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 عني
 افتتاح معرض إبتكار الروابي الحتضان املواهب الطالبيت
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 الرياض
 جايعح َىرج تُفذ تزَايجاً تزفُهُاً ألتُاء انًزاتطٍُ

 مناحي الشيباني -الرياض 

خ االعزّبػ١خ ثغبِؼخ األ١ِشح ٔٛسح ثٕذ ػجذاٌشؽّٓ، ثض٠بسح إلؽذٜ ِذاسط اٌؾشط اٌٛهٕٟ فٟ ِذ٠ٕٗ اٌش٠بك، ٚإلبِخ ثشٔبِظ لبِذ و١ٍخ اٌخذِ    

فٟ ِجبدسح ٌٚفزخ  رشف١ٟٙ ٚرؼ١ٍّٟ ٌطبٌجبد اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ٚألثٕبء اٌّشاثط١ٓ ػٍٝ اٌؾذٚد اٌغٕٛث١خ "ػبففٗ اٌؾضَ"، ٚاٌؾذٚد اٌؾّب١ٌخ "سػذ اٌؾّبي"،

 .ب١ٔخ ٌّٓ دفؼٛا اسٚاؽُٙ فذاء ٘زا اٌٛهٓ اٌغبٌٟأغ

غٕٛدٔب ٚرّضٍذ اٌض٠بسح إلبِخ ثشٔبِظ رشف١ٟٙ ٚرؼ١ٍّٟ ٌطبٌجبد ِٓ خالي إػبدح رذ٠ٚش ٚػًّ اٌشعَٛ ٚوزبثخ اٌىٍّبد اٌّؼجشح ػٍٝ اٌٍٛؽخ اٌخبفخ ث

ٚوبْ ٌٙزا اٌجشٔبِظ أصش ع١ًّ فٟ ٔفٛط اٌقغ١شاد ٚإؽغبعٙٓ  اٌجٛاعً ٌٍزؼج١ش ػٓ ِؾبػش٘ٓ رغبٖ آثبئٙٓ، ٚسفغ اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ ٚثش األًِ ٚاٌغشٚس،

 .رغبٖ اثبئٙٓ ٚرغبٖ خذِخ اٌٛهٓ
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 الرياض
 أصدرخ يجهتها تزايُاً يع انفعانُح« اتٍ خهدوٌ»

 د. انثُُاٌ: يُتدي انتعهُى فزصح نعزض انتجارب انزائدج
 

ػجذاٌؼض٠ض اٌض١ٕبْ سئ١ظ ِغٍظ إداسح "اثٓ خٍذْٚ" اٌزؼ١ّ١ٍخ ثزٕظ١ُ اٌّؼشك ٚإٌّزذٜ اٌذٌٟٚ اٌخبِظ ٌٍزؼ١ٍُ  أؽبد ػنٛ ِغٍظ اٌؾٛسٜ اٌغبثك د.    

ّْ إٌّزذٜ ٠ؼذ ؽذصبً رؼ١ّ١ٍبً وج١شاً ٠ٙزُ ثجؾش فٕبػخ اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ  ِغزٜٛ اٌمطبػ١ٓ اٌزٞ ٠ؾظٝ ثشػب٠خ ٍِى١خ وش٠ّخ ِٚؾبسوخ ِؾ١ٍخ ٚد١ٌٚخ، ِج١ّٕبً أ

ُِؼذ٠ٓ ع١ذاً ٌغٛق اٌؼًّ، ٠ٚٙذف إلربؽخ اٌخبؿ ٚاٌؼبَ،  ِٕٚبلؾخ اٌخطو اإلعزشار١غ١خ اٌزٟ رّىٓ ِٓ رٛف١ش ث١ئخ رؼٍُ ِضب١ٌخ ٌزخش٠ظ هالة ِزفٛل١ٓ ٚ

 اٌخبؿ فٟ اٌفشفخ ٌٍّغزّغ ثّخزٍف ِؤعغبرٗ ٚأفشادٖ ٌٍزؼشف إٌٝ اٌزغبسة اٌذ١ٌٚخ اٌشائذح، ٚفزؼ لٕبح رٛافً إ٠غبث١خ فٟ اٌغٙبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌمطبع

مذ٠شٖ ٌٛص٠ش اٌٍّّىخ ِٚؤعغبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغزضّش٠ٓ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ، ٚفزؼ آفبلبً عذ٠ذح فٟ رط٠ٛش لطبع اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘ فٟ اٌٍّّىخ. ٚلذَ ؽىشٖ ٚر

زٟ رؼضص دٚس اٌّغزّغ اٌزؼ١ٍُ د. أؽّذ اٌؼ١غٝ ػٍٝ اٌغٙٛد اٌزٟ ٠جزٌٙب ٚفش٠مٗ فٟ اٌٛصاسح ِٓ أعً رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ، ثبٌّجبدساد ٚاألفىبس اإل٠غبث١خ اٌ

ّْ اٌّؼشك فشفخ ع١ذح ٌؼشك رغشثخ اثٓ خٍذْٚ فٟ ا١ٌّذاْ اٌز شثٛٞ، ٚاٌمطبع اٌخبؿ ٌشفغ ِغزٜٛ اٌغٛدح فٟ فٕبػخ أع١بي اٌٛهٓ اٌغبٌٟ، ِؼزجشاً أ

ّْ ِغّٛػخ اثٓ خٍذْٚ اثٓ خٍذْٚ ؽبسوذ فٟ اٌّؼشك ٚإٌّزذٜ ثغٕبػ رؼشك ف١ٗ ػٍٝ ا ٌغّٙٛس رغشثزٙب فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزٛافً ِغ عّٙٛس٘ب، ِج١ّٕبً أ

خ، رنُ األٍٟ٘ ثؾم١ٗ اٌؼشثٟ ٚاٌذٌٟٚ، ٚلذِذ ٌٍضٚاس رغشثزٙب فٟ إلبِخ عٍغٍخ رؼ١ّ١ٍخ فٟ أٔؾبء ِزفشلخ ِٓ اٌش٠بك، ثٍغذ صّب١ٔخ ِغّؼبد ّٔٛرع١

 .( ِشؽٍخ رؼ١ّ١ٍخ، ٚرفؼ١ً ثشاِظ رشث٠ٛخ الفزخ، رشوض ػٍٝ ثٕبء اٌؾخق١خ، ٚاوزؾبف اٌّٛ٘جخ82)
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َّّٓ ٘زا اٌؼذد ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛمٛػبد ٚأٚمؼ أّٔٗ  رضآِ ِغ ٘زٖ اٌّؾبسوخ فذس اٌؼذد اٌغذ٠ذ ِٓ "ِغٍخ اثٓ خٍذْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ" ثؾٍخ ِخزٍفخ، ٚلذ رن

ء ػٍٝ اٌزشث٠ٛخ راد األ١ّ٘خ ٚاٌّشرجطخ ثغٛأت ِخزٍفخ فٟ ؽمً اٌؼًّ اٌزشثٛٞ، ٠ٚؼشك لقخ ٔغبػ اٌّذسعخ سغُ ثذا٠زٙب اٌّزأخشح، وّب ٠غٍو اٌنٛ

ش أّٔٗ "ِغزمجً ٔغبصاد اٌزٟ ؽممٙب أثٕبء ِٕٚغٛثٛ "اثٓ خٍذْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ"، ٠ٚمذَ اٌؼذد أ٠نبً سي٠خ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش ٌّغزمجً اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘، اٌزٞ اػزجاإل

ي اٌّشؽٍخ اٌّمجٍخ، ِؾشق"، ؽ١ش أػٍٕذ اٌم١بداد اٌزشث٠ٛخ فٟ اٌٍّّىخ رٛعٙٙب إٌٝ اٌؼًّ ِغ اٌمطبع اٌخبؿ وؾش٠ه اعزشار١غٟ فٟ ِٕظِٛخ اٌزؼ١ٍُ خال

ٍّزٗ ٚسفغ ٔغجخ إعٙبِٗ فٟ اٌمطبع اٌؾ١ٛٞ، إٌٝ عبٔت رخق١ـ ِذاسط ؽى١ِٛخ، ٚإعٕبد رؾغ١ٍٙب إٌٝ ؽشوبد ؽى١ِٛخ أٚ خجشاء رشث١٠ٛٓ، ٚرٌه خالي و

 .8112َفٟ ِٕزذٜ اٌزٕبفغ١خ 

http://www.alriyadh.com/1146662 

 
 الرياض

 «6102تعهُى »ح انُقم انتعهًٍُ فٍ يعزض أتُاء شهداء انىاجة وانطهثح َطهعىٌ عهً خدي
 أسمهان الغامدي -الرياض

صاس ػذد ِٓ أثٕبء ٚثٕبد ؽٙذاء اٌٛاعت ٚٚفٛد ِٓ اٌطٍجخ اٌغٕبػ اٌخبؿ ثؾشوخ رط٠ٛش ٌخذِبد إٌمً اٌزؼ١ٍّٟ اٌشاػٟ اإلعزشار١غٟ ٌٍّؼشك     

 .8112َٚإٌّزذٜ اٌذٌٟٚ اٌخبِظ ٌٍزؼ١ٍُ 

اءاد األِٓ ٚاٌغالِخ ػٕذ اعزخذاَ اٌؾبفالد اٌّذسع١خ، ؽ١ش ؽبسوٛا فٟ عٌٛخ ػٍٝ اٌغٕبػ اهٍؼٛا خالٌٙب ػٍٝ ٚاعزّؼٛا إٌٝ ؽشػ ِفقً ػٓ إعش

 .إعشاءاد ٚرؼ١ٍّبد ؽٛي اٌطشق اٌّضٍٝ العزخذاَ اٌؾبفٍخ ثّب ٠نّٓ ٌُٙ إُِٔٙ ٚعالِزُٙ

ح اٌزٟ سٚػٟ ف١ٙب أػٍٝ ِؼب١٠ش األِٓ ٚاٌغالِخ، ِٕٚٙب اٌٍْٛ ٚلذ رنّٕذ اٌغٌٛخ ِؾبسوخ اٌطٍجخ فٟ االهالع ػٍٝ اٌؾبفٍخ اٌّذسع١خ ث٠ٛٙزٙب اٌغذ٠ذ

إمبفخ  اٌّشئٟ اٌٛامؼ، ٚػالِخ ِخبسط اٌطٛاسا داخً اٌؾبفٍخ، ٚاعزخذاَ ؽضاَ األِبْ، ٚاٌّغبفبد ا٢ِٕخ ػٕذ سوٛة اٌؾبفٍخ، ٚاإلؽبساد اٌنٛئ١خ،

خذِخ ِٕٚٙب سلُ اٌٙبرف اٌّٛؽذ اٌّشرجو ثغشفخ اٌؼ١ٍّبد ٌالعزفغبس أٚ رمذ٠ُ إٌٝ ػذد ِٓ اٌّضا٠ب اٌزٟ ٠غزف١ذ ِٕٙب أ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّغزف١ذْٚ ِٓ اٌ

 .اٌّالؽظبد ٚاٌّمزشؽبد ٌنّبْ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ اٌخذِخ ِٚؼبٌغخ ٔٛاؽٟ اٌمقٛس

ٌّذسعٟ ٌٍطٍجخ ٚرٛػ١زُٙ ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌغٌٛخ ؽب٘ذٚا عٍغٍخ األفالَ اٌىشر١ٔٛخ "ؽبفٍزٟ اٌقفشاء" اٌزٟ رغزٙذف اٌزٛػ١خ ثغٛأت األِٓ ٚاٌغالِخ فٟ إٌمً ا

اٌّؼشٚمخ فٟ اٌغٕبػ ثب١ٌ٢خ ا٢ِٕخ ٌطش٠مخ أزظبس اٌؾبفٍخ ٚسوٛثٙب، ٚػٕذ اٌغٍٛط ٚاٌجمبء ف١ٙب ٚػٕذ إٌضٚي ِٕٙب. ٠ؾبس إٌٝ أْ اٌؾبفٍخ ث٠ٛٙزٙب اٌغذ٠ذح 

أٌف ؽبفٍخ ِٚشوجخ ٚاٌزٟ  82ٟٚ٘ مّٓ األعطٛي اٌجبٌغ  ِٕطمخ ثبٌٍّّىخ، ٠11ؼًّ فٟ ا١ٌّذاْ ؽب١ٌبً ِٕٙب صّب١ٔخ آالف ؽبفٍخ رٕمً اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ 

١ٍِْٛ هبٌت ٚهبٌجخ، ؽ١ش رذ٠ش ٘زا األعطٛي ؽشوخ 1.8رمذَ خذِخ إٌمً اٌزؼ١ٍّٟ اٌؾىِٟٛ اٌّغبٟٔ فٟ ع١ّغ ِٕبهك اٌٍّّىخ ِٚؾبفظبرٙب ألوضش ِٓ 

ٍّٛوخ ثبٌىبًِ ٌٍذٌٚخ ٟٚ٘ اٌزساع اٌزٕف١زٞ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ ٌزط٠ٛش رط٠ٛش ٌخذِبد إٌمً اٌزؼ١ٍّٟ ٟٚ٘ ؽشوخ ٍِّٛوخ ٌؾشوخ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ اٌمبثنخ اٌّ

 .لطبع إٌمً اٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌّغؤٌٚخ ػٓ إداسرٗ ٚاالسرمبء ثّغزٜٛ عٛدح اٌخذِخ اٌّمذِخ
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 الرياض
 يدارس أههُح تضغط عهً أونُاء األيىر تطزَقح غُز أخالقُح

 ؤهى عٍ انسداد يٍ دخىل انًدرسح َحطى انطانة َفسُاً يُع انطالب انًتأخز آتا
 راكان الدوسري -إضاءة 

رخٍف ٔغجخ  ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٙب ؽمٛق ِب١ٌخ ِغزؾمخ رٍه األِٛاي اٌزٟ رطبٌت ثٙب اٌّذاسط األ١ٍ٘خ أ١ٌٚبء أِٛس اٌطالة اٌذاسع١ٓ ثٙب، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ    

اٌّذاسط رٛاعٗ فؼٛثبد ِب١ٌخ أؽ١بٔبً، إال أْ ثؼل رٍه اٌّذاسط ٚعذد أْ ألقش اٌطشق ٚأوضش٘ب  وج١شح ِٓ أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ اٌغذاد ِّب ٠غؼً رٍه

خ اٌزٟ رض٠ٓ مغطبً ػٍٝ ٌٟٚ األِش أْ رّٕغ اٌطالة اٌز٠ٓ رأخش أ١ٌٚبء أِٛسُ٘ ػٓ اٌغذاد ِٓ دخٛي اٌّذسعخ، فٟ رقشف ٠زٕبفٝ ٚوً ل١ُ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزشث١

 .ّخزٍفخثؼجبسارٙب رٍه اٌّذاسط ؽ١طبٔٙب اٌ

شد رٌه اٌّبي، ٚرجٍغ ػ١ٍّخ اٌنغو ػٍٝ اٌطبٌت رسٚرٙب ؽ١ّٕب ٠ُجٍّغ ِٓ اٌّؾشف أِبَ هالة اٌفقً أْ أثبن ٌُ ٠غذد، ٚأْ ػ١ٍه اال رأرٟ غذاً إال اْ أؽن

 .١ٓ رٍه اٌّذسعخاألِش اٌزٞ ٠ؾشط اٌطبٌت أِبَ صِالئٗ، ِّب ٠ٕؼىظ ػٍٝ ٚمؼٗ إٌفغٟ ٚػٍٝ رؾق١ٍٗ اٌؼٍّٟ، ٠ٚم١ُ ؽبعضاً ٔفغ١بً ث١ٕٗ ٚث

فئْ ٘زا اٌغٍٛن ِٓ ثؼل اٌّذاسط اٌزٟ رٍغأ إٌٝ ِٕغ اٌطالة ِٓ دخٌٛٙب إال ثؼذ  –اٌّؾشف اإلداسٞ ثئؽذٜ اٌّذاسط األ١ٍ٘خ  –ٚؽغت ِؾّذ إٌّٙب 

أ١ٌٚبء األِٛس ػٓ دفغ اٌّغزؾمبد اٌّب١ٌخ اٌغذاد ٠غؼٍٙب رشرىت خطأ رشث٠ٛبً فبدؽبً ٠زٕبفٝ ٚسعبٌزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚلبي: ِغ األخز ثبٌؾغجبْ األصش اٌغٍجٟ ٌزأخش 

ٔفظ اٌطبٌت، فىُ ِٓ ٌٍّذاسط، إال أْ رٌه ١ٌظ ِجشساً ألْ ٠مؾُ اٌطبٌت فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّب١ٌخ ٚاإلداس٠خ، ٌّب ٌزٌه ِٓ أؼىبعبد عٍج١خ رزشن اصشاً ثبٌغبً فٟ 

١خ إٌٝ أزىبعخ فٟ ِغزٛاٖ اٌزؾق١ٍٟ، ٚرؾٛي إٌٝ هبٌت فبؽً ثؼذ أْ هبٌت ِغزٙذ ِٚزفٛق أدٜ رأ١ٔجٗ أِبَ صِالئٗ ٌؼذَ دفغ ٌٟٚ أِشٖ األلغبه اٌّذسع

 .وبْ ِزفٛلبً فٟ ثؼل األؽ١بْ

خ، ٚأٔب ٕ٘ب ٚأمبف: إْ اٌّذاسط اٌزٟ رزجغ ٘زا األعٍٛة رشرىت ِخبٌفخ فش٠ؾخ ػذا وٛٔٙب ثغٍٛوٙب ٘زا رشرىت ػّالً ٠زٕبفٝ ٚسعبٌزٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغب١ِ

اٌّغبي فٟ اٌّذاسط األ١ٍ٘خ إٌٝ اٌزفبُ٘ ِغ اٌّالن ِٓ خالي اثزبع اٌطشق اٌقؾ١ؾخ ٌزؾق١ً اٌّجبٌغ ِٓ أ١ٌٚبء األِٛس أدػٛ اٌضِالء اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٘زا 
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فٟ اوّبي  دْٚ الؾبَ اٌطبٌت فٟ ٘زا األِش، ٚفٟ اٌٛلذ رارٗ أدػٛ أ١ٌٚبء األِٛس إٌٝ اٌؾشؿ ػٍٝ عذاد رٍه اٌشعَٛ لذس اٌّغزطبع ٌزّنٟ رٍه اٌّذاسط

 .١ّ١خسعبٌزٙب اٌزؼٍ

زٍفخ ٚؽذد ػٍٝ أْ ثؼل أ١ٌٚبء األِٛس رؾذس ٌذ٠ُٙ ظشٚف ِب١ٌخ رغؼٍُٙ ٠زأخشْٚ ػٓ اٌغذاد، داػ١بً اٌّغؤ١ٌٚٓ ػٓ اٌّذاسط إٌٝ ارجبع اعب١ٌت ِخ

ّفبٚمبد ؽشفبً ٌزؾق١ً رٍه اٌّجبٌغ وزمغ١و اٌّجٍغ ػٍٝ دفؼبد، األِش اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ اٌغذاد فٟ ٔٙب٠خ األِش دْٚ أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت هشفبً فٟ رٍه اٌ

 .ػٍٝ ِغزٛاٖ اٌزؾق١ٍٟ
http://www.alriyadh.com/1146707 

 
 البالد

 يهزجاٌ نألعًال انزَادَح انكشفُح تانزَاض
 ٚاط –اٌش٠بك 

بف ِٓ وؾ 111ٔظّذ وؾبفخ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك أِظ اٌّٙشعبْ األٚي ٌألػّبي اٌش٠بد٠خ اٌىؾف١خ، ثّؾبسوخ أوضش ِٓ 

ِشؽٍخ اٌىؾبف اٌّزمذَ،ٚرٌه ثّمش اٌّشوض اٌىؾفٟ.ٚأٚمؼ سئ١ظ ٚؽذح إٌؾبه اٌىؾفٟ ثبإلداسح ػجذهللا اٌّؾّٛد، أْ اٌّٙشعبْ ٠أرٟ مّٓ 

خطخ إٌؾبه ٌٍفقً اٌؾبٌٟ، سغجخ فٟ رؾغ١غ أفشاد اٌىؾبفخ ػٍٝ ِّبسعخ ٘زا اٌّغبي اٌّٙبسٞ اٌُّٙ فٟ ؽ١بح وً وؾبف، ٚرزو١خ سٚػ 

ُٕٙ، ٚاوغبثُٙ اٌّض٠ذ فٟ ِٙبساد اٌؼمذ ٚاٌشثطبد ٚاٌذٚساد، ٚرغ١ٙضُ٘ ٌٍزألٍُ ِغ اٌظشٚف اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ؼب٠ؾٛٔٙب أصٕبء إلبِخ إٌّبفغخ ث١

اٌّخ١ّبد فٟ اٌذاخً ٚاٌخبسط. ٚػٓ ِب١٘خ رٍه األػّبي اٌش٠بد٠خ ث١ٓ اٌّؾّٛد أٔٙب ِغّٛػخ ِٓ األػّبي اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌىؾبف ٠ٚقٕؼٙب 

 .جبي ٌّغبػذرٗ فٟ ؽ١بح اٌخالء، ٚاٌزغٍت ػٍٝ فؼبثٙب وبٌغغٛس ٚاالثشاط ٚإٌّبؽش ٚاٌّمبػذ ٚإٌّبمذ ٚاألعٛاسِٓ األخؾبة ٚاٌؾ
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1/ 
 

 اجلزيرة
 

 (خالل رعاَتها اَطالق فعانُاخ انُىو انعانًٍ نهتىّحد تتعهُى انزَاض تشعار )يعاً نتشزق آيانهى

  يزكزاً وتزَايجاً  091انعىاد: انًًهكح تهتى تذوٌ اضطزاتاخ انتىّحد يٍ خالل افتتاح 
 :اٌط١بس غذ٠ش - ض٠شحاٌغ

بٌّٟ ٌٍزّٛؽذ ثؾؼبس )ِؼبً ٌزؾشق رؾذ سػب٠خ عؼبدح ٚو١ً ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌذوزٛسح ١٘ب ػجذاٌؼض٠ض اٌؼٛاد ألبِذ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ اٌؼ

 .آِبٌُٙ(؛ ٚرٌه ثمبػخ اٌٍّه ف١قً ٌٍّؤرّشاد ثفٕذق اإلٔزشوٛٔزٕٕزبي

 .١بد إلبِخ ِؼشك ٚٚسػ ػًّ رغزّش ٌّذٖ ١ِٛ٠ٓ ثؾنٛس ثؼل ِٓ ل١بداد اٌٛصاسح ِٚؾشفبد اٌزشث١خ اٌخبفخ ثبٌٛصاسح ٚإداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بكٚفبؽت ٘زح اٌفؼبٌ

 .١ٕب ع١ّؼبً ٟٚ٘ فئخ رٚٞ اٌزّٛؽذغب١ٌخ ػٍ ٚػجّشد اٌؼٛاد ػٓ عؼبدرٙب ثبٌّؾبسوخ ثبٌٍّزمٝ اٌزٞ ٠ُمبَ ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍزّٛؽذ ثؾؼبس )ِؼبً ٌزؾشق آِبٌُٙ( اٌزٞ ٠غّٛ ثفئخ

ّغ ١ٌىٛٔٛا أفشاداً فبػ١ٍٓ فٟ ٚث١ّٕذ اٌؼٛاد فٟ وٍّزٙب أْ اٌٍّّىخ رنغ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ مّٓ أ٠ٌٛٚبرٙب ِٚٓ مّٕٙب رؾغ١ٓ ؽ١بح رٚٞ اإلػبلخ ٚدِغُٙ فٟ اٌّغز

 .١ّغ، ؽ١ش أٌٚذ ا٘زّبِبً وج١شاً ثزٚٞ اإلػبلخ ٚفٟ ِمذِزُٙ رٚٞ اٌزّٛؽذاٌز١ّٕخ ِؤوذح أْ اٌٍّّىخ فٟ ع١بعبرٙب ٚخططٙب اٌز٠ّٕٛخ رؾم١ك اٌؼذاٌخ ٌٍغ

اٌمبمٟ ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌّؾشٚع اٌٛهٕٟ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزّٛؽذ ٚامطشاة إٌّٛ اٌؾبًِ  1283-9-13ٚربس٠خ  822ٚأمبفذ أْ فذس لشاس ِغٍظ اٌٛصساء اٌّٛلش سلُ 

١بد اٌزٟ رمّذَ ثشاِظ ٚخذِبد ِزٕٛػخ ٌزٚٞ اٌزّٛؽذ. ٌٚفزذ اٌؼٛاد إٌٝ أٔٗ رفؼ١الً ٌٍّٙبَ اٌٛاسدح فٟ اٌّؾشٚع اٌٛهٕٟ ٚثٕبًء ػ١ٍٗ أٔؾئذ اٌّشاوض ٚاٌّؼب٘ذ ٚافززؾذ اٌغّؼ

ٍٝ اؽز١بط ّٖٛ ع٠ٕٛبً ِؼزّذاً ػٌٍزؼبًِ ِغ اٌزّٛؽذ ٚامطشاثبد إٌّٛ اٌؾبًِ فمذ اعزّشد اٌٛصاسح فٟ اٌزٛعغ فٟ افززبػ ِشاوض ٚثشاِظ ٌزٚٞ امطشاثبد اٌزّٛؽذ، ِؤّوذح ٔ

( ِشوضاً ٚثشٔبِغبً. ٚأمبفذ اٌؼٛاد إٔٔب ٔغزّغ ا١ٌَٛ أطاللبً ِٓ ِجبدئٕب 191) 1232 -1232إٌّبهك ٚاٌّؾبفظبد، ؽ١ش ثٍغ ػذد٘ب ِغ ثذا٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ 

فئخ رٚٞ اٌزّٛؽذ؛ ٚرٌه ٌٍٛفٛي ثئرْ هللا إٌٝ هشائك ٚٚعبئً أفنً  اإلعال١ِخ اٌذاػ١خ ٌٍزىبرف ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ٚرأو١ذاً ػٍٝ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّؾزشوخ ث١ٓ ع١ّغ اٌغٙبد رغبٖ

 .ئٕب ٚثٕبرٕب رٚٞ اٌزّٛؽذفٟ اٌزؼبًِ ِؼُٙ، ِؼشثخ ػٓ أٍِٙب فٟ أْ ٠ؾمك ٘زا اٌٍّزمٝ األ٘ذاف اٌّشعٛح ِٕٗ ٚاعزضّبس ِب ٠ٕزظ ػٓ فؼب١ٌبرٗ ِٓ ِخشعبد ٌّقٍؾخ أثٕب

 .ثّٕطمخ اٌش٠بك ِٚغبػذ٠ٗ ٚإلداسح اٌزشث١خ اٌخبفخ ثّٕطمخ اٌش٠بك ٚع١ّغ اٌّؾبسوبد ٚاٌؾبمشاد ٚخزّذ اٌؼٛاد وٍّزٙب ثبٌؾىش ٌّذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ

ٟ ٌٍزّٛؽذ اٌزٞ ٠قبدف اٌضبٟٔ ِٓ ِٓ عٙزٙب لبٌذ ِذ٠ش ػبَ اٌزشث١خ اٌخبفخ ثبٌٛصاسح )ثٕبد( األعزبرح سثبة اٌضا٠ذٞ: أرؾّشف ثزٛاعذٞ ِؼىُ ٌّؾبسوزىُ رفؼ١ً ا١ٌَٛ اٌؼبٌّ

ع١ّغ أٔؾبء ٚاٌزٞ ألشرٗ األُِ اٌّزؾذح ٌٍزٛػ١خ ثبمطشاة ه١ف اٌزّٛؽذ اٌزٞ أصش ِٚب صاي ػٍٝ ػؾشاد اٌّال١٠ٓ ِٓ األهفبي ٚاٌّشا٘م١ٓ ٚاٌشاؽذ٠ٓ فٟ  أثش٠ً وً ػبَ

 .ٔغجخ ِشرفؼخ عذاً ؽخـ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٟٚ٘  111اٌؼبٌُ، ؽ١ش إْ ثؼل اٌذساعبد اٌٛه١ٕخ أؽبسد إٌٝ أْ ٔغجخ اإلفبثخ رقً إٌٝ ٚاؽذ ٌىً 

ّؽذ، ٚٔؾش اٌٛػٟ ٚأوذد اٌضا٠ذٞ ػٍٝ ع١ّغ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ ِٚؤعغبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ اٌزىبرف ٚرٛؽ١ذ اٌغٙٛد ِٓ خالي اٌزؼش٠ف ثبمطشاة ه١ف اٌزٛ

االمطشاة ٚألعشرٗ ٌٍّٚغزّغ اٌّؾ١و ثٗ ثقفخ ػبِخ. ؽٌٛٗ ٚػٓ أُ٘ اٌزذخالد اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌؼالع١خ اٌزٟ ٠غت أْ رمّذَ ٌٍؾخـ اٌّقبة ثٙزا 

 .ٚأمبفذ لبئٍخ: ٌمذ ؽٙذ اٌؼبٌُ ػٍٝ ِذٜ اٌؼمٛد اٌم١ٍٍخ اٌّبم١خ، رؾٛالً ػ١ّمًب فٟ هش٠مخ فُٙ امطشاة ه١ف اٌزّٛؽذ
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اإلفبثخ ثٙزا االمطشاة، ِّب ٠ّّىٓ رمذ٠ُ خذِبد اٌزذخً  ٚأمبفذ: ثفنً األثؾبس اٌشائذح اٌزٟ لبَ ثٙب اٌؼٍّبء ٚاألهجبء ػجش أٔؾبء اٌؼبٌُ، اعزطؼٕب أْ ٔؼشف اؽزّب١ٌخ

ٍٛن اٌزٟ رغزّغ ثؾىً ؽٙشٞ اٌّجىش اٌزٟ رغبػذ فٟ اٌؾذ ِٓ دسعخ ؽذح االمطشاة. ٚث١ّٕذ اٌضا٠ذٞ أْ اٌٛصاسح ؽب١ٌبً رؾبسن فٟ اٌٍغٕخ اٌٛه١ٕخ المطشاثبد إٌّٛ ٚاٌغ

ْ االعزّبػ١خ ٚٚصاسح اٌؼًّ ٚرُ إػذاد خطخ إعزشار١غ١خ رٕجضك ِٕٙب ػذح ِؾبس٠غ سائذح ع١زُ اٌؼًّ ػٍٝ ٚرنُ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ ِضً: ٚصاسح اٌقؾخ ٚٚصاسح اٌؾؤٚ

ِؾممخ ٢ِبٌُٙ. ٚاخزّذ اٌضا٠ذٞ وٍّزٙب رٕف١ز٘ب خالي اٌغٕٛاد اٌّمجٍخ ثئرْ هللا ثٙذف رّى١ٓ أثٕبئٕب ِّٓ لّذس هللا ٌُٙ أْ ٠قبثٛا ثٙزا االمطشاة اٌؼ١ؼ ؽ١بح ِغزمٍخ، ِٕزغخ 

 .خ ٌزؾشق آِبي رٚٞ اٌزّٛؽذثبٌؾىش اٌغض٠ً ٌإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ِّضٍخ فٟ إداسح اٌزشث١خ اٌخبفخ ِٚشوض اٌزّٛؽذ ثغشة اٌش٠بك ػٍٝ عٙٛدُ٘ اٌٍّّٛع

مٗ اٌش٠بك ِّضٍخ ثئداسح اٌزشث١خ اٌخبفخ ٠ٕٚظّٗ ِشوض أثش٠ً ٚاٌزٞ رم١ّٗ إداسح ِٕط 8رغذس اإلؽبسح إٌٝ أْ ٘زٖ اٌفؼب١ٌخ ِٓ مّٓ رفؼ١ً ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍزّٛؽذ اٌّٛافك 

اسح اٌؾؤْٚ االعزّبػ١خ/ اٌزّٛؽذ غشة ٠ٚغزن١ف اٌٍمبء ٔخجخ ِٓ اٌّخزق١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي ِٓ وبفخ اٌمطبػبد اٌّؼ١ٕخ ثخذِخ رٍه اٌفئخ )اٌّغزؾف١بد/ اٌغبِؼبد/ ٚٚص

 .(ٚاٌمطبػبد اٌخبفخ

غ ثفئخ اٌزّٛؽذ ٚآخش اٌّغزغذاد اٌؼ١ٍّخ ٌخذِخ ٘زٖ اٌفئخ ٚهشق اٌزؼبًِ ِؼٙب ٚإثشاص عٙٛد إٌّطمخ ِٚشاوض٘ب ٚثشاِظ اٌذِظ ٚ٘ذف اٌٍمبء إٌٝ رٛػ١ٗ وبفخ ؽشائؼ اٌّغزّ

ٙبساد ٌٝ رذس٠ت ٚرط٠ٛش ِِٚب ٠مّذَ ٌٙزح اٌفئخ ِٓ خذِبد ٚاٌزٟ عبػذد ػٍٝ خذِخ أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ فئخ اٌزّٛؽذ ٚإثشاص لذسارُٙ ٚإِىبٔبرُٙ ٌٍّغزّغ، وّب ٠ٙذف إ

 .الي اٌٍمبءاٌّخزق١ٓ ٚأ١ٌٚبء األِٛس فٟ اٌطشق اٌؼالع١خ ٚاٌزشث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ ِٓ خالي اٌّؾبمشاد ٚٚسػ اٌؼًّ ٚاالعزؾبساد اٌزٟ عزمّذَ خ
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 اجلزيرة

 انُىو انعزتٍ نألصى تًكتة تعهُى رواتٍ انزَاض
 :اٌذوبْ ء١٘ب - اٌغض٠شح

ثشٔبِغبً ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌؼشثٟ ٌألفُ ثشػب٠خ لبئذح اٌّذسعخ ٘ذٜ اٌخ١ّظ، ٚؽنٛس ثذس٠خ  2-2( اٌزبثؼخ ٌّىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌشٚاثٟ ٠َٛ االص١ٕٓ 311ألبِذ االثزذائ١خ )

ث١خ اٌخبفخ فٟ ِىزت اٌشٚاثٟ، ٚػذد ِٓ ِؾشفبد اٌٛؽذاد اٌّؾ١مؼ ِغبػذح ِىزت اٌشٚاثٟ ٌٍؾؤْٚ اٌّذسع١خ ٚرغش٠ذ اٌغّغبء ِٓ إداسح اٌزشث١خ اٌخبفخ ِٚؾشفبد اٌزش

 .األخشٜ ٚثؼل لبئذاد اٌّذاسط

ٞ اٌؼٛق اٌغّؼٟ، صُ ػشك ِشئٟ ٚثذأ اٌجشٔبِظ ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ صُ اٌغالَ اٌٍّىٟ صُ وٍّخ لبئذح اٌّذسعخ ٘ذٜ اٌخ١ّظ اٌزٟ رٕبٌٚذ ف١ٙب ِب رمذِٗ اٌّذسعخ ِٓ خذِبد ٌزٚ

ق١ذح ثؼٕٛاْ )رىف١ٕٟ اإلؽبسح(، صُ ٌمبء ِغ ٔبعؾبد فٟ اٌزشث١خ اٌخبفخ ٌٚمبء ِغ أخقبئ١خ اٌزخبهت ٚإٌطك ٔٛاي اٌغؼ١ذاْ، ثؼذ رٌه رُ ثؼٕٛاْ )ػطبء ٚإٔغبص(، ٚل

زىش٠ُ اٌّؾبسوبد )خذِزه رغؼذٟٔ(، ٚخزُ اٌؾفً ث 311اعزؼشاك رغشثخ دِظ هبٌجبد اٌؼٛق اٌغّؼٟ فٟ ثشٔبِظ رؼ١ٍُ اٌىج١شاد، صُ رُ اإلػالْ ػٓ ِجبدساد االثزذائ١خ 

ي اٌؾنٛس فٟ أسوبْ ألػّبي اٌّؼٍّبد ٚهبٌجبد اٌؼٛق اٌغّؼٟ ّٛ  .ٚرغ
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