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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوطن

 فٍصل الولك هدارس تخرٌح حفل ٌرعى الرٌاض أهٍر
  اٌش٠بع: ٚاط

/ 1431ٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، ِغبء أٚي ِٓ أِظ، اٌذفً اٌخزبِٟ ٌّذاسط اٌٍّه ف١ظً ٌٍؼبَ اٌذساعٟ سػٝ أ١ِش ِٕطمخ اٌش٠بع األ١ِش ف١ظً ثٓ ث

ّش ػٍٝ ، ٚرٌه ثّمش اٌّذاسط فٟ دٟ اٌغفبساد ثبٌش٠بع. ٚأٌمٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍّذاسط ع١ٍّبْ اٌفش٠خ وٍّخ ثٙزٖ إٌّبعجخ، لبي ف١ٙب اْ اٌذ١بح ر1431

ُِٕٙ ٚرؼٍّٛا ِٕب، ٚف١ٙب ػّش ِؼٝ ِٚغزمجً آد، ٚفٟ وً ػبَ ٠ىجش األثٕبء وغٕبثً اٌمّخ اٌزٟ اسرٛد ِٓ  شىً ِذطبد، فٟ وً ِذطخ أٔبط رؼٍّٕب

خ فٟ أسع خظجخ ٚعّبء طبف١خ، رشاثٙب ؽب٘ش ِٚبإ٘ب ػزة، ِذ١ٍّٓ ثبألخالق ٚخالطخ اٌؼٍُ، ِٚزّغى١ٓ فٟ عّبء اإلعالَ، ِٚزّث١ٍٓ اٌؼم١ذح اٌظذ١ذ

ٚاٌّؼ١ٓ، ِمذِب اٌزٕٙئخ ٌٍطالة اٌخش٠ج١ٓ. ثؼذ٘ب شب٘ذ أ١ِش اٌش٠بع ٚاٌذؼٛس ف١ٍّب ثؼٕٛاْ "ثٕبح اٌٛؽٓ"، ثُ أٌم١ذ اٌمٛي ٚاٌؼًّ ٌزىْٛ ٌُٙ اٌذاػُ 

أل١ّذ  لظ١ذح شؼش٠خ ثٙزٖ إٌّبعجخ. ٚوشَ األ١ِش ف١ظً ثٓ ثٕذس فٟ خزبَ اٌذفً اٌطالة اٌخش٠ج١ٓ، ٚاٌزمطذ اٌظٛس اٌززوبس٠خ ٌٗ ِغ اٌخش٠ج١ٓ، ثُ

ٚأػشة أ١ِش اٌش٠بع فٟ رظش٠خ طذفٟ ػمت اٌذفً ػٓ عؼبدرٗ ثؤْ ٠ىْٛ ِغ أثٕبئٗ اٌطٍجخ ِٓ ِذاسط اٌٍّه ف١ظً، ِٕٛ٘ب ثٙزٖ اٌؼشػخ اٌغؼٛد٠خ. 

اٌز٠ٓ ٠ؼطْٛ  اٌّذاسط اٌزٟ ٌٙب ثمٍٙب ثبداسرٙب ِٚذسع١ٙب، ٚرذظٝ ثّزبثؼخ ٚاششاف ِٓ ِئعغخ اٌٍّه ف١ظً اٌخ١ش٠خ ِٚٓ أثٕبء اٌٍّه ف١ظً ـ سدّٗ هللا ـ

 .بٔخ ٚاخالص ٌٙزا اٌٛؽٓثظذق ٚأِ

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=265055&CategoryID=5 

 البالد 
 

 شرف حفل سفارة الكاهٍروى .. أهٍر الرٌاض ٌرعى حفل التخرج بودارس الولك فٍصل
 ٚاط –اٌش٠بع 

مخ اٌش٠بع ِغبء أِظ األٚي اٌذفً اٌخزبِٟ ٌّذاسط اٌٍّه ف١ظً ٌٍؼبَ سػٝ طبدت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ ثٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕط

 .ٖ ، ٚرٌه ثّمش اٌّذاسط ثذٟ اٌغفبساد ثبٌش٠بع.ٚفٛس ٚطٛي عّٖٛ ِمش اٌذفً ػضف اٌغالَ اٌٍّى1431ٟ/  1431اٌذساعٟ 

ظً ، ع١ٍّبْ اٌفش٠خ وٍّخ سدت ف١ٙب ثشاػٟ اٌذفً ٚأطذبة ٚثذأ اٌذفً اٌّؼذ ثٙزٖ إٌّبعجخ ثآ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ، ثُ أٌمٝ ِذ٠ش ػبَ ِذاسط اٌٍّه ف١

مجً آد ٚفٟ اٌغّٛ ٚاٌّؼبٌٟ ٚأ١ٌٚبء األِٛس ، ِج١ٕبً أْ اٌذ١بح رّش ػٍٝ شىً ِذطبد فٟ وً ِذطخ أٔبط رؼٍّٕب ُِٕٙ ٚرؼٍّٛا ِٕب ٚف١ٙب ػّش ِؼٝ ِٚغز

رشاثٙب ؽب٘ش ِٚبء٘ب ػزة ِذ١ٍّٓ ثبألخالق ٚخالطخ اٌؼٍُ ، ِٚزّغى١ٓ وً ػبَ ٠ىجش األثٕبء وغٕبثً اٌمّخ اٌزٟ اسرٛد ِٓ أسع خظجخ ٚعّبء طبف١خ 

عّٖٛ ٚاٌذؼٛس فٟ عّبء اإلعالَ ِٚزّث١ٍٓ اٌؼم١ذح اٌظذ١ذخ فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ ٌزىْٛ ٌٗ اٌذاػُ ٚاٌّؼ١ٓ ، ِمذِبً اٌزٕٙئخ ٌٍطالة اٌخش٠ج١ٓ.ثؼذ٘ب شب٘ذ 

 .ٖ إٌّبعجخثُ أٌم١ذ لظ١ذح شؼش٠خ ثٙز” ، ثٕبح اٌٛؽٓ ” ف١ٍّبً ثؼٕٛاْ 

 .د٠خٚوّشَ عّٛ أ١ِش ِٕطمخ اٌش٠بع فٟ خزبَ اٌذفً اٌطالة اٌخش٠ج١ٓ ، ٚاٌزمطذ اٌظٛس اٌززوبس٠خ ٌغّٖٛ ِغ اٌخش٠ج١ٓ ، ثُ أل١ّذ اٌؼشػخ اٌغؼٛ

اٌّغبء أْ أوْٛ ِغ أثٕبئٟ ٚلبي طبدت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ ثٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض فٟ رظش٠خ ٌٛوبٌخ األٔجبء اٌغؼٛد٠خ ػمت اٌذفً : أٔب عؼ١ذ ٘زا 

ؤٚا فٟ اٌطٍجخ ِٓ ِذاسط اٌٍّه ف١ظً ، ٚثال شه ٘زٖ إٌّبعجخ ٟ٘ ِٕبعجبرٕب ج١ّؼب ٌٙزا اٌٛؽٓ ألٔٙب رؼطٟ شجبة ٔب٘غ ٚجذ٠ذ ثخجشاد ٚرؼ١ٍُ ، ٔش

ف١ظً ـ سدّخ هللا ـ اٌز٠ٓ ٠ؼطْٛ ثظذق ِذسعخ ٌٙب ثمٍٙب ثبداسرٙب ِٚذسع١ٙب ٚرذظٝ ثّزبثؼخ ٚأششاف ِٓ ِئعغخ اٌٍّه ف١ظً اٌخ١ش٠خ ِٚٓ أثٕبء اٌٍّه 

 .عبئالً هللا أْ ٠ذفع اٌٛؽٓ ٚأثٕبءٖ فٟ ظً ل١بدرٗ اٌشش١ذح” ، ٚأِبٔٗ ٚاخالص ٌٙزا اٌٛؽٓ

دؼش اٌذفً طبدت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِشؼً ثٓ عؼٛد ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ، ٚطبدت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش خبٌذ ثٓ عٍطبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، ٚطبدت 

 .األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍطبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ، ٚػذد ِٓ أطذبة اٌغّٛ األِشاء ٚاٌّؼبٌٟ ٚأ١ٌٚبء األِٛساٌغّٛ اٌٍّىٟ 

ِٓ جٙخ أخشٜ شّشف طبدت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ ثٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌش٠بع ِغبء أِظ األٚي اٌذفً اٌزٞ ألبِزٗ عفبسح 

 .ٌه ثّمش اٌغفبسح ثذٟ اٌغفبساد فٟ اٌش٠بعاٌىب١ِشْٚ ثّٕبعجخ ا١ٌَٛ اٌٛؽٕٟ ٌجالد٘ب، ٚر
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 . ٚوبْ فٟ اعزمجبي عّٖٛ ٌذٜ ٚطٌٛٗ ِمش اٌذفً اٌغف١ش فٛق اٌؼبدح ِٚفٛع عفبسح جّٙٛس٠خ اٌىب١ِشْٚ ػ١ب ر١جبٟٔ ، ٚأػؼبء اٌغفبسح

 .دؼش اٌذفً ػذدا ِٓ أػؼبء اٌغٍه اٌذثٍِٛبعٟ اٌّؼزّذ٠ٓ ٌذٜ اٌٍّّىخ
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D9%81%D9%84-

%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86-

%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A/ 

 عكاظ

 تٌركز على التدرٌب والتثقٍف والشراكة الوجتوعٍة واالستشارا« فطي»
 ))اٌش٠بع« ػىبظ» 

افطٕٛا ٌفطٓ ِٓ »رؼم١جب ِٓ ِذ٠شح اداسح رٛج١ٗ ٚاسشبد اٌطبٌجبد فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع ١٘ب إٌبطش دٛي ِب ٔششرٗ اٌىبرجخ ١ٍ٘خ اٌّشٛح ثؼٕٛاْ « ػىبظ»رٍمذ 

ذس٠ت، اٌزثم١ف، اٌششاوخ اٌّجزّؼ١خ، ، أوذد أْ رشو١ض اٌجشٔبِج ٌُ ٠مزظش ػٍٝ ٚلب٠خ اٌطالة ِٓ اإلس٘بة، ثً ػٍٝ ِجبالد أسثؼخ ٟ٘ اٌز«االخزطبف

 .االعزشبساد

روشد اٌىبرجخ اٌؼجبسح اٌزب١ٌخ: اٌّششٚع اٌزٛػٛٞ اٌىج١ش اٌزٞ أؽٍك ِٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٚػُّ ػٍٝ ج١ّغ اٌّذاسط ٚطشفذ »ٚفٟ ِب ٠ٍٟ ٔض اٌزؼم١ت: 

 .«اٌٛػٟ ٌذٜ إٌشء ثخطش اإلس٘بةػ١ٍٗ ا١ٌّضا١ٔبد اٌؼخّخ ٚاٌطبلبد اٌجشش٠خ ١ٌشرمٟ ٌٍّغزٜٛ اٌّطٍٛة ِٕٗ ٠ٚشفغ دسجخ 

ِٓ اٌّٙذداد  ٚاػخ ِٓ ٘زٖ اٌؼجبسح أْ اٌىبرجخ ٌُ رطٍغ ػٍٝ اٌذ١ًٌ اٌؼٍّٟ ٌٍجشٔبِج ٚاٌٛث١مخ األعبع١خ ٌٗ ٚاٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ ٚلب٠خ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد

 .(... )اٌغٍٛو١خ ٚاالجزّبػ١خ ٚاٌفىش٠خ

ٍٝ ِجبالد أسثؼخ ٟ٘ )اٌزذس٠ت، اٌزثم١ف، اٌششاوخ اٌّجزّؼ١خ، االعزشبساد(، ٚرّثً اٌٛلب٠خ فٍُ ٠مزظش ػٍٝ اإلس٘بة ٚأّب رشوض اٌؼًّ ثبٌجشٔبِج ػ

رُ  ثبوغبة اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِٙبساد شخظ١خ ٚاجزّبػ١خ، ٚرؼزّذ ػٍٝ ِٙبساد ِىزت اٌزشث١خ ٌذٚي اٌخ١ٍج اٌؼشثٟ، فبٌزذس٠ت ٠زٕبٚي ِٙبساد ػذح

دً اٌّشىالد ثشىً شبًِ، ِٚٙبساد ِبصاي اٌزذس٠ت ف١ٙب فٟ اٌّشادً األٌٚٝ ثزذس٠ت  -ٍٛن اٌزٛو١ذٞ اٌغ -اٌزذس٠ت ػٍٝ جضء ِٕٙب ٟٚ٘: اٌٛػٟ اٌزارٟ

اٌّٙبساد اٌشخظ١خ ٚاالجزّبػ١خ ٌٍّشدٍخ االثزذائ١خ، ٚدمبئت ِب  -أزّبئٟ ٚؽٕٟ  -اٌّذسث١ٓ ٌٍزّىٓ ِٓ اٌزذس٠ت ثب١ٌّذاْ ِٕٚٙب: اٌزشث١خ اإلػال١ِخ إٌبلذح 

 .صاٌذ ل١ذ اإلػذاد

ٛث١خ ّجبي اٌزثم١فٟ رٕٛع ث١ٓ اٌٍٛدبد ٚاٌّغبثمبد ٚسثؾ إٌّب٘ج ثّفَٙٛ اٌٛػٟ ٚاٌٛلب٠خ ٚسعبئً ٔظ١خ ٚرغش٠ذاد فٟ اٌز٠ٛزش ٚأفالَ ٚػشٚع دبعٚاٌ

١بح ذِٚؼبسع ....اٌخ ٚوٍٙب أػّبي رغؼٝ ٌزذم١ك اٌٛػٟ اٌّطٍٛة ٚاٌزذظ١ٓ اٌزارٟ ٚاٌشخظ١خ اٌغ١ٍّخ اإل٠جبث١خ اٌّزضٔخ اٌمبدسح ػٍٝ ِٛاجٙخ اٌ

ب ِٚشىالرٙب ٚاٌٛلٛف فٟ ٚجٗ اٌّٙذداد ثؤٔٛاػٙب. ٚرمذَ اٌششاوبد اٌّجزّؼ١خ ػٍٝ رفبػً اٌّجزّغ ِغ اٌجشٔبِج ٚسػب٠زٗ ثشىً ٚاػخ ٌٚٛ ٔظشٔ

جخ ١ٌٍّضا١ٔبد فٍُ رظشف ١ِضا١ٔبد ٌٍجشٔبِج وّب روشد األخذ ٚأّب أػّبي رطٛػ١خ ِٚجبدساد شخظ١خ ِٚجزّؼ١خ ٚششاوبد ٚدػُ، فًٙ اؽٍؼذ اٌىبر

 ػٍٝ ١ِضا١ٔخ اٌجشٔبِج؟! ًٚ٘ رؼشفذ ػٍٝ أٚجٗ اٌظشف ٌزذىُ ٘زا اٌذىُ؟

ُ ٚأخ١شا .. اٌّجبي اٌشاثغ االعزشبساد ٚ٘زا ِب ال ٠ؼٍّٗ ِٓ ُ٘ ثؼ١ذْٚ ػٓ اٌجشٔبِج ٠ٚزؼّٓ أزشبس ٌجٕخ ِٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ اٌٛصاسح ٌزمذ٠

 .االعزشبساد اٌّجب١ٔخ ٌشػب٠خ اٌفىش ٚاٌغٍٛن

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160525/Con20160525841172.htm 

 اجلزيرة

 بحضور هدٌر هكتب التعلٍن بالسوٌدي

  السدٌري ٌكرم الوتفوقٍي فً ثاًوٌة ضرهاء
 :اٌجبِغ أدّذ - رظ٠ٛش / اٌّذثً ِذّذ - ػشِبء

ِظ ثزخش٠ج ثذؼٛس ِذبفع ػشِبء عٍطبْ اٌغذ٠شٞ ِٚذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌغ٠ٛذٞ ادزفٍذ ثب٠ٛٔخ ػشِبء طجبح أ

دفؼخ ِٓ ؽالثٙب د١ث ثذأ اٌذفً ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٍطبٌت ػجذاٌشدّٓ اٌغ١ذ ثُ أٌمٝ لبئذ اٌّذسعخ األعزبر ػجذهللا 

ثؼذ  2232اٌظ١ّخٟ وٍّخ سدت ف١ٙب ثبٌج١ّغ ٕٚ٘ؤ اٌطالة ػٍٝ ٔجبدُٙ ِز١ّٕب أْ ٠غبّ٘ٛا فٟ رذم١ك سإ٠خ اٌٍّّىخ 

سدت ف١ٙب ثبٌّذبفع ٕٚ٘ؤٖ ػٍٝ رؼ١١ٕٗ ِذبفظب ٌؼشِبء ٚٚجٗ خالي  رٌه أٌمٝ ِذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌغ٠ٛذٞ وٍّخ

وٍّزٗ ػذدا ِٓ اٌشعبئً ٌٍطالة ٚأ١ٌٚبء أِٛسُ٘ ثُ ثذأد ِغ١شح اٌخش٠ج١ٓ، ثؼذ رٌه أٌم١ذ وٍّخ اٌطالة ٚوزٌه ػذد 

دسػب رزوبس٠ب  ِٓ اٌمظبئذ اٌشؼش٠خ ٚفٟ خزبَ اٌذفً رُ رىش٠ُ اٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ ٚاٌّزفٛل١ٓ ثُ لذَ اٌذوزٛس ا١ٌٛعف

ٌّذبفع ػشِبء دؼش اٌذفً سئ١ظ ثٍذ٠خ ػشِبء إٌّٙذط خٍف اٌؼز١جٟ ٚوزٌه سئ١ظ ششؽخ ػشِبء اٌؼم١ذ ِجبسن 

 .آي ع١ٍّبْ
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 اجلزيرة

 21تحتفل بتخرٌح الدفعة « االبتكارٌة»
 :رٛاطً – «اٌجض٠شح»

ذفً اٌخزبِٟ ٌزخش٠ج اٌذفؼخ اٌثب١ٔخ ػششح، رذذ سػب٠خ عّٛ األ١ِش ِذّذ ثٓ عٍطبْ ثٓ ٔظّذ ِذاسط االثزىبس٠خ اٌ

ػجذ اٌؼض٠ض آي عؼٛد، ِٚذ٠ش رؼ١ٍُ اٌش٠بع ِذّذ اٌّششذ، ٚدؼٛس ٌذوزٛس ػجذ اٌشدّٓ ثٓ عؼذ اٌذمجبٟٔ سئ١ظ 

دغ١ٓ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘، ششوخ اٌّذاسط اٌّزمذِخ، ٚػّبد اٌٙض٠ً ِذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌشٚػخ، ٚاٌذوزٛس أعؼذ أثٛ 

ٚاألعزبر ػجذهللا اٌذمجبٟٔ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌألِجبد، اٌٝ جبٔت اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة ٚأ١ٌٚبء االِٛس، د١ث رؼّٓ االدزفبي 

 .ػشٚػب ٌّٛا٘ت اٌطالة فٟ اٌشؼش ٚاإلٌمبء، ٚػشػب ِغشد١ب، ٚف١ٍّب ٚثبئم١ب ػٓ اٌٍّّىخ

ؼبدرٗ ثٙزا اٌذفً اٌزٞ ٚطفٗ ثؤٔٗ أغبٟٔ ادزٜٛ ػٍٝ فمشاد اثذاػ١خ ٚأػشة اٌذوزٛس ػجذ اٌشدّٓ اٌذمجبٟٔ، ػٓ ع

١ِّضح ِششدٗ ٌٍٕفظ أؽشثزٗ ٚأثٙجزٗ ٚاٌذؼٛس، ِش١شا اٌٝ أْ اٌفمشاد ػشػذ ػٍٝ ِغشح ِزغ١ش، ِش١ذا ثبٌؼ١ٍّخ 

ألثٕبئُٙ دزٝ  اإلخشاج١خ ٚاألداء اٌّزمٓ ٌٍطالة، ِمذِب اٌزٕٙئخ ٌٍطالة ٚأ١ٌٚبء أِٛسُ٘ ػٍٝ دػُّٙ اٌّبدٞ ٚاٌّؼٕٛٞ

أٚد أْ أعجً شىشٞ ٌىً ِٓ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ِذّذ اٌذمجبٟٔ ٚلبئذ اٌمغُ « ٠زخشجٛا ِٓ اٌّشدٍخ اٌثب٠ٛٔخ، ٚاػبف:

 .«اٌثبٔٛٞ ٔبجٟ اٌذمجبٟٔ ٌٚالثزىبس٠خ ثىبفخ وٛادس٘ب

ه اٌجّغ ِٓ جٙزٗ لبي ع١ذ ػٛاد ِغئٚي اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ، أْ شّظ اٌزفٛق أششلذ ِٓ جذ٠ذ ثذؼٛس رٌ

٘بٟ٘ اثزغبِخ إٌجبح رشرغُ ػٍٝ لٍٛة اٌجذ ٚاالة ٚاٌطبٌت ٚاٌّؼٍُ، ف١ٕٙئبً ٌٕب « اٌغف١ش اٌّششق اٌغؼ١ذ ٚأػبف:

 .«ج١ّؼب ثٙزا إٌجبح
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