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! 
َِِسـاَ  َمـ   } ََ َواْل ا ُهَى الَِّري َجَعَل الشَِّنَس ضًَِاء َواْلَقَنَس ُنىزًا َوَقدََّزُه َمَهاِشَل ِلَتِعَلُنىْا َعَدَد السِّـِه

َِقِّ ُيَفصُِّل اآلَياِت ِلَقِىٍم َيِعَلُنىَن   ( 5آُٓ / ) ْٓىصسْزٗ     {            َخَلَق الّلُه َذِلَك ِإالَّ ِباْل

، ّالصالٗ ّالشالو علٙ اطسف خلكُ ذلند ّآلُ الطٔبني زب العاملني احلند هلل
 الطاٍسًٓ. 

 أٌ ٓكدو للنؤميني الكساو(  داو ظلُ) ّبعد، ٓشس مكتب مساح٘ الشٔد الشٔشتاىٕ
( ّفكًا  1436) اٜل الظَْز الكنسٓ٘ للعاو اهلذسٖالشيْٖ اخلاص مبعسف٘ أّ التكْٓه

 طبكًا للخشابات العلنٔ٘ اخلاص٘ حبسك٘ الكنس . االطسف ّ ألفل مدٓي٘ اليذف
ّىصس للنشللنني   ،ّبسك٘ ّسعادٗ ساٜلني البازٖ دل طأىُ أٌ جيعلُ عاو خري

فلكٔ٘  ، بل دلسد تْقعاتبات ال متجل زأٖ املسدعٔ٘ الدٓئ٘اٍرِ احلش إٌ كاف٘. علنًا
 ل طسعًا. ْت زؤٓ٘ اهلالحٔح إٌ بدآ٘ الظَْز الكنسٓ٘ تعتند علٙ ثب

املؤميني كاف٘ زصد أٍل٘ الظَْز ّفكًا للبٔاىلات امللركْزٗ ه ٍلرا     لرا ىأمل مً
 ّإعالميا بالسؤٓ٘ إٌ أمكً ذلك، الكساض 

 يشْىا مً صاحل الدعْات.ال ت ّاٌ  

 
 
 



  



  

 
 

 طسٓك٘ العنل بَرا الكساض 
الشيْٖ العاو مْضخًا فُٔ أٓاو األسبْع حشب الظَْز  ٓطّه الكساض التكْٓه :أّاًل

 املٔالدٖ. (2015 – 2014) للعاوٓكابلَا مً التازٓخ الكنسٓ٘ ّما  اهلذسٓ٘
٘  ٓالكساض التْقعات اخلاص٘ لْضعٔ٘ اهلالل ه بدا ّْٓضح ثاىًٔا:  ٘ الظلَْز الكنسٓل

، ّذلك مبْدب احلشلابات الللكٔل٘ الدقٔكل٘ ّحشلب      1436 للعاو اهلذسٖ
 تٔ٘: األطسف ّاملتطني٘ لألمْز اآل ل مدٓي٘ اليذفأف
 ه اللٔل٘ األّىل مً الظَس الكنسٖ. ازتلاع اهلالل حلظ٘ غسّب الظنص -1
٘     مكلداز اليشلب٘ املْٝٓل٘ الكتشلاب     -2 قلسص   جملنلْع  اهللالل ملً اليلْز باليشلب

 الكنس.

 ذلك الْٔو. مً حلظ٘ غسّب الظنص -3

  .٘تلك اللٔل ه اهلالل بعد غسّب الظنص بكاٛ مدٗ -4

عنس اهلالل مير حلظ٘ االقرتاٌ املسكزٖ حتلٙ حلظل٘ غلسّب الظلنص ملً       -5
 ذلك الْٔو. 

( ْٓملًا حاّليلا بٔلاٌ ّضلعٔ٘ اهللالل ه اللٔلل٘       30تاملًا )  ه حال٘ كلٌْ الظلَس   ثالجًا:
  الشابك٘.

  .الْاقع٘ ه ذلك الظَس بٔاٌ أٍه احلْادخ الللكٔ٘ ّالتازخئ٘ اإلسالمٔ٘ زابعًا:
ّتعلٔني الكبلل٘ مبساقبل٘     ،ّكشلْف الظلنص   ،قٔل  خشلْف الكنلس   بٔاٌ مْا خامشًا:

  الظنص.
 .ّق  دخْل الكنس بسج العكسب  سادسًا:

تزّج ّالكنس ه بسج العكسب مل ٓسٚ  سافس اّ ( قال مًعً أبٕ عبد اهلل )
 .احلشيٙ
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  ْاهطبت ٓالي غٔس احملسَ اذتساَ يف ًطا١ َٙ٘  ٙلُْ٘ٙت٘قع ا
ٞ ذٜ  03) ّ األٗي  51) فقامل٘ا ٓـ(5301اذتذ يف  (َ 5353تػسٙ

ٞ اهِذف ا ٞ )ألأفق ًدِٙ ( 1غس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطان
( دقٚقـٞ       55( ضـانٞ ٗ ) 33:  اهعٌـس: ) ( كٌا ٙأت59ٛٗاهدقٚقٞ )
   ( دقٚق01ٞٗ )( دزدٞ 55)نّ األفق:  االزتفاع

 ق  ا٢( دق8( ضانٞ ٗ )5ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )
( ٗيف ٓرٖ اذتاهـٞ  %5,60: )اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ ُطبٞ
    ًستفعًا ٗاضشًاس٠ اهلالي ت٘قع أْ ٌَٙٙ
 د رسٗ  أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِ يف اهوٚوٞ املاضٚٞ يف اليٙلْ٘ اهل ُٙت٘قع اْ كٌا

 ( دقٚقٞ 53( ضانٞ ٗ )56( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )53( ٗاهدقٚقٞ )1اهػٌظ يف اهطانٞ )

  ( دقٚقٞ 08ٗ ) ات( دزد3االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  53ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

ّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: ) ال ( ٗيف ٓرٖ اذتاهٞ %3,30ُطبٞ اهقطٍ املِاز ً
  باهعني اجملسدٝ    اهلالي اهتٌلّ ًّ زؤٙٞ ت٘قعَٙ

 َ     تػسّٙ اهجاُٛ  – األٗيتػسّٙ         ٓـ    5306 احملسَ اذتساَ 

  12 14 43 7  اهطبت

            

  12 11 44 2 4 األسد
              

   12 45 2 1 االثِني
             

   13 47 41 2 اهجالثا١
             

   14 42 44 3 زبعا١األ

             

   15 42 41 4 ارتٌٚظ
             

   17 11 42 5 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 ٓالي غٔس احملسَ اذتساَ
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  ٞٙاهَٚ٘ األٗي ًِٕ بداٙٞ اهطِٞ اهلذس  

 ( األٗي ًِٕ بداٙٞ احملاؾسٝ نوٟ اهِيبيف غعب أبٛ طاه )قبى اهلذسٝ 0ضِٞ  ،ب   

  ٗزٗد ٕ ًِ ٛ  ٓـ  65ضِٞ  ،( أزض كسبال١بّ أبٛ طاهب ) اذتطني بّ نوٛ اإلًاَاهجاُ

 ٓـ  65ضِٞ  ،اهجاهح ًِٕ ٗزٗد نٌس بّ ضعد ًع دٚػٕ أزض كسبال١  

  ٞأهطفاهعاغس ًِٕ ٗاقع ( ٗاضتػٔاد اإلًاَ اذتطني)،  ِٞٓـ65ض  

 ( اهجاُٛ نػس ًِٕ دخ٘ي ضباٙا أٓى اهبٚت) ٞٓـ 65ضِٞ  ،اىل اهل٘ف 

  ( اهجاُٛ نػس ًِٕ غٔادٝ اإلًاَ شّٙ اهعابدّٙ نوٛ بّ اذتطـني  ٝيف املدِٙـٞ املِـ٘ز )، 
 نوٟ زٗاٙٞ   ،ٓـ91ضِٞ 

 ا اهجاهح نػس ًِٕ دفّ أدطاد غٔدا١( هطف)،  ِٞٓـ  65ض 

  ًِٕ اهتاضع نػس( خسٗز ضباٙا أٓى اهبٚتَاهل٘فٞ اىل اهػا ًّ )،  ِٞٓـ  65ض 

 ٗ ُٛاهجا( اهعػسْٗ ًِٕ ٗؾ٘ي أًري املؤًِنياىل ؾفني)،  ِٞٓـ  07ض 

 ًِٕ ْٗاهجاهح ٗاهعػس    ( االنتدا١ األثٍٚ بتفذري سـسَ اإلًـاًني اهعطـلسٙني)،   ِٞضـ
  ٓـ 5357

   بـّ اذتطـني)   ٛارتاًظ ٗاهعػسْٗ ًِٕ غٔادٝ اإلًاَ شّٙ اهعابـدّٙ نوـ ٞ  ( يف املدِٙـ
   نوٟ زٗاٙٞ  ،ٓـ91ضِٞ  ،املِ٘زٝ

 ضـِٞ  (، زمحـٕ ال )نوٛ بّ اذتطـني املجوـح )نوـٛ ارتـري(     ػسْٗ ًِٕ غٔادٝاهطادع ٗاهع
 ٓـ  536

  ًِٕ ْٗٓـ  06ضِٞ  ،(زمحٕ ال)ّ اهٌٚاْٗفاٝ اهؿشابٛ ادتوٚى سرٙفٞ باهجاًّ ٗاهعػس 

  اهجاًّ ٗاهعػسْٗ ًِٕ إسضاز( اإلًاَ حمٌد ادت٘اد)   املدِٙٞ املِـ٘زٝ اىل بغـداد ًّ، 
 ٓـ 553ضِٞ 
 
 اذتساَ 56)يف َٙ٘ ارتٌٚظ بسز اهعقس   يف ٙدخى اهقٌس َ  ٞ( ٗاهدقٚق8يف اهطانٞ) (احملس
َ اهطبت  بسز اهعقس  ًّ اهقٌس ٗخيسز ،ؾباسًا (03) يف اهطانٞ  (احملسَ اذتساَ 58)يف ٙ٘
 بعد اهعٔس  (59( ٗاهدقٚقٞ )0)
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس احملسَ اذتساَ أٍٓ

ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس اذت٘ أًٍّٓ 
 اذتساَ
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                             59)األسد  يف ًطا١ َٙ٘ ٓالي غٔس ؾفس ٙلْ٘ ُٙت٘قع اْ

يف   (5353َتػـسّٙ اهجـاُٛ    50) امل٘افـق  ٓــ( 5306احملسَ اذتساَ 
( 3أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( كٌا ٙأتٛ:  19ٗاهدقٚقٞ )
 ( دقٚقٞ     57( ضانٞ ٗ )51اهعٌس: )

 ( دقٚقٞ 08ات  ٗ )( دزد53االزتفاع نّ األفق: ) 
 ( دقٚقٞ  19)ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : 

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,03ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾـٕ: ) 
   ضعٚفاًًً  ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙ
 
 

 
 

 

 َ     كاُْ٘ األٗي  –تػسّٙ اهجاُٛ                 ٓـ   5306  ؾفس

  17 11 42 5  اهطبت
             

  12 14 43 7  األسد
             

  12 11 44 2 4 االثِني
              

  21 12 45 2 1 اهجالثا١
              

   13 47 41 2 األزبعا١
             

   14 42 44 3 ارتٌٚظ
             

   15 42 41 4 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 ؾفسٓالي غٔس 



                                                                                               (9) 

 
 ٗٓـ07ضِٞ  ،ٗاقعٞ ؾفنيي ًِٕ اهَٚ٘ األ   

  ًِٕ دخ٘ي ضباٙا آي اهبٚتاألٗي ( )َٓـ  65ضِٞ  ،اىل بالد اهػا  

 ًِٕ ُٛغٔادٝ شٙد بّ نوٛ بّ اذتطني اهجا ()،  ِٞٓـ  555ض 

 ًِٕ اهجاهح ( ٗالدٝ اإلًاَ حمٌد اهباقس)،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ ،ٓـ17ض    

  اإلًاَارتاًظ ًِٕ غٔادٝ زقٚٞ بِت ( اذتطني)، ٓـ65ِٞ ض 

 غٔادٝ اإلًاَ اذتطّ بّ نوٛ بّ أبٛ طاهبًِٕ  اهطابع ()،  ِٞٓـ 13ض  

  ٛاهجاًّ ًِٕ ٗفاٝ اهؿشابٛ ادتوٚى ضوٌاْ اهفازض ()،  ِٞٓـ 01ض 

 اهتاضع  ٝ ّ ٙاضس اهؿشابٛ ادتوٚىًِٕ غٔاد    يف ًعسكٞ ؾفني ،ٓـ07ضِٞ ،( ) نٌاز ب

 ٓـ  08 ، ضِٞٗاقعٞ اهِٔسٗاْ ًِٕ اهتاضع 

  ٓـ  08ضِٞ  ،يف ًؿس (رضٌان اهلل تعالُ علَى) حمٌد بّ أبٛ بلس غٔادٝ ػس ًِٕناهسابع 

  ٝنوٛ بّ ً٘ضٟ اهسضا اإلًاَاهطابع نػس ًِٕ غٔاد ()،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ ،ٓـ530ض   

 ًِٕ ْٗاهعػس ( ٗزٗد اهطباٙا ًّ آي بٚت اهسض٘ي )ٓـ   65ضِٞ   ،أزض كسبال١ 

  ًِٕ ْٗٗفاٝ اهسض٘ي األكسَ اهجاًّ ٗاهعػس()،  ِٞٓـ 55ض  

 
 
  (11) ٞ( ٗاهدقٚقـ 1يف اهطانٞ) (ؾفس 53)األزبعا١ َٙ٘  يف ٙدخى اهقٌس يف بسز اهعقس 

( 55يف اهطـانٞ )  (ؾـفس   57)يف هٚوـٞ اهطـبت   ٗخيسز اهقٌس ًّ بسز اهعقـس    ،بعد اهعٔس
   (11ٗاهدقٚقٞ )

 
 
 
 
 
 
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس ؾفس أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ
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 ْٓالي غٔس زبٚع األٗي  ٙلْ٘ ُٙت٘قع ا َ اهجالثـا١   يف ًطا١ ٙـ٘
يف أفـق   (5353َكاُْ٘ األٗي  50) امل٘افق ٓـ(5306  ؾفس 03)

( 1ًدِٙـٞ اهِذـف األغـس  نِــد رـسٗ  اهػـٌظ يف اهطــانٞ )     
 ( دقٚقٞ     51( ضانٞ ٗ )06( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )0ٗاهدقٚقٞ )

 ق  ٢ا( دق6( دزدٞ ٗ )58االزتفاع نّ األفق: ) 
 ( دقٚقٞ  35( ضانٞ ٗ )5ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %0,59اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: )ُطبٞ 
    ٗاضشًا ًٗستفعًا ددًا٘قع أْ ٌٙس٠ اهلالي تَٙ
 ٙلْ٘ اهلالي يف اهوٚوٞ املاضٚٞ يف أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ   ُٙت٘قع اْ كٌا

 ( دقٚقٞ 53( ضانٞ ٗ )55هعٌس: )( كٌا ٙأتٛ:  ا5( ٗاهدقٚقٞ )1اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( دقٚقٞ  13ٗ ) ات( دزد6االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  07ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

%( ٗيف ٓرٖ اذتاهٞ ال 3,15) ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ:
 ت٘قع اهتٌلّ ًّ زؤٙٞ اهلالي باهعني اجملسدٝ    َٙ

 َ    كاُْ٘ اهجاُٛ  –َ    كاُْ٘ االٗي     ٓـ 5306 زبٚع األٗي

  14 42 44 3  اهطبت
             

  15 42 41 4  األسد
             

  17 11 42 5  االثِني
             

  12 14 43 7  اهجالثا١
             

  12 11 44 2 4 األزبعا١
               

   12 45 2 1 ارتٌٚظ
            

   13 47 41 2 ادتٌعٞ
            

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا 

 زبٚع االٗيٓالي غٔس 
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  اهَٚ٘ األٗي ًِٕ ًبٚت اإلًاَ نوٛ بّ أبٛ طاهب(  ( يف فـساؽ اهـِيب )  ٝٗٓذـس )
  ( اىل املدِٙٞ املِ٘زٝ اهِيب )

 باملِذِٚق بأًس سؿني ٞ ٞ املػسف ٕ إسساق اهلعب ّ  اهجاهح ًِ    ٓـ63ضِٞ،منري قا٢د دٚؼ ٙصٙدب

  اهِيباهسابع ًِٕ خسٗز(ٝراز ث٘ز ًت٘دًٔا اىل املدِٙٞ املِ٘ز ًّ) األٗىل ًّ اهلذسٝطِٞ اه   

  اذتطني اإلًاَارتاًظ ًِٕ ٗفاٝ اهطٚدٝ ضلِٚٞ بِت ()، ِٞٓـ 557ض  

  ٝاذتطّ اهعطلسٜ اإلًاَاهجاًّ ًِٕ غٔاد ()،  ِٞٗبداٙٞ ، ٓـ563ض  ٞ ٞ  إًاًـ  ال بقٚـ
   نوٟ زٗاٙٞ ( ،يأرًاحنا فداً) (عج) األنعٍ اذتذٞ بّ اذتطّ اهعطلسٜ

 َٗفاٝ نبد املطوب دد اهسض٘ي األكس ٕ ضِٞ  ،() يف اهطِٞ اهجاًِٞ ًّ ٗالدتٕ اهعاغس ًِ
   قبى اهلذسٝ 31

   (َاهعاغس ًِٕ شٗاز اهسضـ٘ي األكـس)  هلـرب٠ ًـّ خدةـٞ ا (،)  ٞ ًـّ نٌـس    51ضـِ
   ٝقبى اهلذس 58ضِٞ  ،()اهسض٘ي

 َاهجاُٛ نػس ًِٕ ٗالدٝ اهسض٘ي األكس ()،   ٞٙنوٟ زٗا 

 ( َاهجاُٛ نػس ًِٕ دخ٘ي اهسض٘ي األكسٝاملدِٙٞ املِ٘ز )، هلذسٝ  ا األٗىل ًّ طِٞاه 

 ٗالدٝ اهطابع نػس ٕ  نوٟ ،ذسٝقبى اهل 10ضِٞ  ،() ضٚد اهسضى حمٌد بّ نبد ال ًِ
 اهسٗاٙٞ املػٔ٘زٝ  

 ٗالدٝ ضبط  ًِٕ اهطابع نػس( َاهِيب األكس)( اإلًاَ دعفس بّ حمٌد اهؿادق)، 
   ٓـ80ضِٞ 

  هؤذس 3ضِٞ ، اهجاُٛ ٗاهعػسْٗ ًِٕ رصٗٝ بين اهِضري   ٝ 

 ٓـ  91ضِٞ  ،ارتاًظ ٗاهعػسْٗ ًِٕ اضتػٔاد ضعٚد بّ دبري نوٟ ٙد اذتذاز 

 ًِٕ ْ ٝ اهؿوح بني اإلًاَ اذتطّ بّ نوٛ اهطادع ٗاهعػسٗ ( ًٗعاٗٙٞ ) إبساَ ًعآد
 ٓـ  35ضِٞ  ،ّ أبٛ ضفٚاْب

 
 

  ( ٗاهدقٚق5يف اهطانٞ) (زبٚع األٗي 55)يف هٚوٞ األزبعا١  بسز اهعقس  يفٙدخى اهقٌسٞ 
 (زبٚع األٗي 53) يف َٙ٘ ادتٌعٞ اهقٌس ًّ بسز اهعقس  ٗخيسز ،بعد ًِتؿف اهوٚى (37)

 قبى اهعٔس  (5) ٞ( ٗاهدقٚق55يف اهطانٞ)

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس زبٚع األٗي أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ



(55 ) 

 
 ُُْٙاألزبعـا١  يف ًطا١ َٙ٘   اآلخسزبٚع  ٓالي غٔس ٙلْ٘ ت٘قع ا
يف  (5351َكـاُْ٘ اهجـاُٛ    55)امل٘افق  ٓـ(5306 زبٚع األٗي 59)

( 1أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطانٞ )
( دقٚقــٞ   8( ضــانٞ ٗ )51( كٌــا ٙــأتٛ:  اهعٌــس: )56ٗاهدقٚقــٞ )

 ( دقٚقٞ  03( دزدٞ ٗ )50االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  55( ضانٞ ٗ )5غسٗ : )ًدٝ اهبقا١ بعد اه 

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,73سؾـٕ: ) ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ ق
   ٗاضشًا ًستفعًا ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙ
 
 
 
 
 
 

 َ    غباط  –ٓـ                    كاُْ٘ اهجاُٛ  5306 زبٚع اآلخس

  13 47 41 2  اهطبت
             

  14 42 44 3  األسد
            

  15 42 41 4  االثِني
            

  17 11 42 5  اهجالثا١
             

  12 14 43 7  األزبعا١
             

  12 11 44 2 4 ارتٌٚظ
               

  21 12 45 2 1 ادتٌعٞ
               

 ٟثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نو  

 زبٚع اآلخسٓالي غٔس 



                                                                                               (50) 

 
 
 اهجاًّ ًِٕ غٔادٝ ضٚدٝ ُطا١ اهعاملني ( فاطٌٞ اهصٓسا١)،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ   ،ٓـ55ض 

  اهعاغس( ٜٗالدٝ اإلًاَ اذتطّ اهعطلس ًِٕ)،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ   ،ٓـ505ض 

 ( ٍاهعاغس ًِٕ ٗفاٝ اهطٚدٝ فاطٌٞ املعؿً٘ٞ بِت اإلًاَ اهلاظ)،  ِٞنوـٟ   ،ٓـ535ض
   زٗاٙٞ

 ا( هسابع نػس ًِٕ خسٗز املدتاز يف اهل٘فٞ هألخر بجأز اذتطني)،  ِٞٓـ 66ض 
 
 
 اهجالثا١ عقس  ٙدخى اهقٌس بسز اه َ ٞ )  (زبٚع اآلخس 53)يف ٙ٘ ٞ )53يف اهطان  (8( ٗاهدقٚق

( 7يف اهطـانٞ )  (خسزبٚع اآل 50)ادتٌعٞ  هٚوٞيف  بسز اهعقس  ًّ اهقٌس خيسزٗ ،ؾباسًا
  (36ٗاهدقٚقٞ )

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس زبٚع اآلخس أٍٓ

لٚٞ يف ٓرا اهػٔس اذت٘ادخ اهفو أًٍّٓ 
 اذتساَ



(53 ) 

 
 ْادتٌعٞ يف ًطا١ َٙ٘  األٗىل ٜمجادٓالي غٔس  ٙلْ٘ ُٙت٘قع ا
ــ 5306  بٚع اآلخسز 03) يف أفـق   (َ 5351غـباط   53) امل٘افـق  (ٓ

( 1ًدِٙــٞ اهِذــف األغــس  نِــد رــسٗ  اهػــٌظ يف اهطــانٞ ) 
 ( دقٚقٞ     5( ضانٞ ٗ )09( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )10ٗاهدقٚقٞ )

 ( دقٚقٞ  5دزدٞ ٗ ) (55االزتفاع نّ األفق: ) 
( دقٚقٞ  ُطـبٞ اهقطـٍ   37( ضانٞ ٗ )5ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

ٕ قسؾٕ: ) ت٘قع أْ ٌٙس٠ َٙ( ٗيف ٓرٖ اذتاهٞ %0,98املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغ
                          ٗاضشًا ًستفعًا ددًا اهلالي

 ضٚٞ يف أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ  ٙلْ٘ اهلالي يف اهوٚوٞ املا ُٙت٘قع اْ كٌا
 ( دقٚقٞ 5( ضانٞ ٗ ) 51( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )15ٗاهدقٚقٞ ) (1اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( دقٚقٞ  03( دزدٞ ٗ )7االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  08)ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : 

ٞ  %3,66)ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾـٕ:    ( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـ
    استٌااًل ضعٚفًا اهتٌلّ ًّ زؤٙٞ اهلالي باهعني اجملسدٝحيتٌى 

 َ     آذاز –غباط                            ٓـ  5306 األٗىل ٜمجاد 

  12 11 44 2 4 اهطبت
               

   12 45 2 1 األسد
            

   13 47 41 2 االثِني
            

   14 42 44 3 اهجالثا١
             

 األربعاء
4 41 42 15   

             

   17 11 42 5 ارتٌٚظ
             

   12 14 43 7 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 ٓالي غٔس مجادٜ األٗىل



                                                                                               (51) 

 
 
 ٗالدٝ اهطٚدٝ شِٙب بِت أًري املؤ ٕ َ ارتاًظ ًِ ٛ بّ أبٛ طاهب ) ًِنياهٚ٘ ضِٞ  ،(نو
  ٓـ  1

  ًِٕ اهَٚ٘ اهطادع( سس  ًؤتٕ ٗاضتػٔاد دعفس ابّ أبٛ طاهب)،  ِٞٓـ  8ض 

  ٓـ   06ضِٞ ، اهعاغس ًِٕ ٗاقعٞ ادتٌى 

 ( اهجاهح نػس ًِٕ غٔادٝ اهؿدٙقٞ اهلرب٠ فاطٌٞ اهصٓسا١)،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ  ،ٓـ55ض  

  ًِٕ فتح اهبؿسٝ نوٟ ٙد أًريارتاًظ نػس ( املؤًِني)،  ِٞٓـ 06ض 

 ًِٕ غٔادٝ شٙد  اهتاضع نػس( ْبّ ؾ٘سا )ٓـ  06ضِٞ  ،يف سس  ادتٌى 

 ًِٕ ْٗٗاهعػس ٛ ٝ اهقاضٍ بّ  اهجاُ ، نوٟ   ٓـ595ضِٞ  ،() ً٘ضٟ بّ دعفس اإلًاَٗفا
   زٗاٙٞ

  ًِٕ ْٗجتدد االنتدا١ نوٟ ًسقد اإلًاًنياهطابع ٗاهعػس ( اهعطلسٙني يف ضاًسا١ )
    ٓـ 5358ضِٞ  ،رُتني اهػسٙفتنيامل٣بتفذري 

 ُٛآخس اهػٔس ٗفاٝ حمٌد بّ نجٌاْ بّ ضعٚد ارتال ()   ُٛاهطفري اهجـا َ املٔـدٜ   هإلًـا
 ٓـ 033ضِٞ  ،(عجل اهلل تعاىل فرجى الشرٍف)
 
 
  ــس يف بــ ــدخى اهقٌ ــس  سٙ ــِني   يفز اهعق ــَ٘ االث ( 3يف اهطــانٞ ) (األٗىل ٜمجــاد 57)ٙ

 ٜمجـاد  53)يف هٚوـٞ ارتٌـٚظ    سز اهقٌس ًّ بسز اهعقس خيٗ ،بعد اهعٔس (50ٗاهدقٚقٞ )
 بعد ًِتؿف اهوٚى  (59( ٗاهدقٚقٞ )5يف اهطانٞ ) (ىلاألٗ
 
 
 
 
 
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس مجادٜ األٗىل أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ



(56 ) 

 
 ْــَ٘ ٝاآلخــس مجــادٜٓــالي غــٔس  ٙلــْ٘ ُٙت٘قــع ا  يف ًطــا١ ٙ

 (َ 5351آذاز 55) امل٘افق  ٓـ(5306 األٗىل مجادٜ  59)اهطبت 
   ٌ ظ يف اهطـانٞ  يف أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِـد رـسٗ  اهػـ

 ( كٌا ٙأتٛ:  53( ٗاهدقٚقٞ )6)

 ( دقٚقٞ     00ضانٞ ٗ ) (59اهعٌس: )
 ( دقٚقٞ  53( دزدٞ ٗ )51االزتفاع نّ األفق: ) 

 ( دقٚقٞ  56( ضانٞ ٗ )5ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )
( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,50ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: )

   ٗاضشًا ًستفعًا قع أْ ٌٙس٠ اهلاليتَ٘ٙ
 
 
 
 
   

 َ    ُٚطاْ  –آذاز                             ٓـ  5306  اآلخس مجادٜ

  12 14 43 7  اهطبت
             

  12 11 44 2 4 األسد
               

   12 45 2 1 االثِني
             

   13 47 41 2 اهجالثا١
             

   14 42 44 3 األزبعا١
            

   15 42 41 4 ارتٌٚظ
            

   17 11 42 5 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 مجادٜ اآلخسٝٓالي غٔس 



                                                                                               (57) 

 
 

 غٔادٝ ضٚدٝ ُطا١ اهعـاملني فاطٌـٞ اهصٓـسا١     اهَٚ٘ اهجاهح ًِٕ ()،   ِٞــ 55ضـ نوـٟ   ،ٓ
 زٗاٙٞ  

 ٓـ  63ضِٞ (،أمجعنيسالم اهلل تعاىل علَوم )أَ اهعباع ٗإخ٘تٕ  ًِٕ ٗفاٝ أَ اهبِني هح نػساهجا 

 اهتاضع نػس ًِٕ شٗاز نبد ال ٗآًِٞ ٗاه( دٜ اهِيب  ) 

  ٝاهعػسْٗ ًِٕ ٗالدٝ ضٚد( ُطا١ اهعاملني فاطٌٞ اهصٓسا١)،  ِٞقبى اهلذسٝ   8ض 

  ْٗاه٘اسد ٗاهعػس( زد٘ع أًري املؤًِني ًِٕ )ٓـ   06ضِٞ  ،ًّ سس  ادتٌى 

 ( اه٘اسد ٗاهعػسْٗ ًِٕ ٗفاٝ أَ كوجَ٘ بِت أًري املؤًِني)،  ِٞٓـ 65ض 
 
 
 ( 53يف اهطــانٞ ) (اآلخــسٝ ٜمجــاد 56)يف هٚوــٞ االثــِني بــسز اهعقــس   يف ٙــدخى اهقٌــس

يف  (اآلخـسٝ  ٜمجـاد  58) يف َٙ٘ األزبعـا١  سز اهقٌس ًّ بسز اهعقس خيٗ ،(7ٗاهدقٚقٞ )
  ؾباسًا   (7( ٗاهدقٚقٞ )8اهطانٞ )

 ــ 5306 اآلخـس مجـادٜ   53)ؿى خط٘  هوقٌـس ٙـَ٘ اهطـبت    حي ُٚطـاْ   3)املؿـاد    (ٓ
 ( 05ؾفشٞ )زادع ( 5351َ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجادٜ اآلخسٝغٔس اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف  أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ ز ز



(58 ) 

 
 ُْٙت٘قع ا  ْ  59)األسـد  يف ًطـا١ ٙـَ٘    زدـب ٓـالي غـٔس    ٙلـ٘

يف أفــق  (5351َُٚطــاْ  59)امل٘افــق  ٓـــ(5306  اآلخــسٝ مجــادٜ
ــد   ــٞ اهِذــف األغــس  نِ ( 6رــسٗ  اهػــٌظ يف اهطــانٞ ) ًدِٙ

 ( كٌا ٙأتٛ:  03ٗاهدقٚقٞ )

 دقٚقٞ      ( 00( ضانٞ ٗ )53اهعٌس: )
 ( دقٚقٞ  55( دزدٞ ٗ )9االزتفاع نّ األفق: )

 ( دقٚقٞ  37)ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : 
ّ اهقٌس باه ًع ( ٗيف ٓرٖ اذتاهٞ %5,33قٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: )ُطبٞ اهقطٍ املِاز ً

    ددًا ضعٚفًا ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙادت٘ متاًًا  ؾفا١
 
 
 
 
   

 َ      اٙاز  –ٓـ                                       ُٚطاْ  5306 زدب

  17 11 42 5  اهطبت
            

  12 14 43 7  األسد
             

  12 11 44 2 4 االثِني
               

  21 12 45 2 1 اهجالثا١
               

   13 47 41 2 األزبعا١
             

   14 42 44 3 ارتٌٚظ
             

   15 42 41 4 ادتٌعٞ
            

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 زدبٓالي غٔس 



                                                                                               (59) 

 
 

 ( اهَٚ٘ األٗي ًِٕ ٗالدٝ اإلًاَ حمٌد بّ نوٛ اهباقس)،  ِٞزٗاٙٞ  نوٟ ،ٓـ17ض  

 اهجاُٛ ًِٕ ٗالدٝ اإلًاَ نوٛ بّ حمٌد ( ٜاهلاد)،  ِٞٓـ 555ض  

 ٓـ  9ضِٞ  ،اهجاهح ًِٕ رصٗٝ تب٘ن 

 ( ٜاهجاهح ًِٕ غٔادٝ اإلًاَ نوٛ بّ حمٌد اهلاد)، ِٞٓـ  513 ض 

 ( اهعاغس ًِٕ ٗالدٝ اإلًاَ حمٌد بّ نوٛ ادت٘اد)، ِٞٓـ  591 ض 

 اذتادٜ نػس ًِٕ ٗؾ٘ي أ( ًري املؤًِني) ٓـ  06ضِٞ  ،اىل اهل٘فٞ بعد سس  ادتٌى 

  َاهجاُٛ نػس ًِٕ دخ٘ي اإلًا( ٛنوٞاهل٘فٞ ٗاختاذٓا ًقسًا هودالف )،  ِٞٓـ 06ض  

 ( اهجاهح نػس ًِٕ ٗالدٝ أًري املؤًِني نوٛ بّ أبٛ طاهب)، ِٞقبى اهلذسٝ 50ض   

  ًِٕ وٟ زٗاٙٞ ن ،ٓـ5ضِٞ  ،حت٘ٙى اهقبوٞ ًّ بٚت املقدع اىل اهلعبٞارتاًظ نػس 

  ًِٕ ارتاًظ نػس( ٗفاٝ اهطٚدٝ شِٙب بِت نوٛ بّ أبٛ طاهب)،  ِٞنوٟ  ،ٓـ65ض
 زٗاٙٞ  

  ًِٕ اهجاًّ نػس( َٗفاٝ إبسآٍٚ بّ اهسض٘ي األكس)،  ِٞٓـ  53ض 

 َاهسابع ٗاهعػسْٗ ًِٕ فتح خٚرب نوٟ ٙد اإلًا ( نوٛ بّ أبٛ طاهب)،   ِٞٓــ ، 7ضـ 
 بػٞ  ًّ اذت () طاهب أبٛٗن٘دٝ دعفس بّ 

  ًِٕ ْٗارتاًظ ٗاهعػس( ٍغٔادٝ اإلًاَ ً٘ضٟ بّ دعفس اهلاظ)،  ِٞٓـ  580ض 

  ًِٕ ْٗطاهب نٍ اهِيب األكسَ ٛٗفاٝ أباهطادع ٗاهعػس ()،  ِٞقبى اهلذـسٝ  0ض، 
 نوٟ زٗاٙٞ  

 ًِٕ ْٗاهطابع ٗاهعػس ( َبعجٞ اهِيب األكس)،  ِٞقبى اهلذسٝ   50ض  

  ًِٕ ْٗخسٗز اإلًااهجاًّ ٗاهعػس( اذتطني َٞاملدِٙٞ اىل ًل ًّ )،  ِٞٓـ 63ض 
 
 
 (13( ٗاهدقٚقـٞ ) 3يف اهطـانٞ )  (زدب 53)يف َٙ٘ األسد   بسز اهعقس يف ٙدخى اهقٌس 

ٞ ) (زدب 56) يف َٙ٘ اهجالثا١ بسز اهعقس  ًّ اهقٌس ٗخيسز ،ؾباسًا ( ٗاهدقٚقٞ 5يف اهطان
 بعد اهعٔس  (55)
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس زدب  أٍٓ

ولٚٞ يف ٓرا اهػٔس اذت٘ادخ اهف أًٍّٓ 
 اذتساَ



(53 ) 

 
 ْ03)اهجالثـا١  يف ًطـا١ ٙـَ٘    غعبآْالي غٔس  ٙلْ٘ ُٙت٘قع ا 

يف أفق ًدِٙـٞ اهِذـف    (5351َ آٙاز 59) امل٘افق (ٓـ5306 زدب
( كٌا 11( ٗاهدقٚقٞ )6األغس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( دقٚقٞ    08( ضانٞ ٗ )01ٙأتٛ:  اهعٌس: )

 ( دقٚقٞ  56( دزدٞ ٗ )53االزتفاع نّ األفق: )  
 ( دقٚقٞ  50)( ضانٞ ٗ 5ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,65ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: )
 ًٗستفعًا ٗاضشًا  ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙ
 ٙلْ٘ اهلالي يف اهوٚوٞ املاضٚٞ يف أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ   ُٙت٘قع اْ كٌا

 ( دقٚقٞ 07( ضانٞ ٗ )55:  اهعٌس: )( كٌا ٙأت13ٛ( ٗاهدقٚقٞ )6اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( دقٚقٞ  36( دزدٞ ٗ )5االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  51)ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : 

هٞ ال ( ٗيف ٓرٖ اذتا%3,33ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: )
 ت٘قع اهتٌلّ ًّ زؤٙٞ اهلالي باهعني اجملسدٝ    َٙ

 َ     سصٙساْ  –آٙاز                                  ٓـ   5306 غعباْ

  14 42 44 3  اهطبت
             

  15 42 41 4  األسد
             

  17 11 42 5  االثِني
            

  12 14 43 7  اهجالثا١
            

  12 11 44 2 4 األزبعا١
               

   12 45 2 1 ارتٌٚظ
             

   13 47 41 2 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 غعبآْالي غٔس 



                                                                                               (55) 

 
 اهجاُٛ ًِٕ خسٗز اهِيب (هغصٗٝ بين املؿطوق )،  ِٞٓـ  1ض 

  ًِٕ اهجاهح( َٗالدٝ ضبط اهِيب األكسَاإلًا ) ( ٛاذتطني بّ نو)،  ِٞٓـ 3ض 

  ًِٕ اهجاهح( دخ٘ي اإلًاَ اذتطنيًٞل )،  ِٞٓـ 63ض   
  ًِٕ اهسابع( ٗالدٝ اهعباع بّ نوٛ بّ أبٛ طاهب)،  ِٞٓـ 56ض 

 ًِٕ ٗالدٝ اإلًاَ ارتاًظ ( ّٙنوٛ بّ اذتطني شّٙ اهعابد)،  ِٞٓـ 08ض   

 ًِٕ ٗالدٝ نوٛ األ اذتادٜ نػس( كرب بّ اإلًاَ اذتطني)،  ِٞٓـ  00ض  

 ًِٕ بّ زٗحني ٗفاٝ اذتط اهجاُٛ نػس () َعجل اهلل تعاىل فرجهى  املٔدٜ ) اهطفري اهجاهح هإلًا

   ٓـ 056ضِٞ ،(الشرٍف

  ٕ ٜ   ٗالدٝ بقٚـٞ ال األنعـٍ اذتذـ    ارتاًظ نػس ًِـ عجهل اهلل تعهاىل فرجهى    )ٞ بـّ اذتطـّ اهعطـلس

   ٓـ 511ضِٞ (، الشرٍف

 ًِٕ حمٌد  ارتاًظ نػس ّ عجل اهلل )ٜ إلًاَ املٔداهطفري اهسابع ه () هطٌسٜاٗفاٝ نوٛ ب

     ٗيف ٓرا اهَٚ٘ بدأت اهغٚبٞ اهلرب٠ ٓـ059ضِٞ (، تعاىل فرجى الشرٍف

  ًِٕ ٓـ  6ضِٞ  ،رصٗٝ بين املؿطوقاهتاضع نػس 
 
 
 (06( ٗاهدقٚقٞ )55يف اهطانٞ ) (غعباْ 55)يف َٙ٘ اهطبت بسز اهعقس   يف ٙدخى اهقٌس 

ْ  53) يف هٚوـٞ اهجالثـا١   اهعقـس   بـسز  ًّاهقٌس  ٗخيسز ،بعد اهعٔس ( 9يف اهطـانٞ )  (غـعبا
   (08ٗاهدقٚقٞ )

 
 
 
 
 
 
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس غعباْ أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ



(55 ) 

 
 ْــع ا ــازن  ٙلــْ٘ ُٙت٘ق ــَ٘  ٓــالي غــٔس زًضــاْ املب يف ًطــا١ ٙ
يف  (5351َسصٙساْ  57)امل٘افق  ٓـ(5306  عباْغ  59األزبعا١ )

( 7أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطانٞ )
 ( كٌا ٙأتٛ: 55ٗاهدقٚقٞ )

 ( دقٚقٞ      5) ( ضانٞ 56ٗاهعٌس: ) 
 ( دقٚقٞ  58( دزدٞ ٗ )6االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  03) ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ :

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,03ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾـٕ: ) 
   ضعٚفًا ددًا ًع ؾفا١ ادت٘ متاًًا أْ ٌٙس٠ اهلالي ندد ًّ ارتربا١ ٘قعَٙت
 
 
 
 
   

 َ     مت٘ش  – سصٙسآْـ                            5306غٔس زًضاْ 

  13 47 41 2  اهطبت
             

  14 42 44 3  األسد
             

  15 42 41 4  االثِني
             

  17 11 42 5  اهجالثا١
             

  12 14 43 7  األزبعا١
            

  12 11 44 2 4 ارتٌٚظ
              

  21 12 45 2 1 ادتٌعٞ
               

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 زًضاْ املبازنٓالي غٔس 



                                                                                               (50) 

 
   ٕٗفـاٝ نجٌــاْ بـّ ضــعٚد )  اهٚـَ٘ األٗي ًِــ ٜ  ،() ( اهِا٢ـب األٗي هإلًــاَ املٔــد
 ـ 597ٓضِٞ

 ًِٕ ٛ ٛ اإلًاَ اهجاُ    ٓـ نوٟ زٗاٙٞ 535ضِٞ ،ْ٘ اهعباضٛٗالٙٞ نٔد املأً( اهسضا ) ت٘ه

 ًِٕ ٓـ 9ضِٞ  ،رصٗٝ تب٘ن اهجاهح 

 ًِٕ اهطادع (بٚعٞ اهِاع هإلًاَ اهسضا)،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ ،ٓـ535ض    

 ًِٕ ًّاهجا ( خسٗز اهِيبهغصٗٝ بدز اهلرب٠ )،  ِٞٓـ  5ض  

 ًِٕ اهعاغس ( ٗفاٝ اهؿدٙقٞ خدةٞ اهلرب٠)،  ِٞقبى اهلذسٝ 0ض     

 نػس ٛ ٞ املِ٘زٝ ًِٕ اهجاُ ّ ٗاألُؿاز يف املدِٙ    األٗىل هؤذسٝطِٞ اه ،املؤاخاٝ بني املٔادسٙ

 ًِٕ ٓـ 67ضِٞ  ،ًقتى املدتاز اهجقفٛ اهسابع نػس  

 ًِٕ ارتاًظ نػس ( َٗالدٝ ضبط اهِيب األكسَاإلًا )   ( ٛاذتطّ بـّ نوـ)،   ِٞضـ
  ٓـ 0

 ًِٕ خسٗز ًطوٍ بّ نقٚى ارتاًظ نػس (َزض٘اًل نّ اإلًا ) ( اذتطني ألٓى )
   ٓـ 63ضِٞ  ،اهل٘فٞ

 ًِٕ اهطابع نػس ( َنسٗز اهسض٘ي األكساىل اهطٌا١ ) ٝسذاهل ضتٞ اغٔس ًّ قبى     

 ًِٕ ٓـ 5ضِٞ  ،ًعسكٞ بدز اهطابع نػس  

 ًِٕ دسح اإلًاَ نوٛ ) اهتاضع نػس  ٍ  ( نوٟ ٙد أغقٟ األٗهني ٗاآلخسّٙ ابـّ ًوذـ
   ٓـ 33 ضِٞ ،( لعنُى اهلل)

  ْٗٓـ 8ضِٞ  ،تح ًلٞف ًِٕاهعػس  

 ًِٕ ْٗاذتادٜ ٗاهعػس ( غٔادٝ ً٘ىل املتقني نوٛ بّ أبٛ طاهب )، ِٞٓـ 33ض  

 ًِٕ ْٗهٚوٞ اهقدز نوٟ اقس  االستٌاالت فٚٔا   هٚوٞ اهجاهح ٗاهعػس  
 

 
  53)يف هٚوـٞ اهطـبت   بـسز اهعقـس     يف ٙدخى اهقٌـس  ْ ( ٗاهدقٚقـٞ  8يف اهطـانٞ )  (زًضـا
( ٗاهدقٚقٞ 6يف اهطانٞ ) (زًضاْ 55)يف َٙ٘ االثِني  سز اهعقس ب ًّ اهقٌس خيسزٗ ،(19)
 ؾباسًا  (53)

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس  زًضاْ أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ



(53 ) 

 
 ْ03)ادتٌعـٞ  يف ًطـا١ ٙـَ٘    غـ٘اي ٓالي غٔس  ٙلْ٘ ُٙت٘قع ا 

يف أفق ًدِٙـٞ    (5351َمت٘ش  57)مل٘افق ا ٓـ(5306 زًضاْغٔس 
( ٗاهدقٚقـٞ  7اهِذف األغس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطانٞ )

 دقٚقٞ     (35( ضانٞ ٗ )08)( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: 9)

 ( دقٚقٞ  01( دزدٞ ٗ )8االزتفاع نّ األفق: )  
 ( دقٚقٞ  30ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ :)

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,59ؾـٕ: ) ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قس
    ٗاضشًا ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙ
 املاضٚٞ يف أفق ًدِٙٞ اهِذف األغس  نِد رسٗ  ٙلْ٘ اهلالي يف اهوٚو ُٙت٘قع اْ كٌا ٞ

 ( دقٚقٞ 30( ضانٞ ٗ )53( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )9( ٗاهدقٚقٞ )7اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( دقٚقٞ  06)االزتفاع نّ األفق: 
 دقٚقٞ   (5ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

يف ٓرٖ اذتاهٞ ال ( ٗ%3,33قٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: )ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باه
 ت٘قع اهتٌلّ ًّ زؤٙٞ اهلالي   َٙ

 َ       آ   –مت٘ش                                      ٓـ   5306 غ٘اي 

  12 11 44 2 4 اهطبت
              

  21 12 45 2 1 األسد
              

   13 47 41 2 االثِني
             

   14 42 44 3 اهجالثا١
             

   15 42 41 4 األزبعا١
             

   17 11 42 5 ارتٌٚظ

             

   12 14 43 7 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 غ٘ايٓالي غٔس 



                                                                                               (51) 

 

 
 ًِٕ نٚد اهفطس املبازن   اهَٚ٘ األٗي  

 ًِٕ زٗاٙٞ    نوٟ ،ٓـ1ضِٞ  ،ًعسكٞ ارتِدق اهجاهح  

 ًِٕ نوٟ زٗاٙٞ   ،ٓـ8ضِٞ  ،رصٗٝ سِني اهسابع  

 ًِٕ ارتاًظ ( ت٘دٕ أًري املؤًِنياىل ؾفني )، ِٞٓـ  06ض  

  ًِٕ ًّأ٢ٌٞ اهبقٚع ب٘زٓدَ قاهجا () ، ِٞٓـ  5033ض 

 ًِٕ اهسابع نػس ( ٗفاٝ اهطٚد نبد اهععٍٚ اذتطٚين)،  ِٞٓـ 515ض  

 ًِٕ ٓـ 0ضِٞ ،صٝ ضٚد اهػٔدا١ًعسكٞ اسد ٗغٔادٝ مح ارتاًظ نػس  

 ًِٕ ارتاًظ نػس ( زد اهػٌظ ألًري املؤًِني )ِٙيف ًطذد اهفضـٚذ   ٞ املِ٘زٝيف املد
      ٓـ0ضِٞ  ،ٗاملعسٗ  مبطذد زد اهػٌظ

 ًِٕ ٓـ5ضِٞ  ،رصٗٝ بين اهقِٚقاع ارتاًظ نػس    

 ًِٕ ٓـ5ضِٞ  ،رصٗٝ بين ضوٍٚ اهطابع نػس    

 ًِٕ ْٗاهؿ بّ حمٌد دعفس اَاإلًغٔادٝ  ارتاًظ ٗاهعػس( ادق)،  ِٞٓـ 538ض  

 ًِٕ ْٗاهطابع ٗاهعػس ( خسٗز اهِيباىل اهطا٢ف )   َهدن٘تٍٔ اىل اإلضال   

 
 
 (9( ٗاهدقٚقـٞ ) 1يف اهطـانٞ )  (غـ٘اي   7)ادتٌعٞ  يف َٙ٘بسز اهعقس   يف ٙدخى اهقٌس 

( ٗاهدقٚقٞ 0) يف اهطانٞ (غ٘اي 9)يف َٙ٘ االثِني  اهقٌس ًّ بسز اهعقس  ٗخيسز ،ؾباسًا
 بعد اهعٔس  (50)
 
 
 
 
 
 
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس غ٘اي أٍٓ

س اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔ أًٍّٓ 
 اذتساَ



(56 ) 

 
 ْ03) األسد يف ًطا١ َٙ٘ ذٜ اهقعدٝٓالي غٔس  ٙلْ٘ ُٙت٘قع ا  

يف أفق ًدِٙٞ اهِذـف    (5351َ آ  56)امل٘افق  (ٓـ5306  غ٘اي
( كٌا 36( ٗاهدقٚقٞ )6غس  نِد رسٗ  اهػٌظ يف اهطانٞ )األ

 دقٚقٞ   (13( ضانٞ ٗ )38ٙأتٛ:  اهعٌس: )

 ( دقٚقٞ  33ٗ ) ( دزدات53اع نّ األفق: )االزتف    
 ( دقٚقٞ  15)ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : 

( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,91ؾـٕ: ) ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قس
    ٗاضشًا ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙ
 غس  نِد رسٗ  ٙلْ٘ اهلالي يف اهوٚوٞ املاضٚٞ يف أفق ًدِٙٞ اهِذف األ ُٙت٘قع اْ كٌا

 ( دقٚقٞ 15( ضانٞ ٗ )53( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )37( ٗاهدقٚقٞ )6اهػٌظ يف اهطانٞ )

 ( دقٚقٞ  06( دزدٞ ٗ )0االزتفاع نّ األفق: )
 ( دقٚقٞ  57ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : )

ّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾٕ: ) ( ٗيف ٓرٖ اذتاهٞ ال %3,85ُطبٞ اهقطٍ املِاز ً
 ت٘قع اهتٌلّ ًّ زؤٙٞ اهلالي باهعني اجملسدٝ    َٙ

 َ     اٙو٘ي  –آ                                  ٓـ  5306 ذٜ اهقعدٝ

  17 11 42 5  اهطبت
             

  12 14 43 7  األسد
             

  12 11 44 2 4 االثِني
               

   12 45 2 1 اهجالثا١
            

   13 47 41 2 األزبعا١
            

   14 42 44 3 ارتٌٚظ
             

   15 42 41 4 ادتٌعٞ
             

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا  

 ذٜ اهقعدٝ اذتسآَالي غٔس 



                                                                                               (57) 

  
 

 ًِٕ األٗي َ ٞ املعؿً٘ٞ بِت  اهٚ٘ ٝ فاطٌ ٝ اهطٚد  ،ٓـ570ضِٞ  ،(اإلًاَ اهلاظٍ )ٗالد
   ٗاٙٞ  نوٟ ز

 ًِٕ جتدٙد بِا١ ارتاًظ ( اهلعبٞ املععٌٞ نوٟ ٙد إبسآٍٚ ارتوٚى ٗإمسانٚى  )     

  ًِٕ اهتاضع( إزضاي ًطوٍ بّ نقٚى ( زضاهٞ اىل اإلًاَ اذتطـني )   نـّ أسـ٘اي )
    ٓـ   63ضِٞ  ،اهل٘فٞ ٗأٓؤا

 ًِٕ اذتادٜ نػس ( ٗالدٝ اإلًاَ نوٛ بّ ً٘ضٟ اهسضا)،  ِٞٓـ      538ض  

  ًِٕ ْٗٓـ 1ضِٞ  ،ٞرصٗٝ بين قسٙضاهجاهح ٗاهعػس       

  ًِٕ ْٗحتت اهلعبٞ  َٙ٘ دس٘ األزضارتاًظ ٗاهعػس ًّ      

  ًِٕ ْٗخسٗز اهسض٘ي األكسَ )ارتاًظ ٗاهعػسألدا١ فسٙضٞ اذتر ٞ ضِٞ  ،( ًّ املدِٙ
       ٓـ 53

   ٕخـسٗز اإلًـاَ نوـٛ بـّ ً٘ضـٟ اهسضـا      ارتاًظ ٗاهعػسْٗ ًِـ (  ِـ ٞ اىل ( ًـّ املدٙ
     ٓـ 533 ،خساضاْ ضِٞ

  ًِٕ ْٗد بّ أبٛ بلسٗالدٝ حمٌارتاًظ ٗاهعػس (،)  ِٞهؤذسٝ   53ض     

   ًِٕ َ٘ٙ حمٌد بّ نوٛ  اإلًاَغٔادٝ آخس( ادت٘اد)،  ِٞٓـ 553ض    
 
 

 ( ٗاهدقٚقـٞ  55يف اهطانٞ ) (ذٜ اهقعدٝ 3)ظ ٚيف َٙ٘ ارتٌ بسز اهعقس  يف ٙدخى اهقٌس
يف اهطانٞ  (ذٜ اهقعدٝ 7) األسدهٚوٞ يف  بسز اهعقس ًّ  اهقٌس ٗخيسز ،بعد اهعٔس (56)
    (33( ٗاهدقٚقٞ )55)
 
 
 
 
 
 
 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس ذٜ اهقعدٝ أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس   أًٍّٓ 
 اذتساَ



(58 ) 

 
 ْ59)االثِني يف ًطا١ َٙ٘  ذٜ اذتذٞٓالي غٔس  ٙلْ٘ ُٙت٘قع ا 

يف أفــق ًدِٙــٞ  (5351َاٙوـ٘ي   53)امل٘افــق  ٓـــ(5306 ذٜ اهقعـدٝ 
ٚقـٞ  ( ٗاهدق6اهِذف األغس  نِد رسٗ  اهػـٌظ يف اهطـانٞ )  

 ( دقٚقٞ     57( ضانٞ ٗ )05( كٌا ٙأتٛ:  اهعٌس: )55)
 ( دقٚقٞ  5( دزدٞ ٗ )7االزتفاع نّ األفق: ) 

 ( دقٚقٞ  01) ًدٝ اهبقا١ بعد اهغسٗ : 
( ٗيف ٓـرٖ اذتاهـٞ   %5,51ُطبٞ اهقطٍ املِاز ًّ اهقٌس باهقٚاع اىل اكرب قطس ٙبوغٕ قسؾـٕ: ) 

   فا١ ادت٘ متاًًا ضعٚفًا ددًا ًع ؾ ت٘قع أْ ٌٙس٠ اهلاليَٙ
 
 
 
 
 
   

 َ     تػسّٙ االٗي  –ٓـ                      اٙو٘ي  5306 ذٜ اذتذٞ

  15 42 41 4  اهطبت
             

  17 11 42 5  األسد
             

  12 14 43 7  االثِني
             

  12 11 44 2 4 اهجالثا١
               

  21 12 45 2 1 األزبعا١
               

   13 47 41 2 ارتٌٚظ
            

   14 42 44 3 ادتٌعٞ
            

 بداٙٞ اهػٔ٘ز اهقٌسٙٞ تعتٌد نوٟ ثب٘ت زؤٙٞ اهلالي غسنًا 

 ذٜ اذتذٞ اذتسآَالي غٔس 



                                                                                               (59) 

 
 

 ًِٕ اإلًاَ شٗاز اهَٚ٘ األٗي ( ٛنو( فاطٌٞ اهصٓسا١ ًّ ))،  ِٞٓـ 5ض      

  ًِٕ اهجاهح( َدخ٘ي اهِيب األكسًلٞ يف سذٞ اه٘داع )،  ِٞٓـ 53ض    

  ًِٕ اإلًاَضذّ اهسابع ( ً٘ضٟ بّ دعفس)،  ِٞٓـ 579ض   

  ًِٕ اهطابع( غٔادٝ اإلًاَ حمٌد اهباقس)،  ِٞٓـ 553ض   

  ًِٕ ًّاهرتاهجا َ٘ٙٗ  ٞٙ   

  ًِٕ ًّخسٗز اإلًاَاهجا ( ٛاذتطني بّ نوًٞلٞ اىل اهل٘ف ًّ )، ِٞٓـ 63ض     

  ًِٕ نسفٞ  َٙ٘ اهتاضع     

  ًِٕ اهتاضع(غٔادٝ اهعبد اهؿاحل ضفري اذتطني(ألٓى اهل٘فٞ ًطوٍ بّ نقٚى) ) ًُٛع ٓا
      ٓـ63(، ضِٞ ) بّ نسٗٝ

  ًِٕ نٚد األضشٟ املبازن اهعاغس    

  ًِٕ ٓـ 70ضِٞ ،بّ ٙ٘ضف اهجقفٛ اهلعبٞ املػسفٞ باملِذِٚق زًٛ اذتذازاذتادٜ نػس    

  ًِٕ حنوٞ اهِيباهسابع نػس (( فدن هوصٓسا١ ))،  ِٞنوٟ زٗاٙٞ  ،ـ7ٓض    

 ًِٕ ٓـ 53ضِٞ  ،نٚد اهغدٙس األرس اهجاًّ نػس 

  ًِٕ طاهب  أبٛبٚعٞ املطوٌني أًري املؤًِني نوٛ بّ اهتاضع نػس(ٞبارتالف )،  ِٞٓـ 01ض     

  ًِٕ ْٗاهجاُٛ ٗاهعػس( غٔادٝ ًٚجٍ أهتٌاز)،  ِٞٓـ 63ض    

  ًِٕ ْٗغٔادٝاهجاهح ٗاهعػس ( طفوٛ ًطوٍ بّ نقٚى) ٍٚٓٓـ   65ضِٞ ،ٗامسٌٔا حمٌد ٗإبسا 

  ًِٕ ْٗاهسابع ٗاهعػس( خسٗز اهِيب( ٕبأٓى بٚت )ْهوٌبآوٞ ًع ُؿاز٠ جنسا )،  ِٞٓـ 53ض 

 ًِٕ ُْٗصٗي ض٘زٝ  ارتاًظ ٗاهعػس هل أتى         غأْ يف املدِٙٞ يف ( أٓى اهبٚت ) 

  ًِٕ ْٗٗفاٝ نوٛ بّ دعاهطابع ٗاهعػس( فس اهؿادق)،  ِٞ(بارت٘ازٜ)املوقب  ،ٓـ553ض     

  ًِٕ ْٗٓـ 60ضِٞ  ،بّ ًعاٗٙٞ املدِٙٞ املِ٘زٝ ٗقعٞ اذتسٝ اهيت اضتباح فٚٔا دٚؼ ٙصٙداهجاًّ ٗاهعػس         
 
 

 بعـد   (31( ٗاهدقٚقٞ )6يف اهطانٞ ) (ذٜ اذتذٞ 5)يف َٙ٘ األزبعا١ اهعقس   بسز يف ٙدخى اهقٌس
 (03( ٗاهدقٚقٞ )6يف اهطانٞ ) (ذٜ اذتذٞ 1)يف َٙ٘ اهطبت  س ًّ بسز اهعقس خيسز اهقٌٗ ،اهعٔس
ٞ  03)ٗٙدخى اهقٌس بسز اهعقس  ًسٝ أخس٠ يف هٚوٞ األزبعا١  ،ؾباسًا ( 55يف اهطـانٞ )  (ذٜ اذتذـ

    (33ٗاهدقٚقٞ )

  ( 05ؾفشٞ )زادع   (ٓـ5306ذٜ اذتذٞ  53)َٙ٘ االثِني ؿى خط٘  هوقٌس حي 

 اه٘قا٢ع اهتازخيٚٞ يف غٔس ذٜ اذتذٞ أٍٓ

اذت٘ادخ اهفولٚٞ يف ٓرا اهػٔس  أًٍّٓ 
 اذتساَ



(03 ) 

 زٝ دقٚقٞ يف ًدِٙٞ اهِذف األغس  تعٚني اهقبوٞ بؿ٘
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ تعٚني ٞ يف ًٙ٘ني ًّ كى ضِٞ  ميل ٝ األزضٚ ٛ هولس ٞ يف اهِؿف اهػٌاه ٝ دقٚق ٞ بؿ٘ز اهقبو
ٞ ٌٓا: اهَٚ٘ اهتاضع ّ اهػٔس ارتاًظ )أٙاز( ٗاهطادع نػس ًّ اهػٔس  ًٚالدٙ ٗاهعػسْٗ ً

   اهطابع )مت٘ش( 
ٟ  ٗذهم الْ قا٢ٍ اهػٌظ ْ نٌ٘دًٙا نو ٞ نِد اهصٗاي يف ٓرّٙ اهًٚ٘ني  اهلعبٞٙل٘ املػسف

ٙلْ٘ هٕ ظـى  متاًًا نوٟ األزض يف ًلٞ امللسًٞ ض٘  ال  ٗضع نٌ٘د ًطتقٍٚ أٜ إُ إذا
 أؾاًل  

يف اهِؿـف اهػـٌاهٛ ًـّ اهلـسٝ      أخـس غـاخـ غـاق٘هٛ متاًـًا يف أٜ ًلـاْ      فإذا ٗضـع 
دٔٞ اهقبوٞ بؿ٘زٝ  ظوٕ األزضٚٞ ٗه٘سغ ظّوٕ يف اه٘قت اهصٗاي يف ًلٞ امللسًٞ تبني اجتاٖ

 دقٚقٞ ددًا  
ٞ امللسًٞ يف  ( بعد اهعٔس 58( ٗاهدقٚقٞ )55) ٓ٘ يف اهطانٞ (59/1)ٗٗقت اهصٗاي يف ًل

ٗاهدقٚقـٞ   (55)ٓـ٘ يف اهطـانٞ    (56/7)ٗٗقـت اهـصٗاي فٚٔـا يف     بت٘قٚت اهِذف األغس 
 بت٘قٚت اهِذف األغس    بعد اهعٔس (57)
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                                                                                               (05) 

 :ًالسعات
 :يف آذاز  االنتداي اهسبٚعٛ -5

 مجـادٜ االٗىل  59)دقٚقـٞ املؿـاد     (36)اهطـانٞ اه٘اسـدٝ ٗ    (5351َآذاز  55)اهطبت 
 ( ٓـ5306
  :يف أٙو٘ياالنتداي ارتسٙفٛ  -5

ٞ  (5351َ أٙو٘ي 50)األزبعا١    ( ٓـ5306اذتذٞ  ذٜ 9)ملؿاد  ا (53 اهدقٚقٞ)ٗ (55)اهطان
ْ  3)ٙـَ٘ اهطـبت    حيؿى خط٘  هوقٌس )اهعى( -0 مجـادٜ   53)املؿـاد    (5351َُٚطـا

ــدا١ (ـٓــ5306االخــس   ( 6)اهطــانٞ  االُتٔــا١ ٔــسًا   ظ (3) اهدقٚقــٞٗ( 55)يف اهطــانٞ  االبت
    ال ٙس٠ يف اهعساقنؿسًا ( 3) اهدقٚقٞٗ
ذٜ اذتذٞ  53)املؿاد   (5351َاٙو٘ي  58)َٙ٘ االثِني  حيؿى خط٘  هوقٌس)اهعى( -3

  ٙس٠ يف اهعساق (ٓـ5306
 هٚاًل ( 50( ٗاهدقٚقٞ )0): اهطانٞ االبتدا١
 ؾباسًا ( 56( ٗاهدقٚقٞ )8:   اهطانٞ )االُتٔا١

  فذس( 39( ٗاهدقٚقٞ )1: اهطانٞ ) اذتد االقؿٟ
   هٚاًل ( 9( ٗاهدقٚقٞ )3: اهطانٞ )اهدخ٘ي يف اهعى
  ؾباسًا( 58( ٗاهدقٚقٞ )7: اهطانٞ )ارتسٗز ًّ اهعى

    فذس( 50( ٗاهدقٚقٞ )1: اهطانٞ )ابتدا١ ارتط٘  اهلوٛ
   ؾباسًا( 53( ٗاهدقٚقٞ )6اهطانٞ ) :اُتٔا١ ارتط٘  اهلوٛ

 
 
 
 
 



  




