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  أخبار اإلدارة  
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 اجلزيرة
 فً انًرحهتٍٍ انًتىسطت وانثاَىٌت

  االختباراثيشرف ويشرفت نهقٍاو بجىالث يٍداٍَت نالطالع ػهى سٍر  0011تكهٍف 
 :ث٤ُٞعق ػذذثُشفٖٔ - «ثُؾض٣شر»

أُق هجُخ ٝهجُذز ٖٓ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز  555صغضوذَ ٓذثسط ٓ٘طوز ثُش٣جك فذجؿ ث٤ُّٞ أًغش ٖٓ 

ٛـ دؼذٓج أ٠ٜٗ هالح ٝهجُذجس ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز ٖٓ 1431-٣1436ؤدٕٝ ثٓضقجٗجس ٜٗج٣ز ثُؼجّ ثُذسثع٢ ثُقج٢ُ 

 .غجدط ٓشفِز ثُضو٤٤ْ ثُٔؼذر ُْٜثُقق ثألٍٝ إ٠ُ ثُ

ٝأٝمـ ٓذ٣ش ػجّ ثُضؼ٤ِْ دٔ٘طوز ثُش٣جك ٓقٔذ ثُٔشؽذ إٔ ثإلدثسر أٜٗش ثالعضؼذثد الخضذجسثس ٜٗج٣ز ثُؼجّ ٝأًِٔش 

ًجكز ثُضشص٤ذجس ثُخجفز دزُي دٔج ٣نٖٔ ثٗغ٤جد٤ز ثالخضذجسثس ك٢ ؽٞ ٛجدا. ٝأًذ ثُٔشؽذ إٔ إدثسر صؼ٤ِْ ثُش٣جك 

س ثُالصٓز ألدثء ثالخضذجسثس، ف٤ظ صٝدس ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط دٔج صقضجػ إ٤ُٚ ٖٓ ٓغضِضٓجس؛ ٝصْ ثصخزس ًجكز ثُضشص٤ذج

ٓؾشف ٝٓؾشكز صشد٣ٞز ُِو٤جّ دؾٞالس  1555ص٤ٌِق ؽ٤ٔغ ثُٔؾشك٤ٖ ٝثُٔؾشكجس ثُضشد٣ٞجس ٝثُذجُؾ ػذدْٛ أًغش ٖٓ 

ًٔج ٝؽٚ ثُٔشؽذ دؤٕ صٌٕٞ ٛزٙ  ٤ٓذث٤ٗز ػ٠ِ ثُٔذثسط ُالهالع ػ٠ِ ع٤ش ثالخضذجسثس ٝسكغ ثُضوجس٣ش ث٤ٓٞ٤ُز ػٜ٘ج،

ثأل٣جّ كضشر ثعض٘لجس ًجَٓ ٣شًض ك٤ٜج ػ٠ِ ثالخضذجسثس ٝصغّخش ؽ٤ٔغ ثُؾٜٞد ُضٌٕٞ ثُ٘ضجةؼ ٓ٘نذطز ٝده٤وز.. ٝدػج 

ثُٔشؽذ ثألعش إ٠ُ ٓغجٗذر ثُٔذثسط ٖٓ خالٍ ص٤ٜتز ثألؽٞثء ُِطالح ٝدػْٜٔ دٌجكز ثُغذَ، ًٔج فظ ثُطالح ٝثُطجُذجس 

 .ٓض٤٘ٔجً إٔ صٌٕٞ ٛزٙ ثالخضذجسثس كجصقز خ٤ش ٝدشًز ٝإٔ ٣ؾؼِٜج ثٗطالهز ٗقٞ ٓغضوذَ ٝثػذ ٓؾشم ػ٠ِ ثُؾذ ٝثالؽضٜجد

ٖٓ ؽجٗخ آخش أًذ ٓغجػذ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِؾتٕٞ ثُٔذسع٤ز ثألعضجر فٔذ ثُؾ٤٘ذش ػ٠ِ ؽجٛض٣ز ثُٔذثسط ك٤ٔج ٣خـ ثُ٘وَ 

ٗوَ ثُضشد٤ز ثُخجفز ٝٓضؼٜذ١ ٗوَ هالح  ثُٔذسع٢ ٝثُٔوجفق، ف٤ظ صْ ثُض٘غ٤ن ٓغ ٓضؼٜذ١ ثُ٘وَ ثُؼجّ ٝٓضؼٜذ١

ثإلػجهز ثُقش٤ًز ٝٓضؼٜذ١ ٗوَ هالح ٝهجُذجس ثُوشٟ ٝثُٜؾش ثُضؤ٤ًذ ػ٠ِ عجةو٢ ثُقجكالس أ٤ٔٛز إفنجس ثُطالح 

ٝثُطجُذجس هذَ دذء ثالخضذجسثس دٞهش ًجف ٝثالُضضثّ د٘وِْٜ ُٔ٘جصُْٜ ٝكوجً ُٔٞثػ٤ذ ثُخشٝػ ثُٔوشسر ك٢ كضشر 

 .ثالخضذجسثس

ٓذ٣شر خذٓجس ثُطالح ثُذ٘ذس١ ثُوش٢٘٣ إٔ ػ٠ِ ثُٔشثكن ٝثُٔشثكوز دٔضجدؼز هالح ٝهجُذجس ثُضشد٤ز ثُخجفز ٝؽذدس 

أع٘جء ثُقؼٞد ٝثُ٘ضٍٝ ٖٓ ثُقجكِز ٝك٢ دثخِٜج.. ُٝٗذِٜش ثُغجةو٤ٖ إ٠ُ ٝؽٞح ثُضؤًذ ٖٓ خِٞ ثُقجكالس ٖٓ ثُطالح 

ٖ ثُقشؿ ػ٠ِ ٗظجكز ثُقجكالس ٝف٤جٗضٜج ٝثُضؤًذ ٖٓ ٝثُطجُذجس دؼذ ٗضُْٜٝ ٜٓ٘ج، ًٔج أًذس ثإلدثسر ػ٠ِ ثُٔضؼٜذ٣

ؽجٛض٣ضٜج ُِؼَٔ هذَ دذء ثالخضذجسثس ػالٝر ػ٠ِ إٔ ثإلدثسر هذ عؼش إ٠ُ صٞك٤ش ٓضطِذجس ثألٖٓ ٝثُغالٓز دثخَ 

 .ثُقجكالس

خضذجس ٝأٝمـ ٓذ٣ش ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ ُِذ٤ٖ٘ ثألعضجر ث٣ٖٔ دٖ ٓقٔذ ثُشًذجٕ إٔ ٓٞػذ دذث٣ز ثُلضشر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثال

ده٤وز( أٓج هالح ث٢ِ٤ُِ كغضٌٕٞ ثالخضذجسثس ٖٓ ثُشثدؼز ػقشثً.. ٝصذذأ  35ثُغجدؼز فذجفجً ٝثالعضشثفز د٤ٖ ثُلضشص٤ٖ )

ثُلضشر ثُغج٤ٗز ثُغجػز ثُغجدؼز ٓغجء. ٝدجُ٘غذز ُِٔذثسط ثُٔغجة٤ز ُِطجُذجس كغضؤد١ هجُذجصٜج ثالخضذجسثس ك٢ ثُلضشر 
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ثة٤ز ثُٔؾجٝسر ُْٜ. ٓن٤لج ثٕ ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط ثٗضٜش ٖٓ إدخجٍ )دسؽجس أػٔجٍ ثُقذجف٤ز ك٢ ٓذج٢ٗ ثُٔذثسط ثالدضذ

-55ثُغ٘ز ُِلقَ ثُغج٢ٗ، ٝٓٞثد ثُضو٣ْٞ ثُٔغضٔش ٝثالخضذجس ثُؼ٢ِٔ، ٝثُٔٞثد ثُض٢ ُٜج ؽجٗذجٕ( ٣ّٞ ثُخ٤ٔظ ثُٔجم٢ 

 .ٛـ ٝصْ سفذ ثُذسؽجس ك٢ ٗظجّ ٗٞس50-1431

جٓش دضؾ٤ٜض ٗٔٞرػ ثألعتِز ُِذٝس ثألٍٝ ٝٗٔجرػ ثألعتِز ُِذٝس ثُغج٢ٗ ٝأسدف إٔ ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز ه

)كقَ أٍٝ ٝدذ٣ِٚ، كقَ عج٢ٗ ٝدذ٣ِٚ، ًجَٓ ثُٔوشس ٝدذ٣ِٚ( ٝدجُ٘غذز ُِ٘ظجّ ثُلق٢ِ )٣ؼذ ٗٔٞرػ ُِذٝس ثألٍٝ ٝٗٔٞرػ 

 2ٝس٣جم٤جس  ٤1جس ُِذٝس ثُغج٢ٗ ٝٗٔٞرػ ُٔٞثد ثُضؼغش( ٝك٢ فجٍ ٝؽٞد ٓجدر ٓضشثدطز ػ٘ذ دؼل ثُطالح ٓغجٍ س٣جم

 .٣ؼذ ٗٔٞرػ ٝثفذ دٞسهض٤ٖ ٓ٘لقِض٤ٖ ٌَُ ٓغضٟٞ ٣ٝشثػ٠ ك٢ ٤ًٔز ثألعتِز صٖٓ ثالخضذجس

ٝهجُش ٓذ٣شر إدثسر ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ ك٢ هطجع ثُذ٘جس ثألعضجرر ؽ٤ِٔز ثُؾِٜٞح: أٗٚ ال ٣ٌٖٔ فشٓجٕ أ١ هجُذز ٖٓ 

ػجّ ثُضؼ٤ِْ ٝإرث فنشس ثُطجُذز ثُٔ٘وطؼز ػٖ  دخٍٞ ثالخضذجسثس ثُضقش٣ش٣ز إال دقذٝس هشثس فشٓجٕ ٖٓ ٓذ٣ش

ثُذسثعز خالٍ ثُلقَ ثُذسثع٢ ُالخضذجسثس ثُضقش٣ش٣ز كئٜٗج صٌٖٔ ٖٓ دخٍٞ ثالخضذجسثس ٝدؼذ خشٝؽٜج ٖٓ ثُوجػز 

 .صقجٍ إ٠ُ ُؾ٘ز ثُضٞؽ٤ٚ ٝثإلسؽجد دجُٔذسعز ُذسثعز أعذجح ؿ٤جدٜج ٝثصخجر ثُالصّ

ٖ سفذ ٗضجةؼ ثُضو٣ْٞ ثُٔغضٔش ٝثُذسؽجس ك٢ ثُذشٗجٓؼ ثُقجعٞد٢ ثُٔؼضٔذ ٝرًشس ثُؾِٜٞح إٔ ثُٔؼِٔز ٢ٛ ثُٔغؤُٝز ػ

ٖٓ ثُٞصثسر )ٗظجّ ٗٞس( ٖٓ ٝثهغ ًؾٞف ثُذسؽجس ٝكوجً ُِض٘ظ٤ٔجس ثُٞثسدر ٣ٝقن ُٔذ٣شر ثُٔذسعز ص٤ٌِق ٓغؤُٝز ػٖ 

 .إدخجٍ ثُذسؽجس ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔٞثد

عضجرر ؿجدر ثُٞػالٕ أٗٚ ٣ضْ ثُضٞثفَ ك٢ ٛزٙ ثُلضشر ٖٓ ؽجٗخ ر١ فِز رًشس ٓؾشكز ثُ٘ظجّ ثُلق٢ِ دضؼ٤ِْ ثُش٣جك ثأل

ٓغ إدثسر ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ ٌٝٓجصخ ثُضؼ٤ِْ ُٔضجدؼز سفذ دسؽجس أػٔجٍ ثُٔغضٟٞ ثُغج٢ٗ ٝثُشثدغ ُِطجُذجس ٝٓؼجُؾز 

طجُذجس ثُقجالس ثُطجسةز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صقذط أع٘جء ػ٤ِٔز ثُشفذ ٝثُٔضجدؼز ًٔج إٔ ثُِؾ٘ز صضجدغ ػ٤ِٔز سفذ دسؽجس ثُ

ثُٔ٘ضظٔجس ٝثُٔ٘ضغذجس ٝكن آ٤ُز ثُٔضؼِْ ٝهجُش ثُٞػالٕ: إٕ ُؾ٘ز ثالخضذجسثس دضؼ٤ِْ ثُش٣جك ػ٠ِ أٛذز ثالعضؼذثد ك٢ 

 .ٛزٙ ثُلضشر إلؽشثء ثالخضذجسثس ك٢ ؽٞ دثػْ ُِ٘ؾجؿ

ك٢ ٓجدر  ٛزث ٝهذ رًشس ٓغجػذر ٓذ٣شر ثإلؽشثف ثُضشد١ٞ ثألعضجرر ػجةؾز ثُوش٢ٗ أٗٚ عضطذن ثالخضذجسثس ثُٔشًض٣ز

ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ  -ثُؼِّٞ ػ٠ِ هالح ٝهجُذجس ثُٔشفِز ثُٔضٞعطز ف٤ظ ؽٌِش ُؾ٘ز ٖٓ )إدثسر ثإلؽشثف ثُضشد١ٞ 

دشٗجٓؼ صط٣ٞش ٜٓجسثس صو٣ْٞ ثُضقق٤َ ثُذسثع٢(.. ٝٝمؼش أعتِز ثُؼِّٞ ٖٓ هذَ ٓؾشك٢  -ثُضذس٣خ ٝثالدضؼجط  -

، ٝعضققـ ثُٔجدر ٖٓ هذَ ٓؼ٢ِٔ ٓؼِٔجس ثُؼِّٞ ك٢ ثُٔذسعز ٝٓؾشكجس ثٌُٔجصخ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ك٢ ثُٔذثسط

 .دئؽشثف ٓذجؽش ٖٓ ٓؾشكجس ثٌُٔجصخ ٝٓؾشك٤ٜج؛ ٝدؼذ رُي ع٤شكغ صوش٣ش ثالخضذجسثس ثُٔشًض٣ز ُٔذ٣ش ػجّ ثُضؼ٤ِْ

ٝأًذس ثُوش٢ٗ ػ٠ِ إٔ إدثسر ثُضؼ٤ِْ صغؼ٠ ٖٓ خالٍ إؽشثء ثالخضذجسثس ثُٔشًض٣ز إ٠ُ صؾ٣ٞذ ٓخشؽجس ثُضقق٤َ ك٢ 

 ثُضؼ٤ِْ ًٔج صٜذف إ٠ُ سكغ صقق٤َ ثُطالح ٝثُطجُذجس ٌُجَٓ ٝفذثس ثُٜٔ٘ؼ ثُذسثع٢ ُِٔجدر ًٝؾق كجػ٤ِز ثُضؼ٤ِْ

ٝهجٍ ٓذ٣ش إدثسر صو٤٘ز ثُٔؼِٞٓجس دضؼ٤ِْ ثُش٣جك ثألعضجر خجُذ ثُق٤خجٕ إٔ إدثسر ثُضؼ٤ِْ ًٞٗش ُؾ٘ز ُالخضذجسثس ًٝجٕ 

ثُل٢٘ ُ٘ظجّ ٗٞس، ف٤ظ صضْ ٓضجدؼز ؽ٤ٔغ ثُٔؾجًَ ثُضو٤٘ز ٝثُل٤٘ز ٖٓ مٖٔ أػنجةٜج صو٤٘ز ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ أؽَ ثُذػْ 

ثُض٢ صؼضشك ثُٔذثسط أع٘جء سفذ ٝإدخجٍ دسؽجس ثُطالح ٝٗؼَٔ ػ٠ِ فِٜج ٓذجؽشر، ك٘ظجّ ثُذالؿجس ثُٔٞؽٞد ك٢ 

 .ٗظجّ ٗٞس ٣غَٜ ػ٤ِٔز ثُضٞثفَ د٤ٖ ثُٔذثسط ٝد٤ٖ كش٣ن ثُذػْ ثُضو٢٘ ك٢ ثإلدثسر

ٖٓ ٝثُغالٓز ثُٔذسع٤ز دضؼ٤ِْ ثُش٣جك ثألعضجر ف٤ٔذ١ ثُؼ٘ض١ ػ٠ِ ؽجٛض٣ز ٓ٘ذٝد٢ ثُطٞثسا ٛزث ٝأًذ ٓذ٣ش إدثسر ثأل

ُؾ٤ٔغ ثُٔذثسط د٤ٖ٘ ٝد٘جس إمجكز إ٠ُ إٔ إدثسر ثألٖٓ ٝثُغالٓز ٝصػش ػ٠ِ ثُٔذثسط هجةٔز صنْ أسهجّ ٛٞثصق 

ك٢ ٌٓجصخ ثُضؼ٤ِْ ُٔذجؽشر ُِضٞثفَ ثُغش٣غ ك٤ٔج ُٞ فذط أ١ هجسا، ًٔج أًذ ثُؼ٘ض١ ػ٠ِ ؽجٛض٣ز ٓٞظلجس ثألٖٓ 

ثُقٞثدط ثُض٢ هذ صوغ ك٢ كضشر ثالخضذجسثس ٝرًش أْٜٗ ك٢ ثإلدثسر ُذ٣ْٜ صٞثفَ عش٣غ ٓغ ثُؾٜجس ثأل٤٘ٓز ثُخجسؽ٤ز 

ًجُؾشهز ٝثُٜالٍ ثألفٔش ثُغؼٞد١ ٝثُذكجع ثُٔذ٢ٗ ُٔذجؽشر ثُقٞثدط ثُض٢ صؼضش١ ثُٔذثسط ك٢ ٛزٙ ثُلضشر.. ٓن٤لجً: 

 .ٓز ٓضٞثؽذٕٝ ٝػ٠ِ ثعضؼذثد ٓض٠ ٓج دػش ثُقجؽز ُزُيإٕ ٓؾشك٢ ٝٓؾشكجس ثُغال
http://www.al-jazirah.com/2016/20160515/ln99.htm 
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 اجلزيرة

 أكثر يٍ ثًاٍٍَ فائزاً بجائزة يكتب تؼهٍى انروابً نهتًٍز انتؼهًًٍ
 :ث٤ُٞعق ػذذثُشفٖٔ - «ثُؾض٣شر»

ًُّشّ ك٢ ثُقلَ 1431-1436ؼ٢ٔ٤ِ ُِؼجّ ثُذسثع٢ أهجّ ٌٓضخ ثُضؼ٤ِْ دجُشٝثد٢ فلَ ؽجةضر ثُشٝثد٢ ُِض٤ٔض ثُض ٛـ، ف٤ظ 

ثُٔؾشكٕٞ ثُضشد٣ٕٞٞ، ٝهجدر ثُٔذثسط ٝٓؼِٔٞٛج، ٝثُذثػٕٔٞ ألٗؾطز ٝدشثٓؼ ثٌُٔضخ، ٝدِؾ ػذد ثٌُٔش٤ٖٓ ك٢ ثُقلَ 

١ٞ ػ٢ِ أًغش ٖٓ عٔج٤ٖٗ ٌٓشٓجً، ٝرُي دقنٞس ٓذ٣ش ٌٓضخ ثُضؼ٤ِْ دجُشٝثد٢ ثألعضجر ٓقٔذ أدجُخ٤َ ٝٓذ٣ش ثإلػالّ ثُضشد

ثُـجٓذ١، ف٤ظ ًّشّ ثٌُٔضخ إدثسر ثإلػالّ ثُضشد١ٞ دضؼ٤ِْ ثُش٣جك ُؾٜٞدٛج ك٢ إدشثص أػٔجٍ ثٌُٔضخ، ًٝزُي ًَ ٖٓ 

ٓؾشك٢ ثُ٘ؾجه ثُضشد١ٞ ثألعضجر هالٍ دٖ صش٢ً ثُؼ٘ض١، ٝثألعضجر ػذذثُغالّ دٖ إدشث٤ْٛ ثُغ٤ٔش١ ػ٠ِ ؽٜٞدْٛ ٓغ 

ثك٢ ثألعضجر إدشث٤ْٛ دٖ ثُـٔالط ؽجةضر أكنَ ٓؾشف صشد١ٞ، ٝك٢ ثٌُٔضخ. ًّٝشّ ك٢ ؽجةضر ثُض٤ٔض دجألدثء ثإلؽش

ؽجةضر أكنَ هغْ فقَ ػ٤ِٜج هغْ: ثُضٞػ٤ز ثإلعال٤ٓز، ٝفقَ ػ٠ِ ؽجةضر أكنَ دشٗجٓؼ هغْ ثُ٘ؾجه ثُطالد٢ ك٢ 

دشٗجٓؼ )كجصٞسصي د٤َُ ٝػ٤ي( ٖٓ ص٘ل٤ز ثُٔؾشف ثُضشد١ٞ ثألعضجر عِٔجٕ دٖ فجُـ ثُؼق٢ٔ٤ ٝثألعضجر فجُـ دٖ 

ذهللا ثُؼش٣ل، ٝك٢ ؽجةضر أكنَ دقظ فقَ ثألعضجر: ػذذثُٔقغٖ دٖ ص٣ٝذ ثُٔط٤ش١ ك٢ دقظ )إعضشثص٤ؾ٤جس ثُضؼِْ ػذ

 .(ثُ٘ؾو
http://www.al-jazirah.com/2016/20160515/ln19.htm 

 اجلزيرة

 يؼهًىٌ: ال ترفؼىا رواتبُا.. َرٌد انتأيٍٍ
 :خ٤ٔظ ع٤ٔش - صقو٤ن

جً هذ٣ٔجً ُٞص٣ش ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ثُغجدن ثأل٤ٓش ك٤قَ دٖ ػذذهللا ٣ضؼِن دئهشثس ٣غضزًش ثُٔؼِْ ؿشٓجٕ ثُؾٜش١ صقش٣ق

ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ ُِٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ٣ٝوٍٞ: ًجٗش ٖٓ أؽَٔ ثُٞػٞد ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ عٔؼضٜج ٝثُض٢ أص٠٘ٔ إٔ ٣ضْ ثُؼَٔ 

 ..دٚ ك٢ ػٜذ ٓؼج٢ُ ٝص٣ش ثُضؼ٤ِْ ػضثّ ثُذخ٤َ

دؾش دوشح إٗؾجص ٗظجّ ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ إدجٕ ػِٔٚ ٝص٣شثً ُِضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ ك٢ ػٜذ  ًٝجٕ ثأل٤ٓش ك٤قَ دٖ ػذذهللا هذ

ثُِٔي ػذذهللا دٖ ػذذثُؼض٣ض ـ ٣شفٔٚ هللا ـ ثألٓش ثُز١ ثعضذؾش دٚ ثُٔؼِٕٔٞ ٝثُٔؼِٔجس ٌُٖ ثُقذ٣ظ ك٤ٚ ثٗوطغ دؼذ صغْ٘ 

 ..ثُذًضٞس ػضثّ ثُذخ٤َ ٌُشع٢ ثُٞصثسر

ٖ ٓجؽٚ دجُش٣جك ؿشٓجٕ ثُؾٜش١ ثألعذجح ثُض٢ صذكؼٚ ُِض٢٘ٔ دئهشثس ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ ٣ٝؾَٔ سثةذ ثُ٘ؾجه ك٢ ثدضذثة٤ز ثد

ك٢ ثُنـٞه ثٌُغ٤شر ػ٠ِ ٓ٘غٞد٢ ثُضؼ٤ِْ ٝثُقجؽز ثُِٔقز ُٔغجٝثر ثُٔؼ٤ِٖٔ دذؼل ثألؽٜضر ثُق٤ٌٓٞز ٝثُوطجع ثُخجؿ 

١ ٣ؾؼِٚ مشٝسر فض٤ٔز أل١ ٓؼِْ فق٤ج،ٝػؾض ثُٔغضؾل٤جس ثُق٤ٌٓٞز ػٖ صوذ٣ْ ثُخذٓجس ثُٔ٘جعذز ُٜزٙ ثُلتز ثألٓش ثُز

 ..ٝٓؼِٔز، ٣ٝن٤ق: ُٞ خ٤ش٢ٗٝ د٤ٖ ص٣جدر ك٢ ثُشثصخ أٝ إهشثس ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ كغؤخضجس ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ دٕٝ صشدد

٣ٝضلن ٓغ ؿشٓجٕ ص٤ِٓز ك٢ رثس ثُٔذسعز صثٛش ثُؾٜش١ ٣ٝض٣ذ: أسٟ إٔ ثُضؤ٤ٖٓ مشٝس١ ك٢ ظَ ثُٞمغ ثُشثٖٛ، 

شر ثُٔشثؽؼ٤ٖ ٝثُٔٞثػ٤ذ ثُٔضؤخشر ؽذثً ٝهِضٜج ٓغ ثُطلشر ثُغٌج٤ٗز ثُٜجةِز، كِٞ أٗؾؤس كجُٔغضؾل٤جس ثُق٤ٌٓٞز ٣ؼ٤ذٜج ًغ

ثُذُٝز ثُٔذٕ ثُطذ٤ز ثُٔضوذٓز ٝثُٔضٝدر دجإلٌٓجٗجس ٝثٌُٞثدس ثُٔؤِٛز ٝك٢ ٓ٘جهن ثٌُِٔٔز ثُٔخضِلز كئٗٚ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ 

خ٤شس د٤٘ٚ ٝد٤ٖ ص٣جدر ك٢ ثُشثصخ كغؤهٍٞ: ال ٣شٟ ثُضؤ٤ٖٓ ثُ٘ٞس ٢ٌُ٘ أػضوذ إٔ ثُضؤ٤ٖٓ فِْ ع٤طٍٞ ثٗضظجسٙ، ُٝٞ 

صض٣ذٕٝ سثصذ٢ ِِٛز ٝثفذر، دَ ٝكشٝث ٢ُ صؤ٤ٓ٘جً فق٤جً أصؼجُؼ ٝأعشص٢ ٖٓ خالُٚ، كجُض٣جدر ص٘ض٢ٜ ك٢ هِؼز عٞم أٝ ٓج 

 .ؽجدٚ رُي أٓج ثُضؤ٤ٖٓ كذٚ صضؼجُؼ ك٢ أ١ ٝهش

 ص٣جدر ثُشثصخ أمٖٔ
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ق ال صضلجءٍ ًغ٤شثً دئهشثس ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢. إال أٗٚ صؼٞد ٝصغضذسى: ؽ٤ٜجٕ ثُش٢ٔ٣ ٓؼِٔز دضقل٤ع ثُوشإٓ دٔذ٣٘ز ثُطجة

فق٤ـ إٔ ثُضؤ٤ٖٓ ٣ذو٠ مشٝسر ػقش٣ز، ٌُٖ ال دذ إٔ ٗؼشف ٓذٟ ؽٞثصٙ ٖٓ ػذٓٚ ٖٓ ٗجف٤ز ؽشػ٤ز، كِٞ ًجٕ 

 ..ثُضؤ٤ٖٓ ؽجةضثً ؽشػ٤جً كؤػضوذ أٗٚ مشٝسر صضخط٠ مشٝسر أ١ ص٣جدر ك٢ ثُشثصخ

٤٤٘ز عٔشثء ثُوش٢ٗ ٝثُٔؾشكز دٌٔضخ ثُضؼ٤ِْ دٔقجكظز ثُوشٟ كجهٔز ثُضٛشث٢ٗ، ُٝط٤لز ثُٔؼِٔز دجدضذثة٤ز عذٝط دجُؼ

ثُخٔجػ ٝٓش٣ْ ثُـجٓذ١ ثصلوٖ ٓغ ٓج رٛذش إ٤ُٚ ثُش٢ٔ٣، إال إٔ س٣ٔج ٤٘ٓٝشر ثُضٛشث٢ٗ خجُلضج ثُؾ٤ٔغ دجُٔطجُذز دض٣جدر 

 .ك٢ ف٤جصٜٔج ٓشثس ًغ٤شرثُشثصخ: ألٕ ثُضؤ٤ٖٓ فِْ ٣قؼخ صقو٤وٚ، دؼٌظ ص٣جدر ثُشثصخ ثُض٢ الٓغجٛج 

 ٗذسر ثُخذٓجس ثُطذ٤ز

ٝػ٘ذٓج ػشم٘ج ٛزٙ ثُون٤ز ػ٠ِ ثالهضقجد١ ٝخذ٤ش ثُضؤ٤ٖٓ ثُذًضٞس أدْٛ ؽجد دجدسٗج دجُغؤثٍ ثُضج٢ُ: أٝالً دػ٢٘ 

أٝمـ إٔ ٓؾٌِض٘ج ٛ٘ج أًذش ٝأػٔن ٖٓ ٓغؤُز ثُضؤ٤ٖٓ، ٢ٌُٝ ٗضذ٤ٖ ثُٔؾٌِز ثُقو٤و٤ز ثُشثٛ٘ز دػ٘ج ٗغؤٍ ثُغؤثٍ ثُضج٢ُ: 

 َٛ فِِ٘ج ٓؾٌِز ٗذسر ٝؽٞد ثُخذٓجس ثُطذ٤ز ٝعذ٣٘ج ثُوقٞس ثُٞثمـ ك٤ٜج؟

٤ُؾ٤خ: فَ ٓؾٌِز ٓٞظل٢ ثُذُٝز ٝٓٞظلجصٜج ٖٓ ٓؼ٤ِٖٔ ٝٓؼِٔجس ٝؿ٤شْٛ ٣ٌٖٔ ك٢ إ٣ؾجد ٓشثًض هذ٤ز ٓضخققز 

ُشػج٣ز ك٢ ثُٔذٕ ٝثُوشٟ ٝثُٜؾش، ك٢ ثُٞعو ٝثألهشثف، ٓشثًض صغضٞػخ ثألػذثد ثُٔضضث٣ذر ٖٓ ثُٔشم٠ ٝٓقضجؽ٢ ث

ثُقق٤ز ٝسكغ ثُغؼز ثُغش٣ش٣ز، ثألٓش ثُز١ ٣ون٢ ػ٠ِ مؼق ثُخذٓجس ثُطذ٤ز ك٢ ثٌُِٔٔز عْ ٖٓ دؼذٛج ٣ٌٔ٘٘ج ٓ٘جهؾز 

 ..ثُضؤ٤ٖٓ ٝؽذٝثٙ ُٔٞظل٢ ثُذُٝز ٝٓٞظلجصٜج

 إٕ ثعضطؼ٘ج ثُضـِخ ػ٠ِ ٛزث ثُوقٞس، ك٢ٌ٘٘ٔ٤ إٔ أهٍٞ إٔ ُِضؤ٤ٖٓ ٓ٘لؼز ثهضقجد٣ز دذػٔٚ الهضقجد ثألعشر ٖٓ خالٍ

صخل٤لٚ ُِضٌج٤ُق ثُطذ٤ز دجعضوطجع ٓذِؾ دغ٤و ٣غجػذ ثألعشر ػ٠ِ ٓٞثؽٜز أػذجةٜج ثالهضقجد٣ز، ٌُٖ ٛ٘جى إؽٌج٤ُز 

أؽخجؿ  4صنخٔش خالٍ ثُخٔظ ع٤ٖ٘ ثألخغشر صٌٖٔ ك٢ ثسصلجع أعؼجس ثُضؤ٤ٖٓ دؾٌَ ًذ٤ش، كجألعشر ثٌُٔٞٗز ٖٓ 

ٔغز آالف لاير، ٝث٥ٕ ُٖ صغضط٤غ رثس ثألعشر ٝدؤكشثدٛج ًجٗش دجعضطجػضٜج ثُضؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أكشثدٛج دٔذِؾ ال ٣ضؾجٝص ثُخ

لاير، ثألٓش ثُز١ ٣ِـ٢ ثُٔ٘لؼز ثالهضقجد٣ز ُألعش ثُض٢ ً٘ج  11555ثألسدؼز ٖٓ ثُضؤ٤ٖٓ ػ٠ِ أكشثدٛج إال دٔذِؾ ٣ضؼذٟ ثُـ

 ..هذ رًشٗجٛج عجدوجً 

َ دغذخ ثُضٌذط ثٌُذ٤ش ُِٔشم٠ ك٢ ثسصلجع أعؼجس ثُضؤ٤ٖٓ؟ عذذٚ ثُز٤٘ٛز ثُشدق٤ز ُؾشًجس ثُضؤ٤ٖٓ ٝثُضالػخ ثُقجف

ثُٔغضؾل٤جس ٝثُٔشثًض ثُطذ٤ز ثُخجفز، صٌذط فجفَ دذٕٝ إمجكز ٓٞظل٢ ثُذُٝز ٝػ٠ِ سأعٜج ثُؾش٣قز ثألًذش ٖٓ 

صؾجس «ك٤ٌق دجهلل ُٞ أمل٘جْٛ؟ عضٌٕٞ ثُ٘ض٤ؾز ٓؤعج٣ٝز ٝص٣جدر سدق٤ز ؽشًجس ثُضؤ٤ٖٓ ٝ« ٓؼ٤ِٖٔ ٝٓؼِٔجس»

 ..ٞظق ثُذُٝزدٕٝ أ١ ٓ٘لؼز فو٤و٤ز ُٔ« ثألٓشثك

ٛزث ثالسصلجع ٝٛزث ثُضنخْ عذذٚ مؼق ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز ك٢ ثُوطجع ثُقق٢ إر أٗ٘ج ٗؾذ إٔ أؿِخ ثُٔ٘جهن ثُ٘جة٤ز ٖٓ هشٟ 

ٝٛؾش ٝٓذٕ فذٝد٣ز ال ٣ٞؽذ دٜج أْٛ ؽشٝه ثُضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ ثُٔضٔغَ دضٞك٤ش ثُٔغضؾل٤جس ٝثُٔشثًض ثُقق٤ز ثُٔؤِٛز، 

 .ضؤ٤ٖٓ ثُقق٢ٝثُوش٣ذز ٖٓ ثُز٣ٖ صْ صـط٤ضْٜ دجُ

 إُـجء ثُؼالػ ثُٔؾج٢ٗ ٛٞ ثُقَ

إُـجء ثُؼالػ ثُٔؾج٢ٗ ٛٞ إُـجء ُذٝس ٝصثسر ثُققز، كٞصثسر ثُققز ال صضثٍ ٓضخِلز ػٖ ثُِقجم دشًخ ثُضطٞس 

ثالهضقجد١ ٝثالؽضٔجػ٢ ثُقجفَ ك٢ ثٌُِٔٔز، كٜزٙ ثُ٘ذسر ثُض٢ ٗؼ٤ؾٜج ث٤ُّٞ ك٢ ثُذ٤٘ز ثُضقض٤ز ثُقق٤ز صغؤٍ ػٜ٘ج 

دؼ٤ذثً ػٖ ثدػجءثصٜج ثُٔضٔغِز دٞؽٞد هقٞس ك٢ ثُطٞثهْ ثُطذ٤ز ثُغؼٞد٣ز، كٌَ ثُٔؤؽشثس صغذش إٔ ُذ٣٘ج  ٝصثسر ثُققز

ػذدثً ًذ٤شثً ٖٓ ثألهذجء ٝثُطذ٤ذجس ٝثُٔٔشم٤ٖ ٝثُٔٔشمجس ٝثُل٤٤ٖ٘ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ ثُٔخشؽجس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُوجدس٣ٖ ػ٠ِ 

 ..ؼج٢ٗ ٜٓ٘جعذ ٛزث ثُ٘وـ ٝعذ ٛزث ثُوقٞس ٝصو٤َِ أػذثد ثُذطجُز ثُض٢ ٗ

ٖٓ ؽٜز أخشٟ فجُٝ٘ج ك٢ ٛزث ثُضقو٤ن ثُققٍٞ ػ٠ِ سأ١ ٝصثسر ثُضؼ٤ِْ ػذش ٓضقذط ثُٞصثسر ثُشع٢ٔ ثألعضجر ٓذجسى 

 .ثُؼق٢ٔ٤ إال أٗٚ ُْ ٣ذذ صؾجٝدجً ٓغ ثصقجالص٘ج ثُٔضٌشسر
http://www.al-jazirah.com/2016/20160515/en1.htm 
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 اجلزيرة

 :«تؼهٍى انرٌاض»ٌر اػتبر إدارته يحظىظت.. يساػد يد

  سُغطً جًٍغ أحٍاء انرٌاض بانًدارس خالل ػايٍٍ
 :٣غش١ أفٔذ - صق٣ٞش / خ٤ٔظ ع٤ٔش - فٞثس

ك٢ ٓؼشك سدٙ ػ٠ِ ثُؾٌجٟٝ ثُٔضؼِوز د٘ذسر ثُٔذثسط ك٢ دؼل أف٤جء ثُش٣جك، أؽجس ٓغجػذ ٓذ٣ش ثُضؼ٤ِْ فٔذ 

ػ٠ِ ٓؾجسثصٚ، « إدثسر ثُضؼ٤ِْ دٔ٘طوز ثُش٣جك»هذسثس ثُؾ٤٘ذش إ٠ُ ثالٗلؾجس ثُغٌج٢ٗ ٝثُضٞعغ ك٢ ثُؼٔشثٕ ثُز١ ٣لٞم 

ٌُ٘ٚ ػجد ٝأًذ ػ٠ِ إٜٗجء ٛزٙ ثُٔؾٌِز خالٍ ػج٤ٖٓ. ثُؾ٤٘ذش دذث ٓضلجةالً خالٍ دهجةن ثُقٞثس ثُز١ صطشه٘ج ك٤ٚ ُذؼل 

 :ّٛٔٞ ثُضؼ٤ِْ

 أؽ٘ذر

 ٛـ؟1431-1436ٓج ٢ٛ أدشص ثألػٔجٍ ثُض٢ هٔضْ دٜج أٝ عضوٕٞٓٞ دٜج ك٢ ٛزث ثُؼجّ ثُذسثع٢  *

ُذ٣٘ج ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُذشثٓؼ ٝثُخطو ثُٔ٘لزر ٝثُض٢ عض٘لز خالٍ ٛزث ثُؼجّ دئرٗٚ صؼج٠ُ، صقش إؽشثف ثُٔذ٣ش ثُ٘ؾو ثألعضجر 

ٓقٔذ ثُٔشؽذ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِضؼ٤ِْ دٔ٘طوز ثُش٣جك، ع٘لؼَ ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔذجدسثس ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُضشد٤ز ٝثُضؼ٤ِْ، ع٤ٌٕٞ 

س ثُٔؾضٔغ، ػ٠ِ فؼ٤ذ ٜٓجّ ثإلدثسر ثُٞظ٤ل٤ز ُذ٣٘ج ٓؾشٝع هجةْ ػ٠ِ ٓغضٟٞ ُذ٣٘ج ثُؼذ٣ذ ٖٓ ثُؾشثًجس ٓغ ٓؤعغج

، «دشٝؽ٤ٌضٞس»ثُضؾ٤ٜضثس ثُٔذسع٤ز ٣ضِخـ ك٢ صـط٤ز ؽ٤ٔغ فلٞف ثألٍٝ ثالدضذثة٢ دقجعخ آ٢ُ ٝؽجؽز ػشك 

ثعضِٜٔج  ، ٝكشٗج ؽ٤ٔغ ٓغضِضٓجس ثُ٘ظجكز ُؾ٤ٔغ ثُٔذثسط، ؽضء ٜٓ٘ج«ًٞسٝٗج»ؽٌِ٘ج ُؾ٘ز ُٔٞثؽٜز ٌٝٓجكقز ك٤شٝط 

 ..ثُؼجّ ثُٔن٢، ٝثُؾضء ث٥خش صغِٜٔج ٓغ دذث٣ز ٛزث ثُؼجّ

 ثُؾشثًز ثُض٢ صطٔقٕٞ إ٤ُٜج ٓغ ٓؤعغجس ثُٔؾضٔغ.. ٤ًق صو٤ٜٔج؟ *

ٗقٖ هطجع خذ٢ٓ ٣ضٔجط ٓغ ثٌَُ، كٌَ د٤ش ٣قض١ٞ ػ٠ِ هجُخ أٝ هجُذز أٝ ثالع٤ٖ٘ ٓؼجً، ٝدجُضج٢ُ ٗؾذ دػٔجً ًذ٤شثً ٖٓ 

ُْ صٌٖ ُضظٜش ُٞال « صؼ٤ِْ ثُش٣جك»ؽجٍ ثألػٔجٍ، ثٌُغ٤ش ٖٓ ثُٔذجدسثس ثُض٢ ٗلزصٜج ٓؤعغجس ثُٔؾضٔغ ٝأ٣نجً ٖٓ س

ثُٔؾجسًز ثُلجػِز ُٔؤعغجس ثُٔؾضٔغ ًجكز. سؿْ ثُذػْ ثُٜجةَ ثُز١ ٣قظ٠ دٚ ثُضؼ٤ِْ ٝث٤ُٔضث٤ٗز ثُنخٔز ثُٔخققز 

ُشؽَ أػٔجٍ أٝ ٓؤعغز ٓؾضٔؼ٤ز إال ًٝجٗش  ُٞصثسر ثُضؼ٤ِْ ثُض٢ صخُٜٞج ثُو٤جّ دٜٔجٜٓج ًجكز إال أ٢٘ٗ ال أرًش أٗ٘ج صٞؽٜ٘ج

 ..ثُ٘ض٤ؾز سثةؼز ٝد٘جءر

 ٓؼجٗجر

 ػطلجً ػ٠ِ ًالٓي ك٤ٔج ٣خـ ثُضؾ٤ٜضثس ثُٔذسع٤ز.. إ٠ُ أ٣ٖ ٝفِضْ؟ *

صط٣ٞش ُِٔذج٢ٗ ثُٔذسع٤ز كئٕ صؼ٤ِْ ثُش٣جك ٣ؾشف ػ٠ِ ػذد ًذ٤ش ٖٓ ثُٔذج٢ٗ، ٝهذ ثعضِٔ٘ج ٛزث »دجُضؼجٕٝ ٓغ ؽشًز 

ٓذ٠٘، دجًٞسر ٛزٙ ثُٔذج٢ٗ ًجٗش عج٣ٞٗز  255ثُٔؾجس٣غ ثُوجةٔز أٝ ثُض٢ ك٢ ثالٗضظجس صض٣ذ ػ٠ِ ٓذ٠٘، ٝػذد  15ثُؼجّ 

ثدٖ ثُ٘ل٤ظ دق٢ ثُوجدع٤ز ثُض٢ فنش ثكضضجفٜج ٓؼج٢ُ ٝص٣ش ثُضؼ٤ِْ ثُذًضٞس ػضثّ ثُذخ٤َ. ٛزٙ ثُٔذج٢ٗ صض٤ٔض دشكج٤ٛز 

ر٤ًز، ثُٔؼجَٓ ثُؼ٤ِٔز ٓضٞكشر دٌجَٓ ٓؼذثصٜج ػج٤ُز كضؾذ ك٤ٜج ثُضض٤٤ٌق ثُٔشًض١، ٝصؾذ إٔ ًَ كقَ ٓضٝد دغذٞسر 

ٝأدٝثصٜج، أػضوذ أٜٗج عضٌٕٞ ٗوِز ٗٞػ٤ز ُِضؼ٤ِْ ك٢ دالدٗج؛ ٌُٖ دػ٢٘ أم٤ق ؽ٤تجً: ٛ٘جى ؽٌجٟٝ ٖٓ ثُٔٞثه٤ٖ٘ صضؼِن 

دؼذّ ٝؽٞد ٓذثسط ًجك٤ز ك٢ دؼل ثألف٤جء ثُؾذ٣ذر ًٔج ٛٞ فجفَ ك٢ ؽٔجٍ ٓذ٣٘ز ثُش٣جك أٝ ؽ٘ٞدٜج أٝ ؽشهٜج ك٢ 

ث٤ُجع٤ٖٔ ٝثُِٔوج ٝثُؼض٣ض٣ز ٝثُذثس ثُذ٤نجء ٝثُ٘غ٤ْ ٝؿ٤شٛج ٖٓ ثألف٤جء، ٝػزسٗج ٛ٘ج إٔ فشًز ثُ٘ٔٞ ثُغٌج٢ٗ  أف٤جء

صضؼذٟ هذسثس ثإلدثسر ك٢ صٞك٤ش ثُٔذثسط، ٝدئرٕ هللا خالٍ ثُؼج٤ٖٓ ثُٔوذ٤ِٖ عض٘ض٢ٜ ثُٔؼجٗجر ك٢ ٛزٙ ثُٔٞثهغ، إر أٗ٘ج ك٢ 

 ..ٖٓ ٛزٙ ثُٔذج٢ٗ ٝدئرٗٚ صؼج٠ُ ٗ٘ؾض ٓج صذو٠ خالٍ ثألػٞثّ ثُٔوذِز% 55ؽٔجٍ ثُش٣جك ٝؽشهٚ أٗؾضٗج ٓج ٓوذثسٙ 

 فع

 ٤ًق صو٤ّْ ثفض٤جؽجس ٓذثسط ثُش٣جك ُِٔؼ٤ِٖٔ؟ *
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ٖٓ ثإلدثسثس ثُٔقظٞظز ك٢ ٛزث ثُؾجٗخ، كؼؾض ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ُذ٣٘ج مؼ٤ق « صؼ٤ِْ ثُش٣جك»دػ٢٘ أهٍٞ إٔ 

ٛٞ ػؾض ال ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُِطالح ٝثُطجُذجس، ألٗ٘ج ال ؽذثً، ٝإٕ ً٘ش عؤعضغ٢٘ كغؤعضغ٢٘ دؼل ثُضخققجس، ٝ

ٗشم٠ إهالهجً إٔ ٣٘ضظْ ثُطالح أٝ ثُطجُذجس ُلقَ دسثع٢ دٕٝ ٓؼِْ أٝ ٓؼِٔز، ٛٞ ػؾض ٣ٔ٘ؼ٘ج ٖٓ ثُضٞعغ خجفز 

ك٢ س٣جك ثألهلجٍ ػ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ، أٓج دو٤ز ثُضخققجس ك٘غضط٤غ إٔ ٗـط٢ فجؽز ثُٔذثسط ٖٓ ثُٔؼِٔجس. هذ ٗؾذ 

ٓؼج٢ُ « ثُ٘ذح»لجٝصجً ك٢ أػذثد ثُٔؼ٤ِٖٔ ٝثُٔؼِٔجس ك٢ دؼل ثُٔذثسط، ٣ُٝؼجُؼ ػ٘ذ دذث٣ز ًَ ػجّ دسثع٢ دؼ٤ِٔز ص

ثُٞص٣ش أفذس صؼ٤ٔٔجً ػ٘ذ دذث٣ز ثُذسثعز ُٜزث ثُؼجّ ٣ؾشؿ مٞثدو ٝآ٤ُز عذ ثُؼؾض ثألٓش ثُز١ ٣٘ظْ ٛزٙ ثُٔغؤُز دٔج 

 ..٣نٖٔ ثُضٞص٣غ ثُؼجدٍ ٌَُ ٓذسعز

 ٤ًق ٝثؽٜضْ ٛزٙ ثُون٤ز؟« صؼ٤ِْ ثُش٣جك»ؼجّ ؽجدش آ٤ُز صٞص٣غ ثٌُضخ دؼل ثإلؽٌجالس .. أٗضْ ك٢ ػ٘ذ دذث٣ز ثُ *

ٛزث ثُؼجّ ٝثؽٜ٘ج ٓؾٌِز « ثالعضؼذثد ُِؼجّ ثُذسثع٢ ثُؾذ٣ذ»ٗقٖ ك٢ إدثسر ثُضؼ٤ِْ ؽٌِ٘ج ُؾ٘ز ٓذٌشر صقش ٓغ٠ٔ ُؾ٘ز 

ٗلغٜج دلنَ خطو ٝصٞؽ٤ٜجس ٓؼج٢ُ ٝص٣ش ثُضؼ٤ِْ،  صؤخش ثٌُضخ ثُذسثع٤ز، ٝثعضطؼ٘ج صٞك٤ش ثُذذثةَ دٔغجػذر ثُٞصثسر

ٛزٙ ثُذذثةَ ثؽضِٔش ػ٠ِ صطذ٤وجس ٝأدٝثس إٌُضش٤ٗٝز ثعضٞػذش ثُٜٔ٘ؼ ثُذسثع٢ ك٤ٜج. دٔؾشد ٓج صٞكشس ثٌُضخ كئٗ٘ج ُْ 

ٓذسعز ٝثالصدفجّ  3555ٗضؤخش ك٢ إ٣قجُٜج ػ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثصغجع ٓذ٣٘ز ثُش٣جك دٔذثسعٜج ثُض٢ ٣قَ ػذدٛج إ٠ُ 

 .١ ثُز١ صؾضٜش دٚثُٔشٝس

 فقز ٝػجك٤ز

ٝؽشًز ثألؿز٣ز ثُٔضؼٜذر دضوذ٣ْ ثألؿز٣ز ُِطالح.. ٓج ٢ٛ خطو ثإلدثسر « صؼ٤ِْ ثُش٣جك»دؼذ ثٗضٜجء ثُؼوذ ثُٔذشّ د٤ٖ  *

 ك٢ ٛزث ثُٔؾجٍ؟

ٖٓ ع٘ض٤ٖ صوش٣ذجً فذس ثألٓش ثُغج٢ٓ ث٢ٌُِٔ دؤٕ صٌٕٞ ؽشًز صط٣ٞش ٢ٛ ثُؾٜز ثُٔغؤُٝز ػٖ ثُضـز٣ز ثُٔذسع٤ز ك٢ 

ُٔذثسط، ٝدجُضج٢ُ ثٗققش دٝس ثإلدثسر ك٢ ثُٔضجدؼز ٝسكغ ثُٔالفظجس ُؾشًز صط٣ٞش ثُوجدنز. ػوذٗج ًجٕ ٓغ ؽشًز ث

ػجٓجً ٝػ٘ذ ثٗضٜجء ثُؼوذ ٓؼْٜ هشفش ؽشًز صط٣ٞش ػوذ ثألؿز٣ز  15ثُخ٤ِؼ ُألؿز٣ز ثُض٢ ثعضٔشس ٓؼ٘ج هشثدز ثُـ

ثإلدثسر ثُٔخضِلز صْ ثُضؼجهذ ٓغ ػذد ٖٓ ثُؾشًجس، ٝدو٤ز ثُٔذسع٤ز ًٔ٘جهقز ٝصوذّ إ٤ُٜج ػذر ؽشًجس. ٖٓ خالٍ ٌٓجصخ 

 .ثٌُٔجصخ أٝػضس ُٔذ٣ش١ ثُٔذثسط صؾـ٤َ ثُٔوجفق رثص٤جً 
http://www.al-jazirah.com/2016/20160515/en2.htm 

 احلياة

 يهٍىٌ طانب ٌبدأوٌ االيتحاَاث انُهائٍت... انٍىو 6.2
  اىغطبً سعذ - اىشٌبض

٤ِٕٓٞ هجُخ ٝهجُذز ك٢ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز فذجؿ ث٤ُّٞ )ثألفذ( ثخضذجسثس ٜٗج٣ز ثُؼجّ ثُذسثع٢  ٣2٫6ذذأ أًغش ٖٓ 

ز ثُقج٢ُ ك٢ ٓذثسط ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ ثُق٢ٌٓٞ ٝثأل٢ِٛ ك٢ ؽ٤ٔغ ٓ٘جهن ثٌُِٔٔز، دؼذٓج أ٠ٜٗ هالح ٝهجُذجس ثُٔشفِز ثالدضذثة٤

ثُضو٣ْٞ ثُٔؼذ ُْٜ، ٝعو ثعضؼذثدثس ٓضٌجِٓز ٖٓ ٝصثسر ثُضؼ٤ِْ ٝثإلدثسثس ثُضجدؼز ُٜج، ك٢ صؾ٤ٜض ثُٔذثسط العضوذجٍ ثُطالح، ك٢ 

 ظَ أؽٞثء ٓ٘جعذز.

ٝهجٓش إدثسثس ثُضؼ٤ِْ دضٞص٣غ ثُٔؾشك٤ٖ ثُضشد٤٣ٖٞ ُٔضجدؼز ع٤ش ثالخضذجسثس ك٢ ثُٔذثسط، ٝثًضٔجٍ ثعضؼذثد ٓشثًض ثخضذجسثس 

ر ثُغج٣ٞٗز ك٢ ٓخضِق ثُٔ٘جهن ألػٔجٍ ثالخضذجسثس، ٖٓ خالٍ صؾ٤ٌَ ُؾجٕ ثُضقق٤ـ ٝثُشفذ ٝثُضذه٤ن دٜذف إػالٕ ثُؾٜجد

 ثُ٘ضجةؼ دجًشثً.

ٓز ٝٝكوجً ُِٔذ٣ش ثُؼجّ ُالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ دٞصثسر ثُضؼ٤ِْ ػذذثٌُش٣ْ ثُؾشدٞع، كئٕ ثُضؾ٤ٜض ٝثُض٤ٜتز ثُضشد٣ٞز ٝثُل٤٘ز ٝثُضو٤٘ز ثُالص

ثُٜٔٔز ٖٓ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٔش ٓ٘ز ٝهش ٓذٌش ٖٓ خالٍ صؾ٤ٌَ ثُِؾجٕ ثإلؽشثك٤ز ألػٔجٍ ٝع٤ش ثالخضذجسثس، ٝكن  ُٜزٙ ثُلضشر

ٓج أػذ ُٜج ٖٓ صخط٤و ك٢ مٞء ُٞثةـ ثالخضذجسثس ثُٔؼٍٔٞ دٜج ٝٝكن ثُخطز ثُض٤٘ٓز ثُٔقذدر ُِشفذ ٝإظٜجس ثُ٘ضجةؼ دجُذهز 

٤ِٔجس ثالعضؼالّ ٝثُققٍٞ ػ٠ِ ثُ٘ضجةؼ ٓذجؽشر ٖٓ خالٍ ثُخذٓجس ثإلٌُضش٤ٗٝز ثُٔطِٞدز ٝثُٞهش ثُٔقذد، دٔج ٣نٖٔ ص٤غ٤ش ػ

 ٝك٢ ثُٔٞثػ٤ذ ثُٔقذدر دؼذ ثٗضٜجء ثالخضذجسثس.« ٗٞس»ثُٔوذٓز ػذش ٗظجّ 

http://www.alhayat.com/Authors/15614568
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ٝأؽجس ثُؾشدٞع إ٠ُ صخق٤ـ كشم ػَٔ ك٤٘ز ٝصو٤٘ز صؼَٔ ػ٠ِ ٓؼجُؾز ثُقؼٞدجس ثُض٢ هذ صٞثؽٚ ثُٔذثسط ٝإدثسثس 

هن ٝثُٔقجكظجس، عٞثًء دجالصقجٍ ثُٜجصل٢ أّ ثُض٣جسثس ث٤ُٔذث٤ٗز أّ ثُٔضجدؼز ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝدؾٌَ ٢ٓٞ٣ أع٘جء ثالخضذجسثس ك٢ ثُٔ٘ج

ع٤ش ثالخضذجسثس دٔج ٣ٌلَ ع٤ش ثُؼَٔ ٝكن ٓج خطو ُٚ، ٓذ٤٘جً إٔ ٗضجةؼ ثُخش٣ؾ٤ٖ ٖٓ ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓز عضشكغ صِوجة٤جً ُِؾجٓؼجس ػذش 

 خذّ ثُطالح ٝثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز.فغجدجصٜج، ص٤غ٤شثً ك٢ صٞظ٤لٜج دٔج ٣

أُق هجُخ ٝهجُذز ٖٓ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز ألدثء  555إ٠ُ رُي، صغضوذَ ٓذثسط ٓ٘طوز ثُش٣جك ث٤ُّٞ أًغش ٖٓ 

ثٓضقجٗجس ٜٗج٣ز ثُؼجّ ثُذسثع٢ ثُقج٢ُ دؼذٓج أ٠ٜٗ هالح ٝهجُذجس ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز ٖٓ ثُقق ثألٍٝ إ٠ُ ثُغجدط ٓشفِز 

 ثُٔؼذر ُْٜ.ثُضو٣ْٞ 

، إٔ ثإلدثسر أٜٗش ثالعضؼذثدثس الخضذجسثس «ثُق٤جر»ٝأٝمـ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِضؼ٤ِْ ك٢ ٓ٘طوز ثُش٣جك ٓقٔذ ثُٔشؽذ ك٢ فذ٣ظ إ٠ُ 

ٍّٞ ٛجدا، ٓذ٤٘جً إٔ ثإلدثسر ثصخزس ثُضشص٤ذجس  ٜٗج٣ز ثُؼجّ ٝأًِٔش ثُضشص٤ذجس ثُخجفز دزُي دٔج ٣نٖٔ ثٗغ٤جد٤ز ثالخضذجسثس ك٢ ؽ

ز ألدثء ثالخضذجسثس، ًٔج هجٓش دضض٣ٝذ ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط دٔج صقضجػ إ٤ُٚ ٖٓ ٓغضِضٓجس، كنالً ػٖ ص٤ٌِق ؽ٤ٔغ ثُالصٓز ًجك

ٓؾشف ٝٓؾشكز صشد٣ٞز ُِو٤جّ دؾٞالس ٤ٓذث٤ٗز ػ٠ِ ثُٔذثسط  1555ثُٔؾشك٤ٖ ٝثُٔؾشكجس ثُضشد٣ٞجس ٝثُذجُؾ ػذدْٛ أًغش ٖٓ 

 ٜ٘ج.ُالهالع ػ٠ِ ع٤ش ثالخضذجسثس ٝسكغ ثُضوجس٣ش ث٤ٓٞ٤ُز ػ

ٝٝؽٚ ٓذ٣ش ثُضؼ٤ِْ إٔ صٌٕٞ ٛزٙ ثأل٣جّ كضشر ثعض٘لجس ًجَٓ ٣شًض ك٤ٜج ػ٠ِ ثالخضذجسثس ٝصغّخش ؽ٤ٔغ ثُؾٜٞد ُضٌٕٞ ثُ٘ضجةؼ 

ٓ٘نذطز ٝده٤وز، ٝدػج ثُٔشؽذ ثألعش إ٠ُ ٓغجٗذر ثُٔذثسط ٖٓ خالٍ ص٤ٜتز ثألؽٞثء ُِطالح ٝدػْٜٔ دجُغذَ ًجكز، ًٔج فظ 

ؽضٜجد، ٓض٤٘ٔجً إٔ صٌٕٞ ٛزٙ ثالخضذجسثس كجصقز خ٤ش ٝدشًز ٝإٔ ٣ؾؼِٜج ثٗطالهز ٗقٞ ٓغضوذَ ثُطالح ٝثُطجُذجس ػ٠ِ ثُؾذ ٝثال

 ٝثػذ ٓؾشم دئرٕ هللا.

دذٝسٙ، أؽجس ٓغجػذ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِؾؤٕٝ ثُٔذسع٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز فٔذ ثُؾ٤٘ذش إ٠ُ ؽجٛض٣ز ثُٔذثسط ك٢ ٓج ٣خـ ثُ٘وَ ثُٔذسع٢ 

َ ثُؼجّ ٝٓضؼٜذ١ ٗوَ ثُضشد٤ز ثُخجفز ٝٓضؼٜذ١ ٗوَ هالح ثإلػجهز ثُقش٤ًز ٝٓضؼٜذ١ ٝثُٔوجفق، إر صْ ثُض٘غ٤ن ٓغ ٓضؼٜذ١ ثُ٘و

ٗوَ هالح ٝهجُذجس ثُوشٟ ٝثُٜؾش، ٝثُضؤ٤ًذ ػ٠ِ عجةو٢ ثُقجكالس أ٤ٔٛز إفنجس ثُطالح ٝثُطجُذجس هذَ دذء ثالخضذجسثس دٞهش 

 ْ ُٔ٘جصُْٜ ٝكوجً ُٔٞثػ٤ذ ثُخشٝػ ثُٔوشسر ك٢ كضشر ثالخضذجسثس.ًجٍف ٝثالُضضثّ د٘وِٜ

ٝؽذد ػ٠ِ ٓضجدؼز هالح ٝهجُذجس ثُضشد٤ز ثُخجفز أع٘جء ثُقؼٞد ٝثُ٘ضٍٝ ٖٓ ثُقجكِز ٝك٢ دثخِٜج، ٝثُض٘ذ٤ٚ ػ٠ِ ثُغجةو٤ٖ ػ٠ِ 

سر ػ٠ِ ثُٔضؼٜذ٣ٖ ثُقشؿ ػ٠ِ ٗظجكز ثُضؤًذ ٖٓ خِٞ ثُقجكالس ٖٓ ثُطالح ٝثُطجُذجس دؼذ ٗضُْٜٝ ٜٓ٘ج، ٓ٘ٞٛجً إ٠ُ صؤ٤ًذ ثإلدث

ثُقجكالس ٝف٤جٗضٜج ٝثُضؤًذ ٖٓ ؽجٛض٣ضٜج ُِؼَٔ هذَ دذء ثالخضذجسثس، دؾجٗخ عؼ٢ ثإلدثسر إ٠ُ صٞك٤ش ٓضطِذجس ثألٖٓ ٝثُغالٓز 

 دثخَ ثُقجكالس.

ك٢ ثُغجدؼز فذجفجً، ػ٠ِ إٔ ك٤ٔج أؽجس ٓذ٣ش ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ أ٣ٖٔ ثُشًذجٕ إٔ ٓٞػذ دذث٣ز ثُلضشر ثأل٠ُٝ ٖٓ ثالخضذجس عضٌٕٞ 

ده٤وز(. أٓج هالح ث٢ِ٤ُِ كغضٌٕٞ ثالخضذجسثس ٖٓ ثُشثدؼز ػقشثً، ك٢ ف٤ٖ صذذأ ثُلضشر  35صٌٕٞ ٓذر ثالعضشثفز د٤ٖ ثُلضشص٤ٖ )

ج٢ٗ ثُغج٤ٗز ثُغجػز ثُغجدؼز ٓغجء، ٝدجُ٘غذز ُِٔذثسط ثُٔغجة٤ز ُِطجُذجس كغضؤد١ هجُذجصٜج ثالخضذجسثس ك٢ ثُلضشر ثُقذجف٤ز ك٢ ٓذ

ثُٔذثسط ثالدضذثة٤ز ثُٔؾجٝسر ُْٜ، الكضجً إ٠ُ إٔ ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط ثٗضٜش ٖٓ إدخجٍ )دسؽجس أػٔجٍ ثُغ٘ز ُِلقَ ثُغج٢ٗ، ٝٓٞثد 

 ثُضو٣ْٞ ثُٔغضٔش ٝثالخضذجس ثُؼ٢ِٔ، ٝثُٔٞثد ثُض٢ ُٜج ؽجٗذجٕ(.

ٝٗٔجرػ ثألعتِز ُِذٝس ثُغج٢ٗ )كقَ  ٝأٝمـ إٔ ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز هجٓش دضؾ٤ٜض ٗٔٞرػ ثألعتِز ُِذٝس ثألٍٝ

أٍٝ ٝدذ٣ِٚ، كقَ عج٢ٗ ٝدذ٣ِٚ، ًٝجَٓ ثُٔوشس ٝدذ٣ِٚ(، ٝدجُ٘غذز ُِ٘ظجّ ثُلق٢ِ )٣ؼذ ٗٔٞرػ ُِذٝس ثألٍٝ ٝٗٔٞرػ ُِذٝس ثُغج٢ٗ 

، كئٗٚ ٣ؼذ ٗٔٞرػ 2ٝس٣جم٤جس  1ٝٗٔٞرػ ُٔٞثد ثُضؼغش(، ٝك٢ فجٍ ٝؽٞد ٓجدر ٓضشثدطز ػ٘ذ دؼل ثُطالح ٓغجٍ س٣جم٤جس 

 ٝثفذ دٞسهض٤ٖ ٓ٘لقِض٤ٖ ٌَُ ٓغضٟٞ ٣ٝشثػ٠ ك٢ ٤ًٔز ثألعتِز صٖٓ ثالخضذجس.

ٝأًذ دؤٗٚ ال ٣ٌٖٔ فشٓجٕ أ١ هجُذز ٖٓ دخٍٞ ثالخضذجسثس ثُضقش٣ش٣ز إال دقذٝس هشثس فشٓجٕ ٖٓ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِضؼ٤ِْ، ٝإرث 

ئٗٚ ٣غٔـ ُٜج دذخٍٞ ثالخضذجسثس ٝدؼذ فنشس ثُطجُذز ثُٔ٘وطؼز ػٖ ثُذسثعز خالٍ ثُلقَ ثُذسثع٢ ُالخضذجسثس ثُضقش٣ش٣ز ك

خشٝؽٜج ٖٓ ثُوجػز صقجٍ إ٠ُ ُؾ٘ز ثُضٞؽ٤ٚ ٝثإلسؽجد دجُٔذسعز ُذسط أعذجح ؿ٤جدٜج ٝثصخجر ثُالصّ. ٝأؽجس إ٠ُ إٔ ثُٔؼِٔز ٢ٛ 

ؾٞف ثُٔغؤُٝز ػٖ سفذ ٗضجةؼ ثُضو٣ْٞ ثُٔغضٔش ٝثُذسؽجس ك٢ ثُذشٗجٓؼ ثُقجعٞد٢ ثُٔؼضٔذ ٖٓ ثُٞصثسر )ٗظجّ ٗٞس( ٖٓ ٝثهغ ً

 ثُذسؽجس ٝكوجً ُِض٘ظ٤ٔجس ثُٞثسدر، ٣ٝقن ُٔذ٣شر ثُٔذسعز ص٤ٌِق ٓغؤُٝز ػٖ إدخجٍ ثُذسؽجس ك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔٞثد.
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 ث٤ُِظ: ص٣جسثس ٤ٓذث٤ٗز

ٓؾشف ٝٓؾشكز، دوغ٢ٔ  255أػذس إدثسر ثُضؼ٤ِْ ك٢ ٓقجكظز ث٤ُِظ خطز ثُض٣جسثس ث٤ُٔذث٤ٗز ُِٔؾشك٤ٖ ٝثُٔؾشكجس، ٝػذدْٛ 

ِذ٤ٖ٘ ٝثُذ٘جس ٌٝٓجصخ ثُضؼ٤ِْ ٝهغْ صؼ٤ِْ ثٌُذجس ٝثٌُذ٤شثس، ُٔضجدؼز ع٤ش ثالخضذجسثس ٝثُضؤًذ ٖٓ ٓشثػجر ثإلؽشثف ثُضشد١ٞ ُ

ثألعتِز ُِلشٝم ثُلشد٣ز، ٝؽُٜٔٞج ُِٜٔ٘ؼ ثُذسثع٢، ٝٓطجدوضٜج ُِٔٞثفلجس ثُل٤٘ز ُالخضذجسثس، إمجكز إ٠ُ صز٤َُ أ١ ػوذجس هذ 

 صؼضشك ع٤ش ثالخضذجسثس ك٢ ٓذثسط ثُٔقجكظز.

 صغضؼذ« دٝس٣جس ثُٔشٝس»د١ ثُذٝثعش: ٝث

أٝمـ ٓذ٣ش ؽؼذز ٓشٝس ٓقجكظز ٝثد١ ثُٔوذّ عؼٞد ثُؼٔجػ أٗٚ صْ ٝمغ خطز ٓشٝس٣ز ٝكن صؼ٤ِٔجس ٓذ٣ش ؽشهز ثُٔقجكظز 

ثُؼو٤ذ ٤٘ٓق ثُؼض٤ذ٢، دجُض٘غ٤ن ٓغ إدثسر ثُضؼ٤ِْ دجُٔقجكظز، ٝٓؾجسًز ثُؾشهز ٝثُذٝس٣جس ثأل٤٘ٓز ٝأٖٓ ثُطشم ٝثُٜٔٔجس 

جس ثُخجفز، ف٤ظ عضضٞصع دٝس٣جس ثُٔشٝس ٝصِي ثُؾٜجس ٝثألكشثد ث٤ُٔذث٤٤ٖٗ ػ٠ِ ثُطشم ثُشة٤غز ٝثُؾٞثسع، ٝأٓجّ ٝثُٞثؽذ

ثُٔذثسط ثُض٢ صؾٜذ ًغجكز ٓشٝس٣ز ٓ٘ز ثُقذجؿ ثُذجًش ث٤ُّٞ، دثػ٤جً أ٤ُٝجء ثألٓٞس إ٠ُ ثُضؼجٕٝ ٓؼْٜ خالٍ صِي ثُلضشر ُضقو٤ن 

 ثُغالٓز ُِطالح.

 ٓؾشف 1555ثُطجةق: 

ـ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِضؼ٤ِْ دؾذر ػذذهللا ثُغول٢ أٗٚ صْ ثػضٔجد خطز ص٘ظ٤ٔ٤ز خجفز ُٔضجدؼز ع٤ش ثالخضذجسثس ٤ٓذث٤ٗجً ٖٓ ه٤جدثس أٝم

صؼ٤ِْ ؽذر عٞثء ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثإلدثسر أّ ٌٓجصخ ثُضؼ٤ِْ، ٓض٤٘ٔجً ُِطالح ٝثُطجُذجس ثُضٞك٤ن ٝثُ٘ؾجؿ، ٝفغْٜ ػ٠ِ ثالُضضثّ 

هذَ ثُٔٞػذ ثُٔقذد دٞهش ًجٍف ٝثُؼٞدر إ٠ُ ٓ٘جصُْٜ كٞس ثالٗضٜجء ٖٓ ثخضذجسثصْٜ ثعضؼذثدثً  دجُقنٞس إ٠ُ هجػجس ثالخضذجسثس

 الخضذجس ث٤ُّٞ ثُضج٢ُ، ٝثالدضؼجد ػٖ سكوجء ثُغٞء، كنالً ػ٠ِ صؾّ٘خ أٓجًٖ ثُضؾٔؼجس ٝثُغ٤ًِٞجس ثُخطشر.

 كشم ُؾجٛض٣ز ثُٔذثسط«: ثُؾشه٤ز»

 طجػ٢ ثُذ٤ٖ٘ ٝثُذ٘جس ُِضؤًذ ٖٓ ؽجٛض٣ز ٓذثسط ثُٔ٘طوز ٝٝمغ كشؿ ثُضقغ٤ٖ ُٜج.ؽٌِش إدثسر صؼ٤ِْ ثُؾشه٤ز كشهجً ٤ٓذث٤ٗز دو

ٝأٝمـ ثُٔضقذط ثإلػال٢ٓ ٓذ٣ش إدثسر ثُؼالهجس ثُؼجٓز ٝثإلػالّ دضؼ٤ِْ ثُؾشه٤ز عؼ٤ذ ثُذجفـ أٗٚ صْ ٝمغ خطز ُضٞص٣غ 

إلؽشثءثس ثُٔضذؼز ك٢ ٓج ٣ضؼِن دوٞثػذ ثُٔؾشك٤ٖ ٝثُٔؾشكجس ثُضشد٤٣ٖٞ ػ٠ِ ثُٔذثسط، ُٔضجدؼز ع٤ش ثالخضذجسثس ٓغ صطذ٤ن ث

ثالخضذجسثس ثُض٢ أهشصٜج ثُٞصثسر، إمجكز إ٠ُ ثُض٘غ٤ن ٓغ إدثسر ثُققز ثُٔذسع٤ز، ُنٔجٕ ػذّ صؼشك أ١ هجُخ أٝ هجُذز 

 ُؼٞثسك فق٤ز.
http://www.alhayat.com/Articles/15614568/2-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%88%D9%86-
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 احلياة

 طانباً يٍ تأدٌت االختباراث فً انرٌاض 0621حرياٌ 
  اىغطبً سعذ - اىشٌبض

هجُذجً ك٢ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز دجُٔذثسط ث٤ِ٤ُِز ٖٓ صؤد٣ز ثخضذجسثس ٜٗج٣ز  1241أػِ٘ش إدثسر صؼ٤ِْ ثُش٣جك فشٓجٕ 

سثس ثُلقَ ثُذسثع٢ ثُغج٢ٗ ثُؼجّ ثُذسثع٢ ثُقج٢ُ. ٝدقغخ إدثسر صؼ٤ِْ ثُش٣جك، كئٕ ثُطالح ثُٔقش٤ٖٓٝ ٖٓ دخٍٞ ثخضذج

٣٘ضٕٔٞ إ٠ُ ثُٔذثسط ث٤ِ٤ُِز ك٢ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز ثُق٤ٌٓٞز ٝثأل٤ِٛز، ٓؾ٤شر إ٠ُ أٗٚ د٘جء ػ٠ِ الةقز ثُقشٓجٕ 

ضْ ك٢ ثُٔتز، عٞثء أ٣جّ ٓضقِز أّ ٓ٘لقِز ٖٓ ثأل٣جّ ثُلؼ٤ِز ُِذسثعز، ٣ 25دجُٔذثسط ث٤ِ٤ُِز، ثُض٢ ص٘ـ ػ٠ِ إٔ ٖٓ صؾجٝص ؿ٤جدٚ 

فشٓجٗٚ دغذخ صؾجٝصٙ ثُ٘غذز ثُٔوشسر ُزُي. ٖٓ ؽٜضٜج، أًذس ٓؾشكز ثُ٘ظجّ ثُلق٢ِ ك٢ صؼ٤ِْ ثُش٣جك ؿجدر ثُٞػالٕ أٗٚ ٣ضْ 

خالٍ كضشر ثالخضذجسثس ثُضٞثفَ ٓغ ؽ٤ٔغ إدثسثس ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ ٝثُٔضجدؼز، كنالً ػ٠ِ ٌٓجصخ ثُضؼ٤ِْ ثُضجدؼز إلدثسر صؼ٤ِْ 

ثُٜذف ٖٓ ٛزٙ ثُٔضجدؼز ٛٞ ٓؼشكز سفذ دسؽجس أػٔجٍ ثُٔغضٟٞ ثُغج٢ٗ ٝثُشثدغ ُِطجُذجس ٝٓؼجُؾز ثُش٣جك. ٝأؽجسس إ٠ُ إٔ 

ثُقجالس ثُطجسةز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صقذط أع٘جء ػ٤ِٔز ثُشفذ ٝثُٔضجدؼز، ٓذ٤٘ز إٔ ثُِؾ٘ز ثُٔضخققز صضجدغ ػٖ هشح ػ٤ِٔز سفذ 

 دسؽجس ثُطجُذجس ثُٔ٘ضظٔجس ٝثُٔ٘ضغذجس ٝكن ث٤ُ٥ز ثُٔضذؼز.

http://www.alhayat.com/Authors/15614567
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٠ رُي، أٝمـ ٓذ٣ش إدثسر صو٤٘ز ثُٔؼِٞٓجس ك٢ صؼ٤ِْ ثُش٣جك خجُذ ثُق٤خجٕ إٔ إدثسصٚ ؽجٛضر دٌَ هجهٜٔج ثُضو٢٘ ٖٓ أؽَ إُ

، ٓؾ٤شثً إ٠ُ أٗٚ ٣ضْ ٓضجدؼز ؽ٤ٔغ ثُٔؾٌالس ثُضو٤٘ز ٝثُل٤٘ز، ثُض٢ صؼضشك ثُٔذثسط أع٘جء سفذ ٝإدخجٍ «ٗظجّ ٗٞس»ثُذػْ ثُل٢٘ ُـ

٣غَٜ ػ٤ِٔز ثُضٞثفَ د٤ٖ « ٗظجّ ٗٞس»ٓذجؽشر. ًٔج أؽجس إ٠ُ إٔ ٗظجّ ثُذالؿجس ثُٔٞؽٞد ك٢  دسؽجس ثُطالح ٝثُؼَٔ ػ٠ِ فِٜج

 ثُٔذثسط ٝد٤ٖ كش٣ن ثُذػْ ثُضو٢٘ ك٢ ثإلدثسر.

ك٢ ف٤ٖ أػِٖ ٓذ٣ش إدثسر ثألٖٓ ٝثُغالٓز ثُٔذسع٤ز ف٤ٔذ١ ثُؼ٘ض١ ؽجٛض٣ز ٓ٘ذٝد٢ ثُطٞثسا ُؾ٤ٔغ ثُٔذثسط د٤ٖ٘ ٝد٘جس، 

ٖٓ ٝثُغالٓز ٝصػش ػ٠ِ ثُٔذثسط هجةٔز صنْ أسهجّ ٛٞثصق ُِضٞثفَ ثُغش٣غ، ك٤ٔج ُٞ فذط أ١ هجسا إمجكز إ٠ُ إٔ إدثسر ثأل

 ال هذس هللا.

ٝأًذ ثُؼ٘ض١ ؽجٛض٣ز ٓٞظلجس ثألٖٓ ك٢ ٌٓجصخ ثُضؼ٤ِْ ثُضجدؼز إلدثسر صؼ٤ِْ ثُش٣جك ُٔذجؽشر ثُقٞثدط، ثُض٢ هذ صوغ ك٢ كضشر 

ثأل٤٘ٓز ثُخجسؽ٤ز، ًجُؾشهز ٝثُٜالٍ ثألفٔش ثُغؼٞد١، ٝثُذكجع ثُٔذ٢ٗ، ثالخضذجسثس، إر ٛ٘جى صٞثفَ عش٣غ ٓغ ثُؾٜجس 

ُٔذجؽشر ثُقٞثدط، ثُض٢ صؼضش١ ثُٔذثسط ك٢ ٛزٙ ثُلضشر، كنالً ػ٠ِ ؽجٛض٣ز ٓؾشك٢ ٝٓؾشكجس ثُغالٓز، إر إْٜٗ ػ٠ِ أٛذز 

 ثالعضؼذثد ٓض٠ ٓج دػش ثُقجؽز إ٠ُ رُي.
http://www.alhayat.com/Articles/15614567/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-1249-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-

%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-

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

 االقتصاديت

 أداء االختباراث وانرفغ بهى إنى نجُت انتىجٍه واإلرشاددػتهى إنى تًكٍُهى يٍ 

 «انثاَىٌت»و« انًتىسطت»يهٍىٌ طانب ٌؤدوٌ اختباراث  6.2انٍىو.. 
 عجذاىسالً اىثٍَشي ٍِ اىشٌبض

٤جس ٓذ٣ش١ فزسس ٝصثسر ثُضؼ٤ِْ ٓذ٣ش١ ثُٔذثسط ٖٓ فشٓجٕ ثُطالح ثُٔ٘وطؼ٤ٖ ػٖ ثُذسثعز ٖٓ أدثء ثالخضذجسثس، ٓؤًذر إٔ رُي ٤ُظ ٖٓ فالف

 .ثُضؼ٤ِْ

ٝػِٔش "ثالهضقجد٣ز" إٔ ثُٞصثسر ٝؽٜش ٓذ٣ش١ ثُٔذثسط دض٤ٌٖٔ ثُطالح ثُٔ٘وطؼ٤ٖ ػٖ ثُذسثعز ٖٓ دخٍٞ ثالخضذجسثس ثُضقش٣ش٣ز ػ٘ذ 

 .فنٞسْٛ، ٝثُشكغ دْٜ إ٠ُ ُؾ٘ز ثُضٞؽ٤ٚ ٝثإلسؽجد ُذسثعز أعذجح ثُـ٤جح، ٝثػضٔجد ٗضجةؾْٜ

ٖٓ ثُغج٣ٞٗز ثُؼجٓز عضشكغ صِوجة٤ج ُِؾجٓؼجس ػذش فغجدجصٜج، ٝرُي ص٤غ٤شث ُضٞظ٤لٜج دٔج ٣خذّ ثُطالح  ٝأًذس ٝصثسر ثُضؼ٤ِْ إٔ ٗضجةؼ ثُخش٣ؾ٤ٖ

 .ٝثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز

ٝدػش ثُٞصثسر ٓذ٣ش١ ثُٔذثسط إ٠ُ عشػز إدخجٍ ثُذسؽجس، ٝػذّ ثُضؤخش ك٢ رُي، إلظٜجس ثُ٘ضجةؼ دجُذهز ثُٔطِٞدز ٝثُٞهش ثُٔقذد دٔج ٣نٖٔ 

 .ضؼالّ ٝثُققٍٞ ػ٠ِ ثُ٘ضجةؼ ٓذجؽشر ٖٓ خالٍ ثُخذٓجس ثإلٌُضش٤ٗٝز دؼذ ثٗضٜجء ثالخضذجسثس ٓذجؽشرص٤غ٤ش ػ٤ِٔجس ثالع

ٝٓ٘قش ثُٞصثسر ٓذ٣ش١ ثُضؼ٤ِْ فالف٤جس إُـجء ثالخضذجسثس ٝصؤؽ٤ِٜج ك٢ فجُز ٝسٝد صقز٣شثس ػٖ صٞهغ فذٝط ظجٛشر ؽ٣ٞز دؾٌَ ٓلجؽب أع٘جء 

 .دذث٣ز ثُذٝثّ، ٝصقذ٣ذ ٣ّٞ دذ٣َ آخش

٤ِٕٓٞ هجُخ ٝهجُذز ك٢ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز ث٤ُّٞ، ثخضذجسثس ٜٗج٣ز ثُؼجّ ثُذسثع٢ ثُقج٢ُ  2.6ُي ك٢ ثُٞهش ثُز١ ٣ؤد١ ك٤ٚ ٣ؤص٢ ر

ك٢ ٓذثسط ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ ثُق٢ٌٓٞ ٝثأل٢ِٛ ك٢ ؽ٤ٔغ ٓ٘جهن ثٌُِٔٔز، ٝرُي دؼذٓج أ٠ٜٗ هالح ٝهجُذجس ثُٔشفِز ثالدضذثة٤ز ٖٓ ثُقق ثألٍٝ  1436

 .ثُغجدط ٓشفِز ثُضو٤٤ْ ثُٔؼذر ُْٜإ٠ُ 

ضشر ثُٜٔٔز ٖٓ ٝهجٍ ػذذثٌُش٣ْ ثُؾشدٞع ٓذ٣ش ػجّ ثالخضذجسثس ٝثُوذٍٞ ك٢ ثُضؼ٤ِْ، إٔ ثُضؾ٤ٜض ٝثُض٤ٜتز ثُضشد٣ٞز ٝثُل٤٘ز ٝثُضو٤٘ز ثُالصٓز ُٜزٙ ثُل

ذجسثس ٝكن ٓج أػذ ُٜج ٖٓ صخط٤و ك٢ مٞء ُٞثةـ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز صٔش ٓ٘ز ٝهش ٓذٌش، ٖٓ خالٍ صؾ٤ٌَ ثُِؾجٕ ثإلؽشثك٤ز ألػٔجٍ ٝع٤ش ثالخض

ثالخضذجسثس ثُٔؼٍٔٞ دٜج، ٝٝكن ثُخطز ثُض٤٘ٓز ثُٔقذدر ُِشفذ ٝإظٜجس ثُ٘ضجةؼ دجُذهز ثُٔطِٞدز، ٝثُٞهش ثُٔقذد دٔج ٣نٖٔ ص٤غ٤ش ػ٤ِٔجس 

 .ٝك٢ ثُٔٞثػ٤ذ ثُٔقذدر دؼذ ثٗضٜجء ثالخضذجسثسثالعضؼالّ ٝثُققٍٞ ػ٠ِ ثُ٘ضجةؼ ٓذجؽشر ٖٓ خالٍ ثُخذٓجس ثإلٌُضش٤ٗٝز ثُٔوذٓز ػذش ٗظجّ "ٗٞس" 

ٝأؽجس ثُؾشدٞع إ٠ُ صخق٤ـ كشم ػَٔ ك٤٘ز ٝصو٤٘ز صؼَٔ ػ٠ِ ٓؼجُؾز ثُقؼٞدجس ثُض٢ هذ صٞثؽٚ ثُٔذثسط ٝإدثسثس ثالخضذجسثس ك٢ ثُٔ٘جهن 

ع٘جء ع٤ش ػ٤ِٔز ثالخضذجسثس دٔج ٣ٌلَ ع٤ش ثُؼَٔ ٝثُٔقجكظجس عٞثء دجالصقجٍ ثُٜجصل٢ أٝ ثُض٣جسثس ث٤ُٔذث٤ٗز أٝ ثُٔضجدؼز ثإلٌُضش٤ٗٝز ٝدؾٌَ ٢ٓٞ٣ أ

 .ٝكن ٓج خطو ُٚ

 .أُق هجُخ ٝهجُذز ٖٓ ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز ٣555ؤص٢ رُي ك٢ ثُٞهش ثُز١ صغضوذَ ك٤ٚ ٓذثسط ٓ٘طوز ثُش٣جك أًغش ٖٓ 
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جسثس ٜٗج٣ز ثُؼجّ ٝأًِٔش ؽ٤ٔغ ثُضشص٤ذجس ثُخجفز دزُي ٝأًذ ٓقٔذ ثُٔشؽذ ٓذ٣ش ػجّ ثُضؼ٤ِْ ك٢ ٓ٘طوز ثُش٣جك، إٔ ثإلدثسر أٜٗش ثالعضؼذثد الخضذ

ثسط دٔج ٣نٖٔ ثٗغ٤جد٤ز ثالخضذجسثس ك٢ ؽٞ ٛجدا، ٓؾ٤شث إ٠ُ إٔ إدثسصٚ ثصخزس ؽ٤ٔغ ثُضشص٤ذجس ثُالصٓز ألدثء ثالخضذجسثس ف٤ظ صٝدس ؽ٤ٔغ ثُٔذ

 .دٔج صقضجػ إ٤ُٚ ٖٓ ٓغضِضٓجس

ٓؾشف ٝٓؾشكز صشد٣ٞز ُِو٤جّ دؾٞالس ٤ٓذث٤ٗز ػ٠ِ  ٣1555جس، ثُز٣ٖ ٣وذس ػذدْٛ دـ ٝأًذ أٗٚ صْ ص٤ٌِق ؽ٤ٔغ ثُٔؾشك٤ٖ ٝثُٔؾشكجس ثُضشدٞ

دػْٜٔ ثُٔذثسط ُالهالع ػ٠ِ ع٤ش ثالخضذجسثس، ٝسكغ ثُضوجس٣ش ث٤ٓٞ٤ُز ػٜ٘ج، دثػ٤ج ثألعش إ٠ُ ٓغجٗذر ثُٔذثسط ٖٓ خالٍ ص٤ٜتز ثألؽٞثء ُِطالح ٝ

ٜجد. ٖٓ ؽٜز أخشٟ، هجٍ ثُٜٔ٘ذط ٣ٞٗظ دٖ ػٔش ثُذشثى ٤ًَٝ ٝصثسر ثُضؼ٤ِْ ُِٔذج٢ٗ إٕ دؾ٤ٔغ ثُغذَ، فجعج ثُطالح ٝثُطجُذجس ػ٠ِ ثُؾذ ٝثالؽض

ٓؾشٝع ٓذسع٢ ُِذ٤ٖ٘ ٝثُذ٘جس دٔخضِق ٓ٘جهن ثٌُِٔٔز، ٖٓ ثُٔضٞهغ ثالٗضٜجء ٜٓ٘ج خالٍ ثُؼج٤ٖٓ ثُٔوذ٤ِٖ،  2455ٝصثسر ثُضؼ٤ِْ ٗلزس أًغش ٖٓ 

أُق هجُخ ٝهجُذز  155ٓؾشٝػج ٓذسع٤ج ؽذ٣ذث صغضٞػخ ٓج ٣وجسح ٖٓ  255َ ٓج ٣ض٣ذ ػ٠ِ ٝهذوجً ُِذشثٓؼ ثُض٤٘ٓز ثُٔٞمٞػز كٖٔ ثُٔضٞهغ صؾـ٤

 .ٝرُي ٓغ دذث٣ز ثُؼجّ ثُذسثع٢ ثُٔوذَ

ٓؾشٝػج صْ عقذٜج دغذخ ػذّ ثُضضثّ دؼل ثُٔوج٤ُٖٝ دجُؾشٝه  355ٓؾشٝػج ٓذسع٤ج ٓضؼغشثً، ٜٓ٘ج  655ٝرًش ثُٜٔ٘ذط ثُذشثى أٗٚ ٣ٞؽذ ٗقٞ 

ج هجّ ٗلظ ثُٔوجٍٝ دجعضٌٔجُٜج صلجد٣جً ٖٓ ص٘ل٤زٛج ػ٠ِ فغجدٚ ثُخجؿ، ٝصٞؽذ ػذد ٖٓ ثُٔؾجس٣غ رثس ظشٝف خجفز هجٓش ٓؾشٝػ 35ثُضؼجهذ٣ز، ٝ

ػوذث. ٝأؽجس ثُذشثى إ٠ُ أٗٚ ٣ؾش١ فج٤ُجً صؤ٤َٛ ؽجَٓ ٝصش٤ْٓ ألًغش ٖٓ  213ثُٞصثسر دلغخ ػوٞدٛج إٓج ُٞكجر ثُٔوجٍٝ أٝ فجالس أخشٟ ٝػذدٛج 

ٓذ٠٘ ٓذسع٢ دؾ٤ٔغ  13155ػوذ ُضؾـ٤َ ٝف٤جٗز ٝٗظجكز ثُٔذج٢ٗ ثُٔذسع٤ز ٣خذّ أًغش ٖٓ  455صْ إدشثّ أًغش ٖٓ ٓذ٠٘ ٓذسع٤ج، ًٔج  555

 .ٓ٘جهن ثٌُِٔٔز ٝٛ٘جى ػوٞد ؽجس إٜٗجء إؽشثءثصٜج ُضـط٤ز دجه٢ ٓذج٢ٗ ثُٔذثسط ثُٔغضٜذكز
https://www.aleqt.com/2016/05/15/article_1054671.html 

 اليوم

 ٌهزو يتؼهدي انُقم بئحضار انطهبت قبم االختباراث« تؼهٍى انرٌاض»
 الرياض - واس

أُق هجُخ ٝهجُذز ٖٓ هالح ثُٔشفِض٤ٖ ثُٔضٞعطز ٝثُغج٣ٞٗز ٤ُؤدٝث ثٓضقجٗجس ٜٗج٣ز ثُؼجّ  555صغضوذَ ٓذثسط ٓ٘طوز ثُش٣جك ث٤ُّٞ أًغش ٖٓ 

 .ثُذسثع٢

ػجّ ثُضؼ٤ِْ دٔ٘طوز ثُش٣جك ٓقٔذ ثُٔشؽذ إٔ ثإلدثسر أٜٗش ثالعضؼذثد الخضذجسثس ٜٗج٣ز ثُؼجّ، ٝأًِٔش ؽ٤ٔغ ثُضشص٤ذجس ثُخجفز دزُي  ٝأٝمـ ٓذ٣ش

٤ٔغ دٔج ٣نٖٔ ثٗغ٤جد٤ز ثالخضذجسثس ك٢ ؽٞ ٛجدا، ٓؤًذث إٔ إدثسر صؼ٤ِْ ثُش٣جك صٝدس ؽ٤ٔغ ثُٔذثسط دٔج صقضجػ إ٤ُٚ ٖٓ ٓغضِضٓجس ٝصْ ص٤ٌِق ؽ

ٓؾشف ٝٓؾشكز ُِو٤جّ دؾٞالس ٤ٓذث٤ٗز ػ٠ِ ثُٔذثسط ُالهالع ػ٠ِ ع٤ش  1555ك٤ٖ ٝثُٔؾشكجس ثُضشد٤٣ٖٞ ٝثُذجُؾ ػذدْٛ أًغش ٖٓ ثُٔؾش

 .ثالخضذجسثس ٝسكغ ثُضوجس٣ش ث٤ٓٞ٤ُز ػٜ٘ج

ٔذثسط ٖٓ خالٍ ص٤ٜتز ثألؽٞثء ًٔج ٝؽٚ ثُٔشؽذ دضٌغ٤ق ثُؾٜٞد خالٍ كضشر ثالخضذجسثس ُضٌٕٞ ثُ٘ضجةؼ ٓ٘نذطز ٝده٤وز، دثػ٤ج ثألعش إ٠ُ ٓغجٗذر ثُ

 .ُِطالح ٝدػْٜٔ دٌَ ثُغذَ ٤ُؤدٝث ثخضذجسثصْٜ دٌَ ٣غش ٝعُٜٞز ٝفغْٜ ػ٠ِ ثُؾذ ٝثالؽضٜجد

١ ٖٓ ؽجٗخ آخش أًذ ٓغجػذ ثُٔذ٣ش ثُؼجّ ُِؾؤٕٝ ثُٔذسع٤ز فٔذ ثُؾ٤٘ذش ؽجٛض٣ز ثُٔذثسط ك٤ٔج ٣خـ ثُ٘وَ ثُٔذسع٢، ف٤ظ صْ ثُض٘غ٤ن ٓغ ٓضؼٜذ

١ ٗوَ ثُضشد٤ز ثُخجفز ٝٓضؼٜذ١ ٗوَ هالح ثإلػجهز ثُقش٤ًز ٝٓضؼٜذ١ ٗوَ هالح ٝهجُذجس ثُوشٟ ٝثُٜؾش دئفنجس ثُطالح ثُ٘وَ ثُؼجّ ٝٓضؼٜذ

 .ٝثُطجُذجس هذَ دذء ثالخضذجسثس دٞهش ًجف ٝثالُضضثّ د٘وِْٜ ُٔ٘جصُْٜ ٝكوآ ُٔٞثػ٤ذ ثُخشٝػ ثُٔوشسر

http://www.alyaum.com/article/4136747 

 مكت
 فً يهتقى صؼىباث انتؼهىركُا تىػىٌا  20

 اىشٌبض -ٍنخ 

عبٕذ سمْب رعشٌفٍب ٗر٘عٌ٘ب ىعذد ٍِ اىَ 02ّظَذ اىجَعٍخ اىخٍشٌخ ىصع٘ثبد اىزعيٌ ٍيزقى رعيٌ اىثبًّ ٗرىل ثَطبسمخ 

 .ٗاىَشامض ٍٗنبرت اىزعيٌٍ ٗاإلداساد ٗاىجَعٍبد ٗاىَجبدساد ٗاىطشمبد

ٗأٗضحذ اىجَعٍخ أُ اىَيزقى اىزي اخززٌ أخٍشا رخييزٔ ٍحبضشاد ٍٗسبثقبد ٗٗسش رزْبٗه ٍخزيف اىج٘اّت راد 
اىخٍشٌخ ىصع٘ثبد اىعالقخ ثصع٘ثبد اىزعيٌ ثَطبسمخ ٍشمض اىَيل سيَبُ ىيخذٍبد اىَسبّذح ىيزشثٍخ اىخبصخ ٗاىجَعٍخ 

اىزعيٌ ٗإداسح اىزشثٍخ اىخبصخ ثزعيٌٍ اىشٌبض ٍٗشمض اىَيل سيَبُ ألثحبس اإلعبقخ ٗاىيجْخ اى٘طٍْخ ىيطف٘ىخ ٗاىجَعٍخ 
 .(اىسع٘دٌخ ىيزشثٍخ اىخبصخ )جسزش

ٗأضبفذ أُ األّططخ ضَيذ ٍسشحٍزً فطِ ٗٗطًْ فً عًٍْ، إضبفخ إىى عذد ٍِ اىَسبثقبد ىينجبس ٗاىصغبس 
و اسزخذاً اىقصص اىزعيٍٍَخ االىنزشٍّٗخ فً رعيٌٍ ق٘اعذ اإلٍالء ىيطبىجبد رٗاد صع٘ثبد اىزعيٌ ٗاسزخذاً ٗٗسش عَ

اىعالج اىزشفًٍٖ ٗاى٘سبئو اىَْبسجخ ٍع صع٘ثبد اىزعيٌ ٗاصْعً الثْل ٗسٍيخ ٗغزاء اثْل عْ٘اُ رعئَ ٗاىذٍى 

طزذ االّزجبٓ عْذ رٗي صع٘ثبد اىزعيٌ، إضبفخ إىى اىَجزنشح ٗفبعيٍخ أسبىٍت رعذٌو اىسي٘ك فً عالج فشط اىحشمخ ٗر

http://www.alyaum.com/author/SPARYD
http://makkahnewspaper.com/author/445/1/%D9%85%D9%83%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 .عذد ٍِ األٗثشٌزبد ىطبىجبد اىَذاسط

ثشفقخ ٍعيَخ اىزشثٍخ اىخبصخ سَش اى٘ضًَ « مِ ٍنبًّ»ٗخبض صٗاس اىَيزقى رجشثخ رٗي صع٘ثبد اىزعيٌ ٍِ خاله 
ِ اىَشآح ثنزبة ٍقي٘ة عجش سذ ٍشاحو ىيزعشف عيى ٍطبعش ٗعبىٌ ريل اىفئخ ٍْٖٗب رجشثخ اىزطٌ٘ص ٗاىقشاءح ٍ

 .ٗاىزامشح ٗاىزٍٍَض اىسَعً ٗاىحشٗف اىشاقصخ ٗاىقشاءح ثذُٗ ّقط ٗاىشسٌ دُٗ رحشٌل اىٍذ
http://makkahnewspaper.com/article/144911/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%A9/20-%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-
%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-

%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85 

 مكت
 األسىأ واألفضم بٍٍ انًدارس انسؼىدٌت

 ٍنخ اىَنشٍخ -حبرٌ اىَسع٘دي 

َ ثُذسؽجس ك٢ ٓؼذالس ثُو٤جط صقذسس ٓذسعز ٓؼج٣ٝز دٖ أد٢ عل٤جٕ ثُغج٣ٞٗز دذٝٓز ثُؾ٘ذٍ ك٢ ثُؾٞف هجةٔز أعٞأ ثُٔذثسط ثُغؼٞد٣ز، إر فون هالدٜج أه

ثأل٤ِٛز  ك٢ ثخضذجسثس ثُوذسثس. ٝؽجءس عالط ٓذثسط ف٤ٌٓٞز كوو ك٢ هجةٔز ثُؼؾش ثألٍُٝ ألكنَ ثُٔذثسط، ٝثُض٢ ثفضِش ك٤ٜج ٓذسعز ثُؾجٓؼز ثُغج٣ٞٗز

 .دجُخذش ثُٔشًض ثألٍٝ، ًٝجٕ هالدٜج ْٛ ثألًغش رًجء ٝصلٞهج د٤ٖ هالح ثُغؼٞد٣ز

 

ٓذسعز ُِذ٤ٖ٘  2131لز فٍٞ ٗضجةؼ ثُٔشًض ثُٞه٢٘ ُِو٤جط ٝثُضو٣ْٞ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ُِغ٘ٞثس ثُغالط ثُٔجم٤ز أظٜشس ٗضجةؼ ٝٝكوج العضوقجء ُِقق٤

صلٞم ثُؾشه٤ز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ٓذثسط ثُغؼٞد٣ز، دققُٜٞج ػ٠ِ عذؼز ٓشثًض مٖٔ ثُؼؾش ثألٍُٝ، دٕٝ ٝؽٞد أ١ ٓذسعز مٖٔ أعٞأ ثُٔذثسط. ٝؽجءس 

 .ذسعض٤ٖ، ٝصِضٜج ٓ٘طوز ٌٓز دٔذسعز ٝثفذرٓ٘طوز ثُش٣جك عج٤ٗز دٔ

 

ك٢  ك٢ ف٤ٖ صز٣ِش ٓذسعز ٓؼج٣ٝز دٖ أد٢ عل٤جٕ ثُغج٣ٞٗز دٔشًض ٤ٓوٞع دجُؾٞف هجةٔز أعٞأ ٓذثسط ثُغؼٞد٣ز ًؤهَ هالح ك٢ دسؽجس ٓؼذالس ثُو٤جط

ُض٢ ثفضِش ك٤ٜج ٓذسعز ثُؾجٓؼز ثُغج٣ٞٗز ثأل٤ِٛز ثخضذجسثس ثُوذسثس، صٞثؽذس عالط ٓذثسط ف٤ٌٓٞز كوو ك٢ هجةٔز ثُؼؾشر ثألٝثةَ ألكنَ ثُٔذثسط ٝث

 .دجُخذش ثُٔشًض ثألٍٝ ٝثُض٢ صٔغَ أػ٠ِ رًجء ٝصلٞهج ُطالح ثُغؼٞد٣ز

 

، أظٜشس ٗضجةؼ 1436- 35-34ٝدقغخ ثعضوقجء ُِقق٤لز فٍٞ ٗضجةؼ ثُٔشًض ثُٞه٢٘ ُِو٤جط ٝثُضو٣ْٞ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ثُؼج٢ُ ُِغ٘ٞثس ثُغالط ثُٔجم٤ز 

ُِضخققجس ثُؼ٤ِٔز صلٞم ٓذثسط ثُؾشه٤ز ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ٓذثسط ثُغؼٞد٣ز دققُٜٞج ػ٠ِ عذؼز ٓشثًض مٖٔ ثُؼؾشر ثألٝثةَ دٕٝ  ٓذسعز ُِذ٤ٖ٘ 2131

 .ٝؽٞد أ١ ٓذسعز مٖٔ أعٞثء ثُٔذثسط ٝؽجءس ٓ٘طوز ثُش٣جك عج٤ٗج دٔذسعض٤ٖ ٝصِضٜج ٓ٘طوز ٌٓز دٔذسعز ٝثفذر

 

٠ُ ك٢ أعٞأ ثُٔذثسط دٞؽٞد أسدغ ٓذثسط مٖٔ ثُؼؾشر ثألعٞثء د٤ٖ ٓذثسط ثُغؼٞد٣ز ُْٝ ٝأؽجس ثُضوش٣ش إ٠ُ إٔ ٓ٘طوز ثُؾٞف ثفضِش ثُٔشصذز ثألٝ

ٓ٘طوض٢ صضنٖٔ هجةٔز أعٞثء ثُٔذثسط أ١ ٓذسعز أ٤ِٛز دَ ؽ٤ٔؼٜج ف٤ٌٓٞز، ف٤ظ ؽجء ك٢ ثُٔشصذز ثُغج٤ٗز ٓ٘طوض٢ ٌٓز ٝصذٞى دٔذسعض٤ٖ ٝثُغجُغز د٤ٖ 

 .ثُش٣جك ٝثُٔذ٣٘ز ثُٔ٘ٞسر

 

 . عهى انمهثميه طالب اندوواخ يرفىقىن
 

ًِْ ػٖ عٌجًج صوذغ عج٣ٞٗز ٓؼج٣ٝز دٖ أد٢ عل٤جٕ ٝثُض٢ ؽ٤ذس ًٔذ٠٘ ف٢ٌٓٞ ٤ٜٓؤ دؾ٤ٔغ ثُٞعجةَ ثُضؼ٤ٔ٤ِز، إال إٔ ثُٞمغ ٓخضِق دثخَ  144ػ٠ِ دؼذ 

ش ٓؼٜج ػوُْٜٞ ػٖ ثُٔذسعز ٖٓ ف٤ظ ٓٞثفلجس هالدٜج ثُز٣ٖ ال صٌجد صؼشف ٓالٓقْٜ دغذخ صـط٤ز ٗقق ٝؽْٜٞٛ دجُؾٔجؽ )ثُِغٔز( ٝثُض٢ صـط

ثُضقق٤َ ثُؼ٢ِٔ كؤكنَ هالدٜج ٛٞ ؽجح ٢٘ٔ٣ ٣ذسط فذجفج ٣ٝؼَٔ ك٢ ٓقطز ٝهٞد ٓغجء ٣ٝ٘جكغٚ ثع٘جٕ آخشثٕ. ٣ٝذ٣ش ٓوقق ثُٔذسعز هالح 

 .كِغط٤٘٤ٕٞ ٝال ٣ذجع ك٤ٚ إال عالعز أف٘جف ؽج١ ٝػق٤ش دشصوجٍ ٝع٘ذ٣ٝضؼ ؽذ٘ز كوو ٣ٝٔجسعٕٞ ثُش٣جمز دغ٤جدْٜ ػ٠ِ ِٓؼخ صشثد٢

 

ؼذ ثالٗضٜجء ف٤ٖ صوذغ ٓذسعز ثُؾجٓؼز ثأل٤ِٛز دؾٞثس ؽجٓؼز ثُِٔي كٜذ ُِذضشٍٝ ٝثُٔؼجدٕ ٝثُض٢ ٣٘ظش ُٜج هالح ًٞثفذر ٖٓ ثالٛضٔجٓجس ُالُضقجم دٜج دك٢ 

 .ٖٓ ثُٔشفِز ثُغج٣ٞٗز

 

 .٤ضٜج ُِؾجٓؼزٝصؼذ ثُٔذسعز ثألكنَ ك٢ ثُغؼٞد٣ز ٓؤعغز ؿ٤ش سدق٤ز، ف٤ظ ٣ؼجد صذ٣ٝش أسدجفٜج ػ٠ِ ثُٔذج٢ٗ ثُض٢ صؼٞد ٌِٓ

 

ٝدقغخ ٓذ٣ش ثُٔذسعز ٓقٔذ ثُؼض٤ذ٢، كئٕ ؽضء ٖٓ ثُطالح ثُز٣ٖ ٣ِضقوٕٞ دجُقق ثألٍٝ ثُغج١ٞٗ ٣٘غقذٕٞ ٖٓ ثُٔذسعز دؼذ ػجّ دغذخ ثُنـو 

 .ثُذسثع٢، ف٤ظ صغضٔش ثُققـ فض٠ ثُغج٤ٗز ٝثُ٘قق ظٜشث ًذٝثّ ًجَٓ

 

طالح ٝثُض٢ صض٘ٞع ٓج د٤ٖ ٓؼؾ٘جس ًٝشعٞٗجس ٝدٝٗجس ٖٓ أكنَ ثُٔخجدض دجُٔ٘طوز ٝأدجٕ إٔ ٓوقق ثُٔذسعز صؾِخ إ٤ُٚ ثُٞؽذجس دقغخ ثخض٤جسثس ثُ

http://makkahnewspaper.com/author/567/1/%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%20-%20%D9%85%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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 . إمجكز إ٠ُ ؽ٤ٔغ أٗٞثع ثُؼقجةش

 

 :آنيح ذرذية انمدارس تحسة معايير قياس
 د٘جء ػ٠ِ أدثء هالدٜج ك٢ ثخضذجس ثُوذسثس

 ٣ؼضٔذ ػ٠ِ أدثء ثُطالح ثُٔ٘ض٤ٖٔ ُِٔذسعز ك٢ ثخضذجسثس ثُٔشًض

 طالح خالٍ آخش عالط ع٘ٞثس٣ؤخز ٓضٞعو أدثء ثُ

 ُنٔجٕ ثعضوشثس ثُضشص٤خ ٝػذّ صؤعشٙ دجُطلشثس ؿ٤ش ثُطذ٤ؼ٤ز، ثػضٔذ ٓضٞعو آخش عالط ع٘ٞثس ُطالح ثُٔذسعز

 ك٢ أ١ ع٘ز ٖٓ ثُغ٘ٞثس ٓقَ ثُضو٣ْٞ 15ثعضذؼذس ثُٔذثسط ثُض٢ ٣وَ هالدٜج ػٖ 

 :يهدف انمركز مه إعالن انررذية إنى
 ٢ صؤ٤َٛ هالدٜجؽقز ْٛٔ ثُٔذثسط إ٠ُ ثُض٘جكظ ك

 سكغ ٓغضٞثْٛ ك٢ ٓؾجٍ ثألدؼجد ثُض٢ صشًض ػ٤ِٜج ثخضذجسثس ثُٔشًض

 سكغ ٓغضٞثْٛ ك٢ ٓؾجٍ ثُضؼ٤ِْ

 ٤ُقظ٠ ثُطالح دلشؿ أًذش ك٢ ثُ٘ؾجؿ دجُضؼ٤ِْ ثُؾجٓؼ٢

 :انعشرج األوائم ألفضم مدارس انسعىديح
 03.35عج٣ٞٗز ثُؾجٓؼز ثُخذش 

 03.52عج٣ٞٗز ثُظٜشثٕ ثُخذش 

 ٣ٞ02.60ز ٌٓز ثُلالؿ ثُغجٗ

 02.31عج٣ٞٗز دثس ثُؼِّٞ فلٟٞ 

 02.21عج٣ٞٗز ٗؾذ ثُش٣جك 

 01.65عج٣ٞٗز ثُذغجّ ثُذٓجّ 

 01.62عج٣ٞٗز دثس ثُقٌٔز ثُوط٤ق 

 01.31عج٣ٞٗز ثُظٜشثٕ ثُخذش 

 01.25عج٣ٞٗز ٓ٘جسثس ثُش٣جك ثُش٣جك 

 05.62عج٣ٞٗز ثألٗقجس ثُذٓجّ 

 :انعشرج األسىأ تيه مدارس انسعىديح
 55.34ٖ أد٢ عل٤جٕ ثُؾٞف ٓؼج٣ٝز د

 55.13ف٤الٕ ثُغج٣ٞٗز ٌٓز ثٌُٔشٓز 

 51.33ثأل٤ٓش ػذذثُؼض٣ض دٖ ٓغجػذ ثُؾٞف 

 51.51عؼذ دٖ ػذجدٙ أدٞػؾشّ 

 51.16عج٣ٞٗز ثُخجفشر ثُش٣جك 

 51.14عج٣ٞٗز ٛؾجّ دٖ ػذذثُِٔي ثُقغٞ 

 52.52ػ٤ٖ ؽجُٞس ثُؾٞف 

 52.21ثُؼغجك٤ز ثُغج٣ٞٗز صذٞى 

 52.32عجدش دٖ ه٤ظ صذٞى 

 52.45ثُ٘قج٣ق ثُغج٣ٞٗز ٌٓز ثٌُٔشٓز 

 انمركز األول

 

 مثىي خاص
 315هالدٜج 

 15كقُٜٞج 

 32ٓؼ٤ِٜٔج 

 1455صؤعغش ك٢ 

 كيف حصهد عهى انمركز األول؟
 ٝؽٞد صخط٤و ثعضشثص٤ؾ٢ ٌَُ عالط ع٘ٞثس

 ثعضوطجح ثٌُلجءثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثُضشد٣ٞز ٖٓ فِٔز ثُذًضٞسثٙ ٝثُٔجؽغض٤ش

 "ُؾٞدر "ػذش ٓو٤ْ خجسؽ٢صطذ٤ن ٓؼج٤٣ش مٔجٕ ث

 صط٣ٞش ٝصقغ٤ٖ ثُذ٤تز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُؾؼِٜج ؽجردز ٝٓقلضر

 إعشثء ثُٔ٘جٛؼ ثُذسثع٤ز عٔج٢ٗ فقـ ٤ٓٞ٣ج



                                                                                             التعليموزارة 

 ألحدا:  ــومـــاليـــــ             للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                         اإلدارة العامة

 هـ 4/4/7343:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م71/1/6172 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 
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 دٝثّ صذس٣ذ٢ ُِٔؼ٤ِٖٔ ٣ّٞ ثُغذش

 انمركز األخير

 

 مثىي حكىمي
 251هالدٜج 

 6كقُٜٞج 

 11ٓؼ٤ِٜٔج 

 1416صؤعغش ك٢ 

 نماذا حصهد عهى انررذية األخير؟
 صؼ٤ٔ٤ِز ُذٟ ثُطالح ٝؽٞد ٓؾٌالس

 ٓؾٌالس أخاله٤ز د٤ٖ ثُطالح

 ػذّ ٝؽٞد ٛذف أٝ سؿذز ُِض٤ٔض ُذٟ ثُطالح

 ػذّ ٝؽٞد ثٛضٔجّ ٖٓ أٛج٤ُْٜ

 ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ ُؾ٘ز ص٤ٔ٘ز ثؽضٔجػ٤ز ُقَ ٗغذز ًذ٤شر ٖٓ ٓؾٌالصْٜ

 ػذّ ٝؽٞد ٓشًض دػٞر ُضؼض٣ض ثألخالم ثُذ٤٘٣ز
http://makkahnewspaper.com/article/144817/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%8

8%D8%A3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 


