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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلزيرة
 

 طانثاً يٍ دخىل اختثاراخ انفصم اندراسً انثاًَ تتعهٍى انرٌاض 9421حرياٌ 
 :ٕٛسفان ػجذانشدًٍ – انجضٚشح

( طبنجبً يٍ انًذاسط انهٛهٛخ انًزٕسطخ ٔانضبَٕٚخ انذكٕيٛخ 1421أصذس يذٚش ػبو انزؼهٛى ثًُطقخ انشٚبض يذًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ قشاساً ثذشيبٌ )

 .ْـ؛ ثسجت غٛبثٓى أٔ اَقطبػٓى ػٍ انذساسخ1241/1241ٔاألْهٛخ, يٍ دخٕل اخزجبساد انفصم انذساسٙ انضبَٙ نهؼبو 

أٌ  انًذٚش انؼبو نهشإٌٔ انًذسسٛخ ٔانشإٌٔ انزؼهًٛٛخ دًذ انشُٛجش , ٔثٍٛ أَّ ثُبءاً ػهٗ الئذخ انذشيبٌ ثبنًذاسط انهٛهٛخ, انزٙ رُص ػهٗ ركش رنك يسبػذ

ػهّٛ فقذ رى % يٍ األٚبو انفؼهٛخ نهذساسخ سٕاء كبَذ يذح انغٛبة يزصهخ أٔ يزفشقخ فسٛزى دشيبَّ يٍ دخٕل االخزجبساد 42ٔيٍ رجبٔص غٛبثّ أٔ اَقطبػّ 

 .( طبنجبً يٍ طالة انذساسخ انهٛهٛخ ثسجت رجبٔصْى انُسجخ انًقشسح نزنك1421دشيبٌ )

http://www.al-jazirah.com/2016/20160405/fe30.htm 

 الرياض
 يعرض األيٍ انفكري ترياح ٌعسز االَتًاء فً أجٍال انًستقثم

 مناحي السبيعي -رماح 

آيٍ .. دٛبح يطًئُخ " فٙ سيبح ثشػبٚخ يذٚش رؼهٛى يُطقخ انشٚبض يذًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ ٔيذبفظ سيبح فٓذ ثٍ  افززخ يؼشض األيٍ انفكش٘ " فكش    

يش ثبنًؼشٔف ٔكهٛخ انزقُٛخ ٔجبيؼخ الػجذهللا انًسؼٕد. َٔظى رؼهٛى سيبح انفؼبنٛخ رذذ اششاف يكزت انزٕػٛخ االساليٛخ ثضبَٕٚخ سيبح ٔثًشبسكخ ْٛئخ ا

 .ثزذائٛخ ٔانًكزت انزؼبَٔٙ نهذػِٕ ٔانذفبع انًذَٙ ٔانششطخ ٔانًشٔسالثبء ٔيذسسخ انجغٕ٘ ٔانًزٕسطخ ٔاسيبح ٔششكخ انكٓش

ٔاسزقجم انطهجخ انذضٕس ثًٕسٔس شؼجٙ رشدٛجٙ, رال رنك قص ششٚظ انًؼشض, دٛش رجٕل يذٚش انزؼهٛى ٔانًذبفظ فٙ األجُذخ انًشبسكخ فٙ 

 .ذأ ثبنسالو انٕطُٙ, صى اسرذٖ انطالة انض٘ انؼسكش٘ رؼجٛشاً ػٍ اػزضاصْى ثجُٕدَب انجٕاسمانًؼشض, ثؼذ رنك أقٛى انذفم انخطبثٙ انز٘ ث

ذف ٔأنقٗ يذٚش يكزت رؼهٛى سيبح سؼٕد ثٍ سؼذ انسجٛؼٙ كهًخ سدت فٛٓب ثًذٚش رؼهٛى انشٚبض ٔيذبفظ سيبح ٔانذضٕس, يشٛشا ثبٌ ْزا انجهذ يسزٓ

 .يٍ االفكبس انًُذشفخ, يإكذا ػهٗ اًْٛخ انزؼهٛى ٔانًذاسط فٙ انذًبٚخ يٍ ْزا انفكشٔػهُٛب ثزل انجٕٓد فٙ رذصٍٛ اجٛبنُب انُبشئخ 

ٙ َفٕط ثؼذ رنك انقٗ يذٚش رؼهٛى يُطقخ انشٚبض كهًخ شكش فٛٓب يكزت انزؼهٛى ثشيبح ػهٗ ئقبيخ ْزا انًؼشض, داػٛب انٗ رؼضٚض االَزًبء انٕطُٙ ف

 .انطالة

شٚخ ٔانشسبئم انٕطُٛخ, صى اخززى انذفم ثًسشدٛخ ػٍ األيٍ انفكش٘ ٔثأٔثشٚذ ئَشبد٘ َبل ئػجبة ٔاسزذسبٌ ٔفذ رخهم انذفم انؼذٚذ يٍ انفقشاد انشؼ

 .انذضٕس

http://www.alriyadh.com/1143998 

 الرياض
 طالب انعاصًح ٌترقثىٌ تعهٍق اندراسح

 «انههى صٍثا َافعا»إدارج تعهٍى انرٌاض : 
 الرياض اإللكتروني -متابعة 

ٕٛو ت يٍ انطالة ٔانطبنجبد نقشاس يُزظش يٍ ئداسح رؼهٛى انشٚبض ثشأٌ رؼهٛق انذساسخ ٕٚو غذ انضالصبء َزٛجخ األيطبس انغضٚشح انزٙ ْطهذ انٔسظ رشق    

ادزًبنٛخ  ٕدػهٗ أَذبء يُطقخ انشٚبض.. فبجأ دسبة اإلداسح فٙ يٕقغ رٕٚزش قجم قهٛم انًزبثؼٍٛ ثُشش أدػٛخ َضٔل انًطش فٙ سسبنخ غٛش يجبششح ثؼذو ٔج

 .رؼهٛق نهذساسخ
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 . فًٛب ٚشٛش رقشٚش األسصبد انجٕٚخ ئنٗ اسزًشاس انذبنخ انًطشٚخ ػهٗ يُطقخ انشٚبض دزٗ انسبػخ انٕادذح يٍ صجبح انغذ

http://www.alriyadh.com/1143773 

 الرياض
 طانثاً يٍ اختثاراخ انفصم انثاًَ 9421تعهٍى انرٌاض ٌحرو 

 منصور الحسين -الرياض 

( طبنجبً يٍ انًذاسط انهٛهٛخ انًزٕسطخ ٔانضبَٕٚخ انذكٕيٛخ ٔاألْهٛخ, يٍ 1421ذس يذٚش ػبو انزؼهٛى ثًُطقخ انشٚبض يذًذ انًششذ قشاساً ثذشيبٌ )أص    

 .ِ؛ ثسجت غٛبثٓى أٔ اَقطبػٓى ػٍ انذساسخ1241/1241دخٕل اخزجبساد انفصم انذساسٙ انضبَٙ نهؼبو 

انًذسسٛخ ٔانشإٌٔ انزؼهًٛٛخ دًذ انشُٛجش, ٔثٍٛ أَّ ثُبًء ػهٗ الئذخ انذشيبٌ ثبنًذاسط انهٛهٛخ, انزٙ رُص ػهٗ أٌ  ركش رنك يسبػذ انًذٚش انؼبو نهشإٌٔ

% يٍ األٚبو انفؼهٛخ نهذساسخ سٕاء كبَذ يذح انغٛبة يزصهخ أٔ يزفشقخ فسٛزى دشيبَّ يٍ دخٕل االخزجبساد ٔػهّٛ فقذ رى 42يٍ رجبٔص غٛبثّ أٔ اَقطبػّ 

 .( طبنجبً يٍ طالة انذساسخ انهٛهٛخ ثسجت رجبٔصْى انُسجخ انًقشسح نزنك1421دشيبٌ )

http://www.alriyadh.com/1143789 

 البالد
 قًٍح حة انىطٍ فً انقرآٌ وانسُح تًدرسح فً انرٌاض

 انجالد –انشٚبض 

انسُخ ػجش نقبء أقبيزّ يغ طالثٓب اسزؼشضذ خالنٓب ػضصد يذسسخ ػهٕو انزشثٛخ انًزٕسطخ األْهٛخ ثبنشٚبض فؼبنٛخ دٕل قًٛخ دت انٕطٍ فٙ انقشآٌ ٔ

فٙ رٕدٛذ انًًهكخ انؼشثٛخ انسؼٕدٚخ ٔرؼضٚض ْزِ انقًٛخ ثزكش األدنخ يٍ انقشآٌ  -طٛت هللا صشاِ -يسٛشح انًهك انًٕدذ ػجذانؼضٚض ثٍ ػجذانشدًٍ آل سؼٕد

ًؼض ششف ٔثًشبسكخ قبئذ انًذسسخ األسزبر خبنذ آل قبسى ٔٔكٛم انًذسسخ األسزبر انكشٚى ٔانسُخ انُجٕٚخ انششٚفخ ٔرنك يٍ ئػذاد سائذ انُشبط األسزبر ػجذان

 .ػضد شجم

كم ْزِ انًفبْٛى يٍ جٓزّ قبل قبئذ انًذسسخ األسزبر خبنذ آل قبسى خالل كهًزّ ثأٌ انٕطٍ ٚؼُٙ انسكٍ ٔاإلقبيخ ٔاالسزقشاس ٔاالَزًبء ٔاأليٍ ٔانٕالء, ٔ

 .َفٕسُب كأثُبء َؼٛش فٙ ْزا انٕطٍ انًؼطبء انًًٓخ ٚزطهت ثقبؤْب دٛخ يزجذدح فٙ

 .كًب ٔجّ انكبدس انزؼهًٛٙ ثبنزشكٛض ػهٗ األسبنٛت انزشثٕٚخ انزٙ رؼًق دت انٕطٍ
https://www.albiladdaily.com/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D9%81/ 

 البالد
 اتتدائٍح تشر تٍ انىنٍد تحتفً تانٍىو انعانًً نًتالزيح داوٌ

 انجالد -انشٚبض

خ انخبصخ األسزبر ػجذ أقبو ثشَبيج انزشثٛخ انفكشٚخ ثًذسسخ ثشش ثٍ انٕنٛذ االثزذائٛخ دفالً ثًُبسجخ انٕٛو انؼبنًٙ نًزالصيخ دأٌ ثذضٕس يذٚش ئداسح انزشثٛ

ٍٛ ٔانًؼهًٍٛ ٔطالة انزشثٛخ انشدٛى ثٍ ػجذ انشدًٍ آل انشٛخ ٔاألسزبر يذًذ َبصش انجبرهٙ قبئذ انًذسسخ ٔيُسٕثٙ ثشَبيج انزشثٛخ انفكشٚخ يٍ انًششف

 . انفكشٚخ

انًطٛش٘ دٛش ثذئ انذفم ثزالٔح آٚبد ػطشح يٍ انقشآٌ انكشٚى رالْب أدذ طالة انزشثٛخ انفكشٚخ , ٔقذو يششف ثشَبيج انزشثٛخ انخبصخ األسزبر فٓذ 

 . انؼبو ثٓزِ انًُبسجخػشًضب ػٍ اضطشاة يزالصيخ دأٌ رُبٔل فّٛ أسجبثٓب ٔخصبئصٓب صى يشبسكخ يٍ أدذ طالة انزؼهٛى 

ًٙ ثشَبيج انزشثٛخ ٔفٙ َٓبٚخ انذفم جشٖ رسهٛى انجٕائض انززكبسٚخ ٔانٓذاٚب انؼُٛٛخ نجًٛغ طالة انزشثٛخ انفكشٚخ, صى انزقطذ انصٕس انززكبسٚخ نطالة ٔيؼه

 . انخبصخ

فصٕل ثشَبيج انزشثٛخ انفكشٚخ ثبنًذسسخ ٔانزٙ رى افززبدٓب ثذاٚخ ٔقبو يذٚش ئداسح انزشثٛخ انخبصخ ػجذ انشدٛى ثٍ ػجذ انشدًٍ آل انشٛخ ثجٕنخ رفقذٚخ ػهٗ 

طبنجب يٍ طالة انزشثٛخ انفكشٚخ, أشبد خالنٓب ثًسزٕٖ انجشَبيج ٔرجٓٛضارّ ٔيب رضًُّ يٍ خطظ  11انفصم انضبَٙ يٍ انؼبو انذساسٙ انذبنٙ ٔرسزٕػت 

 . ٔأَشطخ ٔفؼبنٛبد
https://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-

%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84/ 

 

 
 

 البالد
 طانثا يٍ االختثاراخ تتعهٍى انرٌاض 9421حرياٌ 
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 انجالد –انشٚبض 

( طبنجبً يٍ انًذاسط انهٛهٛخ انًزٕسطخ ٔانضبَٕٚخ انذكٕيٛخ 1421أصذس يذٚش ػبو انزؼهٛى ثًُطقخ انشٚبض يذًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ قشاساً ثذشيبٌ )

 .ْــ؛ثسجت غٛبثٓى أٔ اَقطبػٓى ػٍ انذساسخ1241/ 1241ٔاألْهٛخ , يٍ دخٕل اخزجبساد انفصم انذساسٙ انضبَٙ نهؼبو 

ٌ ًذٚش انؼبو نهشإٌٔ انًذسسٛخ ٔانشإٌٔ انزؼهًٛٛخ دًذ انشُٛجش , ٔثٍٛ أَّ ثُبءاً ػهٗ الئذخ انذشيبٌ ثبنًذاسط انهٛهٛخ, انزٙ رُص ػهٗ أركش رنك يسبػذ ان

ّ فقذ رى % يٍ األٚبو انفؼهٛخ نهذساسخ سٕاء كبَذ يذح انغٛبة يزصهخ أٔ يزفشقخ فسٛزى دشيبَّ يٍ دخٕل االخزجبساد ٔػه42ٛيٍ رجبٔص غٛبثّ أٔ اَقطبػّ 

 .( طبنجبً يٍ طالة انذساسخ انهٛهٛخ ثسجت رجبٔصْى انُسجخ انًقشسح نزنك1421دشيبٌ )

https://www.albiladdaily.com/%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-1249-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1/ 

 عاجل
 ..تُاء عهى الئحح انًدارش انهٍهٍح

 طانثا يٍ اختثاراخ انفصم انثاًَ تانرٌاض 9421حرياٌ 
 انشٚبض

 انقشُٚٙ سهًبٌ

طبنجًب يٍ انًذاسط انهٛهٛخ انًزٕسطخ ٔانضبَٕٚخ انذكٕيٛخ ٔاألْهٛخ, يٍ دخٕل  1421ثٍ ػجذهللا انًششذ, قشاًسا ثذشيبٌ  أصذس يذٚش ػبّو انزؼهٛى ثًُطقخ انشٚبض يذًذ

 .ْــ؛ ثسجت غٛبثٓى أٔ اَقطبػٓى ػٍ انذساسخ1241/1241اخزجبساد انفصم انذساسٙ انضبَٙ نهؼبو 

دًذ انشُٛجش, أَّ ثُبًء ػهٗ الئذخ انذشيبٌ ثبنًذاسط انهٛهٛخ, انزٙ رُص ػهٗ أٌ يٍ رجبٔص غٛبثّ أٔ  ٔأٔضخ يسبػذ انًذٚش انؼبّو نهشإٌٔ انًذسسٛخ ٔانشإٌٔ انزؼهًٛٛخ

طبنجًب يٍ طالة  1421% يٍ األٚبو انفؼهٛخ نهذساسخ, سٕاء كبَذ يذح انغٛبة يزصهخ أٔ يزفشقخ, فسٛزى دشيبَّ يٍ دخٕل االخزجبساد, ٔػهّٛ فقذ رى دشيبٌ 42اَقطبػّ 

 .ٛخ, ثسجت رجبٔصْى انُسجخ انًقشسح نزنكانذساسخ انهٛه

http://www.ajel.sa/local/1728186 
 

 سبق
 "طانثاً تانرٌاض يٍ اختثاراخ "انفصم انثاًَ 9421حرياٌ 
 فٓذ انغجٕٛ٘

 انشٚبض
/  1241( طبنجبً يٍ انًذاسط انهٛهٛخ انًزٕسطخ ٔانضبَٕٚخ انذكٕيٛخ ٔاألْهٛخ, يٍ دخٕل اخزجبساد انفصم انذساسٙ انضبَٙ نؼبو 1421بض, دشيبٌ )قّشسد ئداسح رؼهٛى انشٚ

 .ْــ؛ ثسجت غٛبثٓى أٔ اَقطبػٓى ػٍ انذساسخ1241

 .""صذس انقشاس ثسجت رجبٔص انطالة َسجخ انغٛبة انًقّشسح ٔقبل يسبػذ يذٚش انزؼهٛى نهشإٌٔ انًذسسٛخ ٔانشإٌٔ انزؼهًٛٛخ ثبنشٚبض؛ دًذ انشُٛجش: 

% يٍ األٚبو انفؼهٛخ نهذساسخ سٕاء كبَذ يذح انغٛبة يزصهخ أٔ يزفشقخ,  42ٔأضبف: "الئذخ انذشيبٌ ثبنًذاسط انهٛهٛخ, انزٙ رُص ػهٗ أٌ َيٍ رجبٔص غٛبثّ أٔ اَقطبػّ  

 ."ٚزى دشيبَّ يٍ دخٕل االخزجبساد

https://sabq.org/RX7SD2 

http://www.ajel.sa/source/47096
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6

