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 اجلزيرة

 طالب انزياض يحصذٌٔ يزاكز يتقذِّية في يُافسات األٔنًبياد انٕطُي
 :ا١ٌٛعف ػجذاٌشؽّٓ - «اٌغض٠شح»

ؽمك ؽالة ِٕطمخ اٌش٠بع ِشاوض ِزمّذِخ فٟ خزبَ األٌّٚج١بد اٌٛؽٕٟ فٟ ِغبي اٌف١ض٠بء ٌٍّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ٚفٟ ِغبي 

اٌش٠بػ١بد ٌٍّشؽٍخ اٌّزٛعطخ اٌّمبِخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ, روش رٌه ِششف إٌشبؽ اٌؼٍّٟ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بع األعزبر 

طبٌت ٠ٛعف ثٓ ِؾّذ اٌمؾطبٟٔ ِٓ اٌظف األٚي صبٔٛٞ عٍطبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض األؽّذ, ؽ١ش أشبس إٌٝ رؾم١ك اٌ

ثّذسعخ ِٕبساد اٌش٠بع األ١ٍ٘خ اٌّشوض األٚي ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ, ف١ّب ٔبي اٌطبٌت ػٍٟ ثٓ عبٌُ اٌمؾطبٟٔ ِٓ 

اٌظف اٌضبٟٔ صبٔٛٞ ثّذسعخ خٍذْٚ األ١ٍ٘خ )ػشلخ( اٌّشوض اٌضبٌش, ٚؽظذ اٌطبٌت ػجذاإلٌٗ ثٓ ِفٍؼ اٌمؾطبٟٔ ِٓ 

ٌضبٟٔ صبٔٛٞ ثّذسعخ ِٕبساد اٌش٠بع األ١ٍ٘خ اٌّشوض اٌغبدط. ٚفٟ ِٕبفغبد األٌّٚج١بد اٌٛؽٕٟ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌظف ا

اٌٍّّىخ فٟ ِغبي اٌش٠بػ١بد ٌٍّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ؽمك اٌطبٌت أعبِخ ثٓ ِؾّذ اٌؼٍٟ ِٓ اٌظف األٚي ِزٛعؾ 

ٌؼغّٟ ِٓ اٌظف اٌضبٌش ِزٛعؾ ثّذسعخ ثّذسعخ اٌش٠بع اٌذثٍِٛخ اٌّشوض األٚي, ف١ّب ٔبي اٌطبٌت ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ا

ػشلخ اٌّشوض اٌضبٟٔ, ٚعبء اٌطبٌت ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌؼش٠فٟ ِٓ اٌظف اٌضبٟٔ ِزٛعؾ ثّذسعخ ِٕبساد اٌش٠بع 

 .األ١ٍ٘خ فٟ اٌّشوض اٌخبِظ ػشش
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 اجلزيرة

و انفائزيٍ بانًزكز  ع بانزياضيحافظ انذرعية يكزِّ ّٕ  األٔل في انتط
 :ا١ٌٛعف ػجذاٌشؽّٓ - «اٌغض٠شح»

َ عّٛ ِؾبفظ اٌذسػ١خ ِزٛعطخ ٚصب٠ٛٔخ اٌؼ١١ٕخ اٌزبثؼخ ٌّىزت اٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌذسػ١خ ٚاٌز٠ٓ ؽممٛا اٌفٛص ثبٌّشوض  وشَّ

ر فٛاص ثٓ األٚي ػٍٝ ِغزٜٛ رؼ١ٍُ ِٕطمخ اٌش٠بع فٟ عبئضح رؼ١ٍُ اٌش٠بع ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ, ٚرٌه ثؾؼٛس األعزب

ِؾّذ آي داٚد ِذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌذسػ١خ ٚاألعزبر فشاط اٌؾشثٟ ٚاألعزبر فٙذ اٌجغبِٟ اٌؾبػش٠ٓ ١ٔبثخ ػٓ 

لبئذ ِزٛعطخ ٚصب٠ٛٔخ اٌؼ١١ٕخ ٚاٌّغؤٚي اإلػالِٟ ثّىزت اٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌذسػ١خ األعزبر ِؾّذ ؽٍٛأٟ ِٚغّٛػخ 

ٓ أشبد عّٛ ِؾبفظ اٌذسػ١خ ثبٌذٚس اٌزٞ ٠مّذِٗ ٘ؤالء اٌطالة ٌٍّغزّغ, ؽ١ش ِٓ اٌطالة اٌّشبسو١ٓ ثبٌغبئضح, فٟ ؽ١

٠غضٜ ف١ٗ اٌّزطٛع األعش « اٌزطٛع اؽزغبة»إُٔٙ ِؾؾ لذٚح ٚرمذ٠ش ٌأل٘بٌٟ ٌٚضِالئُٙ فٟ اٌذساعخ, ِؤّوذاً أْ 

شٚا اٌؼبٌُ ثأػّبٌُٙ اٌؼظ١ُ ٔظ١ش أػّبٌٗ, وّب لّذَ ثؼغ إٌظبئؼ ٚاألِضٍخ ٌّغّٛػخ ِٓ األشخبص اعزطبػٛا أْ ٠غ١ّ 

اٌزطٛػ١خ ثذءاً ثزغ١١ش أٔفغُٙ الفزبً فٟ ع١بق اٌؾذ٠ش إٌٝ أْ اٌزغ١١ش ٠ٕجغ ِٓ داخً اٌشخض ؽ١ٓ ٠شرمٟ ثفىشٖ ٚثٕفغٗ 

٠ٕٚأٜ ػٓ اٌزظشفبد ٚاٌغٍٛو١بد غ١ش اٌّمجٌٛخ فٟ ػشف اٌذ٠ٓ ٚاٌّغزّغ, ٚلذ شبسن اٌطالة رغبسثُٙ ٚلظض 

 .ضح ِغ عّٛ اٌّؾبفظ ٚاٌزمطٛا اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌظٛس اٌززوبس٠خ ٚاٌغّبػ١خٔغبؽُٙ اٌزٟ اعزؾمٛا ف١ٙب ٘زٖ اٌغبئ
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 اجلزيرة

 يٍ انًيذاٌ

  يٓيئ طالب انزياض نعانى األعًال« انتاجز انصغيز»
 :اٌمشٟٔ طالػ - «اٌغض٠شح»

« اٌزبعش اٌظغ١ش»١ذ اٌؼ١ذ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ اٌّٙشعبْ اٌغٕٛٞ ٠ؾشص ؽبٌت اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ثّذسعخ اثٓ ِبعٗ ػجذاٌّغ

 .ٔظشاً ٌٍفبئذح اٌّبد٠خ اٌزٟ ٠غ١ٕٙب ِٓ خالي ٘زا اٌّٙشعبْ, ثبإلػبفخ إٌٝ اٌغٛ اٌّّزغ اٌزٞ ٠ؼ١شٗ ؽ١ٍخ أ٠بَ اٌّٙشعبْ

ٙب اٌّؼٍّْٛ أوضش ِٓ أطٕبف ألجً ػ١ٍ« اٌغش٠ش ٚاٌمشطبْ ٚاٌّشلٛق»ٚأػبف: اخزشد أْ افززؼ ِؾالً ٌٍشؼج١بد أث١غ ف١ٗ 

 ..اٌطالة, ف١ّب اسرأٜ اٌطبٌت ف١ظً ػّبد أْ ٠ج١غ ثؼبػزٗ ثبٌخغبسح ٠َٛ أْ سأٜ ثؼبػزٗ غب١ٌخ ػٍٝ اٌطالة ثؼغ اٌشٟء

ِذ٠ش اٌّذسعخ ػجذهللا اٌؾجشبْ أوَّذ ػٍٝ أ١ّ٘خ إلبِخ ِضً ٘زٖ األٔشطخ إٌٛػ١خ ٌّب ٌٙب ِٓ رأص١ش ِجبشش ػٍٝ شخظ١بد اٌطالة 

ِٓ ر١ّٕخ ٌٍؾظ اٌزغبسٞ ٚإوغبة اٌطالة ِفب١ُ٘ اٌخغبسح ٚاٌشثؼ ثشىً « اٌزبعش اٌظغ١ش»ٚ٘زا ِب ٠ٙذف إ١ٌٗ ّٚٔؾ ؽ١برُٙ, 

 .ػٍّٟ

إداسح اٌّٙشعبْ رشوذ ٌٍطبٌت اخز١بس اٌزغبسح اٌزٟ ٠ش٠ذ ٚغبٌجبً ِب ٠ىْٛ االخز١بس اِزذاداً ٌٕشبؽ األة ٚا٘زّبِٗ, عٛاء وبْ ٘زا 

أٚ اٌٛعجبد اٌغش٠ؼخ, أٚ رغبسح اٌؾ١ٛأبد, أٚ أٌؼبة األؽفبي ٠ٚمَٛ اٌطبٌت ثّغبػذح ٌٟٚ أِشٖ إٌشبؽ فٟ رغبسح اٌّٛاد اٌغزائ١خ, 

ثششاء اٌجؼبػخ إٌّبعجخ ٚث١ؼٙب ػٍٝ صِالئٗ اٌطالة ثبٌّذسعخ فٟ عٛ ِٓ اٌّزؼخ ٚاٌؾّبط ٚاٌفبئذح, ٚرمَٛ اٌّذسعخ ثزفؼ١ً 

 ..خ, ِٓ وّبِبد ٚلفبصاد ٚأغط١خ ٌٍشأطدٚس اٌشلبثخ اٌظؾ١خ ػٍٝ اٌّؾالد ثزٛف١ش ٚعبئً إٌظبفخ اٌؼبِ

ع اٌٛاعغ فٟ ِغبي إٌشبؽ اٌطالثٟ, ِز١ّٕبً رغ١ٍؾ اٌؼٛء  ّٛ ِٓ عٙزٗ أشبس سائذ إٌشبؽ ثبٌّذسعخ اٌّؼٍُ غشِبْ اٌشٙشٞ إٌٝ اٌزٕ

 .ػٍٝ األٔشطخ اٌطالث١خ اٌمبدسح ػٍٝ رغ٠ٛك اٌّغزمجً اٌّجٙش ٌطالة ٚؽبٌجبد اٌٍّّىخ
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 الرياض
 «ْذِ بصًتي»ٔ « عبّز عًا بذاخهك تجاِ ٔطُك»ضًٍ فعانيات 

 «انٕطٍ بأَايم أبُائّ ٔبُاتّ»ابُة شٓيذ تزسى ٔانذْا.. ٔتقذيّ في يعزض 
 ِٕظٛس اٌؾغ١ٓ –اٌش٠بع 

ٚأل١ُ ثأعٛاق اٌغالَ ” اٌٛؽٓ ثأٔبًِ أثٕبئٗ ٚثٕبرٗ”ٛاْ افززؾذ ِذ٠شح ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌجذ٠ؼخ ثبٌش٠بع فزؼ ثٕذ ػجذهللا اٌؼشفظ اٌّؼشع اٌفٕٟ ثؼٕ

 .ِٛي ثبٌش٠بع ٌطبٌجبد اٌّذاسط اٌزبثؼخ ٌٍّىزت

” ٘زٖ ثظّزٟ”ٚ ” ػجش ػّب ثذاخٍه رغبٖ ٚؽٕه“٠ٚزىْٛ اٌّؼشع ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌٍٛؽبد اٌّؼجشح ثبإلػبفخ إٌٝ ثؼغ اٌفؼب١ٌبد ِضً 

ْ ٚخز عبئضره“ثبإلػبفخ إٌٝ سعَٛ األؽفبي اٌّؼجشح  َٛ  ., ٚرُ رٛص٠غ أوضش ِٓ أٌف عبئضح ِٕٛػخ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد”ٌ

اسوبْ اٌّؼشع ٚاؽٍؼذ ػٍٝ اػّبي اٌٍٛؽبد اٌف١ٕخ ٚاعزّؼذ اٌٝ ششػ ِٓ اٌّششفبد ػٍٝ ٚثؼذ لض اٌشش٠ؾ ؛ رغٌٛذ فزؼ اٌؼشفظ ػٍٝ 

اٌّؼشع, ٚأٚػؾذ سئ١غخ لغُ اٌزشث١خ اٌف١ٕخ ثبٌّىزت االعزبرح فبؽّخ ثٕذ خش٠ف اٌشّشأٟ اْ اٌّؼشع ٘ٛ ٔزبط ِغبثمخ ٔظّٙب اٌّىزت 

ٓ فٟ ٔفٛط اٌطبٌجبد, ٚاثشاص اٌغٙٛد اٌزٟ ٠جزٌٙب سعبي االِٓ ِٓ اعً ٚاشزشوذ ثٙب ع١ّغ اٌّذاسط اٌزبثؼخ ٌٍّىزت ِٓ اعً رشع١خ ؽت اٌٛؽ

ؽّب٠خ رشاثٗ ِٚمذعبرٗ. ٚرُ رظف١خ االػّبي ث١ٓ ؽبٌجبد وً ِذسعخ صُ رشفغ وً ِذسعخ افؼً ػًّ ٌذ٠ٙب, ٚٚطً ٌٍّىزت اٌؼًّ االٚي ِٓ وً 

الثزذائ١خ ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌضب٠ٛٔخ ٚرُ فشص االػّبي ثغجت اٌّغبؽخ ٌٛؽخ ف١ٕخ ِٓ ع١ّغ اٌّشاؽً اٌضالس ا 173ِذسعخ ٚثٍغ ػذد االػّبي اٌّششؾخ 

, 112ٌٛؽخ. ٚاػشثذ فزؼ اٌؼشفظ ػٓ شىش٘ب ٌفبؽّخ اٌشّشأٟ, ٚأًِ ثٕذ ِؾّذ ا٠ٌٛٙشً ثبٌضب٠ٛٔخ  33اٌّؾذدح ٌٍّؼشع اٌّخظظخ ي 

سط اٌزٛؽ١ذ األ١ٍ٘خ ٌشػب٠زّٙب ٌٍّؼشع, ٌّٚذ٠ش ِىزت ٚاٌّؼٍّخ ٔٛسح ثٕذ فٙذ اٌشش٠ّٟ ثّذسعخ اٌزٛؽ١ذ االثزذائ١خ ٌّٚذاسط اٌضغش األ١ٍ٘خ ِٚذا

ٓ شىش٘ب اٌزؼ١ٍُ ثبٌغ٠ٛذٞ ػجذاٌؼض٠ض ا١ٌٛعف ػٍٝ فىشرٗ ثبلبِخ اٌّغبثمخ ٚفٙذ اٌغج١شٞ ٚػجذهللا اٌششٛد ػٍٝ اششافّٙب ِٚزبثؼزّٙب. وّب اػشثذ ػ

 .الداسح اٌغالَ ِٛي ػٍٝ اعزؼبفخ اٌّؼشع

http://www.alriyadh.com/1501258 
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 لرياضا

 طانباً يتًيزاً سهٕكياً  544تعهيى انزياض يكزو 
 ِٕظٛس اٌؾغ١ٓ -اٌش٠بع 

ؽبٌجب ِٓ وبفخ اٌّشاؽً اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغبئضح اٌز١ّض اٌغٍٛوٟ ٌٍؼبَ  455وشَ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ِؾّذ اٌّششذ أِظ 

 .اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ ٚرٌه فٟ ِشوض اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض اٌزبس٠خٟ

ثزالٚح آ٠بد ِٓ اٌزوش اٌؾى١ُ صُ أٌمٝ ِذ٠ش اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد فٟ اإلداسح د. ص٠ذ اٌؼغىش وٍّخ أثذٜ ف١ٙب عؼبدرٗ ثزىش٠ُ  ٚثذأ اٌؾفً

٘ؤالء اٌطالة ٚاطفب إ٠بُ٘ ثظفٛح اٌطالة, ِش١شا إٌٝ أْ ؽالثٕب ٚفٟ وبفخ اٌّشاؽً ٠ؾظْٛ ثبٌشػب٠خ ٚاٌّزبثؼخ اٌغٍٛو١خ ِٓ خالي 

 .ْ ٌزؼض٠ض اٌغٍٛو١بد اإل٠غبث١خ ٚرظؾ١ؼ اٌغٍٛو١بد اٌخبؽئخثشاِظ ٚخطؾ رٕفز فٟ ا١ٌّذا

 .رال رٌه ػشع ِشئٟ رؾذس ػٓ أْ اإلعالَ ٘ٛ د٠ٓ اٌزؼبًِ ٚاألخالق اٌؾغٕخ

صُ أٌمٝ اٌطبٌت ػجذاإلٌٗ إٌغ١ذٞ وٍّخ اٌطالة اٌّىش١ِٓ لذَ ف١ٙب شىشٖ ٌٍٛاٌذ٠ٓ ٌٚىبفخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ وبْ ٌُٙ أدٚاس فٟ رؾغ١ٓ 

 .عٍٛو١برُٙ

ؼذ رٌه لّذِذ ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ِشب٘ذ طبِزخ رؾىٟ اٌفشق ث١ٓ اٌغٍٛو١بد اٌغ١ئخ ٚاٌؾغٕخ ٚػٍك ػٍٝ رٍه اٌّشب٘ذ ِششف ث

 .إٌشبؽ فٟ اإلداسح األعزبر ػجذهللا اٌفبسط

ذ اٌطالة ثبٌّضً اٌؼ١ٍب إصش رٌه أٌمٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع وٍّخ أشبس ف١ٙب إٌٝ أْ ِٓ أٌٚٝ غب٠بد اٌزؼ١ٍُ فٟ ثالدٔب رض٠ٚ

ٚاألخالق اإلعال١ِخ اٌفبػٍخ ١ٌظجؾٛا أفشادا طبٌؾ١ٓ فٟ اٌّغزّغ, ِج١ٕب أْ اٌطالة اٌّىش١ِٓ لذ عّؼٛا ث١ٓ اٌزؾظ١ً اٌؼٍّٟ 

 .ٚاٌغٍٛوٟ

 .رمذ٠شا ٌُٙٚلبي ٌمذ وشِٕب ٌغٕٛاد آالف اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ دساع١ب ِٓ ِخزٍف اٌّشاؽً, ٚ٘زا اٌؼبَ ٔىشَ اٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ عٍٛو١ب 
http://www.alriyadh.com/1501278 

 الشرق

و انًتفٕقيٍ  يذارس انُخبة تكزِّ
 الشرق – الرٌاض

رس النخبة األهلٌة االبتدائٌة، فً حً المصٌف بالرٌاض، الطالب فٌصل ٌوسف الكهفً وزمالءه فً فرٌق كرة القدم المدرسٌة بحصولهم كّرمت مدا
 على المركز األول، وكأس بطولة النشاط الرٌاضً المدرسً، مع المٌدالٌات الذهبٌة، كما منحت المدرسة شهادات شكر وتقدٌر لعدد من الطالب

 مسابقة اإلمالء. وذلك وسط احتفالٌة حضرها بعض أولٌاء األمور، وتم خاللها توزٌع الهداٌا الرمزٌة وتبادل التهانً بحضور مدٌر المدرسةلتفوقهم فً 
لمدرسً شاط اعادل بن عبدهللا الفواز، ووكٌل المدرسة عبدالهادي رشاد، والمشرف الطالبً محمد أبو العٌنٌن، والتربٌة البدنٌة أسامة سعد، ورائد الن

 .أحمد صبرة
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