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بدء تطبيق البرنامج الرقابي لإنارة المنزلية سبتمبر المقبل 

»الصناعة«: حظر تصنيع واستيراد المصابيح المتوهجة »التنجستن«
٨م١ت ٺؼاغة ا٬ىٵا٘ة ٺا٬تحاغة أٲ ا٬بػٴاٰج 
ىابځ��د اچٴ��اغة ا٬ٱٵؽ٬ځ��ة  ٭��ٽٰ  ا٬ػ٤اب��ٿ٘ 
ڀرف��ٳ ١٨اءة اچٴ��اغة بٵف��بة %90 ٺڀٻ٠ػ 
245 جځح��ا ٺات ٰ��ٳ ا٬ّا٤��ة ا٩٬ٹػبائځ��ة 

ـ��ٵٻڀًا، ڈ٠تة إ٬��ٽ ذٕػ تىٵځٗ ٺاـ��تځػاض 
ا٬ٱىابځد ا٬ٱتٻٸحة »ا٬تٵحفتٳ«. 

ٺأ٘٭ٵ��ت ٘��ٳ اٴتٹاء ٨ا٠��ة اڈـ��تٙطاضات 
ا٬ډؼٰ��ة، با٬تٙ��اٺٲ ٺا٬تٵف��ځ٣ ٰ��ٗ ٸځئ��ة 
ا٩٬ٹػب��اء ٺا٬ٱ��اء، ٬تّبځ��٣ ا٬بػٴاٰج بطاڀة 

ـبتٱبػ ا٬ٱ٥ب٫.  
ٺظ٨ػت أٴ��ٷ بٱٻجب ا٥٬ػاغ ا٬��ٻؼاغپ غ٤ٯ 3 
٬ف��ٵة 2015 بم��أٲ ا٘تٱاض ڈئرة ٰىابځد 
ځػ ا٬ٱٻجٹة، ٠إٲ ا٬ٱىابځد  اچٴاغة ا٬ٱٵؽ٬ځةٜ 
ا٬ت��ٿ ـځف��ٱد باـ��تځػاضٸا ٺتطاٺ٬ٹا ٠ٿ 
أـ��ٻا٢ ا٬ٱٱ٭٩��ة ڀٵبٝٿ أٲ ت٩ٻٲ برف��ب 
ٰتّ٭بات ا٬ډئرة، ٺا٬رط ٰٳ تطاٺ٪ ٰٵتحات 

اچٴاغة ا٬ػضڀئة ظات ا١٩٬اءة ا٬ٱٵص١ٍة.
ا٬ٱتٻٸح��ة  ا٬ٱىابځ��د  أٲ  إ٬��ٽ  ٺٴٻٸ��ت 

»ا٬تٵحف��تٳ« ا٬ت��ٿ تف��تٹ٭٧ ا٩٬ثځ��ػ ٰٳ 
ا٬ّا٤��ة ٬٭تر��ٻ٪ ٬٭ٱىابځ��د ا٬ت��ٿ تتٱت��ٗ 
بإٌ��اءة أ٤ٻټ تت��ػاٺخ ٴف��بتٹا بځٳ 80 – 

.90%

ٺ١٬تت إ٬ٽ أٲ ا٬بػٴاٰج ڀفٹٯ ٠ٿ تٻ٠ځػ أ٨ثػ 
ٰٳ 245 جځح��ا ٺات ٰٳ ا٬ّا٤ة ا٩٬ٹػبائځة 
ٱػٸا أِ��ٻ٪ ٺ٠ٿ  ـ��ٵٻڀًا إٌا٠��ة إ٬��ٽ أٲ٘ 
ظات ا٬ٻ٤��ت ت٥٭٫ ٴف��بة اڈٴبٙاثات ا٬ٝاؼڀة 
ا٬ٱ٭ٻث��ة بٱ��ا ڀى��٫ إ٬��ٽ 180 أ٬��ٟ ِٳ 
ـ��ٵٻڀًا برف��ب ا٬بځاٴات ا٬تٿ ٤طٰتٹا ٸځئة 

ا٩٬ٹػباء ٺا٬ٱ��اء ٠ٿ اجتٱاٖ ا٬٭حٵة ا٬ٻِٵځة 
٬٭ٱٻاو١ات ٺا٬ٱ٥اڀځؿ.

٭ٽ  ٺأ٨��طت أٲ ا٬بػٴاٰ��ج ڀٵ٩ٙ��ؿ اڀحابځًا٘ 
ا٬تم��ٝځ٭ځة  ا٩٬٭١��ة  بت٥٭ځ��٫  ا٬ٱف��تٹ٭٧ 
٠ات��ٻغة  ٺت٥٭��٫  ٺ٬ىځاٴتٹ��ا  ٬٭ٱىابځ��د 

ا٩٬ٹػباء. 
٭ٽ  ٺبځٵ��ت أٲ ا٬بػٴاٰ��ج ا٬ػ٤اب��ٿ ڀٙتٱ��ط٘ 
ا٬رىٻ٪ ٘٭ٽ ا٬ٱٻا٥٠ة ا٬ٱفب٥ة ٘٭ٽ أٴٻاٖ 
ػذٹا ٠ٿ أـ��ٻا٢  ��ځتٯِ  ا٬ٱىابځ��د ا٬تٿـ 
ا٬ٱٱ٭٩ة ٘بػ ٴٕاٮ تف��حځ٫ ا٬ٱىابځد ٤ب٫ 

ٺوٻ٪ ا٬مرٵات ٬ٱٵا٠ع ا٬برػڀٳ.
بتف��حځ٫  ا٬ٱٙٵځ��ة  ا٬حٹ��ة  أٲ  ٺأٺٌر��ت 
ا٬ٱٵتحات ٸٿ إضاغة تػل��ځط ا٩٬ٹػباء ٺا٬ٱاء 
بٹځئ��ة ا٩٬ٹػب��اء ٺا٬ٱ��اء، ٰم��ځػة إ٬ٽ أٲ 
ضٺغ ا٬��ٻؼاغة ٰٱث٭��ة ٠��ٿ إضاغة ا٬ٱٻاو١ات 
ٺا٬ٱ٥اڀځ��ؿ ـ��ځبطأ ٘ٵ��ط ٺغٺض ا٬م��رٵات 
٘٭��ٽ ا٬ٱٵا٠��ع ا٬حٱػ٨ځ��ة، ٺـ��ځتٯ ٠ره 
ا٬مرٵة ٺا٬تأ٨ط ٰٳ ٺجٻض ا٬تىػڀد ا٬ٱفب٣ 

ڈـتځػاض ت٭٧ ا٬ٱىابځد.
ٺ٤ا٬ت إٲ ا٬ډئرة ا٬حطڀطة ٬ٱىابځد اچٴاغة 

أش��عت ٺ٤تٹا ا٩٬ا٠ٿ ٠ٿ اچ٘طاض ٺا٬طغاـ��ة 
ٺتٯ إشّاغ ٰٵٕٱة ا٬تحاغة ا٬ٙا٬ٱځة بمأٴٹا 
ٺت٭٥ت ا٬��ٻؼاغة ا٬ٱډذٕ��ات ا١٬ٵځة ٺأجػت 

ا٬تٙطڀډت ا٬ډؼٰة.
ٺأٌا٠ت أٲ تم٩ځ٫ ا١٬ػڀ٣ ا٬ٱ٩ُ٭ٟ بتٵ١ځع 
ٰٵٹحځ��ة ترف��ځٳ اچٴاغة ج��اء ٺ٥٠��ًا ٥٬ػاغ 
ٴائب ٰح٭��ؿ ا٬ٻؼغاء غ٤ٯ 1 ٬ف��ٵة 2014، 
ٳ ٸځئة ا٩٬ٹػباء  ٱث٭ځٳ٘  ٺتٍٱٵت ا٬٭حٵةٰ 
ٺا٬ٱ��اء ٺل��ؤٺٲ ا٬حٱ��اغ٦ ٺٺؼاغة ا٬ىٵا٘ة 
ٺا٬تح��اغة ٺٺؼاغة ا٬ٱا٬ځ��ة ٺٸځئ��ة ا٬تم��ػڀٗ 

ٺاچ٠تاء ٺٜػ٠ة تحاغة ٺوٵا٘ة ا٬برػڀٳ. 
ٺا٬ٱ٥اڀځ��ؿ  ا٬ٱٻاو١��ات  إضاغة  ٺأٸاب��ت 
با٬��ٻؼاغة جٱځ��ٗ ا٬تح��اغ ا٬ٱٙٵځځ��ٳ بأٸٱځة 
ا٬ٱباضغة ٠ٿ تف��حځ٫ ٰٵتحاتٹٯ ٬طټ ٸځئة 
طٮ  ٭ٽ تىػڀد٘  ا٩٬ٹػب��اء ٺا٬ٱاء ٬٭رىٻ٪٘ 
ٰٱاٴٙة اڈـ��تځػاض ت١اضڀًا ٬ػ٠ً ا٬م��رٵات 
ٜځػ ا٬ٱىػخ بٹا ٘ٵط بطء ا٬تّبځ٣ اچ٬ؽاٰٿ 

با٬ٱٵا٠ع ا٬حٱػ٨ځة.

فخرو تبحث إنشاء مواقف للسيارات 
وجسر للمشاة بـ »تاسعة الشمالية«

برثت ا٬ٻ٨ځ٫ ا٬ٱف��ا٘ط ٬٭ّػ٢ غئځؿ ٬حٵة ا٬تٵف��ځ٣ 
ٺا٬ٱتابٙة بٻؼاغة اڄلٝا٪ ٺلؤٺٲ ا٬ب٭طڀات ٺا٬تصّځُ 
ا٬ٙٱػاٴٿ ٸطټ ٠صػٺ إٴم��اء ٘طض ٰٳ ٰٻا٤ٟ ا٬فځاغات 
٠ٿ ٘طة ٰٻا٤ٗ با٬طائػة ا٬تاـ��ٙة با٬ٱرا٠ٕة ا٬مٱا٬ځة 
٬صطٰة ا٬ٱف��اجط ٺا٬ٱرډت ا٬تحاغڀة، إٌا٠ة إ٬ٽ إڀحاض 
٭ٽ  ��ډٺة٘  ػ٢،٘  ف��اغات ٬ٙطةِ  ٰٵا٠��ع بطڀ٭��ة ٺ٠تدٰ 

إٴماء جفػ ٬٭ٱماة ٺتػ٨ځب إلاغات ٌٻئځة.
ٺٴا٤مت شډ٪ ٥٬ائٹا ٰٱث٫ ا٬طائػة شا٬ط ٤ٱبػ، برٍٻغ 
٘��طض ٰ��ٳ ٰٹٵطـ��ٿ ا٬��ٻؼاغة، ٰتّ٭ب��ات ٺاذتځاجات 
ا٬ٱٵ٥ّة ٰٳ ٰماغڀٗ ا٬ّػ٢ ٺا٬ىػٞ ا٬ىرٿ، ٺأبػؼٸا 

تٻ٠ځػ ٰىاغٞ ٰځاٶ ٠ٿ ٘طض ٰٳ ا٬ٱٻا٤ٗ با٬طائػة.  
ٳ ت٥طڀػٸا ٬٭طٺغ ا٬عپ تٍّ٭ٗ بٷ ا٬ٱحا٬ؿ  ٺأ٘ػب��ت٘ 

ا٬ب٭طڀ��ة ا٬تٿ تٙتبػ ل��ػڀ٩ًا أـاـ��ځًا ٰٗ ا٬��ٻؼاغة ٴٕػًا 
ڈتىا٬ٹٯ ا٬ٱبال��ػ باڄٸا٬ٿ، ٰٱ��ا ڀحٙ٭ٹٯ أ٤طغ ٘٭ٽ 
ت٭ٱؿ اڈذتځاجات ٺاڄٺ٬ٻڀات ا٬تٿ تتّ٭بٹا ضٺائػٸٯ.

ٺأل��اغت إ٬ٿ تٻجځٷ ا٬ٱٹٵطـځٳ ٬طغاـة ا٬ّ٭بات ٬ځتٯ 
بٙط ظ٧٬ ٘ػي ٰډذٕات ا٬ٻؼاغة ٘٭ٽ ا٬ٱح٭ؿ ا٬ب٭طپ 
٬٭تٵفځ٣ ٰٙٹٯ ٺترطڀط اڄٺ٬ٻڀات ٬٭ّ٭بات ا٬تٿ ـځتٯ 
تٵ١ځعٸا إ٬ٽ جاٴب إڀحاض ذ٭ٻ٪ ٰم��تػ٨ة ٬٭ّ٭بات ٜځػ 

ا٬ٱٱ٩ٳ تٵ١ځعٸا.
ٰ��ٳ جٹتٷ أ٘��ػب ٤ٱبػ ٘��ٳ ت٥طڀػٶ ڈٸتٱ��اٮ ا٬ٻؼاغة 
بٱتابٙ��ة ِ٭ب��ات اڄٸا٬ٿ، ٰٵٻٸًا إ٬ٽ ا٬طٺغ ا٬ٱم��تػ٦ 
ٺا٬تٵف��ځ٣ ا٬طائ��ٯ بځٳ ا٬��ٻؼاغة ٺا٬ٱحا٬��ؿ ا٬ب٭طڀة، 

ٰتأًٰډ ـػ٘ة إٴحاؼ ا٬ٱماغڀٗ ٠ٿ ا٬ٱٵ٥ّة.

ٺ٨ځ٫ ا٬ّػ٢ بٻؼاغة اڄلٝا٪ شډ٪ ٥٬ائٹا ٰٱث٫ ا٬طائػة ا٬تاـٙة با٬مٱا٬ځة  |

البرنامج يوفر 245 جيجا وات من الطاقة الكهربائية سنويً
 »المواصفات« تدعو التجار إلى تسجيل المنتجات تفاديً 

لرفض الشحنات

الكوهجي يبحث تطوير شارع سار 
إلى مسارين مع إشارات ضوئية

بر��ث ٴائب غئځ��ؿ ا٬ٱح٭ؿ ا٬ب٭طپ ٬٭ٱٵ٥ّة ا٬م��ٱا٬ځة 
ٰٱث٫ ا٬طائػة ا٬صاٰفة أذٱط ا٩٬ٻٸحٿ تّٻڀػ لاغٖ ـاغ 
ٺترٻڀ٭��ٷ إ٬ٽ ٰف��اغڀٳ ٠ٿ ٫٨ اتحاٶ، ٰٗ ٺجٻض إل��اغات 
ٌٻئځة ٺشّٻَ ٰم��اة ٬ٍب��ُ ذػ٨ة ا٬ٱػٺغ ٺـ��ډٰة 

ا٬ٱٻاِٵځٳ.
ٺٴا٤��ك، شډ٪ ٥٬ائ��ٷ ا٬ٻ٨ځ٫ ا٬ٱف��ا٘ط ٬٭ّ��ػ٢ بٻؼاغة 
اڄل��ٝا٪ ٸطټ ٠صػٺ، ٺ٘��طض ٰٳ ا٬ٱٹٵطـ��ځٳ با٬ٻؼاغة، 
أٸٱځة ا٬تٻاو��٫ بځٳ أٍ٘اء ا٬ٱحا٬��ؿ ا٬ب٭طڀة ٺا٬ٻؼاغة 

بٝځة ت٥طڀٯ أ٫ٍ٠ ا٬صطٰات ٬٭ٱٻاِٵځٳ ٺا٬ٱ٥ځٱځٳ.
ٺأٌ��اٞ أٴ��ٷ ٰٳ بځ��ٳ اڈذتځاج��ات ٨ع٧٬ إڀح��اض ٰصػج 
��٭ٱاٲ  ��ٳ ل��اغٖ ا٬م��ځس ش٭ځ١ة بٳـ  ٺٰطش��٫ غئځ��ؿٰ 
إ٬ٽ ٰطش٫ ـ��اغ ٘٭ٽ ا٬ّػڀ٣ ا٬ٙاٮ ٺ٘��طٮ اڈ٘تٱاض ٘٭ٽ 
ا٬م��اغٖ 13 أٺ إٴماء جف��ٻغ ٘٭ٻڀة، ٠ا٬ٱّ٭ٻب إڀحاض ذ٫ 
جعغپ ٘٭ٽ ا٬ٱطټ ا٬بٙځط، ٺذ٫ ـ��ػڀٗ ٰؤ٤ت ٬ډؼضذاٰات 

ا٬ٱػٺغڀة ٘٭ٽ ا٬ماغٖ ٺشاوة ٠ٿ ٠تػة ا٬عغٺة.
ٺتاب��ٗ ٨ٱا تٯ شډ٪ ا٬ؽڀاغة ٰٵا٤م��ة ٰٻٌٻٖ اـ��ت٩ٱا٪ 
ٰم��ػٺٖ ا٬ى��ػٞ ا٬ىرٿ ٩٬ا٠��ة ا٬ٱحٱٙ��ات ٺ٘طض ٰٳ 
ِ٭ب��ات ا٬ػوٟ ٺوځاٴ��ة ا٬ّػ٢ ٰٵٹا ِ٭��ب إ٘اضة غوٟ 
٘٭ٽ جاٴبٿ ا٬ّػڀ٣ 5553 با٥٬ػب ٰٳ ا٬ٱحٱٗ ا٬ف��٩ٵٿ 
906، ٺِ٭��ب وځاٴة ذ١ػڀات ٘٭ٽ ا٬ّػڀ٣ 3335 بٱحٱٗ 

533 با٬ٱػز، ٺِ٭ب إ٘اضة غوٟ ا٬ّػڀ٣ 2315 ٺا٬ّػڀ٣ 

2553 بٱحٱٗ 523بٱٵ٥ّة ـ��اغ، ٺِ٭��ب وځاٴة غوځٟ 

٘٭��ٽ ا٬ّػڀ��٣ 6832 با٬ٱحٱٗ ٴ١ف��ٷ، ٺِ٭��ب إ٩ٰاٴځة 
غو��ٟ ا٬ّػڀ��٣ ا٬تػاب��ٿ غ٤��ٯ 1321 بٱحٱ��ٗ 513 ٠ٿ 
��اغ  ٭ب تب٭ځُ أٺ غوٟ ٺاجٹة ٴاضپـ  ٥ٰابة، إٌا٠ة إ٬ٽِ 

ا٬ٻا٤ٙة ٘٭ٽ ل��اغٖ 35 ٠ٿ ـاغ. ٺٺاو٫ ٨ٱا ٴا٤مٵا ِ٭ب 
إ٘اضة غوٟ ل��اغٖ 80 با٥٬ػب ٰٳ ٰف��حط باغ٦ اه ٠ځٵا 
بٱحٱٗ 471 ٠ٿ أبٻ وځبٗ، ٺ ِ٭ب إ٩ٰاٴځة غوٟ ا٬ّػڀ٣ 
ا٬تػابٿ 724 بٱحٱٗ 507 ٠ٿ ٥ٰابة، ٺِ٭ب ـػ٘ة اتصاظ 
اچجػاءات ا٬ډؼٰة بصى��ٻن إ٘اضة غوٟ ا٬ّػڀ٣ 1314 
بٱحٱ��ٗ 513 ٠ٿ ٥ٰابة، ٺِ٭ب ـ��ػ٘ة اتص��اظ اچجػاءات 
ا٬ډؼٰ��ة بصىٻن إ٘��اضة غوٟ ا٬ّػڀ��٣ 2531 با٥٬ػب 
اغ، ٺِ٭ب  ٰٳ ا٬ٱحٱٗ ا٬ف��٩ٵٿ 1531 بٱحٱٗ 526 ٠ٿـ 
إ٩ٰاٴځة غو��ٟ ا٬ّػڀ٣ ا٬تػاب��ٿ 1720 بٱحٱٗ 517 ٠ٿ 
ـ��اغ، إٌا٠ة ٬ّ٭ب تٙطڀ٫ ٺٌٙځة ا٬ػوځٟ  ٘٭ٽ ا٬ماغٖ 

21 بٱحٱٗ 525 ٠ٿ ـاغ.

ٺظ٨��ػ أٲ ٰٳ بځ��ٳ ا٬ّ٭بات ا٬تٿ تٱت ٰٵا٤م��تٹا شډ٪ 
ا٬ؽڀ��اغة ِ٭ب ٺٌٗ ذٻاجؽ إـ��ٱٵتځة ٘٭��ٽ جاٴب اڄغي 
ا١٬ٍاء ا٬ٻا٤ٙة ٘٭ٽ ا٬ّػڀ٣ 1327 ٬٭ر١اْ ٘٭ٽ ا٬فډٰة 
٭ب إ٩ٰاٴځة ٺٌٗ ذٻاجؽ ذطڀطڀة  ا٬ٱػٺغڀة بٱحٱٗ 513،ِ 
٘٭��ٽ جاٴبٿ ل��اغٖ 13 ٠ٿ ـ��اغ ٬ٱٵٗ ٺ٤ٻٞ ا٬ف��ځاغات، 
ِ٭ب إڀحاض ذ٫ ٬ٱم��٩٭ة تحٱٗ ا٬ٱځاٶ ٺٰځاٶ اڄّٰاغ ٘٭ٽ 
ا٬ّػڀ٣ 2315 بٱحٱٗ 523 ٠ٿ ـاغ، ٺِ٭ب إٴماء ٠ترات 
٬تىػڀٟ ا٬ٱځاٶ ٺٰځ��اٶ اڄّٰاغ ٘٭ٽ ا٬ّػڀ٣ 737 بٱحٱٗ 
507 ٠ٿ ٥ٰاب��ة باچٌا٠ة إ٬ٽ ِ٭ب وځاٴة بًٙ ا٬ّػ٢ 

٭ٽ لاغٖ  بٱحٱٗ 525، ٺِ٭ب ضغاـ��ة ا٬فډٰة ا٬ٱػٺغڀة٘ 
25 ٠ٿ ـاغ.

ٺٴٻٶ إ٬ٽ تٵٕځٯ ؼڀاغات ٰفت٥ب٭ځة ٰٗ ٺؼاغة اڄلٝا٪ ٥٬ػټ 
ا٬م��اشٻغة، ٺأبٻ وځبٗ، ٺا٥٬طٮ، ٺا٬رحػ ٺا٬ٱػز با٬طائػة 

ا٬صاٰفة ٬برث اذتځاجاتٹا ا٬صطٰځة.

علي بن عبدالرحمن: »بوليتكنك« تنشئ 
ورشً ومختبرات وتصون أخرى

ا٬تٵ١ځ��عپ  ا٬ػئځ��ؿ  ٴائ����ب  ٤����ا٪ 
ا٬برػڀٳ  ب٩٭ځة  ٺا٬ٱٙ٭ٻٰات  ٬٭ٱٻاغض 
ا٬ت٥ٵځة )بٻ٬ځت٩ٵ٧ ا٬برػڀٳ( ا٬م��ځس 
٘٭ٿ ب��ٳ ٘بطا٬ػذٱ��ٳ آ٪ ش٭ځ١ة إٲ 
با٩٬٭ځة  ٺا٬ىځاٴة  ا٬ٱم��اغڀٗ  ٤ف��ٯ 
ل��اغٞ ٘٭ٽ اڈٴتٹاء ٰٳ إٴم��اء ٘طض 
ا٬صاوة  ا٬��ٻغق ٺا٬ٱصتب��ػات  ٰ��ٳ 
ب٩٭ځ��ة ا٬ٹٵطـ��ة ٺا٬تىٱځٯ ٺت٥ٵځة 
وځاٴ��ة  إ٬��ٽ  إٌا٠��ة  ا٬ٱٙ٭ٻٰ��ات، 
٘طض ٰٳ ا٥٬ائٯ ٰٵٹا. ٺأل��اغ ا٬مځس 
٘٭��ٿ ب��ٳ ٘بطا٬ػذٱ��ٳ آ٪ ش٭ځ١��ة، 
شډ٪ ؼڀ��اغة ت٥١طڀة ٬ٱٻا٤��ٗ ا٬ٙٱ٫ 
��ٳ ا٬��ٻغق ٺا٬ٱصتبػات،  طضٰ  ٠��ٿ٘ 
ڀػا٥٠��ٷ ٠ځٹ��ا ٘��طض ٰ��ٳ ا٬ٱٙٵځځٳ 
٘٭ٽ غأـ��ٹٯ غئځؿ ٤ف��ٯ ا٬ٱماغڀٗ 
ٺا٬ىځاٴ��ة ذف��ځٳ ا٬رٱ��ػ، إ٬��ٽ أٲ 
ظ٬��٧ ڀأتٿ ٌٱ��ٳ ا٬صّة ا٬ف��ٵٻڀة 
ا٬تٿ  ا٬تٻـ��ٙات  ٬٭ىځاٴ��ة ٺتٵ١ځ��ع 
ت٭ب��ٿ ٰتّ٭بات ا٬حاٴ��ب اڄ٨اضڀٱٿ 
ٗ أ٫ٍ٠  ٠ٿ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧، ٬ځتٱال��ٽٰ 
ا٬ٱٱاغـ��ات ا٬تٙ٭ځٱځ��ة ٺا٬تطغڀبځ��ة 
ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧  ا٬ٙا٬ٱځة، ٺڀر٣٥ أٸطاٞ 

اڈـتػاتځحځة.
ٺأٌ��اٞ أٲ ٰح٭ؿ أٰٵ��اء بٻ٬ځت٩ٵ٧ 
ا٬برػڀٳ بػئاـ��ة ا٬م��ځس ٸماٮ بٳ 

٘بطا٬ٙؽڀ��ؽ آ٪ ش٭ځ١��ة، ڀٻ٬��ٿ ا٬بٵځة 
ا٬ترتځة ٺا٬ٱباٴٿ ٺا٬ٱػا٣٠ ا٬ٱفاٴطة 
٬٭ٙٱ٭ځ��ة ا٬تٙ٭ځٱځة ٬٭٩٭ځ��ة اٸتٱاًٰا 
با٬ًٝ��ا، ٺڀرػن ٘٭ٽ اـ��تٙػاي ٰا 
ڀتٯ تٵ١ځعٶ أٺًڈ بأٺ٪ ٠ٿ اڈجتٱا٘ات 
ا٬طٺغڀ��ة ٬٭ٱح٭��ؿ، ٬ٱ��ا ٬ٹ��ا ٰ��ٳ 
أثػ با٬��ٛ ٘٭��ٽ تر٥ځ��٣ ا٬بٻ٬ځت٩ٵ٧ 

ڄٸطا٠ٹا.
ٺظ٨��ػ أٲ اچضاغة ا٬تٵ١ځعڀ��ة تف��ځػ 
٠ٿ ٌ��ٻء ٰا ا٘تٱ��طٶ ٰح٭ؿ اڄٰٵاء 
ٰٳ شّ��ُ ٺـځاـ��ات، ٺت٭تؽٮ ٠ٿ 
تّبځ٥ٹ��ا با٥٬ٻاٴځ��ٳ ٺا٬٭ٻائد ٨ا٠ة 

ا٬ٱٙٱٻ٪ بٹا ٠ٿ ا٬برػڀٳ.
٤ف��ٯ  غئځ��ؿ  أ٨����ط  جاٴب��ٷ  ٰ��ٳ 
ا٬رٱػ  ٺا٬ىځاٴة ذف��ځٳ  ا٬ٱم��اغڀٗ 

أٲ ا٬ٱصتبػات ٺا٬ٻغق ـتف��٭ٯ إ٬ٽ 
ا٩٬٭ځة ا٬ٱصتىة ٤ب٫ ٴٹاڀة ا٬م��ٹػ 
ا٬را٬��ٿ، ٺأٴٹ��ا ٴ١عت ٺ٠��٣ أ٫ٍ٠ 

ا٬ٱٻاو١ات ا٬ٹٵطـځة. 
ٱ٭ځ��ات ا٬ىځاٴة  جطڀ��ػ با٬ع٨��ػ أٲ٘ 
ل��ٹ��طتٹا  ا٬ت������ٿ  ا٬ٱتٻاو٭�����ة 
ا٬بٻ٬ځت٩ٵ��٧ ٰٵ��ع 2012 ذتٽ ا٬ځٻٮ 
ـ��اٸٱت ٺبم��٫٩ جٻٸ��ػپ ٠ٿ غ٠ٗ 
ا٥٬طغة اڈـ��تځٙابځة ٬٭٩٭ځة، ٺتر٥ځ٣ 
ٰفتٻڀات ٘ا٬ځة ٠ٿ ٰٙاڀځػ ا٬صطٰات 
ا٬تٿ ت٥طٰٹا إ٬ٽ ٰٵتفبځٹا، ٺ٣٠ ٰا 
ت��ٯ غوطٶ ٰ��ٳ ٤ب٫ جٹ��ات ا٬ػ٤ابة 
ٺاڈ٘تٱ��اض  ٺا٬ت��ط٤ځ��٣  ٺا٬ٱػاجٙ��ة 
اڄ٨اضڀٱٿ، ـ��ٻاء ا٬ٱر٭ځ��ة ٰٵٹا أٺ 

ا٬طٺ٬ځة.

ا٬مځس ٘٭ٿ بٳ ٘بطا٬ػذٱٳ آ٪ ش٭ځ١ة شډ٪ ت٥١طٶ ٰٻا٤ٗ ا٬ٙٱ٫ |

»الكلمة الطيبة« تطلق جائزة أفضل 3 مشاريع تطوعية وطنية
أ٘٭ٵت جٱٙځ��ة ا٩٬٭ٱة ا٬ّځبة ٘ٳ إِ��ډ٢ جائؽة ڄ٫ٍ٠ ثډثة 
ٰم��اغڀٗ تّٻ٘ځة ٠ٿ ا٬برػڀٳ ڀتٯ اچ٘ډٲ ٘��ٳ ا١٬ائؽڀٳ ٠ځٹا 
ٰتؽاٰٵة ٰٗ اذت١اڈت ا٬ٵف��صة ا٬ف��ٵٻڀة ا٬صاٰفة ٬حائؽة ـٱٻ 
��بتٱبػ  ٭��ٿ آ٪ ش٭ځ١��ة ٬٭ٙٱ٫ ا٬تّٻ٘ٿـ  ځف��ٽ بٳ٘  ا٬م��ځس٘ 
ا٬ٱ٥ب٫، ٺظ٧٬ ٠ٿ إِاغ جٹٻضٸا ا٬ػاٰځة إ٬ٽ ٴمػ ث٥ا٠ة ا٬تّٻٖ 
ٺض٠ٗ ا٬ٱحتٱٗ ا٬برػڀٵٿ تحاٶ تمحځٗ اڄ٩٠اغ ا٬صډ٤ة ٠ٿ ا٬ٙٱ٫ 

ا٬تّٻ٘ٿ. 
ٺأٺٌد غئځؿ ٬حٵة ا٬ٙډ٤ات ا٬ٙاٰة ٺاچ٘ډٮ با٬حٱٙځة ڀ٥ٙٻب 

بٻٸؽاٖ أٲ ا٬٭حٵة ا٬ٙ٭ځا ا٬ٱٵٕٱة ٬٭حائؽة ـتٵٕػ ٠ٿ ا٬ٱماغڀٗ 
ا٬تّٻ٘ځ��ة ٘٭ٽ ا٬برػڀٳ، ٘٭ٽ أٲ تف��٭ٯ ا٬ٱم��اغڀٗ ٘٭ٽ ٸځئة 
٠ځطڀٻٸ��ات ٺوٻغ ٰط٘ٱة بت٥اغڀػ ٩ٰتٻبة ڈشتځاغ أ٠ٍ٭ٹا ٺ٣٠ 
ٰٙاڀځػ ٰر��طضة ٺٌٙتٹا ا٬٭حٵة تٵٕػ ٠ٿ ل��ٱٻ٬ځة ا٬ٱم��ػٺٖ 
ا٬تّٻ٘��ٿ ٺٰطټ اـ��ت١اضة ا٬ٱحتٱٗ ا٬برػڀٵ��ٿ ٰٵٷ ٺضڀٱٻٰتٷ 
ٺت١��ػضٶ، ٘٭ٱًا بأٲ ٰٳ ـ��ځٙٱ٫ ٘٭ٽ اشتځاغ ا٬ٱم��اغڀٗ ا١٬ائؽة 

٬حٵة تر٩ځٯ ٰتصىىة ٺ٬ٹا ٘ډ٤ة بٱث٫ ٸعٶ اڄ٘ٱا٪.
ٺألاغ إ٬ٽ أٲ ا٬حٱٙځة غوطت جٻائؽ تمحځٙځة ٬٭ٱماغڀٗ ا٬ثډثة 

اڄٺ٬ٽ بٻا٤ٗ 3000 ضٺڈغ ٬٭حائؽة اڄٺ٬ٽ ٺ2000 ضٺڈغ ٬٭حائؽة 
ا٬ثاٴځة 1000 ضٺڈغ ٬٭حائؽة ا٬ثا٬ثة ٺـتف٭ٯ ٠ٿ ذ٫١ ٠ٿ شتاٮ 
اذت١ا٪ ا٬حٱٙځة بحائؽة ـ��ٱٻ ا٬مځس ٘ځفٽ بٳ ٘٭ٿ بٳ ش٭ځ١ة 
آ٪ ش٭ځ١ة ا٬ػئځؿ ا١٬صػپ ٬٭حٱٙځة ٬ت٩ػڀٯ غٺاض ا٬ٙٱ٫ ا٬تّٻ٘ٿ 

٠ٿ ا٬ٻِٳ ا٬ٙػبٿ.
ٺ٤ا٪ إٴٷ بإ٩ٰاٲ ا٬ػاٜبځٳ ٠ٿ ا٬ٱماغ٨ة با٬حائؽة ا٥٬ځاٮ بؽڀاغة 
٥ٰ��ػ جٱٙځة ا٩٬٭ٱ��ة ا٬ّځبة با٬ٱرػ٢، ڈ٠تًا إ٬��ٽ أٲ آشػ ٰٻ٘ط 

ڀ٥ٙٻب بٻ ٸؽاٖ |ڈـتډٮ ا٬ٱماغڀٗ ا٬تّٻ٘ځة25 ا٬حاغپ.

»المؤسسة الوطنية« تتفق مع »مبادئ 
لحقوق اإنسان« على تدريب كوادرها

أبػٰت ا٬ٱؤـفة ا٬ٻِٵځة ٬ر٥ٻ٢ 
اچٴفاٲ ٰع٨ػة ت١اٸ����ٯ ٬تٻِځط 
أٺاوػ ا٬تٙاٺٲ ٰ��ٗ جٱٙځة ٰباضئ 
٬ر٥ٻ٢ اچٴف��اٲ، ت٥طٮ بٱٻجبٹا 
ا٬ٱؤـف��ة شبػتٹ�������ا ٠ٿ ٰحا٪ 
ا٬تطغڀ��ب ٘٭�����ٽ ٤ٍاڀ��ا ذ٥��ٻ٢ 
ا٥٬�����طغات ٬طټ  اچٴف��اٲ ٺبٵ��اء 
ٰٵتف��بٿ ا٬حٱٙځة ٘٭����ٽ ٰصت٭ٟ 
اچٴفاٲ  ٬ر٥ٻ٢  ا٬طٺ٬ځة  ا٬ى٩ٻ٦ 
ٺاڈ٬تؽاٰات ا٬ٱتػتب����ة ٘٭ځٹا ٰٳ 
جاٴب ا٬برػڀ��ٳ، ٺاڂ٬ځات ا٬طٺ٬ځة 
ظات  اچٴف��اٲ  ذ٥��ٻ٢  ٬ٱح٭��ؿ 

ا٬ٙډ٤ة.
ٺج��اء ٠��ٿ ا٬ٱع٨��ػة ا٬تأ٨ځط ٘٭ٽ 
بځٳ  ا٬٭٥��اءات  اـ��تٱػاغ  ٌ��ػٺغة 
ض٘��ٯ  ٠��ٿ  ا٬حاٴبځ��ٳ ڄٸٱځتٹ��ا 
ا٬حٹٻض ا٬ػاٰځ��ة ٬تر٥ځ٣ اڄٸطاٞ 

ا٬ٱمتػ٨ة.
ا٬ٱؤـف��ة  ٺاجتٱ��ٗ ٴائب غئځؿ 
ا٬ٻِٵځة ٘بطاه ا٬طغاؼپ، ٠ٿ إِاغ 
ا٬ٻِٵځة  ا٬ٱؤـف��ة  بځٳ  ا٬تٙاٺٲ 

ٺٰؤـف��ات ا٬ٱحتٱٗ ا٬ٱطٴٿ، ٰٗ 
ٴائب غئځؿ جٱٙځ��ة ٰباضئ ٸطټ 
ا٬ٱٹ��ؽٖ ٺبرٍ��ٻغ غئځ��ؿ ٬حٵ��ة 
ٺا٬ث٥ا٠ځ��ة  اڈ٤تىاضڀ��ة  ا٬ر٥��ٻ٢ 
ا٬بٵاء،  ٺاڈجتٱا٘ځة ٠ځٹا ض.إٴتىاغ 
ٺتٵاٺ٪ اڈجتٱاٖ ٰصت٭ٟ ا٬ٱٻاٌځٗ 
ٰ��ٳ  ا٬ٱم��تػ٦،  اڈٸتٱ��اٮ  ظات 

أبػؼٸا ٴم��أة ا٬ٱؤـف��ة ا٬ٻِٵځة 
ٺاچِ��اغ ا٥٬اٴٻٴ��ٿ ٬ٹ��ا ٺضٺغٸ��ا 
٠��ٿ ٰح��ا٪ تٙؽڀؽ ٺذٱاڀ��ة ذ٥ٻ٢ 
اچٴف��اٲ، إ٬ٽ جاٴب ضٺغ ا٬حٱٙځة 
ٺٴماِٹا ٠ٿ ٰصت٭ٟ ا٥٬ٍاڀا ظات 
ا٬ٙډ٤ة بر٥ٻ٢ اچٴف��اٲ، ٺـ��ب٫ 

ا٬ط٘ٯ ٺا٬تٙاٺٲ ا٬ٱمتػ٦.

٘بطاه ا٬طغاؼپ شډ٪ ٥٬اء جٱٙځة ٰباضئ |


