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مع بدء تلقي طلبات الترشح للدورة الرابعة

من خالل إطالق عدد من القوانين والمبادرات واعتماد أفضل المعايير

اإلمارات :خطة لتأمين انتخابات المجلس االتحادي

قطر :جهود مكثفة لحماية حقوق العمالة

ك�شف مدير عام الأمن الوقائي يف
وزارة الداخلية الإماراتية اللواء
عبدالعزيز ال�رشيفي ،عن خطة
�أمنية متكاملة لت�أمني انتخابات
املجل�س الوطني االحتادي  2019يف
دورتها الرابعة واملزمع �إجرا�ؤها
خالل �شهر �أكتوبر املقبل.
وقال اللواء ال�رشيفي ،وهو �أي�ضا
نائب رئي�س اللجنة الأمنية العليا
لت�أمني االنتخابات� ،إن اخلطة متت
مناق�شتها من قبل اللجنة ،وتهدف
يف املقام الأول �إلى الت�سهيل على
الناخبني ل�ل��إدالء ب�أ�صواتهم،
و�إجراء عملية الت�صويت بكل �سهولة
وي�رس.
و�أ���ض��اف �أن اخل��ط��ة �ست�سهم يف
حتقيق النظام العام و�ضمان �سري
عملية االقرتاع بكل ي�رس و�سال�سة يف
كل املراكز االنتخابية املوجودة
ب�إمارات البالد والبالغ عددها 39
مركزا انتخابيا.
ولفت �إلى �أن اخلطة �ستعمل على
تذليل كل العقبات التي قد تعرت�ض
�سري العملية االنتخابية ،وت�أمني
و�صول الناخبني وعملية الت�صويت
مبا يحقق �أكرب م�شاركة من �أع�ضاء
الهيئة االن��ت��خ��اب��ي��ة ،واخل���روج

ب�أف�ضل ���ص��ورة تليق بالتجربة
االنتخابية الإماراتية.
وقدم اللواء ال�رشيفي جمموعة من
الإر�شادات الواجب على الناخبني
اتباعها لإجناح العملية ،خ�صو�صا
ي���وم االق��ت��راع ،م��ن بينها عدم
االن�صياع لل�شائعات وترديدها،
وع����دم ال��ت��داف��ع �أم�����ام اللجان
االنتخابية.
و�أ�شار �إلى �أن وزارة الداخلية �ستقدم
جميع الت�سهيالت وت��ذل��ل جميع
العقبات �أمام جميع املواطنني من
مر�شحني وناخبني لتوفري املناخ
املالئم لهذه االحتفالية الدميقراطية
يف ظل قيادتنا الر�شيدة ،خا�صة
�أن االن��ت��خ��اب��ات املقبلة تتطلب
ت�ضافر اجل��ه��ود وم�ضاعفاتها،
يف �ضـوء احلجـم الكبري لأعـداد
املواطنني املوجودين �ضمن قـوائم
االنتخابات.
و�أو�ضح �أن ال��وزارة تعمل جاهدة
على �أن تخرج العملية االنتخابية
ب�����ص��ورة م����شرف��ة ،حيث �ستعمل
اللجنة ب���روح ال��ف��ري��ق الواحد
هدفه �أمن وا�ستقرار و�أم��ان الوطن
واملواطنني.
و�شدد على اهتمام الداخلية بتوعية

• اللواء عبدالعزيز الشريفي

الناخبني بقواعد و�أحكام العملية
االنتخابية ،باعتبار ذلك من الأمور
الأ�سا�سيـة املهمـة لنجاح �أي عملية
انتخابية انطالقا من حر�ص قيادتنا
ع��ل��ى �إ���ش�راك امل��واط��ن يف �صنع
القرار.
ودع���ا امل��واط��ن�ين امل�سجلني يف
الهيئات االنتخابية �إلى الإ�سهام
ب�شكل كبري يف �إجناح االنتخابات،
م��ن خ�ل�ال التقيد بالتعليمات
والإر���ش��ادات املو�ضحة �أم��ام كل
جلنة من اللجان االنتخابية.

وذكر ال�رشيفي �أن اللجنة الأمنية
العليا لت�أمني انتخابات املجل�س
الوطنـي يف وزارة الداخليـة حققت
جناحات متميزة يف اال�ستحقاقات
االنتخابية ال�سابقة ،باعتبار ذلك
مهمة وطنية يجب ت�ضافر جهود
اجلميع م��ن �أج���ل �إج����راء عملية
انتخابية م�رشفة ،تدعم م�سرية
التمكني التي �أقرها ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س دولة
الإمارات.
وبد�أت مراكز تلقي طلبات الرت�شح
لع�ضوية املجل�س الوطني االحتادي
الإماراتي � ،2019أم�س ،يف ت�سجيل
�أع�ضاء الهيئات االنتخابية الراغبني
يف خو�ض املناف�سة.
وا�ستقبلت  9مراكز على م�ستوى
الإم���ارات طلبات الرت�شح ،فيما
كانت امل���ر�أة يف مقدمة احل�ضور
لت�سجيل رغبتها يف الرت�شح.
وت�ستمر عملية ت�سجيل طلبات
املر�شحني على مدى � 5أي��ام حتى
اخلمي�س املقبل � 22أغ�سط�س احلايل
يف  9م��راك��ز ت��ت��وزع على خمتلف
مناطق البالد ويحق ملن توافرت
فيه ال�رشوط الد�ستورية التقدم
بطلب للرت�شح.

حمدان بن زايد :نسعى لتعزيز مجاالت
العمل اإلنساني العالمي
�أكد ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل
الأحمر الإماراتي ال�شيخ حمدان بن زايد �أن الإمارات
ت�ضطلع بدور حموري يف تعزيز جماالت العمل الإن�ساين
العاملي ،وح�شد الدعم والت�أييد للق�ضايا الإن�سانية
التي ت�ؤرق الكثري من ال�شعوب التي واجهت حتديات
و�أزمات عديدة.
وقال �إن مبادرات نائب رئي�س الإمارات رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد وال�شيخ ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حممد
بن زايد و�ضعت الإمارات يف مكانة متقدمة بني الدول
املانحة للم�ساعدات الإن�سانية والتنموية عامليا.
وج��دد ال��ت��زام الإم���ارات مب�س�ؤولياتها الإن�سانية
للتخفيف من وط�أة املعاناة الب�رشية ،وحر�صها الدائم

على ح�شد الدعم والت�أييد للمبادئ الإن�سانية العاملية
وم�ساندتها امل�ستمرة للمنكوبني واملت�رضرين �ضحايا
الأزمات والكوارث.
و�شدد يف ت�رصيح مبنا�سبة اليوم العاملي للعمل
الإن�ساين ال��ذي ي�صادف التا�سع ع�رش من �أغ�سط�س
اجلاري على اهتمام الدولة بتعزيز جهودها الإن�سانية
حول العامل وامل�ضي قدما يف ذات النهج الذي �أر�سى
قواعده ال�شيخ زايد �آل نهيان.
وقال «�إن الإرث الذي حققته الإمارات يف هذا ال�صدد
واملكانة التي تبو�أتها يفر�ضان عليها التزاما
�أكرب جتاه الإن�سانية وي�ضعان على عاتقها دورا
حموريا يف حت�سني احلياة ودرء املخاطر عن كاهل
ال�ضعفاء».

• حمدان بن زايد

بعد إطالق نار على أحد مواطنيها في إسطنبول

السعودية تدعو رعاياها في تركيا
إلى توخي الحذر
دع��ت ال�سعودية �أم�����س ،رعاياها برتكيا �إلى
�أخ��ذ احليطة واحل��ذر �إث��ر ا�ستهداف �أحدهم يف
�إ�سطنبول.
و�أ�صدرت �سفارة اململكة يف تركيا حتذيرا �أكدت فيه
«تعر�ض �سعوديني اثنني العتداء م�سلح و�إ�صابة
�أحدهما بطلق ناري و�رسقة �أمتعتهما ال�شخ�صية
�أثناء تواجدهما يف �أحد مقاهي �إ�سطنبول».
ون�صحت ال�سفارة الرعايا ال�سعوديني بـ «عدم

ارت��ي��اد منطقتي تق�سيم و�شي�شلي بعد غروب
ال�شم�س مع �أخذ احليطة واحلذر».
وكانت ال�سعودية �أ�صدرت حتذيرا م�سبقا لرعاياها
م��ن عمليات ال����سرق��ة يف ت��رك��ي��ا ،وطالبتهم
باملحافظة على ج���وازات ال�سفر واملقتنيات
الثمينة.
وقالت �سفارة اململكة �إنه «نظرا لتعر�ض بع�ض
املواطنني واملواطنات لعمليات ن�شل و�رسقة

ضمن فعاليات مهرجان صاللة السياحي 2019

عمان :بدء ملتقى «صحافة السالم»

والأمني امل�ساعد باحتاد
ب���د�أت �أم�����س يف �صاللة
ال�صحافيني العرب �سامل
�أعمال ملتقى «�صحافة
اجلهوري.
ال�����س�لام» ال���ذي تنظمه
�إل��ى ذل��ك ،وقعت غرفة
ج��م��ع��ي��ة ال�صحافيني
جت��ارة و�صناعة عمان
العمانية بالتعاون مع
ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون مع
بلدية ظفار وذلك �ضمن
���ص��ن��دوق ال��رف��د حول
فعاليات مهرجان �صاللة
مبادرة «املق�صف» وهي
ال�سياحي  2019وي�ستمر
مبادرة د�شنها �صندوق
يومني.
الرفد لتح�سني اخلدمات
وي�شتمل برنامج امللتقى
ال��ت��ي ت��وف��ره��ا الغرفة
ع��ل��ى دورة تدريبية
ملنت�سبيها وموظفيها
متقدمة يف الت�صوير
وتعزيزا للدعم امل�ستمر
ال�ضوئي ي�شارك فيها
الذي تقدمه للم�ؤ�س�سات
 12م���ن امل�����ص��وري��ن
• سالم اجلهوري
ال�صغرية واملتو�سطة.
ال�صحافيني والهواة من
الأع�ضاء املنت�سبني جلمعية ال�صحافيني وقع االتفاقية الرئي�س التنفيذي للغرفة
عبدالعظيم البحراين ،ومدير عام الدعم
العمانية.
ويت�ضمن ب��رن��ام��ج ال����دورة حما�رضات وامل�����س��ان��دة حممد ال��ع��ام��ري ،وتهدف
نظرية وتدريبات عملية يف «فن التكوين املبادرة �إل��ى ا�ستغالل منفذ بيع مببنى
يف الت�صوير ال�ضوئي من حيث املفهوم الغرفة على مدى عامني ،وتوفري �أعمال
والتخطيط ل��ل�����ص��ورة» و«الأ�سا�سيات ج��دي��دة ومبتكرة لأ���ص��ح��اب امل�شاريع
الإر�شادية للت�صوير با�ستخدام طائرات ال�صغرية واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إلى متكني
امل�ستفيدين من �صندوق الرفد من �أ�صحاب
التحكم عن بعد».
كما ي�شتمل امللتقى على تنظيم جل�سة امل�شاريع يف فتح منافذ ت�سويقية جديدة،
حوارية حول �صحافة ال�سالم بالإ�ضافة �إلى وتعزيز تعاون امل�ستفيدين مع امل�ؤ�س�سات
�إقامة معر�ض جمعية ال�صحافيني العمانية والهيئات احلكومية واخلا�صة.
ٍ
مقاه
«مالمح من عمان» مبركز البلدية الرتفيهي وتتمثل مبادرة املق�صف يف �إن�شاء
ب�صاللة الذي ي�ضم قرابة � 70صورة �ضوئية �صغرية تقدم وجبات وم�رشوبات خمتلفة
ع��ن امل��ع��امل ال�سياحية وال�تراث��ي��ة يف للموظفني يف اجلهات احلكومية واخلا�صة
يف مقر عمل امل��ؤ���س�����س��ات ،م��ا يرتجم
ال�سلطنة.
وح�رض افتتاح امللتقى رئي�س اجلمعية تعزيز التعاون بني امل�ؤ�س�سات احلكومية
العربية لل�صحافة وحرية الإعالم «�آرابر�س» واخلا�صة يف تقدمي الدعم للم�ؤ�س�سات
د.طارق �آل �شيخان وبح�ضور نائب رئي�س ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة وتطويرها
جمل�س �إدارة جمعية ال�صحافيني العمانية وتنميتها.

جلوازات �سفرهم ومبالغ مالية يف بع�ض املناطق
يف تركيا من قبل �أ�شخا�ص جمهولني».
و�أ���ض��اف��ت يف تنبيهها لل�سعوديني يف تركيا
«ال�سفارة تود الت�أكيد على ��ضرورة املحافظة
على جوازات ال�سفر واملقتنيات الثمينة واحلذر,
خ�صو�ص ًا يف الأم��اك��ن املزدحمة وع��دم الرتدد
يف التوا�صل مع ال�سفارة يف �أنقرة �أو القن�صلية
العامة يف �إ�سطنبول يف حاالت الطوارئ».

• فريق وزارة التنمية اإلدارية يقوم بحمالت تفتيشية

�أكد م�صدر م�س�ؤول بوزارة التنمية
الإداري������ة وال��ع��م��ل وال�����ش���ؤون
االجتماعية القطرية �أن الوزارة
�أولت العمال اهمية كربى من خالل
�إطالق عدد من القوانني واملبادرات
ل�ضمان حقوقهم واعتماد �أف�ضل
املعايري لرعايتهم.
و�أ�ضاف امل�صدر ان الدولة حققت
�إ���ص�لاح��ات ك��ب�يرة يف ق��وان�ين
العمل وحر�صت على توفري كل
�سبل الراحة واحلماية القانونية
والإن�سانية للعمال من خالل �سن
القوانني والت�رشيعات التي تتيح
لهم حياة كرمية مطمئنة داخل
ال��دول��ة ،وخ��ا���ص��ة �أن ال���وزارة
اطلقت م�ؤخر ًا نظام حماية الأجور
التي �أل��زم��ت م��ن خاللها جميع
املن�ش�آت بتحويل �أج��ور العمال
عرب امل�ؤ�س�سات املالية بالدولة.
وت��ب��ذل وزي���ر التنمية الإداري���ة
القطرية ج��ه��ود ًا كبرية لتطوير
�إ�سرتاتيجية خا�صة لتفتي�ش
العمل ،ت�سعى من خاللها �إلى
رفع ن�سبة االلتزام ب�أحكام قانون
العمل لدى املن�ش�آت امل�ستهدفة
واحلفاظ على حقوق العمال �إلى
جانب احلد من معدالت احلوادث
املهنية و�إ�صابات العمل ،كذلك
ت�سعى �إل��ى ا�ستهداف العمالة
بال�س�ؤال واملقابلة ،وذلك ل�ضمان
التوا�صل املبا�رش معهم والرتكيز
على املن�ش�آت ال�صغرية وقليلة
العمالة.
كما تقوم ب�إجراء حمالت تفتي�ش
ع��ل��ى امل��ن�����ش ��آت ذات الأن�شطة
اخلطرة ،واملن�ش�آت كثيفة العمالة
للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ
ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة داخل

موقع العمل و�سكن العمال ،كما
ت�سعى وزارة التنمية الإداري���ة
والعمل وال�ش�ؤون االجتماعية �إلى
تخ�صي�ص فريق تفتي�ش للقيام
بزيارات تفتي�شية على امل�شاريع
الكربى بالدولة وامل�شاريع التي
يتم تنفيذها ،وي�ضع نظام حماية
الأج���ور �آلية ل�ضبط املخالفني
تتمثل يف التدقيق الإل��ك�تروين
على املن�ش�آت اخلا�ضعة للنظام
وتوقيع عقوبات على املن�ش�آت
التي تت�أخر يف دف��ع الأج��ور مع
التزامها بت�صحيح املخالفات.
كما �أطلقت الوزارة حملة تفتي�ش،
ت�ستهدف ال��رق��اب��ة ع��ل��ى قيام
ال�رشكات ال�صغرى واملتو�سطة،
و�رشكة امل��ق��اوالت من الباطن،
و��ش�رك���ات ال���ق���وى ال��ع��ام��ل��ة،
بتحويل روات��ب العمالة لديها
�إلى امل�ؤ�س�سات املالية ،وقامت
ال�����وزارة ب��ات��خ��اذ ال��ع��دي��د من
الإجراءات القانونية �ضد املن�ش�آت
املخالفة لنظام حماية الأجور،
حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل
مع �صاحب املن�ش�أة ومنع ا�ستقدام
العمالة عند عدم االلتزام بنظام
حماية الأج��ور ،وحترير حم�رض
باملخالفة و�إحالته �إلى اجلهات
الأمنية ومن ثم �إلى النيابة العامة
الت��خ��اذ الإج�����راءات القانونية
�ضده.
وتقوم الوزارة �أي�ضا بالتن�سيق مع
وزارة الداخلية لنقل عمال ال�رشكة
املخالفة لنظام حماية الأجور �إلى
�صاحب عمل �آخر .وتقوم بالتن�سيق
مع النيابة العامة لعدم الت�ساهل
مع �صاحب العمل املخالف لنظام
حماية الأجور.

وتخت�ص �إدارة تفتي�ش العمل بوزارة
التنمية الإدارية والعمل وال�ش�ؤون
االجتماعية يف قطر مبراقبة تنفيذ
الت�رشيعات العمالية واخلطة
العامة للتفتي�ش العمايل والقيام
بالتفتي�ش ال���دوري واملفاجئ
لأم��اك��ن العمل وتوجيه الن�صح
والإر�شاد لأ�صحاب العمل يف كيفية
�إزالة املخالفات ومراقبة التزام
�أ���ص��ح��اب العمل ب����صرف �أج��ور
العمال بانتظام ويف املواعيد
املحددة.
وتخت�ص �إدارة تفتي�ش العمل
مب��راق��ب��ة ت��ن��ف��ي��ذ الت�رشيعات
العمالية واخلطة العامة للتفتي�ش
ال��ع��م��ايل وال��ق��ي��ام بالتفتي�ش
ال�����دوري وامل��ف��اج��ئ لأم��اك��ن
ال��ع��م��ل ،ل��ل��ت ��أك��د م��ن تطبيق
قانون العمل والقرارات املنفذة
له� ،إل��ى جانب توجيه الن�صح
والإر���ش��اد لأ���ص��ح��اب العمل يف
كيفية �إزالة املخالفات وتوجيه
الإن�������ذارات وحت���ري���ر حما�رض
املخالفات ،ورفعها للجهات
املخت�صة ،الت��خ��اذ الإج���راءات
الالزمة ،كذلك تعمل على الت�أكد
من قيام امل�ؤ�س�سات واملن�ش�آت
اخلا�صة باتخاذ االحتياطات
واال�شرتاطات الالزم توافرها وفق ًا
لقانون العمل والقرارات املنفذة
له و�إجراء تقييم للمخاطر النا�شئة
عن ا�ستخدام امل��واد اخلطرة يف
العمل ،بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�صة مبراقبة التزام �أ�صحاب
ال��ع��م��ل ب����صرف �أج����ور العمال
بانتظام ويف املواعيد املحددة
ومراقبة ومتابعة �إجراءات ال�سالمة
وال�صحة املهنية.

الدوحة تدين تفجيراً استهدف حفل زفاف في كابول
�أعربت قطر عن �إدانتها وا�ستنكارها ال�شديدين
للتفجري الذي ا�ستهدف حفل زفاف يف العا�صمة
الأف��غ��ان��ي��ة ك��اب��ول ،و�أدى �إل���ى �سقوط قتلى
وجرحى.
وجددت وزارة اخلارجية ،يف بيان ام�س ،موقف

قطر الثابت من رف�ض العنف والإرهاب مهما كانت
الدوافع والأ�سباب.
وعربت الوزارة عن تعازي قطر لذوي ال�ضحايا
وحكومة و�شعب �أفغان�ستان ،ومتنياتها للجرحى
بال�شفاء العاجل.

خالل استقبال قائد القيادة المركزية األميركية

وزير الدفاع البحريني يشيد بعمق العالقات
مع الواليات المتحدة
�أ���ش��اد وزي��ر ���ش��ؤون ال��دف��اع البحريني
الفريق الركن عبدالله النعيمي بعمق
العالقات الوطيدة والتاريخية القائمة
بني مملكة البحرين والواليات املتحدة
الأمريكية ال�صديقة يف املجال الع�سكري
والتعاون الدفاعي.
ج��اء ذل��ك ،فيما ا�ستقبل وزي��ر �ش�ؤون
الدفاع البحريني بالقيادة العامة �صباح
�أم�س ،قائد القيادة املركزية الأمريكية
اجلرنال كينز ماكينزي والوفد املرافق.
ويف �ش�أن بحريني �آخر� ،أكد رئي�س الأمن
العام البحريني اللواء طارق احل�سن ،
�أن فوز برنامج «معا» ملكافحة العنف
والإدم���ان بجائزة �ستيفي العاملية ،
والتي تعد �أرفع جائزة دولية يف جمال
الإب���داع والتميز امل�ؤ�س�سي والأعمال
الدولية  ،ي�أتي تتويجا لدعم وتوجيهات
وزير الداخلية رئي�س اللجنة الوطنية
ملكافحة املخدرات را�شد بن عبدالله.
و�أع���رب احل�سن عن اع��ت��زازه وتقديره
ب�أن يكون هذا الإجناز الدويل  ،نتيجة
امل�شاركة بجائزة �شخ�صية العام 2019
با�سم �سفري مملكة البحرين لدى الواليات
املتحدة الأمريكية ال�شيخ عبدالله بن
را�شد  ،والذي كان له الف�ضل يف و�ضع
اللبنات الأ�سا�سية و�أ�س�س التطوير التي
قادت برنامج «مع ًا» لت�سجيل العديد من
الإجن��ازات والنجاحات على امل�ستوى
الدويل .كما �أكد رئي�س الأمن العام �أن
الإجناز الوطني والدويل امل�رشف ،ينطلق
من منهجية عمل بناءة و�إ�سرتاتيجية
تطوير من�ضبطة وقادرة على التعامل مع

• جانب من االجتماع

كافة التحديات ،ف�ضال عن تبني معايري
عاملية يف خمتلف جم��االت العمل ،ما
ي�ؤكد �أن وزارة الداخلية البحرينية ،
ما�ضية قدما يف تقدمي خدماتها الأمنية
واملجتمعية ب�أعلى درج��ات اال�ستعداد
واجلاهزية والكفاءة.
وعرب احل�سن عن تهانيه لرئي�س جلنة
برنامج «مع ًا» ملكافحة العنف والإدمان
ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن والقائمني
على �إدارة الربنامج  ،الفائزين بجائزة
الفريق الإداري  ،مثمنا جهودهم ومتيزهم
والذي ا�ستحقوا عليه هذا التقدير الدويل

الرفيع .و�شدد رئي�س الأمن العام على
�أن برنامج «معا « يعد م�رشوعا وطنيا
طموحا  ،وا�ستطاع خالل فرتة زمنية
وج��ي��زة �أن يحقق جن��اح��ات ميدانية
متميزة  ،حيث يهدف الربنامج للحد
من ال�سلوكيات ال�سلبية لدى النا�شئة
و�إر�ساء قواعد ال�سلوكيات الإيجابية ،
مما ي�سهم بدرجة كبرية يف الوقاية من
اجلرمية ومنع وقوعها.
�إل���ى ذل���ك� ،أدان����ت وزارة اخلارجية
البحرينية التفجري الإره��اب��ي الذي
ا�ستهدف حفل زفاف يف مدينة العا�صمة

الأفغانية ك��اب��ول  ،و�أ�سفر ع��ن مقتل
و�إ�صابة املئات من الأ�شخا�ص بينهم
ن�ساء و�أطفال ،معربة عن بالغ التعازي
و�صادق املوا�ساة لأهايل وذوي ال�ضحايا
ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�صابني.
و�أكدت وزارة اخلارجية ت�ضامن البحرين
مع �أفغان�ستان �ضد العنف والإره��اب،
ف�إنها ت�شدد على موقف مملكة البحرين
الثابت الراف�ض لكافة �أ�شكال العنف
والتطرف والإره���اب والداعي لت�ضافر
اجل��ه��ود ال��ه��ادف��ة للق�ضاء على هذه
الظاهرة اخلطرية.

