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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض

 يذير تعهيى انرياض يكرو أيناء يصادر انتعهى ويحضري انًختبراث
حفهٓب انؽُٕ٘، انًزًٛعٍٚ يٍ أيُبء يصبزض انزؼهى فٙ رفؼٛم يطاكع يصبزض انزؼهى ٔكصنك  كّطيذ إزاضح انزغٓٛعاد انًسضؼٛخ ذالل

يؽبثمخ أفعم يرزجط يسضؼٙ ٔانًزًٛعٍٚ يٍ يحعط٘ انًرزجطاد فٙ يغبل رفؼٛم انًرزجطاد انًسضؼٛخ، ٔشنك ثطػبٚخ يسٚط انزؼهٛى 

شؤٌٔ انًسضؼٛخ األؼزبش حًس انشُٛجط ٔثًزبثؼخ يٍ األؼزبش حؽٍ ثًُطمخ انطٚبض األؼزبش يحًس ثٍ ػجسهللا انًطشس ٔثحعٕض انًؽبػس نه

انًغبيػ. ٔرى ذالل انحفم رمسٚى ثؼط انؼطٔض نهًُبشط انًزًٛعح فٙ انًساضغ، كًب أنمٗ حًس انشُٛجط كهًخ أصُٗ فٛٓب ػهٗ انًزًٛعٍٚ 

 .انفبئعٍٚٔػهٗ عٕٓز إزاضح انزغٓٛعاد. ٔفٙ َٓبٚخ انحفم رى رٕظٚغ انسضٔع ٔانغٕائع نهًًٛعٍٚ ٔ

http://www.alriyadh.com/1504850 

 الرياض

 تعهيى انَرياض يفتح باب حركت اننقم نقادة وقائذاث انًذارس
 يُصٕض انحؽٍٛ -انطٚبض 

 .فزحذ اإلزاضح انؼبيخ نهزؼهٛى ثًُطمخ انطٚبض حطكخ انُمم نمبزح ٔلبئساد انًساضغ انحكٕيٛخ ٔاألْهٛخ ٔٔكالء ٔٔكٛالد انًساضغ انحكٕيٛخ

ظح يسٚط اإلزاضح انًسضؼٛخ َبصط انؽهطبٌ أٌ انُمم يٍ شطٔغٓب أٌ ٚكٌٕ يعٗ ػهّٛ ػبيٍٛ كمبئس/ح فٙ انًسضؼخ انزٙ ٚطغت االَزمبل يُٓب، ٔأٔ

يٍ ؼزضُبء ٔأَّ ٚزى رهمبئٛب نكم لبئس/ح أيعٗ ؼذ ؼُٕاد فٙ يسضؼزّ انحكٕيٛخ يٍ انمٛبزاد )لبئس/ٔكٛم( انًسضؼٛخ، ٔٚحك نهغُخ انمٛبزاد انًسضؼٛخ ا

( فؤكضط فٙ رمسٚط األزاء 79انُمم يٍ حصم ػهٗ عبئعح انزؼهٛى فٙ فئخ لبئس انًسضؼخ ٔٚطغت انجمبء فٙ يسضؼزّ، ٔلبئس انًسضؼخ انص٘ حصم ػهٗ )

انٕظٛفٙ ذالل انضالس ؼُٕاد األذٛطح، ٔانمٛبزاد انًسضؼٛخ فٙ انًساضغ شاد انجٛئبد انربصخ ػُس ضغجزٓى انجمبء فٙ يساضؼٓى، ٔانمٛبزاد 

ص انًسضؼٛخ فٙ انًساضغ انزٙ ٕٚعس ثٓب رطجٛك نجؼط يشطٔػبد انٕظاضح انزٙ رحزبط إنٗ اؼزمطاض فٙ انمٛبزاد انًسضؼٛخ ثغطض رًكُٛٓب يٍ رُفٛ

 .ذططٓب، ٔيٍ ثمٙ ػهٗ ذسيزّ انُظبيٛخ ػبيبٌ فؤلم

ضط فٙ انًساضغ األْهٛخ يبنى ًٚسز نّ حؽت ٔأشبض إنٗ أَّ ُٚمم يٍ أيعٗ صًبٌ ؼُٕاد فٙ انًساضغ األْهٛخ، ٔيٍ أيعٗ أضثغ ؼُٕاد أٔ أك

خ ظٕاثػ انزًسٚس، ٔاألٔنٕٚخ فٙ انُمم نًٍ أيعٗ ؼزخ ؼُٕاد فٙ انًساضغ انحكٕيٛخ ٔيٍ أيعٗ أضثغ ؼُٕاد فؤكضط فٙ انًساضغ األْهٛخ )إنعايٛ

نًسضؼٛخ اؼزضُبء يٍ رطٖ يُبؼجخ َمهخ يٍ يطحهخ انُمم(، يشٛطاً إنٗ أٌ حطكخ َمم انمٛبزاد انًسضؼٛخ نكم يطحهخ ركٌٕ ػهٗ حسح، ٔنهغُخ انمٛبزاد ا

 .إنٗ أذطٖ

كًم لبئس َٔجّ ػهٗ أَّ ال ٚغٕظ َمم عًٛغ انمٛبزاد انًسضؼٛخ فٙ انًسضؼخ فٙ ػبو ٔاحس إال إشا لطضد نغُخ انمٛبزاد انًسضؼٛخ يُبؼجخ شنك، ٔإشا أ

ضغجزّ نًسح ػبو فمػ، ٔإشا نى ٚطغت لبئس انًسضؼخ فٙ انجمبء ُٚمم ْٕ، انًسضؼخ ٔٔكٛهٓب انًسح انُظبيٛخ، فُٛمم ٔكٛم انًسضؼخ ٔٚجمٗ لبئسْب ػُس 

نٕٚخ َمم ٔٚجمٗ انٕكٛم نًسح ػبو زضاؼٙ ٔاحس، ٔإشا أكًم أكضط يٍ ٔكٛم انًسح انُظبيٛخ فٙ انًسضؼخ ُٚمم ألسيٓى يجبشطح فٙ انًسضؼخ، يؤكسا أٌ أٔ

 .نًٍ نسٚخ شٓبزاد أٔ زٔضاد رسضٚجٛخ ضؼًٛخ فٙ يغبل انزطثٛخ انربصخانمٛبزاد انًسضؼٛخ نهًساضغ انزٙ ثٓب ثطايظ رطثٛخ ذبصخ ركٌٕ 

طفغ ٔذزى انؽهطبٌ أٌ يٍ ٚطغت فٙ انُمم يٍ انمٛبزاد انًسضؼٛخ نظطٔف ذبصخ )رمسضْب انهغُخ( ٔال رُطجك ػهّٛ شطٔغ َمم انمٛبزاد انًسضؼٛخ، ٚ

 .اؼزضُبئّ نسذٕل يفبظهخ انُمم أٔضالّ نهغُخ انمٛبزاد انًسضؼٛخ ذالل فزطح انزمسٚى، نسضاؼخ إيكبَٛخ

http://www.alriyadh.com/1504927 
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 احلياة

 أياو 8آخر يىعذ إلغالق انذرجاث نهذور األول بعذ «: تعهيى انرياض»
  الغشام سعد - الرياض

ػٍ ضصس َزبئظ انزمٕٚى انًؽزًط ٔانسضعبد فٙ انجطَبيظ انحبؼٕثٙ انًؼزًس يٍ أكسد إزاضح رؼهٛى انطٚبض أٌ انًؼهى ْٕ انًؽؤٔل 

انٕظاضح )َظبو َٕض(، ٔشنك يٍ ٔالغ كشٕف انسضعبد، ٔفمبً نزُظًٛبد انٕظاضح نمبئس ٔلبئسح انًسضؼخ نزكهٛف يؽؤٔل ػٍ إزذبل 

-7-4ْـ، أيب انسٔض انضبَٙ ففٙ 1439-8-22انسضعبد نغًٛغ انًٕاز. ٔحسزد آذط يٕػس إلغالق انسضعبد نهسٔض األٔل فٙ 

 ْـ.1439

ٔأٔظح يسٚط االذزجبضاد ٔانمجٕل فٙ اإلزاضح أًٍٚ انطكجبٌ، أٌ رسلٛك زضعبد انطالة ٔانطبنجبد ٚزى يٍ ذالل انكشٕف 

 انًصسضح يٍ َظبو َٕض ٔيطبثمزٓب يغ أٔضاق إعبثبد انطالة ٔانطبنجبد، ٔرؽُس يًٓخ انًطبثمخ نهغُخ انزسلٛك ثبنًسضؼخ، ٔال

 ٚكزفٗ ثًؼهى انًبزح فمػ، إش ٚزى غجبػخ انًؽٕزاد نهًطاعؼخ انُٓبئٛخ لجم إغالق انسضعبد صى غجبػخ انًجٛعبد ٔانشٓبزاد.

إنٗ رمسٚى االؼزشبضح  ٔحّصض أَّ ال ٚحك إػبزح اذزجبض َٓبٚخ انفصم أل٘ غبنت أٔ غبنجخ زذم االذزجبض يًٓب كبَذ األؼجبة، زاػٛبً 

انًُبؼجخ نهطالة انصٍٚ ٚؼبٌَٕ يٍ ظطف صحٙ لجم زذٕنٓى االذزجبض ثؼسو زذٕنّ ٔرؤعٛهّ نهسٔض انضبَٙ أٔ ثسٚهّ يب نى ٚكَٕٕا 

يزؤكسٍٚ يٍ لسضرٓى ػهٗ أزائّ ٔرحًم يؽؤٔنٛخ شنك، يعٛفبً أٌ انغبئجٍٛ ثؤػصاض يمجٕنخ رغطٖ نٓى االذزجبضاد انجسٚهخ نهغبئجٍٛ 

 بئجبد، ْٔٙ يٍ صالحٛبد لبئس ٔلبئسح انًسضؼخ يٍ زٌٔ انحبعخ إنٗ يٕافمخ إزاضح االذزجبضاد ٔانمجٕل.ٔنهغ

ٔشسز انطكجبٌ ػهٗ انًساضغ ثحصط انطالة انًكًهٍٛ ٔانًكًالد فٙ انسٔض األٔل ثؼس إغالق انسٔض األٔل، ٔرغٓٛع انكشٕف 

انطالة ٔانطبنجبد انًكًهٍٛ ٔانًكًالد ثًٕاز االذزجبض ٔرؽهًٛٓى  ٔإظبفخ انغسأل انربصخ ثبنسٔض انضبَٙ فٙ َظبو َٕض، ٔرجهٛغ

 إشؼبضاد اإلكًبل ٔانغسأل لجم ثساٚخ اذزجبضاد انسٔض انضبَٙ ٔرٕلٛؼٓى ثبنؼهى.

إنٗ عبَت شنك، ظاض ٔظٚط انزؼهٛى انسكزٕض أحًس انؼٛؽٗ ػسزاً يٍ انًؤؼؽبد انزؼهًٛٛخ انفُهُسٚخ، ٔشنك فٙ إغبض ثُبء شطاكخ 

زطٕٚط لطبع انزؼهٛى ٔإػساز انًؼهًٍٛ ٔانزطثٍٕٚٛ نالؼزفبزح يٍ ذجطاد انُظبو انزطثٕ٘ فٙ ثؼط انسٔل، َٔمم يؼطفخ زاػًخ ن

 ٔذجطاد ًَٕشط انزؼهٛى إنٗ انًساضغ انؽؼٕزٚخ.

انًطاكع ٔرعًٍ ثطَبيظ انعٚبضح انٕلٕف ػهٗ اإليكبَبد انجشطٚخ ٔانفُٛخ ٔانجطايظ، إظبفخ إنٗ اعزًبع ثبنرجطاء ٔانزطثٍٕٚٛ فٙ 

انًرزصخ فٙ رسضٚت انًؼهًٍٛ فٙ كم يٍ عبيؼخ ْهؽُكٙ ٔيٛزطثٕنٙ انزمُٛخ. كًب ظاض ػسزاً يٍ انًساضغ انفُهُسٚخ انًُٕشعٛخ، 

ٔثحش انًٕاظٛغ شاد انؼاللخ ثزطٕٚط انزؼهٛى ثًب فٙ شنك إػساز ثطَبيظ ُيحكى ٔيزكبيم نزؤْٛم ٔرسضٚت انًؼهًٍٛ ٔانزطثٍٕٚٛ 

ٔانًؤؼؽبد انزؼهًٛٛخ انفُهُسٚخ انًرزصخ، ٔفمبً ألفعم غطق انزؼهٛى انؼبنًٛخ، ٔإلربحخ انفطصخ نٓى انؽؼٕزٍٚٛ فٙ انغبيؼبد 

الكزؽبة انًٓبضاد ٔانرجطاد انسٔنٛخ انحسٚضخ ثًب ٚعًٍ رٕفٛط ثٛئخ رؼهًٛٛخ رُٕاكت انًزغٛطاد انزؼهًٛٛخ انًؽزًطح ٔرحمك رطٕٚط 

 نًسضؼٛخ ٔانًُبخ انزؼهًٛٙ، ٔفك أحسس األؼبنٛت ٔانًجبزضاد انؼبنًٛخ.يرطعبد انزؼهٛى، ٔأزاء انًؼهًٍٛ ٔرحؽٍٛ انجٛئخ ا

http://www.alhayat.com/Articles/15691645 

 اجلزيرة

 يعهذ اننىر يقيى حفهه انختايي ويكرو يعهًيه
 :انٕٛؼف ػجسانطحًٍ - «انغعٚطح»

انزطثٛخ انربصخ ثبإلزاضح انؼبيخ  ثحعٕض يسٚط إزاضح 1439 -1431ألبو يؼٓس انُٕض حفهّ انرزبيٙ نهؼبو انسضاؼٙ 

نهزؼهٛى ثًُطمخ انطٚبض األؼزبش ػجسانطحٛى ثٍ ػجسانطحًٍ آل انشٛد. ٔ يسٚط إزاضح انؼٕق انجصط٘ ثبنٕظاضح انسكزٕض 

ػجسهللا ثٍ َٕفم انطثٛؼخ. ٔلجم ثساٚخ انحفم رًذ ظٚبضح انًؼطض انفُٙ ٔانًطافك انطٚبظٛخ انزٙ رى رغسٚسْب يؤذطا 

 .ثبنًؼٓس

سأ انحفم ثآٚبد يٍ انمطآٌ انكطٚى، صى كهًخ نًسٚط يؼٓس انُٕض األؼزبش فٓس ثٍ ػجسهللا انحهٛجخ فكهًخ انطالة صى ث

انرطٚغٍٛ،كًب رعًٍ ػطظب يؽطحٛب لسيّ غالة انًؼٓس.صى ثسأد يؽٛطح انرطٚغٍٛ، رجؼٓب ركطًٚٓى ثزمسٚى انٓساٚب 

انًزًٛعٍٚ ثبنًؼٓس ٔانفطق انفبئعح فٙ انًؽبثمبد ٔاألَشطخ  انزصكبضٚخ ٔشٓبزاد انشكط، ٔذالل انحفم رى ركطٚى انًؼهًٍٛ

http://www.alhayat.com/Authors/15691645
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انطٚبظٛخ ٔانضمبفٛخ.ٔلس ػجط يسٚط إزاضح انزطثٛخ انربصخ األؼزبش ػجسانطحٛى ثٍ ػجسانطحًٍ آل انشٛد ػٍ شكطِ 

رظٓط ٔايزُبَّ نًسٚط انًؼٓس ٔنغًٛغ انًؼهًٍٛ، كًب أثسٖ فرطِ ثبنطبنت انكفٛف انص٘ نسّٚ يٓبضاد ٔيٕاْت يزؼسزح 

 .حزًب يزٗ يب رٕفطد نٓب انفطصخ انًُبؼجخ ٔانزشغٛغ ٔانزٕعّٛ انؽهٛى يٍ انًؼٓس
http://www.al-jazirah.com/2016/20160521/ln2.htm 

 


