
 مقدمة إذاعة عن مخاطر األلعاب اإللكترونية

رذشص اٌٍٙئخ اٌزعٍٍٍّخ فً اٌّذاسط إٌى رمذٌُ ثشٔبِج إراعخ ِذسعٍخ عٓ ِخبغش األٌعبة 

اإلٌىزشٍٚٔخ ٌزٛعٍخ اٌطالة دٛي اٌّخبغش ٚاٌّعبس اٌزً لذ ٌزعشض ٌٙب اٌفشد ٔزٍجخ اعزخذاِٗ 

 :اٌغًء ٌّضً ٘زٖ األجٙضح، ٚفٍّب ًٌٍ ِمذِخ إراعخ عٓ ِخبغش األٌعبة اإلٌىزشٍٚٔخ ًٚ٘ وبٌزبًٌ

هللا اٌّشدّٓ اٌشدٍُ، ٚاٌذّذ هلل سة اٌعبٌٍّٓ، ٚأفعً اٌصالح ٚأرُ اٌزغٍٍُ عٍى أششف اٌخٍك  ثغُ

ٚاٌّشعٍٍٓ ٚعٍى آٌٗ ٚصذجٗ ٚعٍُّ أجّعٍٓ، أِب ثعذ: عٍبدح ِذٌش ِذسعزٕب اٌّٛلّش، أعبرزرً 

د اٌىشاَ، غالثً األعضاء، أععذ هللا أٚلبرىُ ثىً خٍش، ٌغعذًٔ فً ٘زا اٌصجبح اٌجًٍّ ٚإٌغّب

اٌعٍٍٍخ أْ اعزٛلفىُ لٍٍالا ٌٍزذذس إٌٍىُ ثشأْ ِٛظٛع فً غبٌخ األٍّ٘خ ثبٌٕغجخ ٌٍجٍّع، أال ٚ٘ٛ 

األٌعبة اإلٌىزشٍٚٔخ، ٚاٌزً أصجذذ فً ِزٕبٚي اٌجٍّع ثعذ رٌه اٌزطٛس اٌذبصً فً األجٙضح 

د اإلٌىزشٍٚٔخ اٌّزٕٛعخ، ٚاٌزً عٍطٍعٕب عٍى ِخبغش٘ب ٚأظشاس٘ب اٌضِالء اٌطالة ظّٓ فمشا

 .اإلراعخ اٌّذسعٍخ ٚاٌزً ٔأًِ أْ رٕبي إعجبثىُ
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ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشدٍُ، ٚاٌذّذ هلل سة اٌعبٌٍّٓ، ٚاٌصالح ٚاٌغالَ عٍى عٍذٔب ِذّذ ٚعٍى آٌٗ 

ب ثعذ: ِذٌش ِذسعزٕب اٌفبظً، األعبرزح اٌىشاَ، اٌطالة ِّ األعضاء،  ٚصذجٗ ٚعٍُّ أجّعٍٓ، أ

ٌغعذًٔ أْ ألذَ ٌىُ اٌٍَٛ ثشٔبِج إراعزٕب اٌّذسعٍخ فً اٌذذٌش عٓ األٌعبة اإلٌىزشٍٚٔخ اٌزً 

أصجذذ شغً أثٕبئٕب ٚثٕبرٕب اٌشبغً، ٚاٌزً لذ ال ٌذسن اٌجعط ُِٕٙ ِخبغش٘ب ٚأظشاس٘ب اٌزً 

 ّذسعٍخرعٛد ثشىً عٍجً عٍى اٌفشد ٚاٌّجزّع، ٚاٌزً عٕغزعشظٙب ٌىُ ظّٓ فمشاد إراعزٕب اٌ

 ."______" اٌزً أعّذ٘ب ٌٕب ٔخجخ ِٓ رالٍِز اٌصف
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ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشدٍُ، ٚاٌصالح ٚاٌغالَ عٍى عٍّذٔب ِذّذ صبدق اٌٛعذ األٍِٓ، أععذ هللا 

ب ثىً خٍش دعشح ِذٌشح اٌّذسعخ، اٌّعٍّّبد اٌفبظالد، اٌطبٌجبد اٌضٍِال د، أٚلبرىُ جٍّعا

ٌغعذًٔ فً ٘زا اٌٍَٛ اٌّجبسن ٚ٘زٖ اإلششالخ اٌجٍٍّخ أْ افززخ ِعىُ ثشٔبِج إراعزٕب اٌّذسعٍخ فً 

ا ٌٕجٍظ  اٌذذٌش عٓ ِٛظٛع فً غبٌخ األٍّ٘خ أال ٚ٘ٛ األٌعبة اإلٌىزشٍٚٔخ، اٌزً ٔغزّزع ثٙب جذا

ّْ ٘زا اٌٛلذ اٌّٙذٚس ٌٕعىظ ع ٍجاب عٍى دٍبرٕب أِبِٙب عبعبد غٌٍٛخ دْٚ أْ ٔشعش ثبٌٛلذ، إاّل أ

ٚأجغبدٔب، فٍٙزٖ األٌعبة اإلٌىزشٍٚٔخ اٌىضٍش ِٓ اٌزأصٍشاد اٌغٍجٍخ ٚاألظشاس اٌزً ٔؤري ثٙب أٔفغٕب 

 .دْٚ أْ ٔشعش، ٚاٌزً عٕطٍعىُ عٍٍٙب ظّٓ فمشاد إراعزٕب اٌّذسعٍخ اٌزبٌٍخ
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ح ٚاٌغالَ عٍى اٌذجٍت اٌّصطفى ِذّذ ٚعٍى آٌٗ ٚصذجٗ ِٚٓ ثغُ هللا اٌشدّٓ اٌشدٍُ، ٚاٌصال

ب فٍٗ ٌّب ٘ذأب إٌٍٗ ِٓ ٚعبئً ِزطٛسح  ا غٍجاب ِجبسوا رجعُٙ ثئدغبْ إٌى ٌَٛ اٌذٌٓ، اٌذّذ هلل دّذا

ّْ ٘زٖ األجٙضح اإلٌىزشٍٚٔخ اٌّزطٛسح  ٚأجٙضح ِذّذصخ عٍّٙذ عٍٍٕب اٌىضٍش ِٓ اٌعٕبء ٚاٌزعت، إاّل أ

ائذ٘ب إاّل أّٔٙب رٕعىظ عٍٍٕب ثبٌىضٍش ِٓ األظشاس ٚاٌّخبغش اٌزً لذ ٔغزخّف ثٙب عٍى اٌّشغُ ِٓ فٛ

ب فً  ّا ا، ٌزا ٌجت عٍى اإلٔغبْ أْ ٌىْٛ ِزٛاصٔاب دائ ّْ رأصٍش٘ب عٍى اٌفشد ٚاٌّجزّع وجٍش جذا إاّل أ

اعزخذاِبرٗ اٌطٌٍٛخ ٌألجٙضح اإلٌىزشٍٚٔخ، ٚاٌزً عٕزعشف عٍى ِخبغش٘ب ظّٓ فمشاد إراعزٕب 

ذسعٍخ اٌزً أعّذ٘ب ٌٕب ٔخجخ ِٓ غالة اٌصفاٌّ  "_____". 

 


