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يشير إلى زيادة حجن الوساعدات الـجديد ودورهاى    األهيركية احتفلث بافتتاح العام الدراسي

 الوالية التعليوية

 

  ثبفززبذ ػبيٓب انذساعً   سعًًٍب   ْٕل اززفباًل   لبػخ األعًجهً   ثٍشٔد انٍٕو فً   ألبيذ اندبيؼخ االيٍشكٍخ فً

، يشٍشًا انى أٌ خٕٓدًا كجٍشح ثزنذ فً ركّهى فٍّ سئٍغٓب انذكزٕس ثٍزش دٔسيبٌ   ثغ ٔاألسثؼٍٍ ثؼذ انًئخ،انغب 

انغُٕاد انمهٍهخ انًبضٍخ نضٌبدح زدى انًغبػذاد انًبنٍخ انزؼهًٍٍخ، ٔداػًٍب انغالة انى االعزفبدح يٍ انزُٕع 

 انًٕخٕد فً اندبيؼخ نزٕعٍغ آفبلٓى.

ٔػذد كجٍش يٍ انغالة    َٕاة انشئٍظ ٔانؼًذاء،ٔ أيُبء اندبيؼخأػضبء يدهظ سئٍظ ٔ االززفبل ٔزضش

اندبيؼخ األيٍشكٍخ ثبالضبفخ    ٔسئٍظ اندًؼٍخ انؼبنًٍخ نخشٌدً   ٔاألعبرزح ٔانخشٌدٍٍ ٔانؼًبل ٔانًٕظفٍٍ،

  . انى أصذلبء نهدبيؼخ

 

، يب ٌشفغ انؼذد بدح ثالثٍٍ ثبنًئخ ػٍ انؼبو انًبضًثضٌ   خذٌذًا   عبنجًب    7843    ٔلذ اَضى انى اندبيؼخ ْزِ انغُخ

  . خذٌذًا   ػضًٕا    18   ٍْأرٓب انزؼهًٍٍخ   فً    كًب اَضى انى اندبيؼخ  . 4728االخًبنً نهغالة ْزِ انغُخ انى 

 

ثى    فبل،ثجذء االزز   شع خشط كٕنذج ْٕل اٌزاًَبُلٔ   ٔلذ ثذأ االززفبل ثذخٕل يٕكت االعبرزح ثضٌّٓى االكبدًًٌ

ثؼذ رنك أنمى انشئٍظ دٔسيبٌ خغبثّ ٔ  . انهجُبًَ   أَشذد خٕلخ اندبيؼخ ثًشبسكخ انسضٕس انُشٍذ انٕعًُ

 ىيٕعؼٍٍ آفبلٓ   أعفبس شخصٍخ نالعزكشبف،   ثذاٌخ انؼبو اندذٌذ االَغالق فً   عهت فٍّ يٍ انغالة فً   انزي

ثٍشٔد يٍ    ْٕٔ يب رّٕفشِ نٓى اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً   ػجش انزفبػالد يغ اَخشٌٍ ٔػجش انزأيالد انزارٍخ،

ّٕع ٔاَفزبذ   . رُ

 

ٌزغُّى فٍّ نكم ٔازذ يُب انمٍبو ثأعفبس شخصٍخ    ثٍشٔد يكبٌ   اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً " : ٔلبل انشئٍظ

ػهٍُب    ْب عٌٕاًلٌذٔو رأثٍش   ْٔزِ أعفبس  . عٕاء كبٌ يٍ انغالة أٔ انٍٓئخ انزؼهًٍٍخ أٔ انًٕظفٍٍ   نالعزكشبف،

فً اندبيؼخ يٍ  انغًُ انخهٍظإٌ  ٔأسدف  ." ٔاندٕاس انزي َؼٍش فٍّ ُبٔصيالئ ُبأصذلبئػهى ٔ كأفشاد



ػٕانى خذٌذح    ٌزخّهى ػٍ لٕلؼزّ انًشٌسخ ٌُٔغًظ فً   ٌهح ثبثٓب   ٔانًٕاْت ٔاَساء ردؼم كم يٍ "انخهفٍبد"

ٌخجش انذساعخ    أٔ   ٔرخ ٌُٔبلش يٕاضٍغ رهًّٓ انزفكٍش انُمذييشبسة يزفب    يٍ انزدشثخ فٍزؼبعى يغ أفشاد يٍ

  ." خبسج انجالد

 

نكٍ     يدشد ٔعٍهخ   األعش انخبسخٍخ نهزُٕع ًْٔ   ًْ   ٔانزجبدل انذٔنً    ٔربثغ انشئٍظ لبئال إٌ انسٍبح اندبيؼٍخ

 . انًغبنؼخ ٔانكزبثخ ٔانزًّسص  ً ْٔ   ْٕ ػًهٍخ داخهٍخ ال رسصم اال ثٕعبئظ انزفكٍش انثبلت،   انغفش انشخصً

 ،كًٍؼنا ًهٍهسزنا شٍكفزنا ةبغزكال داءاشمنا ٍي خفهزخي ًبفبٍعأ إلٔززٌ ٌأ ةالغنا ٍي ظٍئشنا تهع ازنٔ

ٌمٍّى يؼظى األشٍبء ػجش    ػبنى  ً ف َّإ لبلٔ .خفشؼًنا لٕمزٔ دبفبمثنا ٍٍث سٕغدنا ذي حسذل ىهػ لٕصسهنٔ

 . ٌزمبضِٕ يٍ يشرجبد ثؼذ انزخشج   ثًب   ٌمًٍّٕا رؼهًٍٓى اندبيؼً   ة أٌ الٌدت ػهى انغال   ٔضغ عؼش نٓب،

 . نى شؼشاء ٔفالعفخ ٔفُبٍٍَ ٔيؼهًٍٍ ٔنٕ أٌ يشرجبرٓى لذ ال ركٌٕ األػهىإ رسزبجكم زضبسح    ٔنفذ إنى أٌ 

  رٍُْخ نكٍُغخ عٍغزٍٍ رشبثم،   صٕسًا   ٌغزسضش فٕسًا   اٌغبنٍب،   ٌفّكش انًشء ثؼصش انُٓضخ فً   زٍٍ " : ٔأٔضر 

  ." سغى رمذيّ ٔاثزكبسِ  ً َغَظبو انًصبسف انفهٕس   ٌفكش فً   ٔال   ٔأػًبل يبٌكم اَدهٕ ٔسافبٌم، 

 

  ًبَبد نًب عزكٌٕ َزٍدزٓب،األعفبس األكبدًٌٍخ رجذأ ػبدح يٍ دٌٔ خشٌغخ ٔاضسخ أٔ ض " : ٔربثغ انشئٍظ

ٌ ٕٔثمٕو ثٓب ػهًبء ٔثبزث   انؼمم،   كشبفٍخ رجذأ فًزاألعفبس االع  . ْٕ يسشكٓب انشئٍغً   ٔانفضٕل انصبفً 

  نهدبيؼخ ٔانزي   ٌهسظ انًخغظ انشئٍغً   ٔنزا . آخش ألي رجشٌشٌسزبخٌٕ    ٔال   رارٓب،   يزؼغشٌٕ نهًؼشفخ ثًب فً

  ".  انكهٍبد   فً   بس انفضٕل انؼهًًاعزثً   ٔضغ يؤخشًا، 

ٔأٔضر انشئٍظ أٌ ْزا انفضٕل انؼهًً انًزُبيً ثذأ ٌؼغً ثًبسِ، ار رضاٌذ زدى انُشش انؼهًً انزي ٌُزدّ 

 718ٔثبرذ انٍٕو فً انًشرجخ إط انؼبنًً  رصٍُف كٍٕأعبرزح اندبيؼخ، فبسرمذ اندبيؼخ خًغٍٍ َمغخ فً 

ب زٕل انؼبنى. ٔلبل انشئٍظ أٌضًب أٌ خٕٓدًا كجٍشح ثزنذ فً انغُٕاد خبيؼخ رى رصٍُفٓ 388يٍ ثٍٍ َسٕ 

انمهٍهخ انًبضٍخ نضٌبدح زدى انًغبػذاد انًبنٍخ انزؼهًٍٍخ كً ال ٌُشفض عبنت، فمظ ثغجت ػذو لذسرّ ػهى دفغ 

 األلغبط. ْٔكزا ٌُبل فشصخ انمٍبو ثأعفبس فً انسٍبح يثم غٍشِ يٍ األكثش ٌُغشًا". 

 

   أرًُى نكى   نمبءاركى يغ رؼذد اَساء ٔغُى انمشاءاد ٔانزفكٍش انخالق،   فً " : اليّ ثبنمٕلٔخزى انشئٍظ ك

  ." رغٕافٓبَٓبٌخ    رشعٕ فٍّ عفُكى فً   آيًُب   ٔيشفًأ   يثًشح ٔغٍش يزٕلؼخ،   أعفبسًا 

 

ٔلذ   . ج يٕكت االعبرزحٔرهى رنك خشٔ  . أَشذد خٕلخ اندبيؼخ ٔانسضٕس َشٍذ اندبيؼخ   خزبو االززفبل،   ٔفً

  . صجشا ػهى األسغٍ   لبد انجشٔفٍغٕس رٕيبط كٍى خٕلخ اندبيؼخ ٔسافمّ انجشٔفغٕس سيضي

        

 
  



  نهزؼهٍى انؼبنً   انهٍجشانً   األيٍشكً   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًًٍ   6611انؼبو    ثٍشٔد فً   رأعغذ اندبيؼخ األيٍشكٍخ فً  
 رضى ٍْئخ رؼهًٍٍخ يٍ   خبيؼخ ثسثٍخ رذسٌغٍخ،   ٔاندبيؼخ ًْ  . هًٍٍخ ٔيؼبٌٍشْب ٔيًبسعبرٓبكًُٕرج نفهغفزٓب انزؼ 
ٌُبْض يبئخ    يب   رمّذو اندبيؼخ زبنًٍب     . عبنت ٔعبنجخ   8000   زٕانًيٍ    عالثًٍب   أػضبء ٔخغًًب  600  ٍي شثكأ 

  عجًٍب   كًب رّٕفش رؼهًًٍب  . انغت   ٔانذكزٕساِ فً   ساِ،ٔانذكزٕ   ٔانًبخٍغزش،   ثشَبيح نهسصٕل ػهى انجكبنٕسٌٕط،
  . عشٌشًا   024    فٍّ   ٌضى يغزشفًى   انزي   يشكضْب انغجً   فً   ٔرذسٌجًب 
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