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 احلياة

 جحث هجهر هيئة الرلببة والححميك« جعلين الريبض»جعثر هشبريع هدارس 
  الغشام سعد - الرياض

هٕلد ١٘ئخ اٌولبثخ ٚاٌزؾم١ك ِقبٌفبد ٚرغبٚىاد فٟ ثؼ٘ ِلاهً ِٕطمخ اٌو٠بٗ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚفٖٕٛبً فٟ ثؼ٘ ِلاهً 

 ؽٟ ٠ٛٛك غوة اٌو٠بٗ.

ؽٛي « ؼ١ٍُ اٌو٠بٗر»أْ ١٘ئخ اٌولبثخ ٚاٌزؾم١ك رغوٞ رَبؤالد ٚاٍزفَبهاد ِغ ثؼ٘ ل١بكٞ َِٚإٌٟٚ « اٌؾ١بح»ٚػٍّذ 

رأفو ر١ٍَُ ثؼ٘ اٌّجبٟٔ اٌّله١ٍخ اٌغل٠لح ٚونٌه اٌّزٙبٌىخ اٌزٟ رؾذ اٌزو١ُِ، ػجو فطبثبد ػلح أهٍٍزٙب ا١ٌٙئخ ئٌٝ َِإٌٟٚ 

 «.رؼ١ٍُ اٌو٠بٗ»

)فًٚ ػلَ موو اٍّٗ( أْ ١٘ئخ اٌولبثخ ٚاٌزؾم١ك ٠زبثؼْٛ اٌّْبه٠غ « اٌؾ١بح»فٟ ؽل٠ش ٌـ« رؼ١ٍُ اٌو٠بٗ»ٚأول ِٖله فٟ 

، ٠ٚطبٌجْٛ ثبإلفٖبػ ػٓ أٍجبة رأفو٘ب ِٓ اٌم١بك١٠ٓ فٟ اإلكاهح «رؼ١ٍُ اٌو٠بٗ»اٌّله١ٍخ اٌّزؼضوح ٚاٌّزٙبٌىخ اٌزبثؼخ ٌـ

 ٚاٌَّإ١ٌٚٓ ػٓ رٍه اٌّجبٟٔ.

، ئم هٕلد ِالؽظبد ػلح فٟ ثؼ٘ ِلاهً اٌو٠بٗ، ١ِْواً ئٌٝ أْ «رؼ١ٍُ اٌو٠بٗ»ٚأٙبف ئْ ا١ٌٙئخ فزؾذ ٍِفبد ػلح ٌـ

 ١َّٔٛخ ٚلوٛجخ رؾذ ِغٙو ا١ٌٙئخ ؽٛي اٌّجبٟٔ اٌّزؼضوح اٌزٟ ٌُ ٠َزىًّ ثٕبؤ٘ب ِٕن أػٛاَ ػلح.ٍِف أؽ١بء اٌ

٠نوو أْ ِلاهً أؽ١بء ا١ٌَّٔٛخ ٚلوٛجخ ٚاٌوِبي ربثؼخ ٌّىزت رؼ١ٍُ لوٛجخ، ٟٚ٘ ِلاهً ٌُ ٠َزىًّ ثٕبؤ٘ب ؽزٝ ا٢ْ، ئم ئْ 

د اٌَبو١ٕٓ فٟ رٍه األؽ١بء، ٚ٘ٛ ِب اٍزلػٝ أ١ٌٚبء أِٛهُ٘ ئٌٝ اٌؼًّ رٛلف ثٙب ِٕن أػٛاَ ػلح، فٟ ظً رىلً اٌطالة ٚاٌطبٌجب

 رؼ١ٍُ أثٕبئُٙ فٟ ِلاهً ثؼ١لح ػٓ ِٕبىٌُٙ.

 73فٟ ِؾب٠ً ػ١َو، ِٚب ٔزظ ػٕٙب ِٓ ئؽبٌخ « اٌو٠ِ»ْٔود ِطٍغ األٍجٛع اٌّبٟٙ ل١ٚخ ِظٍخ صب٠ٛٔخ « اٌؾ١بح»ٚوبٔذ 

ٌّٕطمخ، ٚ٘ٛ ِب رَجت فٟ ٍمٛٛ ِظٍخ ػٍٝ اٌطبٌجبد، ئم أكٜ ئٌٝ ٚفبح َِإٚالً ئٌٝ اٌزؾم١ك ثَجت ثؼ٘ اٌّجبٟٔ اٌّزٙبٌىخ فٟ ا

أفو٠بد، ِّب اٍزلػٝ ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌلوزٛه أؽّل اٌؼ١َٝ ئٌٝ ئٕلاه لواه ثاػفبء رى١ٍف وً ِٓ اٌّل٠و اٌؼبَ  52ٛبٌجخ ٚئٕبثخ 

 خ ثَجت اٌمٖٛه فٟ رٍه اٌّلهٍخ.ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِؾب٠ً ػ١َو، ِٚل٠و اٌّجبٟٔ ٚا١ٌٖبٔخ، ئٙبفخ ئٌٝ لبئلح اٌّلهٍخ إٌّىٛث

ئٌٝ عبٔت مٌه، ػملد ئكاهح اٌزوث١خ اٌقبٕخ ٚهّخ ػًّ ٌزله٠ت ٚرٛظ١ف ٛبٌجبد اٌزوث١خ اٌقبٕخ )رله٠ت ِٕزٟٙ ثبٌزٛظ١ف(. 

ٚأٚٙؾذ ِل٠وح اٌزوث١خ اٌقبٕخ اثزَبَ األؽّل أْ اٌٛهُ رَزٙلف أِٙبد اٌطبٌجبد مٚٞ اإلػبلخ اٌن١ٕ٘خ ٚاٌطبٌجبد أٔفَٙٓ، 

أٌف ّقٔ  21ٙٓ ثجواِظ اٌزوث١خ اٌقبٕخ ألعً ر١ٍٛغ فلِبد اٌزٛظ١ف فٟ ثؤبِظ رٛافك، ٚأٙبفذ أٔٗ رُ رٛظ١ف ٌزؼو٠ف

فالي إٌَٛاد اٌضالس اٌّب١ٙخ، وّب رُ رٛظ١ف ٛبٌجبد مٚاد اإلػبلبد اٌجٖو٠خ ٚاٌَّؼ١خ، ١ِْوحً ئٌٝ أْ اٌجواِظ ثبٌز١َٕك ِغ 

ّضً فٟ رٛظ١ف مٚٞ اإلػبلبد اٌقبٕخ أٚ إٌَبء، ئم ٠ؼبكي رٛظ١ف مٚٞ ٚىاهح اٌؼًّ ألعً ِىبفؾخ اٌزٛظ١ف اٌّٟٛ٘ اٌّز

 اإلػبلبد اٌقبٕخ فٟ اٌمطبع اٌقبٓ أهثؼخ أّقبٓ أ٠ٍٛبء.
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 االقتصاديت

 جربىيب وسبم الحويز 08هكحب الحعلين ببلروابي للد 

 هدين وجحفيز للومصرينجكرين الوعلوين الوحويزين.. إنصبف للوجح
 عبدالسالم الثميري من الرياض

ل٠ُ ػًّ ٠أرٟ رىو٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ اٌزوث١٠ٛٓ اٌّز١ّي٠ٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ ١ٌْىً ٌفزخ وو٠ّخ ِّٚٙخ ِٓ اٌّإٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٔز١غخ اٌغٙل اٌنٞ ثنٌٖٛ فٟ رم

 .ِز١ّي ٛٛاي اٌؼبَ اٌلهاٍٟ ٌقلِخ اٌطالة

ٌّغبي اٌزوثٛٞ اٌزىو٠ُ ِٓ األٍب١ٌت اإلَٔب١ٔخ اٌّطٍٛثخ فٟ ع١ّغ اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ، ألٔٙب رَُٙ ثْىً فبػً ٠ٚؼل ػلك ِٓ اٌزوث١٠ٛٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا

فَٗ، ف١أرٟ فٟ هلٟ اٌؼًّ، ٚئ٠غبك اٌزٕبفٌ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة، ٚ٘ٛ ِب ِٓ ّأٔٗ االهرمبء ثؼغٍخ اٌزؼ١ٍُ ئما وبْ اٌزىو٠ُ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌّغبي ٔ

اٌْبفٟ اٌّؼيى ٌٕغبؽُٙ ٚهل١ُٙ فٟ ػٍُّٙ. ٠ٚأرٟ رق١ٖٔ ِىزت اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌوٚاثٟ ؽفال ٌزىو٠ُ اٌزوث١٠ٛٓ اٌّز١ّي٠ٓ، اٌنٞ اٌزْغ١غ ٌُٙ وبٌجٍَُ 

ِز١ّيا، ئؽلٜ ٘نٖ اٌّجبكهاد اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌزٟ رغوً فٟ ٔفًٛ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزوثٛٞ اٌؼطبء اٌّزجبكي ثٙلف ِٕؼ وً  ٠08مله ػلكُ٘ ثـ

خ، ٌَّٚخ ٚفبء ٌّب للِٗ ِٓ اٌغٙل ١ٍٛخ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ، ٠ؾوٓ ػ١ٍٙب اٌمبكح ٌزىو٠ُ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ اٌّز١ّي٠ٓ، ٔظ١و عٙل ِغزٙل مووٜ ع١ٍّ

ُ ؽبفي ػًّ ٍٕخ كها١ٍخ ؽبفٍخ ثبألْٔطخ ٚاألػّبي اٌّقزٍفخ ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد. ٚلبي ِؾّل أثبٌق١ً ِل٠و ِىزت اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌوٚاثٟ، ئْ اٌزىو٠

٠َٕٟ اٌّؾزفٝ ثٗ وً اٌغٙٛك ٚاٌطبلبد ٚاٌزؼت اٌنٞ ثنٌٗ، فٖٕٛب أْ ٕ٘بن وفبءاد رؼ١ّ١ٍخ رملَ اٌغبٌٟ ٚإٌف١ٌ، ِٚٓ اٌظٍُ أال  ِؼٕٛٞ وج١و

زّبك ٠ىْٛ ٕ٘بن ِىبفأح ٌُٙ. ٚأٙبف فالي ؽل٠ضٗ ٌـ"االلزٖبك٠خ"، "أْ اٌزْغ١غ ٚاٌزىو٠ُ ِٓ أُ٘ اٌؼٕبٕو اٌّؾفيح ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌّغزٙل٠ٓ، ٚاالػ

و٠ُ ٚاٌزْغ١غ ٌز١ّٕخ اٌطبلبد ٚاٌّٙبهاد ٚاٌملهاد ػ١ٍّخ أٍب١ٍخ ٠غت أْ رىْٛ ِجلأ وً لبئل روثٛٞ، ٚاٌزبه٠ـ ٍِٟء ثبٌمٖٔ اٌّزؼٍمخ ػٍٝ اٌزى

ألً ِب ثزؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌؼطبء". ٚأّبه أثبٌق١ً ئٌٝ أْ ٘نا االؽزفبء ٘ٛ ثبكهح ػوفبْ ّٚىو ٚرمل٠و ٌىً ِٓ فلَ فٟ ا١ٌّلاْ اٌزوثٛٞ، ٚ٘ٛ 

لَ ٌّٓ أٍُٙ فٟ رقو٠ظ األع١بي، ٚكفغ ثؼغٍخ اٌىفبءاد إٌبعؾخ ٚاٌّز١ّيح ئٌٝ ٍٛق اٌؼًّ ٌقلِخ اٌٛٛٓ اٌّؼطبء، ؽ١ش ٠ؼل اٌزىو٠ُ ِٓ ٠م

ِٓ ّأٔٗ األٍب١ٌت اإلَٔب١ٔخ اٌّطٍٛثخ فٟ ع١ّغ اٌّغبالد اٌؼ١ٍّخ، ألٔٙب رَُٙ ثْىً فبػً فٟ هلٟ اٌؼًّ، ٚئ٠غبك اٌزٕبفٌ ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ، ٚ٘ٛ ِب 

ىو٠ُ ِٓ الهرمبء ثؼغٍخ اٌزؼ١ٍُ ئما وبْ اٌزىو٠ُ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌّغبي. ِٓ عبٔجٗ، أٚٙؼ ه١ّل اٌجلاػ َِبػل ِل٠و ِىزت اٌوٚاثٟ، أْ اٌزْغ١غ ٚاٌزا

أْ رىْٛ أُ٘ اٌؼٕبٕو اٌّؾفيح ٌٍؼب١ٍِٓ ٚاٌّغزٙل٠ٓ، ٚاالػزّبك ػٍٝ اٌزىو٠ُ ٚاٌزْغ١غ ٌز١ّٕخ اٌطبلبد ٚاٌّٙبهاد ٚاٌملهاد ػ١ٍّخ أٍب١ٍخ ٠غت 

 .ِجلأ وً لبئل روثٛٞ، ٚاٌزبه٠ـ ٍِٟء ثبٌمٖٔ اٌّزؼٍمخ ثزؾف١ي اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌؼطبء

ولا ٚأثبْ أْ رىو٠ُ اٌّز١ّي٠ٓ فٟ ِىزت اٌوٚاثٟ ٠أرٟ فٟ ١ٍبق اٌْىو ٚاٌزمل٠و ٌىً ِٓ أفٍٔ اٌؼًّ ٚاٍزْؼو أ١ّ٘خ األِبٔخ اٌزٟ وٍف ثٙب، ِإ

٠قٚغ ئٌٝ ىِٓ أٚ ِٕبٍجخ، ٚئّٔب ٠زُ رىو٠ُ وً ِجلع ٍٛاء وبْ ٛبٌجب أٚ ِؼٍّب أٚ ِْوفب أٚ ِل٠و اٍزّواه ١َِوح اٌزىو٠ُ ٌىً ِز١ّي، ٚمٌه ال 

 .ِلهٍخ، أٚ أٞ ّقٔ ٠ؼًّ كافً ا١ٌّلاْ

https://www.aleqt.com/2016/05/14/article_1054505.html 

 الوطن

 غدا هاليين 3الـ اخحببرات انطالق جىاكب وهرورية أهنية خطط
  إٌّبٛك: اٌٛٛٓ

بئ١خ ٌٍفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ِٓ ف١ّب ١٘أد ئكاهاد اٌزؼ١ٍُ وبفخ اإلِىبٔبد ٚاالٍزؼلاكاد فٟ ِلاهً اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد، رٕطٍك غلا فٟ ع١ّغ ِٕبٛك اٌٍّّىخ االفزجبهاد إٌٙ

فزجبهارُٙ فٟ أعٛاء روث٠ٛخ رىفً ٌُٙ اٌواؽخ ِال١٠ٓ ٛبٌت ٚٛبٌجخ ا 7.5، ٚمٌه فٟ ِقزٍف ِواؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ، ؽ١ش ٠إكٞ أوضو ِٓ 1373/1371اٌؼبَ اٌلهاٍٟ 

 .ٚاٌطّأ١ٕٔخ

ٌّٕبٍت ٚاٌّو٠ؼ ٌٍطالة. وّب ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق، رُ ري٠ٚل ع١ّغ اٌّلاهً ثّب رؾزبط ئ١ٌٗ ِٓ َِزٍيِبد ألكاء االفزجبهاد، ٚاٌزأو١ل ػٍٝ ِل٠وٞ اٌّلاهً ثزٛف١و إٌّبؿ ا

١بَ ثغٛالد ١ِلا١ٔخ فٟ اٌّلاهً ٌّزبثؼخ االفزجبهاد ٚاإلّواف ػ١ٍٙب، ٚاٌزأول ِٓ رٛافو ِب رزطٍجٗ االفزجبهاد ِٓ عوٜ رْى١ً ػلك ِٓ اٌٍغبْ ِٓ اٌّْوف١ٓ اٌزوث١٠ٛٓ، ٌٍم

 .َِزٍيِبد

د ِٓ باٌطالة ٚاٌطبٌج وّب ٚٙؼذ ئكاهاد اٌّوٚه ثىبفخ إٌّبٛك فططب ِوٚه٠خ ٌزٕظ١ُ ٚر١َ١و اٌؾووخ اٌّوٚه٠خ فٟ اٌْٛاهع ٚاٌطوق اٌوئ١َخ ٚػٕل اٌّلاهً، ١ٌزّىٓ

وٚه٠خ، ئٙبفخ ئٌٝ إٌٛٛي ئٌٝ ِلاهٍُٙ ثىً ٠َو ٌٍٚٙٛخ. ٚهويد اٌقطٜ ػٍٝ أزْبه ػلك ِٓ األفواك ِٕن ٚلذ ِجىو فٟ اٌطوق ٚػٕل اٌّلاهً ٌزٕظ١ُ اٌؾووخ اٌّ

عل فٟ األِبوٓ اٌؼبِخ، ٍٛاء أِبَ رق١ٖٔ كٚه٠بد ٍو٠خ ٌّٕغ اٌّّبهٍبد غ١و إٌظب١ِخ ػمت االفزجبهاد، ٚفبٕخ اٌزفؾ١ٜ. ٚرؾوٓ اٌلٚه٠بد األ١ِٕخ ػٍٝ اٌزٛا

 .اٌّلاهً أٚ ػٍٝ اٌْٛاٛئ أٚ فٟ األٍٛاق، ؽفبظب ػٍٝ أٚجبٛ اٌطالة ثؼل االفزجبهاد

 رن١ًٌ اٌؼمجبد
ف١ٓ ٚاٌّْوفبد ٓ اٌّْوففٟ ِٕطمخ اٌو٠بٗ، اٍزؼلد ئكاهح اٌزؼ١ٍُ ثٛٙغ ثواِظ ٚفطٜ رىفً ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد أكاء افزجبهارُٙ ثىً ٠َو ٌٍٚٙٛخ، ِٓ فالي ِزبثؼخ ِ

زجبهاد إٌٙبئ١خ، ٚرًّْ االٔزْبه اٌزوث١٠ٛٓ ١ٌَو االفزجبهاد، ٚرن١ًٌ أٞ ػمجبد لل رؼٛق األكاء. ف١ّب ٚٙؼذ ئكاهح اٌّوٚه فطخ ٌّزبثؼخ اٌؾبٌخ اٌّوٚه٠خ أصٕبء فزوح االف

١ّبك٠ٓ ٚاٌزمبٛؼبد اٌّإك٠خ ئٌٝ اٌّإٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ِلاهً ِٚؼب٘ل ا١ٌّلأٟ ٌلٚه٠بد ٚكهاعبد اٌّوٚه، ِٕن اٌَبػبد األٌٚٝ ػٍٝ اٌْٛاهع اٌوئ١َخ ٚاٌّؾٛه٠خ ٚاٌ

بي وً ثالغبد ٚعبِؼبد، ِٚوالجخ اٌّفؾط١ٓ ِٓ فالي فوق اٌّوٚه اٌو١ٍّخ ٚاٌَو٠خ. وّب ٠زُ ِوالجخ اٌطوق ػٓ ٛو٠ك ِووي اٌم١بكح ٚاٌزؾىُ اٌّوٚهٞ، ٚئ٠ٖ

 .ثأٍوع ٚلذ ِّىٓاالفزٕبلبد ٚاٌؾٛاكس ئٌٝ اٌفوق ا١ٌّلا١ٔخ ٌٍزؼبًِ ِؼٙب 
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  ر١ًَٙ اٌؾووخ اٌّوٚه٠خ
طوق ٚاٌّؾبٚه اٌّإك٠خ ئٌٝ ففٟ ِٕطمخ اٌجبؽخ، اٍزؼلد ئكاهح اٌّوٚه ثىً ئِىبٔبرٙب اٌجْو٠خ ٚا١ٌ٢خ ٌٍُّٛ االفزجبهاد، ٚمٌه ثزىض١ف اٌزٛاعل اٌّوٚهٞ ػٍٝ ع١ّغ اٌ

وخ اٌّوٚه٠خ ٌغ١ّغ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ػٍٝ فطٛٛ ا١ٌَو. ٚأٚٙؼ ِل٠و ِوٚه ِٕطمخ اٌجبؽخ اٌّلاهً ٚو١ٍبد عبِؼخ اٌجبؽخ، ريإِب ِغ ثلء االفزجبهاد، ٚر١َٙال ٌٍؾو

ٌّزبثؼخ ٚٙغ اٌؾووخ  اٌؼم١ل ؽ١َٓ ِجبهن ٌـ"اٌٛٛٓ"، أْ ٕ٘بن فطخ ِؼلح َِجمب ٌٙنا األِو، ٍٚٛف ٠زُ ٔيٚي ع١ّغ اٌٚجبٛ ٚاألفواك ١ٌٍّلاْ ِٕن اٌٖجبػ اٌجبوو،

ٌَوٞ أِبَ اٌّلاهً رؾَجب ألٞ ِالؽظبد أٚ ٍٍٛو١بد ِوٚه٠خ فبٛئخ، لل رّبهً ِٓ لجً اٌجؼ٘. ّٚلك ػٍٝ فوٗ ػمٛثبد ٙل أٞ اٌّوٚه٠خ، ٚرىض١ف رٛاعل اٌّوٚه ا

إً ِؼٗ ػٕل ب ِل٠وٞ اٌّلاهً ثبٌزِٛزغبٚى ٌٍٕظبَ ٚفك ِب ١ٍّ٠ٗ ٔظبَ اٌّوٚه ٌٚٛائؾٗ. ٚكػب ِجبهن ع١ّغ أ١ٌٚبء األِٛه ئٌٝ ِزبثؼخ أثٕبئُٙ أصٕبء فزوح االفزجبهاد، ِطبٌج

 .هٕل أٞ ِالؽظخ

 كٚه٠بد ه١ٍّخ ٍٚو٠خ
أٌف ٛبٌت ٚٛبٌجخ ِٓ ٛالة اٌّوؽٍز١ٓ اٌّزٍٛطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ ألكاء افزجبهاد ٔٙب٠خ اٌؼبَ  08ٚفٟ ِٕطمخ اٌم١ُٖ، أٔٙذ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ اٍزؼلاك٘ب الٍزمجبي ؽٛاٌٟ 

 .ِلهٍخ ثبٌّٕطمخ 388اٌلهاٍٟ فٟ أوضو ِٓ 

١و فزوح اٌز١َٕمٟ ث١ٓ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌم١ُٖ، ٚثؼ٘ اٌغٙبد األ١ِٕخ ماد اٌؼاللخ، ػلكا ِٓ اإلعواءاد ٚاٌّٙبَ اٌزٟ رَُٙ فٟ ٙجٜ ٚر١َوّب ألو االعزّبع 

ٍه اإلعواءاد، ِٚؼيىاد كٚه٠خ أ١ِٕخ ه١ٍّخ ٍٚو٠خ ٌّزبثؼخ ِؾ١ٜ ِلاهً اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد، فٟ ؽ١ٓ رُ اٍزؼواٗ آ١ٌخ رطج١ك ر 588االفزجبهاد، ِٕٚٙب رى١ٍف ؽٛاٌٟ 

 .ٙجطٙب، ِٚواعؼخ اٌقطٜ اٌَبثمخ اٌزٟ ٔفند فٟ األػٛاَ اٌّب١ٙخ ثّب ٠ىفً ِي٠لا ِٓ إٌغبؽبد

 .هادإٌّبٍجخ ٌزأك٠خ االفزجبّٚلك اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ ػجلهللا اٌوو١بْ ػٍٝ ع١ّغ اإلكاهاد اٌّؼ١ٕخ ثزَق١و وً ِمِٛبد إٌغبػ ٚاٌز١ّي، ٚرٛف١و اٌز١ٙئخ 

 اٌؾفبظ ػٍٝ اٌىزت
ثأ١ّ٘خ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌىزت  ؽش اٌّل٠و اٌؼبَ ٌزؼ١ٍُ اٌجبؽخ ئكاهح اٌزٛع١ٗ ٚاإلهّبك ِٚل٠وٞ ِٚل٠واد اٌّلاهً ػٍٝ ارقبم ع١ّغ اٌزلاث١و اٌالىِخ ثْأْ رٛػ١خ اٌطالة

اٌقبهعٟ، ٚرق١ٖٔ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾب٠ٚبد اٌزٟ رىفً ؽفظٙب ٚاؽزواَ ِب  اٌّله١ٍخ فالي فزوح االفزجبهاد ٚػلَ اِزٙبٔٙب أٚ ه١ِٙب فٟ عٕجبد اٌّلهٍخ أٚ فٟ ِؾ١طٙب

ػلك ِٓ اإلعواءاد اٌزٟ  رؾ٠ٛٗ ِٓ ا٠٢بد اٌىو٠ّخ ٚاألؽبك٠ش اٌّطٙوح ٚاٌؼٍَٛ إٌبفؼخ ثبٌٖٛهح اٌّضٍٝ. ٚأٙبف أْ اإلكاهح ػّّذ ػٍٝ ع١ّغ اٌّلاهً ثأ١ّ٘خ رٕف١ن

 .اٌفزوح، وبٌزغّٙو فٟ اٌْٛاهع ِٚوافمخ إٔللبء اٌَٛءرٙلف ئٌٝ اٌؾل ِٓ اٌٍَٛو١بد اٌقبٛئخ أصٕبء ٘نٖ 

 أعٛاء ٘بكئخ
أٌف ٛبٌت ٚٛبٌجخ ٍٜٚ أعٛاء روث٠ٛخ ٘بكئخ ٚث١ئخ ِٕبٍجخ.  55أوٍّذ اإلكاهح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌجبؽخ وبفخ اٍزؼلاكارٙب الفزجبهاد ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ، ٚاٍزمجبي أوضو 

ب٠ِ رَق١و وبفخ اإلِىبٔبد اٌّبك٠خ ٚاٌجْو٠خ اٌزٟ رّٚٓ أكاء االفزجبهاد ثىً ٠َو ٌٍٚٙٛخ، ٚاٌزٟ رًّْ اٌؼل٠ل ِٓ اٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ ٚأول اٌّل٠و اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ٍؼ١ل ِق

  .كافً اٌّلاهً ثٙلف رؾم١ك اٌز١ٙئخ اإلهّبك٠خ إٌّبٍجخ ٌغ١ّغ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ّٚٙبْ أكائٙب ثؼ١لا ػٓ اٌمٍك ٚاٌزٛرو

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=263658&CategoryID=5 

 اجلزيرة

 هدارس رغبة جكّرم طلبحهب الوحفىلين والوحويزين
 :اٌؾ١ّٟٚ ِؾّل - هغجخ

ثوػب٠خ ِٓ هئ١ٌ عّؼ١خ هغجخ اٌق١و٠خ ا١ٌْـ فٙل ثٓ ٍؼل اٌّفوط، ٚثؾٚٛه ػلك ِٓ َِٕٛثٟ اٌزؼ١ٍُ، وبْ ٛالة ِلاهً 

ىو٠ُ اٌنٞ ريآِ ِغ أطاللخ فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ اٌّفزٛػ اٌنٞ وبْ ٔزبط ػبَ وبًِ ِٓ اٌغل ٚاالعزٙبك؛ فىبْ هغجخ ػٍٝ ِٛػل ِغ اٌز

صّورٗ اٌزفٛق ٚإٌغبػ ثؾّل هللا. ٚلل ّبهن اٌطٍجخ ثفمواد اٌؾفً اٌنٞ أُل١ُ ٌزىو٠ُ اٌّزفٛل١ٓ، ٍّّٚذ ػلًكا ِٓ اٌىٍّبد اٌزٟ 

١ٓ، ئٙبفخ ئٌٝ ػلك ِٓ فمواد اٌز١ٍَخ ٚاٌّوػ ٚاٌزىو٠ُ ٚاإلفطبه اٌغّبػٟ، ّغؼذ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفٛق، ٕ٘إٚا ف١ٙب اٌّزفٛل

 .ثؼل٘ب لبَ ا١ٌْـ فٙل اٌّفوط هئ١ٌ اٌغّؼ١خ اٌق١و٠خ ثزىو٠ُ اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚٛالة رؾف١ع اٌموآْ اٌىو٠ُ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160514/ln9.htm 

 اجلزيرة

 بحعلين الريبض« ي داخل وطنيسيبحح»اخححبم فعبليبت هعرض وهرسن 
 :ا١ٌٍٛف ػجلاٌوؽّٓ - «اٌغي٠وح»

افززّذ فؼب١ٌبد ِؼوٗ ِٚوٍُ )١ٍبؽزٟ كافً ٕٟٚٛ( رؾذ ّؼبه )َِزمجً أثٕبئٕب.. فٟ هؤ٠خ ٕٕٚٛب( اٌنٞ ٔظّٗ لَُ إٌْبٛ 

 .ثّىزت اٌزؼ١ٍُ ثب٠ٌَٛلٞ فٟ أؽل اٌّٛالد

ٌلوزٛه ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ١ٍٍّبْ ا١ٌٍٛف ثؾٚٛه ِْوف اٌم١بكاد ٚوبْ اٌّؼوٗ اٌنٞ افززؾٗ ِل٠و ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثب٠ٌَٛلٞ ا

اٌّله١ٍخ اٌلوزٛه ٍؼل اٌلٍٚوٞ ِْٚوف إٌْبٛ اٌطالثٟ األٍزبم فٙل اٌق١ٕفو ِْٚوف اٌزوث١خ اٌف١ٕخ األٍزبم ػجلهللا اٌوّٛك 

٠ٓ أثلٚا ئػغبثُٙ ثبٌّؼوٗ ٚػلك ِٓ اٌّْوف١ٓ اٌزوث١٠ٛٓ لل ؽظٟ ثي٠بهح أوضو ِٓ ِئخ ٛبٌت ٚػلك وج١و ِٓ أ١ٌٚبء األِٛه اٌن

 .ٌّب اؽزٛاٖ ِٓ ٕٛه ٚهٍَٛ ٌٚٛؽبد ف١ٕخ ِؼجوح
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ٌٛؽخ ف١ٕخ ِب ث١ٓ ٌٛؽخ رْى١ٍ١خ  22ٚأٚٙؼ اٌّْوف ػٍٝ اٌّؼوٗ ٚاٌّوٍُ األٍزبم فٙل اٌق١ٕفو أْ اٌّؼوٗ رّٚٓ 

ٌّؾزوف١ٓ، ف١ّب ّبهن فٟ ٚفٛرٛغواف١خ ثّْبهوخ صالصخ فٕب١ٔٓ فٟ اٌوٍُ اٌزْى١ٍٟ ٚاٌز٠ٖٛو، ثبإلٙبفخ ئٌٝ فَّخ ٛالة ِٓ ا

 .اٌّوٍُ أوضو ِئخ ٛفً فالي ٠ِٟٛ اٌّؼوٗ

 .أْ اٌّؼوٗ ٚاٌّوٍُ ِجبكهح ٌلػُ ا١ٌَبؽخ ا١ٌٕٛٛخ، ٚاٌفقو ثبٌٛٛٓ ٚرؼي٠ي ِؾجزٗ فٟ ٔفًٛ أثٕبئٗ« اٌق١ٕفو»ٌٚفذ 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160514/ln85.htm 
 


