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المحلية
(18650) Oó©dG (52 áæ°ùdG) Ω2021  (QÉjCG) ƒjÉe øe 11 ≥aGƒªdG  - `g1442 ¿É°†eQ øe 29  AÉKÓãdGTuesday 11th May 2021 (52nd Year) issue No (18650)

��    (≥«aƒJ ¥RQ - ôjƒ°üJ) ôØ°ùdG ÖFÉ≤M äÉ°VhôY��    πeÉ°T OƒcQ ... á«°SQóe ÖFÉ≤M

 ÉeCG  .πNódG  á«fóàe  IóaGƒdG  ádÉª©dG  É¡«∏Y  πÑ≤j  øªãdG ÉeCG  .πNódG  á«fóàe  IóaGƒdG  ádÉª©dG  É¡«∏Y  πÑ≤j  øªãdG
 áÄØdG  ÉeCG  .Ée  ÉYƒf  IOƒédÉH  ºà¡àa  IQƒ°ù«ªdG  ádÉª©dG áÄØdG  ÉeCG  .Ée  ÉYƒf  IOƒédÉH  ºà¡àa  IQƒ°ù«ªdG  ádÉª©dG
 ™ØJôªdG  πNódG  ÜÉë°UCG  øe  ø«æWGƒªdG  øe  ≈ª¶©dG ™ØJôªdG  πNódG  ÜÉë°UCG  øe  ø«æWGƒªdG  øe  ≈ª¶©dG

.ô©°ù∏d ô¶ædG ¿hO IOƒédÉH ¿ƒªà¡«a.ô©°ù∏d ô¶ædG ¿hO IOƒédÉH ¿ƒªà¡«a
 á«dÉZ ôØ°ùdG ÖFÉ≤M øe »°SÉ°SC’G ¬Ñ°ùμe ¿CG ≈dEG âØdh á«dÉZ ôØ°ùdG ÖFÉ≤M øe »°SÉ°SC’G ¬Ñ°ùμe ¿CG ≈dEG âØdh
 5050 hCG  hCG 4040 ô©°ùH IóMGh É¡æe áÑ«≤M á©«H ¿CG å«M øªãdG ô©°ùH IóMGh É¡æe áÑ«≤M á©«H ¿CG å«M øªãdG
 ºZQ ¬fCÉH  ó«Øjh ájOÉY ÖFÉ≤M  ºZQ ¬fCÉH  ó«Øjh ájOÉY ÖFÉ≤M 7 Ö°ùμe …RGƒj GQÉæjO Ö°ùμe …RGƒj GQÉæjO

.A»°T πc øe iƒbCG OƒcôdG øμd QÉ©°SC’G ≈∏Y º°üîdG.A»°T πc øe iƒbCG OƒcôdG øμd QÉ©°SC’G ≈∏Y º°üîdG

QÉ©°SC’G •ƒÑg
 ¬fCÉH ∫Éb …òdG ÜÉgƒdG óÑY IOÉªM ™«H ∫hDƒ°ùe Éæ«≤àdGh ¬fCÉH ∫Éb …òdG ÜÉgƒdG óÑY IOÉªM ™«H ∫hDƒ°ùe Éæ«≤àdGh
 øY áÄªdG »a  øY áÄªdG »a 6060 áÑ°ùæH ôØ°ùdG ÖFÉ≤M QÉ©°SCG •ƒÑg ºZQ áÑ°ùæH ôØ°ùdG ÖFÉ≤M QÉ©°SCG •ƒÑg ºZQ
 ≈dEG  Éàa’ ,OƒcôdG »fÉ©j âjƒμdG »a ∫GR’ ¬fEÉa πÑb …P ≈dEG  Éàa’ ,OƒcôdG »fÉ©j âjƒμdG »a ∫GR’ ¬fEÉa πÑb …P
 õcGôªdG πNGO ÖFÉ≤ëdG QÉéJ É¡æe »fÉ©j »àdG á«dÉμ°TE’G ¿CG õcGôªdG πNGO ÖFÉ≤ëdG QÉéJ É¡æe »fÉ©j »àdG á«dÉμ°TE’G ¿CG
 ô««¨J ¢†aôJ õcGôªdG  ∂∏J IQGOEG  ¿CG  iôÑμdG  á«≤jƒ°ùàdG ô««¨J ¢†aôJ õcGôªdG  ∂∏J IQGOEG  ¿CG  iôÑμdG  á«≤jƒ°ùàdG
 ≈àM áÑ«≤ëdG á©∏°S óLGƒJ ≈∏Y ô°üJ É¡fCG å«M •É°ûædG ≈àM áÑ«≤ëdG á©∏°S óLGƒJ ≈∏Y ô°üJ É¡fCG å«M •É°ûædG

.ôFÉ°ùî∏d ôLÉàdG ¢Vô©J ƒd.ôFÉ°ùî∏d ôLÉàdG ¢Vô©J ƒd
 äOCG  ¥ƒ°ùdG  âHÉ°UCG  »àdG  OƒcôdG  ádÉM  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh äOCG  ¥ƒ°ùdG  âHÉ°UCG  »àdG  OƒcôdG  ádÉM  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh

 áª«b  ™aO  øY  ºgôã©J  ó©H  QÉéàdG  øe  ô«ãμdG  ¢SÓaE’ áª«b  ™aO  øY  ºgôã©J  ó©H  QÉéàdG  øe  ô«ãμdG  ¢SÓaE’
.ÉjÉ°†b ¬LGƒj º¡°†©Hh ájô¡°ûdG äGQÉéjE’G.ÉjÉ°†b ¬LGƒj º¡°†©Hh ájô¡°ûdG äGQÉéjE’G

 ≥jƒ°ùàdG  õcGôe óMCÉH ™«H ∫hDƒ°ùe ø°ùëe ∫OÉY ∫ƒ≤jh ≥jƒ°ùàdG  õcGôe óMCÉH ™«H ∫hDƒ°ùe ø°ùëe ∫OÉY ∫ƒ≤jh
 ÖFÉ≤M QÉéJ ÉgóÑμàj á«dGƒàe ôFÉ°ùN π©ØdÉH ∑Éæg ¿CÉH ÖFÉ≤M QÉéJ ÉgóÑμàj á«dGƒàe ôFÉ°ùN π©ØdÉH ∑Éæg ¿CÉH
 ácôëd ∞bh øe É¡ÑMÉ°UÉeh ÉfhQƒc äGAGôLEG áé«àf ôØ°ùdG ácôëd ∞bh øe É¡ÑMÉ°UÉeh ÉfhQƒc äGAGôLEG áé«àf ôØ°ùdG
 ,»FõédG ô¶ëdG Iôàa øY Ó°†a ∫hódG øe ójó©∏d ¿GQÉ«£dG ,»FõédG ô¶ëdG Iôàa øY Ó°†a ∫hódG øe ójó©∏d ¿GQÉ«£dG
 äGQÉéjE’G áª«b ¢†ØîJ ¿CG á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG ÉÑdÉ£e äGQÉéjE’G áª«b ¢†ØîJ ¿CG á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG ÉÑdÉ£e
 áYÉ°†H  ÖMÉ°U  ™aój  å«M  ÖFÉ≤ëdG  øcôd  ájô¡°ûdG áYÉ°†H  ÖMÉ°U  ™aój  å«M  ÖFÉ≤ëdG  øcôd  ájô¡°ûdG
     ÖFÉ≤ëdG ∂dòc ™«Ñj ¿Éc ¬fCG Gó«Øe ,Éjô¡°T GQÉæjOÖFÉ≤ëdG ∂dòc ™«Ñj ¿Éc ¬fCG Gó«Øe ,Éjô¡°T GQÉæjO 650650
 ó©H áÄªdÉH  ó©H áÄªdÉH  100100 áÑ°ùæH ∞bƒJ É¡bƒ°S øμdh á«°SQóªdG áÑ°ùæH ∞bƒJ É¡bƒ°S øμdh á«°SQóªdG
 ¥ƒ°ù∏d •É°ûædG Oƒ©j ¿CG ÓeCÉàe¥ƒ°ù∏d •É°ûædG Oƒ©j ¿CG ÓeCÉàe " "øj’ ¿hCGøj’ ¿hCG" ÜÓ£dG á°SGQO ÜÓ£dG á°SGQO
 á«HôàdG IQGRh ¿ÓYEG ó©H á°UÉN πÑ≤ªdG º°SƒªdG ájGóH ™eá«HôàdG IQGRh ¿ÓYEG ó©H á°UÉN πÑ≤ªdG º°SƒªdG ájGóH ™e

."øj’ ¿hCGøj’ ¿hCG" ¿ƒμJ ød πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »a á°SGQódG ¿CG ¿ƒμJ ød πÑ≤ªdG ΩÉ©dG »a á°SGQódG ¿CG
 óæ¡dGh  ø«°üdG  øe  ÉgOGô«à°SEG  ºàj  ÖFÉ≤ëdG  ¿CG  OÉ`̀aCGh óæ¡dGh  ø«°üdG  øe  ÉgOGô«à°SEG  ºàj  ÖFÉ≤ëdG  ¿CG  OÉ`̀aCGh
 IóëàªdG äÉj’ƒdG øe á«dÉY áª«b äGP ∑Éægh ¿Éà°ùcÉHh IóëàªdG äÉj’ƒdG øe á«dÉY áª«b äGP ∑Éægh ¿Éà°ùcÉHh
 ÖFÉ≤M ∑Éægh ¿GôjEGh É«côJh É«fÉªdCGh É«fÉ£jôH h É°ùfôa h ÖFÉ≤M ∑Éægh ¿GôjEGh É«côJh É«fÉªdCGh É«fÉ£jôH h É°ùfôa h
 πãe á«Hô©dG  ∫hódG  ¢†©H øe É¡Ñ∏L ºàj á°SGQOh ôØ°S πãe á«Hô©dG  ∫hódG  ¢†©H øe É¡Ñ∏L ºàj á°SGQOh ôØ°S

.Üô¨ªdGh ¢ùfƒJh ô°üeh ÉjQƒ°S.Üô¨ªdGh ¢ùfƒJh ô°üeh ÉjQƒ°S

QÉéJh áYÉH AGQBGh kÉ«fGó«e ´É°VhC’G â©∏£à°SG "              "

ÖFÉ≤ëdG ¥ƒ°S ô seO á°SGQódGh ôØ°ùdG ∞bh
��       :∫ÓH íLÉf - Öàc

 »a  á`̀°`̀SGQó`̀dGh  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M  ¥ƒ°S  ó¡°ûj »a  á`̀°`̀SGQó`̀dGh  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M  ¥ƒ°S  ó¡°ûj
 ¿Gô«£dG ácôM ∞bƒJ òæe OÉëdG OƒcôdG âjƒμdG ¿Gô«£dG ácôM ∞bƒJ òæe OÉëdG OƒcôdG âjƒμdG

."øj’ ¿hCGøj’ ¿hCG" á°SGQódG πjƒëJh ∫hódG áaÉμd á°SGQódG πjƒëJh ∫hódG áaÉμd
 »a  ÖFÉ≤M  áYÉH  AGQBG  â©∏£à°SG »a  ÖFÉ≤M  áYÉH  AGQBG  â©∏£à°SG  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"
 Gƒ°Vô©à°SG å«M ,á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG ¢†©H Gƒ°Vô©à°SG å«M ,á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG ¢†©H
 ÉfhQƒc ájGóH òæe º¡à¡LGh »àdG ôFÉ°ùîdG ºéM ÉfhQƒc ájGóH òæe º¡à¡LGh »àdG ôFÉ°ùîdG ºéM
 á¶gÉH ôFÉ°ùN GhóÑμJ º¡fCG GhócCGh .¿B’G ≈àMh á¶gÉH ôFÉ°ùN GhóÑμJ º¡fCG GhócCGh .¿B’G ≈àMh
 øY  Ó°†a  áÄªdG  »a   øY  Ó°†a  áÄªdG  »a  9090  ≈dEG  É¡àÑ°ùf  â∏°Uh ≈dEG  É¡àÑ°ùf  â∏°Uh

.º¡æe ô«ãμdG ¢SÓaEG.º¡æe ô«ãμdG ¢SÓaEG
:π«°UÉØàdG ºμ«dEGh:π«°UÉØàdG ºμ«dEGh

 »a ™«H ∞Xƒe) …ôjôëdG  Qòæe ∫ƒ≤j ,ájGóH »a ™«H ∞Xƒe) …ôjôëdG  Qòæe ∫ƒ≤j ,ájGóH
 äÉ©«Ñe ¥ƒ°S ¿G (á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG óMG äÉ©«Ñe ¥ƒ°S ¿G (á«≤jƒ°ùàdG äÉ©ªéªdG óMG
 ™LGôJ  ¿B’G  ≈àMh  ™LGôJ  ¿B’G  ≈àMh 20202020 ôjGôÑa  òæe ÖFÉ≤ëdG ôjGôÑa  òæe ÖFÉ≤ëdG
 ¿Éc ¿Éc " "ÉfhQƒcÉfhQƒc" áëFÉL πÑb ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,IóëH áëFÉL πÑb ¬fCG ≈dEG Éàa’ ,IóëH
 »a É«eƒj ôØ°S áÑ«≤M  »a É«eƒj ôØ°S áÑ«≤M 1515 øY π≤j’ Ée ™«Ñj øY π≤j’ Ée ™«Ñj
 ™«Ñj ¿Éμa ôØ°ùdG º°Sƒe »a ÉeCG .ájOÉ©dG ΩÉjC’G ™«Ñj ¿Éμa ôØ°ùdG º°Sƒe »a ÉeCG .ájOÉ©dG ΩÉjC’G
 óMGƒdG  ôaÉ°ùªdG  ¿CGh  á°UÉN   óMGƒdG  ôaÉ°ùªdG  ¿CGh  á°UÉN  2525  øY  π≤j’Ée øY  π≤j’Ée
 ó©H  øμdh  ôØ°S  áÑ«≤M  øe  ôãcC’  êÉàëj  ¿Éc ó©H  øμdh  ôØ°S  áÑ«≤M  øe  ôãcC’  êÉàëj  ¿Éc
 ÖFÉ≤M   ÖFÉ≤M  1010  ió©àj’  äÉ©«ÑªdG  ºéëa  ÉfhQƒc ió©àj’  äÉ©«ÑªdG  ºéëa  ÉfhQƒc
 ≈∏Y ÉfhQƒc áeRCG »¡àæJ ¿CG É«LGQ ,´ƒÑ°S’G »a ≈∏Y ÉfhQƒc áeRCG »¡àæJ ¿CG É«LGQ ,´ƒÑ°S’G »a

.É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J ≈àM ô«N.É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J ≈àM ô«N
 ¢û©æJ  âfÉc  á°SGQódG  ÖFÉ≤M  äÉ©«Ñe  ¿CG  ≈`̀dEG  âØdh ¢û©æJ  âfÉc  á°SGQódG  ÖFÉ≤M  äÉ©«Ñe  ¿CG  ≈`̀dEG  âØdh
 ¢SQGóªdG »a á°SGQódG ∞bƒJ øμdh ΩÉY πμ°ûH äÉ©«ÑªdG ¢SQGóªdG »a á°SGQódG ∞bƒJ øμdh ΩÉY πμ°ûH äÉ©«ÑªdG

.ΩÉY πμ°ûH É¡∏àb »a ºgÉ°S.ΩÉY πμ°ûH É¡∏àb »a ºgÉ°S
 õcGôªdG ó``̀MCG »`̀a (Ö`̀FÉ`̀≤`̀M ô`̀LÉ`̀J) ΩRÉ``̀M ƒ``̀HCG  ∫ƒ`̀≤`̀jh õcGôªdG ó``̀MCG »`̀a (Ö`̀FÉ`̀≤`̀M ô`̀LÉ`̀J) ΩRÉ``̀M ƒ``̀HCG  ∫ƒ`̀≤`̀jh
 áª«≤H  »≤jƒ°ùJ  ™ªéªH  ÉæcQ  ôLCÉà°ùj  ¬fCÉH  á«≤jƒ°ùàdG áª«≤H  »≤jƒ°ùJ  ™ªéªH  ÉæcQ  ôLCÉà°ùj  ¬fCÉH  á«≤jƒ°ùàdG
 ¿B’G »fÉ©j ¬fCG Gó«Øe , QÉæjO  ¿B’G »fÉ©j ¬fCG Gó«Øe , QÉæjO 500500 ÉgQób ájô¡°T ájQÉéjEG ÉgQób ájô¡°T ájQÉéjEG
 ¿Gô«£dG ácôM ∞bƒJ ÖÑ°ùH ≠∏ÑªdG Gòg áª«b ™aO øe ¿Gô«£dG ácôM ∞bƒJ ÖÑ°ùH ≠∏ÑªdG Gòg áª«b ™aO øe
 ≈dEG  Éàa’ ,âjƒμdG  »a É¡àdÉªY ßàμJ »àdG  ∫hó∏d á°UÉN ≈dEG  Éàa’ ,âjƒμdG  »a É¡àdÉªY ßàμJ »àdG  ∫hó∏d á°UÉN
 §≤a ø«æWGƒªdG ∫ƒNO â°†àbG »àdG ÉfhQƒc äGAGôLEG ¿CG §≤a ø«æWGƒªdG ∫ƒNO â°†àbG »àdG ÉfhQƒc äGAGôLEG ¿CG
 ¢†aôJ  IóaGƒdG  ádÉª©dG  øe ≈ª¶©dG  áÄØdG  â∏©L OÓÑ∏d ¢†aôJ  IóaGƒdG  ádÉª©dG  øe ≈ª¶©dG  áÄØdG  â∏©L OÓÑ∏d
 Gògh  á«Ø«°üdG  äÓ£©dG  »a  ≈àM  âjƒμdG  øe  É¡LhôN Gògh  á«Ø«°üdG  äÓ£©dG  »a  ≈àM  âjƒμdG  øe  É¡LhôN

.ôØ°ùdG ÖFÉ≤M ¥ƒ°S Oƒcôd ∫ÉëdG á©«Ñ£H iOCG ôeC’G.ôØ°ùdG ÖFÉ≤M ¥ƒ°S Oƒcôd ∫ÉëdG á©«Ñ£H iOCG ôeC’G
 ìÉ`̀HQC’G  QóJ  âfÉc  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M  IQÉéJ  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh ìÉ`̀HQC’G  QóJ  âfÉc  ôØ°ùdG  ÖFÉ≤M  IQÉéJ  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 iƒ°S Ö∏£àJ’ É¡fCGh á°UÉN ÉfhQƒc áëFÉL πÑb á«°VôªdG iƒ°S Ö∏£àJ’ É¡fCGh á°UÉN ÉfhQƒc áëFÉL πÑb á«°VôªdG
 ™«ÑdÉH  Ωƒ≤«d  ™ªéªdG  π`̀NGO  óLGƒàj  §≤a  ó`̀MGh  πeÉY ™«ÑdÉH  Ωƒ≤«d  ™ªéªdG  π`̀NGO  óLGƒàj  §≤a  ó`̀MGh  πeÉY
 áÑ«≤ëdG ô©°S ¿CÉH Éë°Vƒe ,èàæªdG IOƒéH øFÉHõdG ´ÉæbEGh áÑ«≤ëdG ô©°S ¿CÉH Éë°Vƒe ,èàæªdG IOƒéH øFÉHõdG ´ÉæbEGh
 á°ü«NQ áÑ«≤ëdG ≈dEG Éàa’ ,kGQÉæjO  á°ü«NQ áÑ«≤ëdG ≈dEG Éàa’ ,kGQÉæjO 6060 ≈dEG  ≈dEG 3 øe CGóÑj ¬jód øe CGóÑj ¬jód

"           

±Gôëf’Gh ±ô£àdG øe ¬HÉÑ°Th ™ªàéªdG ájÉªM :±ÉbhC’G π«ch

 ¬«∏éfh ¥hRôªdG ó«dh á≤HÉ°ùe »a kGõFÉa 50
√ô«°ùØJh ºjôμdG ¿BGô≤dG ójƒéàd á«fhôàμdE’G

�  ó«dh ≈dÉ©J ˆG ¿PEÉH  º¡d QƒØ¨ªdG  á≤HÉ°ùe »a É≤HÉ°ùàe  ó«dh ≈dÉ©J ˆG ¿PEÉH  º¡d QƒØ¨ªdG  á≤HÉ°ùe »a É≤HÉ°ùàe 5050 RÉa RÉa
 √ójƒéJh ºjôμdG ¿BGô≤∏d ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉN √ójƒéJh ºjôμdG ¿BGô≤∏d ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉN
 øe  É≤HÉ°ùàe   øe  É≤HÉ°ùàe  10501050  ácQÉ°ûe  §°Sh  ìÉéædG  ±ô°T  GƒdÉfh  ,√ô«°ùØJh ácQÉ°ûe  §°Sh  ìÉéædG  ±ô°T  GƒdÉfh  ,√ô«°ùØJh

.âjƒμdG πNGO äÉ«°ùæédG ∞∏àîe.âjƒμdG πNGO äÉ«°ùæédG ∞∏àîe
 á≤HÉ°ùªdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ¿CG  ’EG  ,OÓÑdG  »a  á«ë°üdG  ´É°VhC’G  ºZQh á≤HÉ°ùªdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ¿CG  ’EG  ,OÓÑdG  »a  á«ë°üdG  ´É°VhC’G  ºZQh

 .É«fhôàμdEG IôªdG √òg É¡ª«¶æJ ≈∏Y Gƒ°UôM .É«fhôàμdEG IôªdG √òg É¡ª«¶æJ ≈∏Y Gƒ°UôM
 …OÉªY  ójôa  .Ω  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀ bhC’G  IQGRh  π«ch  ∫É`̀bh …OÉªY  ójôa  .Ω  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀ bhC’G  IQGRh  π«ch  ∫É`̀bh
 ¿CG  »æaô°û«d  ¬fEG  :á≤HÉ°ùª∏d  õFGƒédG  ™jRƒJh  »eÉàîdG  πØëdG  ∫ÓN ¿CG  »æaô°û«d  ¬fEG  :á≤HÉ°ùª∏d  õFGƒédG  ™jRƒJh  »eÉàîdG  πØëdG  ∫ÓN
 ájhÉª°ùdG  äÉMGƒdG  øe áMGh πãe »fBGôb πØëe »a ∑QÉ°TCGh  ô°†MCG ájhÉª°ùdG  äÉMGƒdG  øe áMGh πãe »fBGôb πØëe »a ∑QÉ°TCGh  ô°†MCG
 ábó°üdG É¡«a â≤fÉ©Jh ,ΩÉ≤ªdG Ö«Wh ¿ÉæédG ≥ÑY øe â∏ªM »àdG ábó°üdG É¡«a â≤fÉ©Jh ,ΩÉ≤ªdG Ö«Wh ¿ÉæédG ≥ÑY øe â∏ªM »àdG
 ó«dh º¡d QƒØ¨ªdG á≤HÉ°ùe ,É«ëªdG Ö«Wh áæ°ùëdG áæ°ùdG ™e ájQÉédG ó«dh º¡d QƒØ¨ªdG á≤HÉ°ùe ,É«ëªdG Ö«Wh áæ°ùëdG áæ°ùdG ™e ájQÉédG
 É©«ªL  ˆG  º¡ªMQ  ,ˆGóÑYh  ódÉN  ¬«∏éfh  ¥hRôªdG  ∞°Sƒj  ódÉN É©«ªL  ˆG  º¡ªMQ  ,ˆGóÑYh  ódÉN  ¬«∏éfh  ¥hRôªdG  ∞°Sƒj  ódÉN

.¬JÉæL í«°ùa º¡æμ°SCGh.¬JÉæL í«°ùa º¡æμ°SCGh
 ™ªàéªdG  ájÉªM  »a  ºgÉ°ùJ  á≤HÉ°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  …OÉªY  .Ω  QÉ°TCGh ™ªàéªdG  ájÉªM  »a  ºgÉ°ùJ  á≤HÉ°ùªdG  ¿CG  ≈dEG  …OÉªY  .Ω  QÉ°TCGh
 øe  »≤j  …òdG  ø«°üëdG  ø°üëdG  ƒg  ¿BGô≤dG  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,»àjƒμdG øe  »≤j  …òdG  ø«°üëdG  ø°üëdG  ƒg  ¿BGô≤dG  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,»àjƒμdG
 ¬JÉYôàîeh √QÉ£NCGh ¬∏FÉ°SƒH èFÉªdG Üô£°†ªdG ô°ü©dG Gòg πFGƒZ ¬JÉYôàîeh √QÉ£NCGh ¬∏FÉ°SƒH èFÉªdG Üô£°†ªdG ô°ü©dG Gòg πFGƒZ
 ˆG ÜÉàc É¡«a ¿ƒ¶Øëj ÉæFÉæHC’ á«°ùaÉæJ äÉMÉ°S ô«aƒJ ∫ÓN øe ˆG ÜÉàc É¡«a ¿ƒ¶Øëj ÉæFÉæHC’ á«°ùaÉæJ äÉMÉ°S ô«aƒJ ∫ÓN øe
 ≥«≤ëJ »a á≤HÉ°ùªdG √òg ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG º¡°ù«d ¬JÉjBG  ¿ƒ°SQGóàjh ≥«≤ëJ »a á≤HÉ°ùªdG √òg ≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG º¡°ù«d ¬JÉjBG  ¿ƒ°SQGóàjh
 ¿BGô≤∏d  ßaÉM »fBGôb π«L OGóYEG  »gh É¡«dEG  âjƒμdG  êƒMCG  Ée ádÉ°SQ ¿BGô≤∏d  ßaÉM »fBGôb π«L OGóYEG  »gh É¡«dEG  âjƒμdG  êƒMCG  Ée ádÉ°SQ

.¬æWh ≈∏Y ßaÉëeh ≈æ©eh ≈æÑe ˆG ÜÉàμd.¬æWh ≈∏Y ßaÉëeh ≈æ©eh ≈æÑe ˆG ÜÉàμd
 ∞°Sƒj á≤HÉ°ùªdG ºYGO πãªe ∞°Sƒj á≤HÉ°ùªdG ºYGO πãªe " "AÉÑfC’GAÉÑfC’G" ôjôëJ ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe ôjôëJ ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe
 øe ∑QÉÑªdG  Ωƒ«dG  Gòg »a  ºμH  »≤àdCG  ¿CÉH  ó«©°S  »æfEG øe  ∑QÉÑªdG  Ωƒ«dG  Gòg »a  ºμH  »≤àdCG  ¿CÉH  ó«©°S  »æfEG"  :¥hRôªdG :¥hRôªdG
 øª«dÉH É©«ªL Éæ«∏Y ˆG √OÉYCG  π«°†ØdG  ¿É°†eQ »a ôNGhC’G  ô°û©dG øª«dÉH É©«ªL Éæ«∏Y ˆG √OÉYCG  π«°†ØdG  ¿É°†eQ »a ôNGhC’G  ô°û©dG
 RGƒa »NCG ôjó≤Jh äÉ«ëJ ºμd π≤fCG ¿CG »æaô°ûjh ,äGô°ùªdGh äÉcôÑdGh RGƒa »NCG ôjó≤Jh äÉ«ëJ ºμd π≤fCG ¿CG »æaô°ûjh ,äGô°ùªdGh äÉcôÑdGh
 á≤HÉ°ùªdG √òg »a ácQÉÑªdG Oƒ¡édG √òg πc GQó≤eh GôcÉ°T ,¥hRôªdG á≤HÉ°ùªdG √òg »a ácQÉÑªdG Oƒ¡édG √òg πc GQó≤eh GôcÉ°T ,¥hRôªdG
 ó«dh  ≈dÉ©J  ˆG  ¿PEÉH  º¡d  QƒØ¨ª∏d  ≈dhC’G  á«fhôàμdE’G  á«fÉ°†eôdG ó«dh  ≈dÉ©J  ˆG  ¿PEÉH  º¡d  QƒØ¨ª∏d  ≈dhC’G  á«fhôàμdE’G  á«fÉ°†eôdG

."É©«ªL ˆG º¡ªMQ ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉNÉ©«ªL ˆG º¡ªMQ ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh ¥hRôªdG ∞°Sƒj ódÉN
 ≈dhC’G á≤HÉ°ùªdG √òg èFÉàæH ÉæHƒ∏b ºJó©°SCG ó≤d ,¥hRôªdG ±É°VCGh ≈dhC’G á≤HÉ°ùªdG √òg èFÉàæH ÉæHƒ∏b ºJó©°SCG ó≤d ,¥hRôªdG ±É°VCGh
 ,âjƒμdG πNGO øe äÉ«°ùæédG πc øe É≤HÉ°ùàe  ,âjƒμdG πNGO øe äÉ«°ùæédG πc øe É≤HÉ°ùàe 10501050 É¡d Ωó≤J »àdG É¡d Ωó≤J »àdG
 á≤HÉ°ùªdG  √òg  äõ«ªJ  ó≤dh  , á≤HÉ°ùªdG  √òg  äõ«ªJ  ó≤dh  ,7070  π°UCG  øe  É«àjƒc   π°UCG  øe  É«àjƒc  1414  É¡«a  RÉah É¡«a  RÉah
 øjòdG ÉæîjÉ°ûªd Q qó≤ oe ó¡L Gògh ,á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG ΩGóîà°SÉH øjòdG ÉæîjÉ°ûªd Q qó≤ oe ó¡L Gògh ,á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG ΩGóîà°SÉH
 7979 èjôîJ ¿B’G ≈àM GƒYÉ£à°SGh ,ˆG ¬ªMQ ,…ódGh äÉ≤∏M ¿hOƒ≤j èjôîJ ¿B’G ≈àM GƒYÉ£à°SGh ,ˆG ¬ªMQ ,…ódGh äÉ≤∏M ¿hOƒ≤j
 º¡«dEG  ±É°†j   º¡«dEG  ±É°†j  20122012  ΩÉY  òæe  π°üàªdG  óæ°ùdÉH  ˆG  ÜÉàμd  É¶aÉM ΩÉY  òæe  π°üàªdG  óæ°ùdÉH  ˆG  ÜÉàμd  É¶aÉM
 πeCÉf »àdGh ,≈dhC’G á«fhôàμdE’G á≤HÉ°ùªdG »a Ωƒ«dG ∑QÉÑªdG ìÉéædG πeCÉf »àdGh ,≈dhC’G á«fhôàμdE’G á≤HÉ°ùªdG »a Ωƒ«dG ∑QÉÑªdG ìÉéædG

."πÑ≤à°ùªdG É¡H ±ô°ûà°ùf ¿CGπÑ≤à°ùªdG É¡H ±ô°ûà°ùf ¿CG
 ∞°Sƒj  ,¥hRôªdG  ódÉN  äÉ≤∏M  ≈∏Y ΩÉ©dG  ±ô°ûªdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe ∞°Sƒj  ,¥hRôªdG  ódÉN  äÉ≤∏M  ≈∏Y ΩÉ©dG  ±ô°ûªdG  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 ∞°Sƒj  ódÉN  º©dG  äÉ≤∏M  â≤∏£fG  äGƒæ°S  ™°ùJ  πÑb  :øªMôdGóÑY ∞°Sƒj  ódÉN  º©dG  äÉ≤∏M  â≤∏£fG  äGƒæ°S  ™°ùJ  πÑb  :øªMôdGóÑY
 Gô«Ñc  ÉZGôa  ó°ùàd  ,√ô«°ùØJh  ¿BGô≤dG  ßØëd  (ˆG  ¬ªMQ)  ¥hRôªdG Gô«Ñc  ÉZGôa  ó°ùàd  ,√ô«°ùØJh  ¿BGô≤dG  ßØëd  (ˆG  ¬ªMQ)  ¥hRôªdG
 ¿BGô≤∏d  É¶aÉM   ¿BGô≤∏d  É¶aÉM  7979  ºgOóY  ≠∏H  ÉXÉØM  äôªKCGh  âjƒμdG  »a  ÜÉÑ°û∏d ºgOóY  ≠∏H  ÉXÉØM  äôªKCGh  âjƒμdG  »a  ÜÉÑ°û∏d
 `g `g14421442 ¿É°†eQ  ¿É°†eQ 2 »ah ,ˆG ∫ƒ°SôH π°üàªdG óæ°ùdG ≈∏Y Gƒ∏°üM »ah ,ˆG ∫ƒ°SôH π°üàªdG óæ°ùdG ≈∏Y Gƒ∏°üM
 ¥hRôªdG  ódÉN  ó«dh  á≤HÉ°ùe  â≤∏£fG  Ω ¥hRôªdG  ódÉN  ó«dh  á≤HÉ°ùe  â≤∏£fG  Ω20212021  πjôHCG   πjôHCG  1515  ≥aGƒªdG ≥aGƒªdG

.ˆG º¡ªMQ ,ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh.ˆG º¡ªMQ ,ˆGóÑYh ódÉN ¬«∏éfh
 ΩÉ©dG  á«fÉãdG  Éæà≤HÉ°ùe  »a  ¿ƒμJ  ¿CG  ˆG  AÉ°T  ¿EG  πeCÉf  ,±É°VCGh ΩÉ©dG  á«fÉãdG  Éæà≤HÉ°ùe  »a  ¿ƒμJ  ¿CG  ˆG  AÉ°T  ¿EG  πeCÉf  ,±É°VCGh
 ≠∏Ñj  á≤HÉ°ùªdG  »a  øjõFÉØdG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,á«FÉ°ùf  ácQÉ°ûe  πÑ≤ªdG ≠∏Ñj  á≤HÉ°ùªdG  »a  øjõFÉØdG  ¿CG  Éæ«Ñe  ,á«FÉ°ùf  ácQÉ°ûe  πÑ≤ªdG
 ,á«ÑæLCGh á«eÓ°SEGh á«HôY á«°ùæL  ,á«ÑæLCGh á«eÓ°SEGh á«HôY á«°ùæL 1717 øe ºgh É≤HÉ°ùàe  øe ºgh É≤HÉ°ùàe 5050 ºgOóY ºgOóY
 äÉ«°ùæL øeh ,Éjô°üe ¿hô°ûYh ,É«àjƒc ô°ûY á©HQCG :»dÉàdÉc ºgh äÉ«°ùæL øeh ,Éjô°üe ¿hô°ûYh ,É«àjƒc ô°ûY á©HQCG :»dÉàdÉc ºgh
 »°ûjOÓ¨æHh »fÉàjQƒeh »fÉæÑdh ø««æ«Ñ∏ah ø«jQƒ°S :™bGƒH iôNCG »°ûjOÓ¨æHh »fÉàjQƒeh »fÉæÑdh ø««æ«Ñ∏ah ø«jQƒ°S :™bGƒH iôNCG

.»àjƒc ô«Zh »æªjh …OÉ°ûJh.»àjƒc ô«Zh »æªjh …OÉ°ûJh

��    á≤HÉ°ùªdÉH øjõFÉØdG ºjôμJ ∫ÓN ¥hRôªdG ∞°Sƒj "AÉÑfC’G" ôjôëJ ¢ù«FQh …OÉªY ójôa

¢ùjQóàdÉH ø«ÑZGô∏d ∞ãμ oe èeÉfôH

 ∞«XƒàdG ÜÉH íàa :πà©dG
 ø««àjƒμdG ø««æ¡ªdGh ø«°Sóæ¡ª∏d

πÑ≤ªdG ô¡°ûdG §ØædG Oƒ≤Y »a
�  á«©ªL  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ  ø``̀ ∏``̀YCG á«©ªL  ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ  ø``̀ ∏``̀YCG

 ,πà©dG  π°ü«a  ø«°Sóæ¡ªdG ,πà©dG  π°ü«a  ø«°Sóæ¡ªdG
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG ÜÉ``̀ H í`̀à`̀a ø``̀Y ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG ÜÉ``̀ H í`̀à`̀a ø``̀Y
 ø««æ¡ªdGh  ø«°Sóæ¡ª∏d ø««æ¡ªdGh  ø«°Sóæ¡ª∏d
 ƒ«fƒj  »a  §ØædG  Oƒ≤Y  »a ƒ«fƒj  »a  §ØædG  Oƒ≤Y  »a
 ô`̀jRh  ó«cCÉJ  ≥`̀ ah  ,πÑ≤ªdG ô`̀jRh  ó«cCÉJ  ≥`̀ ah  ,πÑ≤ªdG
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ôjRh  ,§ØædG ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ôjRh  ,§ØædG

.¢SQÉØdG óªëe QƒàcódG.¢SQÉØdG óªëe QƒàcódG
 πà©dG  AÉ≤d  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L πà©dG  AÉ≤d  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ¬ªYO  ó``cCG  …ò``dG  ¢SQÉØdÉH ¬ªYO  ó``cCG  …ò``dG  ¢SQÉØdÉH
 ≥«≤ëàd  á«©ªédG  äGQOÉÑªd ≥«≤ëàd  á«©ªédG  äGQOÉÑªd

.É¡æe IƒLôªdG ±GógC’G.É¡æe IƒLôªdG ±GógC’G
 ¬ªjó≤J  ≈`̀ dEG  πà©dG  QÉ`̀°`̀TCGh ¬ªjó≤J  ≈`̀ dEG  πà©dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ™«°Sƒàd ájDhQ ¢SQÉØdG ôjRƒ∏d ™«°Sƒàd ájDhQ ¢SQÉØdG ôjRƒ∏d
 ø«°Sóæ¡ª∏d  πª©dG  ¢Uôa ø«°Sóæ¡ª∏d  πª©dG  ¢Uôa
 ´É£≤dG  Oƒ≤Y  »a  ø««àjƒμdG ´É£≤dG  Oƒ≤Y  »a  ø««àjƒμdG
 á``MÉ``JEGh ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG »`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG á``MÉ``JEGh ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG »`̀£`̀Ø`̀æ`̀dG
 πª©dG  »a  ø«ÑZGô∏d  ∫ÉéªdG πª©dG  »a  ø«ÑZGô∏d  ∫ÉéªdG

 ó°ùd º«∏©àdG  ∂∏°S »a á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdÉH ó°ùd º«∏©àdG  ∂∏°S »a á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdÉH
 ¢ùªd  ¬fCG  k ÉØ«°†e  ,á«HôàdG  IQGRh  »a  ¢ü≤ædG ¢ùªd  ¬fCG  k ÉØ«°†e  ,á«HôàdG  IQGRh  »a  ¢ü≤ædG
 á«©ªédG  äGQOÉÑªd  ¢SQÉØdG  ôjRƒdG  øe  ÉªYO á«©ªédG  äGQOÉÑªd  ¢SQÉØdG  ôjRƒdG  øe  ÉªYO

.áØ∏àîªdG ä’ÉéªdÉH ¿hÉ©àdG ™«°SƒJh.áØ∏àîªdG ä’ÉéªdÉH ¿hÉ©àdG ™«°SƒJh
 áeóîdG  §HQ  ìôà≤e  ¢VôY  ºJ áeóîdG  §HQ  ìôà≤e  ¢VôY  ºJ"  ¬fCG  í°VhCGh ¬fCG  í°VhCGh
 äÉeóîdG  Oƒ≤©H  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  ™e  á«fóªdG äÉeóîdG  Oƒ≤©H  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  ™e  á«fóªdG
 ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  øe  IOÉØà°SÓd  »£ØædG  ´É£≤dÉH ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  øe  IOÉØà°SÓd  »£ØædG  ´É£≤dÉH
 âjƒμàH  AÉØàc’G  ΩóYh  áMÉàªdG  πª©dG  ¢Uôa âjƒμàH  AÉØàc’G  ΩóYh  áMÉàªdG  πª©dG  ¢Uôa
 ¬eób …òdG  ¢Vô©dG  ≈dEG  k Éàa’  , ¬eób  …òdG  ¢Vô©dG  ≈dEG  k Éàa’  ,"áÄªdG  »a  áÄªdG  »a  3030
 Oƒ≤©dG  »`̀a  ø««àjƒμdG  Ö°ùf  ™aôH  ôjRƒ∏d Oƒ≤©dG  »`̀a  ø««àjƒμdG  Ö°ùf  ™aôH  ôjRƒ∏d
 ádÉªY ΩGó≤à°SÉH  ìÉª°ùdG  Ωó©H πª©dG  IOÉYEGh ádÉªY ΩGó≤à°SÉH  ìÉª°ùdG  Ωó©H πª©dG  IOÉYEGh
 ΩGó≤à°SG  ∞bhh äGƒæ°S  ΩGó≤à°SG  ∞bhh äGƒæ°S 5 øY É¡JôÑN π≤J ’ øY É¡JôÑN π≤J ’
 ìôà≤ªdG  Gò`̀g  ¿CG  ÉØ«°†eh  ,êôîàdG  »ãjóM ìôà≤ªdG  Gò`̀g  ¿CG  ÉØ«°†eh  ,êôîàdG  »ãjóM
 iƒ≤dGh ¿GƒjódG á«©Ñàd ádƒ¡°ùH ºàj ¿CG øμªj iƒ≤dGh ¿GƒjódG á«©Ñàd ádƒ¡°ùH ºàj ¿CG øμªj

.IóMGh IQGRƒd ádÉëdG IôàØdG »a á∏eÉ©dG.IóMGh IQGRƒd ádÉëdG IôàØdG »a á∏eÉ©dG
 áfÉ©à°SÓd  á«©ªédG  IQOÉ``Ñ``e  ¿CÉ`̀ °`̀ T  »``̀ah áfÉ©à°SÓd  á«©ªédG  IQOÉ``Ñ``e  ¿CÉ`̀ °`̀ T  »``̀ah

 IQGRh  QOGƒ`̀c  »a  ¢ü≤ædG  ó°ùd  ø«°Sóæ¡ªdÉH IQGRh  QOGƒ`̀c  »a  ¢ü≤ædG  ó°ùd  ø«°Sóæ¡ªdÉH
 ,á«ª∏©dG  OGƒªdG  »°SQóe  É°Uƒ°üN  ,á«HôàdG ,á«ª∏©dG  OGƒªdG  »°SQóe  É°Uƒ°üN  ,á«HôàdG
 áaÉc  øe  Ö«MôJ  ™°Vƒe  IQOÉÑªdG áaÉc  øe  Ö«MôJ  ™°Vƒe  IQOÉÑªdG"  ¿EG  ∫Éb ¿EG  ∫Éb
 ájQÉ«àNG  »gh  º¡«∏Y  â°VôY  øjòdG  AGQRƒ`̀dG ájQÉ«àNG  »gh  º¡«∏Y  â°VôY  øjòdG  AGQRƒ`̀dG
 ÖZôj øªdh óMCG ≈∏Y ¢VôØJ ødh ø«°Sóæ¡ª∏d ÖZôj øªdh óMCG ≈∏Y ¢VôØJ ødh ø«°Sóæ¡ª∏d

."∫ÉéªdG Gòg »a πª©dÉH º¡æe∫ÉéªdG Gòg »a πª©dÉH º¡æe
 ø«°Sóæ¡ª∏d  íæªJ  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CG  ô`̀cPh ø«°Sóæ¡ª∏d  íæªJ  IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CG  ô`̀cPh
 ¿hÉ©àdÉH  á«HôàdG  »a  É«∏Y  IOÉ¡°T  ø«ÑZGôdG ¿hÉ©àdÉH  á«HôàdG  »a  É«∏Y  IOÉ¡°T  ø«ÑZGôdG
 ∫ÓN øe »dÉ©dG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  »JQGRh  ™e ∫ÓN øe »dÉ©dG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  »JQGRh  ™e
 ΩÉ¶f  »`̀a  ∫ƒNó∏d  º¡∏gDƒJ  ∞ãμe  èeÉfôH ΩÉ¶f  »`̀a  ∫ƒNó∏d  º¡∏gDƒJ  ∞ãμe  èeÉfôH
 â≤∏J  á«©ªédG  ¿CG  ≈dG  Éàa’  ,ø«ª∏©ªdG  QOÉc â≤∏J  á«©ªédG  ¿CG  ≈dG  Éàa’  ,ø«ª∏©ªdG  QOÉc
 äÉ°Sóæ¡eh  ø«°Sóæ¡e  øe  äÉÑ∏£dG  äGô°ûY äÉ°Sóæ¡eh  ø«°Sóæ¡e  øe  äÉÑ∏£dG  äGô°ûY
 …òdG »ª«∏©àdG ∂∏°ùdÉH πª©dG »a áÑZQ GhóHCG …òdG »ª«∏©àdG ∂∏°ùdÉH πª©dG »a áÑZQ GhóHCG
 »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG »a ¬H πª©j »≤«Ñ£àdG º«∏©à∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG »a ¬H πª©j
 π«Ñ°S  ≈∏Y  ø«°Sóæ¡ªdG  äÉÄe  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh π«Ñ°S  ≈∏Y  ø«°Sóæ¡ªdG  äÉÄe  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh

.ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG.ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG

��     á«©ªL ¢ù«FQh ¢SQÉØdG óªëe .O §ØædG ôjRh
πà©dG π°ü«a ø«°Sóæ¡ªdG

ÉæL qôN :¥hRôªdG ∞°Sƒj
 óæ°ùdÉH ¿BGô≤∏d kÉ¶aÉM 79
2012 ΩÉY òæe π°üàªdG
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ــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــنـ ــلـــجـ أبــــــــدت الـ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة "تـــخـــوفـــهـــا وعــــدم 
االطــمــئــنــان" لــعــقــد االخــتــبــارات 
الـــورقـــيـــة لــلــصــف الـــثـــانـــي عشر 
لـــعـــدم جــاهــزيــة وزارة الــتــربــيــة 
الســتــقــبــال الــطــلــبــة والــعــامــلــيــن، 
ــار  ــبــ ــتــ وأوصـــــــــــت بـــــــإجـــــــراء االخــ

"اونالين".
وقـــال رئــيــس اللجنة النائب 
د. حـــمـــد الـــمـــطـــر، فــــي تــصــريــح 
صحفي عــقــب اجــتــمــاع اللجنة 
امـــس، ان اللجنة صــوتــت على 
تقريرها رقم 42 وانتهت فيه الى 
عــدد من النتائج والتوصيات، 
مــوضــحــا ان مـــا تــوصــلــت الــيــه 
اللجنة هو امتناع وزارة الصحة 
عــن تــزويــد الــلــجــنــة التعليمية 

الــبــرلــمــانــيــة بــتــأكــيــد جــاهــزيــة 
وزارة التربية لعقد االختبارات 
الورقية ومــدى مالءمة ذلك مع 
الوضع الصحي العام للدولة، 
وأكـــدت اللجنة تخوفها وعــدم 
اطــمــئــنــانــهــا لــعــقــد االخــتــبــارات 
الـــورقـــيـــة حــيــث تــبــيــن لــهــا عــدم 
وصــــــــول وزارة الــــتــــربــــيــــة الــــى 
الجاهزية التامة لضمان سير 

عملية االختبارات الورقية.
وأوضــــــح الــمــطــر ان الــلــجــنــة 
ــة اوصـــــــــــــت بـــعـــقـــد  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
االختبارات "اونالين" في الوقت 
الحالي لضمان سالمة الطلبة 
والعاملين في ظل عدم الوصول 
الى الجاهزية التامة من الناحية 
ــل  ــيــ ــأجــ الـــــصـــــحـــــيـــــة ورفـــــــــــــض تــ
االخـــتـــبـــارات، وأوصـــــت اللجنة 
بـــاســـتـــكـــمـــال وزارتـــــــــي الــتــربــيــة 
ــعـــداد مـــن االن  ــتـ والـــصـــحـــة االسـ
لعودة الحياة الدراسية بشكلها 
الطبيعي للعام الدراسي القادم 

ان سمحت الظروف الصحية.
ولـــفـــت الـــــى ان الـــلـــجـــنـــة كـــان 
ــن الـــنـــاحـــيـــة  ــ ــة مـ ــقــ ــيــ حــــــــذرة ودقــ
ــة الــطــلــبــة  ــ ــــالمـ الــتــعــلــيــمــيــة وسـ
ــل جــائــحــة  ــ ــي ظـ ــ والـــعـــامـــلـــيـــن فـ
كورونا، مضيفا انه اتضح لنا 
ان وزارة الــتــربــيــة لــيــس لديها 
ــتـــم ابــــالغ  ــم يـ ــ ــة بـــديـــلـــة، ولــ خـــطـ
الطلبة حتى االن بالموضوعات 
ــارات، فال  ــبــ ــتــ ــلـــة فـــي االخــ الـــداخـ
الــمــعــلــمــون يــعــلــمــون عــنــهــا وال 

الطلبة.

وقال انه حتى االن لم تتسلم 
اللجنة التعليمية تقرير وزارة 
الــــصــــحــــة عــــــن مــــــــدى جــــاهــــزيــــة 

مدارس التربية.
ــائــــب فـــايـــز  ــنــ بــــــــــدوره، قــــــال الــ
الجمهور: انتهى اجتماع اللجنة 
التعليمية وكـــان رأي االغلبية 
رفض االختبارات الورقية وذلك 
لعدم تقديم وزارة الصحة تقريرا 
ــة الـــصـــحـــيـــة الــعــامــة  ــالـ ــحـ ــن الـ عــ
ومــدى جاهزية وزارة التربية، 
وســـيـــرفـــع تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة الـــى 

المجلس.
أيــد النائب صالح المطيري 
ــه الــلــجــنــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــرتــ ــا أقــ مــ
البرلمانية بشأن رفضها إجراء 
االخـــتـــبـــارات الــخــاصــة بالصف 
الثاني عشر ورقيا، مشيرا إلى 
ــن« يــجــب أن  ــاليــ أن مـــا بــــدأ »أونــ

ينتهي »أونالين«.
وقــال المطيري، في تصريح 
لـــــــ«الــــــجــــــريــــــدة«: »نــــعــــلــــم جـــيـــدا 
الخلل الــذي حصل بالمنظومة 
التعليمية خالل جائحة كورونا 
مــــن خـــــالل الـــــدراســـــة أونــــاليــــن، 
فكثير مــن الــمــواد كــان يجب أن 
تحتاج إلى دراسة مباشرة مثل 
الفيزياء والكيمياء، وكان يجب 
حينئذ أن يــكــون تــدريــس هــذه 
الـــمـــواد مــبــاشــرا ال »أونــــاليــــن«، 
ــم، كـــمـــا ان نـــظـــام  ــتــ ــم يــ ــ وهـــــــذا لـ
ــار يـــجـــب أن  ــبــ ــتــ الــتــقــيــيــم واالخــ
تــتــنــاســق مــع طــريــقــة الــتــدريــس 

والتي كانت عن بعد«.
وأضاف »السؤال الذي يفرض 
ــــت وزارة  ــلـ ــ نـــفـــســـه، كـــيـــف أوصـ
الــتــربــيــة الــمــعــلــومــات لــلــطــالــب؟ 
ــمـــون أوصــــلــــوا  ــلـ ــعـ ــمـ ــادام الـ ــ ــمــ ــ فــ

تلك المعلومات والــــدروس عن 
طــريــق »اونـــاليـــن«، فباستطاعة 
المدارس أن تجري اختباراتها 
»اونــاليــن«، ويكون ذلك بطريقة 
مهنية، وأكاديميا من الممكن ان 
يحدث هذا األمر، وذلك من خالل 
األســئــلــة الــتــي تــكــون اجــابــاتــهــا 
عـــن طـــريـــق الـــصـــح والـــخـــطـــأ أو 
ــدد، أو مــن  ــعـ ــتـ ــن مـ االخــــتــــيــــار مــ
خالل طرق تعليمية تكنولوجية 
حــديــثــة اخــــرى كفيلة باختبار 
الطالب »اونــاليــن«، بما يتناغم 
مع ما تم دراسته عن بعد بسبب 

جائحة كورونا«.
وقال »ال يمكن الموافقة على 
إجـــــــراء االخــــتــــبــــارات الـــورقـــيـــة، 
والتقرير المبدئي من قبل وزارة 
الصحة يؤكد أن وزارة التربية 
ومدارسها الخاصة باالختبارات 

غير مستعدة وغير جاهزة«.
 ولــــفــــت إلــــــى أنــــــه مـــــن خـــالل 
التجارب السابقة عندما لم تكن 
ــنـــاك جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا« فـــإن  هـ
ــوزارة بمدارسها خــالل شهر  الــ
ســبــتــمــبــر تــكــون غــيــر مستعدة 
وغير جاهزة الستقبال الطلبة، 
ــي مــتــوقــفــة فــتــرة  فــمــا بـــالـــك وهــ
عامين، وتريد أن تستقبل الطلبة 
اونالين، فأنا أؤمن ايمانا كامال 
انـــــه يـــجـــب اعـــــــادة الـــنـــظـــر بــهــذا 

القرار.
وأضــــــاف »أؤكــــــد ان مـــن حق 
الــطــلــبــة أن يــخــتــبــروا اونـــاليـــن، 
والبـــــد أن يـــؤخـــذ رأيـــهـــم بعين 
االعتبار، وال يمكن اغفال ذلك، 
ولــيــتــاكــد الــجــمــيــع ان مصلحة 
الطالب التعليمية وصحته فوق 

كل اعتبار«.
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فهد التركي
و علي الصنيدح

بدر الحميديمهلهل المضف

المطر مترئسًا اجتماع اللجنة »التعليمية« أمس

توجه النائب فايز الجمهور 
بسؤال الى وزير األوقاف 

والشؤون اإلسالمية عيسى 
الكندري عن تعرض أموال 

املحسنني التي تديرها األمانة 
العامة لألوقاف لخسائر فادحة 

وضعف في إدارتها وعدم 
تنميتها وتحقيق الحجج 

الوقفية ألغراضها مما سبب 
فواتا لألرباح وضعفا لإليرادات 

بلغ 194 مليون دينار دون 
تحرك وزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية إلنقاذ أموال محسني 
الكويت من الضياع. وتساءل 

عن عدد األراضي الفضاء 
املوقوفة وغير املستغلة، مع 

بيان سنة وقف كل منها، 
وسبب عدم قيام األمانة العامة 

بتطويرها وبنائها لتنمية 
الوقف وفق مقاصده الشرعية 

والحجج الوقفية.

وجه النائب الدكتور عبدالله 
الطريجي سؤاال إلى وزير 

التجارة والصناعة الدكتور 
عبدالله السلمان طلب فيه 
معايير وشروط وضوابط 

وآلية تقديم الطلبات للحصول 
على قسيمة صناعية، وأنواع 

القسائم الصناعية التي تمنحها 
هيئة الصناعة وأنواع األنشطة 
املسموح بها. وسأل الطريجي 

عن سعر تأجير القسائم 
الصناعية املختلفة وإيرادات 

هيئة الصناعة املالية من رسوم 
التأجير، وعن عدد القسائم 

املخالفة للشروط والضوابط 
واإلجراءات.

اقترح النائب فرز الديحاني 
رفع قيمة الدعم املقدم لألندية 

وتنظيم االحتراف وحماية 
املتفرغ رياضيًا. 

وقال الديحاني في معرض 
اقتراحه انه يهدف الى تطوير 

الرياضة الكويتية وتفعيل 
االحتراف الرياضي ورفع قيمة 

الدعم املقدم لألندية وحماية 
الالعبني. وأكد أن الوصول الى 

تطوير حقيقي للرياضة الكويتية 
يمر عبر بوابة تفعيل االحتراف 

والتوسع في حماية الالعب.

سلة برلمانية

الجمهور يسأل الكندري 
عن خسائر أموال المحسنين

الطريجي للسلمان
ما شروط الحصول

على قسيمة صناعية؟

الديحاني يقترح رفع قيمة 
الدعم المقدم لألندية

الحويلة يستفسر من الفارس عن األوامر
التغييرية في »صباح السالم الجامعية«

سأل  د. محمد الحويلة وزير النفط وزير التعليم 
العالي د. محمد الفارس عن مشروع مدينة صباح 
السالم الجامعية )الشدادية(، معتبرا المشروع من 
 
ً
 طويال

ً
أكبر المشاريع الحالية في الدولة، وأخذ وقتا

في إنشائه وما نتج عنه من ضرر في االستفادة من 
هــذه المؤسسة التعليمية فــي مــوعــدهــا، فقد صدر 
المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2004 بتأسيس مدينة 
جامعية جديدة لجامعة الكويت بالشدادية على ان 
يتم االنتهاء من انشاء المرافق التعليمية االساسية 

الالزمة خالل عشر سنوات من تاريخ صدور القانون.
وتساءل: كم تبلغ قيمة الميزانية االصلية المعتمدة 
لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية؟ وكم بلغت 
التكلفة النهائية للجامعة؟ طالبا بيانا بإجمالي ما 
تم صرفه من مبالغ مالية، وما تم صرفه تحت بند 
األوامـــر التغييرية وتكلفة الحرائق ومــا نتج عنها 
مــن خسائر )كــل على حـــدة(. وقـــال: كــم عــدد األوامـــر 
التغييرية على جميع العقود التي صدرت منذ البدء 
بالمشروع وحتى تاريخ ورود السؤال؟ وما أسبابها؟

الكندري يسأل الرومي عن قرارات الذمة المالية
ــكـــريـــم  ــبـــدالـ ســـــــأل الــــنــــائــــب عـ
الــكــنــدري نــائــب رئــيــس مجلس 
ــر الـــعـــدل عــبــدالــلــه  ــ الـــــــوزراء وزيـ
ــي عــــن قــــــــرارات مــراجــعــة  ــرومــ الــ
ــة لــلــمــشــمــولــيــن  ــالـــيـ ــمـ ــة الـ ــ ــــذمـ الـ

بالقانون.
ــال الـــكـــنـــدري: مــنــذ إنــشــاء  وقــ
قانون الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد )نزاهة( ودخول قانونها 

حــيــز الــتــنــفــيــذ ســـــواء الــقــانــون 
ــــذي أبــطــلــتــه الــمــحــكــمــة  االول الـ
الدستورية او القانون الحالي 
رقم 2 لسنة 2016، تتلقى الهيئة 
بــشــكــل دوري اقــــــــــرارات الـــذمـــة 
الــمــالــيــة لــلــخــاضــعــيــن لــلــقــانــون 
ومنهم رئيس الــوزراء والــوزراء 

والنواب.
ل الكندري: هل قامت  وتساء

المضف: تكويت مستشاري المجلس
 للتمييز«

ً
 واسعا

ً
»اإلصرار على منع سفر غير المطعمين يفتح بابا

أكد النائب مهلهل المضف على ضرورة أال يبدي أي مستشار 
 
ً
أو خبير دستوري بالمجلس رأيه إال بطلب من المجلس، معتبرا
أن ما صرح به المستشار شفيق إمام عن االستجوابات مخالف 
لوظيفته، مشددا على ضــرورة اإلســراع في إقــرار اقتراحنا بشأن 

إنهاء خدماتهم واالستعانة بمستشارين كويتيين.
من جهة أخــرى، أكد المضف أن إصــرار الحكومة على المضي 
قدما في قرار منع سفر غير المطعمين يفتح بابا واسعا للتمييز 
بين المواطنين على أسس غير دستورية ويمهد لمزيد من هذا 

التمييز في المقبل من األيام.
وشـــدد الــمــضــف فــي تــصــريــح صــحــافــي عــلــى أنـــه ال خــيــار أمــام 
الحكومة ســوى الــتــراجــع عــن هــذا الــقــرار بما يحمله مــن تعسف 
وشبهة تعد على الدستور وتقييد حرية األفراد وحقهم في التنقل، 
مؤكدا أن المبادئ الدستورية تعلو وال يعلى عليها وال يجوز بحال 

من األحوال التعدي عليها.

»التعليمية« تبدي تخوفها من االختبارات الورقية
المطر: اللجنة حريصة على صحة الطلبة وأوصت بعقدها »أونالين«

المطيري لـ ةديرجلا•: االمتحانات الورقية مرفوضة والمدارس غير جاهزة

الهيئة بمراجعة اقــرارات الذمة 
الـــمـــالـــيـــة لــجــمــيــع الــخــاضــعــيــن 
للقانون ومطابقتها مع تجديد 
اقـــراراتـــهـــم الـــدولـــيـــة؟ اذا كــانــت 
ـــ "نـــعـــم" فــهــل وجـــدت  االجـــابـــة بـ
الهيئة تباينا او تفاوتا الحد 
المقربين يحمل شبهات تضخم 
ات التي  حسابات؟ وما االجــراء
اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟ وفي 
حــالــة كــانــت االجــابــة بـــ "ال" فما 
سبب عدم مطابقة اقرارات الذمة 

المالية للخاضعين للقانون؟

الخليفة والشاهين يسأالن 
المضف عن حماية الطلبة

وجه النائبان مرزوق الخليفة وأسامة الشاهين سؤالين إلى 
وزير التربية د. علي المضف عن االختبارات الورقية للصف 

الثاني عشر، في ظل جائحة كورونا.
»والــخــطــة الموضوعة لحماية الطلبة الــذيــن يعانون من 
ــــراض مــزمــنــة وســبــب اإللـــــزام بــامــتــحــانــات ورقـــيـــة للصف  أمـ
الـــثـــانـــي عــشــر فـــي الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة ومـــــــدارس خــاصــة 
بينما تم الترخيص بامتحانات إلكترونية وأعمال فصلية 
لمدارس أخرى في الدولة؟ وهل االمتحانات النهائية الورقية 

الحضورية تتفق مع دراسة وتدريس عام كامل الكترونيا؟

الحميدي لحمادة: ما صحة تحويل 4 ماليين دوالر 
ألحد كبار العاملين في سفارة الكويت بسويسرا؟

ســأل النائب بــدر الحميدي وزيـــر المالية وزيــر 
الــدولــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار خليفة 
حمادة عن مدى صحة إجراء تحويل بمبلغ يقارب 
4 مــاليــيــن دوالر بـــاســـم أحــــد كـــبـــار الــعــامــلــيــن في 
سفارة البالد بسويسرا، وإيداع المبلغ في حسابه 

الشخصي.
ل: "مــا صحة مــا تــم تــداولــه عبر وسائل  وتــســاء
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي عـــن إجـــــراء تــحــويــل بمبلغ 
يقارب أربعة ماليين دوالر باسم أحد كبار العاملين 
فـــي ســـفـــارة الـــبـــالد بــســويــســرا، وإيـــــداع الــمــبــلــغ في 
حــســابــه الــشــخــصــي؟ وإذا كـــانـــت قـــد أجـــريـــت فما 
السند القانوني للتحويل والــغــايــة والــهــدف منه؟ 
وما الباب أو البند من الميزانية الــذي تم الصرف 

منه؟ وهــل تسمح وزارة المالية للجهات بتحويل 
مبالغ بأسماء أشخاص بذواتهم رغــم تخصيص 
هـــذه الــمــبــالــغ لتغطية حــســابــات فــي الــســفــارات أو 
المنظمات الدولية؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 
إفــادتــي بالسند القانوني واإلجــرائــي لــهــذا العمل 

حماية للمال العامل وتقيدا بالقانون".
وأردف: "هـــل الــمــبــلــغ الــمــحــول بــاســم الشخص 
للمسؤول الدبلوماسي؟ وهــل تمت متابعة أوجــه 
السداد المحول من أجلها أم ال؟ وهل تم التحويل 
بتوقيع المسؤول المخول له بذلك أم ال؟ إذا كانت 
اإلجابة بالنفي فما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

أو ستتخذها حيال هذا التحويل؟".
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تقرير »الصحة« يحسم مصير اختبارات الـ 12
دها 

ّ
 ال مالحظات بشأن االشتراطات على أغلب المدارس التي تم تفق

بينما تعمل قطاعات وزارة 
الــتــربــيــة عــلــى اكــتــمــال جاهزية 
ــا لـــعـــقـــد اخــــتــــبــــارات  ــ ــهـ ــ ــدارسـ ــ مـ
ــــي عــشــر  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــف الـ ــــصـ طـــلـــبـــة الـ
ورقـــيـــا، أكــــدت مــصــادر تــربــويــة 
مطلعة لـ »الجريدة« أن جوالت 
فـــرق وزارة الــصــحــة الــتــي تمت 
على مـــدارس التربية األسبوع 
الماضي شملت عددا كبيرا من 
الــــمــــدارس، مــوضــحــة أن أغــلــب 
الــمــدارس لــم تسجل عليها أي 
مــاحــظــات فيما يخص وجــود 
ــتـــي وضــعــتــهــا  ــات الـ ــراطــ ــتــ االشــ
»الــصــحــة«، مستدركة أن تقرير 
الصحة الذي ستقدمه األسبوع 
الجاري سيكون حاسما بشأن 

عقد االختبارات الورقية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، أكــــــدت 
المصادر أن الجهات المختصة 
فــــــي »الـــــتـــــربـــــيـــــة« بـــــصـــــدد عــقــد 
ــاديــــي وزارة  ــيــ ــع قــ ــ ــاع مـ ــمــ ــتــ اجــ
الــداخــلــيــة خـــال األيــــام القليلة 

ــي تـــرتـــيـــب  ــ ــدء فــ ــبــ ــلــ الـــمـــقـــبـــلـــة لــ
إجــــــــــــــراءات عـــــــــودة الــمــعــلــمــيــن 
ــن يـــصـــل عـــدد  ــذيــ الـــعـــالـــقـــيـــن، الــ
إلى 2100 معلم ومعلمة علقوا 
ـــراءات  فـــي بــلــدانــهــم نــتــيــجــة إجــ
أزمــة »كــورونــا« وإغــاق المطار 
أمــام الــوافــديــن ومنع دخولهم، 
مــوضــحــة أن الـــــوزارة ستبحث 
ــــول لمن  ــدار تـــأشـــيـــرات دخـ ــ إصــ
انــتــهــت إقــامــاتــهــم فــيــمــا سيتم 
تــــرتــــيــــب دخــــــــــول مــــــن ال تــــــزال 

صاحية إقاماتهم سارية.
وذكـــــــــرت أن عـــــــودة مــعــلــمــي 
الــمــدارس الحكومية العالقين 
في بلدانهم ستبدأ على األرجح 
منذ منتصف يوليو أو بداية 
أغسطس، لاستعداد لبدء العام 
الــدراســي الجديد الــذي ينطلق 
منتصف سبتمبر المقبل، الفتة 
إلــى أن المعلمين سيخضعون 
لــــضــــوابــــط واشـــــتـــــراطـــــات مــنــع 
الـــــــــعـــــــــدوى الــــــخــــــاصــــــة بـــــأزمـــــة 

»كورونا«.
ولفتت إلى أنه بعد التنسيق 
ــة، ســيــتــم  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــع وزارة الــ مـ
الــتــنــســيــق أيــضــا مـــع »الــطــيــران 
ــدنـــي« لــتــرتــيــب اإلجــــــــراءات  ــمـ الـ
الخاصة بالمعلمين العالقين 
وحــجــز الــطــيــران، الفــتــة إلـــى أن 
شـــركـــات الــطــيــران بــحــاجــة إلــى 
الحصول على موافقة للسماح 
بحجز تذاكر العودة للمعلمين.

هيئات تعليمية وإدارية

ــتـــصـــل، عــلــمــت  ــيــــاق مـ فــــي ســ
»الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أنه 
سيتم السماح بدخول معلمي 
وإداريـــــــــي الـــــمـــــدارس الــخــاصــة 
ا من أغسطس المقبل، حيث  بدء
وافــقــت اللجنة الــوزاريــة العليا 
لـــطـــوارئ »كــــورونــــا« عــلــى طلب 
ــاد الـــكـــويـــتـــي ألصـــحـــاب  ــ ــحـ ــ االتـ
ــمـــدارس الــخــاصــة والــمــعــاهــد  الـ

بـــالـــســـمـــاح بــــدخــــول الــعــامــلــيــن 
بالمدارس الخاصة من الهيئات 

التعليمية واإلدارية.
وأبلغ األمين العام المساعد 
لــــلــــشــــؤون اإلداريـــــــــــة والـــمـــالـــيـــة 
بمجلس الوزراء، أسامة الدعيج، 
في كتاب وّجهه الى وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام، 
وحصلت »الجريدة« على نسخة 
مــنــه، مــوافــقــة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
لــطــوارئ كــورونــا على السماح 
بـــدخـــول الــعــامــلــيــن بــالــمــدارس 
الــخــاصــة والــمــعــاهــد بــالــقــطــاع 
الـــتـــربـــوي الـــخـــاص مـــن هــيــئــات 
تعليمية وإدارية اعتبارا من أول 
أغسطس المقبل، على أن يتم 
ترتيب إجــراءات إصــدار سمات 
دخول »تصاريح عمل« لهم، مع 
االلــتــزام بتطبيق االشــتــراطــات 

الصحية.

فهد الرمضان

تعديل العطلة الصيفية لمعلمي »االبتدائية« و»المتوسطة« لتبدأ 17 يونيو
 بشأن 

ً
ــرارا أصــــدرت وزارة الــتــربــيــة قــ

تعديل التقويم الدراسي للعام الدراسي 
2021/2020، إذ تقرر تعديل موعد بدء 
العطلة الصيفية للعاملين بالمدارس 
االبــتــدائــيــة والــمــتــوســطــة لــتــبــدأ مــن 17 
يونيو بداًل من األول من يوليو، ما عدا 
المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية 
ــدور الـــثـــانـــي(، عــلــى أن تــبــدأ  ــ الــعــامــة )الــ
الــعــطــلــة الصيفية لـــ »الــثــانــويــة« نهاية 
دوام الخميس األول من يوليو، ما عدا 

المكلفين بأعمال امتحانات الثانوية.

وأكــــــــــدت الـــــــــــــوزارة أن دوام جــمــيــع 
العاملين في المراحل التعليمية؛ رياض 
األطفال، واالبتدائية، والمتوسطة للعام 
الـــدراســـي 2021– 2022 ســيــبــدأ األحـــد 
12 سبتمبر، وفــي »الــثــانــويــة« يــبــدأ 19 

سبتمبر. 
وبّينت أن دوام المتعلمين في رياض 
األطفال والصف األول والثاني االبتدائي 
فقط سيبدأ األحــد 19 سبتمبر، ودوام 
بــاقــي صــفــوف »االبـــتـــدائـــيـــة« فـــي الــيــوم 
ــا دوام الــمــتــعــلــمــيــن في  ــــذي يــلــيــه، أمــ الـ

»المتوسطة« فسيبدأ في 26 سبتمبر، 
وبـ »الثانوية« في 3 أكتوبر.

وأصــدرت التربية نشرة عامة بشأن 
دوام العاملين في الــمــدارس بالمراحل 
التعليمية المختلفة والتعليم الديني 
والتعليم الــخــاص بــالــمــدارس األهلية 

ومراكز محو األمية وتعليم الكبار.
وحــــــــــددت »الــــتــــربــــيــــة« دوام جــمــيــع 
ــن هـــيـــئـــات  ــ ــدارس مــ ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ ــلــــيــــن بــ الــــعــــامــ
تعليمية وإداريــــــة ومــعــاونــة مـــن 7:30 
، مع االلتزام 

ً
 حتى 12:30 ظهرا

ً
صباحا

الكامل بتطبيق االشتراطات الصحية 
 مــن اليوم 

ً
والتباعد الــجــســدي، اعــتــبــارا

حتى نهاية العام الدراسي 2020/2021، 
مــنــوهــة إلـــى أن دوام الــهــيــئــات اإلداريــــة 
والمعاونة بمراكز محو األمية وتعليم 
الكبار سيكون من 4:30 مساء إلى 8:30 
مــســاء، وحــتــى نــهــايــة التكليف بمراكز 
محو األمية وتعليم الكبار، مشددة على 
االلتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن رفع 
نسبة دوام العاملين بالجهات الحكومية 

إلى 60 في المئة.

»فزعة األقصى« تجمع 2.33 
مليون دينار في 24 ساعة

الساير دعا إلى المشاركة في حملة التبرع »معك يا فلسطين«
● جورج عاطف

ــبـــرعـــات  ــتـ ــلـــة الـ أســـــفـــــرت حـــمـ
»فــزعــة األقــصــى« التي أطلقتها 
الجهات الخيرية المشاركة في 
إغاثة الشعب الفلسطيني، يوم 
الجمعة الماضي، عن جمع 2.33 

مليون دينار خال 24 ساعة.
وتــأتــي الحملة، الــتــي شــارك 
 
ً
، تجسيدا

ً
خالها 58966 متبرعا

للدور الرائد واألصيل للكويت، 
، ووقوفها إلى 

ً
حكومة وشعبا

جــانــب الــقــضــيــة الفلسطينية، 
لتخفيف مــعــانــاة هـــذا الشعب 
الشقيق، واالرتــقــاء بالمستوى 
ــراء االعـــــتـــــداءات  ــ ــ ــانــــي جـ اإلنــــســ
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــيـــة، الـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
الـــقـــدس وغـــــزة، وبـــعـــض الــمــدن 

الفلسطينية.
 لــلــجــهــات الـــمـــشـــاركـــة، 

ً
ــا ــقــ وفــ

ســـتـــوجـــه األمــــــــوال الــمــجــمــوعــة 
خـــــال الـــحـــمـــلـــة لـــلـــصـــرف عــلــى 
الــجــوانــب الــصــحــيــة والــغــذائــيــة 
واإليوائية للمتضررين هناك، 
مؤكدين أن الحملة، التي تستمر 
حتى 18 المقبل، ســوف تحقق 
 يــلــيــق بــحــجــم 

ً
ــا ــيـ ــالـ  عـ

ً
مــــــــــردودا

القضية وأهلها المنكوبين، على 
قدر هّمة وشهامة أهل الكويت 
وصمود األشقاء الفلسطينيين.

الهالل األحمر

من جهته، أكد رئيس مجلس 
إدارة جــمــعــيــة الـــهـــال األحــمــر 
ــتــــي، د. هــــــال الـــســـايـــر،  الــــكــــويــ
أن عـــــطـــــاء الـــــكـــــويـــــت مــســتــمــر 
ــبــــر الـــجـــمـــعـــيـــة، لـــتـــقـــديـــم كــل  عــ

االحتياجات اإلغاثية لألشقاء 
في غزة، بعد اعتداءات االحتال 

اإلسرائيلي على القطاع.
ــال الـــســـايـــر، فـــي تــصــريــح  ــ وقـ
»كــونــا«، أمــس األول، إن قطاع  لـــ
غــــــــزة مــــــن أولــــــــويــــــــات »الـــــهـــــال 
ــــي تـــســـعـــى إلــــى  ــتـ ــ األحـــــــمـــــــر«، الـ
توفير كل المتطلبات اإلغاثية 
ــدا أهــــل  ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــلــــة لــــــــه، مـ ــاجــ ــعــ الــ
ــــت؛ أفـــــــــرادا  ــويـ ــ ــكـ ــ ــيــــر فـــــي الـ الــــخــ
ومـــــؤســـــســـــات وتــــــــجــــــــارا، دعــــم 
الــشــعــب الفلسطيني فـــي غـــزة، 
مــن خــال التبرع لحملة »معك 

يا فلسطين«.
وأضــــــاف أنــــه مــنــذ الـــعـــدوان 
الغاشم على قطاع غــزة أخــذت 
الجمعية على عاتقها تخفيف 
الــمــعــانــاة عـــن الــمــنــكــوبــيــن في 
قــطــاع غــزة ودعــمــهــم، مــن خال 
تــــــوزيــــــع الــــــســــــات الــــغــــذائــــيــــة، 
ــيـــارتـــي إســـعـــاف  ــبــــرع بـــسـ ــتــ والــ

للهال األحمر الفلسطيني.
وذكـــر أن فــريــقــا مــيــدانــيــا من 

الجمعية سيتوجه الــيــوم عبر 
لة بــاألدويــة  طــائــرة إغــاثــة محمَّ
والــمــســتــلــزمــات الــصــحــيــة إلــى 
قطاع غزة، بالتنسيق والتعاون 
مـــع الـــهـــال األحـــمـــر الــمــصــري، 
لــتــوزيــع الــمــســاعــدات اإلغــاثــيــة 
ألهــالــي القطاع والــوقــوف على 

احتياجاتهم.
وقــال الساير إن المساعدات 
تــهــدف إلـــى تــأمــيــن احــتــيــاجــات 
الــمــســتــشــفــيــات فـــي غـــزة لــعــاج 
ــل  ــمـ ــعـ الـــــجـــــرحـــــى فــــــي إطــــــــــار الـ
اإلنساني الذي تنتهجه جمعية 
الهال األحمر الكويتي في إغاثة 
الــشــعــوب الــمــنــكــوبــة بمختلف 

دول العالم.
وأشــــــــــار إلـــــــى أن الــجــمــعــيــة 
فتحت باب التبرع عبر موقعها 
اإللكتروني، أو من خال زيارة 
»كي نت«،  مقرها للتبرع عبر الـ
موضحا أن قطاع غــزة يحتاج 
إلى تدخل إغاثي عاجل لتقديم 
ــل أنـــــــــواع اإلغـــــاثـــــة الــصــحــيــة  ــ كـ
والطبية للمرضى والمصابين 
ــال الــمــهــدديــن بــإعــاقــات  ــفـ واألطـ
جسمانية جراء اعتداءات قوات 

االحتال اإلسرائيلي.
ــي  ــ ــدولـ ــ ودعـــــــــا الـــمـــجـــتـــمـــع الـ
والـــمـــنـــظـــمـــات اإلنـــســـانـــيـــة إلـــى 
تــحــمــل الــمــســؤولــيــة المشتركة 
في إغاثة الشعب الفلسطيني، 
مــشــيــرا إلـــى أن الــكــويــت تتابع 
بقلق شديد التداعيات الناتجة 
عن عدوان االحتال اإلسرائيلي 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
قطاع غزة، الذي يواجه ظروفا 
إنسانية أقــل ما توصف بأنها 

مأساوية. 

هالل الساير

العتيبي يحيل »حواجز حماية الشواطئ« إلى »مبارك الكبير« 
»البيئة«: السواحل تعاني النحر والتراجع بسبب التعرية المستمرة 

● محمد جاسم
أحــــــــــــال رئــــــيــــــس الـــمـــجـــلـــس 
ــة الــعــتــيــبــي،  ــامـ الـــبـــلـــدي، م. أسـ
طـــلـــب الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة 
بشأن إنــشــاء حــواجــز صخرية 
واسمنتية لحماية المنشآت 
ــن شـــاطـــئ قــريــة  الـــســـاحـــلـــيـــة مــ
ــر صـــبـــاح  ــسـ الـــمـــســـيـــلـــة إلــــــى جـ
السالم، إلى لجنة مبارك الكبير 

في المجلس البلدي. 
ــئـــة، فــي  ــيـ ــبـ وذكــــــــرت هـــيـــئـــة الـ
طلبها، أن الــســواحــل الكويتية 
تعاني عمليات النحر والتراجع، 
بسبب التعرية المستمرة والتي 
تــســبــب تــــراجــــع خــــط الـــســـاحـــل، 
مما يجعل المنشآت الساحلية 
عــــرضــــة لـــلـــتـــدهـــور والـــســـقـــوط، 
األمر الذي يشكل خسائر فادحة 
للمنشآت الواقعة أمام الشواطئ، 
ــة،  ســـــــــواء الــــعــــامــــة أو الــــخــــاصــ
مشيرة إلى أنه تم تقديم مقترح 
ــع إحـــــدى شــركــات  بـــالـــتـــعـــاون مـ
االســـتـــشـــارات الــبــيــئــيــة لــدراســة 
عمليات النحر والتآكل لسواحل 
ــلــــول  الــــــكــــــويــــــت، مـــــــع وضـــــــــع حــ

للمعالجة بالكامل للتقليل من 
آثارها السلبية على عدة مراحل. 
وأكـــــــــــدت الــــبــــيــــئــــة أن نــســبــة 
التعرية والترسيب في الشريط 
الساحلي متفاوتة حسب طاقة 
األمواج وطولها ومكان نشأتها 
في المنطقة العميقة، وعليه تم 
وضع الحلول الدائمة، للحد من 
التقهقر وتراجع الساحل، ومنها 
إقامة حواجز صخرية، وكاسرة 
األمــــــــواج، وصـــخـــور عــلــى وجــه 
الــشــواطــئ، إضــافــة إلــى حوائط 

أسمنتية. 
وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى أن إحـــــــدى 
الــتــوصــيــات الــمــطــروحــة تتمثل 
بعمل زيادة من الرمال الساحلية 
في المنطقة المتدهورة، للحد 
مـــن الــتــآكــل فـــي الــمــنــاطــق الــتــي 
تــــكــــون بـــهـــا مــمــتــلــكــات خــاصــة 
وعـــامـــة، والــقــريــبــة مــن الــســاحــل 
الــتــي تــتــعــرض لــتــدفــق وتــســرب 

المياه إليها. 

موافقة البلدية

مـــن جــانــبــهــا، وضـــعـــت بــلــديــة 

الــكــويــت رأيـــهـــا الــفــنــي فـــي كــتــاب 
موجه من مدير البلدية المهندس 
أحمد المنفوحي لرئيس المجلس 
الــبــلــدي أســامــة الــعــتــيــبــي، بشأن 
طــلــب »هــيــئــة الــبــيــئــة«، بــأنــه تمت 
الــمــوافــقــة عــلــى الــطــلــب، واعــتــمــاد 
تـــوصـــيـــات الــمــرحــلــة األولــــــى من 
ــة مــعــالــجــة الــمــنــاطــق الــتــي  ــ دراسـ
يكثر فيها عمليات النحت وتآكل 
الــســواحــل والــمــمــتــدة مــن شاطئ 
قرية المسيلة إلــى شاطئ جسر 

صباح السالم، والتابعة لمنطقة 
الــمــســيــلــة قــطــعــتــي 6 و7، الفــتــة 
ــل حـــاجـــزيـــن  ــمـ إلــــــى أنــــــه يـــجـــب عـ
ــن الــــــــــدوالس عــلــى  ــ صـــخـــريـــيـــن مـ
شكل حرف T بطول 100 متر، مع 
حائط اسمنتي مدرج المتصاص 
طــاقــة األمــــواج فــي الــنــطــاق األول 
ــن الــــدراســــة، أحـــدهـــمـــا بــالــقــرب  مـ
من الحاجز الصخري الموجود 

 .
ً
حاليا

واشــــتــــرطــــت الـــبـــلـــديـــة إجــــــراء 
دراسة تقييم المردود البيئي قبل 
البدء بالتنفيذ، واستخدام المواد 
غير المضرة للبيئة البحرية عند 
عمل الحواجز الصخرية والحائط 
األسمنتي، للحفاظ على التنوع 
االحـــيـــائـــي الـــبـــحـــري الــســاحــلــي، 

وااللتزام باالشتراطات البيئية.
ونوهت البلدية إلى أنه ال يحق 
ــمـــاك قـــســـائـــم الـــســـكـــن الـــخـــاص  لـ
استغال المساحة الواقعة بين 
الــــحــــواجــــز الـــصـــخـــريـــة وحــــــدود 
قسائمهم بــأي استغال خــاص، 
وتعتبر هذه األجزاء أماكا عامة. 

»حماية البيئة« تدعو لوقف التعديات 

»هيئة القرآن«: لم نأذن بطباعة 
المصحف بدون سورة النساء

● محمد راشد
 أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن 
الكريم والسنة النبوية وعلومهما، أن »المصحف 
المتداول في وسائل التواصل االجتماعي بدون 
سورة النساء ليس مصحف الكويت الذي تصدره 
الهيئة ويتم طباعته ومراجعته وفق أفضل وأدق 
الــمــواصــفــات الفنية، ولــيــس مــن المصاحف التي 

أذنت الهيئة بطباعته أو تداوله في الكويت«. وقال 
المتحدث الرسمي بــاســم الهيئة مــبــارك الحيان، 
ــــاف والــشــؤون  إنـــه »فـــور ورود خــطــاب وزيـــر األوقـ
اإلسامية عيسى الكندري بشأن الواقعة، أمر المدير 
العام للهيئة باتخاذ إجراءات سريعة بإحالة الواقعة 
إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الازمة نحو 
التحقيق فيها، للوصول إلى من أدخلها الباد بدون 

الحصول على تصريح من الهيئة«.

● عادل سامي
ــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة  دعـــــــت الـــجـ
ــن  ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة الـ
والمقيمين الــى المحافظة على 
مكونات التنوع البيولوجي في 

الباد. 
وشــــــــددت الـــجـــمـــعـــيـــة، تـــزامـــنـــا 
ــفـــال بـــالـــيـــوم الــعــالــمــي  ــتـ مـــع االحـ
للتنوع البيولوجي الذي تحتفل 
به دول العالم سنويا يوم 22 من 
شهر مايو، على ضــرورة تجنب 
الـــتـــعـــديـــات واالنـــتـــهـــاكـــات بــحــق 
الــحــيــاة الفطرية بكافة أبعادها 

الطبيعية.  
وقــال أمين صندوق الجمعية 
يـــوســـف الـــكـــوس إن االحــتــفــاالت 
العالمية بيوم التنوع البيولوجي 
تتواكب هذه األيام مع االنتهاء من 
عــرض حلقات برنامج الجمعية 
»كــــل يــــوم يــــال 2« والــــــذي عــرض 
ــبــــر شــــاشــــة تـــلـــفـــزيـــون  اخـــــيـــــرا عــ

الكويت ضمن خطته البرامجية 
الرمضانية االخيرة.

وأشار الى ان الجمعية تحمل 
ســجــا حــافــا فــي مــجــال الــدعــوة 
الى المحافظة وحماية مكونات 
ــة  ــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي فــــي دولــ ــتـ الـ
الكويت، ونشر صحيح التوعية 
والثقافة البيئية والعلمية بهذا 
الـــخـــصـــوص مـــن خــــال إطــاقــهــا 
وخـــــــــال 7 ســـــنـــــوات مـــتـــواصـــلـــة 
ــة لـــرصـــد  ــيــ ــقــ ــائــ ــوثــ لـــلـــســـلـــســـلـــة الــ
ــاة الـــفـــطـــريـــة فــي  ــيـ ــحـ ــيـــق الـ ــوثـ وتـ
دولة الكويت والمشمولة ببرامج 
»كــل يــوم طــيــر، كــل يــوم نبتة، كل 
ــوم كـــشـــتـــة 1  ــ ــة، كــــل يــ ــكـ ــمـ ــوم سـ ــ يــ
و2، وأخيرا برنامج كل يــوم يال 

بجزأيه األول والثاني«.
وأوضـــــح أن بــرنــامــج كـــل يــوم 
طــيــر ركـــز عــلــى تــقــديــم معلومات 
عن 30 نوعا من الطيور الصغيرة 
واللحمة والــبــحــريــة والمهاجرة 
والمستوطنة في الباد من بين 

نحو 409 أنـــواع طــيــور فــي دولــة 
الكويت، الفتا الى أن برنامج كل 
يــوم نبتة تــنــاول نــبــاتــات فطرية 
مـــعـــمـــرة واخـــــــرى حـــولـــيـــة تــظــهــر 
فــي مــواســم االمــطــار، مستعرضا 
نــبــاتــات الــكــويــت الــتــي تبلغ 400 

نوع بين معمر وحولي.

أسامة العتيبي

يوسف الكوس

 »اإلغاثة اإلنسانية« شاركت بـ »الفزعة«
شاركت جمعية اإلغاثة اإلنسانية، أمس، في حملة »فزعة لألقصى«، 
وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية الكويتية األخرى. 
وقــال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. سلطان الخنة، في 
تصريح، إن مشاركة الجمعية في الحملة يعكس تجذر مكانة المسجد 
األقــصــى والــمــقــدســات اإلســامــيــة لــدى أهــل الــكــويــت قــيــادة وحكومة 

وشعبا.
ودعــا الخنة الجميع إلــى التبرع باعتباره واجبا دينيا ووطنيا 
 تجاه األشقاء في فلسطين المحتلة، وذلك من خال 

ً
وإنسانيا وأخاقيا

زيارة حسابات »اإلغاثة اإلنسانية« بشبكات التواصل االجتماعي.

 »التربية« تبحث 
مع »الداخلية« 

إجراءات دخول 
المعلمين العالقين
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 IOÉ«≤dG  ø«H  »HÉéjE’G  π°UGƒà∏d  ójôa  ó«°ùéJ  äÉHÉîàf’G  ¿CG  ±É°VCG IOÉ«≤dG  ø«H  »HÉéjE’G  π°UGƒà∏d  ójôa  ó«°ùéJ  äÉHÉîàf’G  ¿CG  ±É°VCG
 áZÉ«°U  »a  ø«æWGƒª∏d  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  »M  ∫Éãeh  Ö©°ûdGh áZÉ«°U  »a  ø«æWGƒª∏d  á∏YÉØdG  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  »M  ∫Éãeh  Ö©°ûdGh

.¬∏Ñ≤à°ùe íeÓe ∫Éªμà°SGh √ô°VÉM.¬∏Ñ≤à°ùe íeÓe ∫Éªμà°SGh √ô°VÉM
 äÓ«¡°ùàdGh  á«æeC’G  äGAGô`̀ LE’G  øY  ±Gh  ìô°T  ≈dEG  ,»∏©dG  ™ªà°SGh äÓ«¡°ùàdGh  á«æeC’G  äGAGô`̀ LE’G  øY  ±Gh  ìô°T  ≈dEG  ,»∏©dG  ™ªà°SGh
 ¿Éé∏dG  ¢†©H  »a  ø«ÑNÉædG  øe  OóY  ™e  QGƒëdG  ∫OÉÑJ  Éªc  áeó≤ªdG ¿Éé∏dG  ¢†©H  »a  ø«ÑNÉædG  øe  OóY  ™e  QGƒëdG  ∫OÉÑJ  Éªc  áeó≤ªdG

 øeC’G  ∫ÉLQ  Oƒ¡éH  ´Gôàb’G  äGAGô`̀LEG  ádƒ¡°ùd  º¡MÉ«JQG  GhóHCG  øjòdGh øeC’G  ∫ÉLQ  Oƒ¡éH  ´Gôàb’G  äGAGô`̀LEG  ádƒ¡°ùd  º¡MÉ«JQG  GhóHCG  øjòdGh
.ádhódG äÉ°ù°SDƒeh äÉÄ«gh.ádhódG äÉ°ù°SDƒeh äÉÄ«gh

 »àdG  á«WGô≤ªjódG  ¢SGôYCÓd  ’ÉªcG  AÉL  ¢Sô©dG  Gòg  ¿G  ,»∏©dG  ∫Ébh »àdG  á«WGô≤ªjódG  ¢SGôYCÓd  ’ÉªcG  AÉL  ¢Sô©dG  Gòg  ¿G  ,»∏©dG  ∫Ébh
 ÉªFGO  á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùªdG  ¿ƒμJ  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  ,OÓÑdG  Égó¡°ûJ ÉªFGO  á«WGô≤ªjódG  Iô«°ùªdG  ¿ƒμJ  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  ,OÓÑdG  Égó¡°ûJ
 ≈∏Y áYRƒe á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’ÉH áæéd  ≈∏Y áYRƒe á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’ÉH áæéd 163163 OƒLh ≈dG Éàa’ ,á∏eÉμàe OƒLh ≈dG Éàa’ ,á∏eÉμàe

 ºgQƒeG ô°ù«j ¿Gh ™«ªé∏d ≥«aƒàdG ˆG ∫É°ùf ,ÉØ«°†e , á°SQóe  ºgQƒeG ô°ù«j ¿Gh ™«ªé∏d ≥«aƒàdG ˆG ∫É°ùf ,ÉØ«°†e , á°SQóe 2626
 . »WGô≤ªjódG ¢Sô©dG »a º¡«∏Y π¡°ùjh . »WGô≤ªjódG ¢Sô©dG »a º¡«∏Y π¡°ùjh

 QÉ¡XE’ äÉHÉîàf’G √òg á©HÉàªd ¿Éédh á«aÉØ°û∏d ¿Ééd OƒLh ,»∏©dG ócGh QÉ¡XE’ äÉHÉîàf’G √òg á©HÉàªd ¿Éédh á«aÉØ°û∏d ¿Ééd OƒLh ,»∏©dG ócGh
. OhóM ó©H’ ÉfóæY IOƒLƒªdG á«aÉØ°ûdG. OhóM ó©H’ ÉfóæY IOƒLƒªdG á«aÉØ°ûdG

 äÉHÉîàf’G  É¡H  âjôLG  »àdG  ¢SQGóªdG  ¿G  ≈`̀dG  »∏©dG  ôjRƒdG  âØdh äÉHÉîàf’G  É¡H  âjôLG  »àdG  ¢SQGóªdG  ¿G  ≈`̀dG  »∏©dG  ôjRƒdG  âØdh
 ¿ƒμàd Éª¡«≤©J ó©H GóZ á«HôàdG IQGRh ≈dG É¡ª«∏°ùJ ºà«°S á«∏«ªμàdG ¿ƒμàd Éª¡«≤©J ó©H GóZ á«HôàdG IQGRh ≈dG É¡ª«∏°ùJ ºà«°S á«∏«ªμàdG

 áÑ∏£dG ÉæFÉæH’ áÄ«¡e áÑ∏£dG ÉæFÉæH’ áÄ«¡e
 áë°üdGh  ∫ó©dG  äGQGRh  ≈dG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH  á«∏NGódG  ôjRh  ¬LƒJh áë°üdGh  ∫ó©dG  äGQGRh  ≈dG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH  á«∏NGódG  ôjRh  ¬LƒJh
 AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh ádhòÑªdG Oƒ¡édG ≈∏Y ø«Yƒ£àªdG ÉæFÉæHG ≈dGh á«HôàdGh AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh ádhòÑªdG Oƒ¡édG ≈∏Y ø«Yƒ£àªdG ÉæFÉæHG ≈dGh á«HôàdGh
 á«æeC’G  á°ù°SDƒªdG ¿CG GócDƒe, ™«ªédG ¢SƒØf ≈a ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc …òdGh á«æeC’G  á°ù°SDƒªdG ¿CG GócDƒe, ™«ªédG ¢SƒØf ≈a ôKC’G ≠dÉH ¬d ¿Éc …òdGh
 ƒª°ùd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a »WGô≤ªjódG ¬eÉ¶fh øWƒ∏d k ÉYQO π¶à°S ƒª°ùd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a »WGô≤ªjódG ¬eÉ¶fh øWƒ∏d k ÉYQO π¶à°S

.ø«eC’G √ó¡Y »dh ƒª°Sh OÓÑdG ô«eCG.ø«eC’G √ó¡Y »dh ƒª°Sh OÓÑdG ô«eCG
 ’ÉÑbEG  â¶M’  å«M  ¿Éé∏dG  øe  OóY  ≈∏Y ’ÉÑbEG  â¶M’  å«M  ¿Éé∏dG  øe  OóY  ≈∏Y  " "á°SÉ«°ùdGá°SÉ«°ùdG"  âdÉL  ,ÉgQhóH âdÉL  ,ÉgQhóH
 ´Gôàb’G ÜÉH íàa ™ªa ,ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH á«∏°UC’G áæé∏dG »a ÉØ«ãc ´Gôàb’G ÜÉH íàa ™ªa ,ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH á«∏°UC’G áæé∏dG »a ÉØ«ãc
 øªMôdG  óÑY  ÜÉgƒdG  óÑY  á°SQóe  áæéd  äó¡°T  k ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  »a øªMôdG  óÑY  ÜÉgƒdG  óÑY  á°SQóe  áæéd  äó¡°T  k ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  »a
 πÑb øe k ÉØ«ãc k’ÉÑbG ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH ,ø«æÑ∏d á«FGóàH’G ¢SQÉØdG πÑb øe k ÉØ«ãc k’ÉÑbG ºdÉ°ùdG ìÉÑ°U á≤£æªH ,ø«æÑ∏d á«FGóàH’G ¢SQÉØdG
 á«∏«ªμàdG  äÉHÉîàfÓd  ´Gôàb’G  á«∏ªY »a  º¡JGƒ°UCÉH  A’OEÓd  ø«ÑNÉædG á«∏«ªμàdG  äÉHÉîàfÓd  ´Gôàb’G  á«∏ªY »a  º¡JGƒ°UCÉH  A’OEÓd  ø«ÑNÉædG

.á°ùeÉîdG á«HÉîàf’G IôFGódG »a.á°ùeÉîdG á«HÉîàf’G IôFGódG »a
 ,øeC’G ∫ÉLQ πÑb øe ø«ÑNÉædG êhôNh ∫ƒNO º«¶æJ ø°ùM k Éàa’ ¿Éch ,øeC’G ∫ÉLQ πÑb øe ø«ÑNÉædG êhôNh ∫ƒNO º«¶æJ ø°ùM k Éàa’ ¿Éch
 πÑb  øe  IQOÉ°üdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  Ghó`̀ cCG  øjòdG πÑb  øe  IQOÉ°üdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’G  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  Ghó`̀ cCG  øjòdG
 ,IQGôëdG  äÉLQO  ¢SÉ«b  å«M  øe  ,ø«ÑNÉædG  ≈∏Y  á«ë°üdG  äÉ£∏°ùdG ,IQGôëdG  äÉLQO  ¢SÉ«b  å«M  øe  ,ø«ÑNÉædG  ≈∏Y  á«ë°üdG  äÉ£∏°ùdG
 áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  k ÉXÉØM  ΩÉªμdG  AGó`̀JQGh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdGh áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  k ÉXÉØM  ΩÉªμdG  AGó`̀JQGh  ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdGh

.á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG.á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG
 ádƒÑ¡ªdG ¿Ééd ™ªéJ PEG á«HÉîàf’G á«∏ª©dG AóH òæeh ,π°üàe ¥É«°S »a ádƒÑ¡ªdG ¿Ééd ™ªéJ PEG á«HÉîàf’G á«∏ª©dG AóH òæeh ,π°üàe ¥É«°S »a
 á°ü°üîe äÉYÉb ≈∏Y ø«YRƒe ø«à«Yôah ø«à«∏°UCG ø«àæéd ¢SÉ£æØdGh á°ü°üîe äÉYÉb ≈∏Y ø«YRƒe ø«à«Yôah ø«à«∏°UCG ø«àæéd ¢SÉ£æØdGh

á°SÓ°S πμH "á«∏«ªμàdG äÉHÉîàf’G" »a º¡JGƒ°UCÉH GƒdOCG "á°ùeÉîdG" ƒÑNÉf

��  (Öæ°TƒHCG ΩÉ°ùHh »°Sôe óªëe `ôjƒ°üJ)   ø«ÑNÉædG øe Iô«Ñc OGóYCG

��  ¿Éé∏dG ióMEG kGó≤Øàe ìÉÑ°üdG π°SÉH.O ï«°ûdG áë°üdG ôjRh

��  ¿Éé∏dG ióMEG »a øeC’G ∫ÉLQ ��  ¬Jƒ°üH »dój ø«ÑNÉædG óMCG

��  ø¡JGƒ°UCÉH A’OE’G QÉ¶àfÉH äÉÑNÉf

º s¶æeh RÉàªe πμ°ûH ô«°ùJ á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ¿CG ócCGh ¿Éé∏dG QÉ≤e ó s≤ØJ

��      :…hGôëÑdG Ihôe ` âÑàc

 ™°Vh  ìÉÑ°üdG  π°SÉH  QƒàcódG  ï«°ûdG  áë°üdG  ôjRh  ócCG ™°Vh  ìÉÑ°üdG  π°SÉH  QƒàcódG  ï«°ûdG  áë°üdG  ôjRh  ócCG
 ócCÉà∏d  ,IOó°ûe  á«FÉbh  äGAGôLGh  á∏eÉ°T  á«ë°U  á£N ócCÉà∏d  ,IOó°ûe  á«FÉbh  äGAGôLGh  á∏eÉ°T  á«ë°U  á£N
 Gòg  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  äÉ¡édGh  ø«ÑNÉædG  áeÓ°S  ø`̀e Gòg  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  äÉ¡édGh  ø«ÑNÉædG  áeÓ°S  ø`̀e
 äGQGO’G øe ójó©dG ácQÉ°ûªH ∂dPh ,»HÉîàf’G ¢Sô©dG äGQGO’G øe ójó©dG ácQÉ°ûªH ∂dPh ,»HÉîàf’G ¢Sô©dG
 ádÉM …’ ÉÑ°ùëJ ,áë°üdG  IQGRƒH á°üàîªdG  äÉYÉ£≤dGh ádÉM …’ ÉÑ°ùëJ ,áë°üdG  IQGRƒH á°üàîªdG  äÉYÉ£≤dGh

 .áFQÉW á«ë°U .áFQÉW á«ë°U
 √ó≤ØJ  ∫ÓN  »aÉë°U  íjô°üJ  »a  ìÉÑ°üdG  ôjRƒdG  ∫Ébh √ó≤ØJ  ∫ÓN  »aÉë°U  íjô°üJ  »a  ìÉÑ°üdG  ôjRƒdG  ∫Ébh
 á«∏ª©dG  ¿EG  :á°ùeÉîdG  IôFGódG  »a  á«HÉîàf’G  ¿Éé∏dG á«∏ª©dG  ¿EG  :á°ùeÉîdG  IôFGódG  »a  á«HÉîàf’G  ¿Éé∏dG
 øe AõL É¡fGh  ,º¶æeh RÉàªe πμ°ûH  ô«°ùJ  á«HÉîàf’G øe AõL É¡fGh  ,º¶æeh RÉàªe πμ°ûH  ô«°ùJ  á«HÉîàf’G
 Égƒæe ,É¡H õà©fh ôîØf »àdG âjƒμdG »a Éæà«WGô≤ªjO Égƒæe ,É¡H õà©fh ôîØf »àdG âjƒμdG »a Éæà«WGô≤ªjO
 Ö«ÑWh  ¢Vôªe   Ö«ÑWh  ¢Vôªe  200200  ø`̀Y  ójõj  É`̀e  ¢ü«°üîJ  ≈``dEG ø`̀Y  ójõj  É`̀e  ¢ü«°üîJ  ≈``dEG
 á«MÉÑ°U ø«àHƒf ≈∏Y ø«ª°ù≤e ÇQGƒW »æah ∞©°ùeh á«MÉÑ°U ø«àHƒf ≈∏Y ø«ª°ù≤e ÇQGƒW »æah ∞©°ùeh
 .áFQÉ£dG ä’ÉëdGh á«ë°üdG äÉeóîdG á«£¨àd á«FÉ°ùeh .áFQÉ£dG ä’ÉëdGh á«ë°üdG äÉeóîdG á«£¨àd á«FÉ°ùeh

 ∫ÉÑ≤à°S’  á°SQóe   ∫ÉÑ≤à°S’  á°SQóe  2727 ¢ü«°üîJ  ≈`̀dEG  ìÉÑ°üdG  QÉ°TCGh ¢ü«°üîJ  ≈`̀dEG  ìÉÑ°üdG  QÉ°TCGh
 ø«ÑNÉædG  ∫ÉÑ≤à°S’  á°SQóe  É¡æ«H  ø`̀e  ,ø«ÑNÉædG ø«ÑNÉædG  ∫ÉÑ≤à°S’  á°SQóe  É¡æ«H  ø`̀e  ,ø«ÑNÉædG
 1414  ¢ü«°üîJ  øY  Ó°†a  , ¢ü«°üîJ  øY  Ó°†a  ,"1919-ó«aƒc-ó«aƒc"`H  ø«HÉ°üªdG`H  ø«HÉ°üªdG

 .á«HÉîàf’G QÉ≤ªdG ≈∏Y áYRƒe ±É©°SEG IQÉ«°S .á«HÉîàf’G QÉ≤ªdG ≈∏Y áYRƒe ±É©°SEG IQÉ«°S
 ´ƒ£ªdG  óªMCG  .O  ihó©dG  ™æe IQGOG  ôjóe ócCG  ,√QhóH ´ƒ£ªdG  óªMCG  .O  ihó©dG  ™æe IQGOG  ôjóe ócCG  ,√QhóH
 á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  »a  ácQÉ°ûª∏d  áeÉàdG  ájRƒ¡édG á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  »a  ácQÉ°ûª∏d  áeÉàdG  ájRƒ¡édG
 OGó©à°SÓd  Gõcôe  OGó©à°SÓd  Gõcôe 1515 ¢ü«°üîJ  ≈dEG  Gô«°ûe ,á«∏«ªμàdG ¢ü«°üîJ  ≈dEG  Gô«°ûe ,á«∏«ªμàdG
 1414h  áFQÉW  ä’É`̀M  …G  ∫ÉÑ≤à°S’  ,äÉHÉîàfÓd  »Ñ£dGh  áFQÉW  ä’É`̀M  …G  ∫ÉÑ≤à°S’  ,äÉHÉîàfÓd  »Ñ£dG
 øY Ó°†a ,äÉHÉîàf’G á«£¨àd â°ü°üN ±É©°SG IQÉ«°S øY Ó°†a ,äÉHÉîàf’G á«£¨àd â°ü°üN ±É©°SG IQÉ«°S
 2727 ÉgOóYh á«HÉîàfG á°SQóe πc »a IOÉ«Y ¢ü«°üîJ ÉgOóYh á«HÉîàfG á°SQóe πc »a IOÉ«Y ¢ü«°üîJ

.ÉfhQƒc ≈°VôªH á°UÉN IOÉ«Y É¡æ«H øe IOÉ«Y.ÉfhQƒc ≈°VôªH á°UÉN IOÉ«Y É¡æ«H øe IOÉ«Y
 3  ≈`̀dEG   ≈`̀dEG  2  ø«H  Ée  â°ü°üN  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ±É°VCGh ø«H  Ée  â°ü°üN  áë°üdG  IQGRh  ¿CG  ±É°VCGh
 á°SQóeh IOÉ«Y πc »a äÉ°VôªªdG ÖfÉL ≈dEG ø«Ø©°ùe á°SQóeh IOÉ«Y πc »a äÉ°VôªªdG ÖfÉL ≈dEG ø«Ø©°ùe
 á«ë°U  äÉWGôà°TGh  äGAGôLG  ≥«Ñ£J  GócDƒe  ,á«HÉîàfG á«ë°U  äÉWGôà°TGh  äGAGôLG  ≥«Ñ£J  GócDƒe  ,á«HÉîàfG
 ≈∏Y  ®ÉØëdG  ºK  øeh  ihó©dG  π≤f  Öæéàd  ,IOó°ûe ≈∏Y  ®ÉØëdG  ºK  øeh  ihó©dG  π≤f  Öæéàd  ,IOó°ûe
 äÉ¡édG øe äÉHÉîàf’G »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«ÑNÉædG áë°U äÉ¡édG øe äÉHÉîàf’G »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«ÑNÉædG áë°U

 .áaÉc á«eƒμëdG .áaÉc á«eƒμëdG
 ™æe  IQGOG  øe  ø«°üàîe  ácQÉ°ûe  ≈dEG  ´ƒ£ªdG  √ƒfh ™æe  IQGOG  øe  ø«°üàîe  ácQÉ°ûe  ≈dEG  ´ƒ£ªdG  √ƒfh
 äÉWGôà°T’G ´ÉÑJÉH ™«ªédG ΩGõàdG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ihó©dG äÉWGôà°T’G ´ÉÑJÉH ™«ªédG ΩGõàdG ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ihó©dG
 øe  ,áë°üdG  IQGRh  É¡à°Vôa  »àdG  á«ë°üdGh  á«FÉbƒdG øe  ,áë°üdG  IQGRh  É¡à°Vôa  »àdG  á«ë°üdGh  á«FÉbƒdG
 ÖfÉL  ≈dEG  ,…ó°ùédG  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’Gh  ΩÉªμdG  AGó`̀JQG ÖfÉL  ≈dEG  ,…ó°ùédG  óYÉÑàdÉH  ΩGõàd’Gh  ΩÉªμdG  AGó`̀JQG
 á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≈∏Y ¬jƒæà∏d ájOÉ°TQG äÉMƒd ™°Vh á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ≈∏Y ¬jƒæà∏d ájOÉ°TQG äÉMƒd ™°Vh

 .øjó«dG äGô¡£eh äÉª≤©e ô«aƒJh É¡YÉÑJG ÖLGƒdG .øjó«dG äGô¡£eh äÉª≤©e ô«aƒJh É¡YÉÑJG ÖLGƒdG
 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG IQGOG ôjóe äQÉ°TCG ,É¡ÑfÉL øe á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG IQGOG ôjóe äQÉ°TCG ,É¡ÑfÉL øe
 á°ü°üîªdG   á°ü°üîªdG  2727  `dG  äGOÉ«©dG  ¿CG  ≈dEG  Ö«Ñ°†dG  ÉæjO .O  `dG  äGOÉ«©dG  ¿CG  ≈dEG  Ö«Ñ°†dG  ÉæjO .O
 ∫ÉLô∏d IOÉ«Y  ∫ÉLô∏d IOÉ«Y 1313h á«°ù«FQ IOÉ«Y É¡æ«H øe äÉHÉîàfÓdh á«°ù«FQ IOÉ«Y É¡æ«H øe äÉHÉîàfÓd
 ≈°Vôªd  IOÉ«Y ≈dG  áaÉ°V’ÉH  AÉ°ùæ∏d  iôNCG  IOÉ«Y  ≈°Vôªd  IOÉ«Y ≈dG  áaÉ°V’ÉH  AÉ°ùæ∏d  iôNCG  IOÉ«Y 1313h
 á«£¨àd  á«ë°üdG  á£îdG  ¿CÉ`̀H  ágƒæe  , á«£¨àd  á«ë°üdG  á£îdG  ¿CÉ`̀H  ágƒæe  ,"1919  ó«aƒc ó«aƒc"
 øe  ójó©dG  ácQÉ°ûªH  âªJ  á«∏«ªμàdG  äÉHÉîàf’G øe  ójó©dG  ácQÉ°ûªH  âªJ  á«∏«ªμàdG  äÉHÉîàf’G
 ,á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IQGOEG  É¡æe  á«ë°üdG  äGQGO’G ,á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IQGOEG  É¡æe  á«ë°üdG  äGQGO’G
 áÄ«¡dGh ihó©dG ™æe ,á«FÉbƒdG áë°üdG ,á«Ñ£dG ÇQGƒ£dG áÄ«¡dGh ihó©dG ™æe ,á«FÉbƒdG áë°üdG ,á«Ñ£dG ÇQGƒ£dG

.á«°†jôªàdG.á«°†jôªàdG

±É©°SEG IQÉ«°S 14h ¢Vôªeh Ö«ÑW 200 :ìÉÑ°üdG �  ¿CG  á«àjƒμdG  á«aÉØ°ûdG  á«©ªL  äó`̀cCG ¿CG  á«àjƒμdG  á«aÉØ°ûdG  á«©ªL  äó`̀cCG
 »a  ó`̀MGh  í°Tôe  QÉ«àN’  ´Gôàb’G  á«∏ªY »a  ó`̀MGh  í°Tôe  QÉ«àN’  ´Gôàb’G  á«∏ªY
 ¢ù∏ée  ájƒ°†©d  á«∏«ªμàdG  äÉHÉîàf’G ¢ù∏ée  ájƒ°†©d  á«∏«ªμàdG  äÉHÉîàf’G
 »©jô°ûàdG π°üØ∏d á°ùeÉîdG IôFGódÉH áeC’G »©jô°ûàdG π°üØ∏d á°ùeÉîdG IôFGódÉH áeC’G
 á«HÉ«°ùfG  IQƒ°üH  ô«°ùJ  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG á«HÉ«°ùfG  IQƒ°üH  ô«°ùJ  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG
 ádhódG äÉ¡L ø«H ¿hÉ©àdG π°†ØH áª¶æeh ádhódG äÉ¡L ø«H ¿hÉ©àdG π°†ØH áª¶æeh
 ø«ÑNÉædGh  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ≈∏Y  áaô°ûªdG ø«ÑNÉædGh  äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀f’G  ≈∏Y  áaô°ûªdG

.ø«ë°TôªdGh.ø«ë°TôªdGh
 ΩÉ«g  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  âdÉbh ΩÉ«g  á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  âdÉbh
 ¢ùeG (Éfƒc) á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd á∏jhódG ¢ùeG (Éfƒc) á«àjƒμdG AÉÑfC’G ádÉcƒd á∏jhódG
 »a á«©ªédG AÉ°†YCG øe ≥jôØd ádƒL Ö≤Y »a á«©ªédG AÉ°†YCG øe ≥jôØd ádƒL Ö≤Y
 á≤£æªH ∑QÉÑªdG ºdÉ°S ájƒfÉK ´GôàbG õcôe á≤£æªH ∑QÉÑªdG ºdÉ°S ájƒfÉK ´GôàbG õcôe

 Iô«ÑμdG  äÓ«¡°ùàdG  ßM’ ≥jôØdG  ¿EG  ábôdG Iô«ÑμdG  äÓ«¡°ùàdG  ßM’ ≥jôØdG  ¿EG  ábôdG
 »a  áë°üdGh  á«∏NGódGh  ∫ó©dG  äGQGRh  øe »a  áë°üdGh  á«∏NGódGh  ∫ó©dG  äGQGRh  øe
 á«HÉîàf’G  ¿Éé∏d  ø«ÑNÉædG  ∫ƒNO  º«¶æJ á«HÉîàf’G  ¿Éé∏d  ø«ÑNÉædG  ∫ƒNO  º«¶æJ
 ≈àM  âjƒ°üàdÉH  »æWƒdG  º¡ÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d ≈àM  âjƒ°üàdÉH  »æWƒdG  º¡ÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d

.ô°ùjh ádƒ¡°S πμH õcGôªdG øe º¡LhôN.ô°ùjh ádƒ¡°S πμH õcGôªdG øe º¡LhôN
 ¢UôM äó°UQ á«©ªédG ¿CG á∏jhódG âaÉ°VCGh ¢UôM äó°UQ á«©ªédG ¿CG á∏jhódG âaÉ°VCGh
 äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ≈∏Y ¿Éé∏dG »a ø«ªFÉ≤dG äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ≈∏Y ¿Éé∏dG »a ø«ªFÉ≤dG
 ø«ÑNÉædG ájƒg øe ócCÉàdG Éª«°S’ á«fƒfÉ≤dG ø«ÑNÉædG ájƒg øe ócCÉàdG Éª«°S’ á«fƒfÉ≤dG
 â¶M’  Éªc  º¡YGôàbG  AÉ`̀æ`̀KCG  äÉÑNÉædGh â¶M’  Éªc  º¡YGôàbG  AÉ`̀æ`̀KCG  äÉÑNÉædGh
 ≈∏Y ócDƒJ »àdG ájOÉ°TQE’G äÉMƒ∏dG ∞«ãμJ ≈∏Y ócDƒJ »àdG ájOÉ°TQE’G äÉMƒ∏dG ∞«ãμJ
 …C’  äÉ≤°ü∏e  hCG  äÉfÓYEG  …CG  ™°Vh  ΩóY …C’  äÉ≤°ü∏e  hCG  äÉfÓYEG  …CG  ™°Vh  ΩóY

.ájOÉ«ëdG CGóÑªd ÉfÉª°V í°Tôe.ájOÉ«ëdG CGóÑªd ÉfÉª°V í°Tôe

ΩÉ¶àfGh á«HÉ«°ùfG :"á«aÉØ°ûdG"

 kGõcôe  kGõcôe 1515 :´ƒ£ªdG :´ƒ£ªdG
 »Ñ£dG OGó©à°SÓd »Ñ£dG OGó©à°SÓd

 ócCÉà∏d IO qó°ûe äGAGôLEGh ócCÉà∏d IO qó°ûe äGAGôLEGh
äÉWGôà°T’G ´ÉÑJG øeäÉWGôà°T’G ´ÉÑJG øe

 ¢ü«°üîJ :Ö«Ñ°†dG ¢ü«°üîJ :Ö«Ñ°†dG
 "ÉfhQƒcÉfhQƒc" ≈°Vôªd IOÉ«Y ≈°Vôªd IOÉ«Y
 áØ°UÉæe ø«ÑNÉæ∏d  áØ°UÉæe ø«ÑNÉæ∏d 2626h

AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ø«HAÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ø«H

(5 ¢U ™Ñàj)

ziad
Rectangle




































































