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يُبلشت خفط تزاكش انطرياٌ نبؼط انفئبث وتىعؼت يطبس انطبئف.. 
 انثالثبء

انشىسي يصىث نصبحل تىعغ اهلالل األمحش بُمم يىتً انطشق 
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٣غطٔغ جُشٞسٟ ُٞؾٜس ٗظش جُِؿ٘س جُظك٤س ذشإٔ ِٓكٞظحش ٝأسجء أػؼحء جُٔؿِظ ضؿحٙ جُطوش٣ش جُغ١ٞ٘ ٤ُٜثس جُٜالٍ 

جألقٔش جُغؼٞد١ ٣ٝظٞش ذؼذ رُي ػ٠ِ ضٞط٤حش إلؾشجء دسجعس ٖٓ ؾٜس ٓكح٣ذز ُطو٤٤ْ خذٓس جإلعؼحف جُؿ١ٞ، ػ٠ِ إٔ 

جُؿ١ٞ ذحُٞع٤ِس جُط٢ ضؼٖٔ جعطٔشجس٣طٜح، ٝجُطٞعغ ك٢  ؾذٟٝ أٝ ٓذٟ ئٌٓح٤ٗس ضخظ٤ض خذٓس جإلعؼحف ضشَٔ جُذسجعس 

ٗشحؽ ٗوَ جُٔٞض٠ ػ٠ِ جُطشم جُغش٣ؼس ُطـط٢ ًحكس ٓ٘حؽن جٌُِٔٔس ٝٓكحكظحضٜح، ٝضٞك٤ش جُذػْ جُالصّ ُزُي، ٝجُط٘غ٤ن ٓغ 

ظل٢ ج٤ُٜثس جُغؼٞد٣س ُِطخظظحش جُظك٤س ٝج٤ُٜثس جُؼحٓس ُِطذس٣د جُطو٢٘ ٝج٢ُٜ٘ٔ إلٗشحء ٓشًض ٓطخظض ُطذس٣د ٓٞ

ج٤ُٜثس ٝأكشجد جُٔؿطٔغ ك٢ ٓؿحٍ ػَٔ ج٤ُٜثس، ٝك٤ٔح ٣خض ٓؿحٍ جُ٘وَ ؿ٤ش جإلعؼحك٢، أٝػكص طك٤س جُشٞسٟ ض٢ُٞ 

، ٝجُز١ ٗض ػ٠ِ إٔ ضوّٞ ٤ٛثس 1433رٝ جُوؼذز ػحّ  22ج٤ُٜثس ٜٓٔس ٗوَ جُٞك٤حش ذ٘حًء ػ٠ِ هشجس ٓؿِظ جُٞصسجء ك٢ 

ػٖ جُكٞجدظ جُٔشٝس٣س خحسؼ جُٔذٕ ٝجُٔكحكظحش ٝجُٔشجًض ٝػ٠ِ جُٜالٍ جالقٔش جُغؼٞد١ ذٜٔٔس ٗوَ جُٞك٤حش جُ٘حضؿس 

جُطشم جُط٣ِٞس ذذالً ٖٓ جُوٞجش جُخحطس ألٖٓ جُطشم ػ٠ِ إٔ ضٔحسط رُي جػطرحسج ٖٓ ضحس٣خ جٗطٜحء ٗوَ جُٔٔطٌِحش 

جُوشجس،  ٝجالػطٔحدجش جُٔح٤ُس جُٔخظظس ُ٘شحؽ ٗوَ جُٔٞض٠ ك٢ جُكٞجدظ جُٔشٝس٣س جُٞجسدز ك٢ جُلوشز جُػحُػس ٖٓ ٛزج

ٝأشحسش جُِؿ٘س جُظك٤س ئ٠ُ إٔ ج٤ُٜثس ٝذ٘حًء ػ٠ِ ٛزج جُوشجس ضط٠ُٞ ٓغإ٤ُٝس ٗوَ جُٞك٤حش جُ٘حضؿس ػٖ جُكٞجدظ جُٔشٝس٣س 

خحسؼ جُٔذٕ ٝجُٔكحكظحش ٝجُٔشجًض ٝػ٠ِ جُطشم جُط٣ِٞس ٝجُغش٣ؼس كوؾ ذذالً ػٖ جُوٞجش جُخحطس ألٖٓ جُطشم، ٌُٖ 

٤ن خطؾ جُطٞعغ ٝجالٗطشحس ك٢ ٗشحؽ ٗوَ جُٔٞض٠ ذغرد ػذّ ضٞكش جُذػْ جُٔح٢ُ، ج٤ُٜثس ٝقط٠ ضحس٣خٚ ُْ ضطٌٖٔ ٖٓ ضطر

 .ٝجُز١ قحٍ دٕٝ جعطٌٔحٍ جُٔششٝع

ٝك٢ ؾِغس جُػالغحء جُٔورَ ٣ظٞش جُشٞسٟ ضٞط٤حش ضوش٣ش جُشتحعس جُؼحٓس ٤ُٜثس جألٓش ذحُٔؼشٝف ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌُٔ٘ش ٝهذ 

س خٔغ٤س ٝع٣ٞ٘س ضكط١ٞ ػ٠ِ جُٔغطٜذكحش، ٝخطؾ جُٔرحدسجش ؽحُرص جُِؿ٘س جُوؼحت٤س جُشتحعس ذاػذجد خطؾ ض٘ل٤ز٣

ٝٓشجقِٜح ٤ٓٝضج٤ٗحضٜح ٝضؼ٤ٜٔ٘ح ك٢ ضوحس٣شٛح جُوحدٓس، ٝدػص جُطٞط٤حش جُشتحعس ئ٠ُ ذزٍ ؾٜٞد أًرش ك٢ ئػذجد جُركٞظ 

ؾؼس ٝجُذسجعحش ك٢ ٓٞػٞػحش جألٖٓ جُلٌش١ ٝجُططشف ٝجُـِٞ ٝأخطحسٛح ػ٠ِ جُلشد ٝجُٔؿطٔغ، ئػحكس ئ٠ُ ئؾشجء ٓشج

ٝضط٣ٞش ٝضكذ٣ع شحَٓ ُِرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س ُٔ٘طغر٢ جُشتحعس ٝضٞؾ٤ٜٜح ٝكن جخطظحطحش جُشتحعس ك٢ ض٘ظ٤ٜٔح جألخ٤ش، 

ٝقػص جُِؿ٘س جُشتحعس ػ٠ِ ضٌػ٤ق ؾٜٞدٛح ك٢ ٓؿحٍ جُطكظ٤ٖ جُٔرٌش ُِٔؿطٔغ، ٝضٌػ٤ق جُرشجٓؽ جُٞهحت٤س ٝجُطكز٣ش ٖٓ 

ذٚ جُٔشجًض ؿ٤ش جُذجتٔس، ٝجُٔشجًض جُطٞؾ٤ٜ٤س جُط٢ ضو٤ٜٔح، ٝٓغطٟٞ جإلسٛحخ ٝجُلٌش جُؼحٍ، ٝئذشجص جُذٝس جُز١ ضوّٞ 

 .جُخذٓحش جُط٢ ضوذٜٓح، ٝقؿْ جٗؼٌحعٜح ػ٠ِ جُلشد ٝجُٔؿطٔغ

، ٝسأ١ ُؿ٘س 1440ـ٣39٘حهش جُشٞسٟ جُػالغحء جُٔورَ ضوش٣ش ٤ٛثس جُط٤شجٕ جُٔذ٢ٗ ُِؼحّ جُٔح٢ُ  26ٝػٖٔ ذ٘ٞد جُؿِغس 

ح ذشإٔ أدجء ج٤ُٜثس ٝهذ ؽحُرطٜح ذطكل٤ض جُششًحش جُ٘حهِس، ُطوذ٣ْ ٓض٣ذ ٖٓ جُخظٞٓحش جُٔؿِظ جُٔطخظظس ٝسأ٣ٜح ٝضٞط٤حضٜ

ػ٠ِ أعؼحس ضزجًش جُشقالش جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س ٌُرحس جُغٖ، ٝجألشخحص ر١ٝ جإلػحهس، ٝسكغ ًلحءز ط٤حٗس جُطحتشجش 

ق ُطٌحِٓٚ ٓغ ٓطحس جُِٔي ٝخذٓحش جُٔطحسجش جألسػ٤س، ًٔح دػص جُِؿ٘س ج٤ُٜثس ئ٠ُ ضط٣ٞش ٝضٞعؼس ٓطحس جُطحت

ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ، ُِطخل٤ق ٖٓ ٝؽأز صقحّ جُٔطحسجش ك٢ ٓٞجعْ جُكؽ ٝجُؼٔشز ٝجُغ٤حقس، ٝكن سؤ٣س جٌُِٔٔس، ٝأٝطص 

جُِؿ٘س جُشٞس٣س ذٞػغ خطس جعطشجض٤ؿ٤س ص٤٘ٓس، شحِٓس ٝؽٔٞقس ٝرجش أ٣ُٞٝحش ٓكذدز ُطخظ٤ض هطحػحش ٝأٗشطس 
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عحش ػحٓس ٝٓكلضز ُؿزخ جالعطػٔحسجش دجخ٤ِحً ٝخحسؾ٤حً، ُطكو٤ن أٛذجف سؤ٣س جُط٤شجٕ جُٔذ٢ٗ ٓطضجٓ٘س ٓغ ٝػغ ع٤ح

جٌُِٔٔس، ٝؽحُرطٜح جُكذ ٖٓ ضؿضتس جُٔششٝػحش، ذحػطٔحد ع٤حعس ضشع٤س ضٌحَٓ ٓششٝػحش ج٤ُٜثس ػ٠ِ ششًس ٓطخظظس 

ئقذٟ أٗظٔس جُطحتشز ٓإِٛس، ٝأشحسش ُؿ٘س جُ٘وَ ٝجالضظحالش ٝضو٤٘س جُٔؼِٞٓحش ئ٠ُ ضظحػذ ػذد قحالش كشَ أٝ خَِ ك٢ 

ٝٓكشًحضٜح، ُٝزج دػص جُِؿ٘س ج٤ُٜثس ئ٠ُ ضكغ٤ٖ ٓشكن جُظ٤حٗس ٝخذٓحش جُٔطحسجش جألسػ٤س، ٓإًذزً أ٤ٔٛس جُكذ ٖٓ 

ٓخحُلحش جُغالٓس ك٢ عحقس جُط٤شجٕ جُط٢ ٓح صجُص ٓشضلؼس قغرٔح ضش٤ش أسهحّ ضوش٣ش ج٤ُٜثس ُِؼحّ جُٔح٢ُ جُٔ٘ظشّ 

حطس ذٞػغ خطس جعطشجض٤ؿ٤س ص٤٘ٓس، شحِٓس ٝؽٔٞقس ٝرجش أ٣ُٞٝحش ٓكذدز ، ٝؾحءش ضٞط٤س جُِؿ٘س جُخ1440ـ39

ُطخظ٤ض هطحػحش ٝأٗشطس جُط٤شجٕ جُٔذ٢ٗ، ُٔح القظطٚ جُِؿ٘س ٖٓ إٔ ٓؿٜٞدجش ج٤ُٜثس ٓحصجُص ال ضٞجًد ؽٔٞقحش 

٠ أ٤ٔٛس ضضجٖٓ ضٞؾٚ جٌُِٔٔس ك٢ جالٗلطحـ ٝال ضط٘حعد ئٗؿحصجضٜح ك٢ ٓؿحٍ جُطخظ٤ض ٓغ سؤ٣س جٌُِٔٔس، كشذدش جُِؿ٘س ػِ

جُطٞؾٚ جالعطشجض٤ؿ٢ ٓغ ئهشجس ع٤حعحش ػحٓس ٝٓكلضز، ُؿزخ ٝضشؿ٤غ جالعطػٔحسجش، ٝدكغ أطكحخ سؤٝط جألٓٞجٍ دجخَ 

جٌُِٔٔس ٝخحسؾٜح ُِٔغحٛٔس ك٢ ط٘حػس جُ٘وَ جُؿ١ٞ ٖٓ خالٍ ٝػغ أٗظٔس ٝذشجٓؽ ٝآ٤ُحش ضٌلَ ضغ٤َٜ دخُْٜٞ ٛزج 

 .جُوطحع

 

 

 وسشت ػًم نتىطني انتشغيم وانصيبَت يف املشافك انصحيت
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ذشػح٣س ٓذ٣ش ػحّ جُشإٕٝ جُظك٤س ذٔ٘طوس جُش٣حع، جُذًطٞس دمحم ذٖ ػرذ جُؼض٣ض جُط٣ٞؿش١، ٝذكؼٞس ٤ًَٝ ٝصجسز 

جُظكس جُٔغحػذ ُِظ٤حٗس ٝجُطشـ٤َ جُٜٔ٘ذط دمحم جُوكطح٢ٗ، ػوذش طكس جُش٣حع ٓٔػِس ك٢ ئدجسز جُٔشحس٣غ ٝجُظ٤حٗس 

 .2020ُِّشذغ جألٍٝ ٖٓ جُؼحّ ٝسشس ػَٔ ػٖ ضٞؽ٤ٖ جُظ٤حٗس ٝضشـ٤َ جُٔشجكن »

ٝٗحهشص جُٞسشس جُطؼش٣ق ذٔرحدسز ضٞؽ٤ٖ، ٝٓرحدسز ض٤ٌٖٔ ٓغ ٓششٝػحش ٝششـ آ٤ُس ضٞؽ٤ٖ ػوٞد جُظ٤حٗس ٝآ٤ُس 

جُطؼ٣ٞؼحش، ذحإلػحكس ئ٠ُ جُطؼش٣ق ذٔرحدسز كظَ ػوٞد جُظ٤حٗس ٓغ ًلحءز جإلٗلحم ٝجُطؼش٣ق ذٔرحدسز ض٤ٌٖٔ، ًٔح ضْ 

س، ٝقع جُٔ٘حؽن ػ٠ِ ئُضجّ جُٔوح٤ُٖٝ ػ٠ِ جإلػالٕ ك٢ ؽحهحش ُطٞؽ٤ٖ ػوٞد جُظ٤حٗس. ػشع آ٤ُس ضٞؽ٤ٖ ػوٞد جُظ٤حٗ

ٝأٝػف ٓغحػذ ٓذ٣ش ػحّ جُشإٕٝ جُظك٤س ُِٔشحس٣غ ٝجُشإٕٝ جُٜ٘ذع٤س جُٜٔ٘ذط ػرذهللا جُـحٓذ١ إٔ جُٞسشس شٜذش 

طش٢ٗٝ. ٓش٤شجً ئ٠ُ إٔ جُٞسشس ٓ٘حهشس ئػذجد ج٤ُٔضج٤ٗس ُؼوٞد جُظ٤حٗس، ذحإلػحكس ئ٠ُ جعطؼشجع ٓرحدسز جُطوش٣ش جإلٌُ

ٓذ٣ش١ ئدجسز جُظ٤حٗس ذحُٔ٘حؽن ٝجُٔكحكظحش، ٝجُطؿٔؼحش جُظك٤س، ٝٓوح٢ُٝ ػوٞد جُظ٤حٗس، ًٔح شحسى ك٢  جعطٜذكص

 .جُرشٗحٓؽ جُٞؽ٢٘ ُذػْ ئدجسز جُٔششٝػحش ٝجُطشـ٤َ ٝجُظ٤حٗس ًٝلحءز جإلٗلحم جُٞسشس
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جمهظ انىصساء: تُظيى بُك انتصذيش واالعترياد ويؤعغت 
 املغبس انشيبظي

 إلشاس تُظيى يؤعغت حذيمت املهك عهًبٌ
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 جُش٣حع -ٝجط 

A A   

 اٌّىافمت ػٍى احفالٍت إٔشاء ِجٍس اٌخٕسٍك األػٍى اٌسؼىدي اٌجشائزي 

 احفاق ِغ ػّاْ فً ِجاي ِىافحت اإلحجار غٍز اٌّشزوع باٌّخذراث 

٠ِ ض٘ظ٤ْ ذ٘ي جُطظذ٣ش ٝجكن ٓؿِظ جُٞصسجء ذشتحعس خحدّ جُكش٤ٖٓ جُشش٣ل٤ٖ جُِٔي عِٔحٕ ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد ػ

ٝجالعط٤شجد جُغؼٞد١، ًٔح ٝجكن ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ ٓإعغس قذ٣وس جُِٔي عِٔحٕ، ٝض٘ظ٤ْ ٓإعغس جُٔغحس جُش٣حػ٢، ذؼذ جالؽالع 

 .ػ٠ِ ٓٞجد ٓؼذز ك٢ ٓؿِظ جُشإٕٝ جالهطظحد٣س ٝجُط٤ٔ٘س

قد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ ٢ُٝ ًٔح ٝجكن جُٔؿِظ ػ٠ِ جضلحم ئٗشحء ٓؿِظ جُط٘غ٤ن جألػ٠ِ جُغؼٞد١ جُؿضجتش١، ٝضل٣ٞغ طح

جُؼٜذ ٗحتد ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝص٣ش جُذكحع ست٤ظ جُؿحٗد جُغؼٞد١ ك٢ ٓؿِظ جُط٘غ٤ن جألػ٠ِ جُغؼٞد١ جُؿضجتش١ 

 .ذحُطٞه٤غ ػ٠ِ جالضلحم جُٔشحس ئ٤ُٚ، ًٝحٕ جُِٔي عِٔحٕ ضشأط جُؿِغس جُط٢ ػوذٛح ٓؿِظ جُٞصسجء أٓظ ك٢ هظش ج٤ُٔحٓس

 لًٍٍّ واٌذوًٌسٍىن إٌزاْ ٌهذد االلخصاد اإل

أؽِغ جُِٔي عِٔحٕ جُٔؿِظ ػ٠ِ ٗطحتؽ جعطورحالضٚ ٝٓرحقػحضٚ ٓغ كخحٓس جُشت٤ظ أُلح ًٞٗذ١ ست٤ظ ؾٜٔٞس٣س ؿ٤٘٤ح ًٞٗحًش١، 

ٝكخحٓس جُشت٤ظ أع٤حط أكٞسه٢ ست٤ظ دُٝس ئس٣طش٣ح، ٝعٔٞ جُش٤خ طرحـ خحُذ جُكٔذ جُظرحـ ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ذذُٝس 

جعطؼشجع ُِؼالهحش جُػ٘حت٤س، ٝعرَ ضؼض٣ضٛح ٝدػٜٔح ك٢ جُٔؿحالش ًحكس، ئػحكس ئ٠ُ ذكع ج٣ٌُٞص، ٝٓح ؾشٟ خالُٜح ٖٓ 

 .ٓغطؿذجش جألقذجظ ك٢ جُٔ٘طوس

ئغش رُي جعطؼشع ٓؿِظ جُٞصسجء ؾِٔس ٖٓ جُٔٞػٞػحش، ٝضطٞسجش جألٝػحع ػ٠ِ جُظؼ٤ذ٣ٖ جإله٢ٔ٤ِ ٝجُذ٢ُٝ، ٓش٤ًشج 

دٝسضٚ جُغحدعس ٝجُخٔغ٤ٖ، ق٤حٍ ٓٞجهلٜح ضؿحٙ أذشص جُِٔلحش ك٢ ئ٠ُ ٓح ؽشقطٚ جٌُِٔٔس أٓحّ ٓإضٔش ٤ٓٞٗخ ُألٖٓ ك٢ 

جُٔ٘طوس ٝجُؼحُْ، ٜٝٓ٘ح جُؼالهحش جإلعطشجض٤ؿ٤س ٓغ جُٞال٣حش جُٔطكذز جألٓش٤ٌ٣س، ٝجُشإٔ جإل٣شج٢ٗ ذظلطٚ جُطشف جُز١ ٣وق 

، ًٝزُي جُٞػغ ك٢ ج٤ُٖٔ خِق قحُس ػذّ جالعطوشجس ك٢ جُٔ٘طوس ٣ٝٔحسط عًِٞح ٓغطٜطشج ٣ٜذد جالهطظحد جإله٢ٔ٤ِ ٝجُذ٢ُٝ

ٝدػْ جٌُِٔٔس جُذجتْ ُِكَ جُغ٤حع٢، ئػحكس ئ٠ُ ئذشجص أؾ٘ذز جٌُِٔٔس جُطٔٞقس خالٍ ستحعطٜح ُؤس ٓؿٔٞػس جُؼشش٣ٖ 

 .، ٝضكو٤ن سؤ٣طٜح ٝأٛذجكٜح2020

 حاضز جًٍّ وِسخمبً ِشزق ٌألجٍاي اٌمادِت

ُؿِغس إٔ جُٔؿِظ ؾذد ٓح أًذضٚ جٌُِٔٔس خالٍ جؾطٔحع ُؿ٘س ٝأٝػف ٝص٣ش جإلػالّ ضش٢ً ذٖ ػرذهللا جُشرحٗس ك٢ ذ٤حٗٚ ػود ج

جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ذحُٔؿِظ جالهطظحد١ ٝجالؾطٔحػ٢ ك٢ دٝسضٚ جُػحٓ٘س ٝجُخٔغ٤ٖ ذحألْٓ جُٔطكذز ك٢ ٣ٞ٤ٗٞسى، ٖٓ أٜٗح 

َ ٝٓغطورَ ُكحػش ؾ٤ٔ 2030عطؼَٔ ذحُششجًس ٓغ جألْٓ جُٔطكذز ٝجُٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ ُطكو٤ن أٛذجف جُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس 

ٓششم ُألؾ٤حٍ جُوحدٓس، ٝضر٤حٕ ٓح هذٓطٚ ٖٓ قٍِٞ ك٢ ذشجٓؽ جإلعٌحٕ ٝهطحع جُطؼ٤ِْ ٝجُشػح٣س جُظك٤س ٝضط٣ٞش قُِٜٞح 

 .جإلٌُطش٤ٗٝس، ٝدػْ ذشجٓؽ جُشرحخ ٝئعٜحٓحضْٜ ك٢ جُط٤ٔ٘س

 حطىٌز حٍىي فاػٍت ٌخحذٌاث اٌمطاػاث اٌحٍىٌت

ُٔؼ٤٘س ٖٓ ضكؼ٤شجش العطؼحكس جٌُِٔٔس هٔس جُششم جألٝعؾ ُِٔ٘طذٟ ضطشم ٓؿِظ جُٞصسجء ئ٠ُ ٓح ضوّٞ ذٚ جُؿٜحش ج

https://www.al-madina.com/article/673636
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جالهطظحد١ جُؼح٢ُٔ، ك٢ شٜش أذش٣َ جُٔورَ، ػ٠ِ خِل٤س جالضلحه٤س جُط٢ ٝهؼطٜح ٓغ جُٔ٘طذٟ إلٗشحء كشع ُٔشًض جُػٞسز 

ٓٔح ٣ؼضص ضٞؾٜحش جُظ٘حػ٤س جُشجذؼس ُِٔ٘طذٟ جالهطظحد١ جُؼح٢ُٔ ك٢ جٌُِٔٔس، جُز١ ٣ؼذ جُخحٓظ ػ٠ِ ٓغطٟٞ جُؼحُْ، 

جُو٤حدز جُك٤ٌٔس ذحإلعٜحّ ك٢ ضر٢٘ جُطو٤٘س ٝأكؼَ ٓٔحسعحضٜح جُؼح٤ُٔس، ٝك٢ ئؽحس جُؿٜٞد جُشج٤ٓس ُطط٣ٞش قٍِٞ كحػِس 

 .ُطكذ٣حش جُوطحػحش جُك٣ٞ٤س ك٢ جٌُِٔٔس

 إٌظاَ اٌجذٌذ ٌحمك ٔمٍت ٔىػٍت ٌٍجاِؼاث

وذ٣ْ جُٔغحػذجش جإلٗغح٤ٗس ُٚ ػرش ٓشًض جُِٔي عِٔحٕ ُإلؿحغس جًذ جُٔؿِظ دػْ جٌُِٔٔس ُِشؼد ج٢٘ٔ٤ُ جُشو٤ن ٝجعطٔشجس ض

ٝجألػٔحٍ جإلٗغح٤ٗس، ٝضشذ٣ذٛح خالٍ جالؾطٔحع سك٤غ جُٔغطٟٞ جُز١ ٗظٔطٚ جُٔلٞػس جألٝسٝذ٤س ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُكٌٞٓس 

ٝٗشحؽحش  جُغ٣ٞذ٣س ك٢ ذشًٝغَ ذشإٔ جُٞػغ جإلٗغح٢ٗ ك٢ ج٤ُٖٔ، ػ٠ِ إٔ ٓح ضوّٞ ذٚ ج٤ُِٔش٤ح جُكٞغ٤س ٖٓ ٓٔحسعحش

 .جعطلضجص٣س ضشٌَ ئػحهس ٝػشهِس ألػٔحٍ جإلؿحغس ٝعطإد١ ئ٠ُ ضؼ٤ِن جُذػْ جإلٗغح٢ٗ ٤ُِٖٔ

ػ٠ِ ضش٤ٌَ أٍٝ ٓؿِظ ُشإٕٝ جُؿحٓؼحش ك٢  -قلظٚ هللا-ٝػذ ٓؿِظ جُٞصسجء طذٝس ٓٞجكوس خحدّ جُكش٤ٖٓ جُشش٣ل٤ٖ 

ش٤ذز ُِطؼ٤ِْ ك٢ جٌُِٔٔس ذشٌَ ػحّ ُِٝطؼ٤ِْ جُؿحٓؼ٢ جٌُِٔٔس ذؼذ طذٝس ٗظحّ جُؿحٓؼحش جُؿذ٣ذ، جٓطذجدًج ُذػْ جُو٤حدز جُش

 .ذشٌَ خحص، ُٝططِؼحضٜح ذإٔ ٣كون ٓؿِظ شإٕٝ جُؿحٓؼحش ٗوِس ٗٞػ٤س ك٢ ٓغ٤شز جُؿحٓؼحش

 لزاراث احخذها ِجٍس اٌىسراء 7

 أوالً: ِجٍس حٕسٍك سؼىدي جشائزي

جُٔٞجكوس ػ٠ِ جضلحم ئٗشحء ٓؿِظ جُط٘غ٤ن جألػ٠ِ جُغؼٞد١ جُؿضجتش١، ٝضل٣ٞغ طحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ ٢ُٝ جُؼٜذ ٗحتد 

ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝص٣ش جُذكحع ست٤ظ جُؿحٗد جُغؼٞد١ ك٢ ٓؿِظ جُط٘غ٤ن جألػ٠ِ جُغؼٞد١ جُؿضجتش١ ذحُطٞه٤غ ػ٠ِ 

 .جالضلحم جُٔشحس ئ٤ُٚ

 أًثأًٍا: حباحث ِغ اٌجأب اٌؼّ

ذحُطرحقع ٓغ جُؿحٗد جُؼٔح٢ٗ ك٢ شإٔ ٓششٝع جضلحه٤س ضؼحٕٝ  -أٝ ٖٓ ٤٘٣رٚ-ضل٣ٞغ طحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ ٝص٣ش جُذجخ٤ِس 

ذ٤ٖ قٌٞٓس جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ٝقٌٞٓس عِط٘س ػٔحٕ ك٢ ٓؿحٍ ٌٓحككس جإلضؿحس ؿ٤ش جُٔششٝع ذحُٔخذسجش 

ٝجُطٞه٤غ ػ٤ِٚ، ٖٝٓ غْ سكغ جُ٘غخس جُٜ٘حت٤س جُٔٞهؼس، العطٌٔحٍ  ٝجُٔإغشجش جُؼو٤ِس ٝجُغالتق ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٝضٜش٣رٜح،

 .جإلؾشجءجش جُ٘ظح٤ٓس

 ثاٌثا: حؼاوْ ِذًٔ ِغ اٌبٍزو

ذحُطرحقع ٓغ جُؿحٗد جُر٤شٝك٢ ك٢ شإٔ ٓششٝع ٓزًشز ضلحْٛ  -أٝ ٖٓ ٤٘٣رٚ  -ضل٣ٞغ طحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ ٝص٣ش جُذجخ٤ِس 

س ذ٤ٖ قٌٞٓس جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س جُغؼٞد٣س ٝقٌٞٓس ؾٜٔٞس٣س جُر٤شٝ ٝجُطٞه٤غ ػ٤ِٚ كإ١ ٓؿحٍ جُذكحع جُٔذ٢ٗ ٝجُكٔح٣س جُٔذ٤ٗ

 .ٖٝٓ غْ سكغ جُ٘غخس جُٜ٘حت٤س جُٔٞهؼس العطٌٔحٍ جإلؾشجءجش جُ٘ظح٤ٓس

 رابؼًا: احفاق جّزوً ِغ األرجٕخٍٓ

ؼذ جُ٘ظش ك٢ هشجس ٓؿِظ ذؼذ جالؽالع ػ٠ِ ٓح سكؼٚ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُٔح٤ُس ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُِؿٔحسى، ٝذ

ٛـ، هشس ٓؿِظ جُٞصسجء جُٔٞجكوس ػ٠ِ جضلحه٤س ذ٤ٖ قٌٞٓس جٌُِٔٔس جُؼشذ٤س 1441/ 4/ 28( ٝضحس٣خ 12/ 48جُشٞسٟ سهْ )

جُغؼٞد٣س ٝقٌٞٓس ؾٜٔٞس٣س جألسؾ٘ط٤ٖ قٍٞ جُطؼحٕٝ ٝجُٔغحػذز جُٔطرحدُس ك٢ جُٔغحتَ جُؿٔش٤ًس، ٝهذ أُػذ ٓشعّٞ ٢ٌِٓ 

 .ذزُي

 بٕه اٌخصذٌز واالسخٍزادخاًِسا: حٕظٍُ 

/ 1/ 6/ د( ٝضحس٣خ 41/ 1ـ 13ذؼذ جالؽالع ػ٠ِ جُطٞط٤ط٤ٖ جُٔؼذض٤ٖ ك٢ ٓؿِظ جُشإٕٝ جالهطظحد٣س ٝجُط٤ٔ٘س سهْ )

ٛـ، هشس ٓؿِظ جُٞصسجء جُٔٞجكوس ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ ذ٘ي جُطظذ٣ش 1441/ 5/ 7/ د( ٝضحس٣خ 41/ 14ـ 34ٛـ، ٝسهْ )1441

 .ٝجالعط٤شجد جُغؼٞد١

 ٤ْ جُٔغحس جُش٣حػ٢عحدًعح: ض٘ظ

ٛـ، 1440/ 6/ 5/ د( ٝضحس٣خ 41/ 17ـ 5ذؼذ جالؽالع ػ٠ِ جُطٞط٤س جُٔؼذز ك٢ ٓؿِظ جُشإٕٝ جالهطظحد٣س ٝجُط٤ٔ٘س سهْ )

 .هشس ٓؿِظ جُٞصسجء جُٔٞجكوس ػ٠ِ ض٘ظ٤ْ ٓإعغس قذ٣وس جُِٔي عِٔحٕ، ٝض٘ظ٤ْ ٓإعغس جُٔغحس جُش٣حػ٢

 سابؼًا: حزلٍاث

ه٤حش ُِٔشضرط٤ٖ جُخحٓغس ػششز ٝجُشجذؼس ػششز، ٝٝظ٤لس )ٝص٣ش ٓلٞع(، ٝرُي ػ٠ِ جُ٘كٞ ٝجكن ٓؿِظ جُٞصسجء ػ٠ِ ضش

 :جُطح٢ُ

ـ ضشه٤س ؿ٘حّ ذٖ ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ ٓؼذ١ ئ٠ُ ٝظ٤لس )ٓغطشحس أ٢٘ٓ( ذحُٔشضرس جُخحٓغس ػششز ذآحسز ٓ٘طوس  1

 .جُش٣حع

)ٓغطشحس ئدجس١( ذحُٔشضرس جُخحٓغس ػششز ذ٤ٜثس جُخرشجء ذٔؿِظ ـ ضشه٤س خحُذ ذٖ دمحم ذٖ ػرذجُؼض٣ض جُٔكحسخ ئ٠ُ ٝظ٤لس  

 .جُٞصسجء

ـ ضشه٤س أقٔذ ذٖ طحُف ذٖ دمحم جُغ٤ٔش١ ئ٠ُ ٝظ٤لس )ٓغطشحس ئدجس١( ذحُٔشضرس جُخحٓغس ػششز ذ٤ٜثس جُخرشجء ذٔؿِظ  3
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 .جُٞصسجء

 .ؾ٤سـ ضشه٤س دمحم ذٖ عؼذ١ ذٖ أقٔذ جُـحٓذ١ ئ٠ُ ٝظ٤لس )ٝص٣ش ٓلٞع( ذٞصجسز جُخحس 4

ـ ضشه٤س خحُذ ذٖ ػرذهللا ذٖ طحُف جُغ٢ِٔ ئ٠ُ ٝظ٤لس )ًر٤ش ٓغطشحس٣ٖ ششػ٤٤ٖ( ذحُٔشضرس جُشجذؼس ػششز ذٞصجسز جُشإٕٝ  5

 .جُرِذ٣س ٝجُوش٣ٝس

ـ ضشه٤س جُٜٔ٘ذط/ ػرذجُؼض٣ض ذٖ ػرذجُشقٖٔ ذٖ ػرذهللا ج٣ُٜٞش ئ٠ُ ٝظ٤لس ٓغطشحس صسجػ٢( ذحُٔشضرس جُشجذؼس ػششز  6

 .ج٤ُٔحٙ ٝجُضسجػسذٞصجسز جُر٤ثس ٝ

ـ ضشه٤س ؽحسم ذٖ ػرذجُؼض٣ض ذٖ ػرذجُشقٖٔ ذٖ ٓوشٕ ئ٠ُ ٝظ٤لس )ٓذ٣ش ػحّ ٌٓطد ٝص٣ش جُذُٝس( ذحُٔشضرس جُشجذؼس ػششز  7

 .ذحألٓحٗس جُؼحٓس ُٔؿِظ جُٞصسجء

س ػششز ذحألٓحٗس ـ ضشه٤س أعحٓس ذٖ دمحم ذٖ ػرذهللا جُرشج٤ْٛ ئ٠ُ ٝظ٤لس )ٓذ٣ش ػحّ ٌٓطد ٝص٣ش جُذُٝس( ذحُٔشضرس جُشجذؼ 8

 .جُؼحٓس ُٔؿِظ جُٞصسجء

 

 

 ببملذيُت« طىاسئ املهك فهذ»انتحميك يف يمطغ فيذيى بـ 

 يتعًٍ شكىي ملشاجغ يٍ وجىد تمصري
    2020ّ كرشج٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء جُٔذ٣٘س جُٔظذس: ؾش٣ذز 
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 جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز –ػرذجُشق٤ْ جُكذجد١ 

ٝؾٚ ٓذ٣ش ػحّ طكس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز جُذًطٞس دمحم جُخال١ٝ ذحُطكو٤ن ذخظٞص ٓوطغ جُل٤ذ٣ٞ جُز١ ضْ ضظ٣ٞشٙ ك٢ 

 .ٓغطشل٠ ؽٞجسب جُِٔي كٜذ، ٝجُز١ ك٢ ضوذ٣ْ جُخذٓس جُظك٤س

ٔؼشكس ٝأًذ جُذًطٞس جُخال١ٝ ك٢ جُر٤حٕ أٗٚ ع٤طْ ئؾشجء جُطكو٤ن ٝٓشجؾؼس ًح٤ٓشجش جُٔشجهرس ٓغ جُٔخطظ٤ٖ ٝجُل٤٤ٖ٘ ُ

ٓالذغحش ضِي جُٔشٌِس ًٔح ع٤طْ جُطؼحَٓ ٓغ أ١ ضوظ٤ش ذٌَ ؾذ٣س ضل٤ذ أ١ ُرظ قحطَ ذٌَ شلحك٤س. ؾحء رُي جُر٤حٕ ذ٘حء 

ػ٠ِ ٓح ض٘حهِطٚ ٝعحتَ جُطٞجطَ ُٔوطغ جُل٤ذ٣ٞ جُز١ ذع ٖٓ ٓشجؾغ ُوغْ جُطٞجسب ذٔغطشل٠ جُِٔي كٜذ ٓغحء جألغ٤ٖ٘ 

ذٜزج جُر٤حٕ. طشـ ذزُي جُٔطكذظ جإلػال٢ٓ ذكظس ٓ٘طوس « جُٔذ٣٘س طكس»ٝػ٠ِ جُلٞس ضؿحٝذص  1331-6-23جُٔحػ٢ 

 .جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓإ٣ذ أذٞ ػ٘ن

 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.al-madina.com/article/673627
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إصببت بؼجض خالل  1113وفبة أثُبء انؼًم و 33«: انتأييُبث»
 ػبو

 يف انمطبع اخلبص يتهمىٌ انؼالج ببملغتشفيبث 15638
    2020ّ كرشج٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء جُٔذ٣٘س جُٔظذس: ؾش٣ذز 

https://www.al-madina.com/article/673625 

 

 ؾذز -عؼذ جٍ ٤٘ٓغ 

قحُس ٝكحز  93ًشق ضوش٣ش طحدس ٖٓ جإلدجسز جُؼحٓس ُِطخط٤ؾ ٝجُطط٣ٞش ذحُٔإعغس جُؼحٓس ُِطأ٤ٓ٘حش جإلؾطٔحػ٤س ػٖ ضغؿ٤َ 

قحُس ئطحذس شل٤ص ٌُٖٝ ذؼؿض ٝرُي خالٍ  1119أغ٘حء جُؼَٔ ضْ ضغؿ٤َ ذ٤حٗحضٜح ٖٓ هرَ أطكحخ جُؼَٔ ذحُوطحع جُخحص ٝ

 .ّ 2019جُؼحّ جُٔحػ٢ 

ئطحذس ضكص جُؼالؼ جٓح ٓذ٣٘س ؾذز كغِؿص  2797قحُس ٝكحز ٝ 22ػذد جُٞك٤حش أغ٘حء جُؼَٔ ذـ ٝضظذسش ٓ٘طوس جُش٣حع 

 .ئطحذس ضكص جُؼالؼ ذحُٔغطشل٤حش 3172قحُس ٝكحز ٝ 13

قحُس ئطحذس شل٤ص  10860قحُس ئطحذس ضكص جُؼالؼ ٝضغؿ٤َ  15638ّ ضْ ضغؿ٤َ 2019ٝذ٤ٖ جُطوش٣ش إٔ خالٍ ػحّ 

حٓس ُِطأ٤ٓ٘حش جالؾطٔحػ٤س جُؼ٘ح٣س جُطر٤س جُشحِٓس ُِٔظحذ٤ٖ ذاطحذحش جُؼَٔ ٖٓ خالٍ ذذٕٝ ػؿض ٝضوذّ جُٔإعغس جُؼ

 .جُٔغطشل٤حش ٝجُٔشجًض جُطر٤س جُخحطس جُط٢ ضطؼحهذ ٓؼٜح، ذذٕٝ قذٝد ٝذكغد ٓح ضوطؼ٤ٚ قحُس جُٔظحخ جُظك٤س

ٝضشَٔ جُؼ٘ح٣س جُطر٤س خذٓحش جُطشخ٤ض ٝجُؼالؼ ٝجألد٣ٝس ٝجُٔغطِضٓحش جُطر٤س ٝجألؽشجف جُظ٘حػ٤س ٌُٖ ٣ؿد جٕ ٣ِطضّ 

جُٔظحخ أٝ ٖٓ ٣٘ٞخ ػ٘ٚ ذاذالؽ طحقد جُؼَٔ خالٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ٝهٞع جإلطحذس أٝ جالٗطٌحعس أٝ جُٔؼحػلس أٝ 

ٚ ذاذالؽ ٌٓطد جُٔإعغس ػٖ جإلطحذحش جُط٢ ال ضل٢ ذٜح جإلعؼحكحش جًطشحف جُٔشع، ٣ِٝطضّ طحقد جُؼَٔ أٝ ٖٓ ٣٘ٞخ ػ٘

 .جأل٤ُٝس خالٍ غالغس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئذالؿٚ ذٞهٞع ٛزٙ جإلطحذس

 % ٌى أدث االصابت ٌؼجش ِؤلج111بذي 

حذس ئ٠ُ % ٖٓ أؾشٙ ج٢ٓٞ٤ُ ئرج أدش جإلط100أًذ جُٔإعغس جُؼحٓس ُِطأ٤ٓ٘حش جإلؾطٔحػ٤س جٕ جُٔشطشى ٣غطكن ذذالً ذ٘غرس 

% ( ئرج ًحٕ جُٔظحخ ضكص 75جُؼؿض جُٔإهص، ٣ٝظشف جُرذٍ ػٖ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣حّ ئهؼحدٙ ػٖ جُؼَٔ، ٣ٝخلغ ئ٠ُ )

جُؼالؼ ػ٠ِ ٗلوس جُٔإعغس، ًٔح ٣ظشف جُرذٍ ك٢ قحُس جُط٣ْٞ٘ أٝ جإلؾحصجش جُٔشػ٤س ٝال ٣ؿٞص جُؿٔغ ذ٤ٖ جُرذٍ ج٢ٓٞ٤ُ 

ذٍ جػطرحسجً ٖٓ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ ُٞهٞع جإلطحذس، ٝقط٠ ٣ّٞ جعطؼحدز جُٔظحخ ٝجألؾش، أٝ ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُؼحتذز، ٣ٝرذأ طشف جُر

هذسضٚ ػ٠ِ جُؼَٔ أٝ شلحتٚ أٝ غرٞش ػؿضٙ جُٔغطذ٣ْ أٝ ٝكحضٚ ٣ٝكظَ جُٔظحخ ػ٠ِ ٗلوحش جٗطوحٍ ٝئهحٓس ُٚ ُٝٔشجكوٚ ئرج 

الهس جُؼَٔ أٝ ضٞهلٜح أل١ هشسش جُِؿ٘س جُطر٤س ػشٝسز ٝؾٞد ٓشجكن ٝال ٣٘ط٠ٜ جُكن ك٢ طشف جُرذٍ ج٢ٓٞ٤ُ ذحٗطٜحء ػ

 .عرد خالٍ ٓذز جإلهؼحد

 لاير اٌحذ األلصى ٌإلػأت 3500

%( ٖٓ ٓطٞعؾ أؾٞسٙ خالٍ جألشٜش جُػالغس جُغحذوس ُِشٜش جُز١ ٣100غطكن جُٔشطشى جُغؼٞد١ ػحتذز شٜش٣س ضؼحدٍ )

ذز جُؼؿض ج٢ٌُِ ُلكٞص ؽر٤س قذغص ك٤ٚ جإلطحذس ٓط٠ ٓح ًحٕ ػحؾضجً ٤ًِحً ٝذشٌَ ٓغطذ٣ْ ٣ٝخؼغ جُٔشطشى طحقد ػحت

 .دٝس٣س ضكذدٛح جُِؿ٘س جُطر٤س جُٔخطظس ُٝٔذز خٔظ ع٘ٞجش ذؼذ ضحس٣خ ضخظ٤ض جُؼحتذز

٣ٝطْ ئػحدز جُ٘ظش ك٢ جُؼحتذز ػ٠ِ أعحط دسؾس جُؼؿض جُط٢ ٣طْ ضوذ٣شٛح ٝئرج هشسش جُِؿ٘س جُطر٤س جُٔخطظس قحؾس جُٔشطشى 

%( ٖٓ ه٤ٔس جُؼحتذز ًاػحٗس ذششؽ إٔ ال ٣ض٣ذ جُكذ جألهظ٠ 50ٗغرس ) جُٔظحخ ئ٠ُ ٓؼٞٗس جُـ٤ش، كاٗٚ ٣كظَ أ٣ؼحً ػ٠ِ

( لاير، ٣ٝخؼغ جُٔشطشى ُلكٞص ؽر٤س دٝس٣س ُٔذز ػشش ع٘ٞجش ُطو٤٤ْ ٓذٟ جعطٔشجس قحؾطٚ ئ٠ُ ٛزٙ 3500ُٜح ػ٠ِ )

 .جُٔؼٞٗس ٝضظرف ذؼذ رُي ٜٗحت٤س

 

 

https://www.al-madina.com/article/673625
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 لبَىَي: ال يربس نالحتفبظ ببنهمطبء.. انغكىث جشميت
    2020ّ كرشج٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء  ػٌحظجُٔظذس: ؾش٣ذز 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2011134 

 

رًش جُٔكح٢ٓ ٛشحّ جُلشؼ إٔ ؾش٣ٔس جالخططحف ؿ٤ش ٓرشسز ػ٠ِ جإلؽالم، كحالدػحء ذٞؾٞد جُطلَ ُو٤طح ؿ٤ش ٓورٍٞ ػ٠ِ 

جإلؽالم، ٓش٤شج ئ٠ُ إٔ جُ٘ظحّ أُضّ ٖٓ ٣ؿذ ؽلال ُو٤طح إٔ ٣رِؾ ػ٘ٚ، ٝعٌٞش جُشخض ؽٞجٍ ٛزٙ جُغ٘ٞجش هش٣٘س ػ٠ِ 

َ ٓخططلح، ٣ٝطغطش ػ٠ِ رُي، ٣ٝؼحهد جُ٘ظحّ جُخحؽق ضؼض٣شج قغد ػذّ طذهٚ ٝػ٠ِ ًٞٗٚ خحؽلح أٝ ٣ؼِْ ذٌٕٞ جُطل

 .ضوذ٣ش جُوؼحء ٝكذجقس جُؿش٣ٔس

ٝأػحف، إٔ جالخططحف كؼَ ؾغ٤ْ ُٞهٞع جُؿش٣ٔس ػ٠ِ ؽلَ، الكطح ئ٠ُ إٔ جُؼوٞذس ضشذد ذشٌَ ئػحك٢ ك٢ قحٍ قشٓحٕ 

ػس ًطؿحسز جُٔخذسجش أٝ جعطـالُٚ ؾ٘غ٤ح، جُطلَ ٖٓ جُذسجعس ٖٝٓ جُطٔطغ ذك٤حز ؽر٤ؼ٤س أٝ جعطـالُٚ ك٢ ٗشحؽحش ٓٔ٘ٞ

ًٝزُي ك٢ قحٍ ئذوحء جُطلَ ك٢ ذ٤ثس ضؼشػٚ ُِخطش ٝجالٗكشجف. ٝأشحس ئ٠ُ إٔ جُٔخططق ٣طْ ئ٣ذجػٚ ك٢ دجس جُشػح٣س 

جالؾطٔحػ٤س ضكص ئششجف ٓخطظ٤ٖ ٗلغ٤ح ٝجؾطٔحػ٤ح ُِطأًذ ٖٓ ٣ٞٛطٚ ٝضأ٤ِٛٚ ٝضغ٤ِٔٚ ُؼحتِطٚ جُرح٣ُٞٞؾ٤س، ٝك٢ قحٍ ػذّ 

ػحتِطٚ ك٤طْ ئ٣ذجػٚ ُذٟ ػحتِس ذذ٣ِس هذس جإلٌٓحٕ، ٓر٤٘ح إٔ جُؼكح٣ح ذحُـ٢ جُغٖ جُوح٤ٗٞٗس ٣ٔطٌِٕٞ قش٣س جخط٤حس ٌٓحٕ ٓؼشكس 

 .جإلهحٓس ٝئٕ أسجدٝج جُغٌٖ جُٔغطوَ أٝ جُغٌٖ ٓغ جألعشز جُرح٣ُٞٞؾ٤س

 

صاٌ انتًُيت االجتًبػيت" تمشس تىصيغ َضالء داس املغُني جبب"
 ػهً يكت وانطبئف

يصبدس "عبك": انمشاس تغبب يف حبنت يٍ االعتيبء بني انُضالء داخم 
 انذاس

    2020ّ كرشج٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء  عرنجُٔظذس: ؾش٣ذز 

https://sabq.org/2Pkvx3 

 

ٗضالء دجس جُٔغ٤ٖ٘ ك٢ ؾحصجٕ، ػ٠ِ ٌٓس  ٝجُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س هشسش ضٞص٣غًشلص ٓظحدس ُـ"عرن"، إٔ ٝصجسز جُؼَٔ 

 .ػِٔص "عرن" ػٖ جعط٤حء ذ٤ٖ جُٔغ٤ٖ٘ دجخَ جُذجس ٖٓ رُي جُوشجس ٝجُطحتق، ػٖٔ خطس ضؼَٔ ػ٤ِٜح، ٝك٤ٔح

٤٘ٔح ٣ؼ٤ش رْٝٝٛ العطالْٜٓ ذ أٝػكص جُٔظحدس إٔ جُوشجس ٗض ػ٠ِ إٔ جُ٘ضالء جُز٣ٖ ٣شكؼٕٞ جُوشجس ع٤طِد ٝضلظ٤الً،

 .أًػش جُٔغ٤ٖ٘ ذال أهحسخ دجخَ جُذجس

ٝجعطـشذص جُٔظحدس ٖٓ هشجس ًٜزج ك٢ ظَ ٝؾٞد ٓر٠٘ ؾذ٣ذ ضغطؼذ جُٞصجسز العطالٓٚ ٖٓ جُٔوحٍٝ أٗشة ػ٠ِ ٓؼح٤٣ش ػح٤ُس 

 .ٝذ٤ٔضج٤ٗس ًر٤شز

 

 .ٝٝكوحً ُِٔظحدس كإ جُٞصجسز ضؼَٔ ػ٠ِ خطس ُذٓؽ ٗضالء دٝس جُٔغ٤ٖ٘ ك٢ ػذد ٖٓ جُٔ٘حؽن

https://www.okaz.com.sa/news/local/2011134
https://sabq.org/2Pkvx3
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ًني يف ػبو 7
ّ
 لشاساث شطب وإيمبف ملخبنفي َظبو املمي

    2020ّ كرشج٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء  جالهطظحد٣سجُٔظذس: ؾش٣ذز 

http://www.aleqt.com/2020/02/18/article_1764686.html 

 

و٤ ٤ِّٖٔ جُٔؼطٔذ٣ٖ "ضو٤٤ْ"، خالٍ جُؼحّ جُٔحػ٢،أٝهؼص جُ ُٔ ٤ٖ،  ٤ٜثس جُغؼٞد٣س ُِ عرغ ػوٞذحش ذكن ٓخحُل٤ٖ ُ٘ظحّ جُٔو٤ِّٔ

  .ضطؼِن ذحإل٣وحف ػٖ ٓٔحسعس جُٜٔ٘س ٓذز ٓؼ٤٘س شِٔص هشجسج ذحُشطد ٝعطس هشجسجش

 103خالٍ جُؼحّ  ٤ُٜثس ػرطص أ٣ؼحجُض٣ٝذ ٓذ٣ش جُؼالهحش جُؼحٓس ٝجالػالّ ك٢ ج٤ُٜثس، إٔ ج ٝأٝػف ُـ"جالهطظحد٣س" طحُف

جُطو٤٤ْ دٕٝ جُكظٍٞ ػ٠ِ ضشخ٤ض، ٝجٗطكحٍ ُود ٖٓ جألُوحخ  ٓخحُلحش ُِ٘ظحّ ض٘وغْ ئ٠ُ خٔغس أٗٞجع، ٢ٛٝ ٓضجُٝس ٜٓ٘س

قَٔ جُؿٜٔٞس ػ٠ِ  ٓضج٢ُٝ ٜٓ٘س جُطو٤٤ْ، ًٝزُي جعطؼٔحٍ ٝع٤ِس ٖٓ ٝعحتَ جُذػح٣س ٣ٌٕٞ ٖٓ شأٜٗح جُط٢ ضطِن ػحدز ػ٠ِ

 .و٤طٚ ك٢ ٓضجُٝس ٜٓ٘س جُطو٤٤ْجالػطوحد ذأق

كطف قغحخ جُٔ٘شأز ٝػذّ ضض٣ٝذ  ػ٠ِ جإلخالٍ ذحالُطضجّ ذٔؼح٤٣ش جُطو٤٤ْ جُٔؼطٔذز ٖٓ ج٤ُٜثس، ٝػذّ جعطٌٔحٍ ٝرُي ػالٝز

 .ج٤ُٜثس ذحُر٤حٗحش جُالصٓس ػٖ ٗشحؽٚ

٤ٖ جُٔؼطٔذ٣ٖ ضوّٞ ذحُ٘ظش ك٢ ٓخحُلحش ُٝلص ٤ٖ، خحطس ضِي جُط٢ ضطؼِن ذحُطضجّ جُٔو٤ِّٔ ئ٠ُ إٔ ُؿ٘س جُ٘ظش ك٢ أقٌحّ جُٔو٤ِّٔ

٤ٖ ذططر٤ن ٓؼح٤٣ش جُطو٤٤ْ ٣وّٞ ذٜح ُط٘ل٤ز  جُذ٤ُٝس ٝد٤َُ جُٔٔحسعس ج٤ُٜ٘ٔس جُز١ ٣ششـ ُِٔو٤ِّْ جُخطٞجش جُط٢ ٣ؿد إٔ جُٔو٤ِّٔ

 .ػ٤ِٔس جُطو٤٤ْ

٤ٖ جُٔؼطٔذ٣ٖ  ئ٠ُ جُغؿٖ ٓذز الػ٠ِ ػذز ػوٞذحش ُٔخحُل٢ جُ٘ظحّ، ضظَ  32ٗظح ك٢ جُٔحدز جُـ ٝٗٞٙ ئ٠ُ إٔ ٗظحّ جُٔو٤ِّٔ

 .ٝجإلٗزجس ٝجُِّٞ أُق لاير، ئػحكس ئ٠ُ ػوٞذس جُشطد 200ضطؿحٝص ػحٓح أٝ ؿشجٓس ٓح٤ُس ضظَ ئ٠ُ 

 

 

 

 منىرج انتًُيت املغتذايت
    2020ّ ٣٘ح٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء  جُش٣حعجُٔظذس: ؾش٣ذز 

http://www.alriyadh.com/1805453 

 

 ·كهًت انشيبض

ٖٓ أؾَ قحػش ؾ٤َٔ ٝٓغطورَ ٓششم ُألؾ٤حٍ جُوحدٓس، ٝضر٤حٕ ٓح هذٓطٚ  2030ُٞصسجء ٣ّٞ أٓظ ػ٠ِ ضكو٤ن أٛذجف جُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس أًذ ٓؿِظ ج

ذ ٖٓ قٍِٞ ك٢ ذشجٓؽ جإلعٌحٕ ٝهطحع جُطؼ٤ِْ ٝجُشػح٣س جُظك٤س ٝضط٣ٞش قُِٜٞح جإلٌُطش٤ٗٝس، ٝدػْ ذشجٓؽ جُشرحخ ٝئعٜحٓحضْٜ ك٢ جُط٤ٔ٘س، كو

ُط٤ٔ٘س أعحعحً ُط٤ٌٖٔ جُذُٝس جهطظحد٣ِّحً ٝع٤حع٤حً ٝجؾطٔحػ٤حً ٝػغٌش٣حً ٝد٣ٔٞؿشجك٤حً، ق٤ع ضغؼ٠ جُذٍٝ ئ٠ُ ضكو٤ن جُط٤ٔ٘س جُٔغطذجٓس أػك٠ ٓلّٜٞ ج

، قط٠ ضغطٔش ػؿِس جُططٞس ك٢ دٝسجٕ ٓغطٔش ضؼَٔ دٕٝ ضٞهق ٓغطٜذكس ضط٣ٞش جُٞؽٖ ٝجُٔٞجؽٖ ٓغطـِس ًَ جُٔٞجسد جعطـالالً أٓػَ ًٔح ٢ٛ قحُ٘ح

 2030شجى جُشحَٓ جُز١ ضشٜذٙ ذالدٗح ٣ظد ك٢ ئؽحس جُط٤ٔ٘س ذأشٌحُٜح ٝطٞسٛح ًحكس، ٝٛٞ قشجى ٓر٢٘ ػ٠ِ خطس ٓكٌٔس ٓطٔػِس ك٢ سؤ٣س كحُك

٢ ٝأٛذجكٜح جُط٢ ذذأٗح ك٢ هطق غٔحسٛح ٝجُط٢ جٗؼٌغص ٝعط٘ؼٌظ ػ٠ِ جصدٛحس ٝؽ٘٘ح ٝجعطٔشجس ضطٞسٙ، ٝأخزٙ ئ٠ُ ٓح ٗظرٞ ئ٤ُٚ ٖٓ سه٢ ٝضوذّ ك

 .٤حز ًحكسٓؿحالش جُك

ُْٝ  -ضغخ٤ش جُٔٞجسد جُرشش٣س ٝجُطر٤ؼ٤س ٖٓ أؾَ جُٔؼ٢ هذٓحً ك٢ ػ٤ِٔط٘ح جُط٣ٞٔ٘س أٓش أطرف ٝجهؼحً أدٛش جُؼحُْ جُز١ سأٟ 

جُكشجى جُط١ٞٔ٘ ك٢ ٌِٓٔط٘ح جُكر٤رس، كحُكشجى ؿ٤ش جُٔغرٞم جُز١ ضشٜذٙ ذالدٗح ضؿشذس كش٣ذز ٝؾد جُطؼِْ ٜٓ٘ح،  -٣غٔغ كوؾ 

ٌُِٔٔس ٤ًٝق أطركص ٤ًٝق عطـذٝ ع٤ؼشف إٔ ضؿشذط٘ح جُط٣ٞٔ٘س جُٔغطٔشز ٣ؿد جضخحرٛح ٗٔٞرؾحً كٖٔ ٣ؼشف ٤ًق ًحٗص ج

٣كطزٟ، ٗكٖ ٛ٘ح ال ٗذػ٢ جٌُٔحٍ، ٌُٝ٘٘ح ٗظش ػ٠ِ إٔ ضؿشذط٘ح جُط٣ٞٔ٘س ٝجعطٔشجسٛح ٝضط٣ٞشٛح ذٔح ٣طالءّ ٓغ ٓططِرحش 
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ذٔح ك٤ٜح ٖٓ ئطشجس ٝػض٣ٔس ٝئخالص ٖٓ  جُؼظش ٢ٛ قذظ ؿ٤ش جػط٤حد١ ٝضؿشذس ٣ٌٖٔ ُِذٍٝ جألخشٟ جالعطلحدز ٜٓ٘ح

 .أؾَ جُٞؽٖ، ٝأخزٙ ئ٠ُ ٓشحسف جُٔغطورَ ٝٛٞ ٓغطؼذ ُٚ ضٔحّ جالعطؼذجد

 

 
 ذس اإلعكبٌه

    2020ّ ٣٘ح٣ش 19 - ٛـ1441 غح٢ٗؾٔحد  25جالسذؼحء  جُٞؽٖس: ؾش٣ذز جُٔظذ
https://www.alwatan.com.sa/article/1037198 

 

 انغيث ػيغً 
 ضكذغص ًػ٤شج ؽٍٞ جُغ٘ٞجش جُٔحػ٤س ػٖ جإلعٌحٕ ٝجُظ٘ذٝم، ٝكشع جُضًحز ٝجُشعّٞ ػ٠ِ جألسجػ٢.

ٓغ جُٔطوذ٤ٖٓ هذ٣ٔح ٝضْ جعطػ٘حؤْٛ ٖٓ جُطك٣َٞ ُِر٘ٞى، ذٔ٘كْٜ جُوشٝع ٝكن « جُظ٘ذٝم»ئال إٔ قذ٣ػ٢ ج٤ُّٞ ػٖ ضؼحَٓ 

ؼٍٔٞ ذٚ عحذوح، ئال إٔ جُٞػٞد رٛرص أدسجؼ جُش٣حـ ك٢ عحذوس ضشش٣ؼ٤س ذطلغ٤ش جُوشجس ذٔح ال ٣طكِٔٚ جُ٘ض، ٝذأغش سؾؼ٢ جُٔ

 ٗغق جألقٌحّ جُوؼحت٤س.

ٌَُ جُ٘حط ئ٠ُ جُر٘ٞى، كل٤ٚ ٛذس ٓح٢ُ ػ٠ِ جُذُٝس، ٝد٣ٕٞ ٓؼحػلس ػ٠ِ جُٔٞجؽ٤ٖ٘، ٝجُٔغطل٤ذ « جُٞصجسز»ٝأٓح ضك٣َٞ 

 «.جُر٘ٞى»جُٞق٤ذ ٛٞ 

 % ع٣ٞ٘ح، ٣ؼ٢٘ 5ع٘س، ٝذ٘غرس أسذحـ  25أُق لاير ك٢ جُكذ جألهظ٠  500 % ُٔرِؾ 100ألٕ جُٔغطل٤ذ ٖٓ جُذػْ جٌُحَٓ 

 %، ٝجُز١ ع٤ذكغ ٛزٙ جُض٣حدز ٢ٛ جُذُٝس ُِر٘ٞى، ٝال أدس١ ٓح جُلحتذز ٖٓ ٝسجء 125إٔ جُؼوحس ع٤طؼحػق ٓشز ٝسذغ، أ١ 

٘ٞى ك٢ ٓرحُؾ ٜٓذسز، ك٢ ق٤ٖ إٔ جُٔرحُؾ ٗلغٜح جُط٢ ضذكؼٜح جُذُٝس ُِر٘ٞى ًأسذحـ ضك٤َٔ جُذُٝس ًَ ٛزٙ جُٔرحُؾ ُٔظِكس جُر

ُِوشٝع عطزٛد ذال سؾؼس، ٝذأًػش ٖٓ جُوشع ٗلغٚ، ك٢ ق٤ٖ إٔ جُ٘ظحّ جُوذ٣ْ ذحُوشع جُكغٖ ع٤ك٢ٔ جُٔٞجؽٖ ٖٓ 

الٍ سذغ هشٕ، ذذال ٖٓ إٔ ٓؼحػلحش أسذحـ جُر٘ٞى، ٝع٤كحكع ػ٠ِ ٤ٓضج٤ٗس جإلعٌحٕ، ق٤ع ضشؾغ ًحَٓ جُٔرحُؾ ٓوغطس خ

 ضٜذسٛح ٝذأًػش ٜٓ٘ح خالٍ جُٔذز ٗلغٜح.

ٝأٓح ٗغرس ضِٔي جُغؼٞد٤٣ٖ ُِغٌٖ، كأشي ك٢ هذس ص٣حدضٜح جُٔؼِٖ، ٝٗكطحؼ ئ٠ُ ؾٜحش ٓكح٣ذز ٝٗض٣ٜس ُطوشس رُي ُِٔظِكس 

 جُؼحٓس.
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