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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض

 طبٍباً وطبٍبت ٌشرفوٌ عهى صحت انطهبت خالل االخخباراث  81
 ِٕظٛس اٌؾغ١ٓ -اٌش٠بع 

ؽج١جخ ربثؼ١ٓ ٌٍظؾخ اٌّذسع١خ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بع فٟ اإلششاف ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ؽج١جبً ٚ ٠11شبسن 

ِذسعخ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ٚرٌه رؾذ شؼبس اِزؾبْ  11ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد أصٕبء رأد٠زُٙ ٌالخزجبساد ؽ١ش رُ رخظ١ض ِشوض طؾٟ فٟ 

 .ثظؾخ ٚأِبْ

اٌظؾخ اٌّذسع١خ، أْ اإلداسح رغؼٝ إٌٝ عالِخ أٞ ؽبٌت أصٕبء أداء االخزجبساد ٚاٌؾشص ٚأٚػؼ د. ٚؽ١ذ ثٓ ِشصٚق اٌخ١ّظ ِذ٠ش 

ػٍٝ رٛػ١زُٙ طؾ١ب ػٍٝ األش١بء اٌزٟ ٠زٛعت ػ١ٍُٙ رٕبٌٚٙب، ٚاألش١بء اٌزٟ ٠مٍٍْٛ ِٕٙب. وّب رمَٛ ٘زٖ اٌّشاوض اٌظؾ١خ ثبٌزذخً 

ذٜ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ِب ع١ىْٛ ٌٗ األصش اٌط١ت فٟ ر١ٙئخ األعٛاء اٌغش٠غ ٚاٌّجىش ٌٍؾبالد اٌطبسئخ ٚرم١ًٍ اٌشؾٓ إٌفغٟ اٌضائذ ٌ

. وّب رمَٛ ٘زٖ اٌّشاوض ثشطذ اٌؾبالد ٚاٌّّبسعبد اٌغٍج١خ ِٓ -ثئرْ هللا-ٚاٌغجً اٌزٟ ِٓ شأٔٙب رؾم١ك إٌغبػ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد 

 .الي اٌؼبَ اٌّمجًاٌطالة ٚاٌؼًّ ػٍٝ دساعزٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرمذ٠ُ اٌجشاِظ اٌؼالع١خ ٚاٌزٛػ٠ٛخ ٌٙب خ

ِمشاً ٌإلششاف اٌظؾٟ ٌٍجٕبد، ٚرمذَ ٘زٖ اٌّمشاد اٌخذِخ إٌٝ  23ِمشاً ٌإلششاف اٌظؾٟ ٌٍج١ٕٓ ٚ 94ٚأػبف أْ اإلداسح ٚػؼذ 

 .ع١ّغ اٌّذاسط فٟ اٌؾٟ، إٌٝ عبٔت رمذ٠ُ االعزشبساد اٌطج١خ ٌغ١ّغ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ

http://www.alriyadh.com/1503794 

 الرياض

 أنف يعهى وإداري نحركت اننقم بانرٌاض 71«: انرٌاض»نـانعًري 
 ِٕظٛس اٌؾغ١ٓ -اٌش٠بع 

ػمذد ٌغٕخ شؤْٚ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ إداسح اٌزؼ١ٍُ ِٚىبرت اٌزؼ١ٍُ اعزّبػٙب أِظ، ثشئبعخ ِذ٠ش شؤْٚ اٌّؼ١ٍّٓ د. ؽّذاْ اٌؼّشٞ، ثمبػخ 

 .االعزّبػبد ثبإلداسح

ّ٘ٙب، ١ِضا١ٔبد اٌّذاسط ٌٍؼبَ اٌمبدَ، ٚاٌّذسعخ اٌّؾذصخ فٟ وً ِىزت إلدساعٙب ٚرؼّٓ االعزّبع ِٕبلشخ ػذد ِٓ اٌّٛػٛػبد ِٓ أ

ِذسعخ، ٚؽشوخ إٌمً اٌذاخٍٟ؛ ؽ١ش ٠زٛلغ أْ ٠ىْٛ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٌٙب أوضش  23فٟ ؽشوخ إٌمً اٌذاخٍٟ ٚاٌّزٛلغ أْ ٠ىْٛ ػذد٘ب 

غ اٌزشى١الد اٌّذسع١خ ٚاإلششاف١خ ٚوزٌه اٌّفشغ١ٓ ٌٍذساعخ أٌف ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ اٌىبدس اٌزؼ١ٍّٟ ٚاالداسٞ، إٌٝ عبٔت رفش٠ 11ِٓ 

 .ِؼٍّب ِٚؼٍّخ 132ٚاٌجبٌغ ػذدُ٘ 

http://www.alriyadh.com/1503625 

 الرياض

 ٌوقف انخصرف فً أثاد انًذارس دوٌ يوافقت« حعهٍى انرٌاض»
 ِٕظٛس اٌؾغ١ٓ -اٌش٠بع 
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سط اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ثؼذَ إعمبؽ ػٙذ اٌشع١غ اٌزٟ ٌذ٠ُٙ إال ثؼذ أخز ِٛافمخ شذدد اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ػٍٝ ع١ّغ ِذا

 .إداسح اٌزغ١ٙضاد اٌّذسع١خ ٚإداسح رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚإداسح اٌّجبٟٔ ػٍٝ ث١غ اٌشع١غ

غبػذ اٌّذ٠ش أٚػؼ رٌه ِذ٠ش اٌزغ١ٙضاد اٌّذسع١خ ؽغٓ اٌّغبِظ أصٕبء اعزّبع ٌغٕخ االعزؼذاد ثبإلداسح ثشئبعخ ٔبئت سئ١ظ اٌٍغٕخ ِ

 .اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ٌٍشؤْٚ اٌّذسع١خ ٌٍٚشؤْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽّذ اٌش١ٕجش

ٚأشبس ِذ٠ش شؤْٚ اٌّؼ١ٍّٓ د. ؽّذاْ اٌؼّشٞ إٌٝ أْ اإلداسح أػبفذ ػّٓ سغجبد إٌمً اٌّذاسط اٌّؾذصخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد 

ال ثؼذ اٌزأوذ ِٓ ػذَ ٚعٛد أٞ ػغض فٟ اٌّؼ١ٍّٓ، ثغجت ػذَ ظٙٛس ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد، ٌٚىٓ ٌٓ ٠زُ رؾ٠ًٛ اٌشغجبد ػ١ٍٙب إ

 .ؽشوخ اٌٛصاسح ٌٍٕمً اٌخبسعٟ ٚاٌزٟ ٠زؼؼ ِٓ خالٌٙب وُ ػذد إٌّم١ٌٛٓ إٌٝ رؼ١ٍُ اٌش٠بع ٚوُ إٌّم١ٌٛٓ ِٕٙب

 .ؽًِذسعخ ٌٍج١ٕٓ ٚثّخزٍف اٌّشا 19ِذسعخ ثٕبد ٚ 11ِذسعخ عذ٠ذح ِٕٙب  23ٚأػبف ثأْ ػذد اٌّذاسط اٌّؾذصخ 
http://www.alriyadh.com/1503627 

 الرياض

 سهطاٌ انذاٌم فً ريت هللا
أزمً إٌٝ سؽّخ هللا رؼبٌٝ عٍطبْ ثٓ ػجذاٌشؽّٓ ثٓ عؼٛد اٌذا٠ً ِذ٠ش ِذاسط سٚاد اٌغض٠شح ػٓ ػّش ٠ٕب٘ض اٌضب١ٔخ ٚاٌغز١ٓ ػبِبً، 

فٟ ِؾبفظخ ِشاد، ٠ٚزمجً اٌؼضاء ػٍٝ  -سؽّٗ هللا  -ذ ٚلذ أد٠ذ اٌظالح ػٍٝ اٌفم١ذ ثؼذ طالح ػظش ٠َٛ أِظ األٚي ثغبِغ اٌٍّه فٙ

 3241992921ٚاثٓ اٌفم١ذ اٌذوزٛس ِشؼً  3222993213عٛاي أخ١ٗ إثشا١ُ٘ 

اٌش٠بع( رزمذَ ثخبٌض اٌؼضاء ٚاٌّٛاعبح إٌٝ خبي اٌفم١ذ اٌش١خ ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌغ١ٍُ ٚاٌٝ إخٛح اٌفم١ذ األعزبر ِؾّذ ٚاٌٍٛاء )

١ُ ٚاٌؼ١ّذ خبٌذ ٚػجذاٌؼض٠ض ٚاٌٝ أثٕبء اٌفم١ذ اٌذوزٛس ِشؼً ٚػجذاٌشؽّٓ ِٚؾّذ ٚػجذهللا ٚاٌٝ صٚعخ اٌفم١ذ عؼٛد ٚاألعزبر اثشا٘

ٚثٕبرٗ ٚاٌٝ وبفخ أفشاد أعشح )اٌذا٠ً( فٟ ِشاد ٚاٌش٠بع، عبئ١ٍٓ اٌٌّٛٝ ػض ٚعً أْ ٠زغّذ اٌفم١ذ ثٛاعغ سؽّزٗ ٚسػٛأٗ ٚأْ 

 .جش ٚاٌغٍٛا٠ْغىٕٗ فغ١ؼ عٕبرٗ ٚأْ ٠ٍُٙ أٍ٘ٗ ٚر٠ٚٗ اٌظ

 .(إٔب هلل ٚإٔب إ١ٌٗ ساعؼْٛ)

http://www.alriyadh.com/1503656 

 البالد

 طبٍبا وطبٍبت ٌشرفوٌ عهى صحت انطالب وانطانباث 81
 اٌجالد -اٌش٠بع

طالة ٚاٌطبٌجبد اصٕبء ؽج١جب ٚؽج١جخ ربثؼْٛ ٌٍظؾخ اٌّذسع١خ ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع فٟ اإلششاف ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌظؾ١خ ٌٍ ٠11شبسن 

 . ِذسعخ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ٚرٌه رؾذ شؼبس اِزؾبْ ثظؾخ ٚأِبْ 11رأد٠زُٙ ٌالخزجبساد ؽ١ش رُ رخظ١ض ِشوض طؾٟ فٟ 

طؾ١ب ٚاٚػؼ ِذ٠ش اٌظؾخ اٌّذسع١خ د. ٚؽ١ذ ثٓ ِشصٚق اٌخ١ّظ اْ االداسح رغؼٝ اٌٝ عالِخ أٞ ؽبٌت اصٕبء أداء االخزجبساد ٚاٌؾشص ػٍٝ رٛػ١زُٙ 

سئخ ٚ رم١ًٍ االش١بء اٌزٟ ٠زٛعت ػ١ٍُٙ رٕبٌٚٙب ، ٚاالش١بء اٌزٟ ٠مٍٍْٛ ِٕٙب. وّب رمَٛ ٘زٖ اٌّشاوض اٌظؾ١خ ثبٌزذخً اٌغش٠غ ٚاٌّجىش ٌٍؾبالد اٌطب ػٍٝ

ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ثأرْ اٌشؾٓ إٌفغٟ اٌضائذ ٌذٜ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد. ِّب ع١ىْٛ ٌٗ االصش اٌط١ت فٟ ر١ٙئخ االعٛاء ٚاٌغجً اٌزٟ ِٓ شأٔٙب رؾم١ك إٌغبػ 

ٌزٛػ٠ٛخ ٌٙب خالي هللا. وّب رمَٛ ٘زٖ اٌّشاوض ثشطذ اٌؾبالد ٚ اٌّّبسعبد اٌغٍج١خ ِٓ اٌطالة ٚ اٌؼًّ ػٍٝ دساعزٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرمذ٠ُ اٌجشاِظ اٌؼالع١خ ٚا

 .اٌؼبَ اٌمبدَ

جٕبد. ٚرمَٛ ٘زٖ اٌّمشاد ثزمذ٠ُ اٌخذِخ اٌٝ ع١ّغ اٌّذاسط ِمشا ٌإلششاف اٌظؾٟ ٌٍ 23ِمشا ٌإلششاف اٌظؾٟ ٌٍج١ٕٓ ٚ  94ٚاػبف اْ االداسح البِذ 

 .فٟ اٌؾٟ. اٌٝ عبٔت رمذ٠ُ االعزشبساد اٌطج١خ ٌغ١ّغ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ

https://www.albiladdaily.com/81-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A7-

%D9%88%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-

%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7/ 

 االقتصاديت

 فً نفوس اننشء« انخحانف»نخعزٌز أهذاف 

 «قواث انخحانف»افخخارا بقٍادة انًًهكت .. يذرست حخصص قاعاث االخخباراث بأسًاء 
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 عبد السالم الثميري من الرياض

٠ٛخ ٌالفزخبس ثم١بدح اٌغؼٛد٠خ ٌمٛاد اٌزؾبٌف اإلعالِٟ، ٚاػزضاصا ٚفخشا ثأ٘ذاف ِٕٚطٍمبد اٌزؾبٌف، ششػذ ِذسعخ فٟ رخظ١ض فٟ خطٛح رشث

 .لبػبد ٌغبْ االخزجبساد ثأعّبء اٌذٚي اٌّشبسوخ، ٚرٌه ٌغشط ل١ُ اٌٛؽذح اإلعال١ِخ ٚاٌزؼبْٚ

اٌذٚي اٌّشبسوخ فٟ اٌزؾبٌف اإلعالِٟ ؽ١ش اللذ اٌّجبدسح إشبدح ِغزّؼ١خ فٟ  ٚاعزجذٌذ اٌّذسعخ أعّبء لبػبد االخزجبساد االػز١بد٠خ ثأعّبء

 .ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٚاطف١ٓ رٌه ثأٔٗ ٠غُٙ فٟ رؼض٠ض ل١ُ االٔزّبء اٌٛؽٕٟ

اٌزٟ رؼضص ِٓ أ٘ذاف اٌزؾبٌف فٟ ٔفٛط إٌشء، ِٓ أعً إسعبء دػبئُ األِٓ ٚاألِبْ ٠ٚشٜ رشث٠ْٛٛ أْ ِضً ٘زٖ اٌّجبدساد رأرٟ وأؽذ اٌخطٛاد 

 .ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌٛؽٓ ِزّبعىب
 

بد ٠ٚمٛي ِؾّذ اٌؼز١جٟ لبئذ صب٠ٛٔخ اثٓ أثٟ ؽبرُ فٟ اٌش٠بع، اٌزٟ أؽٍمذ ِجبدسح إؽالق اعُ اٌذٚي اٌّشبسوخ فٟ اٌزؾبٌف اإلعالِٟ ػٍٝ لبػ

ٌه ٠أرٟ رمذ٠شا ٌٍذٚس اٌىج١ش ٚاٌٙذف األعّٝ إلٔشبء ٘زا اٌزؾبٌف اٌزٞ ٠أرٟ ِٓ ِٕطٍك غشط اٌٛؽذح اإلعال١ِخ، االخزجبساد ثبٌّذسعخ، إْ ر

 .ٚاالػزضاص ثٙب ٚاٌفخش ثب٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ، ٚإؽالع أع١بي اٌّغزمجً ػٍٝ دٚس اٌغؼٛد٠خ فٟ ل١بدح ٘زا اٌزؾبٌف ٚاٌؼًّ ػٍٝ رأع١غٗ ٚإٔشبئٗ

ف رشثٛٞ، أْ رؼض٠ض ل١ُ االٔزّبء اٌٛؽٕٟ ِطٍت أعبعٟ ٚػشٚسح ٍِؾخ الثذ أْ ر١ٌٛٙب اٌّؤعغبد اٌزشث٠ٛخ ِٓ عبٔجٗ أوذ طبٌؼ اٌؾبسصٟ ِشش

ٌؼٕف ِٚؤعغبد اٌزٛع١ٗ اٌٛؽٕٟ ػٕب٠خ فبئمخ، ٚالثذ ِٓ رىش٠ظ اٌغٙٛد ٌغشط ِفب١ُ٘ االٔزّبء ٚاٌم١ُ فٟ أر٘بْ اٌشجبة، ٚإثؼبدُ٘ ػٓ وً ِظب٘ش ا

 .زطٛعٚاٌزطشف ٚرؼض٠ض صمبفخ اإلٔغبص ٚاٌ

١٠ٛٓ فٟ ٚأشبس إٌٝ أْ ػٍٝ ع١ّغ اٌزشث١٠ٛٓ إثشاص ِب رمَٛ ثٗ اٌٍّّىخ ِٓ عٙٛد فٟ خذِخ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ، ِش١شاً إٌٝ أْ ِجبدسح اٌمبدح اٌزشث

 .اٌّذاسط فٟ رمذ٠ش عٙٛد اٌٛؽٓ، رذي ػٍٝ ؽظ رشثٛٞ، ٚرٌه رمذ٠شا ٚػشفبٔبً ٌّب لذِٗ ٘ٛالء اٌشٙذاء فٟ اٌذفبع ػٓ اٌٛؽٓ ٚأٍ٘ٗ

ؾذٚد ٠أرٟ رٌه فٟ اٌٛلذ اٌزٞ خظظذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ثشاِظ رؼٕٝ ثزىش٠ُ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد أثٕبء اٌغٕٛد اٌّظبث١ٓ ٚاٌشٙذاء ٚاٌّشاثط١ٓ ػٍٝ اٌ

 .اٌغٕٛث١خ، رمذ٠شا ٌذٚس آثبئُٙ فٟ اٌزٚد ػٓ اٌٛؽٓ

بٌجبد أثٕبء اٌغٕٛد اٌجٛاعً اٌّشاثط١ٓ ػٍٝ اٌؾذ اٌغٕٛثٟ، ٚأٚػؾذ اٌٛصاسح أْ رٌه اٌزىش٠ُ ٠أرٟ أطاللب ِٓ ِغؤ١ٌٚخ اٌٛصاسح رغبٖ اٌطالة ٚاٌط

ل١ُ اٌٛالء  ٚأثٕبء اٌغٕٛد اٌشٙذاء ٚاٌّظبث١ٓ فٟ األؽذاس اٌّؤعفخ اٌزٟ رؼشػذ ٌٙب إٌّبؽك اٌغٕٛث١خ، رمذ٠شا ٌٙزٖ اٌفئخ اٌغب١ٌخ، ٚسغجخ فٟ رؼض٠ض

 .ٚاالٔزّبء ٌٍٛؽٓ، ٚدػُ اٌٍؾّخ اٌٛؽ١ٕخ ث١ٓ أثٕبء اٌٍّّىخ
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عٛاً ٘بدئبً ٌطالة ٚؽبٌجبد ِذاسط إٌّطمخ رؾبٚي أْ رخٍك »٠شددْٚ ػجبسح رمٛي: « رؼ١ٍُ اٌش٠بع»ظً اٌّغؤٌْٚٛ فٟ 

إال أْ ٘زٖ اٌؼجبسح ػٍٝ ِب ٠جذٚ، ١ٌغذ إال سعبٌخ ٠ٛعٙٛٔٙب إٌٝ ٚعبئً اإلػالَ ٌٕشش٘ب ػٍٝ اٌّأل، ٚال رغذ دٚس٘ب «. اٌّذاسط

 اٌؾم١مٟ ث١ٓ لبئذٞ ٚلبئذاد ثؼغ اٌّذاسط. ِّب لذ ٠ؼطش ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ ٔفغٗ إٌٝ اٌزذخً أؽ١بٔبً، وّب فٟ ٘زٖ اٌّشح.

ؾٛادس اٌزٟ ثشٕ٘ذ ػٍٝ رٌه، ِب ٚلغ ٌطبٌجبد االٔزغبة اٌالرٟ ثذأْ اخزجبسارٙٓ ِطٍغ األعجٛع اٌغبسٞ فٟ إؽذٜ ٚث١ٓ اٌ

(، اٌزبثؼخ ٌّىزت اٌزؼ١ٍُ فٟ شّبي اٌش٠بع، اشزى١ٓ ِٓ اٌمغٛح فٟ رؼبًِ ِؼٍّبد اٌّذسعخ 139اٌضب٠ٛٔبد ثؾٟ االصد٘بس )

ٔٙٓ ِزطفالد ػٍٝ اٌّذسعخ، ف١ّب ٌٛؽذ ثؼغ اٌّؼٍّبد ثّّبؽٍزٙٓ ِؼٙٓ، ِٓ خالي سفغ أطٛارٙٓ ػ١ٍٙٓ، ٚاػزجبس٘ٓ ٚوأ

 فٟ اخزجبسارٙٓ اٌظجبؽ١خ.

ثأعّبئٙٓ( أٚػؾٓ أٔٙٓ رمذِٓ إلعشاء اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌؼبَ « اٌؾ١بح»ؽبٌجخ )رؾزفع  21ؽبٌجبد االٔزغبة اٌجبٌغ ػذد٘ٓ ٔؾٛ 

ٌُ ٔغذ إال وً إعؾبف ٚرزِش، عٛاًء »، ٚلٍٓ: «ٌّؼبٍِخ اٌغ١ئخا»ِضً ثم١خ ص١ِالرٙٓ األخش٠بد، ٌىٕٙٓ لٛثٍٓ ِٓ إداسح اٌّذسعخ ثـ

، ػٍٝ ؽذ رؼج١ش٘ٓ، ف١ّب «غ١ش اٌالئك»ٚأششْ إٌٝ أْ اٌّؼٍّبد ٠زطبٌٚٓ ػ١ٍٙٓ ثبٌىالَ «. ِٓ ِؼٍّبد اٌّذسعخ أَ ِٓ لبئذرٙٓ

 ظٙشاً. 1.23ٌٛؽذ اٌمبئذح ٌٙٓ ثأْ ٠ىْٛ خشٚعٙٓ ثؼذ اٌـ

اؽزمشٔب ثىً ِؼبٟٔ اٌىٍّخ »، ٚأػبفذ: «رلٕب اٌّش ٚاإل٘بٔخ ِٓ ؽش٠مخ اٌزؼبًِ ِؼٕب«: »بحاٌؾ١»ٚلبٌذ إؽذٜ ؽبٌجبد االٔزغبة ٌـ

 «.ٚال ٔؼشف األعجبة، ٠ّبؽٍٓ ثٕب ِٓ دْٚ أعجبة ِؼشٚفخ

ٚسأد أْ «. أطجؼ اٌٛالغ ِشاً ػٍٝ اٌطبٌجبد، ٌُٚ ٠غذْ ؽٍٛالً ٌذٜ ِشوض اإلششاف أٚ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع»ٚربثؼذ: 

بد ٠ىْٛ خ١ش ٚع١ٍخ ٌٍخشٚط ِٓ لجخ اٌزطبٚي ػٍٝ اٌطبٌجبد فٟ رٍه اٌّذسعخ، ِٓ غ١ش ِؾبعجخ أٚ سلبثٗ ػٍٝ ٠ى« اٌظّذ»

 اٌّمظشاد، ِٓ ػؼٛاد ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ.

http://www.alhayat.com/Authors/15643414


                                                                                             التعليموزارة 

 لثالثاءا:  ــومـــاليـــــ             للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                         اإلدارة العامة

 هـ 01/8/0341:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م01/5/6102 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

9 

jf@moe.gov.sa                                   :354252510فـــاكس: 10 3542020تــلـفــون 

ؽّذ اٌش١ٕجش، ٚٔمٍذ إ١ٌٗ ِب « رؼ١ٍُ اٌش٠بع»ِغ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشؤْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ « اٌؾ١بح»ٚرٛاطٍذ 

، ٚػٍٝ «عأػبٌظ اٌّٛػٛع»اٌّذسعخ ِٓ رطبٚي اٌّؼٍّبد، إال أٔٗ سد ػٍٝ اعزفغبس اٌظؾ١فخ ِىزف١بً ثىٍّخ ٠ؾذس ٌٙٓ فٟ رٍه 

ٌُ رزؾمك ػٍٝ أسع اٌٛالغ، ثً عبءد ٚوأٔٙب ٌزخف١ف رٛرش ٚغؼت اٌطبٌجبد، اٌزٞ ِب صاي ِغزّشاً « اٌّؼبٌغخ»ِب ٠جذٚ أْ 

ذساعٟ، ٚ٘ٓ ٠شزى١ٓ ِٓ أْ اٌّؼبٔبح ِغزّشح، ٚرؼبًِ اٌّؼٍّبد ع١ئ، ١ٌٍَٛ اٌشاثغ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، فٟ اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌؼبَ اٌ

إٔٗ « اٌؾ١بح»ِٓ عٙزٗ، رغبٚة ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ أؽّذ اٌؼ١غٝ ِغ ِؼبٔبح اٌطبٌجبد، ٚلبي ٌـ«. ِغؤٌٟٚ اٌزؼ١ٍُ»ٚاٌؾٍٛي ِفمٛدح ث١ٓ 

 ذ لٌٛٗ.رٛاطً ِغ ِذ٠شح ِىزت اإلششاف اٌزشثٛٞ فٟ شّبي اٌش٠بع، ٚع١زُ ِؼبٌغخ اٌٛػغ، ػٍٝ ؽ
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، فٟ اإلششاف ػٍٝ اٌؾبي اٌظؾ١خ ٌٍطالة «رؼ١ٍُ اٌش٠بع»ؽج١جبً ٚؽج١جخ فٟ اٌٛؽذاد اٌظؾ١خ اٌّذسع١خ اٌزبثؼخ ٌـ ٠11شبسن 

خ اِزؾبْ ثظؾ»ِذسعخ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد، رؾًّ ػٕٛاْ  11ٚاٌطبٌجبد، أصٕبء رأد٠زُٙ ٌالخزجبساد، ٚرُ رخظ١ض ِشوض طؾٟ فٟ 

ٚأٚػؼ ِذ٠ش اٌظؾخ اٌّذسع١خ ٚؽ١ذ اٌخ١ّظ أْ اإلداسح رغؼٝ إٌٝ عالِخ ع١ّغ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد أصٕبء أداء «. ٚأِبْ

 االخزجبساد، ٚرؾشص ػٍٝ رٛػ١زُٙ طؾ١بً ثبألش١بء اٌزٟ ٠زٛعت ػ١ٍُٙ رٕبٌٚٙب، ٚاألش١بء اٌٛاعت اٌزم١ًٍ ِٕٙب.

غ ٚاٌّجىش ٌٍؾبالد اٌطبسئخ، ٚرم١ًٍ اٌشؾٓ إٌفغٟ اٌضائذ ٌذٜ اٌطالة رمَٛ اٌّشاوض اٌظؾ١خ ثبٌزذخً اٌغش٠»ٚأػبف اٌخ١ّظ: 

 «.ٚاٌطبٌجبد

رمَٛ ٘زٖ اٌّشاوض ثشطذ اٌؾبالد ٚاٌّّبسعبد اٌغٍج١خ ِٓ اٌطالة، ٚاٌؼًّ ػٍٝ دساعزٙب ٚرؾ١ٍٍٙب ٚرمذ٠ُ اٌجشاِظ »ٚصاد: 

 «.اٌؼالع١خ ٚاٌزٛػ٠ٛخ

ِمشاً ٌإلششاف اٌظؾٟ ٌٍجٕبد، ٚرمَٛ ٘زٖ اٌّمشاد ثزمذ٠ُ  23ٌٍج١ٕٓ، ٚ ِمشاً ٌإلششاف اٌظؾٟ 94ٌٚفذ إٌٝ أْ اإلداسح أٔشأد 

 اٌخذِخ إٌٝ ع١ّغ اٌّذاسط فٟ اٌؾٟ، إٌٝ عبٔت رمذ٠ُ االعزشبساد اٌطج١خ ٌغ١ّغ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ.
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