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 رئٍس انطٍزاٌ انًذًَ ٌخفقذ يدًع صاالث انحح ٔانعًزة

 

 و ّاع 2015أغططظ  28ٍـ املْاؾل  1436ذّ الكعدٗ  13السٓاض 

 

زٜٔظ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ األضتاذ ضلٔناٌ بً عبداهلل اؿنداٌ بصٓازٗ تؿكدٓ٘ جملنع صاالت اؿر ّالعنسٗ  قاو معالٕ

صال٘ ّبعض املساؾل اؿْٔٓ٘ املطاىدٗ يف  14مبطاز امللو عبد العصٓص الدّلٕ ظدٗ ، مشلت صاالت الطؿس باجملنع ّالبالػ٘ 

الضتكبال ّمػادزٗ سذاز بٔت -أٓدٍا اهلل-ّاإلمهاىات اليت ّؾستَا الدّل٘  اجملنع للْقْف عً نجب علٙ االضتعدادات

 . اهلل اؿساو ّاليت مً غأىَا أٌ تعنل علٙ تطَٔل سسنيت قدّو ّضؿس اؿذاز بهل ٓطس ّطنأىٔي٘

العاو ّاضتنع معالُٔ إىل غسح مؿصل مً مدٓس فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ خالد اؿسبٕ عً نٔؿٔ٘ تيؿٔر خط٘ اؿر هلرا 

يف اضتكبال الكادمني للشر بالتيطٔل مع اؾَات العامل٘ باملطاز ّاملعآري الكٔاضٔ٘ اليت ٓته تطبٔكَا لتكلٔص ّقت إىَاٛ 

ننا اطلع زٜٔظ الطرياٌ املدىٕ علٙ اـط٘ ّاآللٔ٘ اليت ٓته مبْدبَا ؼْٓل  .دقٔك٘ 45ضاعات إىل  3إدساٛات اؿذاز مً 

للكدّو ؾكط خالل ؾرتٗ قدّو اؿذاز ّؼْٓلَا إىل صاالت مػادزٗ خالل ؾرتٗ املػادزٗ ّذلو  مجٔع صاالت اجملنع إىل صاالت

ّقد مشلت شٓازٗ اؿنداٌ غسؾ٘ العنلٔات املػرتن٘ اليت تعنل علٙ مداز  .لصٓادٗ الطاق٘ االضتٔعابٔ٘ للصاالت يف نل مسسل٘

بل إمازٗ ميطك٘ مه٘ املهسم٘ ّتطه العدٓد مً اؾَات ضاع٘ ْٓمٔا ّتتبع ؾي٘ التيطٔل ّاملتابع٘ ّاملػهل٘ مً ق 24الـ 

ّالتكٙ معالُٔ خالل تؿكدِ مليطك٘ البالشا )اـٔاو اـازدٔ٘( باؿذاز مسسبا بُ ّبْصْهله إىل ازض  .املعئ٘ غدم٘ اؿذاز

أٌ إمجالٕ عدد مً داىبُ أّضح مدٓس عاو مطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ عبداؿنٔد أبالعسٖ  .اؿسمني ضاملني مطنٝيني

زسالت اؿر اليت ّصلت إىل فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ مبطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ستٙ ْٓو صباح ْٓو أمظ اـنٔظ 

 .ألـ(ساز 100زسل٘ أقلت علٙ متيَا أنجس مً )( 469) بلؼ سْالٕ

بدآ٘ غَس ذٖ اؿذ٘ الكادو مبعدل  ّمً املتْقع اٌ تصداد عدد السسالت اـاص٘ باؿر، تصاعدٓا إىل اٌ ٓصل مسسل٘ الرزّٗ

 .زسل٘ ْٓمٔا خالل مسسل٘ قدّو اؿذاز 144ضت زسالت يف الطاع٘ بإمجالٕ 

ًَٔ أبا العسٖ أٌ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ بالتعاٌّ مع الكطاعات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ تعنل ضْٓا علٙ ؼكٔل زاس٘ ضْٔف  ّب

عْدتَه إىل دٓازٍه ّباعتباز مطازٖ امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ظدٗ ّاألمري  السمحً ّتأمني ضالمتَه بدٛ مً قدّمَه ّستٙ

قند بً عبدالعصٓص الدّلٕ باملدٓي٘ امليْزٗ أّل مسؾكني ٓكدماٌ خدماتَنا للشذاز عيد قدّمَه دْا لرا ؾاٌ اهلٔٝ٘ نسضت 

إلغازٗ إىل اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ ّػدز ا .دَْدٍا مع بكٔ٘ الكطاعات األخسٚ بإعداد الرتتٔبات العنلٔ٘ الضتكباهله

ّمجٔع اإلدازات املدتص٘ يف نل الكطاعات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ العامل٘ يف مطاز امللو عبدالعصٓص قد اؽرت نامل 

االضتعدادات الالشم٘ ـدم٘ ضْٔف بٔت اهلل اؿساو الكادمني مً نل أقطاز العامل ّإىَاٛ إدساٛاتَه ّتطدري نل 

 .ىَاٛ ّصْهله عرب اجملنع ّمً ثه إىل األزاضٕ املكدم٘ بٔطس ّضَْل٘اإلمهاىات إل
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 رئٍس انطٍزاٌ انًذًَ ٌخفقذ يدًع صاالث انحح ٔانعًزة
 

 السٓاض -ّاع 

 29/08/2015الطبت 

 

مبطاز  قاو معالٕ زٜٔظ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ ضلٔناٌ بً عبداهلل اؿنداٌ بصٓازٗ تؿكدٓ٘ جملنع صاالت اؿر ّالعنسٗ

صال٘ ّبعض املساؾل اؿْٔٓ٘ املطاىدٗ يف اجملنع  14امللو عبد العصٓص الدّلٕ ظدٗ، مشلت صاالت الطؿس باجملنع ّالبالػ٘ 

الضتكبال ّمػادزٗ سذاز بٔت اهلل -أٓدٍا اهلل-للْقْف عً نجب علٙ االضتعدادات ّاإلمهاىات اليت ّؾستَا الدّل٘ 

 . تطَٔل سسنيت قدّو ّضؿس اؿذاز بهل ٓطس ّطنأىٔي٘اؿساو ّاليت مً غأىَا أٌ تعنل علٙ 

ّاضتنع معالُٔ إىل غسح مؿصل مً مدٓس فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ خالد اؿسبٕ عً نٔؿٔ٘ تيؿٔر خط٘ اؿر هلرا العاو 

ّقت إىَاٛ  يف اضتكبال الكادمني للشر بالتيطٔل مع اؾَات العامل٘ باملطاز ّاملعآري الكٔاضٔ٘ اليت ٓته تطبٔكَا لتكلٔص

ننا اطلع زٜٔظ الطرياٌ املدىٕ علٙ اـط٘ ّاآللٔ٘ اليت ٓته مبْدبَا ؼْٓل  .دقٔك٘ 45ضاعات إىل  3إدساٛات اؿذاز مً 

مجٔع صاالت اجملنع إىل صاالت للكدّو ؾكط خالل ؾرتٗ قدّو اؿذاز ّؼْٓلَا إىل صاالت مػادزٗ خالل ؾرتٗ املػادزٗ ّذلو 

ّقد مشلت شٓازٗ اؿنداٌ غسؾ٘ العنلٔات املػرتن٘ اليت تعنل علٙ مداز  .٘ للصاالت يف نل مسسل٘لصٓادٗ الطاق٘ االضتٔعابٔ

ضاع٘ ْٓمٔا ّتتبع ؾي٘ التيطٔل ّاملتابع٘ ّاملػهل٘ مً قبل إمازٗ ميطك٘ مه٘ املهسم٘ ّتطه العدٓد مً اؾَات  24الـ 

شا )اـٔاو اـازدٔ٘( باؿذاز مسسبا بَه ّبْصْهله إىل ازض ّالتكٙ معالُٔ خالل تؿكدِ مليطك٘ البال .املعئ٘ غدم٘ اؿذاز

 .اؿسمني ضاملني مطنٝيني

مً داىبُ أّضح مدٓس عاو مطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ عبداؿنٔد أبا العسٖ أٌ إمجالٕ عدد زسالت اؿر اليت ّصلت إىل 

( زسل٘ أقلت علٙ  469أمظ اـنٔظ بلؼ سْاىل )فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ مبطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ستٙ صباح ْٓو 

 .ألـ(ساز 100متيَا أنجس مً )

ّمً املتْقع اٌ تصداد عدد السسالت اـاص٘ باؿر، تصاعدٓا إىل اٌ ٓصل مسسل٘ الرزّٗ بدآ٘ غَس ذٖ اؿذ٘ الكادو مبعدل 

 .زسل٘ ْٓمٔا خالل مسسل٘ قدّو اؿذاز 144ضت زسالت يف الطاع٘ بإمجالٕ 

ًَٔ أبا العسٖ أٌ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ بالتعاٌّ مع الكطاعات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ تعنل ضْٓا علٙ ؼكٔل زاس٘ ضْٔف  ّب

السمحً ّتأمني ضالمتَه بدٛا مً قدّمَه ّستٙ عْدتَه إىل دٓازٍه ّباعتباز مطازٖ امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ظدٗ ّاألمري 

يْزٗ أّل مسؾكني ٓكدماٌ خدماتَنا للشذاز عيد قدّمَه دْا لرا ؾاٌ اهلٔٝ٘ نسضت قند بً عبدالعصٓص الدّلٕ باملدٓي٘ امل

 .دَْدٍا مع بكٔ٘ الكطاعات األخسٚ بإعداد الرتتٔبات العنلٔ٘ الضتكباهله

يف ّػدز اإلغازٗ إىل اٌ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ ّمجٔع اإلدازات املدتص٘ يف نل الكطاعات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ العامل٘ 

مطاز امللو عبدالعصٓص قد اؽرت نامل االضتعدادات الالشم٘ ـدم٘ ضْٔف بٔت اهلل اؿساو الكادمني مً نل أقطاز العامل 

 .ّإىَاٛ إدساٛاتَه ّتطدري نل اإلمهاىات إلىَاٛ ّصْهله عرب اجملنع ّمً ثه إىل األزاضٕ املكدم٘ بٔطس ّضَْل٘
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 نًُسٕبً انصحت: انخطعٍى قبم انًطانبت بًسخحقاث انحح انضٌٕهع
 

 

 

 ددٗ -أمحد اؾَين 

 29/08/2015الطبت 

 

تعنًٔنا بػأٌ االغرتاطات الصشٔ٘ املتطني٘ التطعٔه بلكاسٕ االىؿلْىصا  أصدز ىاٜب ّشٓس الصش٘ محد بً قند الطْٓلع

ّاؿنٙ املدٔ٘ الػْنٔ٘ للؿٝات املستبط٘ مبْضه اؿر ّعطب التعنٔه ٓته إلصاو مدٓسٖ الػؤٌّ الصشٔ٘ باالطالع علٙ 

 .غَادٗ التطعٔه للنْظؿني لدَٓا ضد االىؿلْىصا املْمسٔ٘ قبل املطالب٘ بصسف مطتشكات اؿر
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 أنف خزٌطت ٔرقٍت ٔانكخزٍَٔت نهحداج 033انبزٌذ ٌقذو 
 

 السٓاض – مه٘

 

تبدأ مؤضط٘ الربٓد الطعْدٖ غدا تيؿٔر خطتَا ملْضه سر ٍرا العاو، 

مهتبا بسٓدٓا متجل عدد  19قسو، ّذلو مً خالل  15ّتطتنس ستٙ 

ألـ خسٓط٘ ّزقٔ٘  300مسانص تكدٓه اـدم٘ يف مه٘ ّاملػاعس ّ

 .ّالهرتّىٔ٘ للشذاز ّالعاملني يف اؿر

ّقال املدٓس العاو لربٓد ميطك٘ مه٘ مسري ماع إٌ اـساٜط تكْد 

اؿذاز ّميطْبٕ اؾَات اؿهْمٔ٘ العامل٘ يف مه٘ ّاملدٓي٘ 

ّاملػاعس املكدض٘ إىل ّدَاتَه خالل مْضه سر ٍرا العاو، مطٔؿا أٌ 

ٓتطنً خسٓط٘ زقنٔ٘ الرٖ  (hajjmap) الربٓد طْز ٍرا العاو مْقع

تؿصٔلٔ٘ للعيآًّ يف مه٘ ّاملػاعس، ّشادت قسنات البشح عرب 

املْقع لتتطنً أمساٛ امليػآت اـدمٔ٘ ّالؿيادم ّزقه املدٔه ّاضه 

 .اؿنل٘ ؿذاز الداخل لتٔطري اضتدالل اؿذاز علَٔا

ّأضاف أٌ خسٓط٘ مه٘ ّاملػاعس ؼدد مجٔع مْاقع مسانص 

املدىٕ ّاهلالل األمحس ّاملطتػؿٔات ّاملسانص الػسط٘ ّالدؾاع 

الصشٔ٘ ّالصٔدلٔات ّالدّاٜس اؿهْمٔ٘ ّمهاتب الربٓد الطعْدٖ 

ّالؿيادم ّاملطادد ّاملسانص التذازٓ٘ ّالطسم ّقطات الْقْد 

 .ّمْاقـ الطٔازات ّاملتيصٍات ّغريٍا مً املساؾل اليت تَه اؿذاز

زٓاال،  25زٓاال ّبسصٔد أضاضٕ  30بطعس  SIM CARD لعاو غسحي٘ لٔبازاّأغاز إىل أٌ الربٓد ٓكدو يف سر ٍرا ا

زٓال تتْؾس يف مجٔع  100إىل  5ّخدمتني مً أصل مخظ خدمات ٍنا تؿعٔل ّبطاقات إعادٗ الػشً ظنٔع ؾٝاتَا مً 

 .مهاتب الربٓد

املهاتب امليتػسٗ داخل مه٘ ّتطعٙ املؤضط٘ إىل شٓادٗ مبٔعاتَا مً ضيدات اهلدٖ ّاألضاسٕ مً خالل ؾسم التطْٓل ّ

املهسم٘ ّيف مجٔع أزداٛ املػاعس املكدض٘، سٔح بلؼ عدد ضيدات اهلدٖ ّاألضاسٕ اليت بٔعت لطْٔف السمحً العاو املاضٕ 

ملْٔىا، إضاؾ٘ إىل بٔع نسّت الػشً ّغساٜح االتصال ّأدَصٗ اؾْال ؾنٔع مكدمٕ  57ضيدا مببلؼ ٓتذاّش  117342

 .املنله٘خدمات االتصاالت يف 
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 أشادوا باهحوام خادم الحرهٍن بالوسلوٍن وهقذساجهن

 حداج فً انحزو انُبٕي: عُاٌت انًًهكت ال يثٍم نٓا

  

 خالد الصآدٖ –املدٓي٘ امليْزٗ 

 و2015اغططظ  29 -ٍـ  1436ذٖ الكعدٗ  14الطبت 

 عّبس عدد مً سذاز بٔت اهلل اؿساو الرًٓ بدؤّا    

أمظ  –زسلتَه ألداٛ املياضو بالْصْل إىل املدٓي٘ امليْزٗ 

عً امتياىَه للننله٘ اليت تبرل الػالٕ ّاليؿٔظ يف  -

خدم٘ اإلضالو ّاملطلنني ّتٔطري أداٛ الؿسٓط٘ ّالصٓازٗ 

بدٜا بطسع٘ إلاش أّزام الكدّو مً خالل الطؿازات 

ٙ ّاالضتكبال ّالرتسٔب يف املياؾر ستٙ إمتاو العبادٗ عل

الْدُ األننل، ّما حياط بُ اؿاز مً زعآ٘ ّعيآ٘ ال 

مجٔل هلا ٓعصشٍا ميعْم٘ نربٚ مً اـدمات اليت تكْو 

بَا مؤضطات سهْمٔ٘ ّأٍلٔ٘، إضاؾ٘ إىل اؾَْد 

 .العنساىٔ٘ ّالتْضعات املَْل٘ للشسمني الػسٓؿني ّاملػاعس املكدض٘ ّالطسم السابط٘

لصني الػعبٔ٘، ما ُٓبرل للشذاز مً ترلٔل الصعاب ّتطَٔل أمْزٍه، مػريًٓ إىل أٌ ّمثً ىْح، محصٗ، أْٓب مً مجَْزٓ٘ ا

التْضعات املتتالٔ٘ اليت أدستَا املنله٘ باتت سدٓح نل مطله يف أصكاع األزض ندلٔل ّاضح علٙ مدٚ اٍتناو قٔادٗ »

 .«املنله٘ باملطلنني ّمكدضاتَه

ل ّبساس٘ اؿذاز ؾالػهس هلل أّال ثه ـادو اؿسمني الػسٓؿني امللو ّقال سذاز الصني، إٌ املنله٘ اٍتنت بأدم التؿاصٔ

ضلناٌ بً عبدالعصٓص ّالػعب الطعْدٖ املطٔاف، الؾتني إىل أٌ ٍرِ السسل٘ اإلمياىٔ٘ ناىت سلنا مير ضيْات عدٓدٗ، ّقد 

قند، قند ؾسدّع، ّأمجع عدد مً سذاز مالٔصٓا ّإىدّىٔطٔا ٍّه غَسٖ  .ؼكل اؿله بهل ٓطس بؿطل اهلل عص ّدل

ّسطني، ىْز ٍادٖ، علٙ أٌ سسص قٔادٗ املنله٘ علٙ سذاز بٔت اهلل اؿساو ّضْٔف السمحً إمنا ٓيبع مً إمياىَه العنٔل 

باملطؤّلٔ٘ امللكاٗ علٙ عاتكَه ّاملتنجل٘ بسعآتَه لهل مطله ٓطري علٙ أزض املنله٘ دٌّ تؿسق٘ يف ذلو بني املْاطيني أّ 

نني، مػٔدًٓ باـدمات ّالتطَٔالت أثياٛ قدّمَه ميٍْني باإلدساٛات الصشٔ٘ االسرتاشٓ٘ اليت اؽرتَا الصاٜسًٓ أّ املكٔ

أما اؿاز ٓعكْب،  .املنله٘ ملْادَ٘ األّبٝ٘ ّاىتػاز األمساض ّتْؾري نل اإلمهاىات لٔؤدٖ املطله مياضهُ بهل ٓطس

علٙ ما تكدمُ مً اٍتناو بطْٔف السمحً الضٔنا نباز الطً ّاؿاد٘ قْلطاٌ مً اهليد ؾكد هلذا بالدعاٛ لكٔادٗ املنله٘ 

ّالعذصٗ ّاملسضٙ، ميٍْني باإلىطاىٔ٘ العنٔك٘ اليت ملطاٍا مً مجٔع العاملني يف خدم٘ الصّاز ّاليت تعد اىعهاضا سكٔكٔا 

 .لصْزٗ املطله الياصع٘ املتبع لطي٘ ىبٔيا قند صلٙ اهلل علُٔ ّضله
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ل عنازٗ املطذد اليبْٖ الػسٓـ اليت تػري إىل مدٚ االٍتناو بجاىٕ اؿسمني الػسٓؿني مً ّأند اؿاداٌ اىبَازٍنا ظنا

ّىِْ عدد مً سذاز تسنٔا ٍّه مؿلْت آٓاٌ، زأٜـ غاٌ،  .قبل دّل٘ دعلت دل اٍتنامَا خدم٘ الدًٓ اإلضالمٕ اؿئـ

ا إلقامتَه ّتطَٔال ؿسنتَه ّتٔطريا ٓاغاز باـدمات ّاإلمهاىات اليت ّضعتَا املنله٘ ـدم٘ ضْٔف السمحً، تٔطري

 .لتأدٓتَه ؾسٓطتَه يف دْ مً الساس٘ ّالطهٔي٘ ّالطنأىٔي٘

ّعّبسّا عً ضعادتَه بالتْضع٘ املنٔصٗ للنطذد اليبْٖ الػسٓـ، مؤندًٓ أٌ ٍرِ التْضع٘ خؿؿت علٙ الصاٜس الصساو ّأعطتُ 

بهل ٓطس، مػٔدًٓ بالتيعٔه املنٔص علٙ مجٔع املطتْٓات الؿسص٘ ألداٛ الصلْات ّشٓازٗ قرب الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضله 

 .األمئ٘ ّاملسّزٓ٘ ّتْؾري اـدمات اليت حيتادَا ضْٔف السمحً
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 يسعفاً ٔيسعفت نخذيت انحداج بانًذٌُت انًُٕرة 1160

 

 و2015اغططظ  29 -ٍـ  1436ذٖ الكعدٗ  14الطبت 

 خالد الصآدٖ -املدٓي٘ امليْزٗ 

 

اهلالل األمحس الطعْدٖ يف املدٓي٘ امليْزٗ دؾعت ٍٔٝ٘     

مْظـ ما بني طبٔب ّمطعـ ّضاٜل،  500بأنجس مً 

 .متطْعا ّمتطْع٘ ـدم٘ اؿذاز 660إضاؾ٘ إىل 

دسٚ اعتناد بسىامر متهامل مً قبل صاسب الطنْ امللهٕ األمري ؾٔصل بً عبداهلل »ّقال خالد الطَلٕ املتشدخ السمسٕ، 

ِ لتكدٓه اـدمات اإلضعاؾٔ٘ الطبٔ٘ 1436ٜٔظ اهلٔٝ٘ للتػػٔل اإلضعايف يف امليطك٘ خالل مْضه سر بً عبدالعصٓص آل ضعْد ز

مْظـ مً أطباٛ ّأخصأٜني ّؾئٕ إضعاف ّطْازئ ّضاٜكني ٓعنلٌْ يف ناؾ٘  500لطْٔف السمحً ّٓيؿر اـط٘ مْ 

يف املسانص اإلضعاؾٔ٘ الداخلٔ٘ ّاـازدٔ٘ الجابت٘ اللذاٌ اإلغساؾٔ٘ ّاإلدازٓ٘ ّالؿئ٘ ّالكٔادات ّتػطٔ٘ العنل اإلضعايف 

 .مسنصًا بدآ٘ مً غسٗ غَس ذٖ الكعدٗ ّستٙ ميتصـ غَس قسو 40ّاملْمسٔ٘ ّاليت مْ 

ننا أٌ طاٜستٕ اإلضعاف اؾْٖ الطعْدٖ علٙ أٍب٘ االضتعداد لتػطٔ٘ مجٔع الطسم املؤدٓ٘ للندٓي٘ امليْزٗ ّداخل اؿدّد 

ابع٘ قْاؾل اؿذٔر مً ّإىل املدٓي٘ ّٓطاىد العنل اإلضعايف بامليطك٘ مخظ ؾسم تدخل متكدو تباغس مجٔع اإلدازٓ٘ للنيطك٘ ّمت

 .اؿاالت ّاؿْادخ بطسع٘ ّمَازٓ٘ عالٔ٘

متطْع٘ ٓعنلٌْ باملطذد اليبْٖ  300متطْعا ّ 360مً غَس ذٖ الكعدٗ بعدد  20ّٓبدأ املتطْعٌْ عنلَه يف ٍرا العاو ْٓو 

السدالٕ ّاليطاٜٕ ّالطاسات احملٔط٘ بَا ّتطاىد تلو الؿسم التطْعٔ٘ الؿسم اإلضعاؾٔ٘ املتنسنصٗ يف الػسٓـ بكطنُٔ 

 .املطذد اليبْٖ الػسٓـ يف أّقات الصلْات ّتهجٔـ الؿسم اإلضعاؾٔ٘ خالل أّقات الرزّٗ املطذد اليبْٖ
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 الولٍك ٌىجه بحقذٌن أفضل الخذهات والحسهٍالت لضٍىف الرحون

 خط أحًز ال ًٌكٍ حدأسِ«.. انححأيٍ »

 

 مياسٕ الػٔباىٕ -السٓاض، تكسٓس 

 

ّدُ خادو اؿسمني الػسٓؿني امللو ضلناٌ بً     

بتكدٓه  -سؿعُ اهلل ّزعاِ-عبدالعصٓص آل ضعْد 

أؾطل اـدمات ّالتطَٔالت لطْٔف السمحً لهٕ 

ٓؤدّا مياضو ٍرا السنً الععٔه مً أزناٌ 

اإلضالو بدزدات عالٔ٘ مً الٔطس ّالطَْل٘ ّاألمً 

ً تألْ دَدًا يف ضبٔل اليَْض بَرِ السضال٘ اإلضالمٔ٘ الععٔن٘ اليت علٙ أٌ املنله٘ ل -سؿعُ اهلل-ّاالطنٝياٌ، مؤندًا 

 .غسف اهلل بَا ٍرِ البالد قٔادٗ ّغعبًا علٙ أننل ّدُ

اضتنسازًا ليَر املنله٘ يف نل عاو يف  -سؿعُ اهلل-ّتأتٕ تْدَٔات خادو اؿسمني الػسٓؿني امللو ضلناٌ بً عبدالعصٓص 

خدم٘ سذاز بٔت اهلل اؿساو، ّأٌ مطؤّلٔ٘ الدّل٘ ػاِ أميَه لٔطت قاًل للنطاّم٘، ػدٓد سسصَا علٙ أداٛ زضالتَا يف 

ّخدمتَه تاز هلرا الْطً ّّادب ٓتػّسف بُ، ّقد ثابست املنله٘ علٙ الكٔاو بْادبَا يف خدم٘ اؿذاز مير أٌ غسؾَا اهلل 

ًٛ يف  محآ٘ املػاعس ّاؿذٔر ّاملياضو أّ سؿغ داىب بَرِ السضال٘ الععٔن٘، ّضذلت متٔصًا غَد لُ العامل باؾدازٗ، ضْا

 .املصاحل الدىْٔٓ٘ مً مياؾع مػسّع٘ للياع ناؾ٘

 زؾض اضتػالل اؿر

 ألغساض ضٔاضٔ٘

ّتسؾض املنله٘ أضتػالل مْضه اؿر مً قبل بعض اؾناعات إلغساض ضٔاضٔ٘ أّ إثازٗ الؿنت، ّٓهتطب زدال األمً 

لو اؾناعات اليت ؼاّل اضتػالل مْضه اؿر ملصاؿَا الطٔاضٔ٘ ّمع مجٔع ػسب٘ ّخربٗ عالٔ٘ يف التعامل مع مجل ت

ّٓهتطب زدال األمً مَازات عالٔ٘ ىتٔذ٘ لتدزٓبات ّدّزات  .األسداخ الطازٜ٘ اليت ؼدخ ال مسح اهلل يف مْضه اؿر

زاضات معٔي٘ ّتأٍٔل مطتنسٗ خيطع هلا ميطْبْ األمً ممً ٓػازنٌْ يف تيعٔه مْاضه اؿر نل عاو، مً خالل خطط ّد

مدزّع مً قبل الكٔادٗ اؿهٔن٘، اليت تعطٕ تْدَٔاتَا بأٌ الْقآ٘ خري مً العالز، ّأٌ التْعٔ٘ ّالتشرٓس ّاؿٔلْل٘ دٌّ 

سدّخ عنل ضاز ٍٕ أؾطل الطسم لبح االطنٝياٌ ّالطهٔي٘ ّالػعْز باألمً، ّعدو التأثري يف زّساىٔ٘ العبادٗ ّاليطو يف 

 .املػاعس املكدض٘
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ّتطبل املنله٘ يف ضٔاضتَا األمئ٘ ـدم٘ سذاز بٔت اهلل اؿساو تكدٓه اـدمات ناؾ٘ اليت حيتادَا ضْٔف بٔت اهلل 

اؿساو، ّتطدري مجٔع ما مً غأىُ تْؾري األمً ّاألماٌ لطْٔف بٔت اهلل اؿساو، ّتؤند للذنٔع ّدْب االلتصاو باألسهاو 

 .، دٌّ تؿسٓل يف ذلو بني مْاطً أّ مكٔه أّ ساز أّ ّاؾدالػسعٔ٘ ّأىعن٘ الدّل٘ ّالتعلٔنات املعلي٘

 ػازب ضابك٘ تجبت نؿاٛٗ األمً الطعْدٖ

ّقد أثبتت ػازب األمً الطعْدٖ يف التعامل مع ضبط اؿال٘ األمئ٘ يف مياضو اؿر العدٓد مً اإللاشات اليت ضذلَا 

ًٛ بطب عْامل الصدؾ٘ التازٓذ، ّغَدت هلا دّل العامل اإلضالمٕ ناؾ٘ ظدازٗ األمً ا لطعْدٖ يف مْادَ٘ أٖ طازئ، ضْا

مجل الصساو الػدٓد، أّ تأخس ضؿس بعض اؿذاز بعد اىتَاٛ املْضه ّبكاَٜه إىل ما بعد مْضه اؿر، مً خالل تيعٔه 

ْدَٔٔ٘ اؿنالت األمئ٘ ّتطَٔل عنلٔات تسسٔلَه بٔطس ّضَْلُ لبلداىَه معصشًٓ مهسمني، بعد ىػس العدٓد مً السضاٜل الت

ننا بسًٍ األمً الطعْدٖ لاسُ يف ضبط  .ظنٔع اللػات للندالؿني ّأغعازٍه بأٌ بكاٍٛه ٓعترب كالؿ٘ ليعاو اإلقام٘

اؿْادخ املؿتعل٘ لتعهري مْضه اؿر، خصْصًا ما حيدخ مً بعض اؾيطٔات، ّباألخص امليتنني لليعاو اإلٓساىٕ، الرٖ 

ّاضتَداف املنله٘ ّاـلٔر العسبٕ ّبلداٌ أخسٚ، لٔربًٍ علٙ ضلْنُ  دأب علٙ التكلٔل مً مطتْٚ خدمات اؿر،

ّقد ساّل ٍرا اليعاو يف أعْاو ضابك٘ اضتَداف مْاضه اؿر مبْاد متؿذسٗ ّبأعنال غػب غاذٗ عً زّساىٔ٘ ٍرا  .العداٜٕ

اليعاو، ّثبت للعاو بأٌ الدًٓ الكْٓه، ؾهاىت ٓكع٘ زدال األمً هله باملسصاد، ّاضتطاعت أٌ تهػـ الْدُ الكبٔح هلرا 

أمً اؿر خط أمحس ال ميهً ػاّشِ، ّأٌ تْؾري الساس٘ ّاألمً ّاالطنٝياٌ ٍدف تهّسع لُ الدّل٘ نل اؾَد مٔداىًٔا 

ّمادًٓا ّمعيًْٓا، ّتطعٙ معُ إىل االزتكاٛ بهل خدمات اؿر الصشٔ٘ ّاألمئ٘، ّالتعامل مع اؿْادخ ّاألخطاز مبا تطتشكُ 

 .، دٌّ أٌ خيل ذلو بإىطاىٔ٘ التعامل ّمساعاٗ ظسّف اؿذاز ّمتطلبات اليطومً مْادَ٘ ّسصو

 التعامل بأقصٙ دزدات

 اؿصو مع املدالؿني

ّيف ٍرا اإلطاز، أند صاسب الطنْ امللهٕ األمري قند بً ىآـ بً عبدالعصٓص، ىاٜب خادو اؿسمني الػسٓؿني، زٜٔظ 

اؿر العلٔا، عطْز أصشاب الطنْ ّاملعالٕ أعطاٛ اللذي٘ العنل، علٙ ؾي٘ اؿر العلٔا، أثياٛ تسأضُ ادتناع ؾي٘ 

، علٙ تكدٓه أؾطل اـدمات -سؿعُ اهلل ّزعاِ-تْدَٔات خادو اؿسمني الػسٓؿني امللو ضلناٌ بً عبدالعصٓص 

س ّالتطَٔالت لطْٔف السمحً، لهٕ ٓؤدّا مياضو ٍرا السنً الععٔه مً أزناٌ اإلضالو بدزدات عالٔ٘ مً الٔط

ننا ىِْ مسْ ىاٜب خادو اؿسمني الػسٓؿني إىل داٍصٓ٘ ناؾ٘ الكطاعات ّأدَصٗ الدّل٘ املعئ٘  .ّالطَْل٘ ّاألمً ّاالطنٝياٌ

بػؤٌّ اؿر ّاؿذاز ّيف مكدمتَا الكطاعات األمئ٘، ّاليت تعنل بْتريٗ اضتعداد ّػَٔص متْاصلني لتْؾري أقصٙ دزدات 

السمحً، ّالتعامل عصو ّقْٗ عصمي٘ ّسطه مع ما قد ٓطسأ مً ّقاٜع أّ تصسؾات ؽل  األمً ّالطالم٘ ّاالطنٝياٌ لطْٔف

ّغدد ىاٜب خادو اؿسمني الػسٓؿني علٙ أٌ املنله٘ مل ّلً تكبل أٖ تصسف أّ  .بأمً اؿذاز ّتعسض ضالمتَه ألٖ كاطس

زدات اؿصو مع أٖ تصسف خيالـ عنل خيسز اؿر عً مطازِ الصشٔح ّؾل ما أّدبُ اهلل، ّضْف ٓته التعامل بأقصٙ د

األىعن٘ ّالتعلٔنات املسعٔ٘ سني أداٛ غعاٜس ٍرا السنً الععٔه، مَٔبًا مسِْ بأٌ ٓيصسف سذاز بٔت اهلل اؿساو إىل أداٛ 

مياضو اؿر ّالتؿسؽ للعبادٗ، بعٔدًا عً التصسؾات ّالػعازات اليت ؽالـ تعالٔه اإلضالو ّتعهس صؿْ اؿر ّتؤذٖ مػاعس 

 .اؿذاز

 خدم٘ ضْٔف السمحً

 :غسف ىعتص بُ

مً داىب آخس أند صاسب الطنْ امللهٕ األمري خالد الؿٔصل، مطتػاز خادو اؿسمني الػسٓؿني، أمري ميطك٘ مه٘ 

املهسم٘، زٜٔظ ؾي٘ اؿر املسنصٓ٘، "أٌ خدم٘ ضْٔف السمحً يف ٍرِ األزض املبازن٘ غسف ىعتص بُ مجٔعًا، بدآ٘ مً 
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حيؿعُ -َا ّمبطريتَا املبازن٘، ّبتْدَٔات ضٔدٖ خادو اؿسمني الػسٓؿني امللو ضلناٌ بً عبدالعصٓص قٔادتيا اليت ىؿدس ب

، الرٖ ناٌ ّال ٓصال ٓكدو ّٓػدد علٙ أٍنٔ٘ مهاى٘ األزاضٕ املكدض٘ ّخدم٘ ضْٔف بٔت اهلل"، مطٔؿًا "إٌ خدم٘ -اهلل

ّمطؤّلني، لتطٔري مْانب اؿذٔر بطسٓك٘ مٔطسٗ ضْٔف السمحً ّتأمٔيَه، مطؤّلٔ٘ تكع علٙ عاتل اؾنٔع مْاطيني 

ّذنس أمري ميطك٘ مه٘ املهسم٘ "أٌ الدّل٘ مل تأل دَدًا يف إعداد املػاعس  ."لٔؤدّا ؾسٓطتَه بهل زاس٘ ّطنأىٔي٘

املكدض٘ ّاملدٌ ذات العالق٘ باؿر ّتكدٓه ناؾ٘ اـدمات هلا، ٍّٕ يف ذات الْقت تؤند علٙ ضسّزٗ اسرتاو األىعن٘ ألٌ 

ذلو مً اسرتاو اليؿظ، ننا تؤند علٙ املْاطً يف املكاو األّل اؽاذ ٍرا املطلو ظدٓ٘ ّعدو التَاٌّ ؾُٔ"، ّقال األمري 

خالد الؿٔصل "ىتطلع ألٌ ٓتعاٌّ املْاطً مع أدَصٗ الدّل٘ يف تأمني ضالم٘ اؿذاز ّاإلبالؽ عً أٖ ػاّش لألىعن٘"، مطٔؿًا 

ٔصًا علٙ غساز املْاضه املاضٔ٘، ّال خيؿٙ علٔهه أٌ االعداد تطاعؿت، ّاإلمهاىات "مسص علٙ أٌ ٓهٌْ ٍرا املْضه مم

 ."أٓطًا تطاعؿت لهيَا تٔطست بؿطل اهلل ثه بؿطل ما ّؾستُ الدّل٘ مً إمهاىات

 ّخته صاسب الطنْ امللهٕ االمري خالد الؿصٔل نلنتُ مْدًَا زضال٘ لهاؾ٘ املْاطيني بكْلُ: "أعٔد ّأنسز، زضاليت لهل

 ."(مْاطً أٌ ٓتكٔد بأىعن٘ اؿر، ّأتسنُ مع ٍرِ العبازٗ )مً ال حيرتو ىعاو ّطيُ ال حيرتو ىؿطُ ّال ٓطتشل االسرتاو



 

 
 

12 

 

 انحًذاٌ ٌطهع عهى آنٍت اسخقبانٓى بًطار خذة

 رحهت 964أنف حاج عبز  033ٔصٕل 

 ص 03:35:08 29/08/2015أميً الطَلٕ )ددٗ( 

للطرياٌ املدىٕ ضلٔناٌ بً عبداهلل اؿنداٌ تؿكد زٜٔظ اهلٔٝ٘ العام٘ 

فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ مبطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ظدٗ، 

صال٘ ّبعض املساؾل اؿْٔٓ٘ املطاىدٗ يف اجملنع  14سٔح مشلت دْلتُ 

للْقْف عً نجب علٙ االضتعدادات ّاإلمهاىات اليت ّؾستَا الدّل٘ 

ز بٔت اهلل اؿساو ّاليت مً غأىَا أٌ تعنل علٙ تطَٔل سسنيت قدّو ّضؿس اؿذاز الضتكبال ّمػادزٗ سذا -أٓدٍا اهلل-

ّاضتنع اؿنداٌ إىل غسح مؿصل مً مدٓس فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ خالد اؿسبٕ عً نٔؿٔ٘ تيؿٔر  .بهل ٓطس ّطنأىٔي٘

از ّاملعآري الكٔاضٔ٘ اليت ٓته تطبٔكَا خط٘ اؿر هلرا العاو يف اضتكبال الكادمني للشر بالتيطٔل مع اؾَات العامل٘ باملط

ننا اطلع علٙ اـط٘ ّاآللٔ٘ اليت ٓته مبْدبَا ؼْٓل  .دقٔك٘ 45ضاعات إىل  3لتكلٔص ّقت إىَاٛ إدساٛات اؿذاز مً 

 مجٔع صاالت اجملنع إىل صاالت للكدّو ؾكط خالل ؾرتٗ قدّو اؿذاز ّؼْٓلَا إىل صاالت مػادزٗ خالل ؾرتٗ املػادزٗ ّذلو

لصٓادٗ الطاق٘ االضتٔعابٔ٘ للصاالت يف نل مسسل٘، ننا مشلت شٓازٗ اؿنداٌ غسؾ٘ العنلٔات املػرتن٘ اليت تعنل علٙ 

ضاع٘ ْٓمٔا ّتتبع ؾي٘ التيطٔل ّاملتابع٘ ّاملػهل٘ مً قبل إمازٗ ميطك٘ مه٘ املهسم٘ ّتطه العدٓد مً اؾَات  24مداز الـ

مً  .ؿكدِ مليطك٘ البالشا )اـٔاو اـازدٔ٘( باؿذاز ّمسسبا بَه يف أزض اؿسمنياملعئ٘ غدم٘ اؿذاز، ملتكٔا خالل ت

داىبُ، أّضح مدٓس عاو مطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ عبداؿنٔد أبا العسٖ، أٌ إمجالٕ عدد زسالت اؿر اليت ّصلت إىل 

( زسل٘ أقلت علٙ متيَا 469ظ بلؼ مْ )فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ مبطاز امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ستٙ ْٓو صباح اـنٔ

( ألـ ساز، مػريا إىل أىُ ٓتْقع تصآد عدد السسالت اـاص٘ باؿر تصاعدٓا إىل أٌ ٓصل مسسل٘ الرزّٗ 100أنجس مً )

ّبني أبا العسٖ  .زسل٘ ْٓمٔا خالل مسسل٘ قدّو اؿذاز 144زسالت يف الطاع٘ بإمجالٕ  6بدآ٘ غَس ذٖ اؿذ٘ املكبل مبعدل 

اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ بالتعاٌّ مع الكطاعات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ تعنل ضْٓا علٙ ؼكٔل زاس٘ ضْٔف السمحً  أٌ

ّتأمني ضالمتَه بدٛا مً قدّمَه ّستٙ عْدتَه إىل دٓازٍه ّباعتباز مطازٖ امللو عبدالعصٓص الدّلٕ ظدٗ ّاألمري قند بً 

مسؾكني ٓكدماٌ خدماتَنا للشذاز عيد قدّمَه دْا، لرا ؾإٌ اهلٔٝ٘ نسضت دَْدٍا عبدالعصٓص الدّلٕ باملدٓي٘ امليْزٗ أّل 

ٓرنس أٌ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ ّمجٔع اإلدازات  .مع بكٔ٘ الكطاعات األخسٚ إلعداد الرتتٔبات العنلٔ٘ الضتكباهله

عبدالعصٓص قد اؽرت نامل االضتعدادات الالشم٘ املدتص٘ يف نل الكطاعات اؿهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ العامل٘ يف مطاز امللو 

ـدم٘ ضْٔف بٔت اهلل اؿساو الكادمني مً نل أقطاز العامل ّإىَاٛ إدساٛاتَه ّتطدري نل اإلمهاىات إلىَاٛ ّصْهله عرب 

 .اجملنع ّمً ثه إىل األزاضٕ املكدض٘ بٔطس ّضَْل٘
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 ٕسىفزع انحح بانًذٌُت انًُٕرة ٌبذأ حُفٍذ خطخّ نٓذا انً

 

 :مسّاٌ قصاص -املدٓي٘ امليْزٗ 

مبتابع٘ ّتْدَٔات مً معالٕ ّشٓس اؿر د. بيدز بً قند محصٗ سذاز بدأ 

ؾسع ّشازٗ اؿر مبيطك٘ املدٓي٘ امليْزٗ يف تيؿٔر اـط٘ التػػٔلٔ٘ ملْضه 

ٍـ، ّاليت تَدف إىل تكدٓه أؾطل ّأزقٙ 1436اؿر للعاو اؾازٖ 

صلٙ اهلل -اـدمات ؿذاز بٔت اهلل اؿساو شّاز مطذد املصطؿٙ 

. ّبًّٔ مدٓس عاو ؾسع ّشاز ٗ اؿر مبيطك٘ املدٓي٘ امليْزٗ قند بً عبدالسمحً البٔذاّٖ بأٌ خط٘ ؾسع الْشازٗ -ّضلهعلُٔ 

ملْضه اؿر اؿالٕ ٍٕ دصٛ مً خط٘ ّشازٗ اؿر، مت تطْٓسٍا ٍرا العاو مبؿَْو إدازٗ االداٛ ّقد ُبئت علٙ ضبع٘ أٍداف 

ًٔا ّضعت بعيآ٘ لتػنل مجٔع املَاو ّالْادبات اـدمٔ٘ ّاإلغساؾٔ٘ ّالسقابٔ٘، زٜٔط٘ اىبجل عيَا أزبع٘ ّضبعٌْ ٍدًؾا إد ساٜ

اليت ٓؤدَٓا الؿسع مً خالل مثاىٔ٘ عػس بسىامر عنل لهل ميَا ىطام مهاىٕ ّشماىٕ قدد ّإدساٛات عنل قددٗ ّّاضش٘ 

أبسش مطتذدات ؾسع الْشازٗ هلرا املْضه  ّأغاز البٔذاّٖ أٌ .S’( KPI)تكاع مً خالل ضبع٘ ّمثاىٌْ مؤغًسا لكٔاع األداٛ

ؼطني خدمات اضتكبال ّمػادزٗ اؿذاز عرب مطاز األمري قند بً عبدالعصٓص الدّلٕ اؾدٓد، سٔح ىؿرت الْشازٗ أعنااًل 

(، ّيف مسنص اضتكبال اؿذاز بطسٓل اهلذسٗ، ّيف مسنص 9ؼطٔئ٘ يف مسنص مساقب٘ التؿْٓر بطسٓل اهلذسٗ )الهٔلْ 

ل سذاز الرب، نرلو مت اضتشداخ مسنص ددٓد ـدمات ّإزغاد اؿذاز بطاس٘ املطذد اليبْٖ الػسٓـ يف اؾَ٘ اضتكبا

الػسقٔ٘ لتشكٔل مصٍٓد مً االىتػاز ّالتْادد يف أمانً تْادد ضْٔف السمحً. ّأغاز البٔذاّٖ بأٌ اـط٘ التػػٔلٔ٘ 

ٍّْ َٓدف لتْؾري مسدعٔ٘ إغساؾٔ٘ تْدَٔٔ٘ لهل أعنال تطنيت عددًا مً بسامر العنل ٍّٕ بسىامر اإلغساف ّالكٔادٗ 

ضاع٘ طْال مْضه اؿر، إضاؾ٘ إىل بسىامر مسانص االضتكبال ّاملػادزٗ ّمساقب٘ التؿْٓر،  24ّمطؤّلٔات الؿسع علٙ مداز 

خدمات  ّبسىامر غٌْٝ اإلضهاٌ ّمهاتب غٌْٝ اؿذاز ّالػسنات الطٔاسٔ٘، ّبسىامر ؾاٌ املساقب٘ ّاملتابع٘، بسىامر

اؿذاز، ّبسىامر الطْازئ ّالطالم٘، ّعدد مً الربامر األخسٚ املتدصص٘ ّاملطاىدٗ. ّعلٙ صعٔد الهْادز البػسٓ٘ ؾكد 

ّؾست ّشازٗ اؿر االستٔادات البػسٓ٘ ّالؿئ٘ املطلْب٘ لتيؿٔر اـط٘ التػػٔلٔ٘ بدعه الهْادز بالتْظٔـ املْمسٕ، سٔح مت 

( بسىامر 24ٍـ يف الؿسع مت تدزٓبَه ّ تأٍٔلَه مً خالل )1436زن٘ يف أعنال مْضه سر ( مْاطيًا للنػا527تعٔني مْ )

تدزٓيب ؽصصٕ ضعٙ الؿسع مً خالهلا إلنطاب العاملني املَازات املعسؾٔ٘ ّالطلْنٔ٘ ّالكٔادٓ٘ اليت تطَه يف تيؿٔرٍه 

ّٓأتٕ تيؿٔر ؾسع ّشازٗ اؿر  .مبيطك٘ املدٓي٘ امليْزٗلألعنال املطلْب٘ ّؾل معآري التنٔص املؤضطٕ اليت ٓطبكَا ؾسع ّشازٗ اؿر 

ٍـ يف ظل ما ؼكل مً إلاشات متجلت يف ؼكٔكُ معآري مْاصؿات اآلٓصّ 1436ـطتُ التػػٔلٔ٘ ملْضه سر ٍرا العاو 

هْمٕ ّنرلو ؼكٔل الؿسع للذاٜصٗ الرٍبٔ٘ )املسنص األّل( مً إمازٗ ميطك٘ املدٓي٘ امليْزٗ لألداٛ اؿ 2008-9001

ٍـ علٙ مطتْٚ ميطك٘ املدٓي٘ امليْزٗ يف قْز أىعن٘ إدازٗ اؾْدٗ ّتطبٔكات التشطني املطتنس ٍّْ التصاو 1436املتنّٔص لعاو 

صلٙ اهلل علُٔ -خيْضُ مجٔع العاملني يف الؿسع إلثبات اضتشكام التنٔص يف خدم٘ ضْٔف السمحً شّاز مطذد املصطؿٙ 

لطنْ امللهٕ األمري ؾٔصل بً ضلناٌ بً عبدالعصٓص أمري ميطك٘ املدٓي٘ امليْزٗ ّزٜٔظ ، ّمبا حيكل تْدَٔات صاسب ا-ّضله

 .ؾي٘ اؿر باملدٓي٘ امليْزٗ ّلتشكٔل السٓادٗ يف خدم٘ ضْٔف السمحً شّاز املطذد اليبْٖ الػسٓـ
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ساعاث إنى  0حقهٍص ٔقج إَٓاء إخزاءاث انحداج فً يطار خذة يٍ 
 دقٍقت 94

 

 ّاع- ددٗ

 

تؿكد زٜٔظ اهلٔٝ٘ العام٘ للطرياٌ املدىٕ ضلٔناٌ اؿنداٌ، فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ مبطاز امللو عبد العصٓص الدّلٕ 

صال٘، ّبعض املساؾل اؿْٔٓ٘ املطاىدٗ يف اجملنع، للْقْف عً  14ػْل يف صاالت الطؿس باجملنع ّالبالػ٘  ظدٗ، سٔح

نجب علٙ االضتعدادات ّاإلمهاىات اليت ّؾستَا الدّل٘ الضتكبال ّمػادزٗ سذاز بٔت اهلل اؿساو، اليت مً غأىَا أٌ تعنل 

ي٘. ّاضتنع اؿنداٌ إىل غسح مؿصل مً مدٓس فنع الصاالت علٙ تطَٔل سسنيت قدّو ّضؿس اؿذاز بهل ٓطس ّطنأىٔ

خالد اؿسبٕ، عً نٔؿٔ٘ تيؿٔر خط٘ اؿر هلرا العاو، يف اضتكبال الكادمني للشر بالتيطٔل مع اؾَات العامل٘ باملطاز، 

 .دقٔك٘ 45ضاعات إىل  3ّاملعآري الكٔاضٔ٘ اليت ٓته تطبٔكَا لتكلٔص ّقت إىَاٛ إدساٛات اؿذاز مً 

ننا اطلع علٙ اـط٘ ّاآللٔ٘ اليت ٓته مبْدبَا ؼْٓل مجٔع صاالت اجملنع إىل صاالت للكدّو ؾكط خالل ؾرتٗ قدّو 

اؿذاز، ّؼْٓلَا إىل صاالت مػادزٗ خالل ؾرتٗ املػادزٗ، ّذلو لصٓادٗ الطاق٘ االضتٔعابٔ٘ للصاالت يف نل مسسل٘. مً داىبُ 

سالت اؿر اليت ّصلت إىل فنع صاالت اؿر ّالعنسٗ باملطاز ستٙ صباح أّضح مدٓس عاو املطاز، أٌ إمجالٕ عدد ز

 .ألـ ساز 100زسل٘ أقلت علٙ متيَا أنجس مً  469اـنٔظ املاضٕ، بلؼ سْالٕ 

ّمً املتْقع أٌ ٓصداد عدد السسالت اـاص٘ باؿر تصاعدٓا، إىل أٌ ٓصل مسسل٘ الرزّٗ بدآ٘ غَس ذٖ اؿذ٘ املكبل، مبعدل 

 .زسل٘ ْٓمٔا خالل مسسل٘ قدّو اؿذاز 144يف الطاع٘، بإمجالٕ ضت زسالت 

  

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 يفٍذِانعت يًخعت ٔطيع حًٍُاحُا نكى بً

 

 

 : ٌسرنا جلقً هالحظاجكن على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،الححٍة هع وافر

 

 يذٌز إدارة انعالقاث انعايت ٔاإلعالو

 إبٍ انذنٍم: حزكً بٍ فٍصم انٍاس

 

عضٕ يدهس اإلدارة نهعالقاث انعايت ٔاإلعالو ٔعالقاث انًساًٍٍْ 

 ٔانًشزف عهى إدارة خذياث انحداج ٔانعالقاث انحكٕيٍت

 انذنٍم انسٍذ: كًال أحًذ خهٍفت

  اإلعاليٍت:إعذاد انهدُت 

 " عبذالعزٌز الصاعذي –هجاهذ نىر  –عبذهللا السنانً  –عور نىر  –جركً الٍاس " 
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