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%ألحد 8 3ب1ع %أل.- 1434 ,ـ - 20 يناير 2013& - %لعد! 16281

90&$8 &لقمة &لع$ب#ة &لتنم0#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة &جتمع في &ل$#ا!

&ألم#$ سع10 &لف#صH: ال #نبغي DF #كD0 &جتماعنا تقل#1#اً.. 0#جB &ال$تقاء بق$&$&تنا @لى مست0= ت>لعا:
شع0بنا 0ق#ا1&تنا

%لرياH - Iيمن %لحما! 7 فAد %لثن1ا7D محمد %لح1د73 محمد %لAمز%ني 7 تصوير- حاتم عمر7 بند3 بخش

    بF1: في &ل$#ا! &مF LعماH &الجتماP &لمشت$O ألصحاB &لمعالي 90$&ء &لخا$ج#ة 900$&ء &لمجلL &القتصا81
0&الجتماعي بالH01 &لع$ب#ة للتحض#$ ألعماH &لقمة &لع$ب#ة &لتنم0#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة &لثالثة &لمق$$ عقQ1ا في
&ل$#ا! #0مي غ1 (&الثن#W D&لثالثاء). 0في ب1&#ة &الجتماP سلU 90#$ خا$ج#ة جم0T$#ة مص$ &لع$ب#ة محم1 كامH عم0$

$ئاسة &لY$01 &لحال#ة لصاحB &لسم0 &لملكي &ألم#$ سع10 &لف#صH 90#$ &لخا$ج#ة.

بع1 ]لO &لقى 90#$ &لخا$ج#ة &لمص$8 كلمة تناH0 ف#Tا ما ص1$ عF DعماH &لقمة &لع$ب#ة &لتنم0#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة
H01ما حققت\ &ل Uن\ $غF 1كF0 .لع$ب#ة& B0في مصلحة &لشع Bنتائج تص Dا &أل0لى في &لك0#: 0&لثان#ة بمص$ مTفي 01$ت
&[Q 0&قع DF لتأك#1 على& UTلم& Dلسن0&: &لماض#ة فان\ م& Hخال O$لع$بي &لمشت& Hمكتسبا: على صع#1 &لعم Dلع$ب#ة م&
ً DF لT#1ا &لتعاD0 0ما حقق\ مD @نجا9&: ملم0سة على &أل$! ال H&9# قاص$&ً عD تلب#ة >م0حا: شع0بنا &لتي تO$1 تماما
مD &لم0&$1 0&لمق1$&: ما #كفH لTا حاض$&ً FفضH 0مستقبال Fكث$ @ش$&قاً. 10عا 90#$ &لخا$ج#ة &لمص$8 @لى QFم#ة
ً لT]_ &لمس#$Y 0&لتص81 بكفاءY 0فعال#ة لما &الستم$&$ في >$a &ألفكا$ &لخالقة 0&ل$`= &لح1#ثة &لتي تكفH &لمضي ق1ما
O$لتحض#$8 &لمشت& Pكلمت\ في &لجلسة &الفتتاح#ة لالجتما Uمعال#\ في ختا B$عF0 .:صع0با: 0تح1#ا Dا مTعت$! >$#ق#
ألصحاB &لمعالي 90$&ء &لخا$ج#ة 900$&ء &لمجلL &القتصا81 0&الجتماعي &لع$بي عD خالb شك$_ 0تق1#$_ للمملكة
&لع$ب#ة &لسع10#ة على حسD &لتنU#d 0ك$U &لض#افةWم`ك1&ً ثقت\ في DF ت0ّلي &لمملكة $ئاسة &لY$01 &لثالثة للقمة س#ع>ي
1فعة ق0#ة لمست0= &لعمH &لع$بي &لمشت$O. كما قU1 90#$ &لخا$ج#ة &لمص$8 شك$_ لألمانة &لعامة لجامعة &لH01 &لع$ب#ة
.10Tلمتم#9 0&لمع& UT1&ئF مساع1#\ على Uلع$بي 0>اق& H#لع$ب#ة &ل1كت0$ نب& H01لجامعة &ل Uلعا& D#ا معالي &ألمTسF$ 0على
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عقB ]لO سلU 90#$ &لخا$ج#ة &لمص$8 $ئاسة &لY$01 &لحال#ة @لى صاحB &لسم0 &لملكي &ألم#$ سع10 &لف#صH قائالً:
#ش$فني F DFسلU $ئاسة &لY$01 &لحال#ة @لى صاحB &لسم0 &لملكي &ألم#$ سع10 &لف#صH 90#$ &لخا$ج#ة متمن#ا لسم0_

&لت0ف#DF0 f #كلH ج1T_ بالنجاD@ a شاء &لل\.

مD جانب\ $حB صاحB &لسم0 &لملكي &ألم#$ سع10 &لف#صH 90#$ &لخا$ج#ة في كلمت\ بأصحاB &لمعالي &ل90$&ء في &لمملكة
Dمع$باً ع Wا &لثالثةTلقمة &لع$ب#ة &لتنم0#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة في 01$ت& HعماF لع$ب#ة &لسع10#ة &لتي تسع1 باستضافة&
شك$_ ل90#$ خا$ج#ة جم0T$#ة مص$ &لع$ب#ة محم1 كامH عم$0 على ما ب]لت\ مص$ مD جF 10Tثناء $ئاستTا للقمة في
Dلع$بي 0مسئ0لي &لجامعة على ما ب]ل0_ م& H#لع$ب#ة &ل1كت0$ نب& H01جامعة &ل Uعا D#مF _0ا &لثان#ة. كما شك$ سمT01$ت
ج1T لمتابعة ما نتج عD &لقمت#D &لسابقت#D 0ما قام0& ب\ مD تنس#f لإلع1&1 لT]_ &لقمة. 0قاH سم0_: ش1T عالمنا &لع$بي
DF ا @الQ$Qاd شكاال س#اس#ًة فيF :[ا &تخTنF Dم Uعلى &ل$غ W:لمتغ#$&: 0&لتح1#ا& Dع11&ً م D#لمنص$م& D#لعام& Hخال
مسبباتTا &لحق#ق#ة ال #مكDF D تخ>ئTا &لع#D بأ8 حاH مD &ألحWH&0 @] ال #مكD @غفاH ج0&نبTا &لتنم0#ة 0F تجاHQ &ل>م0حا:
DF فإن\ ال #نبغي fلمن>ل& &[Q D0م :iضاF0 .$Q19م H0مستقب f$ا نح0 حاض$ مشTمالj0 ا شع0بنا &لع$ب#ةT#لتي تت>لع @ل&
ً ألن\ #عالج UQF &لم0ض0عا: 0&لقضا#ا &ل$ئ#س#ة &لتي تالمL ح#اY شع0بنا مما #ت>لB مع\ #كD0 &جتماعنا Q]& تقل#1#ا
&ال$تقاء بق$&$&تنا @لى مست0= ت>لعا: شع0بنا 0ق#ا1&تنا. F$0= سم0 90#$ &لخا$ج#ة في كلمت\ خالH &الجتماP &لتحض8$#
DF &لتعامH مع &لتنم#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة في &لعالU &لع$بي #ت>لB منا معالجتTا مD من0d$ شامH #غ>ي جم#ع ج0&نبTا
مما #حتU عل#نا تفع#H 0متابعة مس#$Y &لتكامH &القتصا81 &لع$بي 0&لم$&جعة &لشاملة 0&ل1ق#قة لما سبf &تخا]_ مD ق$&$&:
B0ك1 سم0_ على 0جF0 .Y10لمنش& i&1Qأل& f#ساس#ا للمضي في &لبناء 0تحقF ً في &لقمت#D &لسابقت#D لتكD0 من>لقا
&لمص1&ق#ة 0ج1#ة &لعمH للتمكD مD &لتغلB على ما ق1 #عت$! مس#$Y &لعمH &لع$بي &لمشت$O مD عقبا: 0ع0&ئWf خاصا
بال]ك$ &لمساعي &ل$&م#ة @لى &ستكماH مت>لبا: من>قة &لتجا$Y &لح$Y &لع$ب#ة &لكب$=W عالY0 على @تماU باقي مت>لبا:

.U2015 Uل\ في عا Hلكام& f#لت>ب& k0عل#\ لبل fإل>ا$ &ل9مني &لمتف& fالتحا1 &لجم$كي 0ف&

&لقمة تسعى @لى &عتما1 &التفاق#ة &لم0حY1 &لمع1لة الستثما$ $`L0 &ألمH&0 &لع$ب#ة

0مضى سم0 90#$ &لخا$ج#ة #قH0: #9خ$ &لD<0 &لع$بي بث$0&: متعY11 مD م0&$1 >ب#ع#ة 0بش$#ة F L0`$0مH&0 0م0قع
&ست$&ت#جي j0مال في ت#س#$ ت1فقا: &الستثما$ 0&لتجا$Y &لع$ب#ة &لب#ن#ة في سب#H بناء تكامH &قتصا81 ع$بي قائU على
L0`$ $لمع1لة الستثما& Y1لقمة &لحال#ة تسعى @لى &عتما1 &التفاق#ة &لم0ح& DF _0ك1 سمF0 .لمنفعة &لمشت$كة& LساF
Uفي $س UTئ#سي #س$ O#$كش bلخا& Pلى تع9#9 01$ &لق>ا@ H0أل& Uفي &لمقا i1Tلع$ب#ة &لتي ت& H01لع$ب#ة في &ل& H&0ألم&
Dلتنم#ة &القتصا1#ة &لشاملة بما تمثل\ م& D& :_0سم iضاF0 .لتنم#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة &لع$ب#ة& H0تنف#] مسا$ مستقب
تح1#ا: 0ف$b تت>لB &بت1&ءً 0ضa0 &ل$`#ة 0&ألi&1Q 0مD ثU &لعمH &لمت0&صH &عتما1&ً على &لم0&$1 &لمتاحة لبلk0 &لغا#ا:
&لمنشY10 في &لنم0 0&الQ19ا$W مب#نا سمDF _0 تحق#f &ألi&1Q &لتنم0#ة لأللف#ة 0&ل0فاء بالت9&ماتTا #عF 1ح1 &لم0ض0عا:
Oتل f#نم0&ً لتحق Hلع$ب#ة &ألق& H0110 &لTج Uضاف#ة ل1ع@ Y1#1بت0ف#$ م0&$1 ج fخاصة ما #تعل mمة &لتي ستبحTلم&
D#لش$#ف& D#لح$م& U1ا كلمة خاTا ستتنا0لTبخص0ص Y11مقت$حا: مح OناQ DF لى@ Hشا$ &ألم#$ سع10 &لف#صF0 .i&1Qأل&
في &لقمة @D شاء &لل\. 0F0ضح سمDF _0 &لمن>قة &لع$ب#ة تمتلO جم#ع &لمق0ما: &لجغ$&ف#ة 0&لمناخ#ة 0&القتصا1#ة &لمثلى
لت>0#$ صناعة محل#ة مست1&مة 0$&ئY1 في مجاH &ل>اقة &لمتجY11 0بالتالي فإD &ستغالH مصا1$ &ل>اقة &لمتجY11 &لمتاحة
0نقH &لتقن#ا: &لخاصة بتصن#ع مع1&تTا @لى &لH01 &لع$ب#ة #ع1 خ#ا$& &ست$&ت#ج#ا للمن>قة &لع$ب#ة لضماD تأم#D 0تن0#ع
Uث Dألم$ 0م& o1ا على &لمست0= &إلقل#مي في باTا ع$ب#ا سع#ا @لى تس0#قTمتdنF مصا1$ &ل>اقة 0@$ساء ق0&ع1 صناعة
على &لمست0= &لعالمي في م$حلة الحقة. 0مضى سم0_ قائال: 0Q0 ما تبنت\ &إلست$&ت#ج#ة &لع$ب#ة لت>0#$ &ستخ1&ما:
Hلمستقب& fفاj i$قمة &ل$#ا! &لتنم0#ة &القتصا1#ة &الجتماع#ة 0&لتي تستش UماF 1لم>$0حة لالعتما& Y11ل>اقة &لمتج&
للعالU &لع$بي 0تسعى نح0 تلب#ة >م0حا: &لمD<&0 &لع$بي في &لتنم#ة &لشاملة. F0فا1 سمDF _0 تلO &إلست$&ت#ج#ة تضمن:
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jل#ا: لمشا$كة &لق>اP &لخاb بشكF Hكث$ فاعل#ة في &الستثما$ في مش$0عا: &ل>اقة &لمتجY11 0&قت$&a مصا1$ مناسبة
للتمH#0 تسUT في بناء سf0 ع$ب#ة لل>اقة &لمتجY11 @لى جانB 0ضع خ>ة عمH تنف#]#ة للب$&مج 0&ألنش>ة &لتي تتناسB مع
&أل0ل0#ا: &لتي تضعTا &لH&01 &لع$ب#ة. 0قاH سم0 90#$ &لخا$ج#ة: تشكH &ألم$&! غ#$ &لمع1#ة 0&لتي #أتي في مق1متTا
ً كب#$&ً على ً 0عبئا ً تنم0#ا Fم$&! &لقلB 0&لش$&##D 10&ء &لسك$8 0&ألم$&! &لس$>ان#ة 0&ألم$&! &لتنفس#ة &لم9منة تح1#ا
U2010 Uمة &لصحة &لعالم#ة لعاdحصاء&: من@ DF شا$ سم0_ @لىF0 .لع$ب#ة& H01لصح#ة في &ل& Udالقتصا1#ا: 0&لن&
D27% @لى 84% م D#لع$ب#ة ماب& H01ا في &لTألم$&! غ#$ &لمع1#ة ت$&0ح: نسبت& Dل0ف#ا: &لناجمة ع& D& ت0ضح
Y10ألساسي للتنم#ة &لمنش& i1Tمح0$ &ال$تكا9 0&ل Hلع$بي #مث& Dإلنسا& DF ك1 سم0 90#$ &لخا$ج#ةF0 .:جمالي &ل0ف#ا@
0ل]لO فإD قمة &ل$#ا! &القتصا1#ة 0&الجتماع#ة ق0F 1ل: &Qتماما كب#$&ً بم0ضP0 &لتص81 لألم$&! غ#$ &لمع1#ة في 0>ننا

&لع$بي.

0لف: &ألم#$ سع10 &لف#صH &لنd$ في كلمت\ خالH &لجلسة &الفتتاح#ة لالجتماP &لتحض#$8 @لى DF مشP0$ ق$&$ &عتما1
UماF a0$<لع$بي م& Uلصح#ة 0&ألم$&! غ#$ &لسا$#ة في &لعال& Yلم`تم$ &ل01لي ألنما> &لح#ا& Dل$#ا! &لصا1$ ع& Dعال@
FصحاB &لمعالي &ل90$&ء في &جتماعUT كمنTاp عمH تلتU9 ب\ &لH01 &ألعضاء للتص81 لتلO &ألم$&! مع تكل#i &ألمانة
Oل[ B90&1 سم0 90#$ &لخا$ج#ة قائال: @ن\ @لى جان .Dبمتابعة تنف#] ت0ص#ا: &إلعال B$90$&ء &لصحة &لع Lلفن#ة لمجل&
فإن\ مD &لمUT @ش$&O &لم`سسا: &لحك0م#ة 0غ#$ &لحك0م#ة 0&لم`سسا: &ألكا1#م#ة &لمعن#ة في &لج10T &ل0>ن#ة &ل$&م#ة
Bألم$&!. 0ج11 صاح& _[Tلم`1#ة ل& Hخف! &لع0&م H#نتشا$ &ألم$&! غ#$ &لمع1#ة في 0>ننا &لع$بي في سب& Dللح1 م
&لسم0 &لملكي &ألم#$ سع10 &لف#صH 90#$ &لخا$ج#ة في ختاU كلمت\ &لت$ح#B بأصحاB &لمعالي &ل90$&ء &لمشا$ك#D في
ً لالجتماP كH &لنجاDF0 a تحقf &لقمة ما تصب0 @ل#\ نح0 تفع#H مس#$Y &لعمH &لع$بي &الجتماP &لتحضW8$# متمن#ا

&لمشت$O.. سائال &لل\ DF #0فقنا لما ف#\ خ#$ Fمتنا 0شع0بنا.

(L &0 Dلص0$ م&) 90#$ &لخا$ج#ة 0@لى جانب\ 90#$ &لمال#ة Bعب1&لل\ نائ Dألم#$ عب1&لع9#9 ب&
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D#لح$م& U1ا شك$_ 0تق1#$_ لخاTخالل U1كلمة ق Wلع$بي& H#لع$ب#ة &ل1كت0$ نب& H01لجامعة &ل Uلعا& D#لقى &ألمF Oبع1 ]ل
&لش$#ف#D &لملO عب1&لل\ بD عب1&لعHj 9#9 سع10 - حفd\ &لل\ - لح$ص\ على &نعقاQ 1]_ &لقمة في م0عQ1ا 0س> &لتح0ال:
H01ل& Y1قا Dم Bألم$ &ل]8 ت>ل& Wت1&ع#ا: 0تح1#ا: غ#$ مسب0قة Dف$9ت\ مF 0ما Wلع$بي& Uا &لعالTلكب$= &لتي #ع#ش&
&لع$ب#ة &تخا] &لم0&قi &لم>ل0بة لم0&جTة Q]_ &لتح1#ا: 0&لتعامH معTا 0تع9#9 &لتضامD 0&لتكاتi &لع$بي لتجاQ90ا.
0تحm1 معال#\ عD م$&حH &إلع1&1 لT]_ &لقمة &لع$ب#ة &لتنم0#ة &القتصا1#ة 0&الجتماع#ةW مش#$& @لى DF &للجاD &لمعن#ة
باإلع1&1 0&لمتابعة لTا عق1: من] فت$Y عY1 &جتماعا: ل1$&سة &لم0ض0عا: 0&لمش$0عا: &لتي ستع$! على &لقمة
بإضافا: مTمة لت$س#خ سنD &لتعاD0 &القتصا81 0&الجتماعي &لع$بيW م`ك1& ح$b &لجامعة &لع$ب#ة على &لمتابعة &لحث#ثة
W:0صع0با fع0&ئ Dم O$لع$بي &لمشت& Hلعم& Y$#على ما #تع$! مس Hلسابقة 0&لعم& U0&ألم#نة لتنف#] ق$&$&: 0نتائج &لقم
Hلتكام& f#لع$بي &لجماعي. 0&ستع$! خ>0&: &لجامعة &لع$ب#ة في تحق& Hم#ة &لعمQF0 لع$بي بمص1&ق#ة& D<&0لم& P0@قنا
&القتصا81 &لع$بي لت$جمة &إل$&Y1 &لس#اس#ة @لى 0&قع عمليW من] @>الf &لتجا$Y &لح$Y &لع$ب#ة &لكب$= عاWU1996 U مب#نا
DF &ألمانة &لعامة للجامعة 0&لH01 &ألعضاء تقU0 في @>ا$ &لمجلL &القتصا81 0&الجتماعي بمتابعة 0ضع &أل>$ 0&آلل#ا:
H01لجامعة &ل Uلعا& D#ألم& H0قا .Oل]ل Y11أل>$ &ل9من#ة &لمح& fا 0فQ[#على تنف H0&لعم Wمت>لبا: &لمن>قة Hلال9مة الستكما&
H01مة &لم1$جة على جTلم0ض0عا: &لم& D1 &لع1#1 مTلقمة &لع$ب#ة &لتنم0#ة 0&القتصا1#ة ستش& HعماF H01ج D@ :لع$ب#ة&
FعمالTا 0مQF DمTا &الستثما$ في &لD<0 &لع$بي &لم$تب> با$تفاP مع1ال: &لب>الة 0ضعi نتائج ب$&مج &لتشغ#H 0&لعمH في
معUd &لH01 &لع$ب#ةW الفتا &لنd$ @لى DF &أل$قاU تش#$ @لى DF مت0س> معH1 &لب>الة في &لH01 &لع$ب#ة 0صH @لى نح0 16 %

.H<عا D0#نح0 17 مل Hلعم& Dع D#ف#ما #ق1$ ع11 &لعا>ل Uلب>الة في &لعا& H1مع iضع Dكث$ مF 0Q0 U2011 Uفي &لعا

&لع$بي:@ضافا: مTمة لت$س#خ سنD &لتعاD0 &القتصا81 0&الجتماعي &لع$بي

0كشi معالي &ل1كت0$ نب#H &لع$بي &لنقاB عUQF D &لع0&مH &لتي FسTم: في &$تفاP مع1ال: &لب>الة &لتي تمثل: في &نخفا!
قY$1 &لH01 &لع$ب#ة على &ستق>اB &الستثما$&: &ألجنب#ة 0&لع$ب#ة @] ش1T &الستثما$ &ألجنبي &لمباش$ &ل0&ف1 للH01 &لع$ب#ة
&نخفاضا مD 68.6 مل#ا$ 01ال$ في U2010 @لى 43 مل#ا$ 01ال$ في &لعاU2011 U بمعH1 ت$&جع بلغ W%37.4 مش#$& @لى
&[Q D90&1 قائال: @ن\ م ."Hفي &لمستقب Dتتحس DF كنا نت0قع" D@0 حاال DحسF :الستثما$&: &لع$ب#ة &لب#ن#ة ل#س& DF
&لمن>لf تأتي QFم#ة تعH#1 &التفاق#ة &لم0حY1 الستثما$ $`L0 &ألمH&0 بالH01 &لع$ب#ة لتت0&ءU مع &لمتغ#$&: &لجY1#1 على
&لساحت#D &ل01ل#ة 0&إلقل#م#ة لت0ف#$ &لمناt &لمالئU ل9#اY1 &الستثما$&: &لع$ب#ة &لب#ن#ة 0&لمساQمة في ت0ج#\ &الستثما$&:
DF 1فاF0 .لع$بي& D<&0ة &لم#Qفا$ Y1لب>الة 0&لفق$ 90#ا& Dلح1 م& i1Tب p$لخا& Dلمن>قة &لع$ب#ة ب1ال م& Hلع$ب#ة @لى 1&خ&
H01ل& P0$0ش Y11نح0 ت>0#$ &ستخ1&ما: &ل>اقة &لمتج Hلم0ض0عا: &لم>$0حة على &لقمة &لحال#ة بال$#ا! &لعم& Dم
&لع$ب#ة في م0&كبة &لت>0$&: &لعالم#ة في &ستخU&1 كافة &لب1&ئH &لمتاحة مD مصا1$ &ل>اقة &لتي #مكD &العتما1 عل#Tا
لم0&جTة &ل>لB &لمتW1#&9 مب#نا QFم#ة &لت0ج\ @لى ت>0#$ &ستخ1&ما: &ل>اقة &لمتجY11 0تحس#D ب$&مج كفاءY &ل>اقة.
0F0ضح DF ب$نامج &لعمH &لصا1$ @لى &لH01 &لع$ب#ة 0&لم`سسا: &لمعن#ة في Q]_ &لH01 قF 1>لf بi1T &لتش1#1 على
ضY$0$ &الستفاY1 مD تقن#ا: &ل>اقة &لمتجY11 0خاصة &ل>اقة &لشمس#ة 0&ل$#اa في عمل#ة &لتنم#ة &القتصا1#ة &لشاملة
0&ل]8 ت$جم\ &لمجلL &ل90&$8 &لع$بي للكT$باء في ق$&$&: مفصلة 0تU &عتما1 &إلست$&ت#ج#ة &لع$ب#ة لت>0#$ &ستخ1&ما:
Y1ا للقاTفع$ Uث Dا 0مQ$&$لتحض#$8 إلق& Pالجتما& HعماF H01لمع$0ضة على ج& U2030 Uحتى &لعا Y11ل>اقة &لمتج&
العتماQ1ا. F0ك1 &ل1كت0$ نب#H &لع$بي على QFم#ة م0ض0عا: خف! &لفق$ 0&لب>الة 0&لتTم#u 0&ل$عا#ة &لصح#ة ب0صفTا
مD &لمجاال: &الجتماع#ة &لتنم0#ة &لتي كان: مD ب#F DسباB ما ش1T_ ع11 مD &لH01 &لع$ب#ة مD تح0ال:W حاثا &ل90$&ء
على @#الء &لم9#1 مD &الQتماU بالم0ض0عا: &الجتماع#ة 0&لتنم0#ة لتحتH مكانة Fكث$ تق1ما في 0Fل0#ا: &لعمH &لع$بي

.O$لمشت&
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%لتعل1قاY %لمنشوW3 ال تعبر عن RH3 "%لرياI" %إللكتر.ني .ال تتحمل RH مسؤ.ل1ة قانون1ة ح1ا- Mلك7 .يتحمل
كاتبAا مسؤ.ل1ة %لنشر7 .لإلبالh عن RH تعل1ق مخالف يرجى %لضغط على 3a "%لتنب1ه" Hسفل كل تعل1ق

13 : Yعد! %لتعل1قا
(جديد) ترت1ب %لتعل1قاY : %ألحدH l.ال , %ألقد& H.ال , حسب %لتق11م

عفو%ً ترت1ب %لتعل1قاY متاo لألعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط ,نا

 rلله يطو- بعمر%
.يمدr بصحة .%لعاف1ة

1111 (a%ئر)
03:04 صباحاً 2013/01/20

ياكثر %لعجعجه 
.ال نرv wح1ن

يوسف %لتم1مي
03:22 صباحاً 2013/01/20

نتمنى aيا!y 3.%تب %لموxف1ن . بد- سكن .%سقاv %لقر.I %لبنك1ه حاله %لشعب .لله تشكو% لله

,اني
03:49 صباحاً 2013/01/20

 rلله يطو- بعمر%
.يمدr بصحة .%لعاف1ة

فاz3 %لمطرفي (a%ئر)
04:27 صباحاً 2013/01/20

نتمنى %لمبا!W3 ماتشمل نز.o م1ز%ن1تنا %لى %لد.- %لمح1طة .%لبع1دW !! نحن بحاجة لدعم شبابنا
.موxف1نا .%لمو%vنوD قبل !عم %لمح1ط1ن..نتمنى نشو| %لخدماY .%لبن1ة %لتحت1ة بمستوw !.- مثل

...Y%3الما%
Um fahad
06:26 صباحاً 2013/01/20

%للAم %جمع ب1ن قا!W %ألمة %لعرب1ة ..حد صفوفAم .%بعد %لش1طاD عنAم .%3,م %لحق حقا .a3%قAم %تباعة
.%لباvل باvال .a3%قAم %جتنابه %للAم .فق .لي %مرنا %بو متعب لما ف1ه خ1ر %لبال! .%لعبا! ..فق قا!W %لد.-

%لعرب1ة لخ1ر شعوبAا .بال!,ا
,دw محمد (a%ئر)
07:15 صباحاً 2013/01/20

%لو%قع %لعربي في xل كل Hنو%� %لقمم H. في معز- عنAا يث1ر %لشفقة لتفشي %لفسا! %إل!R3% .ضعف
%لو%�a %لوvني عند مسئولي %لجAاY %لتنف1ذية مما ينتج عنه تر%خي %إلW!%3 في Äيجا! RH تغ11ر يضر

.Wا كث1رAمجاالت yذ,. Wلعمر% yم بص1د,ا في %لم1اAعمالH بمصالح %لمستف1دين %لطف1ل11ن %لنام1ة
%لو%قع %لعربي يحتاÖ لو%ئح عقوباY ال ينفذ منAا %لمقصرين .%لمستغل1ن لثر.%Y %لبلد%D %لعرب1ة. .قد ق1ل من

%مِنالعقوبة Hساء %أل!á .تصل %إلساءW لحد نAب %لبلد .ل1س ,ناr من 3ق1ب. 
فل1خبرني من يعر| كم حالة %ختالz %كتشفت .كم منAم %ستع1د مبلغه

حاتم %!3يس
08:05 صباحاً 2013/01/20

بالتوف1ق .%لسد%! من %لله بتنف1ذ %ألعما- %لجل1لة %لتي تقدمAا %لحكومة %لسعو!ية
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%بوحساD (a%ئر)
08:09 صباحاً 2013/01/20

 Yلله يع1ننا على %لزحما%
!.%مي في %حدw %لطرã %لتي تم %العالD عن %غالقAا 

.%لله مدå. R3 %لحل 
.%لشركة 3فضت %جاaتي في ,ال1وم1ن 

.لو %عطو% موxفي %لد.لة %جاW3 يبقى ,مي نفسمة لم يتغ1ر 
كوني مو%vن .%عمل بشركة .التشملنا قرY%3% %لد.لة

ش1خ شمر
08:16 صباحاً 2013/01/20

%لله يطو- عمرr .يعط1ك %لصحة .%لعاف1ة يا سمو %الم1ر
.يا ل1ت %لمسئول1ن يAتموD بتنم1ة %لبلد .محا3بة %لفسا!

Hبو عبد %لله (a%ئر)
08:35 صباحاً 2013/01/20

بعض %لناz بAم سذ%جه غريبة.
فAل من %لمعقو- DH تتحمل %لد.لة قر.I %لمAبل من %لمقترض1ن !!؟؟ ,ذ% كال& فاضي .سو%لف

مجالس.
Hقترضت !3%,م... %لله الي1Aنك سد!,ا ألصحابAا .اليكثر.

HبوMيب (a%ئر)
08:56 صباحاً 2013/01/20

áكبا3 %لسن من %لمسؤ.ل1ن %لعر Öتمنى فتح مستشفى لعال%
.منحAم !.y3 تد3ب1ه عن معنى %الخوy .%لجو%3 .%لدين .%لوvن .ما معنى %لد.- %السالم1ه

ملف عالقي13 (a%ئر)
09:29 صباحاً 2013/01/20

خطوy %يجاب1ة .بالله %لتوف1ق..
ã.عبد %لملك %لر

خط %لتطوير
11:22 صباحاً 2013/01/20

http://www.alriyadh.com/2013/01/20/article802996.html : $ب> &لخب&$

www.alriyadh.com ل$#ا! &ل#0م#ة& Y1#$م0قع ج Dلخب$ م& &[Q

http://www.alriyadh.com/users/profile/117888
http://www.alriyadh.com/users/profile/6412
http://www.alriyadh.com/2013/01/20/article802996.html
http://www.alriyadh.com/

