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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض
 «مدارس الرياض»من طالب  41رعى حفل تخريج الدفعة 

 قدر بعضنا ونفرح لبعضناخادم الحرمين: نحن في هذه البالد لُْحَمة واحدة ن
 منصور الحسين -الرياض 

، 41رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس حفل مدارس الرياض، بتخريج طالب الدفعة الـ

ن بينكم كأب ولجميع أبنائنا أنا سعيد هذه الليلة أن أكو»وتكريم الطالب المتفوقين والمتميزين، وقال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: 

في  أبناء هذه البالد والمقيمين، الذين تخرجوا هذه الليلة، إننا في بالدنا نفرح ونسر إذا رأينا أبناءنا في هذا المستوى التعليمي، ونحن
 .«هذه البالد من آباء وأبناء لحمة واحدة نقدر بعضنا ونفرح لبعضنا

 أن بالدكم تتمتع بالتقدم في كل المجا ،و، والتعليم كما ترونل اف ن في المدارس والحمدهللا»وأضاف خادم الحرمين الشريفين: 

 .«والجامعاو، كانت سنين طويلة ما يجد اإلنسان من يقرأ كتابل، واف ن الحمدهللا أبناء بالدنا جميعهم يتمتعون بالعلم والتعليم

ه الليلة وإن كان كأب لراكان بن سلمان لكنني أب لكم كلكم وأخ إن حضوري هذ»واختتم الملك سلمان بن عبدالعزيز حديثل قائالً: 
 .«لآلباء كلهم

حضر الحفل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي األمير سلطان 

السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب 

عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب 
 .السمو والفضيلة والمعالي والسعادة. بمقر المدارس بحي النموذجية بالرياض

لي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى والمدير العام للمدارس ا ،ستاذ عبدالرحمن بن راشد وكان في استقبال خادم الحرمين معا

الغفيلي وأعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبو المدارس. وبعد دخول خادم الحرمين كان في استقبالل طفالن قدما لل الورود ثم أخذ المتوقع 
دم الحرمين مكانل في منصة الحفل بقاعة الملك سلمان بمدارس الرياض تخرجهم صورة مع خادم الحرمين الشريفين. وبعد ان أخذ خا

 .عزف النشيد الوطني، ثم القرآن الكريم رتلل الطالب خالد أسامة المالك

ثم ألقى المدير العام لمدارس الرياض ا ،ستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي كلمة عبر فيها قائالً: إن مدارس الرياض بلقائكم هذا 

في مناسبة من مناسباو الوفاء، في أمسية معطرة بحضوركم، متوجة برعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين، المساء 
احتفاء بتخرج كوكبة جديدة من طالب مدارس الرياض بقسميها الوطني والدولي، فشكراً لكم يا خادم الحرمين الشريفين على كريم 

ياض منذ تأسيسها قبل سبعة وأربعين عاماً حتى آتت أكلها، وغدو صرحاً شامخاً من الحضور، وشكراً لكم على رعاية مدارس الر

 .صروح العلم في وطننا الغالي

وأكد أن مدارس الرياض ومنذ أربعة أعوام تشهد مرحلة تطويرية رائدة بتوجيل من سمو رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي 
بعد أن تم التعاون مع مجموعة استشارية عالمية لتطوير البرامج التعليمية،  -هللا  حفظل-األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 

وتوظيف أحدث أساليب التقنية لخدمة التعليم والتعلم لتكون نموذجاً رائداً يحتذى بل في بالدنا الغالية يسهم في إعداد قياداو شابة 

، 2030كون بمخرجاتها رافداً من روافد الرؤية الوطنية للمملكة وكفاءاو وطنية تشارك في بناء الوطن وتوطيد دعائم نهضتل وت

 ..ولعكم ترون في فقراتنا شيئاً من إنجازاو مرحلة التطوير التي تشهدها المدارس
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وعبر قائالً ومن مبدأ رد الفضل ألهلل، نتوجل إلى سموه بالشكر على دعمكم للعلم وأهلل، شكراً يقولها لكم كل طالب وطالبة وولي 

، شكراً يقولها كل معلم وموظف من منسوبي مدارس الرياض على هذه النقلة النوعية الرائدة. كما نزجي الشكر ألصحاب المعالي أمر

والسعادة أعضاء مجلس إدارة المدارس الذين منحوها أوقاتهم وجهودهم لمتابعة مسيرتها وأداء رسالتها، والشكر موصول ألولياء 
لتربوي البناء مع المدارس في متابعة وتوجيل أبنائها وبناتها نحو الخير والنجاح، مكرراً شكري وتهنئتي األمور الكرام على تعاونهم ا

 .ألبنائي المتخرجين، سائالً المولى القدير لهم المزيد من التميز والتقدم والنجاح خدمة للدين والمليك والوطن

رس على الو ،ء والوفاء، ونعدكم أن يتواصل العطاء وتتضافر الجهود لتحقيق وختم الغفيلي كلمتل قائالً: إننا نعاهدكم سيدي باسم المدا
رؤية المملكة، وأن يبقى هذا الصرح في المستوى الذي تؤملون، عطاء دافقاً، وجذوة نيرة يستلهم من عزمكم عزماً، ومن رعايتكم 

 ً  .تألقاً وتطورا

ً بالدكم تتمتع بالتقدم في كافة المجا ،و وحضرو من أجلكم جم  يعا

 .عاماً  50بعد ذلك تم عرض فيلم بعنوان )سلمان والمدارس( يحكي دور وتاريخ الملك سلمان مع المدارس قرابة 
ثم ألقى الطالب راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كلمة رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وبالحضور 

ل المبارك، أصالة عن نفسي ونيابةً عن زمالئي المتوقع تخرجهم لهذا العام في يوٍم طالما حلمنا قائالً مرحباً بكم يا سيدي في هذا الحف

 بل، وتطلعنا للوصول إليل، وها نحُن اليوم نسعُد بمشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة، والداً وقائداً وملهِماً 

بالذكرياو قضيناها في مدارس الرياض، كان العمل المخلص  ووصف راكان دارستل في مدارس الرياض قائالً: إنها مسيرةٌ حافلةٌ 
 شعاَرها، والتوجيل السديد من لدن مقامكم السامي سبيلَها، واف ماُل المعقودة على أجيال المستقبل وقوَدها، عملنا معاً أسرةً مترابطةً 

 .متعاونةً هدفها األسمى خدمة الدين والمليك والوطن

نفخر بمدارسنا؛ لما وفرتل لنا من دعم متواصل على الصعيدين التعليمي والتربوي، ما مكننا بعد توفيق هللا  وأردف قائالً: جديٌر بنا أن

من تحقيق مستوياوٍ مشّرفة في النتائج الدراسية، واإلبداعاو العلمية على كافة المستوياو المحلية واإلقليمية والدولية، ولذا فإنني 
باسم زمالئي المتوقع تخرجهم بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم في دعمنا وتوجيهنا إدارةً  أنتهز هذه المناسبة العطرة ألتقدم

 ومعلمين ومنسوبين

لسمع واكد قائالً إننا ندرُك جيداً التحو ،و العالمية المتسارعة، ونعي مسؤوليتنا المستقبلية، ولذا نعاهد هللا ثم نعاهدكم يا سيدي على ا
جهود في سبيل تحقيق طموحاو وآمال الوطن في الرقي والحضارة؛ حيث إن بالدنا قبلة اإلسالم والطاعة، وعلى بذل أقصى ال

 .وموئل المسلمين، وهي اليوم محط آمال األمة وحامية العرين

لُها وعبر راكان قائالً: ختاماً نكرر لكم الشكر يا سيدي ولجميع الحضور على تشريفكم ورعايتكم حفلنا هذا، وإنها ألمانةٌ نحُن أه

 .وطموحاٌو نحن سواعُدها
ثم كانت مسيرة الخريجين. بعدها تشرف الطالب المتفوقون والمتميزون والفائزون بجوائز دولية في عدد من المسابقاو العلمية 

 .والرياضية بالسالم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان واستالم جوائز التفوق

وشاركهم خادم الحرمين الشريفين في العرضة، ثم عزف النشيد الوطني ختاماً للحفل. ثم  ثم أدى طالب المدارس العرضة السعودية.

 .غادر خادم الحرمين الشريفين مقر المدارس بالحفاوة والتكريم
http://www.alriyadh.com/1500214 

 الرياض

 ابن حميد: قبول اآلخر هو الضامن للتعايش واالنسجام السليم
 منصور الحسين -الرياض 

كد الشيخ صالح بن عبدهللا بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام والمستشار بالديوان الملكي أن الحوار وقبول اف خر هو الضامن للتعايش أ

 .وا ،نسجام السليم

خر حق أن يقول وقال: الحوار ينقصنا جميعا بين المعلم وطالبل مثال، فنحن نريد حوارا حقيقيا والحوار  ، يكون إ ، باإلنصاو وأن يُعطى اف 

فهم " ،"، فسنة هللا تجري بأننا لسنا مسؤولين عن إقناع اف خرين، فأنت مسؤول أن "تُبلغ" وأن تتأكد أن اف خر فهم، وأنك فهمت من بعده "ال

 ."واإلفهام

لقاء مباشر مع مديري وقياداو جاء ذلك في محاضرة في منتدى الرياض التربوي الثالث،الذي تنظمل اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبر 

 .اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض
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لعمل وافتتح اللقاء محمد المرشد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالترحيب بالشيخ ابن حميد والحاضرين، مشيدا بالجهود المبذولة من فريق ا

 .طاقاو شبابنا وطالبنا إلى نجاحاو، وأن نستثمر طاقاتهم ا ،ستثمار األمثل برئاسة سهم الدعجاني، مؤكدا أن علينا مسؤولية كبيرة في أن نحول

نل وقال الشيخ ابن حميد في المنتدى الذي حمل عنوان "الشباب .. ثروة وطموح"، أن الشباب اجتماعي بطبعل ولديل طاقة للتغيير والتشكيل؛ أل

م القلق التحفيزي ويفكر بالمستقبل، وينظر نظرة مثالية لألمور، كما أن لديل فضو ، يمتلك الحماس، والجرأة، وا ،ستقاللية، والطموح، كما أن لديه

 .إيجابيا، ويحب المخاطرة و ، يقبل النقد

وأضاف: أن غرس الوسطية في نفوس الشباب هو المطلوب، فالوسطية هي ما يجمع الفضل والعدل والخيرية واإلنصاف، والوسطية هي أسلوب 

ارس حياتل بطريقة سوية، مبينا أن الجهالة قد تأتي عرضا فالجاهل  ، يُرى إ ، ُمفّرطا أو ُمفرطا، والمقصود هنا هو الجهالة حياة يجعل اإلنسان يم

 .الفكرية والتي قد تأتي عرضا
http://www.alriyadh.com/1500080 

 الرياض

 ألف مريض بالكلى في المملكة 17تدق ناقوس الخطر: « كالنا»جمعية 
 د الحيدرمحم -الرياض 

دقت جمعية األمير فهد بن سلمان ألمراض الكلى الخيرية "كالنا" ناقوس الخطر عندما أعلنت مؤخراً عن ارتفاع عدد مصابي الفشل 

 .ألف شخص 17الكلوي في المملكة إلى 
لرياض، ونظمها مكتب التعليم جاء ذلك في الندوة التي أقيمت مؤخراً على مسرح "األرقم" بالتعاون مع اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ا

 .بالروضة بهدف التوعية والتحذير من كثرة مسبباو المرض

وشاركت جمعية "كالنا" في الندوة بطواقمها الطبية واإلدارية بصحبة د.عبدهللا الدغيثر المدير التنفيذي، فيما رعى "تعليم الرياض" 
حمد الشنيبر، ومدير مكتب الروضة عماد بن محمد الهذيل، وبحضور الفعالية بتشريف من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية 

 .العديد من طالب المدارس، وأيضاً المركز السعودي لزراعة األعضاء

وخالل الندوة، حذر حمد الشنيبر من مخاطر تزايد أعداد المصابين في المملكة، مشيراً إلى أنهم في "تعليم الرياض" يستشعرون 

 .لكلى ويواجهون ذلك بكل السبل عبر توعية الطالب والطالباوخطر اإلصابة بأمراض ا
ً أن الجمعية  وقال الدكتور عبدهللا الدغيثر: إن "كالنا" تدرك حجم التخوف من انتشار الفشل الكلوي بين كل شرائح المجتمع، مؤكدا

عوية، أثمرو عن رفع المستوى الثقافي وبدعم مباشر من المشرف العام سمو األمير عبدالعزيز بن سلمان، تقدم خدماو عالجية وتو

 .فيما يخص أمراض الكلى وطرق الوقاية منها

فيما شدد مدير مكتب التعليم بالروضة عماد الهذيل على أن المسؤولية ا ،جتماعية تحتم عليهم تحصين األبناء ضد األمراض واألفكار 
 .، وتعكس صورة إيجابية لمكتسباو الوطن البشرية والخدميةالمتطرفة، آمالً في بناء أجساد وعقول سليمة تسهم في تنمية الوطن

http://www.alriyadh.com/1500115 

 الرياض
 د. المهنا: استحداث جائزتين العام المقبل

 متميزاً في تعليم الرائد ٦٠المرشد يكرم 
 أحمد الشمالي -الرياض

من القياداو التربوية والمرشدين ورّواد النشاط  ٦٠أمس حفل كرم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد صباح 

 .والمعلمين الفائزين بجائزة إتقان الرائد للتميز التربوي لمكتب التعليم بالرائد، وذلك بحضور عدد من القياداو التربوية

لك القيت كلمة المكرمين القاها قائد وقد تضمن الحفل عرًضا مرئيًّا يحكي تاريخ الجائزة وأهدافها وفروعها وضوابط الترشيح. عقب ذ
 .ثانوية المتقدم خالد الغامدي، ثم قدم محموعة من الطالب أوبريتاً بعنوان "عاصفة الحزم" نال استحسان الجميع

بن بعدها ألقى مدير مكتب التعليم بالرائد د. عبدهللا المهنا كلمة تحدث من خاللها عن إطالق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

 .ودورها في رسم خارطة طريق تنموية شاملة لبناء مستقبل المملكة ٢٠٣٠رؤية المملكة  -أيده هللا  -عبدالعزيز 
 .وشدد د.المهنا على أهمية العمل المتكامل في المدارس لبناء قادة المستقبل وفق منهجية واضحة ا ،هداف
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استحداث جوائز للعام القادم لوكيل المدرسة ورائد التوعية اإلسالمية  واستعرض د. المهنا جوائز مكتب التعليم بالرائد مشيراً إلى

 .لتكتمل بذلك منظومة تكريم العاملين في المدرسة لبذل المزيد من الجهد والعطاء لدعم مسيرة التعليم في بالدنا الغالية

 .ء الحضاري والتنمويبعدها شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن التطور الشامل للمملكة في كافة جوانب البنا
وما اشتملت عليل من مرتكزاو جعلت التعليم محوراً  ٢٠٣٠ثم ألقى مدير عام تعليم الرياض كلمة أشاد فيها بإعالن رؤية المملكة 

رئيساً. وشدد المرشد على أهمية تكريم المتميزين وتقدير عطائهم لما في ذلك من تحفيز على التنافس وبذل الجهذ لخدمة العملية 

 .تعليمية. وفي نهاية الحفل كرم المرشد المتميزين كما سلم الجائزة الكبرى ألحد المتميزينال
http://www.alriyadh.com/1500123 

 الرياض

 «الكارثة»الحفاظ على البيئة الصحية المدرسية يستدعي إيجاد فرق متخصصة في الكشف على مصادر التلوث قبل وقوع 

 !لصيانة يهدد صحة الطالبخزانات مياه المدارس.. إهمال ا
 عبدهللا العريفي –تحقيق 

تُعتبر مياه الشرب من الحاجاو األساسية ألي كائن حي ومن األمور الهامة التي يجب ا ،هتمام بها والمحافظة عليها، وتنظيف 

ا واتخاذ التدابير الوقائية خزاناو المياه والعناية وا ،هتمام بها وصيانتها لالطمئنان من عدم وجود جراثيم أو بكتيريا ضارة فيه
وا ،حترازية الالزمة بخصوص مدى سالمة مياه الشرب في تلك الخزاناو بسبب ارتباطها المباشر بصحة اإلنسان،فكثير من 

األمراض يكون سببها ومصدرها شرب المياه الملوثة؛ فمن الممكن أن تكون الخزاناو مصدراً رئيسياً للتلوث في حال إهمال نظافتها 

 . دم صيانتها صيانة سليمةأو ع

وفي مدارس الطالب والطالباو أعداد كبيرة ينهلون من مياه خزاناتها في حين نجد منهم من يحمل بين يديل قوارير مياه معبأة ليرووا 
 بها عطشهم لعلمهم المسبق أن نظافة تلك الخزاناو ليست بالمستوى المطلوب لعدم ا ،هتمام بنظافتها بشكل دوري وعدم وجود

 . الصيانة الكافية والالزمة لخزاناو وبراداو المياه

 اجتهاداو شخصية

قامت بجولة على عدد من المدارس للتعرف على اإلجراءاو والتدابير ا ،حترازية والوقائية التي يتم اتخاذها وإقرارها « الرياض»
المدارس ووكالئها أن تنظيف خزاناو المياه  والعمل بها بخصوص نظافة مياه الشرب في تلك المدارس حيث أكد عدد من مديري تلك

من أهم األولوياو التي من المفترض التركيز عليها ألنل يتعلق بصحة أبنائنا الطالب وبناتنا الطالباو، وأوضحوا بأن األمر حالياً 

الغطاء إ ، بعد ورود شكاوى متروك لمديري المدارس ومديراتها وحسب اجتهاداتهم الشخصية وغالباً فإنل  ، يتم تنظيفها أو حتى فتح 

أو مالحظاو من الطالب أو من أولياء أمورهم وحتى في حال فتح الغطاء فإنل في الغالب  ، يكون هناك إ ، عملية سحب للمياه بـ 
حرك أو من شبكة المياه وبدون تنظيف الخزان، وأكدوا بأنل  ،بد من الت» وايت » فقط واستبدالها بمياه أخرى عن طريق « الماطور»

لتخصيص جهة معينة تكون مسؤولة عن فحص المياه في خزاناو المدارس جميعها بدون استثناء عن طريق فنيين متخصصين في 

 . فحص المياه والتأكد من سالمتها وانطباق الشروط الصحية عليها
 شكوى دائمة

تها فإنها تؤثر على الصحة بشكل عام ولها وأوضح ولي أمر إحدى الطالباو أن مجرد استعمال المياه في حال تلوثها وعدم صالحي

أضرار كبيرة وقال: اطلب من ابنتي عدم شرب المياه من براداو المدرسة وعند حاجتها لشرب الماء فإنل ليس أمامها إ ، علب الماء 

ستأجرة ألنها الموجودة في مقصف المدرسة، وهناك العديد من المدارس تتطلب سرعة الكشف على خزاناو المياه فيها وخاصة الم
 .معرضة للتلوث أكثر من غيرها

وأشار إلى أن ابنتل دائمة الشكوى من دوراو المياه في المدارس بسبب انعدام الشروط األساسية للنظافة فيها وعدم توافر مواد 

ة النظافة اليومية فيها من التنظيف أو التعقيم أو المناديل وتجاهل تنظيفها وتعقيمها، مشيرا الى أن الحفاظ على بيئة المدرسة ومراقب

مسؤولياو مديري ومديراو المدارس،وطالب بأن يكون هناك تعاون بين وزارة التعليم وغيرها من الجهاو المختصة لدراسة وتحليل 
المياه الموجودة في جميع خزاناو المدارس وبشكل دوري ومستمر وبدون استثناء لمعرفة مدى سالمتها من الناحية الصحية ومدى 

حيتها للشرب أو حتى لغير الشرب كالغسيل والوضوء وغيره، متسائال عمن يتحمل مسؤولية مرض أي طالب أو طالبة أو صال

 إصابتل بمرض وبائي معد جراء تلوث مياه الشرب في أي مدرسة؟
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 أمراض معدية

ة من الخطورة بمكان ولكن أن األمر قد يبدو للبعض ليس بتلك الدرج –استشاري أمراض األطفال  –ويؤكد د. محمد الزيلعي 

المتمعن والمتابع لهذه المشكلة عن قرب يجد أنها فعالً مشكلة كارثية تهدد صحة األجيال وبلغة األرقام نقول تخيل مدرسة فيها على 
 ،و إصابة بنز 700طالب أو طالبة ماذا يحدث لهم لو أنهم شربوا من مياه خزاناو ملوثة والجواب تصبح لدينا  700سبيل المثال 

معوية وأمراض معدية خطيرة هذا يعني أننا أمام قضية هامة يجب أن نقلق حولها ونتعاطى معها بشكل جدي ولكي تكون مياه 

الخزاناو المدرسية صالحة لالستخدام اف دمي يجب أن تخضع الخزاناو والمياه المخزنة فيها لمعايير صحية متفق عليها دولياً، فهناك 
ناو مياه الشرب وهناك المعايير الميكروبيولوجية ) مواصفاو مياه الشرب (، ومن أهم الملوثاو التي ا ،شتراطاو الصحية لخزا

تسببها شرب المياه الملوثة البكتيريا وتسبب حمى التيفوئيد أو السالمونيال والشجيال والقولونياو البرازية وكذلك الفيروساو وتسبب 

د أ وشلل األطفال والكوكساكي فيروس والكوليرا والطفيلياو وتسبب األميبيا الروتا فيروس والتورووك فيروس والتهاب الكب

الديدان الشعرية واألسكارس وا ،نكلستوما،  –التنيناو من ملوثاو مياه الشرب  –والجارديا وتعد يرقاو بعض الديدان مثل التيما نودا 
 . ة لكائناو دقيقة تتكاثر في الماءومن ملوثاو مياه الشرب جزيئاو من مواد عضوية وغير عضوية تكون حامل

 خزاناو ملوثة

وأوضح د . الزيلعي أن هناك مخاطر قصيرة المدى نتيجة شرب مياه الخزاناو الملوثة ومخاطر متوسطة وبعيدة المدى، وقصيرة 

نز ،و معوية  المدى تتمثل في ظهور أعراض مصاحبة والتي تظهر مباشرة بعد تناول الشخص ماء ملوثاً وهي إجما ،ً تتمثل في
وإسهال وطراش قد يسبب جفافاً شديداً ووفاة وخصوصاً عند طالب المرحلة ا ،بتدائية، وكذلك ارتفاع في درجة الحرارة وزحار 

وإسهال دموي يمكن أن يسبب الوفاة وباألخص بكتيريا الشديال واألميبيا والتهاب الكبد وظهور الصفار وبعض الفيروساو المذكورة 

في عضلة القلب والتهاب الدماغ ومن ثم الوفاة كما أن فيروس شلل األطفال ينتقل عن طريق المياه الملوثة وبعض  تسبب اعتال ،ً 

الفيروساو تسبب رمدا نزيفيا للعين، والديدان تسبب اضطراباو في الجهاز الهضمي وأحياناً انسداد األمعاء وأحياناً بعضها قد يعبر 
، وأما المخاطر على المدى المتوسط والبعيد فهي كثيرة وعديدة ومن أهمها المخاطر الصحية فبعض إلى الرئتين ويسبب التهاباً رئوياَ 

النز ،و المعوية تنتهي لألسف بوجود إعاقة حركية وشلل دائم والخطر األكثر مالزمة والذي ينتج عن حالة الجفاف المصاحبة 

هزيلة سببها كثرة التعرض لألمراض والنز ،و المعوية وهي كثيرة لإلسهال والطراش هو حصول فشل كلوي حاد والبنية الجسدية ال
ومالحظة بين طالب المدارس خصوصاً المرحلة ا ،بتدائية وبعض األمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة قد تتحول إلى أمراض 

( كونها تعيش عل الغذاء في األمعاء في  مزمنة تالزم األطفال سنين طويلة كما أن الديدان في غالبها تسبب فقر الدم ) عوز الحديد

اإلنسان وهناك مواد عضوية ناتجة من تحلل جدران الخزاناو وصدأ المواد المعدنية المصنعة منها تتراكم في األنسجة وتسبب مواد 

ظام لذا يجب أن مسرطنة وتلف األعضاء ومادة الكلور المستخدمة في تطهير الخزاناو إذا زادو عن الكمية المطلوبة تسبب تلف الع
ملجم / لتر وأما المخاطر ا ،قتصادية فإن تكلفة عالج األمراض الناتجة عن شرب مياه ملوثة أكبر بكثير  5يكون تركيز الكلور الحر 

من تكلفة نظافة المياه وتكون الوقاية من هذه األمراض بتطهير الخزاناو بطرق حديثة وسليمة بحسب المعايير الدولية على األقل 

أشهر في الشتاء والرقابة الصحية الدورية ولجان صحية وطنية مختصة تقيم حالة الخزاناو وتأخذ عيناو  3اً في الصيف وكل شهري

من الماء لفحصها من الملوثاو وتكون العيناو من الخزاناو ومن المواسير ومن مصادر الخزاناو التي تمد الخزاناو بالمياه ) اف بار 
 .( ) تطهير المياه ( ووضع جدول زمني للتعقيم

 نظافة دوراو المياه

وأضاف: أن المشكلة األخرى التي يواجهها طالب المدارس هي عدم نظافة المراحيض ودوراو المياه مما يضطرهم إلى حبس البول 
البول في طوال اليوم الدراسي حتى يعودوا إلى منازلهم وهذا ينتج عنل أضرار صحية ونفسية، منها حدوث التهاب بكتيري، فبقاء 

المثانة لفترة أكثر من الطبيعي يجعل البكتيريا تنشط وتحدث التهاباو لجدران المثانة ومن ثم صعود البكتيريا عبر الحالب لتصل إلى 

حوض الكلية محدثة التهاباو صديدية قد تؤدي إلى الفشل الكلوي ) البكتيريا الصاعدة(وكذلك توسع الحالب والمثانة نتيجة ركود 

لفترة طويلة مما يسبب خلالً وظيفياً في الحالب ينتج عنل آ ،م متكررة ومزمنة في البطن ومنطقة أسفل البطن وكنتيجة  البول فيل
طبيعية يصبح الطالب غير قادر على السيطرة على البول وتراه يتبول على نفسل أثناء النوم وأحياناً في النهار وارتجاع عبر الحالب 

على الكلية ومن ثم على المدى البعيد ممكن أن يسبب تلفاً مباشراً للكلية ينتهي بفشل كلوي وأيضاً إلى حوض الكلية يشكل ضغطاً 

تكون الحصواو وترسب األمالح في الكلية نفسها أو في المسالك البولية وأما احتباس البراز فيتسبب في آ ،م متكررة في البطن 

ج عنل اضطراب في الهضم وفقدان الشهية واإلمساك بدوره يتسبب في تشققاو والتهاب األمعاء الغليظة والمستقيم وإمساك مزمن ينت
في المستقيم وآ ،م شديدة خصوصاً أثناء التبرز، واإلمساك الناتج عن حبس البراز لفتراو طويلة يسبب بدوره ضغطاً على الحالب 
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على المدى البعيد والمتكرر يسبب شلالً في  والمثانة ومجرى البول وينتج عنل التهاب في المسالك البولية كما أن حبس البول

األعصاب التي تغذي المستقيم ومن ثم عدم اإلحساس بالتبرز ينتج عنل خروج كمياو بسيطة من البراز  ، إرادياً وكثيراً ما يشتكي 

الطالب وهو حابس للبول طوال اف باء من وجود بقايا براز على المالبس الداخلية ألبنائهم وقبل هذا وذاك الحالة النفسية التي يعيشها 
فترة اليوم وتركيزه مشتت ومتضايق وقد يحرم نفسل من الماء والطعام طوال اليوم خوفاً من شعوره بالبول والبراز، فإذاً الضرر 

 . صحي جسدي باإلضافة إلى األذى النفسي

 صيانة خزاناو مياه المدارس
المستمر واتخاذ التدابير الوقائية حفاظاً على صحة الطالب والطالباو،  وعن مدى صيانة خزاناو مياه المدارس ونظافتها وفحصها

أكدو اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ان في عقد الصيانة يكون تنظيف الخزاناو العلوية واألرضية في فترة اإلجازاو وكذلك 

الماء يتم فوراً مباشرة البالغ وعالجها، وأشارو الى ان عند الطلب من قائد أو قائدة المدرسة إذا كان هناك شكوى في رائحة أو لون 

غسيل الخزاناو وخاصة األرضية تحتاج إلى تفريغ كامل من الماء وقفل المحبس ليتم التنظيف ويأخذ وقتاً فيتم عمل ذلك في 
 .«اإلجازاو أو في حالة الضرورة بشكل خاص

 قانوني: إهمال ا ،شتراطاو الصحية

 لية قانونيةفي المدارس يُنشئ مسؤو

أن المحافظة على مصادر شرب مالئمة للطلبة هي مسؤولية مشتركة من خالل تكاتف وتعاون  –مستشار قانوني  –أكد بكر الهبوب 
الجهاو ذاو الصلة ابتداء من المسؤولية الملقاة على عاتق الوالدين با ،طمئنان على مصادر المياه الموجودة في المدرسة فإهمال 

ر يجب أن يوقظ حس الحيطة والحذر لدى أولياء األمور بإجراءاو وقائية احترازية من إهمال المدارس خاصة وإن المدارس المتكر

 .العواقب قد  ، يمكن تداركها، فأقل اإلجراءاو سؤال أولياء األمور عن مصادر المياه في المدرسة

رسية والتي منها سالمة مصادر شرب المياه للطلبة وأضاف: إن المدرسة كيان مؤسسي يضطلع بالمسؤولية عن سالمة البيئة المد
وتوفير مياه مجانية عبر الخزاناو  ، يٌعفي المدارس من مسؤولية التأكد الدوري من إجراءاو تعقيم الخزاناو والتحقق من 

سي تلزمها بتعويض ا ،شتراطاو الصحية الالزمة للصحة المدرسية، فإهمال ا ،لتزام ينشئ مسؤولية تقصيرية على ذلك الكيان المؤس

المتضرر عما أصابل بعد التحقق من ثبوو ثالثة أركان المتمثلة في عنصر الخطأ كانعدام وجود اشتراطاو صحية أو كشف دوري 
أو إهمال في المتابعة أو إجراء اإلجراءاو الالزمة التي ترفع عنصر اإلهمال والتفريط أو لخطأ آخر ناتج من اإلخالل بالتزام الصحة 

ية و ، بد أن يُسبب هذا الخطأ ضرراً وهو الركن الثالث للمسؤولية المتمثل في لحوق ضرر باستخدام تلك المياه سواء كان المدرس

نتيجتل تلوثها أو وجود التماس كهربائي أو غير ذلك من األضرار و ، بد من وجود عالقة سببية بين األضرار المدعاة وبين الخطأ 

دون قيام تلك العالقة ما يرفع مسؤولية المدرسة بأي وسيلة، وعند قيام تلك المسؤولية التقصيرية فإن  بحيث يكون نتيجة لل وأ ، يحول
المدرسة مساءلة أيضاً أمام وزارة التعليم بإهمال التعليماو والواجباو في التحقق من الصحة المدرسية وعندها تنشأ مسؤولية إدارية 

بة المقصر موضحاً أن الموضوع يثير صورة أكبر عن مدى وجود اشتراطاو وإجراءاو تقوم بموجبها الوزارة بإجراء تحقيق لمحاس

 .واقية كافية من وزارة التعليم ترشد المدارس  ،تباعها كجزء من متابعة الصحة المدرسية

 خبير مياه يطالب بفحص دوري إلزامي لخزاناو المدارس
ا ،شتراطاو الصحية والفنية لتنظيف وتطهير الخزاناو وتشمل  –خبير مختص في مياه الشرب  –يوضح د .عبدالحكيم الجبير 

عملياو التنظيف والتطهير استخدام أدواو ومواد آمنة وهي من أهم الخطواو التي يلزم إجراؤها قبل دخول المياه في الخزان ونظافة 

الصابونية والتي تتميز في قدرتها على  الخزان هي عملية إزالة جميع العوالق والرواسب من داخل الخزان وتتم باستخدام المنظفاو
إزالة العوالق والرواسب والمواد العضوية من أسطح الخزاناو تبعاً لجودة المنتج وأما تطهير الخزاناو فهي عملية تهدف إلى 

تميز في التخلص من الكائناو الحية الدقيقة المسببة لألمراض وهي ضرورية لحماية صحة المستهلك وتتم بإضافة الكلور الذي ي

قدرتل على تقليل أو إزالة الحمل الميكروبي المرضي الموجود في المياه وتوجد عدة حا ،و للتنظيف ولكل حالة آلية خاصة بها، وأما 

تنظيف وتطهير الخزان بعد حدوث التلوث فتتم عملية التنظيف في هذه الحالة عند وصول ملوث إلى داخل الخزان وتم التعرف عليل 
الطبيعية سواء اللون والطعم والرائحة أو بناء على نتائج التحاليل المخبرية الدورية لمياه الخزان وقد يكون تلوث بتغير الخواص 

الماء بسبب أن المياه التي تغذي الخزان ملوثة سواء كانت بسبب انكساراو حدثت للشبكة العامة أو عن طريق التزود بمياه ملوثة من 

من جهة إمداد المياه أو بدخول مياه ملوثة إلى الخزان بسبب عدم ا ،لتزام با ،شتراطاو الصحية  الصهاريج المتنقلة غير المرخصة

الخاصة بإنشاء الخزاناو وعند التعرف على نوعية التلوث وكيفية وصولل يغلق مصدر الماء؛ ويتم البحث عن أسباب التلوث والمنافذ 
الموجودة بالخزان وصرفها ألماكن آمنة خارج محيط الخزان، وإجراء كشف  التي مر بها وتتم آلية المعالجة بإفراغ كامل للمياه
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خارجي وداخلي للخزان للبحث عن مصدر التلوث، والكشف على الجدران واألرضية والسقف من الداخل  ،كتشاف أي شقوق أو 

ن أي تسرب اتجل إلى داخل ساعة  ،كتشاف مكا 24تصدعاو بها ومعالجتها حسب األصول الفنية، ويترك الخزان فارغاً لمدة 

الخزان وإزالة أسباب ومصادر التلوث لتالفي حدوثها مستقبالً، موضحاً أن التنظيف والتطهير الدوري للخزان يجب أن تكون إلزامية 
 .في المدارس والمستشفياو والمحالو ذاو العالقة بالصحة العامة كالمطاعم والمطابخ وغيرها ويمكن أن تكون كل سنة للمنازل

http://www.alriyadh.com/1500194 
 

 

 الرياض

 «مقطع فيديو»تفصل الطالب الساخرين من معلمهم في « التعليم»
 منصور الحسين -الرياض  

أصدرو وزارة التعليم قراراً بحرمان الطالب الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تداولل مؤخرا، وهم يسيئون إلى معلمهم داخل قاعة 

 .الرياض من الدراسة لهذا العام الدرس في إحدى مدارس

دير وجاء في حيثياو القرار أنل نظرا لما قام بل الطالب من إساءة بالغة لمعلمهم وبالتالي للعملية التعليمية التي أساسها ا ،حترام والتق
ا على محضر اللجنة المشكلة للمعلم والمعلمة وبناء على ما رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالباو في جهاز الوزارة اعتماد

 .من تعليم الرياض، فقد تقرر حرمانهم من الدراسة لهذا العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإداراو التعليم

كما وجهت الوزارة بحجب نتائجهم لهذا العام وتم التأكيد على إدارة اإلشراف التربوي وإدارة التوجيل واإلرشاد بتعليم الرياض 

 .لم والطالب وكذلك إدارة المدرسة التي حصلت فيها اإلساءة ابتداء من العام الدراسي القادمبمتابعة المع
http://www.alriyadh.com/1500203 

 اجلزيرة

 ( لمدارس الرياض41رعى تخريج طالب الدفعة الـ)

  خادم الحرمين الشريفين: نحن في هذه البالد لحمة واحدة.. نفرح لبعضنا ونقدر نجاح بعضنا
 :واس - جزيرةال

، وتكريم 41، مساء أمس حفل مدارس الرياض، بتخريج طالب الدفعة الـ-حفظل هللا-رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

افقل صاحب السمو الطالب المتفوقين والمتميزين، وذلك بمقر المدارس في مدينة الرياض. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المدارس، ير

بن الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن سلمان 

احب السمو الملكي عبدالعزيز، كان في استقبال الملك المفدى، صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وص

لرحمن بن األمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، والمدير العام لمدارس الرياض األستاذ عبدا

قطت الصور التذكارية لخادم راشد الغفيلي، وأعضاء مجلس إدارة المدارس.. ثم قدم طفل وطفلة باقتي ورد لخادم الحرمين الشريفين.. بعد ذلك الت
 .الحرمين الشريفين مع الطالب الخريجين

مكانل في القاعة الرئيسة عزف السالم الملكي.. ثم بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآياو من  -رعاه هللا-وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين 

اض األستاذ عبدالرحمن بن راشد الغفيلي كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين على القرآن الكريم.. بعد ذلك ألقى المدير العام لمدارس الري

شكراً لكم يا خادم الحرمين الشريفين على »حفل تخرج كوكبة جديدة من طالب مدارس الرياض بقسميها الوطني والدولي.. وقال:  -حفظل هللا-رعايتل 

الرياض منذ تأسيسها قبل سبعة وأربعين عاماً حتى آتت أكلها، وغدو صرحاً شامخاً من صروح العلم في كريم الحضور، وشكراً لكم على رعاية مدارس 

 .«وطننا الغالي

حمد بن وأشار إلى أن مدارس الرياض تشهد منذ أربعة أعوام مرحلة تطويرية رائدة بتوجيل من سمو رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي األمير م

ز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد أن تم التعاون مع مجموعة استشارية عالمية لتطوير البرامج سلمان بن عبدالعزي

كفاءاو داو شابة والتعليمية، وتوظيف أحدث أساليب التقنية لخدمة التعليم والتعلم لتكون نموذجاً رائداً يحتذى بل في بالدنا الغالية يسهم في إعداد قيا

 .2030وطنية تشارك في بناء الوطن وتوطيد دعائم نهضتل وتكون بمخرجاتها رافداً من روافد الرؤية الوطنية للمملكة 

ك يك والوطن.. بعد ذلوهنأ المدير العام لمدارس الرياض الطالب الخريجين، سائالً المولى القدير لهم المزيد من التميز والتقدم والنجاح خدمة للدين ثم المل

لملكي األمير شاهد خادم الحرمين الشريفين، والحضور فيلماً بعنوان )سلمان والمدارس(.. ثم ألقيت كلمة الخريجين بالقسم الوطني ألقاها صاحب السمو ا

رحباً بكم يا سيدي راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبالحضور وقال: م
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وها نحُن اليوم في هذا الحفل المبارك، أصالة عن نفسي ونيابةً عن زمالئي المتوقع تخرجهم لهذا العام في يوٍم طالما حلمنا بل، وتطلعنا للوصول إليل، 

بالذكرياو قضيناها في مدارس الرياض، كان العمل  نسعُد بمشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة، والداً وقائداً وملِهماً. وأضاف سموه: إنها مسيرةٌ حافلةٌ 

مترابطةً متعاونةً هدفها المخلص شعاَرها، والتوجيل السديد من لدن مقامكم السامي سبيلَها، واف ماُل المعقودة على أجيال المستقبل وقوَدها، عملنا معاً أسرةً 

خريجين الشكر لكل من أسهم في دعمهم وتوجيههم من إدارة ومعلمين ومنسوبين األسمى خدمة الدين والمليك والوطن. وأبدى باسمل واسم زمالئل ال

ة واإلقليمية بالمدارس؛ مما مكنهم بعد توفيق هللا من تحقيق مستوياٍو مشّرفة في النتائج الدراسية، واإلبداعاو العلمية على كافة المستوياو المحلي

إننا ندرُك جيداً التحو ،و العالمية المتسارعة، ونعي مسؤوليتنا المستقبلية، »سلمان بن عبدالعزيز والدولية. وقال صاحب السمو الملكي األمير راكان بن 

؛ وأن ولذا نعاهد هللا ثم نعاهدكم يا سيدي على السمع والطاعة، وعلى بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق طموحاو وآمال الوطن في الرقي والحضارة

 .«2030ة نكون أحد روافد تحقيق رؤية المملك

لهذا الحفل، عاداً ذلك أمانة هم أهلُها وطموحاو هم سواعُدها. عقب ذلك  -حفظل هللا-وأزجى سموه الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تشريفل ورعايتل 

ة الطالب الخريجين. عقب ذلك ألقيت كلمة الطالب الخريجين من القسم الدولي ألقاها باللغة اإلنجليزية الطالب يزيد بن بندر آل مقرن. ثم بدأو مسير
ن الشريفين تشرف بالسالم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الطالب المتفوقون والمتميزون. بعد ذلك ألقى خادم الحرمي

كم كأب، ولجميع أبنائنا أبناء هذه البالد والمقيمين الذين أنا سعيد هذه الليلة أن أكون بين»الكلمة التالية:  -رعاه هللا-الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

هذه البالد أباء وأبناء تخرجوا هذه الليلة، إنل والحمد هلل في بالدنا نفرح ونسر إذا رأينا أبناءنا والحمد هلل على هذا المستوى من الرقي التعليمي. نحن في 

أن بالدكم تتمتع بالتقدم في كل المجا ،و والتعليم كما ترونل اف ن في المدارس والجامعاو  لحمة واحدة، نفرح لبعضنا ونقدر نجاح بعضنا، والحمد هلل

ء هذه البالد. أنا كانت سنين طويلة  ، يجد اإلنسان من يقرأ كتابل واف ن الحمد هلل أبناء بالدنا يتمتعون بالعلم والتعليم وفي كل مرافق الدولة من أبنا

بعد ذلك شاهد خادم «. لراكان بن سلمان لكني أب لكم كلكم وأخ لآلباء كلهم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتل حضوري هذه الليلة وإن كان كأب

 .العرضة السعودية التي أداها طالب القسم الثانوي بمدارس الرياض -أيده هللا-الحرمين الشريفين 

 .مقر مدارس الرياض مودعاً بمثل ما استقبل بل من حفاوة وترحيب -حفظل هللا-ن وفي ختام الحفل عزف السالم الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفي

در بن حضر الحفل، صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو األمير بن

سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن  عبدالعزيز بن عياف، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن

عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي األمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو األمير نايف بن بندر بن عياف، وصاحب السمو الملكي 

 .السمو الملكي األمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤوليناألمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160504/ln91.htm 

 اجلزيرة

 نجاح انطالقة العام الدراسي مسؤولية إدارة التعليم وقادة المدارس
كل ما يتعلق بشؤون الحياة المتعددة حيث يحمل ذاك األديم عبر أحرف وتقارير استوفت اتسم أديم صحيفتكم الغراء بكونل نافذة للقراء والمتابعين ل

ن وبين اشتراطاو مهنية العمل الصحفي وحققت أخالقياو العمل اإلعالمي المنضبط لتكون الصحيفة قنطرة بين رؤى الكتاب وتطلعاو القراء والمتابعي

 ، وكما يقال أن من يعمل فهو بال شك عرضة للنقد بطبيعة البشرية ويكفي المتعرض للنقد نبال أن تعد مسؤولي األجهزة الحكومية نقدا متجردا وثناء مقبو
ناء على حد معابيل ويقابل ذلك النقد الهادف ثناء مستحق عاطر وتأتي مؤسساو تعليمنا العام ضمن أوسع الميادين وأكثر عرضة للتناول والطرح نقدا وث

لقريب من كل ميدان ومجال أدرى وأعلم من غيره بما يدور في أروقتل وزواياه فكما أن النقد يهدف تحسين الجودة ورفع سواء ومن المعلوم بداهة أن ا

ة ومسؤولية الطرح مستوى األداء وتالفي المالحظاو التي تطرأ على العمل فإن الثناء والشكر يكون حاضراً بمستوى النقد وربما فاقل أحياناً وألمانة الكلم

 أن نرفع الشكر لمن يستحق فكما جاء في األثر من  ، يشكر الناس  ، يشكر هللا وبحكم طبيعة العمل الذي أمارسل والمتمثل في قيادة مدرسةيستوجب 

 توفي ابتدائية كان لزاما علي أن أشيد بجهود مسؤولي ومنظوماو العمل في إدارة تعليم الرياض فتلك المنظوماو تعمل وفق آلية محددة بزمن يحقق

رة نصب رأسباب وعوامل نجاح العمل التعليمي الميداني دعما ومؤازرة ومعالجة لجوانب القصور إن وجدو فالتقويم الزمني للدراسة والذي جعلتل إدا

مكاتبها ومدارسها,  عينيها لتحقق أهداف الوزارة والتي من أولوياتها ا ،نطالقة الجادة لكل عام دراسي ومما يؤكد للجميع سواء منسوبي وزارة التعليم عبر

و عدم ارتياح وسائل اإلعالم الرسمية استحداث لجان في كل مدرسة قبيل انطالق العام الدراسي هذا العام لتوفير سبل نجاح انطالقة الدراسة دون تذمر أ

ل في بقاء وثباو الكيان ومدى نجاحل من سواء من قبل العاملين أو أولياء أمور الطالباو و ،شك أن لكل كيان عمود فقري يكون محور ارتكاز ويعول علي

ادة وقدرة عدمل وتأتي الشؤون المدرسية والتعليمية والتجهيزاو المدرسية ركائز العمل داخل إدار التعليم بالرياض في ظل وجود قامة تربوية ذاو ري

 المرشد الذي أثبت للجميع استحقاقل للثقة إلدارة أكثر على إدارة دفة العمل التعليمي داخل العاصمة وخارجها والمتمثلة في األستاذ محمد بن عبدهللا

خدمة هذا المؤسساو المجتمعية مالمسة وتعايشا ألفراد المجتمع عبر مراحل التعليم الثالث فشكرا لمن أولى الثقة لهذالرجل وإلى مزيد من العطاء ل

 .والعباد الوطن المعطاء في ظل قيادتنا الرشيدة وفقها هللا لكل ما فيل خير للبالد

 قائد مدرسة ملهم ا ،بتدائية -عبدالعزيز بن سليمان الحسين 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160504/rv3.htm 

 اجلزيرة
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 التعليم تتصدى بقوة

  حرمان الطالب المسيئين لمعلمهم من إكمال الدراسة
 :اليوسف عبدالرحمن – «الجزيرة»

ب الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تداولل مؤخرا وهم يسيئون إلى معلمهم داخل قاعة الدرس في إحدى أصدرو وزارة التعليم قرارا بحرمان الطال

 . مدارس الرياض من الدراسة لهذا العام

للمعلم والمعلمة  ديروجاء في حيثياو القرار أنل نظرا لما قام بل الطالب من إساءة بالغة لمعلمهم وبالتالي للعملية التعليمية التي أساسها ا ،حترام والتق

فقد تقرر  وبناء على ما رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطـالب والطالباو في جهاز الـوزارة اعتمادا على محضر اللجنة المشكلة من تعليم الرياض ،

 .حرمانهم من الدراسة لهذا العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإداراو التعليم

ذا العام و تم التأكيد على إدارة اإلشراف التربوي وإدارة التوجيل واإلرشاد بتعليم الرياض بمتابعة المـعلم والطالب ووجهت الوزارة بحجب نتائجهم له

 .وكذلك إدارة المـدرسة التي حصلت فيها اإلساءة ابتداء من العام الدراسي المقبل
http://www.al-jazirah.com/2016/20160504/lp3.htm 

 املدينة

 الطالب المسيئين لمعلمهم من إكمال دراستهم هذا العام التعليم" تحرم"
 الرياض -المدينة 

دى مدارس أصدرو وزارة التعليم قرارا بحرمان الطالب الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تداولل مؤخرا وهم يسيئون إلى معلمهم داخل قاعة الدرس في إح

 . الرياض من الدراسة لهذا العام

ناء على ما أنل نظرا لما قام بل الطالب من إساءة بالغة لمعلمهم وبالتالي للعملية التعليمية التي أساسها ا ،حترام والتقدير للمعلم والمعلمة وبوجاء في حيثياو القرار 

حرمانهم من الدراسة لهذا رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالباو في جهاز الوزارة اعتمادا على محضر اللجنة المشكلة من تعليم الرياض ، فقد تقرر 

 . العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإداراو التعليم

المعلم والطالب وكذلك  كما وجهت الوزارة بحجب نتائجهم لهذا العام و تم التأكيد على إدارة اإلشراف التربوي وإدارة التوجيل واإلرشاد بتعليم الرياض بمتابعة

 .اءة ابتداء من العام الدراسي القادمإدارة المدرسة التي حصلت فيها اإلس
http://www.al-madina.com/node/675377/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%86-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A.html 

 احلياة

 الملك سلمان لدى رعايته حفلة مدارس الرياض: سعيد أن أكون بينكم كأب لجميع أبناء هذه البالد والمقيمين
  «الحياة» - الرياض

قال خادم الحرمين الشريفين إن أباء وأبناء المملكة يشكلون لحمة واحدة يفرحون لبعض ويقدرون نجاح بعضهم. وخاطب في 

، وتكريم الطالب المتفوقين والمميزين، وذلك 41مدارس الرياض بتخريج طالب الدفعة الـ كلمة لل الطالب خالل رعايتل حفلة

الحمد هلل أن بالدكم تتمتع بالتقدم في كل المجا ،و والتعليم كما ترونل اف ن في »في مقر المدارس في الرياض أمس )الثلثاء(: 

ولجميع أبنائنا أبناء هذه البالد والمقيمين الذين تخرجوا هذه المدارس والجامعاو، وأنا سعيد هذه الليلة أن أكون بينكم كأب، 

 «.الليلة، إنل والحمد هلل في بالدنا نفرح ونسر إذا رأينا أبناءنا، والحمد هلل على هذا المستوى من الرقي التعليمي

 أن بالدكم تتمتع بالتقدم في نحن في هذه البالد أباء وأبناء لحمة واحدة، نفرح لبعضنا ونقدر نجاح بعضنا، والحمد هلل»وأضاف: 

كل المجا ،و والتعليم كما ترونل اف ن في المدارس والجامعاو كانت سنين طويلة  ، يجد اإلنسان من يقرأ كتابل، واف ن الحمد هلل 

وإن كان كأب أنا حضوري هذه الليلة »وقال: «. أبناء بالدنا يتمتعون بالعلم والتعليم وفي كل مرافق الدولة من أبناء هذه البالد

 «.لراكان بن سلمان لكني أب لكم كلكم وأخ لآلباء كلهم

وكان ألقى كلمة الخريجين بالقسم الوطني األمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، رحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين 

أصالة عن نفسي ونيابًة عن زمالئي  مرحباً بكم يا سيدي في هذا الحفل المبارك،»الملك سلمان بن عبدالعزيز وبالحضور وقال: 

mailto:jf@moe.gov.sa
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المتوقع تخرجهم لهذا العام في يوم طالما حلمنا بل، وتطلعنا للوصول إليل، وها نحن اليوم نسعد بمشاركتكم لنا في هذه الليلة 

 «.المباركة، والداً وقائداً وملهماً 

لمخلص شعارها، والتوجيل السديد من لدن إنها مسيرة حافلة بالذكرياو قضيناها في مدارس الرياض، كان العمل ا»وأضاف: 

مقامكم السامي سبيلها، واف مال المعقودة على أجيال المستقبل وقودها، عملنا معاً أسرة مترابطة متعاونة هدفها األسمى خدمة 

 «.الدين والمليك والوطن

علمين ومنسوبين بالمدارس، ما وأبدى باسمل واسم زمالئل الخريجين الشكر لكل من أسهم في دعمهم وتوجيههم من إدارة وم

مكنهم بعد توفيق هللا من تحقيق مستوياو مشّرفة في النتائج الدراسية، واإلبداعاو العلمية على المستوياو المحلية واإلقليمية 

 والدولية كافة.

بلية، ولذا نعاهد هللا ثم إننا ندرك جيدًا التحو ،و العالمية المتسارعة، ونعي مسؤوليتنا المستق»وقال األمير راكان بن سلمان: 

نعاهدكم يا سيدي على السمع والطاعة، وعلى بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق طموحاو وآمال الوطن في الرقي والحضارة، 

 «.2030وأن نكون أحد روافد تحقيق رؤية المملكة 

 هم أهلها وطموحاو هم سواعدها.وأزجى الشكر لخادم الحرمين الشريفين على تشريفل ورعايتل الحفلة، عاداً ذلك أمانة 

وكان المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي ألقى كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين على 

شكراً لكم يا خادم الحرمين »رعايتل حفلة تخرج كوكبة جديدة من طالب مدارس الرياض بقسميها الوطني والدولي، وقال: 

عاماً حتى آتت أكلها، وغدو  47لى كريم الحضور، وشكراً لكم على رعاية مدارس الرياض منذ تأسيسها قبل الشريفين ع

 «.صرحاً شامخاً من صروح العلم في وطننا الغالي

وأشار إلى أن مدارس الرياض تشهد منذ أربعة أعوام مرحلة تطويرية رائدة بتوجيل من رئيس مجلس اإلدارة ولي ولي العهد 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد أن تم التعاون مع مجموعة النائب 

استشارية عالمية لتطوير البرامج التعليمية، وتوظيف أحدث أساليب التقنية لخدمة التعليم والتعلم لتكون نموذجاً رائداً يحتذى بل 

اداو شابة وكفاءاو وطنية تشارك في بناء الوطن وتوطيد دعائم نهضتل، وتكون بمخرجاتها في بالدنا الغالية يسهم في إعداد قي

 .2030رافداً من روافد الرؤية الوطنية للمملكة 

وهنأ المدير العام لمدارس الرياض الطالب الخريجين، سائالً المولى القدير لهم المزيد من التميز والتقدم والنجاح خدمة للدين ثم 

 «.سلمان والمدارس»وطن. بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين، والحضور فيلماً بعنوان المليك وال

عقب ذلك ألقيت كلمة الطالب الخريجين من القسم الدولي ألقاها باللغة اإلنكليزية الطالب يزيد بن بندر آل مقرن، ثم بدأو مسيرة 

لشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الطالب المتفوقون الطالب الخريجين، بعد ذلك تشرف بالسالم على خادم الحرمين ا

 والمميزون.

حضر الحفلة، نائب وزير البترول والثروة المعدنية األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، واألمير بندر بن عبدالعزيز بن 

عبدالعزيز، واألمير تركي بن عياف، واألمير سعود بن سلطان بن سعود بن عبدالعزيز، واألمير محمد بن عبدالرحمن بن 

هذلول بن عبدالعزيز، واألمير نايف بن بندر بن عياف، واألمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، واألمير خالد 

 بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15412186/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A9-

%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-

%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%85-%D9%83%D8%A3%D8%A8-

%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D8%B0%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86 

 احلياة

 «الطالب المسيئين»من « لالفص»تقتص بـ« التعليم»
  الغشام سعد - الرياض

، وهم يسيئون إلى معلمهم داخل قاعة «فيديو»أصدرو وزارة التعليم قرارًا بحرمان طالب من الدراسة عاماً، ظهروا في مقطع 

 الدرس، في إحدى المدارس األهلية التابعة لتعليم الرياض.

mailto:jf@moe.gov.sa
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لطالب من إساءة بالغة لمعلمهم، وبالتالي العملية التعليمية التي أساسها ا ،حترام نظراً لما قام بل ا»وجاء في حيثياو القرار أنل 

والتقدير للمعلم والمعلمة، وبناًء على ما رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالباو في جهاز الوزارة، اعتماداً على 

الدراسة للعام الحالي، ومنعهم منها في جميع  محضر اللجنة المشكلة من إدارة تعليم الرياض، تقرر حرمان الطالب من

 «.المدارس بإداراو التعليم في مناطق ومحافظاو المملكة

كما وجهت الوزارة بحجب نتائج الطالب للعام الحالي، والتأكيد على إدارة اإلشراف التربوي وإدارة التوجيل واإلرشاد في تعليم 

 لمدرسة التي حصلت فيها اإلساءة ابتداًء من العام الدراسي المقبل.الرياض بمتابعة المعلم والطالب، وكذلك إدارة ا

نشرو أخيراً أن إدارة تعليم الرياض أنهت التحقيقاو مع طالب مدرسة أهلية، في شأن تصرفاتهم المسيئة إلى « الحياة»وكانت 

)فضل عدم ذكر اسمل(، أن « الحياة»لـمعلمهم وللتعليم ولزمالئهم في المدارس عموماً، فيما أكد مصدر مطلع في تعليم الرياض 

، من «الحدث»التحقيقاو التي أجرتها إدارة التعليم مع الطالب انتهت، وذلك باتخاذ بعض التوصياو والقراراو التي تتالءم مع 

ف: بينها التوصية بفصل الطالب من المدرسة، واعتماد ذلك من المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد. وأضا

معاملة القضية رفعت إلى وزارة التعليم، لتأييد القراراو التي اتخذو في حق الطالب، وإعالن نتائجها كاملة خالل اليومين »

 «.المقبلين

قبل ذلك خبر قيام طالب في مدرسة أهلية تابعة لتعليم الرياض بتصرفاو مسيئة إلى معلمهم « الحياة»وجاء ذلك إثر نشر 

ي المدارس عموماً داخل الفصل المدرسي، وانتهجوا سلوكياو غير أخالقية، منافية لالحترام، سواء ف بائهم وللتعليم ولزمالئهم ف

المعلمين أم للمؤسساو التربوية، تتضمن السخرية ورفع الصوو والتندر بمربيهم، بيد أن إدارة تعليم الرياض أصدرو بياناً 

تبع لل المدرسة فتح تحقيقاً موسعاً مع الطالب، وسيتم اتخاذ اإلجراءاو رسمياً في حينل، أكدو فيل أن مكتب التعليم الذي ت

 والقراراو الالزمة في حقهم،  ،فتة إلى أنل تم تحديد المدرسة والطالب الذين لم يحترموا معلمهم داخل الفصل.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15412125/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--

%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B5-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84--

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

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D9%86- 

 مكة

 حرمان المعتدين على معلمهم من الدراسة سنة
 الرياض -ظافر الشعالن 

لدراسة لهذا العام، عقب ظهورهم أصدرو وزارة التعليم أمس قرارا بحق طالب أساءوا لمعلمهم في إحدى مدارس تعليم الرياض، وذلك بحرمانهم من ا

 .في مقطع فيديو تداولل الناس بشكل واسع، وهم يسيئون إلى المعلم داخل قاعة الدرس

قدير للمعلم والمعلمة وجاء في حيثياو القرار أنل نظرا لما قام بل الطالب من إساءة بالغة لمعلمهم، وبالتالي للعملية التعليمية التي أساسها ا ،حترام والت

قرر اء على ما رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالباو في جهاز الوزارة اعتمادا على محضر اللجنة المشكلة من تعليم الرياض، فقد توبن
 .حرمانهم من الدراسة لهذا العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإداراو التعليم

ى إدارة اإلشراف التربوي وإدارة التوجيل واإلرشاد بتعليم الرياض بمتابعة المعلم والطالب كما وجهت الوزارة بحجب نتائجهم لهذا العام والتأكيد عل

 .وكذلك إدارة المدرسة التي حصلت فيها اإلساءة ابتداء من العام الدراسي المقبل

محمد الشهراني إن هذا القرار موفق  بدورهم أثنى معلمون على خطوة الوزارة الجريئة التي تدل على حرصها على حفظ كرامة المعلم، وقال المعلم

معلم خط أحمر  ، ورادع لكل من تسول لل نفسل التعدي على التعليم أو منسوبيل، فيما رأى زميلل مدير القحطاني أن الوزارة بهذا القرار أكدو أن كرامة ال

 .% في حق المعلم100يجوز مساسل مطلقا واصفا القرار بأنل صائب 

http://makkahnewspaper.com/article/143239 

 الشرق

م أشاد  المملكة وجامعات مدارس في التعليم بتقدُّ

فاً حفل تخريج طالب مدارس الرياض: أنا أٌب لكم كلكم .. وهذه البالد لُحمةٌ واحدة  الملك ُمشرِّ
 واس – الرياض

mailto:jf@moe.gov.sa
mailto:jf@moe.gov.sa
http://makkahnewspaper.com/author/1583/1/%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 الغفيلي: مدارسنا تشهد مرحلة تطويرية رائدة بتوجيل من األمير محمد بن سلمان

 2030األمير راكان باسم الخريجين: ندرك التحو ،و المتسارعة .. وسنكون أحد روافد 
م المملكة في «نفرح لبعضنا ونقّدر نجاح بعضنا»عزيز، اآلباء واألبناء في هذه البالد بلُحمٍة واحدٍة وصف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدال ، ُمشيداً بتقدُّ

 .«كما ترونه اآلن في المدارس والجامعات»كافة المجاالت ومنها التعليم 

 .، على تمتُّع أبناء المملكة بالعلم والتعليم وعملِهم في كافة مرافق الدولةمن مدارس الرياض 41وأثنى الملك سلمان، لدى رعايته مساء أمس حفل تخريج الدفعة الـ 

ّر إذا رأينا أبناءنا أنا سعيد هذه الليلة أن أكون بينكم كأب ولجميع أبنائنا أبناء هذه البالد والمقيمين الذين تخرجوا هذه الليلة، إنه والحمد هلل في بال»وقال  دنا نفرح ونُسر
 .«أنا حضوري هذه الليلة وإن كان كأب لراكان بن سلمان لكني أب لكم كلكم وأخ لآلباء كلهم»، مؤكداً «ذا المستوى من الرقي التعليميوالحمد هلل على ه

 2030الخريجون ورؤية 
حاً «س الرياضمسيرة حافلة بالذكريات قضيناها في مدار»وفي كلمٍة لخريجي القسم الوطني؛ أشار األمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى  كان العمل »، موضِّ

ها، عِملنا معاً أسرةً  ها، والتوجيه السديد من لدن مقامكم السامي سبيلرها، واآلمالُ المعقودة على أجيال المستقبل وقودر مترابطًة متعاونًة هدفها األسمى خدمة  المخلص شعارر
 .«الدين والمليك والوطن

 .ت العالمية المتسارعةوأكد األمير راكان إدراك الخريجين التحوال

 
د  مال الوطن في الرقي نِعي مسؤوليتنا المستقبلية، ولذا نعاهد هللا ثم نعاهدكم يا سيدي على السمع والطاعة، وعلى بذل أقصى الجهود في سبيل تحقيق طموحات وآ»وشدَّ

باً بحضور خادم الحرمي«2030والحضارة، وأن نكون أحد روافد تحقيق رؤية المملكة  في يوٍم طالما حلِمنا به وتطلعنا للوصول إليه، وها »ن الشريفين الحفل ، مرحِّ
 .«نحُن اليوم نسعُد بمشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة والداً وقائداً وملِهماً 

 .وعدَّ األمير راكان تشريف الملك ورعايته الحفل أمانًة، هم أهلها وطموحات هم سواعدها، مشيراً إلى الخريجين

ه األمير راكان الشكر لكل من أسهم في دعمهم وتوجيههم من إدارة ومعلمين ومنسوبين في المدارس، ما مّكنهم من تحقيق  وباسمه مستويات مشرفة واسم زمالئه؛ وجَّ
 .في النتائج الدراسية واإلبداعات العلمية على كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية

 .در آل مقرن كلمًة باللغة اإلنجليزية لخريجي القسم الدوليبدوره؛ ألقى الطالب يزيد بن بن

 مرحلة تطويرية رائدة
 

رائدة بتوجيه من رئيس  وخالل الحفل الذي أقيم في مقر مدارس الرياض؛ لفت مديرها العام، عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، إلى ما تشهده المدارس من مرحلة تطويرية
 .ب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزمجلس اإلدارة ولي ولي العهد النائ

لتكون »لخدمة التعليم والتعلم وأكد المدير العام بدء هذه المرحلة بعد التعاون مع مجموعة استشارية عالمية لتطوير البرامج التعليمية، وتوظيف أحدث أساليب التقنية 
تكون بمخرجاتها رافداً ( نموذجاً رائداً ُيحتذى به في بالدنا الغالية يسهم في إعداد قيادات شابة وكفاءات وطنية تشارك في بناء الوطن وتوطيد دعائم نهضته و)المدارس

 .«2030من روافد الرؤية الوطنية للمملكة 

 .جديدة من طالب القسمين الوطني والدولي ورفع الغفيلي الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين على رعايته حفل تخرج كوكبة

عاماً حتى آتت أُُكلها وغدت صرحاً  47شكراً لكم يا خادم الحرمين الشريفين على كريم الحضور، وشكراً لكم على رعاية مدارس الرياض منذ تأسيسها قبل »وقال 
 .من التميز والتقدم والنجاح خدمًة للدين ثم المليك والوطن ، مهنئاً الخريجين وسائالً لهم مزيداً «شامخاً من صروح العلم في وطننا الغالي

 «سلمان والمدارس»
 

 .لطالبوكانت بداية الحفل شِهدت تالوة آيات من القرآن الكريم، وعزِف السالم الملكي، والتقاط الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع ا
 .شاهده الملك والحضور« سلمان والمدارس»لم بعنوان وبين كلمة المدير العام وكلمتي الخريجين؛ ُعِرضر في

 .بعدها؛ بدأت مسيرة الطالب

ف المتفوقون والمتميزون بالسالم على الملك  .وتشرَّ

ألمير سعود بن لعزيز، واوكان الملك وصل في بداية الحفل إلى مقر المدارس يرافقه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، األمير سلطان بن سلمان بن عبدا
ز، ووزير التعليم، الدكتور سلمان بن عبدالعزيز، وكان في استقباله أمير منطقة الرياض، األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، واألمير راكان بن سلمان بن عبد العزي

 .ارة المدارسأحمد بن محمد العيسى، والمدير العام لمدارس الرياض، عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، وأعضاء مجلس إد
 .وعقب إلقاء الملك كلمته؛ شاهد العرضة السعودية التي أداها طالب القسم الثانوي

عاً بمثل ما استُقبِلر به من حفاوة وترحيب  .وفي ختام الحفل ُعِزفر السالم الملكي، ثم غادر الملك مقر المدارس ُمودَّ

العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، واألمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف، واألمير سعود بن سلطان بن حضر الحفل نائب وزير البترول والثروة المعدنية، األمير عبد
واألمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، واألمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واألمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، واألمير نايف بن بندر بن عياف، 

 .دالعزيز، واألمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وعدٌد من المسؤولينعبدالعزيز بن سلمان بن عب
http://www.alsharq.net.sa/2016/05/04/1517268 

 اليوم

 مبادرات 10يكرم الفائزين بجائزته ويطلق « تعليم الرياض»
 طلحاب آل صالح ـ اليوم
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عام إداراو التعليم بوزارة التعليم الدكتور راشد الغياض فعالياو منتدى الرياض للعمل  برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، افتتح أمين

التطوعي تحت شعار )التطوع وا ،ستدامة( أمس األول والذي استمر ثالثة أيام بقاعة المؤتمراو الكبرى بمركز الرياض الدولي للمؤتمراو 

امة للتعليم بمنطقة الرياض وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد والمعارض، بتنظيم من وحدة العمل التطوعي باإلدارة الع

 .ومساعده حمد الشنيبر وحشد من قياداو التعليم ومديري المكاتب والمدارس والمهتمين بالعمل التطوعي

مناسبة بكلمة من مدير عام تعليم الرياض المشرف وبدأ المنتدى بجولة للضيوف في المعرض الفني المصاحب للمنتدى، وبدأ الحفل المعد بهذه ال

 .على المنتدى محمد المرشد أوضح فيها أن المنتدى سيسفر عن أفكار ورؤى وفرص تطوعية كبيرة

 هناك خطواو استراتيجية قطعناها وشراكاو عقدناها بفضل هللا ثم برعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد»وقال: 

 .«حفظهم هللا، وذلك في زمن قصير في بلد كبير وسط شباب مبدع يملك خبرة معرفية رائدة

كم سعدنا بأمير الشباب األمير محمد بن سلمان حين أعلن الرؤية المشرقة والتحول الوطني الذي أتى ليختصر الوقت آخذا بيد »وأضاف المرشد 

 .«التعليم للرقي وا ،زدهار

المنتدى تلتقي المبادئ واإلنسانية والقيم لننطلق لخدمة المجتمع عبر مبادراو تطوعية يقودها شباب الرياض وطالبها  في هذا»واسترسل المرشد 

 .«وطالباتها عبر خطط واستراتيجياو يرسمها المنتدى من خالل ورش العمل ودوراو التدريب

التكافل والعمل اإلنساني ا ،جتماعي بهدف توفير بيئة شبابية للعمل  مبادراو تطوعية تخدم 10يسرنا أن نعلن عن »وفي نهاية كلمتل قال المرشد 

 .«التطوعي

 بدوره قال مدير المسؤولية ا ،جتماعية في شركة سابك يعرب الثنيان: إن العمل التطوعي جلب الكثير من الطاقاو الشابة للعمل التطوعي في

 .الوطن خاصة من فئة الطالب والطالباو

شركة العثيم لإلستثمار والتطوير العقاري صالح العثيم تنامي الوعي لبرامج المسؤولية ا ،جتماعية حتى في القطاع وأكد عضو مجلس إدارة 

 .الخاص للتعاون المثمر لخلق بيئة تطوعية مبدعة

لوطني(، وتسلم الجائزة مدير والفائزون من جميع الفئاو هم: فئة مكاتب التعليم وفاز بها مكتب التعليم بقرطبة بالمركز األول ومبادرتل )تطوعي 

ة المكتب سهم الدعجاني، وفي المركز الثاني مكتب تعليم الروابي ومبادرتل )فاتورتك دليل وعيك(، وتسلمها مدير المكتب محمد أبالخيل، وفئ

)التوعية الصحية(، وفئة الطالب المدارس وحصل عليها مجمع حفيرة نساح للبناو لمبادرتل )أمة اقرأ(، ومدرسة العيينة بنين ومبادرتها التطوعية 

والطالبة وحصل عليها طالباو معهد النور لمبادرتهن )اترك أثراً(، وكذلك الطالب عبدالرحمن بن محمد العمري من مدرسة شبل بن عباد 

لمبادرتها )تعليم  56متوسطة لمبادرتل )حفظ النعمة(، وفئة األفكار اإلبداعية وحصل عليها المعلم محمد بن علي األحمري لمبادرتل )حسنها(، وال

 .الرياضياو بالسناب شاو(، وحصل منصور العاطفي المشرف التربوي في تعليم الرياض على وسام التطوع لجهوده التطوعية المميزة

http://www.alyaum.com/article/4134703 

 اليوم

 األمير مقرن يرعى الحفل الختامي لمدارس المملكة
 الرياض ـ اليوم

السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس األول، حفل تخريج طلبة مدارس المملكة. وكان في استقبال سموه رعى صاحب 

صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومشرف عام المدارس الدكتور 

الملحم، ومدراء المراحل وعدد من أولياء أمور الطلبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ثم توجل سموه إلى قاعة  ناصر بن عبدالعزيز

 .ا ،حتفا ،و حيث بُدئ الحفل بآياو من الذكر الحكيم ثم بدأو مسيرة الخريجين

جميع منسوبي مدارس المملكة من مجلس إدارة وإداريين  بعد ذلك ألقى المشرف العام على المدارس كلمة المدارس رحب فيها بسموه الكريم باسم

خريجاً، وبارك حصول  81ومعلمين وطلبة لرعايتل حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة للمسار السعودي والسابعة للمسار األمريكي، والذين بلغوا 

 .عدد منهم على القبول المبكر في عدد من الجامعاو الدولية المتميزة

، والذي اشتمل على عدد من اللوحاو الوطنية المعبرة عما يتملك الطالب من المشاعر تجاه «لحمة وطن»بة المدارس أوبريت بعد ذلك قدم طل

وطنهم وملكهم، ثم حان موعد الطالب مع العرضة السعودية التي أدى فيها الطالب لوحة من تراثهم العريق، حيث شارك راعي الحفل األمير 

داء العرضة والتي  ،قت استحسانا ومشاركة فعالة من الحضور. وفي نهاية الحفل كرم صاحب السمو الملكي األمير مقرن أبناءه الطالب في أ

مع  مقرن بن عبدالعزيز آل سعود راعي الحفل أبناءه الطلبة حيث وزعت الشهاداو والهدايا على الخريجين والمتفوقين والتقطت الصور التذكارية

 .سموه بهذه المناسبة

المناسبة، أعرب المهندس طالل بن ابراهيم الميمان، رئيس مجلس إدارة شركة مدارس المملكة، عن فخره واعتزازه بتشريف صاحب وبهذه 

السمو الملكي ا ،مير مقرن بن عبدالعزيز حفل التخرج الرابع عشر. وأضاف: ان خريجي مدارس المملكة وعلى مدى األعوام الماضية كانوا من 

اثناء تلقيهم تعليمهم الجامعي في الخارج في ارقى الجامعاو العالمية، مثل ام اي تي، هارفارد بالو ،ياو المتحدة خيرة من شرف الوطن 

 .ا ،مريكية

mailto:jf@moe.gov.sa
mailto:jf@moe.gov.sa


                                                                                             التعليموزارة 

 اءاألربع:  ــومـــاليـــــ             للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                         اإلدارة العامة

 هـ 27/7/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م4/5/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

14 

jf@moe.gov.sa                                   :453656501فـــاكس: 01 4536161تــلـفــون 

http://www.alyaum.com/article/4134743 

 عكاظ

 من طالب مدارس الرياض 41خادم الحرمين يرعى تخريج الدفعة 
 ))الرياض« عكاظ» 

  
 

 

، وتكريم الطالب 41ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس )الثالثاء( حفل مدارس الرياض، بتخريج طالب الدفعة الـرعى خادم الحرمين الش

 .المتفوقين والمتميزين، وذلك بمقر المدارس في مدينة الرياض

ن بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المدارس، يرافقل صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلما

ن والتراث الوطني، وصاحب السمو الملكي األمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبالل صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر ب

زير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، والمدير عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي األمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، وو

 .العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، وأعضاء مجلس إدارة المدارس

 .ثم قدم طفل وطفلة باقتي ورد لخادم الحرمين الشريفين، بعدها التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الطالب الخريجين

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160504/Con20160504837691.htm 

 عكاظ

 حرمان الطالب المسيئين عاما دراسيا«: الهدى»تنتصر لمعلم « التعليم»

 !قبـلة االعتـذار ال تكـفي
 (عبدهللا الغامدي )الرياض 

د فضيحة الفيديو الذي ظهروا خاللل وهم يسيئون لل في قاعة على رغم قبلة ا ،عتذار التي طبعها طالب في مدرسة الهدى بالرياض على جبين معلمهم بع

ليم، مع حجب الدرس، إ ، أن وزارة التعليم قررو أمس )الثالثاء( حرمانهم من الدراسة لهذا العام، ومنعهم من الدراسة في جميع المدارس بإداراو التع

 .نتائجهم لهذا العام

وي وإدارة التوجيل واإلرشاد بتعليم الرياض بمتابعة المعلم والطالب وكذلك إدارة المدرسة التي حصلت وتضمن القرار التأكيد على إدارة اإلشراف الترب

 .فيها اإلساءة ابتداء من العام الدراسي القادم

تعليمية التي أساسها ا ،حترام وأوضحت في بيان لها أمس )الثالثاء( أن قرارها يأتي نظرا إلى ما قام بل الطالب من إساءة بالغة لمعلمهم وبالتالي للعملية ال

لمشكلة من تعليم والتقدير للمعلم والمعلمة، وبناء على ما رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالباو في جهاز الوزارة اعتمادا على محضر اللجنة ا

ذار العلني للمعلم محمود المليجي بعد حضورهم الرياض. وكان الطالب تقدموا عقب انتشار فيديو اإلساءة على وسائل التواصل ا ،جتماعي با ،عت

، وأقروا بخطئهم الفادح، «مدرستي الهدى وافتخر»حمل عنوان « تويتر»للمدرسة برفقة أولياء أمورهم، طالبين الصفح، وعززوا اعتذارهم بوسم في 

 .وإبداء أسفهم البالغ لما حدث

، التي نصت على الحرمان من الدراسة لعام 1437 - 1436السلوك والمواظبة المحدثة لعام ويأتي القرار منسجما مع أقصى العقوباو الواردة في  ،ئحة 

ا ،عتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من إداريين أو معلمين أو من في »كامل في مخالفاو الدرجتين الخامسة والسادسة، إذ تتضمن الخامسة 

ها أو الطعن بآلة حادة، استخدام الوثائق أو األختام المزورة، التحرشاو الجنسية، إشعال النار داخل حكمهم، التهديد أو استخدام األسلحة أو ما في حكم

 .«المدرسة
ا ،ستهزاء بشيء من شعائر اإلسالم، اعتناق األفكار والمعتقداو الهدامة أو نشرها، حيازة المخدراو أو تعاطيها أو »فيما تتضمن مخالفاو السادسة 

 .«ارساو الجنسية المحرمة، القيادة إلى أفعال الرذيلة، الخروج من المدرسة للذهاب مع الجنس اف خرترويجها، جميع المم

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160504/Con20160504837580.htm 

 االقتصادية

 41خالل رعايته حفل مدارس الرياض بتخريج طالب الدفعة الـ

 والمملكة تتمتع بالتقدم في كل المجاالت خادم الحرمين: نحن جميعا لحمة واحدة
 من الرياض« االقتصادية»
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وتتمتع قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "نحن في هذه البالد آباء وأبناء لحمة واحدة، نفرح لبعضنا ونقدر نجاح بعضنا، 

رس والجامعاو، كانت سنين طويلة  ، يجد اإلنسان من يقرأ كتابل واف ن أبناء بالدكم بالتقدم في كل المجا ،و والتعليم كما ترونل اف ن في المدا

 ."بالدنا يتمتعون بالعلم والتعليم وفي كل مرافق الدولة من أبناء هذه البالد

في مدينة  ، وتكريم الطالب المتفوقين والمتميزين، في مقر المدارس41وأضاف خالل رعايتل حفل مدارس الرياض، بتخريج طالب الدفعة الـ

الحمد هلل في الرياض، أمس:" أنا سعيد هذه الليلة أن أكون بينكم كأب، ولجميع أبنائنا أبناء هذه البالد والمقيمين الذين تخرجوا هذه الليلة، إنل و

 .بالدنا نفرح ونسر إذا رأينا أبناءنا والحمد هلل على هذا المستوى من الرقي التعليمي
 

 .كأب لراكان بن سلمان لكني أب لكم كلكم وأخ لآلباء كلهموأكمل:" أنا حضوري وإن كان 

طني، ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر المدارس، يرافقل األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الو

بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، واألمير راكان بن واألمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقبال الملك األمير فيصل بن 

 سلمان بن عبد العزيز، والدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم، وعبدالرحمن بن راشد الغفيلي المدير العام لمدارس الرياض، وأعضاء

 .مجلس إدارة المدارس

التقطت الصور التذكارية للملك سلمان مع الطالب الخريجين، وأخذ خادم الحرمين  وقدم طفل وطفلة باقتي ورد لخادم الحرمين الشريفين، بعد ذلك

 .مكانل في القاعة الرئيسة ثم عزف السالم الملكي، وبدء الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة
 

لشريفين على رعايتل، حفل تخرج كوكبة وألقى عبدالرحمن بن راشد الغفيلي المدير العام لمدارس الرياض، كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين ا

جديدة من طالب مدارس الرياض بقسميها الوطني والدولي، وقال "شكراً لكم يا خادم الحرمين الشريفين على كريم الحضور، وشكرا لكم على 

 ."لم في وطننا الغاليرعاية مدارس الرياض منذ تأسيسها قبل سبعة وأربعين عاماً حتى آتت أكلها، وغدو صرحاً شامخاً من صروح الع

ب وأضاف:" مدارس الرياض تشهد منذ أربعة أعوام مرحلة تطويرية رائدة بتوجيل من األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائ

البرامج التعليمية، الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس اإلدارة، بعد أن تم التعاون مع مجموعة استشارية عالمية لتطوير 

فاءاو وطنية وتوظيف أحدث أساليب التقنية لخدمة التعليم والتعلم لتكون نموذجاً رائداً يحتذى بل في بالدنا الغالية يسهم في إعداد قياداو شابة وك

وهنأ المدير العام لمدارس ، 2030تشارك في بناء الوطن وتوطيد دعائم نهضتل وتكون بمخرجاتها رافداً من روافد الرؤية الوطنية للمملكة 

 .(الرياض الطالب الخريجين بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين، والحضور فيلماً بعنوان )سلمان والمدارس
 

وألقيت كلمة الخريجين في القسم الوطني ألقاها األمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز، رحب في مستهلها بالملك سلمان بن عبدالعزيز 

وقال: مرحباً بكم يا سيدي في هذا الحفل المبارك، أصالة عن نفسي ونيابةً عن زمالئي المتوقع تخرجهم لهذا العام في يوٍم طالما حلمنا وبالحضور 

 .بل، وتطلعنا للوصول إليل، وها نحن اليوم نسعد بمشاركتكم لنا في هذه الليلة المباركة، والداً وقائداً وملِهماً 

بالذكرياو قضيناها في مدارس الرياض، كان العمل المخلص شعاَرها، والتوجيل السديد من لدن مقامكم السامي سبيلَها،  وأكمل: إنها مسيرةٌ حافلةٌ 

 .واف ماُل المعقودة على أجيال المستقبل وقوَدها. عملنا معاً أسرةً مترابطةً متعاونةً هدفها األسمى خدمة الدين والمليك والوطن
 

لخريجين الشكر لكل من أسهم في دعمهم وتوجيههم من إدارة ومعلمين ومنسوبين بالمدارس؛ مما مكنهم بعد توفيق هللا وأبدى باسمل واسم زمالئل ا

 .من تحقيق مستوياٍو مشّرفة في النتائج الدراسية، واإلبداعاو العلمية على كافة المستوياو المحلية واإلقليمية والدولية

لمية المتسارعة، ونعي مسؤوليتنا المستقبلية، ولذا نعاهد هللا ثم نعاهدكم على السمع والطاعة، وعلى بذل وأضاف: "إننا ندرُك جيداً التحو ،و العا

 ."2030أقصى الجهود في سبيل تحقيق طموحاو وآمال الوطن في الرقي والحضارة؛ وأن نكون أحد روافد تحقيق رؤية المملكة 

 .الحفل، عاداً ذلك أمانة هم أهلُها وطموحاو هم سواعُدها وأزجى الشكر لخادم الحرمين على تشريفل ورعايتل لهذا
 

عقب ذلك ألقيت كلمة الطالب الخريجين من القسم الدولي ألقاها باللغة اإلنجليزية الطالب يزيد بن بندر آل مقرن، وبدأو مسيرة الطالب 

 .الخريجين

لعزيز الطالب المتفوقون والمتميزون، وشاهد خادم الحرمين عقب ذلك تشرف بالسالم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدا

 .الشريفين العرضة السعودية التي أداها طالب القسم الثانوي في مدارس الرياض

 .وفي ختام الحفل عزف السالم الملكي، ثم غادر الملك سلمان بن عبد العزيز مقر مدارس الرياض مودعاً بمثل ما استقبل بل من حفاوة وترحيب

https://www.aleqt.com/2016/05/04/article_1052038.html 

 االقتصادية

 الغامدي لـ"االقتصادية" : درس لمن يحاول المساس بهيبة المعلم
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 تحرم الطالب المسيئين لمعلمهم من الدراسة وتحجب نتائجهم« التعليم»
 عبد السالم الثميري من الرياض

قرارا بحرمان الطالب الذين ظهروا في مقطع فيديو يسيئون إلى معلمهم داخل قاعة الدرس في في قرار تربوي تأديبي، أصدرو وزارة التعليم 

 .إحدى مدارس العاصمة الرياض من الدراسة لهذا العام، وحجب نتائجهم

ـ"ا ،قتصادية" علي الغامدي مدير اإلعالم التربوي في منطقة الرياض، إن هذا القرار يأتي تطبيقاً لالئحة السلوك التي تضبط تجاوزاو  وقال ل

 .الطالب، وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة في حقهم، مشيراً إلى أن القرار تأديبي تربوي، وأنل درس لمن يحاول المساس بهيبة المعلم

، وتقديرهم، موضحا وبين أن إدارة تعليم الرياض ستنظم برنامجا توعويا في المدرسة التي حصل فيها التجاوز، لتوعية الطالب بمكانة المعلمين

عمهم أن إدارتل قدمت مبادرة "هيبة المعلم" لتعزيز في نفوس الطالب والطالباو أهمية احترام المعلم، وتشجيع وتحفيز المعلمين والمعلماو، ود

 .من خالل اكتساب مهاراو التعامل اإليجابي مع الطالب

لمعلماو وأولياء األمور، تبنتها عدة إداراو هي التوجيل واإلرشاد والنشاط وأفاد بأن الحملة التي تستهدف الطالب والطالباو والمعلمين وا

عليم الطالبي واإلشراف التربوي والتوعية اإلسالمية،  ،فتا إلى أنل تم إعداد خطة عمل متكاملة لبرنامج الحملة معتمدة من قبل مدير عام الت

شادية، وورش العمل والنشراو التربوية، والرسائل النصية التوعوية لتفعيلها تتضمن حقائب إرشادية تحتوي على عدد من العروض المرئية اإلر

 .عبر حساباو المدارس

م وأكد الغامدي أن خطة البرنامج تتضمن عديدا من الفعالياو من أهمها مسابقة بصمة معلم، وعقد دوراو تدريبية للمعلمين والمعلماو، وتقدي

 .وتصميم مقاطع فيديو وكرتونية، وعقد ورش عمل للطالباو، وتصميم نشراو ألولياء األموربرامج توعوية للمجتمع عن تقدير المعلم، 

مية التي يأتي ذلك في الوقت الذي قالت الوزارة في قرارها أمس، إنل نظرا لما قام بل الطالب من إساءة بالغة لمعلمهم، وبالتالي للعملية التعلي

وبناء على ما رأتل اللجنة المركزية لقضايا الطالب والطالباو في جهاز الوزارة، اعتمادا على محضر أساسها ا ،حترام والتقدير للمعلم والمعلمة 

 .اللجنة المشكلة من تعليم الرياض، تقرر حرمانهم من الدراسة لهذا العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإداراو التعليم

لى إدارة اإلشراف التربوي وإدارة التوجيل واإلرشاد بتعليم الرياض بمتابعة المعلم ووجهت الوزارة بحجب نتائجهم لهذا العام، وتم التأكيد ع

 .والطالب وكذلك إدارة المدرسة التي حصلت فيها اإلساءة ابتداء من العام الدراسي المقبل
https://www.aleqt.com/2016/05/04/article_1052049.html 

 

 االقتصادية

 ن فاعلية االستجابة في إنقاذ األنفسغياب المعلومات الصحيحة يقلل م

 وتفتقد الدقة« مرتبكة»من البالغات التي ترد لعمليات الهالل األحمر  % 90
 عبد السالم الثميري من الرياض

ق في المائة من إجمالي البالغاو التي ترد لغرفة عملياو هيئة الهالل األحمر في كافة مناط 90أوضح مختص في اإلسعاف واإلنقاذ أن نحو 

 .السعودية "مرتبكة"، وتفتقد الدقة والوصف الصحيح

وقال زياد الخميس المدرب في مجال اإلسعاف واإلنقاذ عضو فريق "غوث" التطوعي، إن غياب المعلوماو الصحيحة والدقيقة عند التبليغ عن 

 .الحوادث يرفع نسبة الوقت الضائع، ويقلل من فاعلية وسرعة ا ،ستجابة في إنقاذ األنفس

في المائة من البالغاو التي ترد لغرف عملياو هيئة  10ضح خالل دورة تدريبية على هامش منتدى الرياض التطوعي في الرياض أمس، أن وأو

الهالل األحمر تحوي معلوماو واضحة وصريحة، مشددا على ضرورة التعلم والممارسة لكيفية إسعاف المصاب، خاصة أن الثواني في تلك 

 .تقدر بثمن اللحظاو العصيبة  ،

غية، وعدد الخميس أبرز الحا ،و التي تقع في المنازل كانخفاض السكر أو ارتفاعل، والضغط، واألزمة القلبية والنوبة القلبية، والجلطة الدما

 .والغّصة أثناء األكل، التي تفصل عن الموو عشرة دقائق

الدافع الخيري في إنقاذ اف خرين، مبيناً أن المسعف جزء من منظومة وأشار إلى أن اإلسعاف مهنة صحية وعمل تطوعي يتطلب الثقة والنفس و

 .الرعاية الصحية المتكاملة، ويعد الحلقة األهم في وضح الحالة الصحية للمريض أو المصاب

ا إذا كان هناك تنفس أم نَفَسا في الدقيقة، لذلك يتعين على المسعف ا ،ستماع خالل عشر ثواني عمّ  15وبين أن معدل التنفس لدى اإلنسان الطبيعي 

 ،، موضحا أنل في اللحظاو األخيرة، يجب إرجاع رأس المصاب للخلف حتى يتحسن مجرى القصبة الهوائية ثم يبدأ بالنفخ عبر الفم مع إغالق 

 .فتحاو األنف

ئة، وتنظيم العمل التطوعي، ولفت إلى أن المحافظة على حياة المصابين والمرضى مطلب، من خالل تقليص زمن ا ،ستجابة للحا ،و الطار

 .ووضع الضوابط واإلجراءاو التي تبين واجباو المتطوعين، وتضمن حماية حقوقهم
https://www.aleqt.com/2016/05/04/article_1052052.html 
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 االقتصادية

 أهمية وجود نماذج ملهمة يقتدى بها« منتدى الرياض التطوعي»أكدوا خالل 

 شرا  على العمل التطوعي مطلب للبعد عن االجتهاداتمختصون: إيجاد جهة رسمية لإل
 عبد السالم الثميري من الرياض

دعا مختصون في العمل التطوعي والمسؤولية ا ،جتماعية إلى ضرورة إيجاد جهة رسمية يكون لها استراتيجية شاملة من األنظمة واإلجراءاو 

ة، مؤكدين أن العمل التطوعي أداة أساسية لنجاح برامج الخدمة ا ،جتماعية، وما تقوم والهيكلة اإلدارية لإلشراف على العمل التطوعي في السعودي

 .بل من نشاط لرعاية أفراد المجتمع الذين تعمل من أجلهم

وأكدوا، أن تطور العمل التطوعي في أي مجتمع من المجتمعاو هو انعكاس لتطور الخدماو ا ،جتماعية في المجتمع المعني، ومقياس حقيقي 

 .رعاية التي تمنحها الدولة والمؤسساو األهلية ألفراد المجتمع، حيث يعكس في الوقت نفسل تماسك وترابط أفراده وتكافلهملل

واتفق عاملون في القطاع التطوعي خالل الجلسة األولى من فعالياو منتدى الرياض التطوعي الذي تنظمل تعليم الرياض تحت عنوان "التطوع 

التطور الذي شهده العمل التطوعي في المملكة واتساع نطاقل، مشيرين في الوقت ذاتل إلى أن المنظماو التطوعية ما  وا ،ستدامة" أمس، على

 .زالت تعاني ضعف قدراتها على تحقيق أهدافها بصورة فعالة تمكنها من مواكبة المستجداو

سبة للعمل التطوعي تسهم في نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في وقال عسكر الحارثي األمين العام للمسؤولية ا ،جتماعية: "إن البيئة المنا

بل  أوساط المجتمع، فوجود األنظمة التي تسهم في النجاح، إلى جانب إعطاء مساحة كافية للعمل التطوعي،  ، تقف على األعمال التقليدية فحسب

 ."وعين وتقدم لهم التسهيالو اإلدارية لهمتمتد الى تناول قضايا ومشاريع جديدة تهم الوطن والمواطن وتستقطب المتط

مة وأضاف، أن منح الحوافز التقديرية للمتطوع والجهة المنفذة للتطوع تسهم في إيجاد بيئة مناسبة للمتطوعين، مؤكدا أهمية وجود نماذج مله

لعمل التقني والمواقع اإللكترونية والتطبيقاو يقتدى بها في العمل التطوعي من رموز وشخصياو المجتمع، منوهاً بأهمية ا ،بتكارية التي تفعل ا

 .الذكية، والتي تستحدث أساليب جديدة في العمل التطوعي وتدعم ذلك باألبحاث والدراساو

من جانبل، أوضح الدكتور جار هللا السنيدي خبير الشراكاو المجتمعية، أن برنامج إنجاز السعودية يستهدف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل 

 .ة المالية وريادة األعمال، وذلك من خالل برامج تقوم على التجربة ونقل الخبراو العلمية من قبل متطوعي القطاع الخاصوالمعرف

ض وأشار السنيدي إلى أن الفعالياو التي ينظمها البرنامج تهدف إلى التعريف برسالتل الهادفة إلى تكريس الريادة، وحب العمل الحر والنهو

 .الحياتية للشاب السعودي، مؤكدا أن المجتمع المدني ينمو بمقدار استعداد أفراده على العطاءبالمهاراو العلمية 

باو إلى ذلك أكد أحمد الحربي رئيس وحدة العمل التطوعي في تعليم الرياض، أن هناك خطة متكاملة لتدريب المعلمين والمعلماو والطالب والطال

يرة العنود الخيرية، إلى جانب تنفيذ برامج تطوعية متنوعة داخل أسوار المدارس وخارجها، مبينا على العمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسة األم

 .أن وزارة التعليم أصدرو  ،ئحة خاصة بالعمل التطوعي

إنما عمل وفي السياق نفسل، شدد عبد المجيد رضوان الرئيس التنفيذي لوسم ا ،ستدامة، أن العمل التطوعي ليس بحثا عن األضواء والشهرة، و

مؤسسي لتحقيق هدف وخدمة قضية إلى أبعد مدى دون مقابل، وذلك بحيث يتضمن أهدافا وأنشطة وإدارة وموارد بشرية ومالية وعالقاو 

 .مجتمعية

حث عليل وقال رضوان: "إن العمل التطوعي ليس مبادرة فقط تنتهي في وقت محدد بل تمتد طويال وتترك أثرا لألجيال القادمة، فالعمل المستدام 

د اإلسالم بتوجيل نبوي، فمجا ،و ا ،ستدامة المؤسسية للعمل التطوعي هي ا ،ستدامة اإلدارية، والمعرفية، والعالقاو، والشراكاو، والموار

 ."البشرية والمالية

http://www.aleqt.com/2016/05/04/article_1052078.html 
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