اهتكسيس اخلتاًي ملػسوع ًذ يٍ إفطاز اهصائٌني اهدعوي ٓ1439 -20ـ

أٓداف املػسوع:
يّدف املصسوع إىل اغتٍاً أوقات شّس زوطاُ الكسيي ،مبا يمي:
 الدعوة إىل اهلل.
 توجيْ إخواٌٍا الوافديَ لمعكيدة الصحيحة والتحريس وَ البدع اليت لدى الكثري وٍّي.
 دعوة غري املطمىني بالطموك العىمي والكدوة اذتطٍة.
 تٍىية زوح األخوة والتكافن بني املطمىني.
 تطبيل ضٍة تفطري الصائىني يف شّس زوطاُ املبازك.

املطوٌوْ اجلدد:
بمؼ عدد املطمىني ادتدد خاله الصّس الكسيي ( )71وطمىاً جديداً  -وهلل اذتىد  -وٍّي( )26شدصاً يف
املديي
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عدد املفطزيّ :
بمؼ جمىوع املفطسيَ يف املديي أكثس وَ  96.935صائىا أي مبعده  3.343صائي اً تكسيباً يف اليوً الواحد
 4.صائي يف يوً ادتىعة الثاٌي وَ زوطاُ وهلل اذتىد.
وقد جتاوش العدد 000
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ايدزوع (قبى اإلفطاز):

بمؼ جمىوع اذتطوز يف اهدزوس يف املديي أكثس وَ  81.941صائي اً أي مبعده  2.826صائي اً تكسيباً يف
اليوً الواحد  ،وتلكى دزوس يووية يف بطبع لػا ت ِي البٍػالية و األزدية واملميبازية والتاويمية و اإلٌدوٌيطية
والفميبيينة وذلك مبعده دزس واحد يف اليوً لكن لػة  ،ويمكى يووياً دزس وفتوح بالمػة العسبية ي شازك فيْ
جمىوعة وَ طمبة العمي.
وتـّدف اهدزوس إىل توجيْ إخواٌٍا الوافديَ لتصحيح عكائدِي و تـحريسِي وَ البدع املٍتصسة بيٍّي ،كىا
أُ ٍِاك أياً اً ضوف ختصص لدعوة غري املطمىني بعد صالة الرتاويح باإلضافة لرباوج وفتوحة بعد صالة
الرتاويح لبعض ادتاليات ،ويتي بث الدزوس واحملاضسات عرب اإلٌرتٌت لمدوه حطب لػة ادتالية.
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املطابكات اهثكافية (بعد اإلفطاز):

بمؼ جمىوع اذتطوز يف بسٌاوج املطابكات يف املديي أكثس وَ  61.490صائي اً أي مبعده  2.210صائي اً
تكسيباً يف اليوً الواحد .وقد كاٌت أضئمة املطابكات يف دزوس الطرية اليت ألكيت يف املديي ويف وا مت توشيعْ
وَ كتب و وطويات واملطابكات الكسآٌية.
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ايتفطرياجلواي( إزواء –ضواعد) :

يعترب التفطري ادتواه أحد املصازيع اليت تكوً بّا المجاُ التطوعية الصبابية لمىكتب .
يتي تٍفير املصسوع جبّود شبابية تطوعية بالكاون وِي اآلُ يف ٌطدتّا الطادضة حيث يتي تٍفيرِا لمعاً
الطادس عمى التوالي  ،وَ خاله فسيكي إزواء وضواعد
ُطاق املػسوع :
يتي توشيع وجبات اإلفطاز عمي الطيازات يف (  ) 7إشازة يف وديٍة الدواً قبن أذاُ املػسب بـــ ( )6دقائل
وتٍتّي بعد األذُ بدقيكتني وحتتوي وجبة اإلفطاز عمى ( واء ومتس وكيك ووطوية دعوية أوضي دي تالوة )
يبمؼ قيىة الوجبة ( )1.5زياه وٌصف السياه وبمؼ عدد املتطوعني (  ) 289وَ الصباب .
املطتفيدوْ :
مت توشيع  93700وجبة خاله الصّس الكسيي
أٓداف ًػسوع اهتفطري اجلواي :
 تطتّدف اذتد وَ تّوز ضائكي الطيازت قبن اإلفطاز .
 تعصيص زوح التعاوُ والتكاتف يف اجملتىع وتٍىية زوح العىن
األجس.
 شزع قيي األخوة و السمحة واإلحطاُ يف اجملتىع .
 زضي صوزة حطٍة عَ اإلضالً واملطمىني .

التطوعي لدي الصباب وكطب
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اخليٌة اهطبية
خيٌة دلٔصة باهوضائى اهطبية املساد اضتددأًا (جٔاش قياع اهضػط _ جٔاش قياع اهطلس _جٔاش قياع اهطوي واهوشْ _جٔاش
حتديد فصيوة اهدَ )
إضافة إىل وجود عدد ًّ املتدصصني ًّ طالب كوية اهطب ووجود طبيب خمتص يكوَ باهِصائح واإلزغادات اهطبية هلى ًستاد
بِاءً عوى ُتائج فخوصاتٕ يتٍ حتديد أياَ ًعيِة هلى جاهية ويتواجد اهداعية املرتجٍ بِفظ اهوػة هيػسح هلٍ ًا حيتاج اهطبيب
إيصاهٕ هلٍ .
اضتفاد ًّ اخليٌة اهطبية أكثس ًّ ( ) 1000غدصاً خالي اهفرتة مبعدي ( )50غدصاً يوًياً.
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محوة اهتربع باهدَ
أقاَ امللتب باهتعاوْ ًع بِم اهدَ يف ًطتػفى املوم فٔد ا هتدصصي با هدًاَ محوة تربع باهدَ هصاحل
ًسضى األوزاَ واهطسطاُات اهدَ وشزاعة األعضاء وغريٓا  .يف املديٍ وقد اضتٌست احلٌوة ملدة يوًني يف
املديٍ.
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املعازض اهدعوية :
اقيٍ يف املديٍ عدة ًعازض دعوية هوجاهيات ًِٔا ًعسض تعظيٍ املصخف اهػسيف يجلٌيع
اجلاهيات وئدف ٓرا املػسوع إىل تعظيٍ قيٌة املصخف اهػسيف وعدَ آاُتٕ وًعسض دعوي هوجاهية
املوبيازية.
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تلسيٍ املتعاوُني يف املديٍ
بوؼ عدد املتعاوُني يف املديٍ أكثس ًّ ً 150تعاوْ ًّ مجيع اجلِطيات ،ومت تلسيٍ املتعاوُني واملتطوعني
يف املديٍ يوَ  27زًضاْ يف حفى إفطاز إقيٍ يف املديٍ.
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وتكدي
ز
غلس
يتكدَ دلوظ إدازة امللتب اهتعاوُي هودعوة واإلزغاد وتوعية اجلاهيات باهدًاَ

باهػلس واهتكديس هلى ًّ

أضٍٔ ودعٍ ٓرا املػسوع املبازن وعوى زأضٍٔ صاحب اهطٌو املولي األًري ضعود بّ ُايف بّ عبداهعصيص أًري
املِطكة اهػسقية وهصاحب اهطٌو املولي األًري أمحد بّ فٔد بّ ضىًاْ ُائب أًري املِطكة اهػسقية وألعضاء
دلوظ اإلدازة وهلافة اهداعٌني واهباذهني واهعاًوني واملتعاوُني وُطأي اهلل أْ يلتب هوجٌيع األجس واهثواب
وأْ يعيد زًضاْ عوى اجلٌيع وٍٓ يف خري وصخة وضالًة وعوى بالدُا وٓي يف أًّ وأًاْ وعص واطٌئِاْ .

اهؤٍ آًني
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