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 عكاظ

 «انرياض»طانثا يٍ اخرثاراخ  9421انغياب يحرو 
 )ػجذهللا اٌغبِذٞ )اٌش٠بع 

ب ِٓ اٌّذاسط ا١ٍ١ٌٍخ )اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ( ػٓ اٌذساعخ، ئٌٝ اٌؾشِبْ ِٓ دخٛي اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌؼبَ ؽبٌج 1421أدٜ غ١بة ٚأمطبع 

% ِٓ األ٠بَ اٌفؼ١ٍخ ٌٍذساعخ 42اٌذساعٟ اٌغبسٞ، ٚرٌه ثٕبء ػٍٝ الئؾخ اٌؾشِبْ ثبٌّذاسط ا١ٍ١ٌٍخ، اٌزٟ رٕض ػٍٝ أْ ِٓ رغبٚص غ١بثٗ أٚ أمطبػٗ 

 .ِذح اٌغ١بة ِزظٍخ أٚ ِزفشلخ فغ١زُ ؽشِبٔٗ ِٓ دخٛي االخزجبساد عٛاء وبٔذ

أٌف ؽبٌت ٚؽبٌجخ ِٓ اٌّشؽٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ ثبٌش٠بع أدٚا طجبػ أِظ اخزجبساد ا١ٌَٛ األٚي، ف١ّب أوذ ِذ٠ش رؼ١ٍُ اٌش٠بع  255ٚوبْ أوضش ِٓ 

ء ٘بدئخ، ؽ١ش ارخزد اإلداسح اٌزشر١جبد اٌالصِخ وبفخ ألداء االخزجبساد ِٓ خالي رض٠ٚذ ِؾّذ اٌّششذ، أْ اخزجبساد ا١ٌَٛ األٚي عبسد فٟ أغ١بث١خ ٚأعٛا

ٌٍم١بَ ثغٛالد ١ِذا١ٔخ ػٍٝ  1255رُ رى١ٍف اٌّششف١ٓ ٚاٌّششفبد اٌجبٌغ ػذدُ٘ أوضش ِٓ »ع١ّغ اٌّذاسط ثّب رؾزبط ئ١ٌٗ ِٓ ِغزٍضِبد. ٚأػبف: 

 . «ش االخزجبساد ٚسفغ اٌزمبس٠ش ا١ِٛ١ٌخ ػٕٙباٌّذاسط، ؽ١ش ثذأٚا أػّبٌُٙ أِظ ثبالؽالع ػٍٝ ع١

خبطخ ٚٔمً ؽالة ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشئْٛ اٌّذسع١خ ؽّذ اٌش١ٕجش، أوذ أْ ئداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع لبِذ ثبٌزٕغ١ك ِغ ِزؼٙذٞ إٌمً اٌؼبَ ٚٔمً اٌزشث١خ اٌ

د ثأ١ّ٘خ ئؽؼبس اٌطالة ٚاٌطبٌجبد لجً ثذء االخزجبساد ثٛلذ وبف اإلػبلخ اٌؾشو١خ ٚٔمً ؽالة ٚؽبٌجبد اٌمشٜ ٚاٌٙغش، ٌٍزأو١ذ ػٍٝ عبئمٟ اٌؾبفال

 .ٚاالٌزضاَ ثٕمٍُٙ ٌّٕبصٌُٙ ٚفمب ٌّٛاػ١ذ اٌخشٚط اٌّمشسح فٟ فزشح االخزجبساد

١ش رجذأ األٌٚٝ فٟ دل١مخ( العزشاؽخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ث١ٓ فزشرٟ االخزجبساد، ؽ 05ِذ٠ش االخزجبساد ٚاٌمجٛي ٌٍج١ٕٓ أ٠ّٓ اٌشوجبْ أٚػؼ أٔٗ رُ رؾذ٠ذ )

عزإدٞ ؽبٌجبد اٌغبثؼخ طجبؽب، ٚثبٌٕغجخ ٌطالة ا١ٌٍٍٟ فغزىْٛ االخزجبساد ِٓ اٌشاثؼخ ػظشا، ػٍٝ أْ رجذأ اٌفزشح اٌضب١ٔخ اٌغبػخ اٌغبثؼخ ِغبء، ف١ّب 

١غ اٌّذاسط أزٙذ ِٓ ئدخبي )دسعبد اٌّذاسط اٌّغبئ١خ االخزجبساد فٟ اٌفزشح اٌظجبؽ١خ فٟ ِجبٟٔ اٌّذاسط االثزذائ١خ اٌّغبٚسح ٌُٙ، ِؼ١فب أْ عّ

 .ظبَ ٔٛسأػّبي اٌغٕخ ٌٍفظً اٌضبٟٔ، ِٚٛاد اٌزم٠ُٛ اٌّغزّش ٚاالخزجبس اٌؼٍّٟ، ٚاٌّٛاد اٌزٟ ٌٙب عبٔجبْ( اٌخ١ّظ اٌّبػٟ ٚرُ سطذ اٌذسعبد فٟ ٔ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160516/Con20160516839865.htm 

 الوطن

 األول انيىو في انرياضياخ تىشكا يرجاوزوٌ انطالب
  اٌش٠بع: ِؼ١غ اٌؾبسصٟ

، اٌزٞ ٠ؼزجشٖ اٌىض١ش ُِٕٙ "وبثٛعب ِضػغب"، 1201/1201أدٜ ؽالة ٚؽبٌجبد اٌّشؽٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ أِظ، أٚي اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

 .وٛٔٗ ػبدح ِب ٠ىْٛ اخزجبسا فٟ اٌّٛاد اٌظؼجخ وبٌش٠بػ١بد

 

 ثشاِظ ٔفغ١خ
ٔبد رخً ثؼغ اٌّذاسط ِٓ ثؼغ اٌجشاِظ إٌفغ١خ اٌٙبدفخ ئٌٝ وغش س٘جخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِٓ االِزؾبٔبد وٛػغ الفزبد فٟ ِذاخً لبػبد االِزؾب ٌُ

 .ِضً "اثزغّٛا.. أعئٍزٕب عٍٙخ"، ٚوزٌه رٛص٠غ ػظبئش ١ِٚبٖ ثبسدح ػٍٝ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد

  

 رٛاعذ إِٟٔ
ث٠ٛخ وج١شح، ؽ١ش رٛاعذد فشق أ١ِٕخ ِٚشٚس٠خ فٟ اٌزمبؽؼبد اٌّإد٠خ ٌٍّذاسط ٌزٕظ١ُ ؽشوخ اٌّشٚس، ٚػجؾ عبء رٌه ٚعؾ اعزؼذاداد أ١ِٕخ ٚرش

ٌّمبػذُ٘ فٟ اٌّخبٌفبد اٌزٟ ٠شرىجٙب ثؼغ اٌّزٙٛس٠ٓ فٟ ِضً ٘زٖ األٚلبد وبٌزفؾ١ؾ، ف١ّب اعزمجٍذ اٌّذاسط ؽالثٙب ٚؽبٌجبرٙب ِٕز ٚلذ ِجىش ٚٚعٙزُٙ 

 .١ٍِْٛ ؽبٌت ٚؽبٌجخ 4.1د ١ِذا١ٔخ ٌٍم١بداد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌّششف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ، ٌٍٛلٛف ػٍٝ ع١ش االِزؾبٔبد ٌمشاثخ لبػبد االِزؾبْ ٚعؾ ص٠بسا
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 الفزبد ئسشبد٠خ
ٓ خالي عٌٛخ "اٌٛؽٓ" ٌشطذ أعٛاء االِزؾبٔبد فٟ ٠ِٛٙب األٚي، ٌٛؽع ؽشص ئداساد اٌّذاسط ػٍٝ اال٘زّبَ ثمبػبد االِزؾبٔبد ٚخبطخ اٌزأوذ ِ

ى١١ف ثشىً ع١ذ فٟ ظً دسعبد اٌؾشاسح اٌّشرفؼخ فٟ ِؼظُ إٌّبؽك ٘زٖ األ٠بَ، وّب ٌٛؽع ؽشص ثؼغ اٌّذاسط ػٍٝ رؼ١ٍك الفزبد ٍِٚظمبد ػًّ اٌز

اٌزٛاطً  ئسشبد٠خ ػٍٝ ؽبٌٚخ وً ؽبٌت، ٌٍززو١ش ٚاٌزؼش٠ف ثجشٔبِظ "فطٓ"، اٌزٞ ٠غزٙذف اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٌشفغ اٌفُٙ ٌذ٠ُٙ ِٓ عٛء اعزخذاَ ٚعبئً

اٌٛػٟ اٌظؾٟ ٌؾذ٠ضخ، ٚرؼض٠ض اٌم١ُ االعزّبػ١خ ٚاألخالل١خ فٟ ئؽبس رؼب١ٌُ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ، ٚر١ّٕخ ِٙبساد اٌّغزٙذف١ٓ اٌشخظ١خ ٚاالعزّبػ١خ، ٚٔشش ا

 .ٚاالعزّبػٟ ٚإٌفغٟ ثأػشاس اٌّخذساد، ٚاٌغٍٛو١بد اٌخبؽئخ

 .ِٓ اٌزٛػ١خ ٚرشع١خ ٘زا اٌّششٚع اٌٛؽٕٟ اٌؼّالق فٟ ٔفٛط اٌطالةوٕٛع  4505ٚاؽزٛد أٚساق أعئٍخ ثؼغ اٌّٛاد ػٍٝ شؼبس سؤ٠خ اٌغؼٛد٠خ 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=264008&CategoryID=5 

 االقتصاديت

 يدارش فعهد انصالحياخ وقهصد فررج انراحح تيٍ انفررذيٍ

 ينىا تانشرطح عند انحاجححرارج األجىاء ذعجم دخىل انطالب نالخرثاراخ.. وانىزير: اسرع
 عبد السالم الثميري من الرياض

ٌزٌه، فّؼً ػذد ِٓ لبدح اٌّذاسط طالؽ١برٗ إٌّّٛؽخ ثزؼغ١ً ئدخبي اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِجىشا ث١ٓ فزشرٟ االخزجبس، ٚػذَ اٌزم١ذ ثبٌضِٓ اٌّؾذد 

 .ؼبَ اٌذساعٟ ٌٍّشؽٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخخٛفب ِٓ رأص١ش اسرفبع دسعبد اٌؾشاسح، ٚرٌه خالي أٚي أ٠بَ اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌ

، ٚؽبٌت اٌذوزٛس أؽّذ اٌؼ١غٝ ِذ٠شٞ اٌزؼ١ٍُ ثزٛع١ٗ ل١بداد اٌّذاسط ٌزؾذ٠ذ ػٛاثؾ دخٛي ٚخشٚط اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، أصٕبء فزشح االخزجبساد

 .ٚرىض١ف أدٚاس اٌّشالج١ٓ، ٌّزبثؼخ دخٌُٛٙ ٚخشٚعُٙ

١ٍُ ثبٌزٛاطً ِغ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ وبٌّشٚس ٚاٌششؽخ، ٚرٌه فٟ ؽبي االؽز١بط فٟ رٕظ١ُ ع١ش ٚدػب اٌٛص٠ش فٟ رؼ١ُّ "ػبعً" ٌّذ٠شٞ اٌزؼ

 .اٌؾبفالد ٚاٌغ١بساد ٚاٌزغّؼبد ؽٛي اٌّذاسط

ش ٌزّٚسطذد "االلزظبد٠خ" خالي عٌٛخ ٌٙب ػذدا ِٓ اٌّجبدساد اإل٠غبث١خ ِٓ لجً ئداساد اٌّذاسط، وبعزمجبي اٌطالة ثبٌجخٛس، ٚرٛص٠غ ا١ٌّبٖ ٚا

ٚثؼغ اٌؾ٠ٍٛبد ٚا١ٌّبٖ ٚاٌؼظبئش اٌجبسدح، ٚٚػغ أِبوٓ خبطخ ٌٍىزت ٌٍؾفبظ ػ١ٍٙب، ٚرٌه فٟ خطٛح ٌزخف١ف ؽذح اٌزٛرش ٚاٌمٍك. ٚلبي ِؾّذ 

 ى١ٍفػجذ هللا اٌّششذ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع، ئْ ا١ٌَٛ األٚي ِٓ االخزجبساد عبس دْٚ ؽذٚس ِب ٠ؼىش طفٛ االخزجبساد، ِش١شا ئٌٝ ر

 .ػذد ِٓ اٌّششف١ٓ ٚاٌّششفبد فٟ ئداسح اٌزؼ١ٍُ ٌٍم١بَ ثغٛالد ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌّذاسط ٚسفغ اٌزمبس٠ش ا١ِٛ١ٌخ ػٕٙب

ث١ٓ ٚث١ٓ أْ اٌّٙبَ رزٛصع ث١ٓ اٌّششف١ٓ فٟ ِذاسط اٌج١ٕٓ، ٚاٌّششفبد فٟ ِذاسط اٌجٕبد ٌٍّزبثؼخ ٚاإلششاف ػٍٝ رفؼ١ً إٌّبٚثخ اٌظجبؽ١خ، ٚ

داساد اٌزؼ١ٍُ ٚفشد اٌزغ١ٙضاد ٚاإلِىبٔبد وبفخ ِٓ أعً أْ ٠مَٛ اٌطالة ثأداء االخزجبس ثىً عٌٙٛخ ٠ٚغش، ٚعٕذد ٌزٌه اٌفزشر١ٓ، ِف١ذا ثأْ ئ

 .اٌّئبد ِٓ اٌّششف١ٓ ٚاٌّششفبد ٚاألؽجبء ٚاٌطج١جبد ئٌٝ عبٔت ػششاد ا٢الف ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد
 

شش٠خ ٚاٌزم١ٕخ ٌز١ٙئخ األعٛاء إٌّبعجخ ١ٌإدٞ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد اخزجبسارُٙ، داػ١ب أ١ٌٚبء ٚأشبس ئٌٝ أْ اإلداسح عخشد ئِىبٔبرٙب وبفخ اٌّبد٠خ ٚاٌج

ب اٌزشثٛٞ أِٛس اٌطالة ٚأعشُ٘ ئٌٝ االٌزفبد ئٌٝ أثٕبئُٙ خالي ٘زٖ اٌفزشح، ٚرىض١ف اال٘زّبَ ثُٙ ِٚزبثؼزُٙ، ِشذدا ػٍٝ أ١ّ٘خ ل١بَ األعشح ثذٚس٘

ٔت اٌغٍٛو١خ، ٚاالؽالع ػٍٝ عذٚي اخزجبساد اٌطبٌت ٚٚلذ خشٚعٗ ؽزٝ ال ٠مغ فٟ اسرىبة اٌغٍٛو١بد ٚاٌزٛػٛٞ خالي ٘زٖ اٌفزشح خبطخ اٌغٛا

 .غ١ش اٌّشغٛثخ أٚ اوزغبثٙب

ط وبْ ٚفٟ اٌغ١بق ٔفغٗ، أوذ ؽ١ّذٞ اٌؼٕضٞ ِذ٠ش ئداسح األِٓ ٚاٌغالِخ اٌّذسع١خ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع، أْ ع١ش االخزجبساد ١ٌٍَٛ األٚي فٟ اٌّذاس

ُ رؾذس أٞ ِشىالد ِإصشح، ِإوذا عب٘ض٠خ ِٕذٚثٟ اٌطٛاسب ٌغ١ّغ اٌّذاسط ث١ٕٓ ٚثٕبد ئػبفخ ئٌٝ أْ ئداسح األِٓ ٚاٌغالِخ ٚصػذ ئ٠غبث١ب ٌٚ

 .ػٍٝ اٌّذاسط لبئّخ رؼُ أسلبَ ٘ٛارف ٌٍزٛاطً اٌغش٠غ ف١ّب ٌٛ ؽذس أٞ ؽبسب

جشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد د١ٌٚب "خجشاد"، ِإوذح أْ ٚفٟ شأْ آخش، ٚاطٍذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اعزمجبي ؽٍجبد اٌشاغج١ٓ االٌزؾبق فٟ اٌ

ػٓ  آخش ِٛػذ العزمجبي اٌطٍجبد اٌشاثغ ِٓ ؽض٠شاْ )١ٔٛ٠ٛ( اٌّمجً، ٌغ١ّغ ئداساد اٌزؼ١ٍُ ٚفك اٌّمبػذ اٌّخظظخ ٌىً ئداسح. ٚأػٍٕذ اٌٛصاسح

اٌؼ١ٍب ثؼذ ػٛدرُٙ ٚرٌه ؽغت اٌّمبػذ اٌّزبؽخ، ٚاٌؼٛاثؾ  أفؼ١ٍخ اٌّمج١ٌٛٓ ٌٍزشش١ؼ ػّٓ ثشٔبِظ االثزؼبس اٌخبسعٟ إلوّبي اٌذساعبد

ٚاٌّزطٍجبد اٌٛاسدح فٟ خطخ االثزؼبس، ِإوذح ػذَ رخظ١ض ٔغت ِؾذدح ٌزخظظبد ػٓ أخشٜ أطاللب ِٓ ؽك اٌغ١ّغ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزذس٠ت، 

 .ِٚشاػبح ِششٚع اٌٛصاسح فٟ اٌزؼ١ٍُ ِذٜ اٌؾ١بح

https://www.aleqt.com/2016/05/16/article_1054895.html 

 الرياض

 «انرياض»طالب يسيد تٍ أتي عثًاٌ في ضيافح 
 ."صاس ػذد ِٓ ؽالة ِذسعخ ٠ض٠ذ ثٓ أثٟ ػضّبْ اٌّزٛعطخ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌظؾ١فخ "اٌش٠بع
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ؼخ ٚشب٘ذ اٌطالة ف١ٍّب ٚصبئم١ب ٠زؾذس ػٓ ٔشأح "اٌش٠بع" ِٚشاؽً اٌزطٛس اٌزٟ ِشد ثٙب اٌظؾ١فخ ؽزٝ ا١ٌَٛ، ٚرؼشفٛا ػٍٝ ؽج١

 .اٌؼًّ اٌظؾفٟ اٌزؾش٠شٞ ِٚشاؽً ٚطٛي اٌخجش

وّب رغٌٛٛا فٟ ِطبثغ اٌظؾ١فخ، ٚوبٔذ اٌض٠بسح ثاششاف لبئذ اٌّذسعخ األعزبر ا١ٌٌٛذ ثٓ ػٍٟ اٌط١بس، ٚسائذ إٌشبؽ األعزبر ؽّذ ثٓ 

 .ػجذهللا اٌؾ١ّذاْ، ٚفٟ اٌخزبَ اٌزمطذ اٌظٛس اٌززوبس٠خ

http://www.alriyadh.com/1503334 

 الرياض

 أونياء أيىر يكريىٌ يعهى أتنائهى
 ١ٌّبء اٌمش٠ٕٟ -اٌش٠بع 

فٟ ثبدسح ٚفبء وشَ ػذد ِٓ أ١ٌٚبء أِٛس ؽالة فٟ ِذسعخ اٌشٚاد االثزذائ١خ، اٌّؼٍُ اٌّز١ّض ث١ِٟٛ س٠بْ، رمذ٠شاً ٌغٙٛدٖ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 .ٚاٌزشث٠ٛخ ِغ أثٕبئُٙ ؽ١ٍخ اٌؼبَ اٌذساعٟ

ٚػجش س٠بْ ػٓ رمذ٠شٖ ٌٙزٖ اٌّجبدسح ٌّب ٌٙب ِٓ دػُ ِؼٕٛٞ، ٚاػزجش٘ب رىش٠ّبً ٌغ١ّغ ِٕغٛثٟ اٌّذسعخ. ٚلبي أؽذ أ١ٌٚبء األِٛس ئْ 

 .ِب ٌّغٕبٖ ِٓ ؽت أثٕبئٕب ٌّؼٍُّٙ، ٚرؼٍمُٙ ثٗ ٠ذي ػٍٝ ؽشطٗ ػٍٝ صسع اٌم١ُ اٌزشث٠ٛخ لجً اٌزؼ١ٍُ ٌذٜ اٌطالة

http://www.alriyadh.com/1503435 

 اجلزيرة

 انرياض ذكرو يعهًي انعهىو انًرًيسيٍ في يدارسها
 :ا١ٌٛعف ػجذاٌشؽّٓ - «اٌغض٠شح»

سػٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّششذ ؽفً رىش٠ُ اٌفبئض٠ٓ فٟ ِغبثمخ أفؼً ِخزجش ػٍَٛ 

رٌه فٟ ِغشػ رؼ١ٍُ اٌش٠بع ثبٌّشثغ، ثؾؼٛس ِغبػذ اٌّذ٠ش ثبٌّذاسط اٌؾى١ِٛخ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بع ٚعبئضح أفؼً ِؼٍُ ِز١ّض ٚ

 .اٌؼبَ ٌٍشإْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌشإْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ األعزبر ؽّذ اٌش١ٕجش

ٚػشع خالي اٌؾفً ف١ٍُ ٚصبئمٟ ػٓ اٌّخزجشاد اٌّذسع١خ ١ٍ٠ٚٗ ػشع ٌٍّؼب١٠ش اٌزٟ ث١ٕذ ػ١ٍٙب اٌّغبثمخ لذِٙب اٌذوزٛس 

 .األٌٚٝ اٌفبئضح ثبٌّغبثمخ، صُ ػشع فٍُ ٚصبئمٟ ػٓ ِظبدس اٌزؼٍُ ع١ٍّبْ طبٌؼ اٌؾالفٟ صُ ػشع اٌّشاوض

صُ أٌمٝ ِغبػذ ٌٍشإْٚ اٌّذسع١خ ؽّذ اٌش١ٕجش وٍّخ أػشة ف١ٙب ػٓ شىشٖ ٌٍّذاسط اٌزٟ شبسوذ فٟ اٌّغبثمخ ٚلذَ رٕٙئزٗ 

 .ٌٍّذاسط ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّض٠ٓ اٌز٠ٓ فبصٚا ثبٌغٛائض

ِذسعخ صب٠ٛٔخ  ١22خ ػٍٝ ٘زٖ اٌّجبدسح اٌط١جخ ثالبِخ ٘زٖ اٌّغبثمخ اٌزٟ اشزشن ثٙب ٚػجش ػٓ شىشٖ إلداسح اٌزغ١ٙضاد اٌّذسع

 .ِٚزٛعطخ

ٚلبَ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ثزغ١ٍُ اٌّىش١ِٓ اٌغٛائض ٚاٌذسٚع ٚشٙبداد اٌشىش. ُٚ٘ اٌّؼٍّْٛ اٌّز١ّضْٚ ػجذاٌؼض٠ض ِؾّذ 

اٌؾشثٟ ِٓ ة/عج١ش ثٓ ِطؼُ، ٚؽبرُ ِؾّذ اٌّغٕٟٛٔ  اٌشٙشٞ، ٚؽغ١ٓ ؽ١ذس اثٛ ؽبٌت ّٚ٘ب ِٓ س/اٌغ١ٍّب١ٔخ، ٚرشوٟ ِؾّذ

ِٓ ة/ػجذهللا خ١بؽ، ِٚؾّذ ٠ؾ١ٝ إٌٙذٞ ِٓ س/األ١ِش ف١ظً ثٓ فٙذ، ِٚؾّذ ِؼ١غ اٌمشٟٔ ِٓ س/اثٓ إٌّزس، ِٚشٚاْ 

٠ؾ١ٝ ِٛعٝ ِٓ س/طم١ٍخ، ِٚؾّذ ػج١ذ اٌغف١ٍٟ ِٓ س/اٌغفبساد، ٚاؽّذ ؽغٓ اٌخبٌذٞ ِٓ س/األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، 

ٚعؼذ ِؾّذ اٌشٙشأٟ ِٓ َ/ اإلِبَ اٌغٛعٟ، ٚخبٌذ ِغفش اي شبسد ِٓ َ/ػّش ثٓ د٠ٕبس، ِٚؾّذ ٠ؾ١ٝ ػ١بشٟ ِٓ س/اثٟ رّبَ، 

ٚثبعُ ػٍٟ اٌش١خٟ ِٓ َ/ػبِش ثٓ اٌغشاػ، ٚاؽّذ ِٛعٝ ِؼ١ذٞ ِٓ س/ِغّغ اٌٍّه عؼٛد، ٚٔبطش ِؾّذ اٌٙضأٟ ِٓ 

ػجذ هللا ثٓ عؼٛد، ِٚغبػذ ػٍٟ اٌض٘شأٟ ِٓ س/اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ، ٚفٛاص َ/اإلِبَ اٌج١ٙمٟ، ِٚؾّذ عؾّٟ اٌط١ً ِٓ س/اإلِبَ 

ػٍٟ ِؼشٟ ِٓ س/اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ، ٚػٍٟ ِٙذٞ ؽٕزٛي ِٓ س/اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ، ٚعؼذ ساشذ اٌخضشاْ ِٓ س/اإلِبَ ػجذ هللا ثٓ 

 .عؼٛد

ٙمٟ، ٚاٌضبٟٔ َ/اإلِبَ اٌغٛعٟ، ٚاٌضبٌش َ/ػّش ٚفبص ثبٌّشوض األٚي ٌّغبثمخ أفؼً ِخزجش ػٍَٛ ٌٍّشؽٍخ اٌّزٛعطخ َ/اإلِبَ اٌج١

ثٓ د٠ٕبس. ٚفبص ثبٌّشوض األٚي فٟ ِغبثمخ أفؼً ِخزجش ػٍَٛ ٌٍّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ س/اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ، ٚاٌضبٟٔ س/األ١ِش ِؾّذ ثٓ 

 .ػجذاٌؼض٠ض، ٚاٌضبٌش س/أثٟ رّبَ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160516/ln18.htm 
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 اجلزيرة

 ثاراخ.. انرعة خارج انًدارشفي االخر
 :وبٌٟ فزؾٟ - رظ٠ٛش / اٌّظ١ج١ؼ ػجذاٌشؽّٓ - «اٌغض٠شح»

ثذأ أوضش ِٓ صالصخ ِال١٠ٓ ؽبٌت ٚؽبٌجخ أِظ اخزجبساد اٌفظً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ فٟ ِخزٍف ِٕبؽك اٌٍّّىخ ٚعؾ ئعشاءاد أ١ِٕخ 

ٚعٌٙٛخ، فٟ اٌٛلذ اٌزٞ ؽبٌت ػذٌد ِٓ  ِٚشٚس٠خ ٚرؼ١ّ١ٍخ ِىٕذ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِٓ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌّذاسط ث١غش

 .اٌّخزظ١ٓ أ١ٌٚبء األِٛس ثؼشٚسح ػجؾ أثٕبئُٙ ٚػذَ رشوُٙ خبسط اٌّذسعخ ثؼذ أزٙبء فزشح االخزجبساد

ٚوبٔذ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ثزٛع١ٗ ِٚزبثؼخ ِٓ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ األعزبر ِؾّذ اٌّششذ ٚاألعزبر ؽّذ اٌش١ٕجش 

ٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشإْٚ اٌّذسع١خ رّضٍّذ رٍه اال٘زّبِبد ٚاٌّزبثؼخ ثزٛف١ش اٌغٛ إٌّبعت ٚاٌّش٠ؼ ٌزّى١ٓ اٌطالة ِٓ أداء ِغبػذ ا

 .االخزجبساد

 اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ

غٙٛد ٚٚاوت ٔغبػ االخزجبساد فٟ ٠ِٛٙب األٚي ر١ّض ٚاؽزشاف١خ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع ث

 . اٌّششف ػ١ٍٙب األعزبر ِٕظٛس اٌؾغ١ٓ ثزض٠ٚذ ٚعبئً اإلػالَ ثىً األِٛس اٌزٟ رزؼٍك ثبالخزجبساد

 عٛالد ػٍٝ اٌّذاسط

ٚربثغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّششف١ٓ ع١ش االخزجبساد فٟ اٌّذاسط ٚاٌزمٛا ثبٌّذ٠ش٠ٓ ٚٔبلشٛا وً شٟء ٠خظٙب، ٚفٟ راد اٌغ١بق رٌٛذ 

د فٟ ِذاسط اٌجٕبد ئػبفخ ئٌٝ اٌؾشص ػٍٝ رظؾ١ؼ أٚساق االخزجبساد ٚرظؾ١ؾٙب أٚالً اٌّششفبد اٌزشث٠ٛبد ع١ش االخزجبسا

 .ثأٚي ٚوزٌه ػ١ٍّخ اٌشطذ ٚاٌزذل١ك

 خطخ ِشٚس٠خ ٚأ١ِٕخ

ٚؽممذ اٌخطخ اٌّشٚس٠خ ٚاأل١ِٕخ ٔغبؽبً ١ِّضاً فٟ ا١ٌَٛ األٚي ِٓ االخزجبساد، ؽ١ش رّىَّٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِٓ اٌٛطٛي ئٌٝ 

ٚعٌٙٛخ، ؽ١ش أزششد دٚس٠بد اٌّشٚس اٌشع١ّخ ٚاٌغش٠خ ػٍٝ وبفخ اٌّؾبٚس اٌشئ١غ١خ ٌشجىخ اٌطشق ثّذ٠ٕخ اٌّذاسط ث١غش 

اٌش٠بع ٚاٌّإد٠خ ئٌٝ اٌّذاسط ئػبفخ ئٌٝ رٌٟٛ غشفخ اٌؼ١ٍّبد ِشالجخ ؽشوخ اٌّشٚس ٚئ٠ظبي وبفخ اٌجالغبد ئٌٝ اٌفشق 

ٌضؽبَ اٌزٞ رشٙذٖ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع ئال أْ األِٛس عبسد وّب خطؾ ا١ٌّذا١ٔخ فٟ ؽبي ٚعٛد أٞ اخزٕبلبد ١ِذا١ٔخ ٚؽٛادس، ِٚغ ا

 .ٌٙب

 ال رٙبْٚ ِغ اٌّفؾط١ٓ

ٚشّذدد األعٙضح األ١ِٕخ ٚاٌّشٚس٠خ ػٍٝ رطج١ك األٔظّخ ثؾك اٌّغزٙزش٠ٓ فٟ اٌم١بدح ٚاٌّفؾط١ٓ ٚرطج١ك اٌؼمٛثخ اٌّؾذدح ٌّضً 

 .ؼخ أثٕبئُٙ ؽزٝ ػٛدرُٙ ئٌٝ إٌّبصي٘زٖ اٌزغبٚصاد، ِإّوذ٠ٓ ػٍٝ أ١ّ٘خ رؼبْٚ أ١ٌٚبء األِٛس ِٚزبث

 اعزؼذاد اٌٛؽذاد اٌظؾ١خ

ٚػّٓ اعزؼذاداد ئداسح اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ٚؽشطٙب ػٍٝ عالِخ ٚطؾخ اٌطالة فاْ اٌٛؽذاد اٌظؾ١خ فٟ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع 

 .ِغزؼذح ٌزمذ٠ُ وبفخ اٌخذِبد ٌٍطالة ٚاالٔزمبي ئٌٝ اٌؾبالد اٌطبسئخ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد اٌؼالع١خ ٌٙب

 ثذا٠خ ِٛفمخ

ٚػجّش ػذد ِٓ ؽالة اٌّذاسط ػٓ عؼبدرُٙ ػٓ اٌجذا٠خ اٌّٛفمخ ٌالخزجبساد، ٚعبءد األعئٍخ ِٕبعجخ ٚشبٍِخ ِٚؾممخ ٌٍٙذف، 

 .ِمذ١ِٓ شىشُ٘ ٌىبفخ اٌّغإ١ٌٚٓ اٌز٠ٓ رٌٛٛا ِٛػٛع االخزجبساد ِٓ لجً وبفخ األعٙضح اٌؾى١ِٛخ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160516/ln20.htm 

 اجلزيرة
 عهى يدارش انعاصًح« األيٍ وانساليح»ذىزيع أرقاو هىاذف انرىاصم انسريع تـ

  إدارج ذعهيى انرياض: الحىادز يؤثرج في اخرثاراخ انيىو األول في انًدارش
 :ا١ٌٛعف ػجذاٌشؽّٓ - «اٌغض٠شح»

ضب٠ٛٔخ فٟ اِزؾبٔبد ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ أٌف ؽبٌت ٚؽبٌجخ ِٓ اٌّشؽٍز١ٓ اٌّزٛعطخ ٚاٌ 255أزظُ ٠َٛ أِظ األؽذ أوضش ِٓ 

 .٘ـ1201-1201
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ٚلبَ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّششذ ٚػذد ِٓ لبدح اإلداسح ٚع١ّغ ِششف١ٙب ثغٛالد ١ِذا١ٔخ ػٍٝ اٌّذاسط 

ٝ ع١ش االخزجبساد ٚػًّ اٌٍغبْ اٌّؼ١ٕخ ثبالخزجبساد ٌالؽالع ػٍٝ ع١ش االخزجبساد ؽ١ش لبَ اٌّششذ ثض٠بسح ٌّزٛعطخ اٌؼ١ٍب اؽٍغ ف١ٙب ػٍ

ٚفٟ ٔٙب٠خ اٌغٌٛخ ث١ٓ اٌّششذ أْ اإلداسح أوٍّذ اعزؼذاد٘ب الخزجبساد ٔٙب٠خ اٌؼبَ ٚرٌه ٌؼّبْ أغ١بث١خ االخزجبساد فٟ عٛ ٘بدب ِٚش٠ؼ 

 .ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد، ِٓ خالي رض٠ٚذ ع١ّغ اٌّذاسط ثّب رؾزبط ئ١ٌٗ ِٓ ِغزٍضِبد

شذ األعش ئٌٝ ِغبٔذح اٌّذاسط ِٓ خالي ر١ٙئخ األعٛاء ٌٍطالة ٚدػُّٙ ثىبفخ اٌغجً، وّب ؽش اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ػٍٝ اٌغذ ٚدػب اٌّش

ٚاالعزٙبد ِز١ّٕب أْ رىْٛ ٘زٖ االخزجبساد فبرؾخ خ١ش ٚثشوخ ٚأْ ٠غؼٍٙب أطاللخ ٔؾٛ ِغزمجً ٚاػذ ِششق ثارْ هللا. ِٓ عبٔت آخش صاس 

ْٛ اٌّذسع١خ األعزبر ؽّذ اٌش١ٕجش صب٠ٛٔخ ػشلخ ؽ١ش رغٛي ػٍٝ اٌفظٛي اؽّأْ ػٍٝ عب٘ض٠خ اٌّذسعخ وّب اؽٍغ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشئ

 .ػٍٝ ع١ش ٌغبْ االخزجبساد ف١ٙب

ِٓ عٙزٗ، أوذ ِذ٠ش ئداسح األِٓ ٚاٌغالِخ اٌّذسع١خ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بع األعزبر ؽ١ّذٞ اٌؼٕضٞ أْ ع١ش االخزجبساد ١ٌٍَٛ األٚي فٟ اٌّذاسط 

ئ٠غبث١بً ٌُٚ رؾذس أٞ ِشبوً ِإصشح ٚهلل اٌؾّذ ِإوذا عب٘ض٠خ ِٕذٚثٟ اٌطٛاسب ٌغ١ّغ اٌّذاسط ث١ٕٓ ٚثٕبد ئػبفخ ئٌٝ أْ ئداسح األِٓ وبْ 

ٚاٌغالِخ ٚصػذ ػٍٝ اٌّذاسط لبئّخ رؼُ أسلبَ ٘ٛارف ٌٍزٛاطً اٌغش٠غ ف١ّب ٌٛ ؽذس أٞ ؽبسب ال لذس هللا، وّب أوذ اٌؼٕضٞ ػٍٝ عب٘ض٠خ 

فٟ ِىبرت اٌزؼ١ٍُ ٌّجبششح اٌؾٛادس اٌزٟ لذ رمغ فٟ فزشح االخزجبساد ٚروش أُٔٙ فٟ اإلداسح ٌذ٠ُٙ رٛاطً عش٠غ ِغ اٌغٙبد  ِٛظفبد األِٓ

األ١ِٕخ اٌخبسع١خ وبٌششؽخ ٚاٌٙالي األؽّش اٌغؼٛدٞ ٚاٌذفبع اٌّذٟٔ ٌّجبششح اٌؾٛادس اٌزٟ رؼزشٞ اٌّذاسط فٟ ٘زٖ اٌفزشح ، ِؼ١فب أْ 

 .خ ِزٛاعذْٚ ٚػٍٝ اعزؼذاد ِزٝ ِب دػذ اٌؾبعخ ٌزٌهِششفٟ ِٚششفبد اٌغالِ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160516/ln21.htm 

 


