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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض
 أكذ أٌ انًعهى هى انًسؤول عٍ رصذ درجاث انطانب

 ط أال يذخم االختبار ودخىل انبذيم يع انذور انثاَيعهى انًذرست َصح انطانب انًري«: انرياض»انركباٌ نـ 
 يُصٕض انحؽٍٛ –انطٚبض 

عزًس يٍ أكسد االزاضح انعبيخ نهزعهٛى ثًُطمخ انطٚبض أٌ انًعهى ْٕ انًؽئٔل عٍ ضصس َزبئح انزمٕٚى انًؽزًط ٔانسضخبد فٙ انجطَبيح انحبؼٕثٙ انً

هزُظًٛبد انٕظاضح ٔنمبئس/ح انًسضؼخ ركهٛف يؽئٔل/ح عٍ ازذبل انسضخبد ندًٛع انٕظاضح "َظبو َٕض"، ٔشنك يٍ ٔالع كشٕف انسضخبد ٔفمب ن

 .ْـ4/9/1431ْـ ٔاغالق انسضخبد نهسٔض انثبَٙ  22/8/1431انًٕاز، ٔحسزد آذط يٕعس إلغالق انسضخبد انسٔض األٔل 

يٍ ذالل انكشٕف انًصسضح يٍ َظبو َٕض ٔيطبثمزٓب ٔأشبض يسٚط االذزجبضاد ٔانمجٕل أًٍٚ ثٍ يحًس انطكجبٌ، انٗ أٌ رسلٛك زضخبد انطالة ٚزى 

ٛخ لجم يع أٔضاق اإلخبثبد، ٔرؽُس يًٓخ انًطبثمخ نهدُخ انزسلٛك ثبنًسضؼخ ٔال ٚكزفٙ ثًعهى انًبزح فمظ، ٔٚزى طجبعخ انًؽٕزاد نهًطاخعخ انُٓبئ

 .اغالق انسضخبد ثى طجبعخ انًجٛضبد ٔانشٓبزاد

ذزجبض َٓبٚخ انفصم أل٘ طبنت أ طبنجخ زذم االذزجبض يًٓب كبَذ األؼجبة"، زاعٛبً انٗ رمسٚى االؼزشبضح ٔحصض انطكجبٌ لبئالً "ال ٚدٕظ اعبزح ا

لسضرٓى انًُبؼجخ نهطالة انصٍٚ ٚعبٌَٕ يٍ ظطف صحٙ لجم زذٕنٓى االذزجبض ثعسو زذٕنّ ٔرؤخٛهّ نهسٔض انثبَٙ أٔ ثسٚهّ يب نى ٚكَٕٕا يزؤكسٍٚ يٍ 

 .عهٗ أزائّ ٔرحًم يؽئٔنٛخ شنك

افمخ ٔأضبف "أٌ انغبئجٍٛ ثؤعصاض يمجٕنخ فٛدطٖ نٓى االذزجبضاد انجسٚهخ نهغبئجٍٛ/ انغبئجبد ْٔٙ يٍ صالحٛبد لبئس/ح انًسضؼخ زٌٔ انحبخخ نًٕ

ٕف، ازاضح االذزجبضاد ٔانمجٕل"، يٓٛجبً ثبنًساضغ انٗ حصط انطالة انًكًهٍٛ ٔانًكًالد فٙ انسٔض األٔل ثعس اغالق انسٔض األٔل ٔردٓٛع انكش

دسأل ٔاضبفخ اندسأل انربصخ ثبنسٔض انثبَٙ فٙ َظبو َٕض، ٔرجهٛغ انطالة ٔانطبنجبد انًكًهٍٛ ثًٕاز االذزجبض ٔرؽهًٛٓى اشعبضاد اإلكًبل ٔان

 .لجم ثساٚخ اذزجبضاد انسٔض انثبَٙ ٔرٕلٛعٓى ثبنعهى

http://www.alriyadh.com/1505048 

 الرياض

 «زو وعزو وًَاءح»تطهك انعذد األول بـ« وهج انشرق»
، ٔانزٙ رضًُذ افززبحٛزٓب كهًخ شاد يضبيٍٛ ٔطُٛخ كجٛطح «ْٔح انشطق»أطهك يكزت انزعهٛى ثشطق انطٚبض اإلصساض األٔل نُشطح 

 .«ٔطٍ انشًٕخ ٔانعهٛبء.. حعو ٔععو ًَٔبء»رحذ شعبض 

اْزًبيٓب ثجُبء  -حفظّ هللا-ًبٌ ثٍ عجس انععٚع ٔأكسد كهًخ االفززبحٛخ عهٗ يٕاصهخ انًًهكخ فٙ عٓس ذبزو انحطيٍٛ انشطٚفٍٛ انًهك ؼه

 .اإلَؽبٌ انؽعٕز٘، ٔرٕفٛط ؼجم انحٛبح انكطًٚخ نّ، اًٚبَبً يُٓب ثؤٌ اعساز انًٕاطٍ انصبنح ٚحزبج رعهًٛبً يزًٛعاً 

ذ لٛى أًْٓب حٕاضاً يع يسٚط عبو انزعهٛى ثًُطمخ انطٚبض يحًس انًطشس، رططق يٍ ذالنّ انٗ انزطكٛع عهٗ ؼ« ْٔح انشطق»ٔأخطد 

 .اإلذالص، األيبَخ ٔانًٕاطُخ، كًب رحسس عٍ أًْٛخ ركطٚى أثُبء شٓساء انٕاخت، اَطاللبً يٍ انًؽئٔنٛخ االخزًبعٛخ

فٙ حفم ثحضٕض ز. عجسهللا انظبفط٘ يسٚط انًكزت، ٔؼعٛس انعْطاَٙ انًؽبعس « ْٔح انشطق»ٔزشٍ يكزت انزعهٛى ثشطق انطٚبض، 

 .ٚع يؽئٔل انسعى ٔانطعبٚخ، ٔعسز يٍ ٔؼبئم اإلعالو ٔانزطثٍٕٚٛ ٔفطٚك رحطٚط انًدهخنهشئٌٔ انًسضؼٛخ، َٔبصط اندس

ٔلسو صبنح آل طهحبة ضئٛػ انزحطٚط، شطحبً عٍ فكطح انًدهخ، ٔضإٚزٓب، ٔططٚمخ اعسازْب ٔرُفٛصْب رحطٚطٚبً ٔفُٛبً حزٗ انطجبعخ، 

 .نزعهًٛٙيؽزشطفبً ضإاْب انًؽزمجهٛخ، كبضس ٚمسو اندسٚس ٔانًفٛس نهًٛساٌ ا
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ٔٚضى فطٚك انعًم، َبصط اندسٚع، حؽٍٛ انحطثٙ، عجسانؽالو انثًٛط٘، عجس هللا انؽهًٛٙ، يبخس انزٕٚدط٘، ثسض انًطٛط٘، عدطاٌ 

 .انؽجٛعٙ، يُصٕض انعزٛجٙ، ؼعس انعُع٘، ٔيعزع عجبغ

http://www.alriyadh.com/1505017 

 الوطن

 وإخىاَه عجالٌ جائزة يرعى انرياض أيير
ُطمخ انطٚبض األيٛط فٛصم ثٍ ثُسض ثٍ عجسانععٚع، انزُٓئخ نهًزفٕلٍٛ، ٔانزمسٚط ٔانشكط نهمبئًٍٛ عهٗ خبئعح عدالٌ لسو أيٛط ي

ٔاذٕاَّ نزكطٚى انطالة انًزفٕلٍٛ ثًطاحم انزعهٛى انًرزهفخ، ذالل رشطٚفّ حفم ْصِ اندبئعح، ٔكصنك انحبفظٍٛ نكزبة هللا يٍ 

طبنجب ٔطبنجخ. ثحضٕض ضئٛػ يدهػ ازاضح انشطكخ عدالٌ انعدالٌ، َٔبئت ضئٛػ  211أؼطرٙ انعدالٌ ٔانعٛس انجبنغ عسزْى 

يدهػ اإلزاضح يحًس انعدالٌ، َٔبئت انًسٚط انعبو فٓس انعدالٌ، ٔخًع كجٛط يٍ أؼطرٙ انعدالٌ ٔانعٛس، فٙ فُسق ثبنطٚزع 

  .كبضنزٌٕ ثبنطٚبض يئذطاً 

ٍ أثُبء ْصِ األؼطح انكطًٚخ انصٍٚ ٚعًهٌٕ ٔٚدزٓسٌٔ فٙ ذسيخ ٔطُٓى ٔلبل أيٛط انطٚبض، اٌ "خبئعح انعدالٌ" نٓصا انُشء ي

  .ثال كهم، نٓى يٕالف يشٕٓزح ٔأعًبل رؽدم ثًساز يٍ شْت ألَٓى ٚمٕيٌٕ ثسٔض ْبو خسا فٙ يؽٛطح االلزصبز انٕطُٙ

كطًٚٓى ُٚجع يٍ اْزًبو انٕطٍ يٍ خبَجّ أٔضح عدالٌ انعدالٌ: أٌ "احزفبء أؼطرٙ انعدالٌ ٔانعٛس ثؤثُبئٓى انًزفٕلٍٛ ؼُٕٚبً ٔر

ثؤثُبئّ انًْٕٕثٍٛ عهًٛبً، ًٔٚثم زعًبً نطأغ انًبل انجشط٘ انًئْم ٔانمبزض يٍ شجبة ٔأثُبء انٕطٍ نًس ثهسَب ثبنُٕاثغ يٍ أثُبئّ 

  ."ثًرزهف انًدبالد

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=264690&CategoryID=2 

 البالد

 يذرست بانرياض 0044أكثر يٍ يهيىٌ طانب وطانبت يذرسىٌ في 
 انجالز –انطٚبض 

ْــ ْٕٔ عجبضح 1431/ 1436أصسضد اإلزاضح انعبيخ نهزطثٛخ ٔانزعهٛى ثًُطمخ انطٚبض يًثهخ ثبزاضح رمُٛخ انًعهٕيبد انسنٛم اإلحصبئٙ نهعبو

ٔانًعبْس انحكٕيٛخ ٔاألْهٛخ نهجٍُٛ ٔانجُبد انزبثعخ إلزاضح رعهٛى عٍ ثطبلبد احصبئٛخ رشزًم عهٗ خسأل احصبئٛخ شبيهخ عٍ انًساضغ 

هٛى انطٚبض فٙ يرزهف انًطاحم انسضاؼٛخ . ٔثحؽت االحصبئٛخ انحسٚثخ فمس ثهغ عسز انطالة فٙ انًساضغ انزبثعخ نإلزاضح انعبيخ نهزطثٛخ ٔانزع

ًطاحم انثالس االثزسائٛخ ٔانًزٕؼطخ ٔانثبَٕٚخ انحكٕيٛخ يسضؼخ نه 1941( انف طبنت ٚسضؼٌٕ فٙ  532118ثًُطمخ انطٚبض نهجٍُٛ ) 

ب 31053ٔاالْهٛخ رشًم طالة انزطثٛخ انربصخ ٔانزعهٛى انهٛهٙ ٔاألخُجٙ فًٛب ثهغ عسز يعهًٙ يُطمخ انطٚبض أكثط يٍ)  ًً  . ( يعه

(  48101عهًبد يُطمخ انطٚبض ) ( يسضؼخ فًٛب ثهغ عسز ي 2640( ٚسضؼٍ فٙ )  588242كًب ثهغ عسز انطبنجبد فٙ خًٛع انًطاحم ) 

 يعهًخ

ٔفٙ ْصا انصسز أٔضح يسٚط ازاضح رمُٛخ انًعهٕيبد ثزعهٛى انطٚبض األؼزبش ذبنس يحًس انصٛربٌ أٌ اصساض انسنٛم اإلحصبئٙ ٚؤرٙ اَطاللب 

مخ ٔيٕثمخ عٍ انًٛساٌ يٍ حطص ازاضح رمُٛخ انًعهٕيبد عهٗ ذسيخ يزرص٘ انمطاض ٔاندٓبد انًرزهفخ يٍ ذالل رعٔٚسْى ثبحصبئٛبد زلٛ

انزطثٕ٘ ثٓسف اذزصبض انٕلذ ٔاندٓس ٔرؽطٚع انحصٕل عهٗ انًعهٕيبد ٔرجبزنٓب ثٍٛ اإلزاضح ٔيرزهف اندٓبد شاد انعاللخ ٔانجبحثٍٛ نسفع 

عبْس عهًٛخ انزحؽٍ ٔانزطٕٚط نهعًهٛخ انزعهًٛٛخ ٔخٕزح انًرطخبد . ٔٚزضًٍ انسنٛم ثٛبَبد احصبئٛخ يرزصطح ألعساز انًساضغ ٔانً

انحكٕيٛخ ٔانزطثٛخ انربصخ ٔاألْهٛخ ٔاألخُجٛخ ٔانفصٕل اضبفخ انٗ أعساز انطالة ٔانطبنجبد ٔانًعهًٍٛ ٔانًعهًبد ٔانٕكالء ٔانٕكٛالد 

 .ٔانًسٚطٍٚ ٔانًسٚطاد فٙ يرزهف انًطاحم انسضاؼٛخ االثزسائٛخ ٔانًزٕؼطخ ٔانثبَٕٚخ
https://www.albiladdaily.com/%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-

%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86-

%D9%81%D9%8A-4500-%D9%85%D8%AF/ 
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 البالد

 يعهذ انُىر يقيى حفهه انختايي ويكرو يعهًيه انًتًيزيٍ
 زانجال –انطٚبض 

ثحضٕض يسٚط ازاضح انزطثٛخ انربصخ ثبإلزاضح انعبيخ نهزعهٛى  1431_  1436ألبو يعٓس انُٕض حفهّ انرزبيٙ نهعبو انسضاؼٙ 

 .ثًُطمخ انطٚبض األؼزبش عجسانطحٛى ثٍ عجسانطحًٍ آل انشٛد

 . ٔ يسٚط ازاضح انعٕق انجصط٘ ثبنٕظاضح انسكزٕض عجسهللا ثٍ َٕفم انطثٛعخ

 .ًذ ظٚبضح انًعطض انفُٙ ٔانًطافك انطٚبضٛخ انزٙ رى ردسٚسْب يئذطا ثبنًعٓسٔلجم ثساٚخ انحفم ر

ثى ثسة انحفم ثآٚبد يٍ انمطآٌ انكطٚى. ثى كهًخ نًسٚط يعٓس انُٕض األؼزبش فٓس ثٍ عجسهللا انحهٛجخ . فكهًخ انطالة انرطٚدٍٛ كًب 

 .كطًٚٓى ثزمسٚى انٓساٚب انزصكبضٚخ ٔشٓبزاد انشكطرضًٍ عطضب يؽطحٛب لسيّ طالة انًعٓس.ثى ثسأد يؽٛطح انرطٚدٍٛ رجعٓب ر

 .ٔذالل انحفم رى ركطٚى انًعهًٍٛ انًزًٛعٍٚ ثبنًعٓس ٔانفطق انفبئعح فٙ انًؽبثمبد ٔاألَشطخ انطٚبضٛخ ٔانثمبفٛخ

ٔندًٛع ٔلس عجط يسٚط ازاضح انزطثٛخ انربصخ األؼزبش عجسانطحٛى ثٍ عجسانطحًٍ آل انشٛد عٍ شكطِ ٔايزُبَّ نًسٚط انًعٓس 

انًعهًٍٛ كًب أثسٖ فرطِ ثبنطبنت انكفٛف انص٘ نسّٚ يٓبضاد ٔيٕاْت يزعسزح رظٓط حزًب يزٗ يب رٕفطد نٓب انفطصخ انًُبؼجخ 

 ٔانزشدٛع ٔانزٕخّٛ انؽهٛى يٍ انًعٓس

https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85-

%D8%AD%D9%81%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B9%D9%84/ 

 


