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 املوحـز اًعحفـي
    

 

 3527 ماي 36 الأرتؼاء
 هدوة

 ٌلرتتية الأػىل اجمللس هظميا اًيت واًخىوين اًرتتية همن هدوة خالل ،راخملخا جن رص يد اًس يد كال 

 حتسني  أأخي من  اًخؼلمي أأساثذة  ثوظيف  رشوط مراحؼة  ثؼزتم  اًوزارة ا ن اًؼلمي، واًححر واًخىوين

 حىت املينة ًيذه  حهبم من اًخبأند  الأساثذة ثوظيف  رشوط من  أأن موحضا ريس،اًخد وحودة  مس خوى

 اًخؼلمي، مفديش دور لكيا س خـري اًوزارة أأن اًوزير اًس يد وضف  نٌل .اًخالميذ ظرف من حمحوتني يىوهوا

ياء أ ابء  مجؼيات ثلؼة أأن يف نذكل  رؾحخو غن مؼربا هو  وكال املدارس، يف همٌل دورا اًخالميذ وأأًو   جية ا 

 "هوًومديا من لك يف رائدةاً خجارباً  من الاس خفادة ا ىل داغيا ،ال ابء دلؼية املنظم اًلاهون  مراحؼة

 (.اًيوم  أأخدار )يومية واًفيخنام"،

ػادة ا ىل غزميان معر اًس يد دػا هجخو، من   ابغامتد وذكل اًرتتوية، املين ًووج مؼايري يف اًنظر ا 

  أأهيدة. موىحة وثخعلة اًحالد مس خلدي تناء يف حامس تدور ثلوم همنة اتمواظف ثفرضو اذلي الاهخلاء

 ثلرير

 اًضامي الاًخحاق مؼدالت حتليق نم مؤخرا اكرتب املـرب أأن ادلويل ٌلحنم ثلرير وضف 

 اًخؼلمي من اًست اًس نوات فؼال يمكلون من وس حة فا ن اًريفية، املناظق يف أأهو ؿري الاتخدائية، ملدارساب

 املخوسط يف املائة يف 34 املدريس الاهلعاع وس حة تلـت حير املائة، يف 65 ىلا   55 ثخجاوز ال الاتخدايئ

 . (اًؼمل )يومية واخلامسة الأوىل ادلراس ية اًس نوات يف

 من فهيا واس مترارمه ابملدرسة اًخالميذ اًخحاق ثؼخرب املـرتية احلىومة فا ن ،اًخلرير ذات وحسة
 جرانمج وثنفيذ ثعممي خالل من ادلويل ًحنما ظرف من ادلمع ًليتو  ،ٌلخمنية اًرئيسة الأًووايت

 يف الأمثي احلد ا ىل هعاكو ثوس يع جسييي أأخي من هخاجئو تخليمي ونذكل املوهجة، اًنلدية ٌلخحويالت
  .املس خلدي
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 احلدود خارج

 ًخؼلميا مراحي خالل س حاهيااب   اال سالمية اًرتتية ثدريس ثؼممي سيمت أأهو ساػة أ خر يومية أأفادت 

 امللدي. ادلرايس املومس من اهعالكا ،واًثاهوي واال ػدادي الاتخدايئ

 مدارشة حول اال س حان اًخؼلمي كعاع ممثًل مع ابالثفاق ثوحت املحادرة ىذه أأن ذاثو، املعدر وذهر

ػداد اال سالمية، اًرتتية حعط تخللي امليمتني املسلمني اًخالميذ حول املؼلومات مجع  وملررات مناجه وا 

 أأي دون الأفراد مجيع تني املساواة ومددأأ  اًخؼايش ثؼزيز أأخي من وذكل املوضوع، ىذا ثضبأن راس يةد

كعاء  ادلينية. املؼخلدات أأساس ػىل ا 

 هجات

ىل تيان اًيوم يومية أأصارت ابجليات، اًخؼلمي ًلضااي مواهحهتا يف  ٌلمواظنة اًخحدي مرنز ثنظمي ا 

 تثاهوية اًـش وحمارتة اًزنيو اًسلوك تبأمهية واًخحسيس ةٌلخؼحئ يويةاجل  ةلاذل ،ٌلحيئة اًخحدي دلؼية اًخاتع

كلميية ٌلمديرية اًخاتؼة حللو اًىرمي غحد واثهوية زرايب واثهوية اًواحة  .هفاب  ت اال 

هخاجئ دراسات وظنية خبعوص اس هتالك  صرتايكالاالاحتاد س ياق أ خر، هللت يومية  ويف 

ىل  اًخحؽ يف املـرب، أأندت أأن وس حة املدخنني غند الأظفال املمتدرسني ثعي يف املائة غند اذلهور  25ا 

أأهواغيا، خاظة ابدلار  س حة اال دمان ػىل اخملدرات مبخخلفو يف املائة غند اال انث، ا ىل خاهة ارثفاع  8و

ل مجيع املىوانت اهعالكا من الأرسة مرورا ابملؤسسة ءس خفيام ويسا، مما يثري أأنرث من ػالمة ااًحيضاء

 اًرتتوية ومبىوانت اجملمتع املدين.

كلميية ابجلديدة، مت  أأن أأس خاذة ثؼمي تفرغية اًحاكي اًخاتؼة ٌلمديرية املساء ونخخت يومية  اال 

أ ابء اًخالميذ تخؼذية اتنو اغخلاًيا تبأمر من وهيي املكل ابحملمكة الاتخدائية، تؼد اهتاهما من ظرف أأحد 

كداهما ػىل يا تؼد اًخبأند تبأن سلوو  أأهو مت ا خالء سخيي الأس خاذة، غن ظريق اًيك، مضرية ال يويح اب 

ىذا اًفؼي جتاه ثالمذهتا، وال يؼدو أأن يىون الأمر ينحرص تني اًخالميذ يف اٌلؼة، حير يؼمدون 

 اًنار يف اًلمل ويضؼوهو ػىل أأحساد تؼضيم.ا ىل حم الأكالم مع كاػدة خضخية، مما يدسخة يف اص خؼال 

  ثيسري"» جرانمج

ـوظة ًفائـــدة أأرس  جـــرانمج غـــناًؼـــمل  يوميـــة دزتحتـــ        "ثيســـري" ٌلخحـــويالت املاًيـــة املدــ
ن ىـــذا اًـــربانمج مـــر مبـــرحلخني: الأوىل جتريخيـــة امذـــدت ملـــو ني  املخؼلمـــني املؼـــوزة. وكاًـــت ا 

نحـــــدرون مـــــن حـــــوايل ثلميـــــذ ي  99.555واســـــ هتدفت حـــــوايل  3525-:355و :3559-355
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ـــذ  58.555 ـــة اهعللـــت من ـــة  3525أأرسة، واًثاهي ـــؽ ػـــدد املســـ خفيدين فهيـــا كرات ـــوم وتل وحـــىت اًي
 أأرسة ثلريحا. 655.555ثلميذ مبا يؼادل  55.555:

 حفــىت اًخعحيــق، يف يمكــن املضــل ًىــن وهخــيةل حيــدة اًــربانمج فىــرة أأن اًيوميــة واغخــربت

ــمتىن ــانون ي ــىل اًل ـوع ػ ــن املدـ ــع م ــ ثدد ــايل ادلمع رأأث ـوط امل ــىل املدـ ــق ػ ــداف حتلي ــاة الأى  املخوخ

يــات حتديــد مت منــو،  ً  ىــذه يعحــع مــا اًؼضــوايئ اًؼمــي وتلــي ثفؼــي ،مل اًيوميــة هظــر يف ًىهنــا مذاتؼــة، أ

ضافة اًرائدة، اًخجرتة   .3525 منذ دراسات أأو ٌلخجرتة ثليمي معلية ؾياب ا ىل ا 

ـــرى ـــة وح ـــن الك أأن اًيومي ـــة م ـــوزارة احلىوم ـــيةاًو  واً ـــان ظ ي ـــامتم يًو ـــام الاى ـــم ابلأرك  وابً

ـــالن ـــف، ويـف ذ اًىي ـــ  ا  ـــالن يحل ـــن اال ػ ـــاب غ ـــذ ؾي ـــا اًخالمي ـــىل مزاحي  املؤسســـات مســـ خوى ػ

ـــؤخر فـــا اًخؼلمييـــة، ـــة املســـاػدة أأخـــي مـــن ادلراســـة غـــن الاهلعـــاع تؼضـــيم ي  مســـ خواه أأمـــا املادي

 ضؼيفا. فيحل  ادلرايس

ــارت ــة وأأص ــا اًيومي ــة ا ىل أأيض ــاًؽٌل  الأرس جســمل ظريل ــة مح ــيت املاًي ــزء ختســ واً ــريا ح ــا هح  مهن

   امللفات. ثعال اًيت الأخعاء نرثة ا ىل وأأيضا املـرب جريد هبا يوخد اًيت املرانز ا ىل اًخنلي حراء


