٢ْٗ اضتعدادات٘ َٓر ٚقت َبهس الضتكباٍ سذاز بٝت اهلل اؿساّ ايعابسٜٔ عرب َٓفر ايٛدٜع

خالٍ ػٗٝص املسافل ايدع١ٜٛ ٚاإلزغاد١ٜ يف املٓفر ٚدعُٗا بايهٛادز اإلداز١ٜ ٚايدع١ٜٛ اييت تعٌُ ع٢ً إزغاد ٚتطٌٗٝ دخٍٛ اؿذاز إىل 

أزاقٞ املًُه١. َٔ داْب٘، بني ز٥ٝظ َسنص ايتٛع١ٝ اإلضال١َٝ يف َٓفر ايٛدٜع١ ايدنتٛز طايب بٔ أمحد اهلُاَٞ، إٔ املسنص ٜكّٛ 

بعكد ايًكا٤ات ٚايٓدٚات اإلضال١َٝ ٚاإلزغاد١ٜ يف داَع املٓفر يتعسٜف اؿذاز مبٓاضو اؿر َٚٛاقٝت٘، إىل داْب تٛشٜع اهلداٜا 

ٚاملطبٛعات اإلزغاد١ٜ املتك١ُٓ ايتعسٜف باؿر ٚتؿشٝح ايعكٝد٠ ٚاألدع١ٝ ٚاألذناز، نُا ٜكدّ املسنص ٖد١ٜ خادّ اؿسَني 

 .أدا٤ فسٜك١ اؿر املتُج١ً يف َؿشف َٔ إؾدازات فُع املًو فٗد يطباع١ املؿشف ايػسٜفعكب  -سفع٘ اهلل –ايػسٜفني 

ٚيف ايطٝام ذات٘، ضدَّس فسع ٚشاز٠ ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد يف َٓطك١ عطري مجٝع إَهاْات٘ ٚطاقات٘ ايبػس١ٜ 

افع١ ظٗسإ اؾٓٛب. ٚتربش أعُاٍ ايفسع يف َٛضِ اؿر َٔ خالٍ تهًٝف ايتابع حمل« عًب»ـد١َ ٚاضتكباٍ اؿذاز ايكادَني عرب َٓفر 

فُٛع١ نبري٠ َٔ دعا٠ ايٛشاز٠ َٓر َٓتؿف غٗس ذٟ ايكعد٠ ٚست٢ ايعػسٜٔ َٔ ذٟ اؿذ١ ـد١َ قٝٛف ايسمحٔ ٚإظٗاز اؾٗٛد 

ْب إزغاد اؿذاز ٚتٛعٝتِٗ َٔ خالٍ ايهبري٠ اييت تبرهلا سه١َٛ خادّ اؿسَني ايػسٜفني يف خد١َ اإلضالّ ٚاملطًُني، إىل دا

ٚخؿـ يف املٓفر أَانٔ َٗٝأ٠ يًدعا٠ ايرٜٔ ٜتٓاٚبٕٛ ؾباسا  َٚطا٤ ع٢ً تكدِٜ ايدزٚع ٚاحملاقسات  .ايًذإ اييت تٛشع يف اؾٛاَع

 .ٚاملٛاعغ اييت تبني يًشذاز َٓاضو اؿر بأْٛاع٘، نُا ٖٝأ ايفسع املطادد ايٛاقع١ ع٢ً ايطسم الضتكباٍ اؿذاز
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