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رابع دولة خليجية ..ومطالب بالحزم في البحرين

عمان تصدر قانونً بسحب الجنسية عن محرضي اإرهاب
>

كتبت  -سلسبيل وليد:

اٴٍٱت ـ��٭ّٵة ٘ٱاٲ إ��٬ٽ اچٰاغات اٙ٬ػبځ��ة ا٬ٱتر��طة ٺا٬برػڀٳ ٺضٺ٬ة
ا٩٬ٻڀ��ت بإوطاغٸا ٤اٴٻٴاً جطڀطاً ٬٭حٵف��ځة ،ذځث أ٘٭ٵت ٤ب ٫أڀاٮ تٙطڀډت
٘٭ٽ ا٥٬اٴٻٲ٬ ،ت٩ٻٲ بع ٧٬غابٗ ضٺ٬ة ش٭ځحځة ت٥ٵٳ ـ��رب ا٬حٵف��ځة ٬ٱٳ
ڀرػي ٘٭ٽ اچغٸاب أٺ ڀٍػ بٱى٭رة ا٬طٺ٬ة.
ٺتٍٱٳ ا٥٬اٴٻٲ اٙ٬ٱاٴٿ ا٬حطڀط «تف�� ُ٥ا٬حٵفځة اٙ٬ٱاٴځة ٘ٳ اٙ٬ٱاٴٿ
بى��١ة أو٭ځة إظا ثب��ت أٴٷ :ڀٵتٱٿ إ��٬ٽ جٱا٘ة أٺ ذ��ؽب أٺ تٵٕځٯ ڀٙتٵ٣
ٰباضئ أٺ ٘٥ائط تٍػ بٱى٭رة ٘ٱاٲ ،ڀٙٱ٬ ٫ىا٬د ضٺ٬ة ٰٙاضڀة تٙٱٌ ٫ط
ٰى٭رة ٘ٱاٲ».
ٺواض ٢ذٍػة واذب ا٬حډ٬ة ا٬ٱ٭ ٧ذٱط بٳ ٘ځفٽ آ ٪ش٭ځ١ة ٘اٸ ٫ا٬بډض
ا٬ٱ١طټ ٠أوطغ ا٥٬اٴٻٲ غ٤ٯ (٬ )21فٵة  2014بتٙطڀ ٫ب ًٙأذ٩اٮ ٤اٴٻٲ
ا٬حٵفځة ا٬برػڀٵځة ٙ٬اٮ  ،1963جاء ٠ځٷ ٰاضة ( )10ڀحٻؼ بٱػـٻٮ بٵا ًء ٘٭ٽ
٘ػي ٺؼڀػ ا٬طاش٭ځة ٺبٙط ٰٻا٥٠ة ٰح٭ؿ ا٬ٻؼغاء إـ٥اَ ا٬حٵفځة ا٬برػڀٵځة
٘ٱ��ٳ ڀتٱت��ٗ بٹا ٠ٿ أپ ٰٳ ا٬ر��اڈت اڂتځة( :ب) إظا ـ��ا٘ط أٺ اٴصػَ ٠ٿ
شطٰة ضٺ٬ة ٰٙاضڀة (ج) إظا تف��بب ٠ٿ اچٌػاغ بٱىا٬د ا٬ٱٱ٭٩ة أٺ تىػٞ
تىػ٠اً ڀٵا ً٤ٺاجب ا٬ٻڈء ٬ٹا.
٠ٿ ذځٳ ٺغض ٠ٿ ٤اٴٻٲ ا٬حٵفځة اچٰاغاتٿ ٰاضة (« )16تفرب ا٬حٵفځة ٘ٳ

ا٬ٱتحٵ��ؿ ٠ٿ ا٬راڈت ا٬تا٬ځة  -:إظا أتٿ ٘ٱ ً
ډ ڀ��ٙط شّػاً ٘٭ٽ أٰٳ ا٬طٺ٬ة
ٺـډٰتٹا أٺ لػٖ ٠ٿ ظ.»٧٬
ٺٺغض ��٠ٿ ٤اٴٻٲ ا٬حٵف��ځة ا٩٬ٻڀت��ٿ ا٬ٱ��اضة ( )13ڀحٻؼ بٱػـ��ٻٮ – بٵاء
٘٭ٽ ٘ػي ٺؼڀػ ا٬طاش٭ځة – ـ��رب ا٬حٵف��ځة ا٩٬ٻڀتځة ٰ��ٳ ا٩٬ٻڀتٿ ا٬عپ
٨ف��ب ا٬حٵف��ځة ا٩٬ٻڀتځة با٬تّبځ ٣ڄذ٩اٮ ا٬ٱ��ٻاض  4ٺ 5ٺ 7ٺٰ 8ٳ ٸعا
ا٥٬اٴ��ٻٲ ٺظ٠ ٧٬ٿ ا٬راڈت اڂتځة 4- :إظا اـ��تط٘ت ٰى٭ر��ة ا٬طٺ٬ة اٙ٬٭ځا
أٺ أٰٵٹ��ا ا٬صاغجٿ ظ .٧٬ٺڀحٻؼ ٠ٿ ٸعٶ ا٬را٬ة ـ��رب ا٬حٵف��ځة ا٩٬ٻڀتځة
ٰٱٳ ڀ٩ٻٲ ٤ط ٨ف��بٹا ٰٙٷ بّػڀ ٣ا٬تبٙځ��ة 5- ،إظا تٻا٠ػت ا٬طڈئ٬ ٫طټ
ا٬حٹات ا٬ٱصتىة ٘٭ٽ ٤ځاٰٷ با٬تػٺڀج ٬ٱباضئ ٰٳ ل��أٴٹا ت٥ٻڀً ا٬ٵٕاٮ
اڈ٤تى��اضپ أٺ اڈجتٱا٘��ٿ ��٠ٿ ا٬بډض أٺ ٘٭��ٽ اٴتٱائٷ إ٬ٽ ٸځئة ـځاـ��ځة
أجٵبځة .ٺڀحٻؼ ٠ٿ ٸعٶ ا٬را٬ة ـ��رب ا٬حٵف��ځة ا٩٬ٻڀتځ��ة ٰٱٳ ڀ٩ٻٲ ٤ط
٨فبٹا ٰٙٷ بّػڀ ٣ا٬تبٙځة.
ٺلٱ٭ت ا٬ٱاضة ( )14ڀحٻؼ بٱػـٻٮ – بٵاء ٘٭ٽ ٘ػي غئځؿ ضٺائػ ا٬مػِة
ٺاڄٰٳ اٙ٬اٮ ،إـ٥اَ ا٬حٵفځة ا٩٬ٻڀتځة ٘ٳ ٰ ٫٨ٳ ڀتٱتٗ بٹا ٠ٿ ا٬راڈت
اڂتځ��ة - :إظا ٘ٱ��٬ ٫ٱى٭رة ضٺ٬ة أجٵبځة ٺٸٿ ٠ٿ ذا��٬ة ذػب ٰٗ ا٩٬ٻڀت
أٺ ٨اٴت اٙ٬ډ٤ات ا٬فځاـ��ځة ٤ط ّٙ٤ت ٰٙٹا 3- ،إظا ٨اٴت إ٤اٰتٷ اٙ٬اضڀة
��٠ٿ ا٬صاغج ٺاٴٍٯ إ��٬ٽ ٸځئة ٰٳ أٜػاٌٹ��ا اٙ٬ٱ٘ ٫٭��ٽ ت٥ٻڀً ا٬ٵٕاٮ

اڈجتٱا٘��ٿ أٺ اڈ٤تىاضپ ٬٭٩ٻڀت ،أٺ وطغ ذ��٩ٯ بإضاٴتٷ ٠ٿ جػائٯ ڀٵه
ا٬ر٩ٯ ٘٭ٽ أٴٹا تٱؿ ٺڈءٶ ٬بډضٶ.
ٺِا٬ب ذ٥ٻ٤ځٻٲ ٺٴمّاء بإٴ١اظ ا٥٬اٴٻٲ برٰ ٫٨ ٣ٳ ڀتفبب ٠ٿ اچٌػاغ
بٱىا��٬د ا٬ٱٱ٭٩ة أٺ تىػ ٞتىػ٠اً ڀٵا ً٤ٺاجب ا٬ٻڈء ٬ٹا ،بٱٻجب ذ٩ٯ
ٍ٤ائ��ٿ ،ٺإـ��٥اَ ا٬حٵف��ځات ٰٵٹٯ با٘تباغٸ��ٯ ڀتىطغٺٲ أٺ��٬ٽ ا١٬ئات
ا٬ٻاجب ـ��رب ا٬حٵفځات ٰٵٹا ٺٸٿ «ا٬ٱرػٌٻٲ ٘٭ٽ اچغٸاب»ٰ ،مځػڀٳ
إ٬ٽ أٴٹٯ ڀٵطغجٻٲ ترت بٵط ا٬صځاٴة إٙ٬ٱٽ ٬ٱفاـٹٯ بأٰٳ ا٬ٱٱ٭٩ة».
ٺ٤ا٬ٻا ٠ٿ تىػڀرات ـاب٥ٷ »�٬ا٬ٻِٳ» إٲ «ا٬ىٱت ٘ٵٹٯ ڀؽڀط ٰٳ أ٘ٱا٪
اٙ٬ٵ�� ٟٺاچغٸاب ا٬تٿ تم��ٹطٸا ا٬برػڀ��ٳ ،شىٻواً أٴٹ��ٯ ٰتٻغِٻٲ ٠ٿ
ا٬ترػڀً ٺاـتٝډ ٪ا٬ٱٵابػ ا٬طڀٵځة ٠ٿ تأ٬ځب ا٬مباب ٺجػٸٯ إ٬ٽ اٙ٬ٵ.»ٟ
ٺل��طضٺا ٘٭��ٽ أٲ «إـ��٥اَ ا٬حٵف��ځات ڀحب أٲ ڀم��ٱ��ٰ ٫٨ ٫ٳ تٻغَ
با٬ترػڀً ٘٭ٽ اٙ٬ٵ ٟأٺ اچغٸاب بأپ ل��ٰ ٫٩ٳ اڄل��٩ا ،»٪ٺ٤ا٬ت ٍ٘ٻ
ٰح٭��ؿ ا٬م��ٻغټ ا٬ٱراٰځة جٱځ٭ة ـ��٭ٱاٲ إٲ ا٬برػڀٳ أو��طغت ٰٳ ٤ب٫
٠ٿ ا٬طٺغ ا٬تم��ػڀٙٿ ا٬ف��اب٤ ٣اٴٻٲ ذٱاڀة ا٬ٱحتٱٗ ٰٳ اڄ٘ٱا ٪اچغٸابځة
ٺأّ٘ٽ ا٬ر٬ ٣٭٥اٌٿ بف��رب ا٬حٵف��ځةٍٰ ،ځ١ة أٴٷ ٺبٵ��اء ٘٭ٽ ا٬تٙطڀ٫
ذ٩ٱت ا٬ٱر٩ٱځة ـ��اب٥اً بإـ��٥اَ ا٬حٵف��ځة ٘ٳ ا٬عڀٳ ثبت تٻغِٹٯ ٠ٿ
اڄ٘ٱا ٪اچغٸابځة.

المختصون بـ«الصحية» يشاركون في حمات الحج

البعثة الطبية تدعو الحجاج
للفحص الطبي وأخذ التطعيمات
ض٘��ا غئځؿ ا٬٭حٵة ا٬تٵف��ځ٥ځة ڄ٘ٱا ٪بٙثة ا٬ر��ج اّ٬بځة بٻؼاغة
ا٬ىرة ض٘.٭ٿ ا٬ب٥اغة ،ا٬ػاٜبځٳ ٠ٿ تأضڀة ٰٵاـ ٧ا٬رج إ٬ٽ ٌػٺغة
ٰػاجٙة ا٬ٱػا��٨ؽ ا٬ىرځة بٱٵاِ٥ٹٯ چج��ػاء ا١٬رٻوات اّ٬بځة
ا٬ډؼٰة ،ٺأشع ا٬تّٙځٱات ا٬صاوة بٱٻـٯ ا٬رج ٺاـتډٮ ا٩٬تځب
ا٬ىرٿ ٬٭رج ٺاٙ٬ٱػة ٺ٤ػاءة ٰا بٷ ٰٳ إغلاضات ٺتٙ٭ځٱات ورځة
ٸاٰةٰ ،مطضاً ٘٭ٽ أوراب اڄٰػاي ا٬ٱؽٰٵة ٨ا ٍُٝ٬ٺا٬ف٩ػپ
ٺأٰػاي ا٥٬٭ب ٺٜځػٸا؛ ٌػٺغة أشع اڄضٺڀة ا٬تٿ ڀف��تصطٰٻٴٹا
ٰٙٹٯ ٠ٿ غذ٭ة ا٬رج إ٬ٽ ا٬طڀاغ ا٬ٱ٥طـة.
ٺض٘ا ض.ا٬ب٥اغة أوراب ا٬رٱډت إ٬ٽ إ٤اٰة اٙ١٬ا٬ځات ٺا٬ٱراٌػات
ا٬ىرځة چغل��اض ا٬رحاج ا٬تابٙځٳ ٬ٹٯ ٘��ٳ اّ٬ػ ٢ا٬ٻ٤ائځة ا٬تٿ
ڀح��ب اتبا٘ٹا ٬تحٵ��ب اچوابة ب��أپ أٰػاي أٺ أٺبئ��ة ٰٙطڀة ڈ
��٤طغ اه ،ٺبا٬صىٻن ٰ��ػي ٠ځػٺؾ «ا٩٬ٻغٺٴ��ا» ٺ»اچڀبٻڈ»
ذځث ڈ ٍٰاض ٬ٹٱا ـ��ٻټ ا٬ٻ٤اڀة ا٬ىرځةٰ ،مځػاً إ٬ٽ أٲ ا٬٭حٵة
ا٬تٵف��ځ٥ځة ڄ٘ٱ��ا ٪بٙثة ا٬ر��ج اّ٬بځة بٻؼاغة ا٬ىرة ،ٺذف��ب
تٙ٭ځٱات ٺتٻجځٹات ٺؼڀػ ا٬ىرة واض ٢ا٬مٹابٿ ،ٺٺ٨ځ ٫ا٬ٻؼاغة
ض٘.ائمة بٻ٘ٵ ،٣تتٻاو ٫بمٰ ٫٩بالػ ٺٜځػ ٰبالػ ٰٗ ا٬ػاٜبځٳ
��٠ٿ تأضڀة ٠ػڀٍة ٰٵاـ�� ٧ا٬رج ٬ػٰ ٗ٠ف��تٻټ ٺ٘ځٹٯ ا٬ىرٿ،
ٺإغل��اضٸٯ إ٬ٽ أٸٯ ٺأِ ٫ٍ٠ػ ٢ا٬ٻ٤اڀة ٬رٱاڀة أٴ١ف��ٹٯ ٰٳ
اڄٰ��ػاي ٺاڄٺبئ��ة ا٬ٱٙطڀ��ة ٠ٿ ٰٻـ��ٯ ا٬رج أثٵ��اء تٻاجطٸٯ
با٬طڀاغ ا٬ٱ٥طـة.
ٺ٨م�� ٟض.ا٬ب��٥اغة أٲ ا٬ٱصتىځ��ٳ ب��ٻؼاغة ا٬ىر��ة ،ڀم��اغ٨ٻٲ
ٸ��عا اٙ٬اٮ ذٱډت ا٬رج ��٠ٿ اٙ١٬ا٬ځات ا٬ىرځ��ة ا٬تٿ ڀ٥ځٱٻٴٹا

٬رحاجٹٯ٬ ،ت٥طڀٯ اچغل��اضات ا٬ىرځة ،ضا٘ځ��اً أوراب ا٬رٱډت
چ٠اضة ا٬٭حٵة ا٬تٵف��ځ٥ځة بٻؼاغة ا٬ىرة بأٺ٤ات ٺتٻاغڀس ٺأٰا٨ٳ
إ٤اٰة ٰراٌػاتٹٯ ٺٙ٠ا٬ځاتٹٯ ا٬ىرځة ٬ځتٯ ا٬تٵفځ٬ ٣٭ٱماغ٨ة،
ٰم��ځػاً إ٬ٽ أٲ ظ ٧٬ڀأتٿ ٰٳ أج ٫ا٬تٻاو ٫ا٬ٱبالػ ٰٗ ا٬ػاٜبځٳ
٠ٿ تأضڀة ٰٵاـ�� ٧ا٬رج ٺبٹط ٞغٰ ٗ٠فتٻټ ا٬تٙاٺٲ بځٳ ذٱډت
ا٬ر��ج ٺا٬٭حٵتځٳ ا٬تٵف��ځ٥ځة ڄ٘ٱا ٪بٙثة ا٬ر��ج اّ٬بځة ٺاّ٬بځة
ببٙثة ٰٱ٭٩ة ا٬برػڀٳ ٬٭رج.
ٺ١٬ت ض.ا٬ب٥اغة ٬ٻجٻض ٨ثځػ ٰٳ ا٬ٱٙ٭ٻٰات ٺاچغل��اضات ا٬ىرځة
اٙ٬اٰة بى١رة ا٬٭حٵة ا٬تٵفځ٥ځة ڄ٘ٱا ٪بٙثة ا٬رج اّ٬بځة بٱٻٗ٤
ٺؼاغة ا٬ىرة اچ٩٬تػٺٴٿ ٰ ،www.moh.gov.bh/AR/Hajjتٱٵځاً
ٰ��ٳ ٨ا٠ة ا٬رٱډت ٺا٬رح��اج ٰتابٙة ا٬ٱٻ٬ ٗ٤ډـ��ت١اضة ٰٵٷ ،أٺ
ا٬تٻاو٘ ٫بػ و١رة ا٬٭حٵة ا٬تٵف��ځ٥ځة ٘٭ٽ ٰطاغ ا٬ف��ا٘ة ،ذځث
تػذب ا٬٭حٵة بحٱځٗ اڄـ��ئ٭ة ٺاڈـت١ف��اغات ٺا٬ٱ٥تػذات ا٬تٿ
ٰٳ ل��أٴٹا أٲ تػٰ ٗ٠ٳ ٰفتٻټ ا٬ٻ٘ٿ ا٬ىرٿ ٍ٬ځٻ ٞا٬ػذٱٳ،
ٰمځػاً إ٬ٽ أٴٷ ٺٰٳ أج ٫ا٬تٻاو ٫ٺا٬تٵفځ ٰٗ ٣ا٬٭حٵة ا٬تٵفځ٥ځة
بٻؼاغة ا٬ىرة چ٤اٰة اٙ١٬ا٬ځات ا٬ىرځة ،ڀٱ٩ٳ ڄوراب ا٬رٱډت
إغـ��ا ٪ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات ا٬ٱّ٭ٻبة (ٰ��٩اٲ ٺتاغڀس ٺٺ��٤ت اٙ١٬ا٬ځة –
اـ��ٯ اّ٬بځ��ب أٺ ا٬ٱم��اغ٠ ٦ٿ اٙ١٬ا٬ځ��ة ا٬ىرځة ٺغ��٤ٯ ٸات١ٷ
(٬٭تٵف��ځ – )٣اـ��ٯ ٺغ٤ٯ ٸات ٟا٬ٱٵف��٬ ٣٭ٙ١ا٬ځة با٬رٱ٭ة) ٘٭ٽ
ا٬بػڀط اچ٩٬تػٺٴٿ ٰ ،Hajj@health.gov.bhتٱٵځاً غئځؿ ا٬٭حٵة
ا٬تٵف��ځ٥ځة ڄ٘ٱا ٪بٙث��ة ا٬رج اّ٬بځة ا٬ىرة ٺا٬ف��ډٰة ٬رحاج
بځت اه ا٬رػاٮ ٺأٲ ڀؤضٺا ٰٵاـ٩ٹٯ بځفػ ٺـٹٻ٬ة إٲ لاء اه.

«التربية» :بدء تسكين طلبة
المستوى اأول الثانوي  24أغسطس
أ٘٭ٵ��ت ٺؼاغة ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځ��ٯ ٘��ٳ بطء
تف��٩ځٳ ِ٭ب��ة ا٬ٱف��تٻټ اڄٺ ٪ا٬ثاٴٻپ
با٬ٱ��طاغؾ ا٬ثاٴٻڀة ش��ډ ٪ا١٬تػة ٰٳ 24
أٜف��ّؿ ا٬را٬ٿ ذتٽ  4ـبتٱبػ ا٬ٱ٥ب،٫
ٰٳ ا٬ف��ا٘ة ا٬ثاٰٵة وباذ��اً ذتٽ ا٬ٻاذطة
ٔٹ��ػاً ��٠ٿ ٰطغـ��ة ا٬ٱٙػ��٠ة ا٬ثاٴٻڀ��ة

٬٭بٵات ،اـ��تٙطاضاً ٬٭ٙاٮ ا٬طغاـٿ ا٬حطڀط
.2015/2014
ٺأٺٌرت إضاغة ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ثاٴٻپ با٬ٻؼاغة،
٠ٿ بځاٲ ٬ٹ��ا أٰؿ ،أٲ ٘ٱ٭ځة ا٬تف��٩ځٳ
تتّ٭ب إذٍاغ ا٬بّا٤ة ا٬مصىځة ٬٭ّا٬ب،
ٺل��ٹاضة إتٱ��اٮ ا٬ٱػذ٭��ة اچ٘طاضڀ��ة،

ٺٴف��صة ٰٳ ٠اتٻغة ا٩٬ٹػب��اء ٬ٻ٬ٿ اڄٰػ،
ٺل��ٹاضة ا٬ٱٙاض٬ة با٬ٵفبة ّ٬٭بة ا٬تٙ٭ځٯ
ا٬صان ٺاّ٬٭بة ا٬ٻا٠طڀٳ٘ ،٭ٱاً أٲ ٘ٱ٭ځة
ا٬تف٩ځٳ تتٯ ذف��ب ا٬ٱحٱٙات ا٬ف٩ٵځة
ا٬تاب��ٙة ٰ ٫٩��٬طغـ��ة ثاٴٻڀ��ة ،ٺاّ٬ا٤ة
اڈـتځٙابځة ٬ت٭ ٧ا٬ٱطاغؾ.

ٙ٠ا٬ځة «ا٬ځٻٜا ..ٴٱُ ا٬رځاة» ٘٭ٽ شمبة ٰفػخ ٰطڀٵة لباب 2030

«اأعلى للمرأة» ينظم فعالية «اليوغا..
نمط الحياة» بمدينة شباب 2030
ٴٕٱت اڄٰاٴة اٙ٬اٰة ٬٭ٱح٭ؿ اڄ٘٭ٽ ٬٭ٱػأة بٱم��اغ٨ة ٬حٵة ا٬مباب
ٙ٠ا٬ځة «ا٬ځٻٜا ..ٴٱُ ا٬رځاة» ٘٭ٽ شم��بة ٰفػخ ٰطڀٵة لباب 2030
بٱػ٨ؽ ا٬برػڀٳ ا٬طٺ٬ٿ ٬٭ٱٙاغي ٺا٬ٱؤتٱػات ٺا٬تٿ تٵٕٱٹا ٘ ٫٨اٮ
ا٬ٱؤـف��ة اٙ٬اٰة ٬٭م��باب ٺا٬ػڀاٌة .ٺ٠ٿ بطاڀة اٙ١٬ا٬ځة ،تٯ ت٥طڀٯ
٘ػي ٰٻجؽ ٘ٳ ا٬ٱح٭ؿ اڄ٘٭ٽ ٬٭ٱػأة ٺٰا ڀ٥ٻٮ بٷ ٰٳ بػاٰج ٺٰماغڀٗ
تٵ١ځعاً ٬٭صّة ا٬ٻِٵځة ڈـتػاتځحځة ٴٹٻي ا٬ٱػأة ا٬برػڀٵځة ،ٺا٬ٱٻجٷ
٬٭ٱػأة ٺا٬ٱحتٱٗ ٺضٺغٶ ��٠ٿ ٘ٱ٭ځة إضٰاج اذتځاجات ا٬ٱػأة ٠ٿ بػٴاٰج
٘ٱ ٫ا٬ر٩ٻٰة .بٙطٸا ٤اٰت أشىائځة اٙ٬ډج با٬ځٻٜا ٠اِٱة ا٬ٱٵىٻغپ
بت٥طڀ��ٯ ٘ػي ٰت٩اٰ�� ٫ذٻ ٪أثػ ا٬ځٻ��ٜا ٘٭ٽ جٻضة ا٬رځاة با٬ٵف��بة
٬٭ػج ٫ٺا٬ٱػأة٨ ،ٱا ٤اٰت بتٙػڀ ٟا٬م��باب ٘٭ٽ أـاـځات ا٬ځٻٜا ا٬تٿ
تٙٱ٘ ٫٭ٽ تص١ځٌٝ ٟٻَ اٙ٬ٱ ،٫ٺاچغٸا ٢ا٬بطٴٿ ٺا٬حف��ٱاٴٿ ا٬عپ
ڀٙتػپ اچٴف��اٲ بف��بب ٨ثػة اٙ٬ٱ ،٫ٺ٤ط ل��ٱ٭ت اٙ١٬ا٬ځة إجػاء ٘طض
ٰٳ ا٬تحاغب اٙ٬ٱ٭ځة ٬ب ًٙا٬تٱاغڀٳ ٺا٬ٱٱاغـات ا٬بفځّة ا٬تٿ تٙٻض
بأث��ػ إڀحابٿ ٘٭ٽ ورة اچٴف��اٲ .ٺتٹط ٞٸعٶ اٙ١٬ا٬ځ��ة ٬تر٥ځ ٣أثػ
جٻضة ا٬رځاة ٌٱٳ ا٬صّة ا٬ٻِٵځة ٬ٵٹٻي ا٬ٱػأة ا٬برػڀٵځة (- 2013
٘ )2022بػ اڈغت٥اء بحٻاٴب ذځاة ا٬ٱػأة ٠ٿ ا٬ٱحاڈت ا٬ىرځة ٺا٬بځئځة
ٺاڈجتٱا٘ځة ٺا٬ٵ١فځة بٱا ڀٵ٩ٙؿ ٘٭ٽ اڄـػة ٺاٙ٬ځك بأٰاٲ ٺتٙؽڀؽ
أٴٱاَ أ ٫ٍ٠ا٬ٱٱاغـات ٰٳ شډ ٪تٻ٠ځػ شځاغات أ٨ثػ ٬٭ٱػأة.
جطڀػ با٬ع٨ػ أٲ ٰرىډت جٻضة ا٬رځاة ٌٱٳ ا٬صّة ا٬ٻِٵځة ٬ٵٹٻي
ا٬ٱ��ػأة ا٬برػڀٵځة تتٱرٻغ ذٻ ٪تٱ٩ځٳ ا٬ٱػأة ٰٳ ا٬تٱتٗ برځاة ٨ػڀٱة
ٺآٰٵة ٠ٿ جٱځٗ ٰػاذ٭ٹا اٙ٬ٱػڀة ،ٺتٙؽڀؽ ا٬ف��ډٰة ا٬ىرځة ٺا٬ٵ١فځة
ٰٳ شډٰ ٪تّ٭بات ترفځٳ جٻضة ذځاة ا٬ٱػأة ،ٺتٻـځٗ شځاغات اٙ٬ٱ٫
ا٬ٱتاذة ٬٭ٱػأة ٬ت٩ٻٲ ٤ځٱة ٍٰا٠ة ٠ٿ ا٬ٱحتٱٗ.

 20أغسطس طلبة «قائمة اانتظار»

«بوليتكنك» :غدً آخر يوم لتثبيت الطلبة المقبولين
ٴبٹ��ت غئځ��ؿ ٤ف��ٯ ا٬تف��حځ ٫ب٩٭ځة
ا٬برػڀ��ٳ ا٬ت٥ٵځة «بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬برػڀٳ»
ٸطټ ا٬ر٭ٻاجٿ ،اّ٬٭بة ا٬عڀٳ تف��٭ٱٻا
غـ��ائ ٫ت١ځ��ط ب٥بٻ٬ٹ��ٯ ��٠ٿ ا٩٬٭ځ��ة
٠ٿ ا١٬ى�� ٫ا٬طغاـ��ٿ اڄٺ��ٰ ٪ٳ اٙ٬اٮ
اڄ٨اضڀٱ��ٿ  ،2015 – 2014إ٬ٽ ٌػٺغة
تثبځت ٤بٻ٬ٹٯ ٺإتٱاٮ اچجػاءات ا٬ډؼٰة
ش��ډٰ ٪ٻ٘��ط أ٤ى��اٶ ��ٜطاً ا٬ثډث��اء 19
أٜف��ّؿ ا٬حاغپٰ ،م��ځػة إ��٬ٽ أٴٷ ٠ٿ
ذ��ا٘ ٪طٮ إتٱاٮ إج��ػاءات تثبځت ا٥٬بٻ٪
٠ٿ ا١٬تػة ا٬ٱرطضة ـځٙط اٙ٬ػي ٰ٭ٝځاً.
ٺأ٨طت ا٬ر٭ٻاجٿ إغـ��ا ٪غـ��ائ ٫ٴىځة
٤ىځػة « »SMSإ٬ٽ جٱځ��ٗ ا٬ٱت٥طٰځٳ
چ٘ډٰٹ��ٯ ب��٥ػاغ ا٥٬ب��ٻ��ٰ ٪ٳ ٘طٰ��ٷ،
ٺضلٵت إضاغة ا٥٬بٻ ٪ٺا٬تفحځ ٫با٬تٙاٺٲ
ٰٗ إضاغة ٴٕ��ٯ ا٬ٱٙ٭ٻٰات با٬بٻ٬ځت٩ٵ،٧
ضل��ٵ���ت شطٰ���ة ڈِ�����ډٖ اّ٬٭ب����ة

| ٸطټ ا٬ر٭ٻاجٿ

ا٬ٱت٥طٰځ��ٳ ٘٭ٽ ٤ػاغ ا٥٬ب��ٻٰ ٪ٳ شډ٪
ٰٻ ٗ��٤ا٬بٻ٬ځت٩ٵ ٧اچ٩٬تػٺٴ��ٿ ،ٺ٨ع٧٬
إ٘ډٰٹ��ٯ بحٱځ��ٗ ا٬ت١اوځ�� ٫ا٬ٱتٙ٭٥ة

بتثبځ��ت ا٥٬ب��ٻ ٪ٺٜځ��ػٶ ٰ��ٳ ا٬تٻاغڀ��س
ا٬ٱٹٱةٰ ،م��ځػ ًة إ٬ٽ أٴٷ بٙط ذىػ ٘طض
ا٬ٱ٥بٻ٬ځ��ٳ ا٬عڀٳ ٤اٰٻا بتثبځت ٤بٻ٬ٹٯ
ش��ډ ٪ا١٬ت��ػة ا٬ٱر��طضة ،ـ��ځتٯ ذىػ
ا٬ٱ٥ا٘ط ا٬ماٜػة چ٠فاخ ا٬ٱحا٬ ٪٭ّ٭بة
٘٭ٽ ٤ائٱة اڈٴتٕاغ ٺا٬ٱ٥ػغ أٲ تبطأ ٠تػة
تثبځت ٤بٻ٬ٹٯ  20أٜفّؿ ا٬حاغپ.
ٺ٘ٳ إج��ػاءات تثبځت ا٥٬ب��ٻ ،٪أٺٌرت
ا٬ر٭ٻاجٿ أٴ��ٷ ٘٭ٽ اّ٬٭ب��ة ا٬ٱ٥بٻ٬ځٳ
ا٬ٱب��اضغة بتثبځ��ت ٤بٻ٬ٹ��ٯ ،ٺظ٘ ٧٬بػ
ا٬تٻجٷ إ٬ٽ ٰبٵٽ غ٤ٯ  8بٱ٥ػ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧
٠ٿ ٰطڀٵة ٘ځف��ٽٰ ،ٳ ا٬تاـ��ٙة وباذاً
ٺذتٽ ا٬ثاٴځة ٔٹ��ػاًٰ ،ىّربځٳ ٰٙٹٯ
ٴف��صة ٰٳ غـ��ا٬ة ا٥٬ب��ٻ ٪اچ٩٬تػٺٴځة
ٺبّا٤ة ا٬ٹٻڀة ٺب٥ځة ٰفتٵطات ا٥٬بٻ٪
ا٬ٱّ٭ٻبة «إٲ ٺجطت»٬ ،٭٥ځاٮ بإجػاءات
تثبځ��ت ا٥٬ب��ٻ ،٪ٺظ ٧��٬بط ٗ٠ا٬ػـ��ٻٮ

ا٬طغاـ��ځة «ٜځ��ػ ٤اب٭��ة ٬ډـ��تػجاٖ»
ٺا٬باٝ٬ة  120ضڀٵاغاً ٬٭ّ٭بة ا٬برػڀٵځځٳ،
ٺ 2520ضڀٵاغاً ٬٭ّ٭بة ٜځ��ػ ا٬برػڀٵځځٳ،
ٺٰٳ ثٯ إ٨ٱا ٪ٺتٻ٤ځٗ جٱځٗ ا٬ٱفتٵطات
ا٬ٱّ٭ٻب��ة ،ٺـ��ځتٯ ا٬ت��٥اَ و��ٻغة
لصىځة ٬ٹٯ ٰٳ أج ٫ا٬بّا٤ة ا٬حاٰٙځة
ٺإ٘ډٰٹٯ بٱتّ٭ب��ات ا١٬ى ٫اڄٺٰ ٪ٳ
ا��ٙ٬اٮ اڄ٨اضڀٱ��ٿ ،ٺ٨ځ١ځ��ة ا٬تف��حځ٫
��٠ٿ ا٬ٱ٥ػغات ا٬طغاـ��ځة ،ٺٜځػ ظٰ ٧٬ٳ
اڄٰٻغ.
ٺٺٴبٹ��ت ا٬ر٭ٻاج��ٿ اّ٬٭بة ضٺٲ ـ��ٳ
٘ 18اٰ��اً إ٬ٽ ٌ��ػٺغة اوّر��اب أٺ٬ځاء
أٰٻغٸٯ چتٱاٮ إج��ػاءات تثبځت ا٥٬بٻ،٪
أٰ��ا اّ٬٭بة ا٬عڀٳ ت��ٯ ٤بٻ٬ٹٯ ٺ٩٬ٵٹٯ
ش��اغج ٰٱ٭��٩ة ا٬برػڀ��ٳ ٠ت��ػة تثبځ��ت
ا٥٬بٻ ٪ا٬ٱر��طضة٠ ،إٲ ٘٭ٽ اّ٬ا٬ب ا٬ػض
٘٭ٽ ا٬ػـ��ا٬ة اچ٩٬تػٺٴځة ا٬ٱٻجٹة إ٬ځٷ

ٰٳ ٤ب ٫بٻ٬ځت٩ٵ�� ٧ا٬برػڀٳ ،ڀؤ٨ط ٰٳ
شډ٬ٹ��ا ٤بٻ٬ٷ ا��ٙ٬ػي ،ٺٰٳ ثٯ ڀٵتطب
أذ��طاً ٰ��ٳ أٸ٭��ٷ أٺ ٰٙاغ٠ٷ ��٠ٿ ٰٱ٭٩ة
ا٬برػڀٳ ٬ط ٗ٠ا٬ػـ��ٻٮ ا٬طغاـځة ٺإتٱاٮ
إج��ػاءات تثبځت ا٥٬بٻٰ ،٪م��ځػة إ٬ٽ أٲ
ٸعٶ ا٬صّ��ٻة بٱثابة ذح��ؽ ا٬ٱٙ٥ط إ٬ٽ
ذځٳ أٲ ڀ٥ٻٮ اّ٬ا٬ب ل��صىځاً با٬تٻجٷ
إ٬ٽ ٰ٥ػ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٬ ٧تٻ٤ځٗ ا٬ٱف��تٵطات
ا٬ٱّ٭ٻب��ة ٠ٿ ٰٻ٘ط أ٤ىاٶ  7ـ��بتٱبػ
 .2014أٰ��ا اّ٬٭بة ٘٭��ٽ ٤ائٱة اڈٴتٕاغ
٥٠بٻ٬ٹٯ ٰػٸٻٲ بٱ��طټ تٻا٠ػ ا٬ٱ٥ا٘ط
ا٬م��اٜػة ��٠ٿ ا٬تصى��ه ا٬ٱّ٭��ٻب،
ٺـځتٯ إ٘ډٰٹٯ بتٻا٠ػ ا٬ٱ٥ا٘ط اڄغبٙاء
 20أٜف��ّؿ .أٰا ٠تػة ا٬تٹځئة ٬٭ّ٭بة
ا٬ح��طض ٠ف��تبطأ اڄغب��ٙاء  1ـ��بتٱبػ
ا٬ٱ٥ب ،٫ٺذٍٻغٸا إ٬ؽاٰ��ٿ ٬٭حٱځٗ٠ ،ٿ
ذځٳ ـتبطأ ا٬طغاـة  7ـبتٱبػ .2014

