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 اجلزيرة
 سفيزاث تالحم وتزاحم في مكتب انشفا يقمن بزيارة مزكز انتأهيم انشامم

 :اٌط١بس غذ٠ش - اٌغض٠شح

ٌزفؼ١ً اٌّجبدسح.  5-82الصبء ٚؽذح ٔشبؽ اٌطبٌجبد ِغ فش٠ك عف١شاد رالؽُ ٚرشاؽُ اٌزبثغ ٌّىزت رؼ١ٍُ اٌشفب ص٠بسح إٌٝ ِشوض اٌزأ١ً٘ اٌشبًِ ٌإلٔبس فٟ اٌٍّض ٠َٛ اٌض ٔفزد

ٚلذ أششاف ػٍٝ اٌّجبدسح سئ١غخ  145ٞ اٌؾٟ س ٚاثزذائ١خ إٌّٙبط ِغ ِشبسوخ ٌٕبد 121ٚاٌّزٛعطخ  82ٚرؼّٓ اٌجشٔبِظ ػذح أسوبْ ٌٍّذاسط اٌّشبسوخ ٟٚ٘ صب٠ٛٔخ 

 .ٌّظ١ش٠ؼٟٚؽذح ٔشبؽ اٌطبٌجبد أ. ٔبد٠خ اٌؼز١جٟ ِٚذ٠شح ٔبدٞ اٌؾٟ أ. ٔٛسح اٌجذ٠غ ٚاألعزبراد ِشبػً اٌؼضّبْ ٚػج١ش اٌؾظبْ ٚلٛد اٌىٍضُ ٚٚفبء ا

ٚأٌؼبة ؽشو١خ ِضً: أٌؼبة اٌزطبثك ٌٍفٛاوٗ ٚاٌخؼشاٚاد.. أٌؼبة اٌىٛس..  أ٠ؼبً اؽزٜٛ اٌجشٔبِظ ػٍٝ ػذح فمشاد ٚاٌؼبة ِٕٙب: ػشٚع ِغشػ األٌؼبة ٚٚسد ٚر٠ٍٛٓ..

شح أعؼذد اٌؾبػشاد ٚسعّذ ٌؼجخ اٌؾٍمبد.. ٌؼجخ رشو١ت شىً.. ٌؼجخ اٌىشاعٟ.. ِشبسوبد ِزٕٛػخ. أٔبش١ذ.. ٚرٛص٠غ اٌٙذا٠ب ألؽفبي اٌّشوض.. ثبإلػبفخ إٌٝ فمشاد وض١

 .اٌجغّخ ػٍٝ ِؾ١بُ٘

صػذ ٌٙٓ دسح ثّجبدسح أخشٜ شٍّذ عبئمٟ اٌجبطبد ٚرٌه ثزٛص٠غ اٌٙذا٠ب ٚرٛف١ش اٌمٙٛح ٚاٌشبٞ ٌُٙ ٚأ٠ؼبً ٌُ رغزضٓ اٌّجبدسح ػبِالد اٌّشوض، ثً ٚأ٠ؼبً دػّذ ٘زٖ اٌّجب

 .اٌٙذا٠ب شبوشح عٙٛد٘ٓ ٚرٛص١مبً ثأْ اٌّجبدسح شٍّذ ع١ّغ فئبد اٌّغزّغ

ٟ ٚٚو١ٍخ اثزذائ١خ إٌّٙبط أ. عبسح اٌؾؼ١جٟ ٚثؼغ ِٓ اٌّؼٍّبد.. ٚفٟ خزبَ اٌض٠بسح رُ شىش ِذ٠شح اٌّشوض األعزبرح ٠ٛ٘ذا ا١ٌّٕ 82ٚسافمزٕب ثبٌض٠بسح ِذ٠شح اٌضب٠ٛٔخ 

 .ٚاٌؼبِالد ػٍٝ اٌزؼبْٚ ٚؽغٓ االعزؼبفخ ٚاالعزمجبي

http://www.al-jazirah.com/2016/20160327/ln5.htm 

 احلياة
 يوما   02انزياض:انتقديم نحزكت نقم انمعهمين خالل 

  الغشام سعد - الرياض
 رفزؼ إداسح اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بع خالي األ٠بَ اٌّمجٍخ ثبة اٌزمذ٠ُ ٌؾشوخ إٌمً اٌذاخ١ٍخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ إٌّطمخ.

، أْ اٌزمذ٠ُ ٌؾشوخ إٌمً اٌذاخ١ٍخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد «اٌؾ١بح»ٚأوذ ِظذس ِغؤٚي فٟ شؤْٚ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع ٌـ

٠ِٛبً ِٓ ا٢ْ، الفزبً إٌٝ أْ ٕ٘بن ػٛاثؾ ٚششٚؽبً ثّٛعجٙب ٠زمذَ ؽبٌجٛ  81ٚاإلداس٠بد ع١ىْٛ إٌىزش١ٔٚبً خالي  ٚاإلداس١٠ٓ

إٌمً فٟ اٌؾشوخ، إر عزىْٛ اٌجذا٠خ ِٓ خالي رؾذ٠ش اٌج١بٔبد ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ثٙذف اٌزغ١ًٙ ػٍٝ شبغٍٟ اٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 ٚغ١ش اٌزؼ١ّ١ٍخ.

٠ذ أػّبي اٌؾشوخ ع١ىْٛ ٚفك اٌؼٛاثؾ اٌّم١ذح ٌٙب اٌٛظبئف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚغ١ش اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ إعشاءاد رؾذ٠ش ٚروش اٌّظذس أْ رؾذ

اٌج١بٔبد، ِٕٛ٘بً إٌٝ أٔٗ ع١زُ فزؼ إٌظبَ ٌزغغ١ً اٌشغجبد ٌطبٌجٟ إٌمً ثؼذ أعجٛػ١ٓ ِٓ ا٢ْ، ٠ّٚىٓ ؽجبػخ اعزّبسح اٌشغجبد 

زشٟٚٔ اٌزٞ خظض ٌطبٌجٟ إٌمً، إر رؼجش ث١بٔبد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ِٓ خالي ٚث١بٔبد ؽبٌجٟ إٌمً ثؼذ إغالق إٌظبَ اإلٌى

ِشاؽً ػذح ؽزٝ رىْٛ ٕ٘بن ِٕبطفخ ث١ٓ ؽبٌجٟ إٌمً فٟ ع١ّغ اٌزخظظبد اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٚوبٔذ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع أػٍٕذ 

فٟ اٌّئخ، ف١ّب ثٍغ ػذد  41.15جخ األٌٚٝ ؽشوخ إٌمً اٌذاخ١ٍخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد اٌؼبَ اٌّبػٟ، ثٍغ ػذد إٌّم١ٌٛٓ ػٍٝ اٌشغ

 فٟ اٌّئخ. 18.21فٟ اٌّئخ، فٟ ؽ١ٓ ثٍغ إٌّمٌْٛٛ ػٍٝ اٌشغجخ اٌضبٌضخ  18.13إٌّم١ٌٛٓ ػٍٝ اٌشغجخ اٌضب١ٔخ 

أٌف وبدس رؼ١ٍّٟ فٟ ع١ّغ اٌزخظظبد  ٠111زوش أْ ػذد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بع اٌزؼ١ّ١ٍخ ٠جٍغ 

 ١ّخ.اٌزؼ١ٍ
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http://www.alhayat.com/Edition/Print/14703648/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%

A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-

%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-

%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-20-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B 

 البالد
 طانباث انزياض يحققن انمزاكز األونى عهى انممهكت في تصفياث انفيزياء

 اٌجالد –اٌش٠بع 

ؽممذ االداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع اٌّشوض االٚي ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ فٟ اٌزظف١بد إٌٙبئ١خ فٟ االٌّٚج١بد اٌٛؽٕٟ 

ض ِزٛعطخ فٟ اٌش٠بػ١بد ٚاٌؼٍَٛ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ ٚاٌزٞ اخززّذ فؼب١ٌبرٗ ٠َٛ اِظ ثّشبسوخ ع١ّغ ٌٍف١ض٠بء ٚؽممذ ِشاو

فظخ اٌضٌفٟ.ٚاػشة اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع االعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اداساد اٌزؼ١ٍُ ثبٌٍّّىخ ٚاعزؼبفزٙب ِؾب

اٌّششذ ػٓ رٕٙئزٗ ٌغ١ّغ اٌطبٌجبد اٌفبئضاد ٚالعش اٌطبٌجبد ِٚؼشثب ػٓ شىشٖ ٌّؼٍّبد اٌطبٌجبد ٌٚغ١ّغ ِٓ شبسن فٟ 

ششفخ اٌّغئٌٛخ ػٓ اٌّٚج١بد االعزبرح ٔٛف دػّٙٓ ٌزؾم١ك ٘زٖ اٌّشاوض اٌّز١ّضح ٚفٟ ِمذِخ رٌه ِششفبد إٌشبؽ اٌطالثٟ ٌٍّٚ

اٌؼز١جٟ.ٚ اٚػؾذ ِششفخ إٌشبؽ اٌطالثٟ االعزبرح طجبػ اٌخبٌذٞ اْ ٔزبئظ اٌّٚج١بد اٌف١ض٠بء ٌٍّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽممذ ِشاَ 

سغذ ؽبٌت  ػجذهللا اٌؼجبد ِٓ ِذاسط اٌزشث١ٗ اال١ٍ٘ٗ اٌّشوض االٚي، ٚ ؽممذ اٌؼٕٛد ػجذهللا اٌفٛصاْ اٌّشوض اٌضبٟٔ، ٚؽممذ

اٌّشوض اٌضبٌش . ٚفٟ س٠بػ١بد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ؽممذ خٍٛد ػجذهللا اٌؾّذاْ اٌّشوض اٌضبٌش، ٚد٠ّٗ ِؾّذ آي  85اٌغؼذْٚ ِٓ س

. ٚفٟ اٌّٚج١بد و١ّ١بء صبٔٛٞ ؽممذ دالي فٙذ اٌؼ١جبْ ِٓ اٌّذسعخ 11ف١ٙذ اٌّشوض اٌغبثغ، ٚعبسٖ ع١ٍّبْ إٌبطشٞ اٌّشوض

اٌّشوض اٌشاثغ، ٚد٠ّٗ ساشذ اٌؾذ٠ضٟ ِٓ ِذاسط ٔغذ  113ضبٟٔ، ٚٔذٜ ػجذاٌؼض٠ض اٌؼج١ذ ِٓ اٌضب٠ٛٔخ اٌّشوض اٌ 25اٌضب٠ٛٔخ 

 .14اٌّشوض 

https://www.albiladdaily.com/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84/ 

 البالد
 (طانباث متوسطت بانزياض تنفذ مشزوع )اسبق ظهك

 اٌش٠بع : اٌجالد

 .ثبٌش٠بع ِششٚع )اعجك ظٍه( ٌٕشش صمبفخ )اٌضمخ ثبٌٕفظ ا١ّ٘زٙب ٚخطٛارٙب( ٌٍطبٌجبد ٌٍّٚغزّغ 46ٔفزد اٌّزٛعطخ 

األعزبرح ٌٌٖٛٛ اٌذ١ُ٘ اْ اٌضمخ ثبٌٕفظ ِطٍت ؽؼبسٞ ” اعجك ظٍه ٌزؼض٠ض اٌضمخ ثبٌٕفظ“خ فش٠ك ِششٚع ٚاٚػؾذ ِششف

ٚػظشٞ ِش١شح اٌٝ اْ ِٓ أعجبة أؼذاَ اٌضمخ ثبٌٕفظ ر٠ًٛٙ األِٛس ٚاٌّٛالف ثؾ١ش رشؼش ثأْ ِٓ ؽٌٛه ٠شوضْٚ ػٍٝ 

أْ ٠ظذس ِٕه رظشف ِخبٌف ٌٍؼبدح ؽزٝ ال ٠ٛاعٙه ػؼفه ٠ٚشالجْٛ وً ؽشوخ غ١ش ؽج١ؼ١خ رمَٛ ثٙب. ٚاٌخٛف ٚاٌمٍك ِٓ 

ا٢خشْٚ ثبٌٍَٛ أٚ االٔزمبص. ٚإؽغبعه ثأٔه إٔغبْ ػؼ١ف ٚال ٠ّىٓ أْ رمذَ ش١ئب أِبَ ا٢خش٠ٓ. ٚإٌمطخ اٌضبٌضخ ٚاألخ١شح ٟ٘ 

أٔب “ِش اٌشخظ١خ ِضً أخطش ِشىٍخ ألٔٙب رذِش وً ؽبلخ اثذاع ٚاٌّزّضٍخ فٟ اؽزمبس ٔفغه ٚاٌزىش٠ش ػ١ٍٙب ثجؼغ األٌفبظ اٌزٟ رذ

فٙزٖ اٌؼجبساد رشىً خطشاً عغ١ّبً ػٍٝ إٌفظ ٚرؾطّٙب ِٓ ؽ١ش ال ٠شؼش اٌشخض ” أٔب ػؼ١ف“أٚ ” أٔب فبشً“أٚ ” غجٟ

ثٙب.ٚأسدفذ اْ ٕ٘بن ػشش خطٛاد ٌض٠بدح اٌضمخ فٟ إٌفظ ِٕٚٙب اػزٓ ثّظٙش ا١ٔك، ٚاِش ثّؼذي أعشع، ٚا٘زُ ثٛػؼ١خ 

ٌخبِغخ ػ١ٍه ثبالِزٕبْ، ٚاٌغبدعخ اعٍظ فٟ اٌظف االٚي، ٚعبًِ االخش٠ٓ، رؾذس ثظٛد عغذن، ٚاٌشاثؼخ ادػُ راره، ٚا

 .ػبي ٚٔجشح ٚاػؾخ، ِٚبسط اٌش٠بػخ، ٚاٌخطٛح اٌؼبششح سوض ػٍٝ ِشبسوخ ا٢خش٠ٓ
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