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 الرياض
 نقاء َخثح يٍ قُاداخ انًذارش انحكىيُح وانخاصح

 ثمإطالق جائسج تؼهُى انرَاض نهؼًم انتطىػٍ.. رجة انًق
 واس -الرياض 

سعت اٌّمجً ِٕزذٜ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ ثشػب٠خ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌذوزٛس  52ئٌٝ  52رٕظُ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك، خالي اٌفزشح ِٓ     

ٟ ِشوض اٌش٠بك اٌذٌٟٚ ٌٍّؼبسك أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌؼ١غٝ، ٚع١زُ خالٌٗ ئهالق عبئضح رؼ١ٍُ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ. ٠ٚؾبسن فٟ إٌّزذٜ اٌزٞ ٠مبَ ف

١خ، ٚاٌّإرّشاد ٔخجخ ِٓ اٌّزؾذص١ٓ ِٓ ل١بداد ِذاسط ِٕطمخ اٌش٠بك اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبفخ، ٚوجبس ِغإٌٟٚ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ِٕٚغٛثٟ اٌغٙبد اٌؾىِٛ

اٌّغزّغ، ٚؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ ٚاٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ، ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚاٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚاٌّٙز١ّٓ ثبٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِٓ ِخزٍف فئبد 

 .اٌّٙزّخ ثبٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ فٟ اٌٍّّىخ

ٌّغإ١ٌٚخ ٚأٚمؼ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك اٌّؾشف اٌؼبَ ػٍٝ إٌّزذٜ ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ، أْ إٌّزذٜ ٠ٙذف ئٌٝ غشط ِفَٙٛ اٌؾؼٛس ثب

 .بة ٚرمذ٠ُ اٌشؤٜ اٌؾجبث١خ ٌقٕبػخ اٌزطٛس، ٚإٌٙٛك ثبٌّٙبساد اٌزطٛػ١خٚٔؾش ٚرط٠ٛش صمبفخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٌذٜ إٌؼء ٚع١ً اٌؾج

زذٜ ئهالق ِٚٓ عبٔجٗ أفبد سئ١ظ ٚؽذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بك اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّٕزذٜ أؽّذ ثٓ ػبِش اٌؾشثٟ أٔٗ ع١زُ ػٍٝ ٘بِؼ أػّبي إٌّ

 .ٟ: اٌّىبرت، ٚاٌّذاسط، ٚاٌطالة، ٚاٌّجبدساد اٌزطٛػ١خ اإلثذاػ١خ، ٚٚعبَ اٌزطٛععبئضح رؼ١ٍُ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌزٟ رؾًّ خّظ فئبد ٘

١ّٓ ٚأؽبس ئٌٝ أٔٗ ع١قؾت إٌّزذٜ ئلبِخ ِغّٛػخ ِٓ ٚسػ اٌؼًّ اٌّزخّققخ فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ اٌّٛعٙخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد، ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌّؼٍ

ِٓ اٌّجبدساد اٌزطٛػ١خ ث١ٓ ؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ ٚٚؽذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٚاٌّؼٍّبد. ٚع١زُ خالي فؼب١ٌبد إٌّزذٜ رذؽ١ٓ ِغّٛػخ 

 .ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك

http://www.alriyadh.com/1139292 

 الرياض
 «هُثح انًؼهى»انرَاض: حًهح تستهذف يهُىٌ طانة وطانثح نتؼسَس 

 منصور الحسين –الرياض 

د ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ٚسؽخ ػًّ ئػذاد٠خ ٌؾٍّخ )١٘جخ ِؼٍُ( ثم١بدح ِؾشفخ إٌؾبه اٌطالثٟ ثبإلداسح ٔظّذ ئداسح اٌزٛع١ٗ ٚاإلسؽب    

 .رشث٠ٛخ ثٛالغ صالس ِٓ وً فئخ ِٚٓ وً ِشؽٍخ دساع١خ 52اٌذوزٛسح فش٠بي اٌؾمجبٟٔ. ٚاؽزشن فٟ اٌٛسؽخ 

ٌزؼ١ّ١ٍخ ؽّذ ثٓ ػجذهللا اٌؾ١ٕجش أْ اٌٛسؽخ رٙذف ئٌٝ ِٕبلؾخ ِٛمٛع ١٘جخ اٌّؼٍُ ِغ ٘زٖ ٚأٚمؼ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍؾإْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌؾإْٚ ا

خ ٚأفنً اٌفئبد اٌّؾشفخ ػٍٝ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌمش٠جخ ِٓ اٌطبٌت ٚاٌزٟ رزؼبًِ ِؼٗ ثؾىً ِجبؽش ِٓ أعً اٌزؼشف ػٍٝ رؾذ٠ذ أثشص أعجبة اٌّؾىٍ

 .اٌٛعبئً ٌّؼبٌغزٙب

اٌٛسؽخ رمذ٠ُ ػذد ِٓ االلزشاؽبد ٚفٟ ِمذِزٙب ػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّؼٍُ فٟ اٌزؼبًِ ِغ خقبئـ إٌّٛ ٌٍفئخ اٌؼّش٠خ، ٚؽّالد  ٚأؽبس ئٌٝ أْ ِٓ ٔزبئظ

اٌّخزٍفخ رٛػ٠ٛخ ٌٍّغزّغ اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ ٚاٌّؾبسوخ اٌّغزّؼ١خ ِٓ األعش فٟ رٕف١ز ثشاِظ ٌألعشح، ٚرغخ١ش ٚعبئً اٌزٛافً االعزّبػ١خ ثٛعبئطٗ 

 .ؽأْ اٌّؼٍُ ِٕٚٙخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزقذٞ ٌٍشعبئً اٌغٍج١خ مذٖ ٌشفؼخ

آالف ِذسعخ رنُ أوضش ِٓ  2ٚأمبف اٌؾ١ٕجش أْ ِٓ اٌّزٛلغ أْ رٕطٍك ؽٍّخ )١٘جخ ِؼٍُ( فٟ ع١ّغ ِذاسط اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ثبٌش٠بك ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب لشاثخ 

 .١ٍِْٛ هبٌت ٚهبٌجخ خالي ؽٙش عّبد اٌضبٟٔ اٌؾبٌٟ

ؼض٠ض ١٘جخ اٌّؼٍُ فٟ ٔفٛط اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚغشط أ١ّ٘خ اؽزشاَ اٌّؼٍُ فٟ ٔفٛعُٙ، ٚرؾغ١غ ٚرؾف١ض اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚرٙذف اٌؾٍّخ ئٌٝ ر

ٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚدػُّٙ ِٓ خالي اوزغبة ِٙبساد اٌزؼبًِ اإل٠غبثٟ ِغ اٌطالة. ِؾ١شح ئٌٝ أْ اٌؾٍّخ رغزٙذف فٟ اٌّمبَ األٚي اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٚاٌّؼ١ٍّ

 .ء أِٛس اٌطالة ٚاٌطبٌجبدٚأ١ٌٚب
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ٍّبد، ٚرمذ٠ُ ٚرؾزًّ اٌؾٍّخ ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفؼب١ٌبد ِٓ أّ٘ٙب ِغبثمخ ثقّخ ِؼٍُ، ٚػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚرىش٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼ

 .١ُّ ٔؾشاد أل١ٌٚبء األِٛسثشاِظ رٛػ٠ٛخ ٌٍّغزّغ ػٓ رمذ٠ش اٌّؼٍُ، ٚرق١ُّ ِمبهغ ف١ذ٠ٛ ٚوشر١ٔٛخ، ٚػمذ ٚسػ ػًّ ٌٍطبٌجبد، ٚرق

http://www.alriyadh.com/1139135 

 الرياض
 فرح نألطفال تروضح َىرج انفرح

 راشد السكران -الرياض 

ظ سعُ اٌىؾبفخ اٌّؾبسوْٛ فٟ ِؼغىش اٌؾضَ اٌزٞ رم١ّٗ عّؼ١خ اٌىؾبفخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ سٚمخ ٔٛسح ثّؾبفظخ صبدق ثّٕطمخ اٌش٠بك ػقش أِ    

غّخ ػٍٝ ؽفبٖ األهفبي اٌّزٕض١٘ٓ ِغ أعشُ٘ ثبٌشٚمخ، ٚفٕؼٛا اٌفشػ ٚاٌجٙغخ ٌُٙ ِٓ خالي رمذ٠ُ ِغّٛػخ ِٓ األٌؼبة اٌزشف١ٙ١خ اٌىؾف١خ األٚي اٌج

 .اٌزشث٠ٛخ اٌّٛعٙخ ٌقغبس اٌغٓ

رٙذف فمو ٌٍّزؼخ ٚاٌّشػ فؾغت ثً ئْ  ٚأٚمؼ اٌمبئذ اٌىؾفٟ خبٌذ اٌؼ١غٝ ِغإٚي اٌجشاِظ اٌزش٠ٚؾ١خ ثبٌّخ١ُ ئٌٝ أْ األٌؼبة اٌّمذِخ ٌألهفبي ا١ٌَٛ ال

ذِخ ٌُٙ األٌؼبة اٌىؾف١خ ِؼشٚف أٔٙب رمبَ ٌزذس٠ت اٌّؾبسو١ٓ ٚرؼ١ٍُّٙ ثطش٠ك غ١ش ِجبؽش ٚثأعٍٛة ِؾٛق ِٚؾجت ئٌٝ إٌفظ. ٚػٓ أثشص األٌؼبة اٌّم

، ِٚبرا ٠ؾقً ئرا؟ اٌزاوشح، ِٓ ٠شرذٞ أٚالً، ِٓ غ١ش لبي اٌؼ١غٝ ئُٔٙ لذِٛا ٌُٙ اٌىض١ش ِٓ األٌؼبة اٌزٟ رفبػٍٛا ِؼٙب ِٚٓ أّ٘ٙب ٌؼجخ وُ، ٚاٌزغٛق

 .ؽشان، ٚوٛة اٌّبء
http://www.alriyadh.com/1139305 

 املدينت
 وزَر انتؼهُى َرػً يُتذي انرَاض نهؼًم انتطىػٍ فٍ رجة انًقثم

 اٌش٠بك -ٚاط 

ئٌٝ  52زٞ رٕظّٗ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك، خالي اٌفزشح ِٓ ٠شػٝ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌذوزٛس أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌؼ١غٝ، ِٕزذٜ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌ

  سعت اٌمبدَ 52

ٚاٌخبفخ، ٠ٚؾبسن فٟ إٌّزذٜ اٌزٞ ٠مبَ فٟ ِشوض اٌش٠بك اٌذٌٟٚ ٌٍّؼبسك ٚاٌّإرّشاد ٔخجخ ِٓ اٌّزؾذص١ٓ ِٓ ل١بداد ِذاسط ِٕطمخ اٌش٠بك اٌؾى١ِٛخ 

غٙبد اٌؾى١ِٛخ، ٚاٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ، ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚاٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚاٌّٙز١ّٓ ثبٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِٓ ٚوجبس ِغإٌٟٚ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ِٕٚغٛثٟ اٌ

 .ِخزٍف فئبد اٌّغزّغ، ٚؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ اٌّٙزّخ ثبٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ١خ فٟ اٌٍّّىخ

ذهللا اٌّشؽذ، أْ إٌّزذٜ ٠ٙذف ئٌٝ غشط ِفَٙٛ اٌؾؼٛس ثبٌّغإ١ٌٚخ ٚٔؾش ٚأٚمؼ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك اٌّؾشف اٌؼبَ ػٍٝ إٌّزذٜ ِؾّذ ثٓ ػج

 .ٚرط٠ٛش صمبفخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٌذٜ إٌؼء ٚع١ً اٌؾجبة ٚرمذ٠ُ اٌشؤٜ اٌؾجبث١خ ٌقٕبػخ اٌزطٛس، ٚإٌٙٛك ثبٌّٙبساد اٌزطٛػ١خ

http://www.al-madina.com/node/666969 

 املدينت
 إجازاتهى إنكتروَُايؼهى َحصهىٌ ػهً تقاػذهى و 1000

 اٌش٠بك -عٍٜٛ ؽّذٞ 

ِؼٍُ ِٚؼٍّخ اإلداس١٠ٓ ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ثذأرٙب اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك خالي اٌؾٙش  1111اعزفبد أوضش ِٓ 

ٞ ئْ اٌٛصاسح ثذأد ثزفؼ١ً ػذد ِٓ اٌخذِبد اٌّبمٟ ػٓ هش٠ك ثشٔبِظ ػ١ٓ اٌّشوضٞ ٚلبي ِذ٠ش ؽإْٚ اٌّؼ١ٍّٓ اٌذوزٛس ؽّذاْ ثٓ ِبٔغ اٌؼّش

 215ثٍغ  اإلٌىزش١ٔٚخ ٚرطجمٙب فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك فمو. ٚأؽبس ئٌٝ أْ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٚاٌّزمذِبد ٌإلعبصاد ثىبفخ أٔٛاػٙب

ٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد، ٚوبْ أغٍت اٌشاغج١ٓ فٟ هٍجبد ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼ 212هٍجبد، ٚثٍغ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزمبػذ ثٕٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

اٌٛصاسح  اإلعبصاد لذ رمذِٛا ثٙب لجً رطج١ك إٌظبَ. ٚدػب اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد ٚلبدح ٚلبئذاد اٌّذاسط ئٌٝ اٌذخٛي ٌّٛلغ

 .ْ ٠زطٍت ُِٕٙ ِشاعؼخ اإلداسحٚاٌذخٛي ٚاٌزغغ١ً ِٓ أعً أْ ٠ز١غش ٌُٙ ئٔغبص وً ِؼبِالرُٙ ئٌىزش١ًٔٚب دْٚ أ
http://www.al-madina.com/node/666957/1000-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%D9%85-

%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7.html 
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 الشرق

 وزَر انتؼهُى َرػً يُتذي انرَاض نهؼًم انتطىػٍ .. رجة انًقثم
 الشرق – الرٌاض

 52إلى  52ل التترة من ٌرعى وزٌر التعلٌم الدكتور أحمد بن محمد العٌسى، منتدى الرٌاض للعمل التطوعً الذي تنظمه اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض، خال
 .م5172ماٌو  3إلى  5هـ الموافق من 7342رجب 

لذي ٌقام فً مركز الرٌاض الدولً للمعارض والمؤتمرات نخبة من المتحدثٌن من قٌادات مدارس منطقة الرٌاض الحكومٌة والخاصة، وكبار وٌشارك فً المنتدى ا
ن مختلف فئات التطوعً م مسؤولً وزارة التعلٌم، ومن منسوبً الجهات الحكومٌة، والجمعٌات الخٌرٌة، والمعلمٌن والمعلمات، والطالب والطالبات، والمهتمٌن بالعمل

 .المجتمع، وشركات القطاع الخاص المهتمة بالمسؤولٌة االجتماعٌة فً المملكة

لمسؤولٌة ونشر وتطوٌر وأوضح مدٌر عام التعلٌم بمنطقة الرٌاض المشرف العام على المنتدى محمد بن عبدهللا المرشد، أن المنتدى ٌهدف إلى غرس متهوم الشعور با
 .نشء وجٌل الشباب وتقدٌم الرؤى الشبابٌة لصناعة التطور، والنهوض بالمهارات التطوعٌةثقافة العمل التطوعً لدى ال

تدى إطالق جائزة تعلٌم ومن جانبه أفاد رئٌس وحدة العمل التطوعً بتعلٌم الرٌاض المدٌر التنتٌذي للمنتدى أحمد بن عامر الحربً أنه سٌتم على هامش أعمال المن
 .مل خمس فئات هً :المكاتب، والمدارس، والطالب، والمبادرات التطوعٌة اإلبداعٌة، ووسام التطوعالرٌاض للعمل التطوعً التً تش

 .مٌن والمعلماتوأشار إلى أنه سٌصحب المنتدى إقامة مجموعة من ورش العمل المتخّصصة فً العمل التطوعً الموجهة للطالب والطالبات، باإلضافة إلى المعل

 .تدشٌن مجموعة من المبادرات التطوعٌة بٌن شركات القطاع الخاص ووحدة العمل التطوعً فً اإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاضوسٌتم خالل فعالٌات المنتدى 

http://www.alsharq.net.sa/2016/03/21/1495605 

 البالد
 وزَر انتؼهُى َرػً يُتذي انرَاض نهؼًم انتطىػٍ

 اٌجالد-اٌش٠بك 

ٌذوزٛس أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌؼ١غٝ، ِٕزذٜ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌزٞ رٕظّٗ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ٠شػٝ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ ا

 .5112َِب٠ٛ  2ئٌٝ  5٘ـ اٌّٛافك ِٓ 1252سعت  52ئٌٝ  52ثّٕطمخ اٌش٠بك، خالي اٌفزشح ِٓ 

ٓ ِٓ ل١بداد ِذاسط ِٕطمخ ٠ٚؾبسن فٟ إٌّزذٜ اٌزٞ ٠مبَ فٟ ِشوض اٌش٠بك اٌذٌٟٚ ٌٍّؼبسك ٚاٌّإرّشاد ٔخجخ ِٓ اٌّزؾذص١

اٌش٠بك اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبفخ، ٚوجبس ِغإٌٟٚ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ِٕٚغٛثٟ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ، ٚاٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ، ٚاٌّؼ١ٍّٓ 

ٚاٌّؼٍّبد، ٚاٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚاٌّٙز١ّٓ ثبٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِٓ ِخزٍف فئبد اٌّغزّغ، ٚؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ اٌّٙزّخ 

 .١خ فٟ اٌٍّّىخثبٌّغإ١ٌٚخ االعزّبػ

ٚأٚمؼ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك اٌّؾشف اٌؼبَ ػٍٝ إٌّزذٜ ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ، أْ إٌّزذٜ ٠ٙذف ئٌٝ غشط 

ِفَٙٛ اٌؾؼٛس ثبٌّغإ١ٌٚخ ٚٔؾش ٚرط٠ٛش صمبفخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٌذٜ إٌؼء ٚع١ً اٌؾجبة ٚرمذ٠ُ اٌشؤٜ اٌؾجبث١خ ٌقٕبػخ 

 .اد اٌزطٛػ١خاٌزطٛس ، ٚإٌٙٛك ثبٌّٙبس

ِٚٓ عبٔجٗ أفبد سئ١ظ ٚؽذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بك اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّٕزذٜ أؽّذ ثٓ ػبِش اٌؾشثٟ أٔٗ ع١زُ ػٍٝ ٘بِؼ 

أػّبي إٌّزذٜ ئهالق عبئضح رؼ١ٍُ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌزٟ رؾًّ خّظ فئبد ٟ٘ :اٌّىبرت، ٚاٌّذاسط، ٚاٌطالة، 

 .ذاػ١خ، ٚٚعبَ اٌزطٛعٚاٌّجبدساد اٌزطٛػ١خ اإلث

ٚأؽبس ئٌٝ أٔٗ ع١قؾت إٌّزذٜ ئلبِخ ِغّٛػخ ِٓ ٚسػ اٌؼًّ اٌّزخّققخ فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ اٌّٛعٙخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد، 

 .ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد

ً اٌزطٛػٟ فٟ ٚع١زُ خالي فؼب١ٌبد إٌّزذٜ رذؽ١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدساد اٌزطٛػ١خ ث١ٓ ؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ ٚٚؽذح اٌؼّ

 .اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك
https://www.albiladdaily.com/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7/ 

 
 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82
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 عكاظ
 % 09انالئحح انسهىكُح وراء اَتظاو انـ 

 حضر انطالب وغاب انًؼهًىٌ
 ()عذح(، ػجذهللا ِؾٙٛس )اٌطٛاي(، ِؾّذ اٌؼّٛدٞ )ث١ؾخ« ػىبظ»ِؾّذ ِىٟ )اٌش٠بك(،  

  .%71قلص نسبة الغٌاب إلى أقل من %، لتت 01تخطت نسبة حضور الطالب والطالبات فً الكثٌر من المدارس أمس )األحد(، حاجز الـ 
غٌاب لكن المالحظ أن اكتمال عقد الطالب لم ٌواكبه اكتمال عقد المعلمٌن والمعلمات فً بعض المناطق، إذ شكا عدد من أولٌاء أمور الطالب من 

 .الكثٌر من المعلمٌن والمعلمات فبدت الحصص تعتمد على البدالء واالحتٌاط
أن أبناءهم أبلغوهم أنه لم ٌتلقوا غٌر حصتٌن فقط من سبع حصص مقررة لهم أمس، والسبب غٌاب الكثٌر من المعلمٌن « عكاظ»وصارح البعض منهم 

 .والمعلمات، بالرغم من تشدٌد وزارة التعلٌم على المدارس بأهمٌة االنتظام منذ الٌوم األول وتعوٌض حصص األسبوع المٌت
منذ الٌوم لكن فً العاصمة الرٌاض كان األمر مغاٌرا، إذ انعكس انتظام الحضور على تنتٌذ خطط الوزارة التً شددت فً تعمٌمها على البداٌة القوٌة 

 .األول للدراسة لكً ٌشعر الطالب بأهمٌة الوقت والمحافظة علٌه وبتطبٌق األنظمة الخاصة بالغٌاب
 .ٌجٌة والتعلٌمٌة واستكمال شرح المناهج الدراسٌة للطالبواستأنف المعلمون خططهم اإلسترات

سة وأرجع عدد من مدٌري المدارس السبب وراء االلتزام بالحضور وعدم الغٌاب إلى حرص أولٌاء األمور على إحضار أبنائهم تخوفا من تطبٌق سٌا
هم مدة الغٌاب عدة أٌام معٌنة سواء متواصلة أو منتصلة، األمر الذي الالئحة السلوكٌة الخاصة بحرمان الطالب أو الطالبة من االختبارات فً حال تخطٌ

 .ساهم فً تقلٌل نسب الغٌاب بشكل ملحوظ
 .وأكد جاسم المهندي )مدٌر مدرسة( أنهم أبلغوا أولٌاء األمور بأن غٌاب أبنائهم ٌؤثر على المستوى األكادٌمً لهم

انت عالٌة وتم تنتٌذ جدول الحصص بالكامل من الحصة األولى إلى السابعة، وقد استأنف وقال حازم العنزي وكٌل مدرسة إن نسبة حضور الطالب ك
 .المعلمون شرح الدروس وفقا للخطط التصلٌة المعتمدة من وزارة التعلٌم

حضور والغٌاب، ووعً واعتبر المعلم محمد الزهرانً السبب وراء ارتتاع نسبة الحضور فً الٌوم األول تطبٌق سٌاسة التقوٌم السلوكً الخاصة بال
 .أولٌاء األمور

ل وأوضح دسمان القحطانً أن إدارة المدرسة حرصت على توفٌر البٌئة المناسبة الستقبال الطالب بعد عودتهم من اإلجازة كما تم تجهٌز التصو
 .والتشدٌد على الطالب بااللتزام بكافة القواعد والقوانٌن الخاصة بالمدرسة

)مدٌر مدرسة المأمون االبتدائٌة( اكتمال فصول المدرسة بالطالب، مشٌرا إلى رسائل التذكٌر التً أرسلتها المدرسة ألولٌاء وبٌن خالد مترك القحطانً 
 .األمور وعبر مواقع التواصل االجتماعً فضال عن أن التشدٌد فً تطبٌق الالئحة السلوكٌة ساهمت فً عملٌة ارتتاع نسبة الحضور بالمدرسة

% )حسب مصادر عكاظ(، والتً ربطت الغٌاب بعدم توفر  21ركة فً جازان حضور نسبً للطالب والطالبات والتً لم تتجاوز وشهدت مدارس المبا
 .وسٌلة نقل أو لظروف خارجة عن إرادة الطالب والطالبات

 .كما شهدت مدارس بٌشة تتاوتا فً معدالت الغٌاب بٌن أوساط الطالب والمعلمٌن
لثنٌة صالح عبدهللا القرنً بوجود نسبة غٌاب فً بعض المدارس، إال أنه اعتبرها متدنٌة بعد تأكده من ذلك خالل جولة وأقر مدٌر مكتب التعلٌم با

 .مٌدانٌة له برفقة عدد من المشرفٌن، مبٌنا ارتتاع نسبة الغٌاب بٌن طالب المرحلة الثانوٌة
 .ن نسبة الغٌاب قلٌلة مقارنة باألعوام الماضٌةواعتبر المرشد الطالبً بمدرسة التالح ببٌشة زامل سعٌد الشهرانً أ

أن مدرسته شهدت غٌابا كبٌرا تجاوز فً بعض التصول النصف، ما اضطره « عكاظ»لكن المعلم عبدهللا الشهرانً فً إحدى المدارس بتثلٌث أكد لـ 
 .إلى تأجٌل شرح بعض الدروس نظرا للغٌاب الكبٌر بٌن الطالب

سة شهدت غٌابا متوسطا بٌن الطالب وتم بدء الٌوم الدراسً بشكل طبٌعً وإعطاء الحصص حتى نهاٌة الٌوم وأضاف علً المنبهً بأن المدر
 .الدراسً

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160321/Con20160321830204.htm 

 

 عكاظ
 «كتى األَفاش»انشىارع تستؼُذ «.. انرتُغ»تؼذ أسثىع 

 ))اٌش٠بك« ػىبظ» 

ة ٚاٌطبٌجبد أِظ )األؽذ( ثؼذ اعزئٕبف اٌذساعخ ػمت أزٙبء ئعبصح اٌشث١غ ػٍٝ اٌؾبٌخ اٌّشٚس٠خ فٟ ؽٛاسع اٌؼبفّخ اٌش٠بك، ٌزىزُ أصشد ػٛدح اٌطال

 .أٔفبعٙب ثبٌشغُ ِٓ أزؾبس دٚس٠بد اٌّشٚس اٌّىضف

ٍه فٙذ ٚاٌٍّه ػجذهللا ٚثؼل اٌّخبسط ٚرؼطٍذ ثؾىً ٚامؼ أغ١بث١خ اٌؾشوخ اٌّشٚس٠خ فٟ ثؼل اٌؾٛاسع اٌؾ٠ٛ١خ ٚرؾذ٠ذا فٟ هش٠ك خش٠ـ ٚاٌّ

 .اٌّإد٠خ ئٌٝ األؽ١بء اٌغى١ٕخ
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رزّضً فٟ رؾ٠ًٛ اٌغ١طشح ػٍٝ اإلؽبساد ِٓ آ١ٌخ ئٌٝ ٠ذ٠ٚخ ٚثّب ٠زٕبعت ِغ اٌضؽبَ « ػىبظ»ٚثشصد ِطبٌجبد اٌىض١ش ِٓ اٌغبئم١ٓ اٌز٠ٓ رؾذصٛا ٌـ

جبد ِٓ ِذاسعُٙ، ٚاٌّٛظف١ٓ ِٓ أػّبٌُٙ. ٚأوذٚا مشٚسح اٌؼًّ ػٍٝ رؾ٠ًٛ ثؼل اٌّشٚسٞ اٌزٞ ٠زشوض فٟ اٌقجبػ اٌجبوش ٚأصٕبء ػٛدح اٌطالة ٚاٌطبٌ

ػٍٝ ثؼل اٌّغبساد ٌفه االخزٕبلبد اٌّشٚس٠خ ػٍٝ اٌطشق اٌشئ١غ١خ، ٚػذَ االػزّبد ػٍٝ اإلؽبساد اٌنٛئ١خ اٌزٟ ال ٠زٕبعت ػٍّٙب أؽ١بٔب ِغ اٌنغو 

 .االرغب٘بد ِٓ لجً عبئمٟ اٌّشوجبد

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160321/Con20160321830206.htm 

 احلياة
 ػىدج انًذارش: اَضثاط فٍ انُىو األول

  الغشام سعد - الرياض
١ٍِْٛ هبٌت ٚهبٌجخ، فٟ أٚي أ٠بَ اٌؼٛدح ئٌٝ اٌذساعخ، ثؼذ أْ لنٝ  1.2اعزمجٍذ ِذاسط ِٕطمخ اٌش٠بك اٌزؼ١ّ١ٍخ أِظ 

أ٠بَ. ٚػبد اٌطالة ٚاٌطبٌجبد  11ح ِٕزقف اٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ اٌزٟ اعزّشد اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ اٌّشاؽً اٌضالس ئعبص

آالف ِٕؾأح رؼ١ّ١ٍخ ِذسع١خ، ٚعو ؽنٛس ِجىش ٌٍّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، اٌز٠ٓ  5فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ٚاألٍٟ٘ ٚاألعٕجٟ ئٌٝ ٔؾٛ 

بٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ، ثؼذ أْ اعزّزؼٛا اعزمجٍُٛ٘ ِٕز دخٌُٛٙ اٌّذاسط ػٍٝ األثٛاة، العزىّبي ثم١خ اٌفقً اٌذساعٟ اٌض

ػٍٝ أؽ١بء اٌؼبفّخ فٟ عٛالد ١ِذا١ٔخ ػٍٝ « رؼ١ٍُ اٌش٠بك»ثاعبصرُٙ ِٕزقف اٌفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ. ٚأزؾش اٌم١بد٠ْٛ فٟ 

اد إٌظب١ِخ ع١ّغ اٌّذاسط، ٌّزبثؼخ ع١ش اٌذساعخ ٚأطاللٙب ِٕز ا١ٌَٛ األٚي، ِؾذد٠ٓ ػٍٝ اٌّذاسط ثنشٚسح رطج١ك اإلعشاء

ثؾك اٌطالة اٌّزغ١ج١ٓ، ٚرؾف١ض ٚرؾغ١غ اٌطالة إٌّزظ١ّٓ فٟ اٌذساعخ، ٚر١ٙئخ إٌّبؿ إٌّبعت ٌٍطٍجخ ٚاٌطبٌجبد، العزئٕبف 

ثزٛف١ش ع١ّغ اٌٛعبئً ٚاٌّغزٍضِبد ٌٍطٍجخ ٚاٌطبٌجبد، ٚر١ٙئخ اٌج١ئخ « رؼ١ٍُ اٌش٠بك»اٌذساعخ ثطّأ١ٕٔخ ٚعٌٙٛخ. ٚهبٌت ل١بد٠ٛ 

ش٠ؾخ ٌؼٛدرُٙ ئٌٝ ِمبػذ اٌذساعخ، ٚاعزئٕبف ِٛافٍخ اٌغذ ٚاٌّضبثشح، ثؼذ أمنبء ٔقف اٌّذح اٌّمشسح ٌٍخطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّ

 اٌض١ِٕخ ٌٍفقً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ.

عبٌذ ػٍٝ ػذد ِٓ ِذاسط إٌّطمخ فٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ، ٚوؾفذ أْ االٔنجبه ثبٌؾنٛس فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ ثٍغ « اٌؾ١بح»

فٟ اٌّئخ، ٚأخفل اٌغ١بة ث١ٓ هالة اٌّذاسط ثٕغجخ  22فٟ اٌّئخ، ٚفٟ اٌضب٠ٛٔبد  21ف١ّب ثٍغ فٟ اٌّزٛعطبد فٟ اٌّئخ،  01

، ٔؾٛ أٌف ِؼٍُ ِٚؼٍّخ، ِٚٓ «ػ١ٓ اٌّشوضٞ»وج١شح، ثخالف اٌؼبَ اٌّبمٟ. ِٓ عبٔت آخش، ثٍغ اٌّغزف١ذْٚ ِٓ ثشٔبِظ 

 أػٍٕزٙب ئداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بك خالي اٌؾٙش اٌّبمٟ. اإلداس١٠ٓ، ٚرٌه ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌغذ٠ذح، اٌزٟ

ٚأٚمؼ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍؾإْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بك ؽّذ اٌؾ١ٕجش، أْ اٌٛصاسح ثذأد رفؼ١ً ػذد ِٓ 

ِبد ٌإلعبصاد اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚرطج١مٙب فٟ اٌش٠بك فمو، فٟ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ. ٚأمبف اٌؾ١ٕجش أْ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٚاٌّزمذ

هٍجبد ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ  212هٍجبد، ٚثٍغ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزمبػذ ثٕٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ  215ثأٔٛاػٙب وبفخ ػٍٝ اٌّٛلغ، ثٍغ 

 ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد، ٚوبْ ِؼظُ اٌشاغج١ٓ فٟ اإلعبصاد رمذِٛا ثٙب لجً رطج١ك إٌظبَ.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14583072/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3--

%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 

 االقتصاديت
 «ػٍُ»روَُا يٍ خالل يؼهى وإدارٌ َحصهىٌ ػهً تقاػذهى وإجازاتهى إنكت 1000

 من الرياض« االقتصادية»

ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚئداسٞ ٚئداس٠خ ِٓ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ اٌغذ٠ذح اٌزٟ أهٍمزٙب اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك أخ١شا  1111اعزفبد أوضش ِٓ 

رؼ١ٍُ اٌش٠بك، أْ اٌٛصاسح ثذأد ثزفؼ١ً ػذد ِٓ  ػٓ هش٠ك ثشٔبِظ "ػ١ٓ" اٌّشوضٞ. ٚأٚمؼ اٌذوزٛس ؽّذاْ اٌؼّشٞ، ِذ٠ش ؽإْٚ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ

ػٙب ثٍغ اٌخذِبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚهجمزٙب اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بك فمو، ِج١ٕب أْ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٚاٌّزمذِبد ٌإلعبصاد ثغ١ّغ أٔٛا

١ٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد. ٚوبْ أغٍت اٌشاغج١ٓ هٍجبد ِٓ اٌّؼٍّ 212هٍجبد، ٚثٍغ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزمبػذ ثٕٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ  215

 .فٟ اإلعبصاد لذ رمذِٛا ثٙب لجً رطج١ك إٌظبَ

ً ٚدػب اٌؼّشٞ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد ٚلبدح ٚلبئذاد اٌّذاسط ئٌٝ اٌذخٛي ئٌٝ ِٛلغ اٌٛصاسح ٚاٌذخٛي ٚاٌزغغ١ً ِٓ أع

١ٔٚب دْٚ أْ ٠زطٍت ُِٕٙ ِشاعؼخ اإلداسح، ١ِٙجبً ثغ١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد اٌّؾبفظخ رغ١ًٙ ئٔغبص وً ِؼبِالرُٙ ئٌىزش
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ػٍٝ اعُ اٌّغزخذَ ٚوٍّخ اٌّشٚس فٟ ثشٔبِظ "ٔٛس" ٌىٟ ٠زّىٕٛا ِٓ اٌذخٛي ػٍٝ خذِبد ثشٔبِظ "ػ١ٓ"، ؽ١ش ئْ اٌزمذ٠ُ ػٍٝ ثشٔبِظ "ػ١ٓ" 

 .ٓٚفش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ػٍٝ اٌّغزف١ذ٠
https://www.aleqt.com/2016/03/21/article_1039952.html 

 اجلزيرة
 «ػٍُ»يؼهى وإدارٌ َحصهىٌ ػهً تقاػذهى وإجازاتهى إنكتروَُاً يٍ يىقغ  1000
 :ٚاط - اٌغض٠شح

ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ِإخشاً ػٓ  ِؼٍُ ِٚؼٍّخ ٚئداسٞ ٚئداس٠خ ِٓ اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخ اٌغذ٠ذح اٌزٟ أهٍمزٙب اإلداسح اٌؼبِخ 1111اعزفبد أوضش ِٓ 

اٌّشوضٞ. ٚأٚمؼ ِذ٠ش ؽئْٛ اٌّؼ١ٍّٓ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بك اٌذوزٛس ؽّذاْ ثٓ ِبٔغ اٌؼّشٞ أْ اٌٛصاسح ثذأد ثزفؼ١ً ػذد ِٓ « ػ١ٓ»هش٠ك ثشٔبِظ 

هٍجبد ،  215زمذِبد ٌإلعبصاد ثىبفخ أٔٛاػٙب ثٍغ اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخ ٚهجمزٙب اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك فمو، ِج١ٕبً أْ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٚاٌّ

هٍجبد ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلداس٠بد ٚوبْ أغٍت اٌشاغج١ٓ فٟ اإلعبصاد لذ  212ٚ ثٍغ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٌٍزمبػذ ثٕٙب٠خ اٌؼبَ اٌذساعٟ 

إلداس٠بد ٚلبدح ٚلبئذاد اٌّذاسط ئٌٝ اٌذخٛي ئٌٝ ِٛلغ اٌٛصاسح ٚاٌزغغ١ً رمذِٛا ثٙب لجً رطج١ك إٌظبَ. ٚدػب اٌؼّشٞ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚا

س٠بد ئٌٝ ِٓ أعً رغ١ًٙ ئٔغبص وً ِؼبِالرُٙ اٌىزش١ٔٚب دْٚ أْ ٠زطٍت ُِٕٙ ِشاعؼخ اإلداسح. ١ِٙجبً ثغ١ّغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاإلداس١٠ٓ ٚاإلدا

ٌىٟ ٠زّىٕٛا ِٓ اٌذخٛي ػٍٝ خذِبد ثشٔبِظ )ػ١ٓ(، ؽ١ش ئْ اٌزمذ٠ُ ػٍٝ ثشٔبِظ ػ١ٓ  اٌّؾبفظخ ػٍٝ اعُ اٌّغزخذَ ٚوٍّخ اٌّشٚس فٟ ثشٔبِظ )ٔٛس(

 .ٚفش اٌٛلذ ٚاٌغٙذ ػٍٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160321/fe17.htm 

 اجلزيرة
 وزَر انتؼهُى َرػً يُتذي انرَاض نهؼًم انتطىػٍ فٍ رجة انًقثم

 :ٚاط - اٌغض٠شح

ئٌٝ  52ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌذوزٛس أؽّذ ثٓ ِؾّذ اٌؼ١غٝ، ِٕزذٜ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌزٞ رٕظّٗ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك، خالي اٌفزشح  ٠شػٝ ِؼبٌٟ ٚص٠ش

ٓ اٌّزؾذص١ٓ ِٓ ل١بداد َ. ٠ٚؾبسن فٟ إٌّزذٜ اٌزٞ ٠مبَ فٟ ِشوض اٌش٠بك اٌذٌٟٚ ٌٍّؼبسك ٚاٌّإرّشاد ٔخجخ 5112ِِب٠ٛ  2ئٌٝ  5٘ـ اٌّٛافك ِٓ 1252سعت  52

ّبد، ٚاٌطالة ِذاسط ِٕطمخ اٌش٠بك اٌؾى١ِٛخ ٚاٌخبفخ، ٚوجبس ِغإٌٟٚ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ِٕٚغٛثٟ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ، ٚاٌغّؼ١بد اٌخ١ش٠خ، ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍ

خ االعزّبػ١خ فٟ اٌٍّّىخ. ٚأٚمؼ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ ٚاٌطبٌجبد، ٚاٌّٙز١ّٓ ثبٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِٓ ِخزٍف فئبد اٌّغزّغ، ٚؽشوبد اٌمطبع اٌخبؿ اٌّٙزّخ ثبٌّغإ١ٌٚ

ًّ اٌزطٛػٟ ٌذٜ إٌؼء اٌش٠بك اٌّؾشف اٌؼبَ ػٍٝ إٌّزذٜ ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ، أْ إٌّزذٜ ٠ٙذف ئٌٝ غشط ِفَٙٛ اٌؾؼٛس ثبٌّغإ١ٌٚخ ٚٔؾش ٚرط٠ٛش صمبفخ اٌؼ

ك ثبٌّٙبساد اٌزطٛػ١خ. ِٚٓ عبٔجٗ أفبد سئ١ظ ٚؽذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بك اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّٕزذٜ ٚع١ً اٌؾجبة ٚرمذ٠ُ اٌشؤٜ اٌؾجبث١خ ٌقٕبػخ اٌزطٛس، ٚإٌٙٛ

ٌّذاسط، ٚاٌطالة، أؽّذ ثٓ ػبِش اٌؾشثٟ أٔٗ ع١زُ ػٍٝ ٘بِؼ أػّبي إٌّزذٜ ئهالق عبئضح رؼ١ٍُ اٌش٠بك ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ اٌزٟ رؾًّ خّظ فئبد ٟ٘: اٌّىبرت، ٚا

 ٛػ١خ اإلثذاػ١خ، ٚٚعبَ اٌزطٛع. ٚأؽبس ئٌٝ أٔٗ ع١قؾت إٌّزذٜ ئلبِخ ِغّٛػخ ِٓ ٚسػ اٌؼًّ اٌّزخّققخ فٟ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ اٌّٛعٙخ ٌٍطالةٚاٌّجبدساد اٌزط

ٚؽذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خبؿ ٚٚاٌطبٌجبد، ثبإلمبفخ ئٌٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد. ٚع١زُ خالي فؼب١ٌبد إٌّزذٜ رذؽ١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبدساد اٌزطٛػ١خ ث١ٓ ؽشوبد اٌمطبع اٌ

 .فٟ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك

http://www.al-jazirah.com/2016/20160321/ln15.htm 

 


