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 انهىاء انُحًُ َشُذ بجهىد جىاساث مطار انمذَىت فٍ خذمت انحجاج

 

 خايد ايصاٜدٟ -املد١ٜٓ املٓٛز٠ 

ت أغاد َدٜس عاّ ازبٛاشات ايًٛا٤ ضًُٝإ بٔ عبدايعصٜص ايٝر٢ٝ بايهٛادز ايبػس١ٜ املدزب١ ٚاملؤ١ًٖ باألجٗص٠ ايتك١ٝٓ املتطٛز٠ يف جٛاشا    

َطاز األَري ضبُد بٔ عبدايعصٜص باملد١ٜٓ املٓٛز٠ َٖٓٛا بتطًِٗٝٗ إجسا٤ات َػادز٠ ذحاد بٝت اهلل اسبساّ شٚاز املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜـ 

ِٗ أؾكٌ اشبدَات مهِ  ذااا يمٝ  َٓطٛبٞ املطاز ع٢ً برٍ َصٜد َٔ ازبٗد شبد١َ املػادزٜٔ َٔ اسبحاد ٚاسبسف ع٢ً ايدق١ ٚتكدمي

جا٤ ذيو خالٍ تؿكدٙ املطاز  ٜساؾك٘ قا٥د قٛات ازبٛاشات يًرخ ايًٛا٤ قٝـ اهلل بٔ ضطاّ اسبٜٛؿٞ  يإلغساف  .يف تٓؿٝر اإلجسا٤ات

ٚنإ يف اضتكباي٘ َدٜس   .ت اسبخ َٚتابع١ تٓؿٝر خط١ َػادز٠ قٝٛف ايسنمٔ ذحاد بٝت اهلل اسبساّاملباغس ع٢ً ضري ايعٌُ بؿاال

ٚتأتٞ ازبٛي١ قُٔ جٛالت   .جٛاشات املٓطك١ ايعُٝد ضعٛد ايطعٝد ٚقا٥د قٛات ازبٛاشات بؿاالت اسبخ ايعُٝد ٚيٝد ضًُٝإ ايعكًٝٞ

ٚيف ٚقت ضابل تؿكد ايًٛا٤  .املػادز٠ يًٛقٛف ع٢ً ضري أعُاٍ ازبٛاشات بتًو املٓاؾر َدٜس عاّ ازبٛاشات ع٢ً املٓاؾر ايدٚي١ٝ خالٍ َسذ١ً

قا١َ ايٝر٢ٝ َكس إداز٠ ايٛاؾدٜٔ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ يالطالع ع٢ً ضري ايعٌُ ٚاآلي١ٝ املتبع١ يف إْٗا٤ اإلجسا٤ات املتعًك١ مبدايؿٞ ْعاّ اإل

ًٛب١ ذطب َا تٓـ عًٝ٘ األْع١ُ ٚايتعًُٝات  ذٝث ٚج٘ بكسٚز٠ تهثٝـ ٚايتأند َٔ اضتهُاٍ يمٝ  اإلجسا٤ات ٚايٛاا٥ل املط

 .ازبٗٛد إلْٗا٤ املعاَالت ناؾ١
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 أدث واجبها بمهىُت عانُت فٍ انحج« انصحت»انفانح: 

 

ٓا٤ ع٢ً َصٜخ أند ٚشٜس ايؿر١ املٗٓدع خايد بٔ عبدايعصٜص ايؿاحل  إٔ ايٛشاز٠ قاَت بأدا٤ ٚاجبٗا مب١ٝٓٗ عاي١ٝ ملٛضِ ذخ ٖرا ايعاّ ب

َٔ اشبربات املرتان١ُ ٚايطاقات ايػباب١ٝ املبدع١  بسغِ ايتردٜات ٚايتػريات يف ٖرا املٛضِ َكاز١ْ باملٛاضِ ايطابك١ ناالزتؿاع 

جا٤ ذيو خالٍ  .ايهبري يف دزجات اسبساز٠  ٚاألَساض املعد١ٜ ازبدٜد٠ اييت ظٗست يف املٓطك١ بػهٌ خاف ٚيف ايعامل بػهٌ عاّ

  أآا٤ ذؿٌ املعاٜد٠ بدٜٛإ ايٛشاز٠  َٓطٛبٞ ايٛشاز٠ ٚازبٗات األخس٣ ناجملًظ ايؿرٞ ايطعٛدٟ ٚصبًظ ايكُإ يكا٥٘ أَظ

ٚاضتٌٗ ايؿاحل ايًكا٤ مبعاٜد٠ ازبُٝ  مبٓاضب١ عٝد األقر٢ املبازى  َٛجٗا غهسٙ زبُٝ  َٔ أضِٗ يف َٛضِ اسبخ  َثُٓا  .ايؿرٞ

ايٛشاز٠ ابتدا٤ َٔ اإلعداد ايتركريٟ املبهس  ٚذاي١ ايتأٖب ٚايتدطٝط ايطًِٝ ايرٟ أغادت  ازبٗٛد ايهبري٠ ٚاملتُٝص٠ اييت قاَت بٗا

ٚأقاف أْ٘ خالٍ األضبٛعني املاقٝني  .ب٘ املٓعُات ايعامل١ٝ نُٓع١ُ ايؿر١ ايعامل١ٝ  ٚضٞ دٟ ضٞ األَسٜهٞ  ٚجٗات ؾر١ٝ أخس٣

 بايٛشاز٠ ملٓاقػ١ ايترٍٛ االضرتاتٝحٞ يًٛشاز٠ ٚاسبساى ايرٟ ضٝبدأ عكدت ايعدٜد َٔ ٚزؽ ايعٌُ يف َٓطك١ َه١ املهس١َ َ  ايكٝادٜني

يتؿعٌٝ ايهثري َٔ اشبطط ط١ًٜٛ املد٣ اييت ٜطُح إٔ تهٕٛ اضتُساز ٚبٓا٤ ع٢ً َا طسذ٘ اجملًظ ايؿرٞ ٖٚٛ اَتداد زبٗٛد ايٛشاز٠ 

ٚبني إٔ االضرتاتٝح١ٝ ضتردث ْك١ً ْٛع١ٝ  .يكاد١َإلذداث ْك١ً ْٛع١ٝ يف ٖٝه١ً ايكطاع ايؿرٞ بػهٌ عاّ ٚإعدادٙ يًعكٛد ٚاألجٝاٍ ا

يف ايكطاع ايؿرٞ يألجٝاٍ ايكاد١َ َٔ ذٝث إدخاٍ خدَات جدٜد٠ أٚ ٖٝه١ً ايكطاع أٚ إدخاٍ ايكطاع اشباف أٚ ايتأَني أٚ اشبدَات 

نبري٠  يتترٍٛ املًُه١ اإليهرت١ْٝٚ أٚ إدخاٍ عٓاؾس جدٜد٠  ٚإعطا٤ ؾسف يًعٓاؾس ايػاب١  َػريا إىل إٔ ايكطاع ضٝٛؾس ٚظا٥ـ 

خالٍ ايطٓٛات املكب١ً إىل دٚي١ َؿدز٠ يًددَات ايؿر١ٝ يف غت٢ صباالتٗا  الؾتا إىل إٔ ٖرٙ االضرتاتٝح١ٝ ضتعسض ع٢ً اجملًظ 

 .ايؿرٞ ايطعٛدٟ  َٚٔ اِ ع٢ً صبًظ ايػؤٕٚ االقتؿاد١ٜ ٚايت١ُٝٓ قبٌ تبٓٝٗا
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 انمىسممستىي أداء عال نهجهاث انمشاركت فٍ أعمال 

 747343حاجاً قبم انحج.. وانمطار استىعب  374437أمُز انمذَىت انمىىرة: استقبهىا 

 

 أغاد أَري َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ زب١ٓ اسبخ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ األَري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص مبطت٣ٛ األدا٤ ايرٟ اتطُت ب٘

١ٜٓ املٓٛز٠ مهرا ايعاّ  ٚقدزتٗا ع٢ً تٓؿٝر َا ٚق  َٔ خطط ٚبساَخ تػػ١ًٝٝ ٚؾل جٗٛد يمٝ  ازبٗات املػازن١ يف أعُاٍ اسبخ باملد

ْطل تهاًَٞ ٜطِٗ  بعد تٛؾٝل اهلل  يف متهني اسبحاد شٚاز املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜـ َٔ أدا٤ َٓاضهِٗ بهٌ ٜطس ٚضٗٛي١ 

ٚايسعا١ٜ ايهسمي١ اييت تٛيٝٗا ذه١َٛ خادّ اسبسَني  ٚاط٦ُٓإ. ْٚٛٙ أَري املد١ٜٓ يف بدا١ٜ اجتُاع زب١ٓ اسبخ أَظ  باالٖتُاّ ايهبري

ٚاضتعسض يف االجتُاع املؤغسات اإلذؿا١ٝ٥ ملٛضِ َا  .ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص يتكدِٜ أؾكٌ اشبدَات يكٝٛف ايسنمٔ

ذاجًا ميثًٕٛ  734413قبٌ اسبخ  قبٌ اسبخ يكدّٚ َٚػادز٠ اسبحاد شٚاز املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ذٝث بًؼ عدد اسبحاد ايكادَني يًُد١ٜٓ

ٖـ ٚذيو قُٔ تكِٝٝ َٚٓاقػ١ َا مت تٓؿٝرٙ َٔ اشبطط 1436% َٔ إيمايٞ اسبحاد ايكادَني يًًُُه١ ملٛضِ ذخ ٖرا ايعاّ 53

بًؼ ضسٜسًا  ؾُٝا  338746ايتػػ١ًٝٝ َٔ خالٍ عسض َس٥ٞ إليمايٞ ايطاق١ االضتٝعاب١ٝ يًُطانٔ ٚايؿٓادم املؿسح مها اييت بًؼ عددٖا 

ضٝاز٠ إضعاف ألدا٤  32ذاي١ َٓٗا َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠ إىل املػاعس املكدض١ عرب  27مت ْكٌ  132905عدد ذاالت املساجعات ايؿر١ٝ يًرحاد 

ٖـ اييت تٛجٗا اؾتتاح خادّ اسبسَني ايػسٜؿني ملطاز األَري ضبُد بٔ 1436نُا أبسش االجتُاع أِٖ املطتحدات سبخ  .ؾسٜك١ اسبخ

ذاجًا  ٚنريو إْػا٤ املهتب  563147َالٜني َطاؾس يًط١ٓ اضتكبٌ َٓٗا ملٛضِ َا قبٌ اسبخ  8طاق١ اضتٝعاب١ٝ قدزٖا عبدايعصٜص ب

ايٓطا٥ٞ باإلداز٠ ايعا١َ يًرخ ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ بإَاز٠ املٓطك١ ايرٟ باغس عًُ٘ نأٍٚ َهتب ْطا٥ٞ َٝداْٞ ملتابع١ تٓطٝل اشبدَات  

يصا٥سات َٔ اسبحاد يًُد١ٜٓ خالٍ َٛضِ اسبخ ٚتكدِٜ ايعٕٛ ٚاملطاعد٠ مهٔ مبا ٜتؿل َ  خؿٛؾ١ٝ َٚعازب١ ايؿعٛبات اييت تٛاج٘ ا

املسأ٠ يف صبتُعٓا املطًِ  نُا مشًت َطتحدات ٖرا ايعاّ َٛاؾك١ مسٛٙ ع٢ً تؿعٌٝ أعُاٍ َهتب ايعٌُ ايتطـٛعٞ يًرخ ٚايصٜاز٠ 

طٛعٞ  ٜٚعٌُ املهتب ع٢ً ايتٓطٝل ٚايتهاٌَ بني ازبٗات اسبه١َٝٛ يٝهٕٛ مبثاب١ َعـ١ً َٛذـد٠ تٓدزد ذبتٗا يمٝ  اشبدَات ايت

 .اشباؾ١ ٚاشبري١ٜ اييت تكدّ ٚتطتؿٝد َٔ اشبدَات ايتطٛع١ٝ يف اسبخ ٚايعُس٠ ٚاضتكطاب ٚتٛجٝ٘ املتطٛعني يتًو ازبٗات
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 دقُقت نحافالث تزحُم انحجاج 180
 

 َه١ املهس١َ  -زٜإ َكالٕ 

 

ذددت ازبٗات املع١ٝٓ خبد١َ اسبحاد االث ضاعات نرد أقؿ٢ يبكا٤ ذاؾالت ايٓكٌ أآا٤ َسذ١ً تسذٌٝ اسبحاد ذبطب َٓر خسٚجٗا 

ٚقاٍ املؿدز إٕ ع١ًُٝ املتابع١ ٚاملساقب١ تبدأ َٔ غسنات  .َؿدز َطً « َه١«َٔ طباشٕ غسنات ايٓكٌ  ٚذيو حبطب َا أٚقر٘ يـ

تأند َٔ آي١ٝ ايعٌُ  ٚيف ذاي١ املدايؿات تطرب اسباؾالت اييت دباٚشت ؾرت٠ ايطُاح ذت٢ ٚإٕ ناْت ايٓكٌ بايتٛاؾٌ َ  ضا٥كٝٗا ٚاي

ضب١ًُ باألَتع١ ٚذبٌُٝ صبُٛعات اشبد١َ املٝدا١ْٝ تهايٝـ غسا٤ ايترانس َٚا ٜرتتب ع٢ً تأخري ضؿس اسبحاد ٚإؾداز اعتُادات 

املؿدز إىل تٛع١ٝ َٓطٛبٞ املؤضطات بعدد َٔ ايٓكاط امل١ُٗ خالٍ َسذ١ً ٚأغاز  .جدٜد٠ يٓكًِٗ َٚػادزتِٗ إىل بالدِٖ أٚ املد١ٜٓ

املػادز٠  َٓٗا تطٌٗٝ ٚتطسٜ  نٌ اإلجسا٤ات املتعًك١ مبسذ١ً املػادز٠  ٚتٓعِٝ جدٍٚ ايتؿٜٛخ ذطب َٛاعٝد ذحٛشات ضؿسِٖ  

ايتأخري ٚايتأنٝد ع٢ً أ١ُٖٝ املسٚز مبسانص َساقب١ ٚايتٓطٝل املبهس َ  ايٓكاب١ ايعا١َ يًطٝازات يتٛؾري اسباؾالت املطًٛب١ يكُإ عدّ 

ايتؿٜٛخ  ٚذبدٜث بٝاْات اسباضب اآليٞ َٚتابع١ بٝاْات ايرتذٌٝ ٚتٛؾري أَانٔ طبؿؿ١ يساذ١ ايطا٥كني أآا٤ ٚجٛدِٖ يف اجملُٛع١ 

سبسف ع٢ً اضتالّ اسباؾالت َٔ ٚااليتصاّ بايتٛقٝت ايصَين احملدد يًُػادزٜٔ إىل املد١ٜٓ ٚعدّ ذبٌُٝ األَتع١ داخٌ اسباؾالت ٚا

َٔ جٗت٘ أٚقح ز٥ٝظ صبُٛع١ َٝدا١ْٝ املطٛف ذطٔ َٝالد إٔ ٖرا ايكساز مل ٜدزع بعٓا١ٜ  ٚعًل أخطا٤  .غسنات ايٓكٌ حباي١ جٝد٠

عٌُ اآلخسٜٔ ع٢ً ذطاب اجملُٛعات املٝدا١ْٝ ٚذحِ املطٛؾني َٔ خالٍ ضباضب١ غسنات ايٓكٌ غري املتعا١ْٚ  خاؾ١ ٚإٔ ْكٌ اسبحاد 

ٚزأ٣ املطٛف ٜاضس ضببٛب إٔ ايكساز صبرـ سبكٛم اجملُٛعات املٝدا١ْٝ ٚمل ٜساع خطط إداز٠ املسٚز  .َػرتى بني نٌ األطساف

ٚتٛاقٝت ايرز٠ٚ يًُدازع ٚاملٛظؿني  ٚال ٜٓاضب طبٝع١ ايصذاّ داخٌ ايعاؾ١ُ املكدض١ ٚخاؾ١ املٓطك١ املسنص١ٜ  ٚال ميهٔ ذبٌُٝ 

 .ٝ املطٛؾني ؾكط أخطا٤ ازبُ
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 تىافذ وفىد انحجاج نمعزض وكانت شؤون انمسجذ انىبىٌ انشزَف بانمذَىت
 

 07/10/2015األزبعا٤  املد١ٜٓ املٓٛز٠ -شاٖد ؾادم خبؼ 

تٛاؾٌ ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطحد ايٓبٟٛ تهثٝـ جٗٛدٖا يف خد١َ شا٥سٟ املطحد ايٓبٟٛ َٔ اسبحاد ايرٜٔ مل ٜصٚزٚا 

( يف ْطدتٗا ايثايث١ ٜٚطتُس َعسض ٚناي١ 3و قُٔ )نم١ً خد١َ اسباد ٚايصا٥س ٚضاّ ؾدس يٓا املطحد ايٓبٟٛ يف املٛضِ األٍٚ  ٚذي

ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطحد ايٓبٟٛ اضتكباٍ ٚؾٛد اسبحاد ؾباذا َٚطا٤  ٚايػسح مهِ عٔ اشبدَات اييت تكدَٗا ذه١َٛ املًُه١ 

يو اشبدَات ايعع١ُٝ يصا٥سٟ املطحد ايٓبٟٛ  أٚقح ذيو َدٜس ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف ايتٛضعات يف املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜـ  ٚنر

َعسض ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطحد ايٓبٟٛ ؾاٜص بٔ عًٞ ايؿاٜص بإٔ املعسض ٜطتكبٌ طالب املدازع ٚاملعاٖد ٚازباَعات 

ٖـ ٖٚٛ حيهٞ تازٜذ بٓا٤ املطحد 1423ّ ٚقد مت اؾتتاح َعسض ٚناي١ ايس٥اض١ ايعا١َ يػؤٕٚ املطحد ايٓبٟٛ يف عا  .ٚايصٚاز طٛاٍ ايعاّ

إىل عٗد تٛضع١ خادّ  -ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ-ايٓبٟٛ ٚاملساذٌ اييت َس بٗا عرب ايتازٜذ َٔ بٓا٤ املطحد ايٓبٟٛ يف عٗد ايسضٍٛ 

 .اسبسَني ايػسٜؿني
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 وسَز األوقاف انسىداوٍ: انممهكت تبذل جهىًدا كبُزة نزاحت انحجاج
 

 07/10/2015األزبعا٤  ملهس١ََه١ ا -ضبُد زاب  ضًُٝإ 

ّٛٙ ٚشٜس اإلزغاد ٚاألٚقاف يف يمٗٛز١ٜ ايطٛدإ ايدنتٛز ايؿاتح تاد ايطس بازبٗٛد اييت تبرمها ذه١َٛ خادّ اسبسَني ايػسٜؿني املًو  ْ

ذه١َٛ ٚغعب ضًُإ بٔ عبدايعصٜص يف ضبٌٝ زاذ١ ذحاد بٝت اهلل اسبساّ  ٚتكدِٜ أؾكٌ اشبدَات مهِ  ٚأعسب عٔ غهس ٚاَتٓإ 

  .ايطٛدإ ايػكٝل مهرٙ ازبٗٛد  ضا٥اًل اهلل تعاىل إٔ ٜٛؾل املًُه١ ذه١ًَٛ ٚغعًبا يًُصٜد يتركٝل زاذ١ قٝٛف ايسنمٔ

 جا٤ ذيو خالٍ اضتكباٍ ايدنتٛز عبداهلل بٔ عبداحملطٔ ايرتنٞ األَني ايعاّ يسابط١ ايعامل اإلضالَٞ ي٘ يف َكساألَا١ْ ايعا١َ 

ع٢ً ازبٗٛد  -ذؿع٘ اهلل-س غهسٙ سبه١َٛ خادّ اسبسَني ايػسٜؿني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛد ٚقدّ ايٛشٜ .يسابط١

ٚقد ْاقؼ ازباْبإ خالٍ ايًكا٤ عدًدا  .ايهبري٠ اييت قدَتٗا شبد١َ قٝٛف ايسنمٔ يف َٛضِ اسبخ َٔ خالٍ تٝطري ناؾ١ ايطبٌ مهِ

ملؤمتسات  ٚإظباش َٗاّ ايعٌُ اإلضالَٞ املػرتى يف صباالت ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ يف َٔ ايككاٜا املػرتن١ املتعًّك١ بايتعإٚ يف عكد ا

ٚأعسب ٚشٜس اإلزغاد ٚاألٚقاف عٔ زغب١ ٚشازت٘ باضتُساز ايتعإٚ َ  ايسابط١  ٚزذب ايدنتٛز ايرتنٞ بايتعإٚ يف نٌ صباٍ  .إؾسٜكٝا

 .خيدّ اإلضالّ ٚاملطًُني
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 مخانفت 794بالًغا فٍ مزكش انتحكم وسجهىا  77743انهىاء سبُه: استقبهىا 
 إَقاف انتفىَج عه مبىُُه مخانفُه ألوظمت انسالمت

 

أند َدٜس عاّ ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ايًٛا٤ شٖري بٔ أنمد ضبٝ٘ إٔ ؾسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ يف َٛضِ اسبخ األٍٚ ضحًت 

َٔ املباْٞ املدايؿ١ ألْع١ُ ايطال١َ نُا  2طبايؿ١ ؾُٝا مت إٜكاف ايتؿٜٛخ عٔ عدد  594يؿات اييت بًػت ايعدٜد َٔ املالذعات ٚاملدا

 .بالًغا جا٤ ذيو يف ٖرا اسبٛاز 35347ضحٌ َسنص ايترهِ ٚايتٛجٝ٘ بالغات ٚؾًت إىل 

 َا ٖٞ آي١ٝ اسبؿٍٛ ع٢ً تؿسٜح اإلضهإ؟ **

ًٝا ٚايطاق١ االضتٝعاب١ٝ اِ ٜكّٛ بعد ذيو بتكدِٜ طًب  ٜكّٛ املٛاطٔ بتؿٜٛض َهتب ٖٓدضٞ بإعداد تكسٜس ؾين عٔ ضال١َ املب٢ٓ إْػا٥

يًدؾاع املدْٞ إلؾداز ايتؿسٜح ٜٚتِ املتابع١ ٚايهػـ إلؾداز تؿسٜح ايدؾاع املدْٞ بعد انتُاٍ ناٌَ َتطًبات ايطال١َ اييت تػٌُ 

از املٛاؾك١ ٜتِ إزضاٍ املٛاؾك١ إىل زب١ٓ اإلضهإ إلؾداز ايتؿسٜح أْع١ُ اإلطؿا٤ ٚاإلْراز ٚايطال١َ ٚؾل ايال٥ر١ املعتُد٠ بعد إؾد

  .ايٓٗا٥ٞ َٔ ايًح١ٓ

 طبايؿ١ 594 

 نِ عدد املدايؿات اييت ضحًت يف َٛضِ اسبخ األٍٚ؟ **

تدصٜٔ طبايؿ١ تسنصت أغًبٗا يف اي 594زؾدت ؾسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ يف املٛضِ األٍٚ ايعدٜد َٔ املالذعات ٚاملدايؿات ٚاييت بًػت 

غري ايٓعاَٞ ٚايطبذ داخٌ ايػسف ٚإغالم ٚضا٥ٌ ايطال١َ ٚإقؿاٍ طبازد ايطٛازئ ٚإعاق١ ضبٌ اشبسٚد ٚاضتدداّ ايكبٛ يًّٓٛ َٔ قبٌ 

 ايعاًَني ٖٚرٙ املدايؿات ذات خطٛز٠ ٜٚتِ َعازبتٗا ؾًٛزا ٚال ٜػادز َطؤٍٚ ايطال١َ املٓػأ٠ ذت٢ ٜتأند إٔ يمٝ  املدايؿات متت إشايتٗا

ي١ تهسازٖا ٜتِ إذايتٗا إىل زب١ٓ ايٓعس يف املدايؿات ٚايعٌُ جاٍز َٔ ازباْب ايٛقا٥ٞ ع٢ً َداز ايعاّ ٜٚتِ تهثٝـ ايعٌُ خالٍ ٚيف ذا

 .َٛاضِ اسبخ ٚايعُس٠ ٚتعٌُ ؾسم ايطال١َ ع٢ً قبط املدايؿات ع٢ً َداز ايطاع١ خالٍ َٛضِ اسبخ

  خط١ ايطٛازئ

 نٝـ ْؿرمت خط١ املٛضِ األٍٚ؟ **

ط١ ايطٛازئ ملدٜس١ٜ ايدؾاع املدْٞ مبٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚاملعتُد٠ َٔ قبٌ مسٛ ٚيٞ ايعٗد ْا٥ب ز٥ٝظ صبًظ ايٛشزا٤ ٚشٜس مت ٚق  خ

 ايداخ١ًٝ َٛق  ايتٓؿٝر نُا مت تٓؿٝر خط١ ايدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٖٚٞ ع٢ً َٛمسني ٚمت تٓؿٝر املسذ١ً األٚىل يف املٛضِ األٍٚ

ذٟ ايكعد٠ ٚذيو بتهثٝـ ؾسم اإلغساف ايٛقا٥ٞ ع٢ً املٛاق  اييت ٜستادٖا اسبحاد ٚنريو ع٢ً ايؿٓادم ٚدٚز ايصٚاز  ٚذيو يف غس٠ غٗس

املدؿؿ١ يطهٔ اسبحاد ٚق٠ٛ دعِ املطحد ايٓبٟٛ ايػسٜـ ٚبتُسنص عدد َٔ ايؿسم ايثابت١ ٜطاْدٖا عدد َٔ ايؿسم املٛمس١ٝ داخٌ 

خطٛز٠ ٚتػٗد نثاؾ١ نبري٠ َٔ اسبحاد ٚشٚاز َطحد زضٍٛ اهلل عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ ٚع٢ً املد١ٜٓ املٓٛز٠ يف املٛاق  اييت تػهٌ 

ؿ١ٝ ايطسم املؤد١ٜ َٔ ٚإىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚمت دبٗٝص ٖرٙ ايؿسم باآليٝات املٓاضب١ ٚايك٣ٛ ايبػس١ٜ َٔ ايكباط ٚاألؾساد املؤًٖني ع٢ً نٝ

ٚذيو بتؿعٝد آخس ذاد َٔ املد١ٜٓ املٓٛز٠  1436 -12 -7ألٍٚ اْتٗت بٓٗا١ٜ ّٜٛ َٛاج١ٗ املداطس املدتًؿ١ ٚآخس َساذٌ خط١ املٛضِ ا

إىل َه١ املهس١َ ٖرا َ  تٛاؾٌ أعُاٍ ايؿسم املٛمس١ٝ ٚايداخ١ًٝ أٚع٢ً ايطسم املؤد١ٜ إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ خد١َ يصٚاز َطحد املؿطؿ٢ 

إجاش٠ عٝد األقر٢ املبازى ٚايرٜٔ قدَٛا َٔ يمٝ  أعبا٤ املًُه١ ٖرا ٚمت عًٝ٘ ايؿال٠ ٚايطالّ ايرٜٔ تٛاؾدٚا إىل املد١ٜٓ املٓٛز٠ خالٍ 

 ملطح غاٌَ زبُٝ  ايدٚز ٚايؿٓادم اضتعداًدا ملٛضِ َا بعد اسبخ  1436 -12 -13ذت٢  -12 -7إعداد خط١ ٚقا١ٝ٥ خالٍ ايؿرت٠ َٔ 

  .مت دعِ ٖرٙ ايك٣ٛ بعدد َٔ ايكباط ٚاألؾساد ٚاآليٝات
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 ١ املٛضِ األٍٚ ٚايثاْٞ؟َا ٖٛايؿسم بني خط **

بعد ظباح خط١ املٛضِ األٍٚ بؿكٌ َٔ اهلل عص ٚجٌ ٚاشبسٚد َٔ املٛضِ بدٕٚ ذٛادث غسعٓا يف تٓؿٝر خط١ املٛضِ ايثاْٞ ٚاييت تطتُس 

 .ٖٚرٙ اشبط١ ال ٜٛجد اختالف يف تٓؿٝرٖا عٔ خط١ املٛضِ األٍٚ إال يف األٚقات ايص١َٝٓ 1437ذت٢ َٓتؿـ غٗس ضبسّ عاّ 

  اف ايتؿٜٛخإٜك

ٍٕ ضه١ٝٓ أٚدباز١ٜ يف َٛضِ اسبخ؟ **  ٌٖ مت إغالم َبا

َٔ املباْٞ املدايؿ١ ألْع١ُ ايطال١َ ٚمل ٜتِ تاليف املدايؿات َٔ قبٌ ايعاًَني يف ٖرٙ املٓػأ٠ يٛجٛد  2ْعِ مت إٜكاف ايتؿٜٛخ عٔ عدد 

خ بعدّ تطهني اسبحاد بٗا ذت٢ ٜتِ إشاي١ ٖرٙ خطٛز٠ ع٢ً قٝٛف ايسنمٔ ٚيريو مت إٜكاف ايتؿٜٛخ بتٓطٝل َ  ؾسع ٚشاز٠ اسب

 .املدايؿات

 بالًغا 35347

  خالٍ َٛضِ اسبخ نِ اضتكبًت غسؾ١ عًُٝات َدْٞ املد١ٜٓ َٔ بالغات؟ **

ٜطتكبٌ َسنص ايترهِ ٚايتٛجٝ٘ ايعدٜد َٔ ايبالغات ضٛا٤ َا خيتـ بأعُاٍ ايدؾاع املدْٞ أٚازبٗات املع١ٝٓ بتدابري ايدؾاع املدْٞ 

ايبالغات ٜتِ َباغستٗا َٔ قبٌ املعٓٝني يدٜٓا ذطب االختؿاف ٚايبالغات اييت ربـ ازبٗات األخس٣ ٜٚتِ متسٜسٖا بعد إشاي١  ٖٚرٙ

بالًغا َٓٗا َا خيتـ باسبٛادث ؾبًؼ  35347اشبطٛز٠  ٚضحٌ َسنص ايترهِ ٚايتٛجٝ٘ باإلداز٠ ايعا١َ يًدؾاع املدْٞ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ 

بالؽ ذادث إْكاذ ٚيمٝعٗا بالغات سبٛادث بطٝط١ ٚهلل اسبُد ٖٚٞ ايبالغات اييت  254بالؽ ذادث ذسٜل  292بالؽ ذادث َٓٗا  546

 .ٜباغسٖا ايدؾاع املدْٞ ع٢ً َداز ايعاّ

  عكٛبات املدايؿني

 َا ٖٞ ايعكٛبات اييت ترتتب ع٢ً طبايؿٞ اغرتاطات ايطال١َ؟ **

بعد َساذٌ اإلْراز اشبطٞ ٚايتعٗد بإٜكاف تؿٜٛخ اسبحاد إىل ٖرٙ املٓػأ٠ ٚقبط ترتتب ع٢ً طبايؿٞ أْع١ُ ايطال١َ عدد َٔ ايعكٛبات 

املدايؿ١ ايٓعا١َٝ حبل َػػٌ ٖرٙ املٓػأ٠ ٚإذايتٗا إىل زب١ٓ ايٓعس يف املدايؿات إلٜكاع املدايؿ١ املاي١ٝ ايٓعا١َٝ يهٌ طبايؿ١ ٚعبٔ 

 .٢ً ذبكٝل أع٢ً َطتٜٛات ايطال١َ يف َٓػآتًُِْٗظ ْٚكدز زبُٝ  املٓػآت تعاْٚٗا َ  ايدؾاع املدْٞ ٚذسؾِٗ ع

  آيٝات جدٜد٠

  َا ٖٛازبدٜد يدٜهِ يف َٛضِ اسبخ؟ **

ازبدٜد يدٜٓا َا ْؿدس ب٘ يمًٝعا َٔ تٛؾري ايعدٜد َٔ اآليٝات ازبدٜد٠ ٚاسبدٜث١ اييت ٚؾستٗا ذه١َٛ خادّ اسبسَني ايػسٜؿني زبٗاش 

طال١َ ٚضٝازات اإلطؿا٤ ٚاإلْكاذ املتطٛز٠ ٚاآلي١ٝ املصدٚج١ ٚايدزاجات ايٓاز١ٜ ألعُاٍ ايدؾاع املدْٞ َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املثاٍ ضٝازات اي

  .ايطال١َ

  خطط بد١ًٜ

  ٌٖ يدٜهِ خط١ بد١ًٜ اذتٝاط١ٝ يًطٛازئ؟ **

ط ايبد١ًٜ ْعِ تٛجد ايعدٜد َٔ اشبطط ملٛاج١ٗ املداطس احملت١ًُ ٚؾل اشبط١ املعد٠ ٚاشبطط ايتؿؿ١ًٝٝ يإلخال٤ ايطيب ٚاإلٜٛا٤ ٚاشبط

ألعُاٍ ايدؾاع املدْٞ ٚاشبطط اييت ٜتِ َٔ خالمها ايعٌُ َ  ازبٗات املع١ٝٓ بتدابري ايدؾاع املدْٞ يًدسٚد خبط١ عٌُ ٚاذد٠ َٚس١ْ 

ميهٔ تهٝؿٗا سباي١ ايطٛازئ ايكا١ُ٥ ٚاشبطط ايبد١ًٜ ذطب َكتكٝات املٛقـ ٚاْعكاد ايًح١ٓ ايؿٛز١ٜ ط١ًٝ َٛضِ اسبخ يًتدخٌ 

يطٛازئ ٖٚٓاى خطط يهٌ خطس ٚزد قُٔ خط١ تٓؿٝر أعُاٍ ايدؾاع املدْٞ ٚقت ايطٛازئ ضبدد بٗا أدٚاز يمٝ  ايؿٛزٟ ٚقت ا

 .ازبٗات اسبه١َٝٛ

 َٛاق  اإلٜٛا٤
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 ٌٖ يدٜهِ َٛاق  يإلٜٛا٤ يف ذاٍ ذدٚث نٛازث ال مسح اهلل؟ **

ع١ٝٓ بريو ٖٚٞ َٛشع١ ع٢ً يمٝ  أذٝا٤ املد١ٜٓ املٓٛز٠ بايؿعٌ ٜٛجد ايعدٜد َٔ َٛاق  اإلٜٛا٤ املعتُد٠ ٚاملعد٠ َطبًكا َ  ازبٗات امل

عًِٝ الضتدداَٗا عٓد اسباج١ ال قدز اهلل َٚٔ خالٍ ؾسم اسبُا١ٜ املد١ْٝ اييت تعٌُ بايتٓطٝل َ  ١٦ٖٝ ايطٝاذ١ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚإداز٠ ايت

سٜاق١ٝ ٚبٝت ايػباب ٚاملدازع اييت ميهٔ االضتؿاد٠ ٚؾسع ٚشاز٠ ايتحاز٠ يت١٦ٝٗ ايػكل املؿسٚغ١ ٚايؿٓادم ٚقؿٛز األؾساح ٚاألْد١ٜ اي

َٓٗا يف ذاالت ايطٛازئ ٚتطحٌٝ طاقتٗا االضتٝعاب١ٝ ٚاملطؤٚيني عٓٗا ٚأزقاّ ايتٛاؾٌ َعِٗ الضتدداَٗا عٔ ٚقٛع أٟ طازئ ال مسح 

  .اهلل

  تعإٚ ٚتٓطٝل

 َا اآلي١ٝ اييت تعًُٕٛ عًٝٗا َ  ايكطاعات املع١ٝٓ باسبخ؟ **

ٚتٓطٝل َطتُس َ  يمٝ  ازبٗات اسبه١َٝٛ ٚاأل١ًٖٝ املع١ٝٓ بتدابري ايدؾاع املدْٞ ٚازبٗات املع١ٝٓ خبد١َ ذحاد بٝت اهلل ٖٓاى تعإٚ 

اسبساّ ٚشٚاز َطحد ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ٚذيو ٚؾل تٛجٝٗات ؾاذب ايطُٛاملًهٞ األَري ؾٝؿٌ بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص أَري 

زب١ٓ اسبخ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ ٚذيو ٚؾل خطط َعد٠ َطبًكا يهٌ ج١ٗ َٔ ٖرٙ ازبٗات اييت تكدّ خدَات َٓطك١ املد١ٜٓ املٓٛز٠ ز٥ٝظ 

 .يًرحاد
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 

 : ٌسرنا تلقً هالحظاتكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،هع وافر التحٍة

 

 إدارة العالقات العامة واإلعالممدير 

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 اإلعداد والتنسيق

 هجاهد نور الزهاى "  -  عبدالعزٌز الصاعدي "

mailto:T-Elyas@Adilla.com.sa

