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  أخبار اإلدارة  
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 ةاحليا
 تكليف إداسييي وإداسياخ هٌسقيي للسالهح الوذسسيح

انًششذ ركهٛق ٔرششٛؼ أؽذ اإلداسٍٚٛ ٔاإلداسٚبد كٙ انًذاسط نهؼًم  اػزًذ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى كٙ يُطوخ انشٚبض يؾًذ

 كًُسوٍٛ نأليٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ.

ركهٛق إداس٘ أٔ إداسٚخ نهؼًم كًُسوٍٛ نأليٍ ٔانساليخ »ٔأٔضؼ يذٚش األيٍ ٔانساليخ كٙ اإلداسح ؽًٛذ٘ انؼُض٘، أٌ 

ذف رٕكٛش يزطهجبد األيٍ ٔانساليخ، ؽلبظبً ػهٗ ساليخ انطالة انًذسسٛخ ٚؤرٙ ٔكن انضٕاثظ انًؼزًذح يٍ انٕصاسح، ٔرنك ثٓ

ٔأشبس إنٗ «. ٔانطبنجبد ٔيُسٕثٙ ٔيُسٕثبد انًُشآد انزؼهًٛٛخ، ثًب ٚؾون نٓى ثٛئخ آيُخ رسٓى كٙ سكغ يسزٕٖ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

م األيٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ، ٔخطخ أَّ رى رؾذٚذ يًٓبد يُسن ٔيُسوخ األيٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ، يضم: انوٛبو ثئػذاد خطخ ػً»

نهطٕاسا ٔإداسح األصيبد كٙ انًذسسخ، ٔإػذاد ٔرُلٛز خطخ اإلخالء كٙ انًذسسخ، ٔيزبثؼخ أػًبل صٛبَخ أدٔاد ٔأعٓضح انساليخ 

ٔيخبسط انطٕاسا كٙ انًذسسخ، ٔرؾذٚذ ؽبعبد انًذسسخ يٍ أدٔاد ٔأعٓضح انساليخ، ٔاإلثالؽ ػٍ أ٘ خطش ٚٓذد ساليخ 

انًذسسخ، ٔإػذاد انزوبسٚش انذٔسٚخ ػٍ ساليخ انًجُٗ انًذسسٙ، ٔإػذاد خطخ رذسٚت نًُسٕثٙ انًذسسخ، ٔاإلسٓبو كٙ يُسٕثٙ 

 «.روذٚى انجشايظ انزٕػٕٚخ ٔانزضوٛلٛخ انخبصخ ثبأليٍ ٔانساليخ، ٔإػذاد سغم نزُظٛى دخٕل صٔاس انًذسسخ أصُبء انذٔاو انشسًٙ
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14638520/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-

%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9 
 

 االقتصاديت
 «ستيع الشياض»للتعلين والتشفيه .. طالب هذاسط يضوسوى 

 من الرياض« االقتصادية»

، ٔكٕدا يٍ طالة ٔطبنجبد انًذاسط، ؽٛش خصصذ انضٚبساد انصجبؽٛخ يُز يطهغ األسجٕع نهًذاسط ثكم 11اسزوجم يٓشعبٌ سثٛغ انشٚبض انـ 

 .إَٔاػٓب

يسبػذ يذٚش ػبو انؾذائن كٙ أيبَخ يُطوخ انشٚبض، إَّ ثُبء ػهٗ رٕعٛٓبد أيٍٛ يُطوخ انشٚبض ٔهبل انًُٓذط خبنذ ثٍ ػجذ انشؽًٍ انجهٛٓذ 

ٔيزبثؼخ يٍ ٔكٛم انخذيبد ٔيذٚش ػبو انؾذائن اسزوجم انًٓشعبٌ ػذدا يٍ انًذاسط انزٙ ؽشصذ ػهٗ رُظٛى صٚبساد نطالثٓب نهًٓشعبٌ ثـشض 

 .شايظ يزكبيهخ نهطالة ٔانطبنجبد نضٚبسح أسعبء انًٓشعبٌ كبكخانزؼهٛى ثبنزشكّٛ، يجُٛب أٌ إداسح انًٓشعبٌ عٓضد ث

بئالد ٔنلذ انًُٓذط انجهٛٓذ إنٗ أٌ انًٓشعبٌ كٙ َسخزّ انؾبنٛخ سكض ػهٗ أٌ ٚكٌٕ رؼهًٛٛب ٔرٕػٕٚب، خبصخ أٌ اؿهت كئبد انضٔاس يٍ األسش ٔانؼ

اد انؾضبسٚخ ٔاأليبكٍ انؼبيخ، يضم انسبؽبد انجهذٚخ، انؾذائن، ٔاألطلبل، ْٕٔ يبسبْى كٙ رًشٚش سسبئم يًٓخ رزؼهن ثبنًؾبكظخ ػهٗ انًُغض

ٔانشٔضبد ٔانلٛبض انجشٚخ. ٔأٔضؼ، أٌ ٔكٕد انًذاسط اسزًزؼذ ثًُبظش انضْٕس ٔخبصخ سغبدح ثبَٕسايب ػبصلخ انؾضو، انزٙ رؼجش ػٍ 

يهٌٕٛ ٔسدح ٔصْشح، يؤكذا اَّ رى رٕصٚغ أكضش  1.1ًٓب انزضبيٍ يغ سعبل األيٍ انجٕاسم، ٔسغبدح انضْٕس انؼًالهخ انهزبٌ رغبٔص ػذد انضْٕس كٛ

 .أنق يطٕٚخ ػهٗ انضٔاس، ٔيٍ ثُٛٓى طالة ٔطبنجبد انًذاسط 111يٍ 

https://www.aleqt.com/2016/03/24/article_1041117.html 
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 الرياض
 ًقل تعاصي وصيش التعلين

 يعضي روي الطالثتيي ساسج ووالء« تعلين الشياض»هذيش 
 صور الحسينمن -الرياض 

ػجذانؼضٚض  هبو يذٚش ػبو انزؼهٛى ثًُطوخ انشٚبض يؾًذ ثٍ ػجذ هللا انًششذ ثٕاعت انؼضاء نؼبئهزٙ انطبنجزٍٛ سبسح ثُذ ػجذانشؽًٍ انوؼٕد ٔٔالء ثُذ    

 .انؼًبس سؽًًٓب هللا ، ٔانهزٍٛ رٕكٛزب إصش ؽبدس يشٔس٘ رؼشضزب نّ ثؼذ رصبدو ؽبكهخ انًذسسخ انًوهخ نًٓب ثؤخشٖ

سؼذ انوؼٕد َوم انًششذ رؼبص٘ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى انذكزٕس أؽًذ انؼٛسٗ ٔعًٛغ األسشح انزؼهًٛٛخ ثًُطوخ انشٚبض نٕانذ انطبنجخ سبسح ػجذانشؽًٍ ثٍ ٔ

ٗ ػض ٔعم أٌ ٔكزنك نزٔ٘ انطبنجخ ٔالء ثُذ ػجذانؼضٚض انؼًبس يؤكذا ؽضٌ انغًٛغ ثٓزِ انلبعؼخ ٔيشبسكزّ رًٔٚٓب نٓزا انًصبة انغهم سبئال انًٕن

ٚش األيٍ ٚزـًذًْب ثٕاسغ سؽًزّ . ٔساكن انًششذ، يذٚش اإلػالو انزشثٕ٘ ثبإلداسح ػهٙ ثٍ يؾًذ انـبيذ٘، ٔيذٚش انؼالهبد انؼبيخ خبنذ انجشش، ٔيذ

 .ٔانساليخ ؽًٛذ٘ انؼُض٘، ٔيبنك يذاسط انششذ األْهٛخ ػجذانشؽًٍ انًوجم

زؼهٛى ثبنشلب َٕسح انكُؼبٌ ثٕاعت انؼضاء نٕانذرٙ ٔهشٚجبد انًزٕكٛبد يؼشثخ ػٍ رؼبصٚٓب انؼًٛن ٔعًٛغ ٔثبنزضايٍ يغ ْزِ انضٚبسح هبيذ يذٚشح يكزت ان

 . يُسٕثبد رؼهٛى انشٚبض نٕكبح انطبنجزٍٛ داػٛخ هللا نًٓب ثبنًـلشح ٔانشؽًخ ٔأٌ ٚهٓى رًٔٚٓب انصجش ٔانسهٕاٌ

http://www.alriyadh.com/1140310 

 الرياض
 «ستيع الشياض» طلثح الوذاسط يضوسوى

 أحمد الشمالي -الرياض 

اسزوجم يٓشعبٌ سثٛغ انشٚبض انضبَٙ ػشش، ٔكٕدا يٍ طالة ٔطبنجبد انًذاسط؛ ؽٛش خصصذ انضٚبساد انصجبؽٛخ يُز يطهغ األسجٕع نهًذاسط     

 .ثكبكخ إَٔاػٓب

رٕعٛٓبد أيٍٛ يُطوخ انشٚبض ٔيزبثؼخ يٍ ٔكٛم انخذيبد ٔيذٚش  ٔهبل و. خبنذ انجهٛٓذ يسبػذ يذٚش ػبو انؾذائن كٙ أيبَخ يُطوخ انشٚبض، إَّ ثُبء ػهٗ

ح انًٓشعبٌ ػبو انؾذائن اسزوجم انًٓشعبٌ ػذدا يٍ انًذاسط انزٙ ؽشصذ ػهٗ رُظٛى صٚبساد نطالثٓب نهًٓشعبٌ ثـشض انزؼهٛى ثبنزشكّٛ، يجُٛبً أٌ إداس

 .عٓضد ثشايظ يزكبيهخ نهطهجخ نضٚبسح كبكخ أسعبء انًٓشعبٌ

أٌ انًٓشعبٌ كٙ َسخزّ انؾبنٛخ سكض ػهٗ أٌ ٚكٌٕ رؼهًٛٛبً ٔرٕػٕٚبً، خبصخ أٌ أؿهت كئبد انضٔاس يٍ األسش ٔاألطلبل، ْٕٔ يب سبْى كٙ ٔنلذ إنٗ 

 .رًشٚش سسبئم يًٓخ رزؼهن ثبنًؾبكظخ ػهٗ انًُغضاد انؾضبسٚخ ٔاأليبكٍ انؼبيخ، يضم انسبؽبد انجهذٚخ، انؾذائن، ٔانشٔضبد ٔانلٛبض انجشٚخ

 و. انجهٛٓذ أٌ ٔكٕد انًذاسط اسزًزؼذ ثًُبظش انضْٕس ٔخبصخ سغبدح ثبَٕسايب ػبصلخ انؾضو انزٙ رؼجش ػٍ انزضبيٍ يغ سعبل األيٍ انجٕاسم،ٔأٔضؼ 

أنق يطٕٚخ ػهٗ انضٔاس،  111ٔسدح ٔصْشح، يؤكذاً أَّ رى رٕصٚغ أكضش يٍ  1،111،111ٔسغبدح انضْٕس انؼًالهخ، انهزٍٛ رغبٔص ػذد انضْٕس كًٛٓب 

 .ٔيٍ ثُٛٓى طهجخ انًذاسط

http://www.alriyadh.com/1140249 

 الرياض
 يُسن نهساليخ انًذسسٛخ ثًذاسط انشٚبض

 منصور الحسين -الرياض 

 .اػزًذد إداسح انزؼهٛى ثبنشٚبض ركهٛق ٔرششٛؼ أؽذ اإلداسٍٚٛ ٔاإلداسٚبد كٙ كم يذسسخ نهؼًم كًُسوٍٛ نأليٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ    

يٍ ٔانساليخ كٙ اإلداسح ؽًٛذ٘ انؼُض٘ أٌ ركهٛق انًُسوٍٛ نأليٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ ٚؤكذ ؽش  يسؤٔنٙ انزؼهٛى ػهٗ رٕكش يزطهجبد ٔأٔضؼ يذٚش األ

انؼًهٛخ  األيٍ ٔانساليخ ٔانؾلبظ ػهٗ ساليخ انطالة ٔانطبنجبد ٔيُسٕثٙ ٔيُسٕثبد انًُشآد انزؼهًٛٛخ ثًب ٚؾون نٓى ثٛئخ آيُخ رسٓى كٙ سكغ يسزٕٖ

انًذسسخ زؼهًٛٛخ. ٔرشًم يٓبو يُسن ٔيُسوخ األيٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ إػذاد خطخ ػًم األيٍ ٔانساليخ انًذسسٛخ ٔخطخ نهطٕاسا ٔإداسح األصيبد كٙ ان

اؽزٛبعبد انًذسسخ يٍ  ٔإػذاد ٔرُلٛز خطخ اإلخالء كٙ انًذسسخ ٔيزبثؼخ أػًبل صٛبَخ أدٔاد ٔأعٓضح انساليخ ٔيخبسط انطٕاسا كٙ انًذسسخ ٔرؾذٚذ

رذسٚت أدٔاد ٔأعٓضح انساليخ ٔاإلثالؽ ػٍ أ٘ خطش ٚٓذد ساليخ يُسٕثٙ انًذسسخ ٔإػذاد انزوبسٚش انذٔسٚخ ػٍ ساليخ انًجُٗ انًذسسٙ ٔإػذاد خطخ 

دخٕل صٔاس انًذسسخ أصُبء انذٔاو نًُسٕثٙ انًذسسخ ٔانًسبًْخ كٙ روذٚى انجشايظ انزٕػٕٚخ ٔانزضوٛلٛخ انخبصخ ثبأليٍ ٔانساليخ ٔإػذاد سغم نزُظٛى 

 .انشسًٙ

http://www.alriyadh.com/1140329 
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 سبق
 تىفيتا في حادث الحافلح قثل يىهيي

 "هذيش تعلين الشياض يعضي روي الطالثتيي "ساسج" و "والء
 ػجذهللا انجشهبٔ٘

 انشٚبض

ٔاعت انؼضاء نؼبئهزٙ انطبنجزٍٛ سبسح ثُذ ػجذ انشؽًٍ انوؼٕد  ثًُطوخ انشٚبض يؾًذ ثٍ ػجذ هللا انًششذ  هذو يذٚش ػبو انزؼهٛى 

ٔٔالء ثُذ ػجذ انؼضٚض انؼًبس سؽًًٓب هللا ، ٔانهزٍٛ رٕكٛزب إصش ؽبدس يشٔس٘ رؼشضزب نّ ثؼذ رصبدو ؽبكهخ انًذسسخ انًوهخ نًٓب 

 .ٖثؤخش

انطبنجخ سبسح  نٕانذ  األسشح انزؼهًٛٛخ ثًُطوخ انشٚبض  رؼبص٘ ٔصٚش انزؼهٛى انذكزٕس أؽًذ انؼٛسٗ ٔعًٛغ  َٔوم انًششذ 

نزٔ٘ انطبنجخ ٔالء ثُذ ػجذانؼضٚض انؼًبس يؤكذا ؽضٌ انغًٛغ ثٓزِ انلبعؼخ ٔيشبسكزٓى  ػجذانشؽًٍ ثٍ سؼذ انوؼٕد ٔكزنك 

 .رًٔٚٓب ْزا انًصبة انغهم

كوزّ يذٚش اإلػالو انزشثٕ٘ ثبإلداسح ػهٙ ثٍ يؾًذ انـبيذ٘، ٔ يذٚش انؼالهبد انؼبيخ األسزبر خبنذ انجشش، ٔسؼبدح يذٚش ٔكبٌ ثش

 .األيٍ ٔانساليخ األسزبر ؽًٛذ٘ انؼُض٘، ٔيبنك يذاسط انششذ األْهٛخ األسزبر/ ػجذ انشؽًٍ انًوجم

ٕسح انكُؼبٌ ٔاعت انؼضاء نٕانذرٙ ٔهشٚجبد انًزٕكٛبد يؼشثخ ػٍ َ كٙ ؿضٌٕ رنك هذيذ يذٚشح يكزت انزؼهٛى ثبنشلب األسزبرح 

رؼبصٚٓب انؼًٛن ٔعًٛغ يُسٕثبد رؼهٛى انشٚبض نٕكبح انطبنجزٍٛ داػٛخ هللا نًٓب ثبنًـلشح ٔانشؽًخ ٔأٌ ٚهٓى رًٔٚٓب انصجش 

 . ٔانسهٕاٌ

 .ٔٔالء سبئهخ هللا أٌ ٚزـًذًْب ثٕاسغ سؽًزّٔكبَذ "سجن" هذ َششد رلبصٛم انؾبدس انًؤنى ٔانز٘ أدٖ ثؾٛبح انطلهزٍٛ سبسح  
 https://sabq.org/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D9%8A-

%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D9%86-

%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1 

 اجلزيرة
 وصاسج الٌقل تىاصل حوالتها

( هخالفح في هكاتة تأجيش السياساخ والٌقل الوذسسي وًقل وتشحيل الثضائع 251سصذ )

  في هٌطقح الشياض
 :انًؾهٛبد - انغضٚشح

يٍ انًخبنلبد ػهٗ انًؤسسبد ٔانششكبد انؼبيهخ كٙ َشبط انُوم ثًذُٚخ انشٚبض، ؽٛش  سصذد كشم انزلزٛش ثئداسح انطشم ٔانُوم ثًُطوخ انشٚبض ػذداً 

صالصًبئخ  -( 313111( يخبنلخ كٙ أَشطخ رؤعٛش انسٛبساد ٔانُوم انًذسسٙ َٔوم ٔرشؽٛم انجضبئغ ثؤعش، ٔسغهذ ؿشايبد ثًجهؾ إعًبنٙ )151ثهـذ )

 .- ٔصالصخ ػشش أنق لاير

( يخبنلخ نًؤسسّ رًبسط 11( لاير، ٔ)05111( يخبنلخ نًؤسسبد رًبسط انُشبط ثذٌٔ رشخٛص ٔرى رـشًٚٓب )13ذ )كلٙ يغبل رؤعٛش انسٛبساد سغه

( لاير، 7111( يخبنلبد نًؤسسبد رؤعٛش ال رهزضو ثبنسؼٕدح ٔرـشًٚٓب )7( لاير، ٔ)55111انُشبط يٍ خالل يكبرت كشػٛخ ؿٛش يسًٕػ ثٓب ٔرـشًٚٓب )

ٍّ ٔؿشيذ رهك انًُشآد ثًجهؾ )( يخبنلبد نًؤسسبد رًبسط 8ٔ) ( لاير، ٔيخبنلخ نًؤسسخ نى ٚزضًٍ ػوذ رؤعٛش انًشكجخ 11111انُشبط ثزشخٛص يُز

( يخبنلبد 7( لاير، ٔ)33511( يخبنلخ نًؤسسبد يخبنلخ نألَظًخ ٔانهٕائؼ ٔؿشيذ ثًجهؾ )07( لاير، ٔ)3111نهششٔط انؼبيخ ٔؿشيذ ثًجهؾ )

 .( لاير3511شخٛص كٙ يكبٌ ثبسص كٙ يوش انُشبط ٔؿشيذ ثًجهؾ )نًؤسسبد نى رضغ صٕسح يصّذهخ يٍ انز

( يخبنلبد 3( لاير، ٔ)91111( يؤسسخ رًبسط انُشبط ثذٌٔ رشخٛص ٔؿشيذ رهك انًؤسسبد ثًجهؾ )18ٔكٙ يغبل انُوم انًذسسٙ رًذ يخبنلخ )

 .( لاير3111رشـٛم يشكجخ كٙ انُشبط ثذٌٔ ثطبهخ انزشـٛم ٔؿشيذ ثًجهؾ )

( لاير، 9111( يخبنلبد نًؤسسبد رؤخشد كٙ طهت رغذٚذ انزشخٛص ٔؿشيذ ثًجهؾ )9ط َوم انجضبئغ ٔانًًٓبد ثؤعش، رى رؾشٚش )ٔكٙ يغبل َشب

ٍّ ٔؿشيذ ثًجهؾ )  .( لاير3111ٔيخبنلخ نًؤسسخ رًبسط انُشبط ثزشخٛص يُز

( لاير، ٔيخبنلخ نًؤسسّ رًبسط 1111ثًجهؾ ) ( يخبنلبد نًؤسسبد رؤخشد كٙ طهت رغذٚذ انزشخٛص ٔؿشيذ1ٔكٙ يغبل األعشح انؼبيخ سغهذ )

ٍّ ٔؿشيذ ثًجهؾ )  .( لاير3111انُشبط ثزشخٛص يُز

http://www.al-jazirah.com/2016/20160324/fe1.htm 

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
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 اجلزيرة
 هذيش عام تعلين الشياض يقذم واجة العضاء لزوي الطالثتيي ساسج ووالء

 :انٕٛسق ػجذانشؽًٍ - انغضٚشح

ثًُطوخ انشٚبض يؾًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ، ثٕاعت انؼضاء نؼبئهزٙ انطبنجزٍٛ سبسح ثُذ ػجذانشؽًٍ انوؼٕد، ٔٔالء ثُذ ػجذانؼضٚض هبو يذٚش ػبو انزؼهٛى 

 .انهزٍٛ رٕكٛزب إصش ؽبدس يشٔس٘ رؼشضزب نّ ثؼذ رصبدو ؽبكهخ انًذسسخ انًوهخ نًٓب ثؤخشٖ -سؽًًٓب هللا-انؼًبس 

ح انزؼهًٛٛخ ثًُطوخ انشٚبض نٕانذ انطبنجخ سبسح ٔنزٔ٘ انطبنجخ ٔالء، يؤكذاً ؽضٌ انغًٛغ ثٓزِ انلبعؼخ ٔيشبسكزّ َٔوم انًششذ رؼبص٘ ٔصٚش انزؼهٛى ٔاألسش

 .أٌ ٚزـًذًْب ثٕاسغ سؽًزّ -ػض ٔعم-رًٔٚٓب نٓزا انًصبة انغهم، سبئالً انًٕنٗ 

انًزٕكٛبد، يؼشثخ ػٍ رؼبصٚٓب انؼًٛن ٔعًٛغ يُسٕثبد رؼهٛى انشٚبض كًب هبيذ يذٚشح يكزت انزؼهٛى ثبنشلب َٕسح انكُؼبٌ ثٕاعت انؼضاء نٕانذرٙ ٔهشٚجبد 

 .نٕكبح انطبنجزٍٛ، داػٛخ هللا نًٓب ثبنًـلشح ٔانشؽًخ، ٔأٌ ٚهٓى رًٔٚٓب انصجش ٔانسهٕاٌ

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160324/fe38.htm 

 عكاظ
 «1حشكاخ »تشاسك في « التشتيح الخاصح»
 ()انشٚبض« ػكبظ» 

ٛبد شبد أيٛش يُطوخ انشٚبض صبؽت انسًٕ انًهكٙ األيٛش كٛصم ثٍ ثُذس ثٍ ػجذانؼضٚض، ثًشبسكخ إداسح انزشثٛخ انخبصخ ثزؼهٛى انًُطوخ كٙ كؼبنأ

َّ (. ٔأػشة ػٍ شكشِ نغًٛغ يُسٕثٙ رؼهٛى انشٚبض، خصٕصب انًسؤٔنٍٛ ػٍ انغُبػ ػهٗ يب ٚوذي1ٕانًٓشعبٌ انضوبكٙ نزٔ٘ اإلػبهخ انضبَٙ )ؽشكبد 

 .يٍ اسزشبساد ٔرٕػٛخ كٙ يغبل انزشثٛخ انخبصخ نكبكخ أكشاد انًغزًغ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160324/Con20160324830796.htm 

 
 
 


