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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلزيرة
و انًعهًٍٍ وانطالب وانًدارش  كرَّ

  يدٌر تعهٍى انرٌاض رعى حفم يكتة تعهٍى انشًال
 :ا١ٌٛعف ٌشؽّٓػجذا - «اٌغض٠شح»

سػٝ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّششذ، ؽفً خزبَ ثشاِظ ٚأٔشطخ ِىزت اٌزؼ١ٍُ 

٘ـ، اٌزٞ أل١ُ ثّذاسط اٌزشث١خ إٌّٛرع١خ، ثؾؼٛس ِذ٠ش ِىزت رؼ١ٍُ اٌشّبي 1431 - 1436ثبٌشّبي ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

 .األعزبر طبٌؼ اٌز٠ٛغشٞ

د ِٓ اٌزوش اٌؾى١ُ، رالٖ ٔش١ذ رشؽ١جٟ ثبٌؼ١ٛف، ١ٌزُ ػشع ِشئٟ إلٔغبصاد اٌّىزت، ٚأثشص اٌجشاِظ ٚثذأ اٌؾفً ثآ٠ب

٘ـ. ػمت رٌه وّشَ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّّض٠ٓ ِٓ 1431 - 1436ٚاٌفؼب١ٌبد اٌزٟ ٔفزد خالي اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ 

أٔشطخ اٌّىزت، ٚاٌّذاسط ا١ٌّّضح ثىبفخ ِششفٟ ِىزت رؼ١ٍُ اٌشّبي ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ عبّ٘ٛا فٟ ٔغبػ ثشاِظ ٚ

اٌّشاؽً اٌضالس، ٚاٌطالة اٌز٠ٓ ؽممٛا اٌّشاوض اٌضالصخ األٌٚٝ ػٍٝ ِغزٜٛ رؼ١ٍُ اٌش٠بع أٚػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ، فٟ 

 .ِغبالد اٌش٠بػ١بد ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ ٚاإلٌمبء ٚاالسرغبي، وّب رُ رىش٠ُ أػؼبء ٌغٕخ اٌؾفً
http://www.al-jazirah.com/2016/20160509/ln101.htm 

 اجلزيرة

 تعهٍى انرٌاض ٌكرو انعثٍى نالستثًار وانتطىٌر انعقاري
 :رٛاطً - «اٌغض٠شح»

وشِذ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ششوخ اٌؼض١ُ ٌالعزضّبس ٚاٌزط٠ٛش اٌؼمبسٞ ثّٕبعجخ سػب٠زٙب ِٕزذٜ 

 .ثّشوض اٌش٠بع اٌذٌٟٚ ٌٍّئرّشاد ٚاٌّؼبسع ثّذ٠ٕخ اٌش٠بعاٌش٠بع ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌزٞ أل١ُ 

ٚرغٍُ طبٌؼ ثٓ ػجذهللا اٌؼض١ُ ػؼٛ ِغٍظ اداسح ششوخ اٌؼض١ُ ٌالعزضّبس ٚاٌزط٠ٛش اٌؼمبسٞ ٚػؼٛ ِغٍظ إِٔبء 

١ٍُ ِئعغخ ػجذ هللا طبٌؼ اٌؼض١ُ ٚأثٕبئٗ اٌخ١ش٠خ دسع اٌزىش٠ُ ِٓ اٌذوزٛس ساشذ اٌف١بع األ١ِٓ اٌؼبَ إلداساد اٌزؼ

 .ثبٌٛصاسح

ٚلبي طبٌؼ ثٓ ػجذ هللا اٌؼض١ُ اْ سػب٠خ اٌششوخ ٌّٕزذٜ اٌش٠بع ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ رؤرٟ فٟ اؽبس ا٘زّبِٙب ثجشاِظ 

 .اٌّغئ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٚا٘زّبِٙب ثبثشاص دٚس٘ب فٟ دػُ األٔشطخ ٚاٌّجبدساد اٌّغزّؼ١خ

ٗ اٌزٟ رزّضً فٟ غشط ِفَٙٛ اٌشؼٛس ثبٌّغئ١ٌٚخ ٚأػبف أْ اٌّشبسوخ فٟ سػب٠خ إٌّزذٞ رؤرٟ دػّب ٚرؼض٠ضا أل٘ذاف

االعزّبػ١خ ٚٔشش ٚرط٠ٛش صمبفخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ،اػبفخ اٌٝ رؼ١ّك اٌّفَٙٛ ٌذٜ إٌشء ٚع١ً اٌشجبة ٚرمذ٠ُ اٌشإٜ 

 .اٌشجبث١خ ٌظٕبػخ اٌزطٛس ٚإٌٙٛع ثبٌّٙبساد اٌزطٛػ١خ
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عزّبػ١خ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚفٟ اٌمطبع ٖٚٔٛ اٌؼض١ُ اٌٝ رٕبِٟ اٌٛػٟ ٚاال٘زّبَ ثجشاِظ اٌّغئ١ٌٚخ اال

اٌخبص ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ؽ١ش رمَٛ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد ٚسعبي اٌخ١ش ثذٚس اعزّبػٟ ٚاعغ فٟ ِخزٍف أٔشطخ 

اٌخذِبد اٌزطٛػ١خ ٚاٌخ١ش٠خ ٌزؾم١ك اٌزشاثؾ ٚاٌزىبفً االعزّبػٟ ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ػبِخ ٚأشبس ػؼٛ ِغٍظ اإلداسح 

وبد اٌؼض١ُ رٌٟٛ ا٘زّبِب وج١شا ثجشاِظ اٌّغئ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٚرمذَ ٚرشػٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ األٔشطخ ٚاٌجشاِظ اٌٝ أْ شش

 .اٌٙبدفخ ٚاٌّغزّشح فٟ ِخزٍف اٌّغبالد ٚرٌه فٟ اؽبس سعبٌزٙب ٔؾٛ اٌّغزّغ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160509/to2.htm 

 اجلزيرة

 ٍة تقٍى حفهها انسُىييجًىعة يدارش شركة اتٍ رشد انتعهًٍ
اخززّذ ِغّٛػخ ِذاسط ششوخ اثٓ سشذ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌش٠بع اٌخ١ّظ اٌّبػٟ ؽفٍٙب اٌخزبِٟ اٌغٕٛٞ ثشػب٠خ 

 -ٚؽؼٛس عؼبدح ٚو١ً ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘ اٌذوزٛس عؼذ ثٓ عؼٛد آي ف١ٙذ، ٚرٌه ثّمش اٌششوخ فٟ )ِخطؾ اٌششذ 

ؾؼٛس األعزبر ِؾّذ اٌّششذ ِذ٠ش ػبَ رؼ١ٍُ اٌش٠بع ٚل١بداد ششق غشٔبؽخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع( ٚلذ ششف اٌؾفً ث

رؼ١ٍُ ِٚىبرت اٌش٠بع األعالء ٚل١بداد اٌششوخ ٚأ١ٌٚبء األِٛس ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة اٌّىش١ِٓ ٚ ثؾؼٛس اٌش١خ عؼذ 

ذ ثٓ ِؾّذ آي عٍجبْ سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح ٚاٌذوزٛس عؼذ اٌمؾطبٟٔ اٌشئ١ظ اٌزٕف١زٞ ٌٍششوخ ٚل١بداد اٌششوخ، ٚل

اعزٍٙٗ اٌف١ٙذ ٚاٌؼ١ٛف ثض٠بسح ِؼشع اٌّذاسط ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌطالة أطؾبة اإلٔغبصاد ػٍٝ ِغزٜٛ اٌّىزت 

ٚؽزٝ اٌّغزٜٛ اٌذٌٟٚ، ٚثؼذ٘ب رٛعٗ ٌض٠بسح ثؼغ اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌفظٛي اٌذساع١خ ٚاٌزؼشف ػٍٝ أعب١ٌت اٌزؼ١ٍُ 

ٌؾفً اٌّزٕٛػخ ثذأد ثبٌغالَ اٌٛؽٕٟ ٚاٌمشآْ اٌىش٠ُ، رال٘ب ٚاألعٙضح اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾذ٠ضخ اٌّغزخذِخ، صُ رٛاٌذ فمشاد ا

أٔشٛدح رشؽ١ج١خ ثبٌؼ١ٛف، صُ ػشع ِشئٟ ػٓ اٌششوخ ِٚشاؽً رطٛس٘ب ٚاٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رشػب٘ب، ٚأزٙٝ 

 ثؼشع إلٔغبصاد اٌّذاسط خالي ٘زا اٌؼبَ، صُ أٌمٝ ثؼذ٘ب سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح اٌش١خ عؼذ ثٓ ِؾّذ آي عٍجبْ وٍّخ

ثٙزٖ إٌّبعجخ ٚاخززُ ثزىش٠ُ عؼبدرٗ ٚػ١ٛف اٌؾفً ٌم١بداد اٌششوخ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ فٟ وً اٌّغبالد 

ب سائًؼب ًِ  .ٚػجبساد اٌشىش ٚاٌزٕٙئخ ِألد اٌجغّخ اٌغ١ّغ فىبْ خزب
http://www.al-jazirah.com/2016/20160509/to5.htm 

 الشرق

 «اخسر وزَك»تقة خاند تٍ تُدر ٌكّرو انفائسٌٍ فً يسا
 الشرق – الرٌاض

« اخسر وزنك»ة األمٌر خالد بن بندر بن مساعد بن عبدالعزٌز أمس الفائزٌن فً مسابقة كّرم المدٌر التنفٌذي للعالقات الدولٌة فً اللجنة األولمبٌة العربٌة السعودٌ
قة الرٌاض حمد ضمن مشروع مكافحة السمنة وتعزٌز الصحة، الذي نظمه مكتب التعلٌم فً شمال الرٌاض، بحضور مساعد مدٌر التعلٌم للشؤون التعلٌمٌة فً منط

التوٌجري، ومدٌر مشروع مكافحة السمنة فً وزارة الصحة الدكتور شاكر العمري، والمدٌر التنفٌذي للمشروع عبدالمحسن الشنٌبر، ومدٌر مكتب تعلٌم الشمال صالح 
 .الجابر ، وذلك فً مدارس التربٌة النموذجٌة بالرٌاض

زة أفضل معلم فً المشروع، فً حٌن حصلت طالباً؛ حٌث حصل المعلم عبدالعزٌز أبو حٌمد على جائ 4572وشارك فً المشروع الذي استمر على مدى ستة أشهر 
 .متوسطة حً الوادي على جائزة التمٌز فً تطبٌق المشروع

ٌّال ثالثاً، و فً المرحلة المتوسطة حصل وجاءت نتائج المسابقة بحصول مهند الوهٌبً على المركز األول ضمن المرحلة االبتدائٌة، وحسن أبو دقة ثانٌاً، وحمزة الخ
الثانوٌة، مركز األول، وجاء صالح الوهٌبً ثانٌا، وعبدالملك الهاٌف فً المركز الثالث، فٌما حصل عبدهللا الٌحٌوي على المركز األول فً المرحلة عمر العتٌبً على ال

 .وحل عبدالرحمن المهنا ثانٌا، وعبدالعزٌز النوٌصر فً المركز الثالث
http://www.alsharq.net.sa/2016/05/09/1520178 

 اليوم

 تٍ تُدر ٌكّرو انفائسٌٍ فً يساتقة يكافحة انسًُةخاند 
 اٌش٠بع _ ا١ٌَٛ

http://alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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ػّٓ ِششٚع « اخغش ٚصٔه»وّشَ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍؼاللبد اٌذ١ٌٚخ ثبٌٍغٕخ األٌّٚج١خ األ١ِش خبٌذ ثٓ ثٕذس، طجبػ أِظ، اٌفبئض٠ٓ فٟ ِغبثمخ 

ؾؼٛس ِغبػذ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ٌٍشئْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّٕطمخ اٌش٠بع ؽّذ ِىبفؾخ اٌغّٕخ ٚرؼض٠ض اٌظؾخ، اٌزٞ ٔظّٗ ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثشّبي اٌش٠بع، ث

اٌش١ٕجش، ِٚذ٠ش ِىزت رؼ١ٍُ اٌشّبي طبٌؼ اٌز٠ٛغشٞ، ِٚذ٠ش ِششٚع ِىبفؾخ اٌغّٕخ ثٛصاسح اٌظؾخ اٌذوزٛس شبوش اٌؼّشٞ، ٚاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ 

ؽبٌجب، ؽ١ش ؽظً  2154ٟ اٌّششٚع اٌزٞ اعزّش عزخ أشٙش ٌٍّششٚع ػجذاٌّؾغٓ اٌغبثش، ٚرٌه ثّذاسط اٌزشث١خ إٌّٛرع١خ ثبٌش٠بع. ٚشبسن ف

اٌّؼٍُ ػجذاٌؼض٠ض اثٛ ؽ١ّذ ػٍٝ عبئضح أفؼً ِؼٍُ فٟ اٌّششٚع، فٟ ؽ١ٓ ؽظٍذ ِزٛعطخ ؽٟ اٌٛادٞ ػٍٝ عبئضح اٌز١ّض فٟ رطج١ك اٌّششٚع، 

ٚؽً ؽغٓ اثٛ دلخ صب١ٔب ٚؽّضح اٌخ١ّبي صبٌضب، ٚفٟ ٚعبءد ٔزبئظ اٌّغبثمخ وبٌزبٌٟ: ؽظً ِٕٙذ ا١ٌ٘ٛجٟ اٌّشوض األٚي ػّٓ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ، 

اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ أؽشص ػّش اٌؼز١جٟ ػٍٝ اٌّشوض األٚي، ٚعبء طبٌؼ ا١ٌ٘ٛجٟ صب١ٔب، ٚػجذاٌٍّه اٌٙب٠ف فٟ اٌّشوض اٌضبٌش، فٟ ؽ١ٓ ؽظً 

 .اٌؼض٠ض ا٠ٌٕٛظش فٟ اٌّشوض اٌضبٌشػجذهللا ا١ٌؾ١ٛٞ ػٍٝ اٌّشوض األٚي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ، ٚؽً ػجذاٌشؽّٓ إٌّٙب صب١ٔب، ٚػجذ

http://www.alyaum.com/article/4135684 

 الرياض

 !أوقفىا انطالب انًُفهتٍٍ
 ٠بعش اٌّؼبسن

ؽغٕبً فؼٍذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ثّؼبلجخ اٌطالة اٌز٠ٓ ظٙشٚا فٟ ِمطغ ف١ذ٠ٛ ُٚ٘ ٠غ١ئْٛ اٌٝ ِؼٍُّٙ ثشىً رؤثبٖ وً ٔفظ أث١ّخ، ؽ١ش رمّشس 

 .خ ثغ١ّغ اٌّذاسط ٌٙزا اٌؼبَؽشِبُٔٙ ِٓ اٌذساع

ِب سطذرٗ ػذعٗ اٌىب١ِشا ِٓ خًٍ رشثٛٞ ٌٙئالء اٌّشا٘م١ٓ أِش ِؼشٚف، ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّذاْ اٌزشثٛٞ ػٍٝ دسا٠خ ٠م١ٕ١خ 

 .ثٛعٛد ؽبالد رظً ٌّّبسعبد غ١ش أخالل١خ ٚاٌٝ اإل٠زاء اٌغغذٞ اٌظش٠ؼ ػذ اٌّؼ١ٍّٓ

ّذاسط، ٌىٕٕب فٟ اٌّمبثً ٌٓ ٔمجً اٌزغبً٘ ٚػذَ اٌؾضَ ِغ ِضً ٘ئالء اٌطالة، ألْ ِشدٚد وٕب لذ طفمٕب ِٓ لجً ٌّٕغ اٌؼشة فٟ اٌ

رٌه ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ خط١ش ٚرٚ أثؼبد شذ٠ذح اٌغٍج١خ، ٠ٚشىً رٙذ٠ذاً ٌغٍٛن اٌطالة ا٢خش٠ٓ ِّٓ رٍمٛا رشث١خ ِٕض١ٌخ 

ٌزؼ١ٍّخ أصٕبء اٌؾظض اٌذساع١خ ٚصسع اٌخٛف ٚاٌش٘جخ فٟ ٔفٛط اٌطالة رزٛافك ِغ أخالل١بد اٌّغزّغ، ٚاٌزش٠ٛش ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ ا

ا٢خش٠ٓ، وّب ٠شغغ ػٍٝ اعٙبع اٌشدع اٌّطٍٛة فٟ األٔظّخ، ٚأزشبس اٌٍغٛء ٌمبْٔٛ اٌغبثخ، اػبفخ اٌٝ اٌزؤص١ش اٌؼبس ػٍٝ اٌم١ُ 

 .األخالل١خ ِضً اؽزشاَ اٌغ١ش فى١ف ٚارا ثٗ اٌّؼٍُ

ئؾخ اٌؼمٛثبد اٌغٍٛو١خ اٌزٟ ٚػؼزٙب اٌٛصاسح ٌؼجؾ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّب ٠شدع وً ِٕفٍذ، ٚاٌغؼٟ اْ ِٓ اٌُّٙ رط٠ٛش ٚرفؼ١ً ال

إلطالػ ِٛاؽٓ اٌخًٍ ثّب ٠ٕغغُ ِغ سٚػ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٠ٚفؼٟ اٌٝ رخش٠ظ ؽالة ٠زّزؼْٛ ثبٌخٍك اٌؾغٓ ٚثؾذ أدٔٝ ِٓ 

 .اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ اٌغ١ذ

ّذاسط ٚؽّب٠خ لب١ٔٛٔخ وبف١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ داخً اٌّذسعخ ٚخبسعٙب، فال ٠ظؼ أْ ٠ظً اٌّؼٍّْٛ أ٠ؼبً ِٓ اٌُّٙ ِٕؼ طالؽ١بد ٚاعؼخ ٌٍ

ِىجٍٟ األ٠ذٞ ٚدْٚ ؽّب٠خ فٟ ِٛاعٙخ إٌّفٍز١ٓ أخالل١بً ٚرؼ١ّ١ٍبً ِّٓ ال ٠ٕفغ ِؼُٙ اال اٌؾضَ ٚاٌؼمبة اٌفٛسٞ، فبٌّؼٍُ اٌشوٓ 

 .بسعزٗ ٌؼٍّٗ اٌزٞ ٠ؼزجش اٌٍجٕخ اٌشئ١غخ ٌجٕبء إٌٙؼخ فٟ أٞ ِغزّغاألعبعٟ فٟ اٌج١ٕبْ اٌزشثٛٞ، ٚرغذس اؽبؽزٗ ثبألِبْ فٟ ِّ

http://www.alriyadh.com/1501457 

 الرياض
 يدارش انترتٍة انًُىذجٍة تهدي يعهد انُىر نهكفٍفات يكتثة تطرٌقة تراٌم

 ِؾّذ اٌؾ١ذس –اٌش٠بع 

وزبة فٟ االداة  222أ٘ذد ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد ِذاسط اٌزشث١خ إٌّٛرع١خ ِىزجخ ثطش٠مخ ثشا٠ً ٌّؼٙذ إٌٛس ٌٍىف١فبد رؼُ ػذد 

، اٌزٟ »رالؽُ ٚرشاؽُ » ٚاٌزشاعُ ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ، ٚاٌذ٠بٔبد ٚاٌغ١ش ٚرط٠ٛش اٌزاد ٚلظض األؽفبي. ٚرُ اإل٘ذاء خالي ِجبدسح 

سع١خ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بع ؽّذ اٌش١ٕجش ِئخشا فٟ لبػخ اٌش١خ ِؾّذ اٌخؼ١ش ثّذاسط اٌزشث١خ إٌّٛرع١خ ثؾٟ افززؾٙب ِغبػذ اٌشئْٚ اٌّذ

اعزضّبس ٌطبلبد أثٕبء ٚثٕبد اٌٛؽٓ فٟ خذِخ اٌّغزّغ. « رالؽُ ٚرشاؽُ»اٌشٚاثٟ، ثؾؼٛس خبٌذ ِؾّذ اٌخؼ١ش، اٌزٞ أوذ أْ 

 .اٌّذاسط فؼ١ٍخ ع١ٍّبْ إٌظ١بْ، ٚؽظٗ ِؾّذ اٌؼّشٚٚؽؼش اٌؾفً ِذ٠شاد ِىبرت اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ٚلبئذرب 

ٚخالي االؽزفب١ٌخ أوذ اٌش١ٕجش ؽشص اداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع ػٍٝ رؼض٠ض اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ ٚاٌؼًّ اٌزطٛػٟ ث١ٓ اٌّئعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ظبٌؾخ ِٓ خالي ػذد ِٓ اٌجشاِظ ثّغز٠ٛبرٙب اٌّخزٍفخ ٚٚصاسح اٌشئْٚ االعزّبػ١خ ٌغشط اٌم١ُ اإلعال١ِخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌّٛاؽٕخ اٌ

 .«ٚاٌّغبثمبد اٌّؾ١ٍخ
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ٚلبٌذ ١ِغْٛ اٌغ٠ٍُٛ ِذ٠شح إٌشبؽ اٌطالثٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع اْ اٌّجبدسح رٙذف اٌٝ ا٠غبد ِغزّغ رؼ١ٍّٟ رشثٛٞ ِزالؽُ ِٚزشاؽُ، 

اً ِٓ االٔغبصاد، ِٕٙب: رٛػ١خ ع١ّغ ٚاٌٝ ثٕبء اٌشخظ١خ اإلعال١ِخ اٌّزىبٍِخ ٌٍطبٌجخ ٌخذِخ اٌذ٠ٓ ٚاٌّغزّغ ٚاٌٛؽٓ، ٚلذ ؽممذ ػذد

ؽبٌجخ ِٓ األ٠زبَ ػٍٝ  252ثجشاِظ اٌّجبدسح، ٚرُ رذس٠ت  -أٞ لشاثخ ٔظف ١ٍِْٛ ؽبٌجخ-ِذاسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ اٌؾىِٟٛ ٚاألٍٟ٘ 

،  D3 ١ٕغ، ٚػٍٝ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ اٌزؤ١ً٘ ٌغٛق اٌؼًّ ٚاٌزظ«اٌؾٛاس اٌفؼبي»ِٙبساد فطٓ: اٌٛػٟ اٌزارـــــــــٟ ٚاٌغٍٛوٟ 

 » ٚرذس٠ت ٔض٠الد ِئعغخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ ػٍٝ ثشٔبِظ اٌطجبػخ

http://www.alriyadh.com/1501578 

 احلياة
 «أوزاٌ انطالب»تضع عٍىَها عهى « األونًثٍة»

  «الحياة» – الرياض
ٓ ِغبػذ أِظ )األؽذ( اٌفبئض٠ٓ فٟ وشَ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍؼاللبد اٌذ١ٌٚخ فٟ اٌٍغٕخ األٌّٚج١خ اٌغؼٛد٠خ األ١ِش خبٌذ ثٓ ثٕذس ث

ػّٓ ِششٚع ِىبفؾخ اٌغّٕخ ٚرؼض٠ض اٌظؾخ اٌزٞ ٔظّٗ ِىزت اٌزؼ١ٍُ فٟ شّبي ِذ٠ٕخ اٌش٠بع، ٚرٌه « اخغش ٚصٔه»ِغبثمخ 

فٟ ؽؼٛس ِغبػذ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ٌٍشئْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثّٕطمخ اٌش٠بع ؽّذ اٌش١ٕجش، ِٚذ٠ش ِىزت رؼ١ٍُ اٌشّبي طبٌؼ اٌز٠ٛغشٞ، 

شٚع ِىبفؾخ اٌغّٕخ ثٛصاسح اٌظؾخ اٌذوزٛس شبوش اٌؼّشٞ، ٚاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّششٚع ػجذاٌّؾغٓ اٌغبثش. ٚشبسن ِٚذ٠ش ِش

ؽبٌجبً، ار ؽظً اٌّؼٍُ ػجذاٌؼض٠ض أثٛ ؽ١ّذ ػٍٝ عبئضح أفؼً ِؼٍُ فٟ  2154فٟ اٌّششٚع اٌزٞ اعزّش ػٍٝ ِذٜ عزخ أشٙش 

اٌز١ّض فٟ رطج١ك اٌّششٚع. ٚعبءد ٔزبئظ اٌّغبثمخ ثؾظٛي ِٕٙذ  اٌّششٚع، فٟ ؽ١ٓ ؽظٍذ ِزٛعطخ ؽٟ اٌٛادٞ ػٍٝ عبئضح

ا١ٌ٘ٛجٟ ػٍٝ اٌّشوض األٚي ػّٓ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ، ٚؽغٓ أثٛ دلخ صب١ٔبً، ٚؽّضح اٌخ١ّبي صبٌضبً، ٚفٟ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ؽظً 

ض اٌضبٌش، ف١ّب ؽظً ػجذهللا ا١ٌؾ١ٛٞ ػّش اٌؼز١جٟ ػٍٝ اٌّشوض األٚي، ٚعبء طبٌؼ ا١ٌ٘ٛجٟ صب١ٔبً، ٚػجذاٌٍّه اٌٙب٠ف فٟ اٌّشو

 ػٍٝ اٌّشوض األٚي فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ، ٚؽً ػجذاٌشؽّٓ إٌّٙب صب١ٔبً، ٚػجذاٌؼض٠ض ا٠ٌٕٛظش فٟ اٌّشوض اٌضبٌش.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15499270/-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9--

%D8%AA%D8%B6%D8%B9-%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89--
%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8- 

 البالد
 انحفم انختايً نثاَىٌة اإلياو انشىكاًَ

 اٌجالد –اٌش٠بع 

ذ اٌؾفً اٌخزبِٟ ٌألٔشطخ ٚرىش٠ُ اٌخش٠غ١ٓ ِٓ ؽالة سػٝ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشش

اٌظف اٌضبٌش اٌضبٔٛٞ ثضب٠ٚخ اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ ، ثؾؼٛس ِذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثغشة اٌش٠بع األعزبر ػجذ اٌّغ١ذ ا٠ًٌّٛٙ ِّٚضً 

ٚرغٛي اٌّششذ لجً ِىزت اٌزشث١خ اٌؼشثٟ األعزبر ِؾّذ ع١ٍّبْ ٚٚوالء ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثغشة اٌش٠بع ٚأ١ٌٚبء أِٛس اٌطٍجخ . 

اٌؾفً ػٍٝ ِشافك اٌّذسعخ ثشفمخ لبئذ اٌّذسعخ األعزبر عؼ١ذ ثٓ طبٌؼ اٌٛادػٟ . صُ ثذأ اٌؾفً اٌخطبثٟ ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ صُ وٍّخ 

لبئذ اٌّذسعخ األعزبر عؼ١ذ اٌٛادػٟ سؽت ف١ٙب ثّذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؼ١ٛف ِغزؼشػب خالي اٌىٍّخ ِغ١شح اٌّذسعخ فٟ اٌز١ّض ػٍٝ 

فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ، ثؼذ رٌه أٌمٝ أؽذ  2232ٍّّىخ ٚػٍٝ اٌّغزٜٛ اإلل١ٍّٟ ِغ روش سإ٠خ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِغزٜٛ اٌ

اٌطٍجخ وٍّخ اٌخش٠غ١ٓ صُ شب٘ذ اٌغ١ّغ ػشع ِشئٟ ٠ؾىٟ ِغ١شح صب٠ٛٔخ اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ ٚأٚثش٠ذ لذِٗ ؽالة اٌّذسعخ ٚثذأد 

٠خ اٌؾفً وشَ اٌّششذ اٌغٙبد اٌشاػ١خ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ فٟ ع١ّغ اٌجشاِظ ِغ١شح اٌطٍجخ اٌخش٠غ١ٓ ٌٙزا اٌؼبَ ٚفٟ ٔٙب

فٟ اٌّذسعخ ػٍّبً صب٠ٛٔخ اإلِبَ اٌشٛوبٟٔ ِٓ اٌّذاسط اٌّز١ّضح ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ ٚدٚي اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ِٕٚٙب عبئضح اٌش١خ 

 .ؽّذاْ ثٓ ساشذ آي ِىزَٛ ٚعبئضح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌٍز١ّض
https://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86/ 
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 مكت
 !قةعقاب انطانة تتحقٍق رغثته انًراه

 فهٍد انعدٌى
اسط أطذسد ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ لشاسا ثؾشِبْ ؽالة ظٙشٚا فٟ ِمطغ ف١ذ٠ٛ عشٜ رذاٌٚٗ ِئخشا ُٚ٘ ٠غ١ئْٛ اٌٝ ِؼٍُّٙ داخً لبػخ اٌذساعخ فٟ اؽذٜ ِذ

 .اٌؼبطّخ ِٓ اٌذساعخ ٌٙزا اٌؼبَ

 خطؤ اٌطالة ٚاػؼ عذا، ٌىٓ ً٘ اٌؼمبة ِٕبعت؟٘زا اٌخجش اٌزٞ ٔششرٗ )ػىبظ( أطبثٕٟ ثؾبٌخ ِٓ اٌمٍك ٚخ١جخ األًِ فٟ ٔفظ اٌٛلذ، ٔؼُ 

ٓ ٘زا اٌؼمبة لذ ٠ىْٛ ِمجٛال ٌٛ وبْ ٌطبٌت فٟ ِشؽٍخ عبِؼ١خ ؽ١ش ٠ؼشف اٌطبٌت ِظٍؾخ ٔفغٗ ٠ٚؼشف ِؼٕٝ أْ ٠ؾشَ ِٓ اٌذساعخ ػبِب وبِال، أ َِ ِب 

ئخ اٌّذسع١خ عبرثخ، ٚؽشِبْ اٌطبٌت ِٓ اٌذساعخ )٠ؼ١ّك ُ٘ فٟ عٓ اٌّشا٘مخ فبْ اٌؾبٌخ اٌٛؽ١ذح اٌزٟ رغؼٍه رزفك ِغ ٘زا اٌؼمبة ٘ٛ ٌٛ وبٔذ اٌج١

٠ٚفزؼً  طذسٖ(، أِب أْ ٠فزؼً اٌطبٌت األػزاس وٟ ٠غ١ت ػٓ اٌّذسعخ، ٚػٕذ اٌز٘بة ا١ٌٙب ٠زؾ١ٓ اٌفشص وٟ ٠زغٍك أعٛاس اٌّذسعخ ٘بسثب اٌٝ اٌؾش٠خ،

 !٠ؾزبط ٚلفبد وض١شح اٌّشبوً ِغ اٌّؼ١ٍّٓ صُ ٠ؤرٟ اٌؼمبة ػٍٝ ١٘ئخ رؾم١ك سغجبد اٌطبٌت فبْ األِش

٠ٍؼت فٟ  ٘زا اٌؼمبة أشجٗ ثؤْ ٠ضػغه ؽفٍه اٌظغ١ش اٌزٞ ٠زؾ١ٓ اٌفشطخ وٟ ٠ٍؼت فٟ اٌشبسع، ٚػٕذِب ر١ؤط ِٓ ِؾبٌٚخ اٌغ١طشح ػ١ٍٗ رمَٛ ثؼمبثٗ ثؤْ

وٟ ال ٔجزؼذ ػٓ لؼ١خ ؽشِبْ ِش٠غ ػٍٝ ؽج١جٗ ً٘ عٕمَٛ ثؾشِبْ اٌّش٠غ ِٓ اٌؼالط عٕخ وبٍِخ؟، ٚ -ِضال –اٌشبسع ٌّذح شٙش!، ِٚبرا ٌٛ رّٙغُ 

ٕؼٕٟ األؽفبي اٌطالة ِٓ اٌذساعخ ألُٔٙ ٠غ١ئْٛ اٌٝ ِؼٍُّٙ، ٚثظذق أٔب ال أػشف اٌؼمبة إٌّبعت فٟ ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ، فؤٔب ٌغُذ رشث٠ٛب، ٚوض١شا ِب أل

 –ظبَ؟، األُ٘ ثبٌٕغجخ ٌٟ ٘زا اٌؼمبة ٚاٌزٞ وفٍٗ ٌٗ إٌ« ؽك»ِٓ « اٌّٛاؽٓ»إٟٔٔ ػٍٝ خطؤ، ٚال أس٠ذ أْ أعؤي ً٘ ٌٍٛصاسح اٌؾك فٟ ؽشِبْ اٌطبٌت 

ع١ذ ال أػشف ؽ١ض١برٗ، ٌىٕٕٟ أعضَ أٔٗ ِئٌُ أل١ٌٚبء أِٛس اٌطٍجخ ١ٌٚظ ٌٍطٍجخ اٌّشا٘م١ٓ اٌغؼ١ذ٠ٓ ثٙزا اٌؼمبة ثال شه، ٚألٕٟٔ وبرٌت ال أ –أػزشف ثؤٕٟٔ 

ؾذس اإلعبءح اال ٌّؼٍُ ٚاؽذ فٟ اٌّذسعخ، ٔفظ اٌطٍجخ )اٌّشبغج١ٓ( ٌّبرا ٌُ عٜٛ ؽشػ األعئٍخ فؤػزمذ أٔٗ ِٓ ؽمٟ أْ أعؤي عئاال أساٖ ِٕطم١ب: ٌّبرا ٌُ ر

 ٠غ١ئٛا ٠ٚغخشٚا ِٓ ثم١خ اٌّؼ١ٍّٓ؟

ػٍٝ  فٟ اٌّمطغ اٌّزذاٚي ٠ظٙش اٌّؼٍُ ٘بدئب ػٍٝ وشع١ٗ، ٚاٌطٍجخ ٠ىشسْٚ االعزفضاص ٚاٌغخش٠خ ِٕٗ، ٚوؤٔٗ ٠ششػ ٌُٙ ػ١ٍّب ِؼٕٝ اٌؾٍُ ٚاٌظجش

٠ٓ )ال أِّش ِّٕٙب(، اِب أْ اٌّؼٍُ ػؼ١ف اٌشخظ١خ ال ٠غزط١غ أْ ٠ؼجؾ اٌفظً، أٚ أٔٗ ٠ؼٍُ أٔٗ ال خ١بس ٌذ٠ٗ غ١ش اٌظجش، ٚأْ اٌّىبسٖ، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ أِش

اٌخًٍ وٟ ال  اداسح اٌّذسعخ ٚاداساد اٌزؼ١ٍُ ٚطٛال اٌٝ اٌٛصاسح ال رغزط١غ ؽّب٠زٗ ِٓ أرٜ اٌطالة، ٚفٟ اٌؾبٌز١ٓ ٠ٕجغٟ ػٍٝ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ أْ رؼبٌظ

اٌزٟ رئدٞ اٌٝ ذس اٌّشىٍخ ِغزمجال، ١ٌٚظ ِؼبلجخ اٌطٍجخ اٌّشا٘م١ٓ ٚاٌزؼبًِ ِغ اٌطٍجخ وؾبٌخ فشد٠خ، فبْ وبْ اٌؾً ٌذٜ اٌٛصاسح ٘ٛ أْ رزشن األعجبة رؾ

ِؾشَٚ ِٓ اٌذساعخ، ػ١بع ١٘جخ اٌّؼٍُ ٚرٕزظش ؽزٝ ٠ؼزذٞ اٌطالة ػٍٝ اٌّؼٍُ ٌزؾشُِٙ ِٓ اٌذساعخ فٙزا ٠ؼٕٟ إٔٔب خالي عٕٛاد عٕىْٛ أِبَ ع١ً وبًِ 

 !ٚلزٙب عزىشف اٌٛصاسح أٔٙب ػبلجذ اٌّغزّغ ِٓ ؽ١ش أسادد اطالؽٗ
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