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العسيري لـ                : 64.5٪ زيادة بأعداد طلبة 
البوليتكنك للعام الحالي

كتبت - نور القاسمي: <

٨م��ٟ ا٥٬ائ��ٯ بأ٘ٱ��ا٪ ا٬ػئځ��ؿ ا٬تٵ١ځ��عپ 
٬بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ا٬برػڀ��ٳ ٰرٱط ا٬ٙف��ځػپ، غ٠ٗ 
ا٬حاٰٙة ِا٤تٹا اڈـ��تځٙابځة إ٬ٽ 620 ِا٬بًا 
با٬ٙاٮ ا٬طغاـ��ٿ ا٬حطڀط بؽڀ��اضة %64.5 ٘ٳ 
ا٬ٙاٮ ا٬فاب٣، بٻا٤ٗ 220 ِا٬بًا جطڀطًا، ٺ400 
ِا٬ب ٰفح٫ ٰٳ اڄ٘ٻاٮ ا٬فاب٥ة، ٰمځػًا إ٬ٽ 
أٲ »بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ« ـ��ت١تد باب ا٥٬بٻ٪ 

18 ا٬مٹػ ا٬را٬ٿ.

ٺ٤ا٪ ا٬ٙف��ځػپ ٬�«ا٬ٻِ��ٳ«، إٲ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ 
اـ��ت٥ب٭ت 220 ِ٭ب��ًا جطڀ��طًا ا٬ٙ��اٮ ا٬را٬ٿ، 
إٌا٠��ة ٬���400 ِا٬ب ٰف��ح٫ ٰ��ٳ اڄ٘ٻاٮ 

ا٬ٱاٌځة.
ٺ٠ځٱ��ا ڀتٙ٭٣ با٬ّا٤ة اڈـ��تځٙابځة ٬٭حاٰٙة، 
٤��ا٪ ا٬ٙف��ځػپ، إٲ ا٬ترطڀثات ا٬ت��ٿ أ٤اٰتٹا 
ا٬بٻ٬ت٩ځٵ��٧، ٰؤش��ػًا تحٙ٭ٹ��ا ٤��اضغة ٘٭��ٽ 

اـ��تځٙاب ا٬ٱؽڀط ٰٳ أ٘��طاض ا٬ّ٭بة، ٨ا٠تتاخ 
٤ا٘��ة جطڀ��طة ٬٭ٱؤتٱ��ػات، ٺوځاٴ��ة ٘��طض 
ٰٳ ٰباٴ��ٿ جاٰٙ��ة ا٬برػڀٳ ـ��اب٥ًا ٺٌٱٹا 

إ٬ځٹا، إٌ����ا٠������ة ٬٭ٱم��اغڀ����ٗ ا٬تّٻڀػڀة 
٬٭ٱباٴٿ.

ٺأ٠��اض، أٲ ا٬ترطڀث��ات جاءت بٹ��طٞ ترٻڀ٫ 
ا٬رػٮ ا٬حاٰٙ��ٿ ا٬عپ ڀٙتبػ اڄ٤طٮ با٬برػڀٳ، 
إ٬ٽ ذػٮ جاٰٙٿ ذطڀ��ث ٺٰتّٻغ ڀ٩ٙؿ غٺخ 

ا٬ٱٱ٭٩ة ا٬ٱتّٻغة.
ٺبځٳ، أٲ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ تٙٱ��٫ ٬ٱٻا٨بة ا٬ػؤڀة 
اڈ٤تىاضڀ��ة 2030 ٺبػٴاٰج ا٬ٙٱ٫ ا٬ر٩ٻٰٿ 
2015-2018، ٬ډغت٥اء ب٥ّاٖ ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ 

ا٬تّبځ٥��ٿ ٺا٬بر��ث ا٬ٙ٭ٱ��ٿ بٹ��طٞ تر٥ځ٣ 
اڄٺ٬ٻڀات ا٬ت��ٿ تىبٻ إ٬ځٹ��ا ا٬برػڀٳ ٬ت٭بځة 
ٰتّ٭بات ـ��ٻ٢ ا٬ٙٱ٫ ا٬را٬ځة ٺا٬ٱفت٥ب٭ځة، 
ٺتٍ��ٗ ٴى��ب ٘ځٵځٹا تصػڀج ِ٭ب��ة ٰؤٸ٭ځٳ 
ٺ٤اضغڀ��ٳ ٘٭��ٽ اڈٴص��ػاَ ٠ٿ ـ��ٻ٢ ا٬ٙٱ٫ 
ا٬ٱر٭ٿ ٺاچ٤٭ځٱٿ، إٌا٠ة ٬تم��حځٗ شػڀحځٹا 

٘٭ٽ غڀاضة اڄ٘ٱا٪.

ا٥٬ائٯ بأ٘ٱا٪ ا٬ػئځؿ ا٬تٵ١ځعپ ٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ |

تضم شبكة إنترنت ومختبرات علمية وصاات رياضية

»التربية«: إنشاء 10 مدارس متطورة 
في الفترة من 2018-2015

كتبت - شيخة العسم:  <

أ٠��اضت إضاغة ا٬ٙډ٤ات ا٬ٙاٰ��ة ٺاچ٘ډٮ بٻؼاغة 
ا٬تػبځة ٺا٬تٙ٭ځٯ، أٲ شّة ا٬ٻؼغات اچٴم��ائځة 
٬ٱم��اغڀٗ ا٬ٱطاغؾ با٬برػڀٳ تم��ٱ٫ إٴم��اء 
10 ٰ��طاغؾ جطڀطة ش��ډ٪ ا١٬تػة ٰٳ 2015-

2018ٮ، إٌا٠��ة ٬ترطڀ��ث ا٬بٵځة اڄـاـ��ځة، 

تٱځ��ؽة ڈـ��تځٙاب  طغـ��ځةٰ  ب��اٲٰ  ٺتٻ٠ځ��ػٰ 
ا٬تّٻڀ��ػ ا٬راو��٫ ٠��ٿ بػٴاٰج ترف��ځٳ أضاء 

ا٬ٱطاغؾ. 
ٺظ٨ػت اچضاغة، غضًا ٘٭ٽ ـ��ؤا٪ »ا٬ٻِٳ«، أٲ 
ا٬ٻؼاغة تٻاو٫ ا٬تٻـٗ با٬ٱطاغؾ ا٥٬ائٱة ٨٭ٱا 

ٱ٩ٵًا، اـتحابًة ٬٭تٻـٗ ضاش٫ اڄذځاء  ٨اٲ ظ٧٬ٰ 
ا٬ف��٩ٵځة ٺغٜبة أٺ٬ځاء اڄٰ��ٻغ ا٥٬اِٵځٳ بت٭٧ 

ا٬ٱٵا٣ِ باچب٥اء ٘٭ٽ أبٵائٹٯ ٠ٿ ٰٵا٥ِٹٯ. 
ٺأل��اغت إ٬ٿ، أٴٷ بصى��ٻن ا٬ٱطٲ ا٬حطڀطة، 
تػة، ٺلػ٢ ا٬رط، ٺا٬ٱطڀٵة  طٲ: ل��ػ٢ـ  ٰث٫ٰ 
ا٬مٱا٬ځة، ٺإـ��٩اٲ ا٬حٵٻبځة، ٠إٲ ٰصّّاتٹا 
تتٍٱٳ ٰف��اذات ٰصىىة چٴماء ا٬ٱطاغؾ 
٠��ٿ ا٬ٱف��ت٥ب٫ اـ��تحابًة ٬راج��ات ا٬ف��٩اٲ 

ا٬ٱتٻ٤ٙة.
��ت٩ٻٲ  ٙاڀځػ ا٬ٱطاغؾ ا٬حطڀطةـ  ٺأ٨طت، أٲٰ 
ٰتّ��ٻغة ٺ٘ىػڀ��ة، ٺتّٝٿ ٨ا٠��ة ٰرا٠ٕات 

ا٬ٱٱ٭٩��ة با٬ٱػاذ��٫ ا٬طغاـ��ځة ا٬ث��ډث، ٺأٴٷ 
ـ��ځتٯ إٴم��اءٸا ٘٭ٽ ٜػاغ ا٬ٱ��طاغؾ ا٬رطڀثة 
ا٬تٿ بطأت ا٬ٻؼاغة ٠ٿ إٴم��ائٹا، ٰث٫: ٰطغـة 
ٜاؼپ ا٥٬ىځبٿ ا٬ثاٴٻڀة ٬٭بٵات، ڈ٠تة إ٬ٽ أٴٹا 
تف��تصطٮ ٰٻاض وطڀ٥ة ٬٭بځئة، ٺتٍٯ ٠ىٻ٪ 
ٺ٤ا٘ات ضغاـ��ځة ٰػٴة ٰتٙطضة اڈـتصطاٰات، 
ٺوا٬��ة غڀاٌځة، ٨ٱ��ا أٴٹا تتٱځؽ با٬تم��بځځ٧ 
ا٬طاش٭��ٿ ا٩٬اٰ��٫ باچٴتػٴ��ت بٱ��ا ڀتٻا٣٠ ٰٗ 
ٰتّ٭بات ا٬تٱ٩ځٳ ا٬ػ٤ٱٿ، إٌا٠ة ٬٭تحٹځؽات 
ا٬ٱتّٻغة بٱصتبػات ا٬ٙ٭ٻٮ ٺا٬راـٻب ٺاڄثاث 

ا٬حطڀط ٺاڄ٬ٻاٲ ا٬حاظبة.

القرارات الصادرة بااجتماع اأخير ا تؤثر على المسجلين

»التعليم العالي« يدعو الجامعات لموافاته 
ببيانات طلبة الدراسات العليا

ض٘ا أٰځٳ ٘��اٮ ٰح٭ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬ٿ غڀاي 
ذٱ��ؽة، ا٬حاٰٙات إ٬��ٽ ٰٻا٠اة اڄٰاٴ��ة ا٬ٙاٰة 
با٬ٱح٭��ؿ ببځاٴ��ات ا٬ّ٭ب��ة ا٬ٱف��ح٭ځٳ ٠ٿ 
ا٬طغاـ��ات ا٬ٙ٭ځا ٺٰفتٻټ اچلػاٞ ٺا٬ٱتابٙة، 
ٰؤ٨طًا أٲ ا٥٬ػاغات ا٬ىاضغة ٰؤشػًا بٹعا ا٬مأٲ 

ڈ تٍػ ا٬ّ٭بة ا٬ٱفح٭ځٳ ذا٬ځًا. 
ٺ٤��ا٪ ذٱؽة ٠ٿ تىػڀد ٬��ٷ أٰؿ، إٲ ا٥٬ػاغات 
ا٬ىاضغة ٘��ٳ ا٬ٱح٭ؿ ٠ٿ ج٭ف��تٷ ا٬ٱٵ٥ٙطة 
ٰؤشػًا بػئاـ��ة ٺؼڀػ ا٬تػبځ��ة ٺا٬تٙ٭ځٯ غئځؿ 
ٰح٭��ؿ ا٬تٙ٭ځ��ٯ ا٬ٙا٬��ٿ ض.ٰاج��ط ا٬ٵٙځٱ��ٿ، 
اٴىب��ت با٬طغج��ة اڄٺ٬ٽ ٘٭��ٽ تٙطڀ٫ أٺٌاٖ 
ا٬تؽاٰ��ًا  ا٬حاٰٙ��ات،  ٠��ٿ  ا٬ٙ٭ځ��ا  ا٬طغاـ��ات 
با٬ٍٻابُ ٺاڄٜػاي اڄ٨اضڀٱځة ٺبا٬تٙ٭ځٱات 

ا٬ىاضغة بٹعا ا٬صىٻن.
ٺأٌاٞ أٲ ٸعٶ ا٥٬ػاغات تٍٱٳ ضغاـ��ات ٘٭ځا 
ظات ٤ځٱ��ة أ٨اضڀٱځ��ة ٰػٰٻ٤��ة، ٺذ١أًا ٘٭ٽ 

ٰىا٬د ا٬ّ٭بة، برځث ڀرى٭ٻٲ ٘٭ٽ ٰف��تٻټ 
جځط ٰٳ ا٬طغاـة ٺاچل��ػاٞ اڄ٨اضڀٱٿ، ٺ٤طغ 
٨اٍٞ ٰ��ٳ ا٬ت٥ځځ��ٯ ٺا٬ٱتابٙة ڀتٵاـ��ب ٰٗ ٰا 

ڀط٠ٙٻٴٷ ٰٳ غـٻٮ ضغاـځة.
ٺأ٨ط اڄٰځٳ ا٬ٙاٮ أٲ ٸ��عٶ ا٥٬ػاغات ٬ٳ ڀٍاغ 
ٰٵٹا ا٬ّ٭بة ا٬ٱف��ح٭ٻٲ ذا٬ځًا ٠ٿ ا٬طغاـ��ات 
ا٬ٙ٭ځ��ا ِا٬ٱا ا٬تؽٰ��ت ا٬حاٰٙ��ات با٬تٙ٭ځٱات، 
ٰب��ػغًا »ٸطٞ ٸ��عٶ ا٥٬ػاغات تىرځ��د أٺٌاٖ 
ا٬حاٰٙات، ٺإ٬ؽاٰٹا باتصاظ ا٬صّٻات ا٬ٍػٺغڀة 
ا٬ډؼٰة، چٔٹاغ ا٬حطڀة ا٩٬ا٠ځة ٠ٿ ا٬تٙا٫ٰ ٰٗ 
ٳ شډ٪ ا٬ؽڀاغات  ا٬ٱ٭ٟ، شىٻوًا بٙطٰا تبځٳٰ 
ا٬ٱځطاٴځة ٺا٬ٱتابٙ��ات ا٬رثځثة، أٲ أٜ٭ب ِ٭بة 
ا٬طغاـ��ات ا٬ٙ٭ځ��ا ڈ ڀرى٭��ٻٲ ٘٭��ٽ إل��ػاٞ 

أ٨اضڀٱٿ ٨اٍٞ«.
ٺ٤������ا٪ إٲ ا٬حاٰٙات ا٬ٱٙٵځة ٰط٘ٻة ٬ٱٻا٠اة 
اڄٰاٴ����ة ا٬ٙاٰ��ة ببځاٴات ا٬ّ٭بة ا٬ٱف��ح٭ځٳ 
٬����طڀٹا ٺٰفتٻټ اچل��ػاٞ ٺا٬ٱتابٙ���ة، بٱا 
ڀتٵ����اـ��ب ٰ����ٗ ا٬تٙ٭ځٱ��ات ا٬ى��اضغة بٹعا 

ا٬مأٲ.

أٰځٳ ٘اٮ ٰح٭ؿ ا٬تٙ٭ځٯ ا٬ٙا٬ٿ |

الخيرية الملكية.. 
مسيرة عطاء

تتٵ��ٻٖ بىٱات ا٬ّٙاء ٠ٿ ٰف��ځػة ا٬ٱ��ػء، ٺا٬ٙطڀط ٰٳ 
ا٬بىٱات ڀأ٫ٰ أٲ ڀتػ٦ أثػٸا بٙځطًا ٘ٳ أٌٻاء ا٬م��ٹػة 
ٺا٬ىځ��ت، ظ٧٬ ڄٴٷ أڀ٥��ٳ أٲ ذځاتٷ ا٥٬ىځػة تط٠ٙٷ بأٲ 
ڀح٫ٙ ٬��٫٩ ثاٴځة ٰٳ ذځاتٷ إٴحاؼًا جٱځ��ًډ ٺبىٱة غائٙة 
ڀت��ػ٦ أثػٸا ٠��ٿ ٫٨ ٰځطاٲ تّ��أ ٠ځٷ ٤طٰ��اٶ.. »بىٱة 
ّاء«  ٵٻاٲ باغؼ اشتػٴاٶ ٠ٿ ٠ػڀ٥ٵا ا٬ػائٗ »بىٱة٘  ّ٘اء«٘ 
ا٬عپ ٨٭١ٵا ٰٳ شډ٪ ا٬ٱؤـف��ة ا٬صځػڀة ا٬ٱ٭٩ځة ٬تٵٕځٯ 
ا٬ٙطڀط ٰٳ ا٬بػاٰج ا٬حٱځ٭ة بٱٵاـبة ڀٻٮ ا٬ځتځٯ ا٬ٙػبٿ، 
��ٳ شډ٬ٷ ب١ٍ��٫ اه تٙا٬ٽ ٺٰٵتٷ أٲ  ٺا٬عپ اـ��تّٙٵاٰ 
ٴر٥��٣ ا٬ٙطڀط ٰٳ اچٴحاؼات ٺٴف��٭ُ اڄٌٻاء ٘٭ٽ ض٘ٯ 
ٺٰفاٴطة ٸعٶ ا١٬ئة ا٬تٿ أٺوٽ بٹا ا٬ٵبٿ و٭ٽ اه ٘٭ځٷ 
ٺـ٭ٯ، ٺبمػ بٱٳ ڀ١٩٭ٹا بأٴٷ ـځ٩ٻٲ غ٠ځ٥ٷ ٠ٿ ا٬حٵة.. 

٠ٱا إٔ٘ٱٷ ٰٳ أجػ.. 
ٺ٬ٙ٭��ٿ شډ٪ ٸعٶ ا٬ٻ١٤ة ا٬ف��ػڀٙة أغـ��ٯ ٘��طة ٬ٻذات 

أبٹػتٵٿ أ٬ٻاٴٹا شډ٪ بػاٰج »بىٱة ّ٘اء«..
م��ا٘ػ ٠ځاٌ��ة ٺأبٻة ذاٴځة ٺابتف��اٰة  ٬ٻذت��ٿ اڄٺ٬ٽ:ٰ 
ٰم��ػ٤ة ٺاذتٍاٲ ضا٠ئ ڀٙبػ ٘ٳ ٰما٘ػ ا٬رب ٺا٬فٙاضة 
ٺاڄبٻة.. أذاـ��ځؿ  ٜاٰػة با٬ٻض ٨اٴت لٙاغ ٥٬اء واذب 
اٸ٫ ا٬بډض  ځف��ٽ آ٪ ش٭ځ١��ة٘  ا٬حډ٬��ة ا٬ٱ٭��٧ ذٱط بٳ٘ 
ا٬ٱ١��طټ ذ١ٕٷ اه ٺغ٘��اٶ ڄبٵائٷ اڄڀتاٮ ٥٠��ط ا٘تاض أٲ 
اٮ بٱٵاـبة ڀٻٮ ا٬ځتځٯ ا٬ٙػبٿ.. ٠ٿ  ڀف��ت٥ب٭ٹٯ ٠ٿ ٫٨٘ 
٫٨ ؼڀاغة ألاغ٦ ٠ځٹا بػ٥٠ة اڄڀتاٮ إ٬ٽ جډ٬ة ا٬ٱ٭٧ ذ١ٕٷ 
اه تفاب٥ٵٿ ٤ّػات ا٬طٰٗ ٬حٱا٪ ا٬٭ٻذات ا٬حٱځ٭ة ا٬تٿ 
أغاٸ��ا.. ٺٸعٶ ا٬ٱػة ٨اٴت ٬ٻذ��ة »ٴځ٭ة« ٸٿ أجٱ٫ ٬ٻذة 
»ب٭ٱتٹ��ا« اڄبٻڀ��ة ا٬ٝاٰ��ػة ٬حډ٬ة ا٬ٱ٭��٧ ذ١ٕٷ اه.. 
با١٬ٙ��٫ تّځػ ٠ػذًا ٘ٵطٰا تم��اٸط ٸعا ا٬ٱم��ٹط ٺڀ٫ٕ 
٘ا٥٬ًا ٠ٿ ظا٨ػت٧.. ڄٴٷ ا٬رٵاٲ اڄبٻپ ا٬عپ ٥٠طٶ اڄڀتاٮ.. 
٠٭ٯ ڀف��تّځٙٻا أٲ ڀٙبػٺا ٘ٵٷ إڈ ٬ٱ٭��٧ ا٬بډض ا٬عپ ٠تد 
٬ٹٯ أذٍاٴٷ ٬ځ٥ب٭ٻا جبځٵٷ، ٺأـ��ؿ ٬ٹٯ ٰؤـفة ٘اٰػة 
با٬صځػ تػ٘اٸٯ ٺت٭بٿ اذتځاجاتٹٯ.. اٸتٱٻا بآبائ٩ٯ ٠ٹٯ 
٨ٵؽ ثٱځٳ ٠ٿ ٘ا٬ٯ ا٬ٵفځاٲ.. ٺڈ تترفػٺا ٘ٵطٰا ت١ٻت٩ٯ 

ا١٬ػوة.. ذځٵٹا ٺڈت ذځٳ ٰٵطٮ!!
٬ٻذتٿ ا٬ثاٴٿ: ١٬ػڀ٣ ٘ٱ٫ غائٗ ڀٙم��٣ ا٬ترطڀات ٺڀر٣٥ 
ا٬ٵحاذات ت٭ٻ ا٬ٵحاذات، ٺڀػـٯ شّتٷ ٬تصػج ٫٨ بػاٰحٷ 
٠��ٿ أبٹٽ ذ٭ة.. ٸعا ٸٻ ٠ػڀ٣ »بىٱ��ة ّ٘اء« با٬صځػڀة 
ا٬ٱ٭٩ځ��ة.. ٬ٯ ت٩ٳ ا١٬ت��ػة ِٻڀ٭ة ٬٭ٙٱ٫ ٩٬��ٿ ٴبػؼ ٫٨ 
ٸ��عٶ اچٴحاؼات.. ٨اٴت ا١٬تػة ٤ىځػة جطًا.. ٺ٩٬ٳ چوػاغ 
أ٠ػاض ا١٬ػڀ��٣ ٺٸٱتٹٯ ٺٴم��اِٹٯ ٺت١اٸٱٹٯ ٺ٘ٱ٭ٹٯ 
٬ځ��٫ ٴٹاغ ٰٳ أج٫ أٲ ڀػـ��ٱٻا ا٬ٵح��اخ ا٬حٱځ٫ ٠ٿ ضڀػة 
ٳ أج٫ أٲ ٴتػ٦  ٳ أج٭ٹاٰ  ٱ٭ٵاٰ  ا٬ّځبځ��ٳ ٺ١٬ئة ٬ّا٬ٱا٘ 
��اٸٱت ٠ٿ  أجٱ��٫ اڄث��ػ ٠ٿ ذځاة ا٬بم��ػ.. ٨٭ٹا ضٺا٠ٗـ 
ٱ٭ٹٯ..  تر٥ځ��٣ ا٬ٵحاخ ا٬باٸػ.. ٥٠ط أبط٘��ٻا ٺت١اٴٻا ٠ٿ٘ 
ٺ٫٨ ٩٠��ػة جطڀطة تػـ��ٯ.. بٙ��ط ٤٭ځ٫ ت��ػټ أثػٸا بائٳ 
٬٭ٙځاٲ.. ٺ٨اٴت ا٬ثٱػة ا٬حٱځ٭��ة ٰٹػجاٲ غائٗ ٠ٿ ٰٵتؽٶ 
اڄٰځػ ش٭ځ١ة، ٺٰٵتطټ أغٺٖ بحاٰٙة ا٬برػڀٳ ل��ػ٠ٷ ـٱٻ 
ا٬م��ځس ٴاوػ بٳ ذٱط آ٪ ش٭ځ١ة غئځ��ؿ ٰح٭ؿ اڄٰٵاء.. 
٩٠اٲ ٠ىًډ جٱځًډ ٰٳ ٠ىٻ٪ ا٬ّٙاء ٠ٿ تاغڀس ا٬ٱؤـفة 
ا٬صځػڀة ا٬ٱ٭٩ځة بف��ٻا٘ط أٍ٘اء »بىٱ��ة ّ٘اء« ا٬عڀٳ 
ٴحرٻا جٱځًٙا ٠ٿ ٰٹٱتٹٯ بإل��اضة ا٬حٱځٗ.. با٫ٙ١٬ ٨اٲ 
ٰٵت��طټ »بىٱة ّ٘اء« و��ٻغة جٱځ٭ة ٰٳ و��ٻغ ا٬ّٙاء 
ا٬ٱؤـف��ٿ ٺا٬ٙٱ٫ ا٬حاض ا٬ٱت٥ٳ.. ٺوٻغة جٱځ٭ة ٬ط٘ٯ 
»ا٥٬ځ��اضة ا٬م��بابځة« ٬بػاٰ��ج ا٬ٱؤـف��ة ٺا٬ٱتٱث٭ة ٠ٿ 
ا٬��ػٺخ ا٬رځٻڀة ٬ف��ٱٻ ا٬م��ځس ٴاوػ بٳ ذٱ��ط آ٪ ش٭ځ١ة 
ا٬عپ ڀرػن ضائٱًا بأٲ ڀ٩ٻٲ ٤ػڀبًا ٰٳ ا٬ٱؤـف��ة ٺٰٳ 

بػاٰحٹا ا٬ٱصت٭١ة.
٬ٻذت��ٿ ا٬ثا٬ث��ة: ٘ٵطٰا ڀحتٱٗ اچش��ډن ٺوط٢ ا٬تٻجٷ 
ٺذب اڄجػ ٺذب ٰځطاٲ ا٬صځػ ٬ٱف��ا٘طة اڂشػڀٳ.. ٠إٴ٧ 
ٺبډل٧ ـ��ت١ٕػ »ب٭ٻذة شډبة« تفػ ا٬ٵأػڀٳ.. ١٠ػ٢ 
٘ٱ٫ ٘ٱ٭ت ٰٳ أج٫ أٲ تػـٯ ا١٬ػذة ٘٭ٽ ٺجٻٶ اڂشػڀٳ 
ٺتٻو٫ غـ��ا٬ة ٫٩٬ ا٬ٙا٬��ٯ.. بأٲ ا٬ّٙاء و��ٻغة ٠ػڀطة 
ڈ ڀ٥��ٻټ ٘٭ٽ ت٭ٻڀٵٹا إڈ ت٭٧ ا٬ٵ١��ٻؾ اچڀحابځة ا٬تٿ ڈ 
تبرث ٘ٳ ٠حٻات وٝځػة ٠ٿ ا٬٭ٻذة ٬ٯ ڀفتّٗ واذبٹا 
أٲ ڀ٭ٻٴٹ��ا.. ب٫ ٴ١ٻؾ ذ٭ٻة ِځب��ة تٵٕػ ٬٭ٵحاخ ٺ٬څ٫ٰ 
اڄ٨ب��ػ ٺ٬٭حٻاٴب ا٬ٱم��ػ٤ة بأٴٹ��ا بٻاب��ة ا٬ىٙٻض ٴرٻ 
ؤـف��ځة  ٳ ث٥ا٠ةٰ  ا ٴف��ٙٽ إ٬ٽ تٙؽڀؽٶٰ  ا٥٬ٱ��ة.. ٸعاٰ 

غوځٵة ٠ٿ ٰؤـفة ا٬صځػ ا٬ٱؤـفة ا٬صځػڀة ا٬ٱ٭٩ځة.
٬ٻذتٿ ا٬ػابٙة: ل٩ػًا..

- ٬حډ٬ة ا٬ٱ٭٧ ذ١ٕ��ٷ اه ٺغ٘اٶ.. ٘٭ٽ بعغة بعغٸا ٘اٮ 
2001 ٺاڂٲ تؤتٿ ثٱاغٸا ا٬ځاٴٙة.. أتاخ ٬ٵا ا١٬ػوة ٬٭ٙٱ٫ 

٬صطٰة ا٬صځػ ٺا٬ٻِٳ..
- ٬ف��ٱٻ ا٬م��ځس ٴاو��ػ ذ١ٕ��ٷ اه.. ٬ٵب٭ٷ ٺٰف��اٴطتٷ 

ٺذػوٷ ٘٭ٽ أٲ ڀ٩ٻٲ ٤ػڀبًا ٰٳ بػاٰج اڄڀتاٮ.
- چضاغة ا٬ٱؤـف��ة.. ٬تم��حځٙٹا ٺاذتٍاٴٹ��ا ٬ڇب��طاٖ 

ٺا٬بػاٰج ا٬تٵٱٻڀة..
- ١٬ػڀ٣ ٘ٱ٫ ا٬ٱؤـفة.. چشډوٷ ٺت١اٴځٷ ٺذبٷ ٬٭صځػ.

ّاء.. ٬تٍرځتٷ ٺإت٥اٴٷ.. ٺذبٷ ٬٭ٵحاخ..  - ٺ١٬ػڀ٣ بىٱة٘ 
ٺٸٻ باغ٤ة أ٫ٰ ٬ّٙاء ٰفتٱػ ٠ٿ ا٬ٱفت٥ب٫..

- ٺ٬٭برػڀٳ.. ڄٴٿ أذبٹا.. ٺأذب أغٌٹا ا٬ّځبة.. ٺلٙبٹا 
ا٬ّځ��ب.. ٘ٹ��طًا بأٲ أ٨��ٻٲ ٺ٠ځًا ٬ٹ��عٶ اڄغي بّٙاء ڈ 

ڀٵٍب.. أبطًا ٰا ذځځت.
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عاصفة غبارية جديدة تبدأ كثيفة وتنتهي بعد يومين
إٲ  ا٬حٻڀ��ة  اڄغو��اض  إضاغة  ٤ا٬��ت 
ا٬برػڀٳ تتأثػ- ا٘تباغًا ٰٳ ٬ځ٭ة أٰؿ 
ٺ٬ٱطة ڀٻٰځٳ- بٹبٻب غڀاخ ل��ٱا٬ځة 
ٜػبځة ٰٳ ٴم��ّة إ٬ٽ ٤ٻڀة ا٬ف��ػ٘ة 
تف��تٱػ ڀٻٰځ��ٳ، ٰىرٻب��ة با٬ٝب��اغ 
ٺتىا٘��ط اڄتػب��ة، ٰم��ځػة إ٬��ٽ أٲ 
»ا٬ٝب��اغ ڀ٩ٻٲ ٨ثځ١ًا ٠ٿ ا٬بطاڀة، ٠ځٱا 
ت��ؤضپ ا٬ػڀاخ إ٬ٽ تطٴ��ٿ ٰطټ ا٬ػؤڀة 
اڄ٥٠ځ��ة ٺاٴص١اي ٠ٿ ضغجات ا٬رػاغة 
ٺ٘ٻضتٹ��ا إ٬ٽ ٰٙطڈتٹ��ا ا٬ّبځٙځة«. 
ب��إضاغة  ٰف��ؤٺ٪  ٰى��طغ  ٺ٘��ؽا 
اڄغو��اض ا٬حٻڀة ب��ٻؼاغة ا٬ٱٻاوډت 
ا٬ػڀ��اخ ٺا٬ٙاو١ة  ٺاڈتىاڈت ٸبٻب 
ا٬ٝباغڀ��ة إ٬ٽ »تر��ػ٦ ٰٵص١ً جٻپ 
٘ٱځ٣ ٤اضٮ ٰٳ ذٻي ا٬برػ اڄبځً 
ا٬ٱتٻـ��ُ باتحاٶ ا٬ٱٵا٣ِ ا٬مٱا٬ځة 
ٺا٬ص٭ځ��ج  ا٬ٙػبځ��ة  ا٬حؽڀ��ػة  ٬م��بٷ 
ا٬ٙػبٿ، ٰ��ا ڀؤضټ إ٬ٽ ت٩��ٻٲ ٰػت١ٗ 
جٻپ ٘٭��ٽ ا٬ٱٵ٥ّة ٰىرٻب��ًا بػڀاخ 
ل��ٱا٬ځة ٜػبځة«. ٺأٺٌد ا٬ٱىطغ أٲ 
»ا٬ٱٵ٥ّة ٘اضة ٰا تمٹط شډ٪ ٠ى٫ 

ا٬ػبځٗ ت٥٭بات جٻڀة ـ��ػڀٙة، بف��بب 
ٰ��ػٺغ ٰٵص١ٍ��ات جٻڀة ٠��ٿ ِب٥ات 
ا٬حٻ ا٬ف١٭ٿ ٺا٬ٱتٻـّة ٰٳ ا٬ٝډٞ 
ا٬ح��ٻپ، إٌا٠��ة إ٬��ٽ اغت١��اٖ ضغجات 
ا٬ر��ػاغة ا٬ف��ّرځة ٬م��بٷ ا٬حؽڀ��ػة 

ا٬ٙػبځة، ٰا ڀفا٘ط ٘٭ٽ ت٩ٻٲ ا٬فرب 
ا٬ػ٘طڀة ا٬ٱاِػة ٺا٬ٙٻاوٟ ا٬تػابځة، 
ٰا ڀؤضپ إ٬ٽ تطٴٿ ا٬ػؤڀة اڄ٥٠ځة إ٬ٽ 
أ٫٤ ٰ��ٳ 1000 ٰتػ أذځاٴ��ًا«. ٺض٘ت 
ا٬ٱٻاِٵځ��ٳ  ا٬حٻڀ��ة  اڄغو��اض  إضاغة 

ٺا٬ٱ٥ځٱځ��ٳ إ٬ٽ أش��ع ا٬رځّة ٺا٬رعغ 
ٺشاو��ة ٰػت��اضپ ا٬بر��ػ. ڀع٨��ػ أٲ 
ا٬ٕٙٱٽ  ا٬ر��ػاغة  ٰتٻـ��ُ ضغج��ات 
٬م��ٹػ أبػڀ٫ ڀب٭��ٛ 29.1 ٮ ٺضغجات 
ا٬ر��ػاغة ا٬ىٝ��ػټ 21.5 ٮ ٨ٱ��ا ڀب٭ٛ 
ٰتٻـ��ُ ٸّٻ٪ اڄّٰاغ ٬ٹعا ا٬مٹػ 
10.0ٰٯ ٘٭ٱ��ًا أٲ أ٘٭ٽ ٨ٱځة ٸّٻ٪ 

ـح٭ت ٬ٹعا ا٬م��ٹػ ب٭ٝت 69.9 ٰٯ 
ٺظ٧٬ ٠ٿ ٘اٮ 1961ٮ.

ٺٰٳ جٹة أشػټ، أٸابت اچضاغة ا٬ٙاٰة 
٬٭ٱػٺغ، ٘٭��ٽ و١ر��ة ٺؼاغة ا٬طاش٭ځة 
»تٻڀتػ«،  اڈجتٱا٘ٿ  ا٬تٻاو٫  بٱٻ٤ٗ 
بٱػتاضپ ا٬ّػ٢ أش��ع ا٬رځّة ٺا٬رعغ 
ٴٕ��ػًا ٬ٹبٻب غڀاخ ل��طڀطة ا٬ف��ػ٘ة 
ٺتىا٘��ط ا٬ٝب��اغ ٠ٿ بٙ��ً اڄذځاٲ، 

ذ١أًا ٘٭ٽ ـډٰتٹٯ.
٭ٽ  ٺض٘��ت ٤ځ��اضة ش١��ػ ا٬ف��ٻاذ٫،٘ 
ػتاضپ ا٬برػ أشع  »تٻڀت��ػ ا٬طاش٭ځة«،ٰ 
ا٬رځّة ٺا٬رعغ ٴٕػًا ٬تٙػي ا٬ٱٱ٭٩ة 
٬ػڀ��اخ ل��طڀطة ا٬ف��ػ٘ة ٠��ٿ بًٙ 

اڄذځاٲ، ذ١أًا ٘٭ٽ ـډٰتٹٯ.

ٰٳ ا٬ٙاو١ة ا٬ٝباغڀة ا٬فاب٥ة |


