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برعاية حممد بن ز�يد .. �فتتاح �أعمال 
�ملوؤمتر �لعاملي للأخوة �لإن�سانية يف �أبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �فتتح معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك وزير 
باأبوظبي  �لإم���ار�ت  ق�شر  يف  �لإن�شانية«  للأخوة  �لعاملي  »�مل��وؤمت��ر  �م�س  �لت�شامح 
من  لكل  �لتاريخية  �لزيارة  مع  بالتز�من  �مل�شلمني  حكماء  جمل�س  ينظمه  �ل��ذي 
قد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية وف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور 
�ل�شريف للإمار�ت وذل��ك بهدف تفعيل �حل��و�ر حول  �لأزه��ر  �أحمد �لطيب �شيخ 

�لأخوة �لإن�شانية و�أهميتها ومنطلقاتها و�شبل تعزيزها عامليا.
�لعلقات  وت��ع��زي��ز  و�شلبياته  �ل��ف��ك��ري  للتطرف  �لت�شدي  �إىل  �مل��وؤمت��ر  وي�شعى 
تقوم  �ملتعددة،  و�لعقائد  �لأدي���ان  �أه��ل  بني  لها  جديدة  قو�عد  و�إر���ش��اء  �لإن�شانية 
على �حرت�م �لختلف، وت�شاهم يف �إعادة بناء ج�شور �لتو��شل و�لتعارف و�لتاآلف 
و�لحرت�م و�ملحبة، ومو�جهة �لتحديات �لتي تعرت�س طريق �لإن�شانية للو�شول 

�إىل �لأمان و�ل�شتقر�ر و�ل�شلم وحتقيق �لتعاي�س �ملن�شود.      )�لتفا�شيل �س4(

•• اأبوظبي-وام:

و�شل �إىل �لبلد �أم�س قد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية 
يف زيارة تاريخية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شتغرق ثلثة �أيام.

كان يف ��شتقباله �� لدى و�شوله �إىل مطار �لرئا�شة يف �أبوظبي �� �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
باقات من  �لأطفال  �مل�شلحة حيث قدمت جمموعة من  للقو�ت  �لأعلى 

�لورود ترحيبا بزيارة �شيف �لبلد.
وكان ف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف 
�ل�شمو  ��شتقباله �شاحب  ك��ان يف  و  �شابق  وق��ت  �لبلد يف  �إىل  و�شل  قد 

�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.
�لأكرب  �لإم���ام  ف�شيلة  و  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  ب��زي��ارة  �شموه  ورح��ب 
�شيخ �لأزهر للدولة .. معربا عن بالغ �شعادته بهذه �لزيارة �لتي تكت�شب 
�أهمية خا�شة على �شعيد تعزيز قيم ومفاهيم �لأخوة �لإن�شانية و�ل�شلم 
رو�بط  تر�شيخ  يف  �أهميتها  جانب  �إىل  �ل�شعوب  بني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س 
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رئي�س �لدولة: قيم وممار�سات ��ستد�مة �لبيئة 
ت�سكل جزء� �أ�سيل من �لرت�ث �لإمار�تي

•• اأبوظبي-وام:

�لبيئة  يوم  �أن  �هلل«  �لدولة »حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �أك��د �شاحب 
�لوطني �لذي تخ�ش�شه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة للعام �لثاين و�لع�شرين على �لتو�يل هو 
منا�شبة مهمة جندد فيها �لتز�منا �لوطني ب�شون وحماية مو�ردنا �لطبيعية مبا يحفظ للبيئة 

�لطبيعية تو�زنها وي�شمن للأجيال �لقادمة حقوقها.
�إن �حلفاظ على �لبيئة م�شوؤولية ت�شامنية  وقال �شموه يف كلمة مبنا�شبة »يوم �لبيئة �لوطني« 
يت�شاركها �جلميع وعرب �لفعاليات �لتي ي�شهدها يوم �لر�بع من فرب�ير من كل عام يتوجه �جلهد 
�أهمية وطنية ق�شوى وقد تركز �ل�شوء لثلث �شنو�ت  �إىل ت�شليط �ل�شوء على هدف بيئي ذي 
متتالية على ن�شر �لوعي وتعميق معرفة �مل�شتهلكني و�ملنتجني بق�شية »�أمناط �لإنتاج و�ل�شتهلك 
�مل�شتد�مة« �لتي هي و�حدة من �أبرز �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة على �مل�شتويني �لوطني و�لعاملي. 
و�أ�شاف �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« �إن �لقيم و�ملمار�شات �ملتعلقة با�شتد�مة �لبيئة 
�آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  �لإمار�تي وقد عرب  �ل��رت�ث  �أ�شيل من  ت�شكل جزء� 
نهيان »طيب �هلل ثر�ه« عن ذلك خري تعبري عندما قال : »ناأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونرتك 

فيها ما جتد فيه �لأجيال �لقادمة م�شدر� للخري ونبعا للعطاء«.. 
)�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد يرحب بالبابا فرن�سي�س و�سيخ �لأزهر 
يف �لإمـار�ت منـارة �لت�سـامح و�لعتـد�ل و�لتعـاي�س 
حممد بن ز�يد يرحب بالبابا فرن�سي�س و�سيخ �لأزهر 
يف �لإمـار�ت منـارة �لت�سـامح و�لعتـد�ل و�لتعـاي�س 

�لبابا فرن�سي�س: �سنكتب معا �سفحة 
للحو�ر ولل�سري معا على دروب �ل�سلم

�لبابا  ق��د����ش��ة  ق���ال   .. �لإم������ار�ت  �إىل  ت��وج��ه��ه  قبيل 
ف��رن�����ش��ي�����س ع���رب »ت����وي����رت«: �أذه�����ب �إىل دول���ة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة كاأخ كي نكتب 
ولل�شري  ل��ل��ح��و�ر  �شفحة  معا 

معا على دروب �ل�شلم.

�لبابا فرن�سي�س: �سنكتب معا �سفحة 
للحو�ر ولل�سري معا على دروب �ل�سلم

حممد بن ز�يد: لقاء �لقطبني �لدينيني �لكبريين
يف �أبوظبي ر�سالة تعاي�س و�سـلم بني �سعوب �لعامل

�ل�شد�قة و�لتعاون ملا فيه خري �لإن�شانية.
و �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان مبنا�شبة �لزيارة .. 
�أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل " كانت و�شتظل منارة للت�شامح 
�أج���ل �حل���و�ر بني  �لعمل م��ن  �أ���ش��ا���ش��ا يف  و�لع���ت���د�ل و�لتعاي�س وط��رف��ا 
�أيا كان م�شدرهما  �حل�شار�ت و�لثقافات ومو�جهة �لتع�شب و�لتطرف 
�أو طبيعتهما جت�شيد� للقيم �لإن�شانية �لنبيلة �لتي توؤمن بها وما يتميز 

به �شعبها منذ �لقدم من �نفتاح و و�شطية.
قد��شة  �أن  �إىل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أ���ش��ار �شاحب 
�لبابا فرن�شي�س و ف�شيلة �لإمام �لأكرب �شيخ �لأزهر �ل�شريف يحظيان 
باحرت�م وتقدير �شعوب �لعامل كافة ملا يقومان به من دور �إن�شاين كبري 
يف تعزيز �حلو�ر و �لتفاهم على �ل�شاحة �لدولية و ما يبذلنه من جهد 
و  �حل��روب  و  �ل�شر�عات  نبذ  و  �لعادلة  �لق�شايا  �لدفاع عن  م�شتمر يف 
تعزيز �لتعاي�س بني �لب�شر على �ختلف �نتماء�تهم �لدينية و�لطائفية 

و�لعرقية.

و قال �شموه: �إن ما يك�شب زيارة قد��شة �لبابا فرن�شي�س و ف�شيلة �لإمام 
رمزية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل�شريف  �لأزه��ر  �شيخ  �لأك��رب 
خا�شة .. �أنها تاأتي خلل �لعام �لذي �أعلنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة " حفظه �هلل " عاما للت�شامح لتوؤكد �أن 
�لدور �لإمار�تي يف ن�شر �لت�شامح و �لعمل من �أجله يتجاوز �لإطار �ملحلي 
�إىل �لإطار �لعاملي و�أن جتربة �لدولة �لر�ئدة يف هذ� �ملجال جعلتها وجهة 

عاملية لإطلق �ملبادر�ت �حل�شارية لدعم �لإخاء �لإن�شاين.
�لزيارة  �إن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اف 
�لتاريخية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتمل ر�شالة �إىل �لعامل كله 
باأن �ملنطقة �لعربية مهبط �لديانات �ل�شماوية �لثلث �لتي عا�س �أهلها 
على �ختلف دياناتهم و طو�ئفهم يف وئام و�شلم عرب قرون طويلة.. 
لي�شت هي تلك �ل�شورة �مل�شوهة �لتي ي�شدرها �ملتطرفون و�لإرهابيون 
عنها و �إمنا هي مليني من �لب�شر �لذين يوؤمنون بالتعاي�س و �حلو�ر 
�لعامل وينخرطون بقوة يف  �لعنف و�لتطرف وينفتحون على  وينبذون 

م�شار �حل�شارة �لإن�شانية.

وقد قدمت فرق �لفنون �ل�شعبية �أهازيجها ترحيبا ب�شيفي �لبلد.
و�شل ف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف 
�إىل �لبلد �م�س يف زيارة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�شتغرق ثلثة 

�أيام.
كان يف ��شتقباله �� لدى و�شوله �إىل مطار �لرئا�شة يف �أبوظبي �� �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
ورحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة بهذه �ملنا�شبة بف�شيلة �لإمام �لأكرب 
�لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف يف بلده �لثاين دولة �لإمار�ت 
متمنيا له �لتوفيق و �لنجاح يف زيارته و لقائه قد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا 
�لكني�شة �لكاثوليكية .. موؤكد� �أن لقاء �لقطبني �لدينيني �لكبريين يف 
�أبوظبي ر�شالة تعاي�س و�شلم بني �شعوب �لعامل لبناء م�شتقبل قائم على 

�لحرت�م �ملتبادل و�لتعاون ل�شمان م�شتقبل م�شرق للأجيال �ملقبلة. 
)�لتفا�شيل3-2 (

�لزيارة تكت�سب رمزية خا�سة لتز�منها مع »عام �لت�سامح« لت�ؤكد �لدور �لإمار�تي �لعاملي يف ن�سر �لت�سامح و�لعمل من �أجله 

حممد بن ز�يد: لقاء �لقطبني �لدينيني �لكبريين
يف �أبوظبي ر�سالة تعاي�س و�سـلم بني �سعوب �لعامل
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02

اأخبـار الإمـارات

02
حممد بن ز�يد يرحب بالبابا فرن�سي�س و�سيخ �لأزهر
 يف �لإمار�ت منارة �لت�سامح و�لعتد�ل و�لتعاي�س 

•• اأبوظبي-وام:

قد��شة  �أم�����س  �ل��ب��لد  �إىل  و���ش��ل 
�لكني�شة  ب��اب��ا  ف��رن�����ش��ي�����س  �ل��ب��اب��ا 
تاريخية  زي����ارة  يف  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة 

ت�شتغرق ثلثة �أيام.
و�شوله  ل��دى   ���� ��شتقباله  ك��ان يف 
 �� �أبوظبي  يف  �لرئا�شة  مطار  �إىل 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
جمموعة  ق��دم��ت  ح��ي��ث  �مل�شلحة 
م��ن �لأط��ف��ال ب��اق��ات م��ن �ل���ورود 

ترحيبا بزيارة �شيف �لبلد.
وك������ان ف�����ش��ي��ل��ة �لإم���������ام �لأك�����رب 
�شيخ  �ل���ط���ي���ب  �أح����م����د  �ل���دك���ت���ور 
�لأزه�����ر �ل�����ش��ري��ف ق��د و���ش��ل �إىل 
�ل���ب���لد يف وق���ت ���ش��اب��ق و ك���ان يف 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقباله 

حممد بن ز�يد �آل نهيان.
ورحب �شموه بزيارة قد��شة �لبابا 
فرن�شي�س و ف�شيلة �لإمام �لأكرب 
�شيخ �لأزهر للدولة .. معربا عن 
�لتي  �ل��زي��ارة  بهذه  �شعادته  بالغ 
تكت�شب �أهمية خا�شة على �شعيد 
ت��ع��زي��ز ق��ي��م وم��ف��اه��ي��م �لأخ�����وة 
و�لتعاي�س  و�ل�����ش��لم  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
جانب  �إىل  �ل�شعوب  بني  �ل�شلمي 
ت���ر����ش���ي���خ رو�ب������ط  �أه���م���ي���ت���ه���ا يف 
خري  فيه  مل��ا  و�ل��ت��ع��اون  �ل�شد�قة 

�لإن�شانية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أك�����د  و 
نهيان  �آل  ز�ي���������د  ب������ن  حم����م����د 
دول���ة  �أن   .. �ل����زي����ارة  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
 “ �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د 
حفظه �هلل “ كانت و�شتظل منارة 
و�لتعاي�س  و�لع���ت���د�ل  للت�شامح 
�أجل  �لعمل من  �أ�شا�شا يف  وطرفا 
�حلو�ر بني �حل�شار�ت و�لثقافات 
و�لتطرف  �ل��ت��ع�����ش��ب  وم��و�ج��ه��ة 
طبيعتهما  �أو  م�شدرهما  كان  �أي��ا 
�لنبيلة  �لإن�شانية  للقيم  جت�شيد� 
�ل��ت��ي ت���وؤم���ن ب��ه��ا وم���ا ي��ت��م��ي��ز به 
و  �ن��ف��ت��اح  �ل��ق��دم م��ن  �شعبها منذ 

و�شطية.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����ار 

�إن  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�لزيارة �لتاريخية لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة حتمل ر�شالة �إىل 
�لعربية  �ملنطقة  ب��اأن  كله  �لعامل 
�ل�شماوية  �ل����دي����ان����ات  م���ه���ب���ط 
�ل���ث���لث �ل��ت��ي ع��ا���س �أه��ل��ه��ا على 
دياناتهم و طو�ئفهم يف  �ختلف 
وئ��ام و�شلم عرب ق��رون طويلة.. 
�مل�شوهة  �ل�شورة  تلك  هي  لي�شت 
�ل�����ت�����ي ي���������ش����دره����ا �مل���ت���ط���رف���ون 
و�لإره����اب����ي����ون ع��ن��ه��ا و �إمن����ا هي 
مليني من �لب�شر �لذين يوؤمنون 
وينبذون  �حل�����و�ر  و  ب��ال��ت��ع��اي�����س 
�لعنف و�لتطرف وينفتحون على 
�لعامل وينخرطون بقوة يف م�شار 

�إىل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�ل��ب��اب��ا ف��رن�����ش��ي�����س و  �أن ق��د����ش��ة 
ف�شيلة �لإمام �لأكرب �شيخ �لأزهر 
�ل�������ش���ري���ف ي���ح���ظ���ي���ان ب����اح����رت�م 
وت��ق��دي��ر ���ش��ع��وب �ل��ع��امل ك��اف��ة ملا 
�إن�شاين كبري  يقومان به من دور 
�لتفاهم على  و  �حل��و�ر  تعزيز  يف 
م��ا يبذلنه  و  �ل��دول��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة 
�ل��دف��اع عن  م��ن جهد م�شتمر يف 
�لق�شايا �لعادلة و نبذ �ل�شر�عات 
و �حل��روب و تعزيز �لتعاي�س بني 
�نتماء�تهم  �ختلف  على  �لب�شر 

�لدينية و�لطائفية و�لعرقية.
�إن ما يك�شب زيارة  و قال �شموه: 
قد��شة �لبابا فرن�شي�س و ف�شيلة 

�حل�شارة �لإن�شانية.
وقد قدمت فرق �لفنون �ل�شعبية 
ب�شيفي  ت���رح���ي���ب���ا  �أه����ازي����ج����ه����ا 

�لبلد.
كما كان يف ��شتقبال �شيفي �لبلد 
.. �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان 
�أمل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و  �لظفرة 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل 
�لوطني �لحت��ادي و �شمو �ل�شيخ 
نهيان  �آل  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون 
�لعني  منطقة  يف  �حل��اك��م  مم��ث��ل 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن حممد 
�ل�شيخ �شرور بن  �آل نهيان و�شمو 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 

وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�ل�����ش��ي��خ ذي������اب بن  �ل���ت�������ش���ام���ح و 
نورة  معايل  و  نهيان  �آل  طحنون 
بنت حممد �لكعبي وزيرة �لثقافة 
و تنمية �ملعرفة و معايل زكي �أنور 
وم��ع��ايل علي  دول���ة  وزي���ر  ن�شيبة 
�شعيد مطر �لنيادي رئي�س �لهيئة 
�لحتادية للجمارك. فيما ير�فق 
قد��شة �لبابا فرن�شي�س وفد ي�شم 
.. �لكاردينال بياتروبارولني �أمني 
�لكاردينال  و  �لفاتيكان  دولة  �شر 
جممع  عميد  �شاندري  ل��ي��ون��اردو 
و�لكاردينال  �ل�شرقية  �لكنائ�س 
ف��رن��ان��دو ف��ي��ل��وين ع��م��ي��د جممع 
تب�شري �ل�شعوب ورئي�س �لأ�شاقفة 

�لإم����������ام �لأك��������رب ����ش���ي���خ �لأزه�������ر 
�ل�شريف لدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة رمزية خا�شة .. �أنها تاأتي 
�أعلنه �شاحب  �ل��ذي  �لعام  خ��لل 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة “ حفظه 
�أن  ل��ت��وؤك��د  للت�شامح  “ ع��ام��ا  �هلل 
�لدور �لإمار�تي يف ن�شر �لت�شامح 
و �لعمل من �أجله يتجاوز �لإطار 
و�أن  �ل��ع��امل��ي  �لإط�����ار  �إىل  �مل��ح��ل��ي 
جت��رب��ة �ل���دول���ة �ل���ر�ئ���دة يف هذ� 
عاملية  وج���ه���ة  ج��ع��ل��ت��ه��ا  �مل����ج����ال 
�حل�شارية  �مل�����ب�����ادر�ت  لإط������لق 

لدعم �لإخاء �لإن�شاين.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  و�أ����ش���اف 

نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  و  �أب��وظ��ب��ي 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
بن ز�يد �آل نهيان م�شت�شار �لأمن 
�لوطني و �شمو �ل�شيخ من�شور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل������وزر�ء 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حامد  �ل�شيخ  و�شمو 
دي�����و�ن ويل عهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و  �أب��وظ��ب��ي 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و �لتعاون �لدويل و معايل �ل�شيخ 

�شكرتاريا  رئي�س  ب��ار�  بينا  �إدغ���ار 
�ل������دول������ة ورئ����ي���������س �لأ�����ش����اق����ف����ة 
باديلل  مونتي�شيلو  فر�ن�شي�شكو 
�ل�������ش���ف���ري �ل����ب����اب����وي و�لأ�����ش����ق����ف 
�أمني  �أي��وزوغ��وك�����ش��وت  �أ.  ميغيل 
للحو�ر  �ل���ب���اب���اوي  �مل��ج��ل�����س  ���ش��ر 
بني �لأدي��ان و�لأ�شقف بول هندر 
�لكبو�شي �لنائب �لر�شويل جلنوب 
و�ملون�شينيور  �لعربية  �جل��زي��رة 
جانلوكا بيزويل م�شوؤول يف �أمانة 
بيرت  �شيمون  و�لأب  �ل��دول��ة  �شر 
�ل�شفري  ���ش��ك��رت��ري  ل��وك��ي��ام��ون��زي 
�لبابوي و�لأب مايكل �أو�شوليفان 
�لبابوية  ل��ل��زي��ارة  �ملحلي  �ملن�شق 
و�لأب �أنطونيو �شباد�رو �لي�شوعي 
كاتوليكا  �شيفيلتا  جم��ل��ة  م��دي��ر 
و�ل��دك��ت��ور ب��اول��و روف��ي��ن��ي عميد 
جممع �لتو��شل. وير�فق ف�شيلة 
�ل��دك��ت��ور ن�شر   .. �لأزه�����ر  ���ش��ي��خ 
فريد و��شل و�لدكتور عبد �لهادي 
حممد عبد �لهادي ز�رع و�لدكتور 
�لدكتور  و  �مل��ح��ر���ش��اوي  حم��م��د 
�لدكتور  و  �أح��م��د  �شيد  �أت���ى  �أت���ى 
عبد  و�لدكتور  �شرحان  �هلل  عبد 
م�شطفى  �لدكتور  و  ف��وؤ�د  �ملنعم 
عبد  ن��زي��ه  و�ل��دك��ت��ور  �لغني  عبد 

�ملق�شود وعدد من �مل�شوؤولني.

حممد بن ز�يد:
الزيارة التاريخية للإمارات حتمل ر�صالة اإىل العامل كله اأن املنطقة العربية لي�صت هي تلك ال�صورة امل�صوهة التي ي�صدرها املتطرفون 

والإرهابيون واإمنا هي مليني من الب�صر الذين يوؤمنون بالتعاي�ش و احلوار وينبذون العنف والتطرف وينفتحون على العامل
�لزيارة تكت�سب رمزية خا�سة لتز�منها مع )عام �لت�سامح( لتوؤكد �لدور �لإمار�تي �لعاملي يف ن�سر �لت�سامح و�لعمل من �أجله 

حممد بن ز�يد يرحب بالبابا فرن�سي�س و�سيخ �لأزهر
 يف �لإمار�ت منارة �لت�سامح و�لعتد�ل و�لتعاي�س 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أك����د 
“حفظه �هلل” �أن يوم �لبيئة �لوطني �لذي  رئي�س �لدولة 
�لثاين  للعام  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  تخ�ش�شه 
فيها  جن��دد  مهمة  منا�شبة  ه��و  �ل��ت��و�يل  على  و�لع�شرين 
ب�����ش��ون وح��م��اي��ة م���و�ردن���ا �لطبيعية  �ل��وط��ن��ي  �ل��ت��ز�م��ن��ا 
للأجيال  وي�شمن  تو�زنها  �لطبيعية  للبيئة  يحفظ  مبا 

�لقادمة حقوقها.
�لوطني”  �لبيئة  “يوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  ���ش��م��وه  وق���ال 
يت�شاركها  ت�شامنية  م�شوؤولية  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  �إن 
من  �ل��ر�ب��ع  ي��وم  ي�شهدها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  وع��رب  �جلميع 
فرب�ير من كل عام يتوجه �جلهد �إىل ت�شليط �ل�شوء على 
�ل�شوء  تركز  وق��د  ق�شوى  وطنية  �أهمية  ذي  بيئي  ه��دف 
معرفة  وتعميق  �لوعي  ن�شر  على  متتالية  �شنو�ت  لثلث 
�مل�شتهلكني و�ملنتجني بق�شية “�أمناط �لإنتاج و�ل�شتهلك 

�لتنمية  �أه����د�ف  �أب���رز  م��ن  و�ح���دة  ه��ي  �مل�شتد�مة” �ل��ت��ي 
�مل�شتد�مة على �مل�شتويني �لوطني و�لعاملي. و�أ�شاف �شاحب 
�ل�شمو رئي�س �لدولة “حفظه �هلل “ �إن �لقيم و�ملمار�شات 
�لرت�ث  �أ�شيل من  ت�شكل جزء�  �لبيئة  با�شتد�مة  �ملتعلقة 
�لإمار�تي وقد عرب �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” عن ذلك خري تعبري عندما قال 
: “ ناأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونرتك فيها ما جتد فيه 
�لأجيال �لقادمة م�شدر� للخري ونبعا للعطاء”.. و�تخذت 

�حلكومة من تلك �ملقولة مرجعا ومنهاجا وترجمتها �إىل 
�شيا�شات و��شرت�تيجيات وت�شريعات وموؤ�ش�شات تهدف �إىل 
�لبيئة  على  و�حلفاظ  �لنمو  بني  �ملن�شود  �ل��ت��و�زن  حتقيق 

و��شتد�مة مو�ردها �لطبيعية.
وقال �شموه “ يف هذ� �ليوم ندعو موؤ�ش�شاتنا �حلكومية �إىل 
�ل�شتمر�ر يف بذل �جلهود من �أجل حتقيق �أهد�فنا �لوطنية 
ورفع وعي �أفر�د �ملجتمع خا�شة طلب �ملد�ر�س و�جلامعات 
و�لإن�شانية..  و�لبيئية  �لوطنية  و�أدو�ره���م  مب�شوؤولياتهم 

�ملاأمول  دوره  مم��ار���ش��ة  �إىل  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  ن��دع��و  ك��م��ا 
�أفر�د  ون��دع��و  و�لبيئية  �ملجتمعية  م�شوؤولياته  حتمل  يف 
�ملجتمع كافة �إىل �تباع �ل�شلوك �ل�شليم جتاه �لبيئة وتبني 
�أمناط ��شتهلكية ر�شيدة ملو�ردها مبا ي�شمن ��شتمر�رها.. 
ونثمن �لدور �لذي تقوم به �جلهات �حلكومية كافة على 
موؤ�ش�شات  م��ع  وتن�شيقها  وت��ع��اون��ه��ا  بالبيئة  �ه��ت��م��ام��ه��م 
�لقطاع �خلا�س و�لأفر�د وحر�شهم على �مل�شاركة �لفاعلة 

يف �جلهود �لتي نبذلها حلمايتها و��شتد�متها«.

رئي�س �لدولة: قيم وممار�سات ��ستد�مة �لبيئة ت�سكل جزء� �أ�سيل من �لرت�ث �لإمار�تي

03
�سيخ �لأزهر ي�سل �إىل �لإمار�ت ويف ��ستقباله ويل عهد �أب�ظبي

حممد بن ز�يد: لقاء �لقطبني �لدينيني �لكبريين
 يف �أبوظبي ر�سالة تعاي�س و�سلم بني �سعوب �لعامل 

�لإمار�ت تدرك �أن �لتعاي�س بني جميع �لب�سر على �ختلف �أعر�قهم 
و�أجنا�سهم ودياناتهم هو �ل�سبيل �لوحيد لتعزيز �ل�سلم �لعاملي 

•• اأبوظبي-وام:

و�����ش����ل ف�����ش��ي��ل��ة �لإم���������ام �لأك�����رب 
�لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر 
�ل�شريف �إىل �لبلد �م�س يف زيارة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 

ت�شتغرق ثلثة �أيام.
كان يف ��شتقباله �� لدى و�شوله �إىل 
مطار �لرئا�شة يف �أبوظبي �� �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ملنا�شبة  ب��ه��ذه  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�لدكتور  �لأك����رب  �لإم����ام  بف�شيلة 
�أح�����م�����د �ل���ط���ي���ب ����ش���ي���خ �لأزه��������ر 
�ل�����ش��ري��ف يف ب���ل���ده �ل���ث���اين دول���ة 
و  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه  �لإم������ار�ت متمنيا 
قد��شة  لقائه  و  زي��ارت��ه  يف  �لنجاح 
�لكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س  �ل��ب��اب��ا 
لقاء  �أن  م���وؤك���د�   .. �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
يف  �لكبريين  �لدينيني  �لقطبني 
�أبوظبي ر�شالة تعاي�س و�شلم بني 
�شعوب �لعامل لبناء م�شتقبل قائم 
و�لتعاون  �مل��ت��ب��ادل  �لح����رت�م  على 
ل�شمان م�شتقبل م�شرق للأجيال 

�ملقبلة.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
جميع  ب���ني  �ل��ت��ع��اي�����س  �أن  ت�����درك 
�أعر�قهم  �خ���ت���لف  ع��ل��ى  �ل��ب�����ش��ر 
�ل�شبيل  هو  ودياناتهم  و�أجنا�شهم 
�لعاملي  �ل�����ش��لم  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��وح��ي��د 
ول���ذل���ك ف��امل��ب��ادئ �ل�����ش��ام��ي��ة �لتي 
تاأ�ش�شت عليها �لإمار�ت و�لقو�نني 
�إ����ش���د�ره���ا  و�لأن����ظ����م����ة �ل���ت���ي مت 
ت�شود  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل�����روح  و 
�أ�شهمت يف  �لدولة عو�مل رئي�شية 
جعل �لإمار�ت نقطة جذب للعي�س 
جن�شية   200 من  لأك��ر  و�لعمل 

من خمتلف �أرجاء �لعامل.
كما كان يف ��شتقبال ف�شيلة �لإمام 
�لأكرب �شيخ �لأزهر .. �شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ممثل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و معايل 
�لقبي�شي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة 
�ل�شيخ طحنون بن حممد  �شمو  و 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل���ع���ني و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
و�شمو  نهيان  �آل  حممد  بن  �شرور 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  ه����ز�ع  �ل�����ش��ي��خ 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

�لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد  بن 
�لوطني و �شمو �ل�شيخ من�شور بن 

�أب��وظ��ب��ي و �ل��ف��ري��ق �شمو  لإم�����ارة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 

ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
�لتعاون  و  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 

�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��ام��د  �ل�شيخ 
و  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد  رئي�س 

�ل��دويل و معايل �ل�شيخ نهيان بن 
و  �لت�شامح  وزير  نهيان  �آل  مبارك 
�ل�شيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان 
ن��ورة بنت حممد �لكعبي  و معايل 
�ملعرفة  تنمية  و  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����رة 
وزير  ن�شيبة  �أن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  و 
دول����ة وم���ع���ايل ع��ل��ي ���ش��ع��ي��د مطر 
�لحتادية  �لهيئة  رئي�س  �لنيادي 

للجمارك.
وت�شهد زيارة ف�شيلة �لإمام �لأكرب 
تاريخي  ل��ق��اء  ع��ق��د  �لأزه�����ر  �شيخ 
بابا  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  م��ع 
عنو�ن  حتت  �لكاثوليكية  �لكني�شة 
�لإن�شانية” بعدما  �لأخوة  “ لقاء 
�ختار �لرمز�ن �لدينيان �لكبري�ن 
�أر����س �ل��دول��ة لإج���ر�ء ه��ذ� �للقاء 
و�لتباحث يف �شبل تعزيز �لتعاي�س 
و�إط�����لق مبادرة  ع��امل��ي��ا  و�ل��ت��اآخ��ي 
ب��ف��ج��ر جديد  ت��ب�����ش��ر  م�������ش���رتك���ة 

للب�شرية.
�مل�شرتكة  �ل���زي���ارة  ه���ذه  وت��ت��ز�م��ن 
�ل��ع��امل��ي للأخوة  �مل��وؤمت��ر  م��ع عقد 
مب�شاركة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
وممثلي  ق������ادة  م����ن   700 ن���ح���و 
�لأدي�������ان و�ل��ع��ق��ائ��د ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
وتعزيز  �لعاملي  �ل�شلم  ن�شر  �شبل 
�ل�شعوب  ب��ني  و�ل��ت��اآل��ف  �ل��ت��ع��اي�����س 
وه���و م��ا ي��رتج��م �مل��ك��ان��ة �ملرموقة 
عا�شمة  بو�شفها  �لإم��ار�ت  لدولة 
للحو�ر  ومن�شة  للت�شامح  عاملية 
�ل�شعوب  ج��م��ي��ع  ب���ني  �حل�������ش���اري 
كونها  �حل��ا���ش��ر  و�ق��ع��ه��ا  ب��ف�����ش��ل 
�أر�شها مقيمني من  حتت�شن على 
200 جن�شية من خمتلف �لأديان 
�لثقافية  و�خل��ل��ف��ي��ات  و�ل��ع��ق��ائ��د 

يعي�شون يف تناغم وتاآلف.
ف�شيلة  زي�����ارة  ج����دول  وي��ت�����ش��م��ن 
�لإمام �لأكرب �شيخ �لأزهر للدولة 
�لبابا  ق��د����ش��ة  ل��ق��ائ��ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
زيارة م�شرتكة جلامع �ل�شيخ ز�يد 
�إىل  �ملوؤ�ش�س  ز�ي���د  و���ش��رح  �لكبري 
�لكني�شة  ب��اب��ا  يجمع  ل��ق��اء  ج��ان��ب 
حكماء  جمل�س  م��ع  �لكاثوليكية 
ف�شيلته  يرت�أ�شه  �ل��ذي  �مل�شلمني 

ويتخذ من �أبوظبي مقر�ً له.
ير�فق ف�شيلة �شيخ �لأزه��ر خلل 
�ل����زي����ارة.. �ل���دك���ت���ور ن�����ش��ر فريد 
�لهادي  ع��ب��د  و�ل���دك���ت���ور  و�����ش���ل 
حممد عبد �لهادي ز�رع و�لدكتور 
حممد �ملحر�شاوي و �لدكتور �أتى 
�أتى �شيد �أحمد و �لدكتور عبد �هلل 
�شرحان و�لدكتور عبد �ملنعم فوؤ�د 
�لغني  عبد  م�شطفى  �ل��دك��ت��ور  و 
و�لدكتور نزيه عبد �ملق�شود وعدد 

من �مل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات

04
برعاية حممد بن ز�يد .. نهيان بن مبارك يفتتح �أعمال �ملوؤمتر �لعاملي للأخوة �لإن�سانية يف �أبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�فتتح   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
مبارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
وزي�����ر �ل��ت�����ش��ام��ح �م�������س »�مل���وؤمت���ر 
�ل��ع��امل��ي ل���لأخ���وة �لإن�����ش��ان��ي��ة« يف 
ق�����ش��ر �لإم������ار�ت ب��اأب��وظ��ب��ي �لذي 
�مل�شلمني  حكماء  جمل�س  ينظمه 
�لتاريخية  �ل��زي��ارة  م��ع  بالتز�من 
فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  م��ن  لكل 
بابا �لكني�شة �لكاثوليكية وف�شيلة 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  �لأك������رب  �لإم�������ام 
�ل�شريف  �لأزه�������ر  ���ش��ي��خ  �ل��ط��ي��ب 
ب��ه��دف تفعيل  وذل����ك  ل����لإم����ار�ت 
�لإن�شانية  �لأخ�����وة  ح���ول  �حل����و�ر 
و�شبل  وم��ن��ط��ل��ق��ات��ه��ا  و�أه��م��ي��ت��ه��ا 

تعزيزها عامليا.
�لت�شدي  �إىل  �مل����وؤمت����ر  وي�����ش��ع��ى 
و�شلبياته  �ل���ف���ك���ري  ل���ل���ت���ط���رف 
�لإن�شانية  �ل���ع���لق���ات  وت���ع���زي���ز 
و�إر�شاء قو�عد جديدة لها بني �أهل 
تقوم  �مل��ت��ع��ددة،  و�لعقائد  �لأدي����ان 
على �ح��رت�م �لخ��ت��لف، وت�شاهم 
�لتو��شل  ج�����ش��ور  ب��ن��اء  �إع������ادة  يف 
و�ل���ت���ع���ارف و�ل���ت���اآل���ف و�لح�����رت�م 
و�ملحبة، ومو�جهة �لتحديات �لتي 
تعرت�س طريق �لإن�شانية للو�شول 
و�ل�شلم  و�ل�شتقر�ر  �لأم���ان  �إىل 

وحتقيق �لتعاي�س �ملن�شود.
�مل�����وؤمت�����ر معايل  �ف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزيرة 
ومعايل  �مل��ع��رف��ة  وتنمية  �لثقافة 
زكي �أنور ن�شيبة وزير دولة ووزر�ء 
�لدولة  د�خ�����ل  م���ن  وم�������ش���وؤول���ني 
�ل�شفر�ء  م���ن  وع�����دد  وخ���ارج���ه���ا 
وقياد�ت  �ل��دول��ة  ل��دى  �ملعتمدين 
دينية وثقافية و�شخ�شيات فكرية 
و�إعلمية من خمتلف دول �لعامل 
. وقال �ل�شيخ نهيان بن مبارك يف 
هذ�  يعترب   « �لفتتاحية:  كلمته 
ف��ع��ال��ي��ة متعددة  �مل���وؤمت���ر مب��ث��اب��ة 
�لت�شامح  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ملحبة  وي�������ش���ج���ع  مي���ك���ن  �ل��������ذي 
و�حل������و�ر و�ل��ت��ف��اه��م و�لح������رت�م. 
ت��وؤ���ش�����ش��ون �حت�����اد� عامليا  و����ش���وف 
�لتحركات  حت���دي���د  �إىل  ي���ه���دف 
�لتي من �شاأنها �لتاأكيد على �لقيم 
�مل�شرتكة وحمارية قوى �لتطرف 
�شوء  �لفقر،   - �مل��دم��رة  و�لإره����اب 
�ل��ت��غ��ذي��ة، ت���ده���ور �أح������و�ل �مل�����ر�أة، 
�لكر�هية  �لأم��ي��ة،  �لبيئة،  �إف�����ش��اد 
و�لتحامل، �جلهل �لعلمي و�لتقني، 
�لظلم وع��دم وج��ود رعاية �شحية 
�لب�شرية  �لأخ���وة  ف��ك��رة  وحم��ارب��ة 
-.« و�أ�شاف معاليه » ر�أينا �حلكمة 
يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ممثلة 
�ملغفور  يف �شخ�س موؤ�ش�س دولتنا، 
ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان بن 

جمل�س  ع�شو  �لأم���ني  علي  و�أك���د 
�جلمهورية  يف  �مل�شلمني  ح��ك��م��اء 
هي  �لم�����ار�ت  دول���ة  �أن  �للبنانية 
�أر����س �ل�����ش��لم و�مل��ح��ب��ة مل��ا جتمعه 
وبتنظيمها  و�أع�����ر�ق  ث��ق��اف��ات  م��ن 
قياد�ت  ي�شم  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  لهذ� 
زيارة  مع  بالتز�من  عريقة  دينية 
بابا  ف��ر�ن�����ش��ي�����س  �ل���ب���اب���ا  ق���د�����ش���ة 
وف�شيلة  �ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  �لكني�شة 
�أحمد  �ل���دك���ت���ور  �لأك������رب  �لإم�������ام 
يف  �ل�شريف  �لأزه���ر  �شيخ  �لطيب 
هذ� �للقاء �لتاريخي �لذي يج�شد 
�ل��د�ع��ي��ة لل�شلم  �ل��روح��ي��ة  �ل��ق��ي��م 
�لعاملي و�لخوة بني جميع �لب�شر.

و�أكد �أن �لدعوة للأخوة �لإن�شانية 
�ل�شماوية  �ل���دي���ان���ات  ج��وه��ر  ه���و 
�أج���م���ع���ه���ا وف����ح����وى ر����ش���الت���ه���ا.. 
�لختلفات  وق����وع  �أن  �إىل  ون����وه 
�إن���ك���اره غري  يف �مل��ا���ش��ي ل مي��ك��ن 
للأديان  نن�شبه  �أن  ميكن  ل  �أن��ن��ا 
ف���احل���روب و�ل�����ش��ر�ع��ات مل تكن 
ب�شبب  ولكن  �لأدي���ان  ه��ذه  ب�شبب 
بال�شلطة  وطمعا  �أر���ش��ي��ة  �أه���د�ف 
�أك����ر  و�ل�������ش���ي���ط���رة و�ل����ن����ف����وذ ل 
م�شوؤولية  ت��ت��ح��م��ل  ل  ف����الأدي����ان 

�حلروب �لتي تخا�س با�شمها.
كبري  برهمافيهاري  �شو�مي  و�أك��د 
كهنة معبد �شو�ميناريان �شان�شاتا 
يف كلمته يف ختام فعاليات �لفتتاح 
و�ل���ت���ط���ور  �ل�������ش���لم  حت���ق���ي���ق  �أن 
�لخ������وة  حت���ق���ي���ق  دون  مي���ك���ن  ل 
�لإن�شانية.. وتوجه بال�شكر لدولة 
لهذ�  ��شت�شافتها  على  �لإم�����ار�ت 
ي��ن��ظ��م��ه جمل�س  �ل������ذي  �مل����وؤمت����ر 
ح��ك��م��اء �مل�����ش��ل��م��ني.. ك��م��ا �أك����د �أن 
ق���وي و�حلفاظ  �ق��ت�����ش��اد  حت��ق��ي��ق 
ع��ل��ى �مل���ن���اخ وغ���ريه���ا م���ن مناحي 
�حلياة هي نظرية بتحقيق �لخوة 

�لإن�شانية وباإعلء �أهمية �لب�شر.
من  ي����اأت����ي  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أن  و�أك��������د 
�حلا�شر فالإمار�ت �ليوم هي مثال 
لكل دول �لعامل كونها ترجمت ما 
و�ق���ع فهي  �إىل  �ل��ي��وم  ب��ه  نتحدث 
جن�شية   200 م��ن  لأك��ر  موطن 
م���ن خم��ت��ل��ف �لأع�������ر�ق و�لأدي������ان 
فالت�شامح و�لقيم �لإن�شانية لي�شت 

عناوين فقط بل �أفعال.
وت��ت�����ش��م��ن �أج���ن���دة �مل���وؤمت���ر وعلى 
جل�شات  م��ن  �شل�شلة  يومني  م��د�ر 
�لتي  �ل���ع���م���ل  وور���������س  �ل���ن���ق���ا����س 
�ل�شماوية  �لأدي���ان  خمتلف  جتمع 
�لعقد  ق��و�ع��د  لرت�شيخ  و�لعقائد 
ت��ت��ف��ق عليه  �ل������ذي  �لج���ت���م���اع���ي 

�لإن�شانية جمعاء.
ثلثة  �مل��وؤمت��ر  برنامج  و�شي�شمل 
جل�شات رئي�شية تبحث يف جمملها 
ثقافة  لإر���ش��اء  �ل�شبل  �أف�شل  ع��ن 
و�لنز�عات  للعنف  ب��دي��ل  �ل�شلم 
وتر�شيخ  و�ل��ع��رق��ي��ة  �ل��ع��ق��ائ��دي��ة 
مو�جهة  يف  �مل����و�ط����ن����ة  م���ف���ه���وم 

�لتطرف �لديني.

»حكيم  با�شم  ع��رف  و�ل��ذي  نهيان 
�ل�����ع�����رب«.. ك����ان ز�ي�����د م��ف��ك��ر حر 
وم��ب��دع، ك��ان و����ش��ع �مل��ع��رف��ة وكان 
�لأفكار �جلديدة  �لبحث عن  د�ئم 
ومل يرتدد يف �لتاأقلم مع �حلقائق 
��شتطاع  �ملت�شاربة..  �أو  �جل��دي��دة 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د ب��ه��ذه �ل��ط��ري��ق��ة �أن 
ي��ح��ك��م ع��ل��ى �لأم�������ور ب��ب��ع��د نظر 
وط��ور ق��درة غري عادية على فهم 

�لأمور �ملحرية ».
�لإمار�ت  قيادة  متيزت   « و�أردف: 
ج����زء� كبري�  م��ث��ل��ت  �إذ  ب��احل��ك��م��ة، 
ق�����در �شاحب  ف���ق���د  ث���روت���ن���ا  م����ن 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة »حفظه �هلل«  نهيان رئي�س 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
»رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة قيمة �حلكمة كما 
�هتمو� بتنمية �ل�شفات �لتي تعزز 

�لأفعال �حلكيمة«.
وقال معاليه » �أقف �أمامكم �ليوم 
�لإمار�ت  دولة  للت�شامح يف  كوزير 
ر�شمي  ك���رم���ز  �أم���ام���ك���م  �أق�����ف   ..
كمكون  بالت�شامح  ب��لدي  لل��ت��ز�م 
�أمامكم  �أق���ف  ملجتمعنا..  �أ�شا�شي 
�مل�شتمر  �لتز�منا  على  حية  كاأدلة 

�أو حملهم على  �إىل تنميط �لب�شر 
�ختلف  م����ن  ب��ي��ن��ه��م  م����ا  �إن�����ك�����ار 
ف����الخ����ت����لف رح����م����ة و�ل���رح���م���ة 

تقودها ف�شيلة �لت�شامح.
ونوه معاليه �إىل �أن �لإن�شانية هي 
قيمة  لي�شت  حياة،  وطريق  منهج 
�مليلد،  مبجرد  �لإن�شان  يكت�شبها 
بل هي ف�شيلة يتعلمها وميار�شها، 
جمهورية  ق����ام����ت  ف���ق���د  ل����ذل����ك 
بقامات  بالحتفال  �لعربية  م�شر 
يف  �لت�شامح  متثل  ثلث  تاريخية 
�أن���ور �ل�شاد�ت  �أج��م��ل ���ش��وره وه��م 
و�لزعيم نيل�شون مانديل و�لرجل 
�حلكيم �لذي �أ�ش�س دولة �لإمار�ت 
نهيان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
طيب �هلل ثر�ه كونهم قياد�ت ذ�ت 
�ل�شاملة  و�لنظرة  وب�شرية  روؤي���ة 
وقد قادو� بلدهم مل�شتقبل م�شرق 

لتنعم به �شعوبهم.
زغبي  جيم�س  �لدكتور  �ألقى  كما 
�لأمريكي  �ل��ع��رب��ي  �مل��ع��ه��د  رئ��ي�����س 
�ليوم  �ل��ع��امل  �إن  فيها  ق���ال  كلمة 
لأن  ج���د�  مقلقة  ب���اأوق���ات  يعي�س 
لتحويل  ت�شعى  جمموعات  هناك 
وجه  يف  توجهه  �شلح  �إىل  �لدين 
�لعامل  جم��ت��م��ع��ات  و�أن  �لآم���ن���ني 
�ل���ي���وم ب���ات���ت غ���ري حم�����ش��ن��ة من 
هذ� �لأمر فامل�شوؤولية هي منوطة 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  يعد  لذلك  باجلميع 
يجمع  ك�����ون  �لأه����م����ي����ة  غ���اي���ة  يف 

قرية  يف  كوننا  �ل��و�ح��دة  �لب�شرية 
و�حدة  �أ���ش��رة  فيها  نعي�س  ك��ون��ي��ة 
جتمعها مقومات �أ�شا�شها �لكر�مة 
ت��ف��ر���س عليها  �ل���ت���ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
و�لو�جبات.  �حلقوق  من  �لعديد 
�ل�����ش��ل��م��ي هو  �ل��ت��ع��اي�����س  �إن  وق����ال 
على  للق�شاء  �حلقيقي  �ل�شمان 
مظاهر �لتطرف و�لعنف، ويتوجب 
نبحث  ب���اأن  ب�����ش��ري  كجن�س  علينا 
�مل�شرتكة  �ل��ق��و����ش��م  ع��ل��ى  د�ئ���م���ا 
و�إق��ام��ة ج�شور  قبل �لخ��ت��لف��ات، 
�ل��ت��و����ش��ل ب���ني �مل��ج��ت��م��ع��ات كافة 
و�لت�شامح  �حل����و�ر  ث��ق��اف��ة  وت��ب��ن��ي 
�أ�شبحت من  كونها  �لآخ��ر  وقبول 
عملية  يف  �ل��ي��وم  �مللحة  �حل��اج��ات 
نفو�س  يف  وغر�شها  �لإن�����ش��ان  ب��ن��اء 
يتحملو�  ك���ي  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �لأج���ي���ال 

�أعباء �مل�شوؤولية يف �مل�شتقبل.
�إن دول���ة �لإم�����ار�ت باتت  و�أ���ش��اف 
�ليوم منوذجا حيا للتميز يف �إر�شاء 
ثقافة �لإخاء و�لت�شامح وحتويلها 
�ل�شلم  لتحقيق  ح��ي��اة  منهج  �إىل 

�لعاملي.
�ملوؤمتر  ه���ذ�  ب���اأن  كلمته  و�خ��ت��ت��م 
�لتي  �لهامة  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  يعترب 
و�ل�شلم  �مل�����ش��ارك��ة  ق��ي��م��ة  حت��ق��ق 
�ملوؤ�ش�شني  �لآب��اء  و�أنها تعك�س قيم 
�أ�ش�شها  �ل���ت���ي  �لإم���������ار�ت  ل���دول���ة 
كان  كونه  �هلل  رحمه  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ق���ائ���د� مم��ت��ل��ئ ب��احل��ك��م��ة و�خلري 

بالت�شامح.. نحن نعلم �أن �لت�شامح 
ي���زده���ر يف غ���ي���اب �لإج��������ر�ء�ت  ل 

�حلكيمة«.
من جانبه �أعرب معايل �أحمد �أبو 
�لغيط �لأمني �لعام جلامعة �لدول 
�مل�شاركة  يف  �شعادته  ع��ن  �لعربية 
ك��ون��ه يجمع  �مل��ه��م  يف ه��ذ� �ملحفل 
و�خلربة  �لدين  رج��ال  كوكبة من 
�أركان  جميع  من  �جتمعو�  �لذين 
�لأر�س حتت �شقف دولة �لإمار�ت 
للم�شاركة يف حتقيق مبادئ �لأخوة 
بجوهرها  تتجاوز  �لتي  �لإن�شانية 

�لقبيلة وكل �أ�شكال �لع�شبية.
و�أكد �أن �لأديان لي�شت هي �مل�شوؤولة 
عن �لتطرف �لذي �شهده وي�شهده 
�ل����ع����امل �ل����ي����وم ك�����ون �ل���ر����ش���الت 
ب�شر  وط��ب��ق��ه��ا  حملها  �ل�����ش��م��اوي��ة 
�أو  يخطئون  �أن  لهم  ميكن  لذلك 

ي�شيبون.
هو  �لتطرف  �أن  معاليه  �أك���د  كما 
فاأ�شحابه  �حل����ي����اة  م����ن  م���وق���ف 
ي����ل����غ����ون �لآخ�����������ر ب���ح���ج���ة �أن����ه����م 
ميتلكون �حلقيقة كاملة ويجدون 
لأنف�شهم �أي�شا �أحقية �لت�شيد على 

�لآخرين.
�أن �لأخ�����وة  و����ش���دد م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى 
�شنو�ن  هما  و�لت�شامح  �لإن�شانية 
خمتلفون  ف��ال��ب�����ش��ر  ي��ف��رتق��ان  ل 
ب����الأف����ك����ار و�ل���ع���ق���ائ���د و�ل����ع����اد�ت 
ومفهوم �لتاآخي �لإن�شاين ل يهدف 

�مل��ئ��ات م��ن ق���ادة �لأدي�����ان ملناق�شة 
و�لح���رت�م  �لت�شامح  تعزيز  �شبل 
�مل�شرتك خا�شة �أنه يعقد يف دولة 
و�لتي  �لت�شامح  عا�شمة  �لإم��ار�ت 
و�لز�ئرين  قاطنوها  جميع  ي�شعر 

لها بالأمان �ل�شتثنائي.
�لفعالية  ه���ذه  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك����د 
�لعائلة  لبناء  ج��دي��دة  فر�شة  ه��ي 
ع����رب ج��م��ي��ع ممثلي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 

�لأديان �ملجتمعني �ليوم.
�لأنبا  ن��ي��اف��ة  ت���وج���ه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
بطريركية  ع��ام  �أ���ش��ق��ف  يوليو�س 
بالنيابة  �لأرث���وذوك�������س  �لأق���ب���اط 
تو��شرو�س  �ل���ب���اب���ا  ق���د�����ش���ة  ع���ن 
بطريرك  �لإ�شكندرية  بابا  �لثاين 
�ألقاها  بكلمة  �مل��رق�����ش��ي��ة  �ل���ك���ر�زة 
على �ملوؤمترين توجه فيها بال�شكر 
ق��ي��ادة وحكومة  ل��دول��ة �لإم�����ار�ت 

و�شعبا و�جلهات �مل�شاركة.
وقال باأن فكرة �ملوؤمتر تعترب فكرة 
ر�ئدة فعالة ت�شاهم يف تر�شيخ قيم 
�لإخاء و�ملحبة بني خمتلف �شكان 
�لأر�س و�أن �لب�شر من �أ�شل و�حد 

و�أخوة يف �لإن�شانية.
�ل�شيد  ت��ع��ال��ي��م  �أن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
�مل�شيح تدعو �إىل �ملحبة و�لتعاي�س 
و�لتاآخي كباقي �لأديان �ل�شماوية. 
�لكر�مة  ب������اأن  ن��ي��اف��ت��ه  ن�����وه  ك���م���ا 
منحها  م����ي����زة  ه����ي  �لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لأ�����ش����رة  �أع���������ش����اء  �إىل  �خل����ال����ق 

و�لإن�شانية.
وقال �لدكتور �أولف فيك�س تافيت 
�لكنائ�س  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام  �لأم�����ني 
�ل�شوي�شري  ل����لحت����اد  �ل���ع���امل���ي 
�ل����ي����وم  �ل�����ع�����امل  جم���ت���م���ع���ات  �إن 
عائلة  وك���ل  و�ح����دة  ب�شرية  �أ���ش��رة 
�لختلفات  م��ن  �ل��ع��دي��د  متتلك 
هذه  يتجاوز  م��ا  لكن  و�لتحديات 
بال�شلم  ت�شعر  ويجعلها  �لتحديات 
مبفهومه  �حل�����ب  ه����و  و�لأم����������ان 
ف�شيلة،  ه���و  ف���احل���ب  �مل���ت���ك���ام���ل؛ 
�ملخاطرة كبرية،  وبهجرها ت�شبح 
مبادئ  تتحقق  فقط  وحدها  فبها 
�ل����ع����د�ل����ة و�ل���������ش����لم و�ل�����وح�����دة 
�أن �لأولوية �ليوم  و�لحت��اد. و�أكد 
مع  �لتعامل  كيفية  على  �لرتكيز 
�ل��ت��ط��رف ك��ون��ه حقيقة  م��و���ش��وع 
متوح�شة وو�حدة من �أكر �ل�شموم 
مميتة  بتبعات  حياتنا  تدمر  �لتي 
�لإن�شانية  ف���الأخ���وة  وم���ه���دم���ة.. 
�إل��ه��ي��ة تهدف  ه��ي مهمة ور���ش��ال��ة 
�لنظر  بغ�س  ب��الآخ��ر  ل��لع��رت�ف 

عن �لعرق �أو �للغة �أو �لثقافة.
و�أ���ش��اف ب��اأن �ل��ع��امل �ل��ي��وم يعي�س 
حتديات جمة تتطلب من �جلميع 
و�ح�����دة �شريحة  وق��ف��ة  �ل���وق���وف 
�لب�شر  ك���ل  ول�����ش��ال��ح  �هلل  ب��ا���ش��م 
�ملو�طنة  قيمة  �إع����لء  خ���لل  م��ن 
�لتمييز  �أ����ش���ك���ال  ج��م��ي��ع  وه���ج���ر 

و�لعن�شرية.

»خليفة للأعمال �لإن�سانية« : زيارة �لبابا 
حتمل ب�سائر خري وتخدم �ل�سلم �لعاملي

•• اأبوظبي-وام:

�خلوري  حاجي  حممد  �شعادة  �أك��د 
�ملدير �لعام ملوؤ�ش�شة خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان للأعمال �لإن�شانية �إهتمام 
بقيادة  �لإم����������ار�ت  دول������ة  وت���ث���م���ني 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع���م  �هلل« 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لتي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  ل��ل��زي��ارة  �مل�شلحة 
فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  بها  ي��ق��وم 
للدولة  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا 
مبا  خ��ا���ش��ة  �أه��م��ي��ة  تكت�شب  ح��ي��ث 
للإن�شانية  خري  ب�شائر  من  حتمل 
يئن  �ل��ذي  �لعاملي  �ل�شلم  وخدمة 
حت��ت وط����اأة �حل����روب و�ل��ن��ز�ع��ات . 
و�أ�����ش����ار �خل�����وري - يف ت�����ش��ري��ح له 
�لقمة  �أهمية  �إىل   - �ملنا�شبة  بهذه 

يف  �شتعقد  �لتي  و�لدينية  �لروحية 
�لأخوة  »لقاء  �أبوظبي حتت م�شمى 
قد��شة  يح�شره  و�ل��ذي  �لإن�شانية« 
�لكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س  �ل���ب���اب���ا 
�لكاثوليكية وف�شيلة �لإمام �لأكرب 
�لدكتور �أحمد �لطيب، �شيخ �لأزهر 
دينية  �شخ�شية   600 م��ن  و�أك���ر 
�ل���ع���امل يف هذه  دول  م���ن خم��ت��ل��ف 
ت�شهده  وم�����ا  �ل�����ش��ع��ب��ة  �ل����ظ����روف 
�ل��ع��امل من  �مل��ن��اط��ق يف  �لكثري م��ن 

فقر وجوع وجهل وح��روب وكو�رث 
طبيعية تتطلب منا جميعاً �لتعاون 
مل���ا ف��ي��ه خ���ري �ل��ب�����ش��ري��ة ج��م��ع��اء . 
وق��ال » ل �شك ب��اأن �لإم��ار�ت تعترب 
�أ�شيلة يف جمتمعها  �لت�شامح قيمة 
ح��ي��ث �أر����ش���ى ق���و�ع���ده �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
هذ�  وي��ت��ج��ل��ى   .. ث�����ر�ه  �هلل  ط��ي��ب 
�مل��ف��ه��وم يف �أب��ه��ى ���ش��وره م��ن خلل 
حيث  �لطيبة  �أر�شها  على  �ملقيمني 
ينتمون �ىل �أكر من 200 جن�شية 
م����ن خم��ت��ل��ف �لأدي���������ان و�لأع��������ر�ق 

و�لطو�ئف و�ملذ�هب ».
ز�يد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �أن  و�أك���د 
�لإن�شانية  ل���لأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  �آل 
ترتجم هذه �لقيم �أي�شاً من خلل 
و�لتنموية  �لإغ���اث���ي���ة  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
�خلم�س  �ل��ق��ار�ت  يف  تنفيذها  �لتي 
بغ�س �لنظر عن �لدين �أو �للون �أو 

�جلن�س �أو �ملعتقد.

»حنان« و»�لبابا فرن�سي�س« ..ق�سة فخر ور�سائل ت�سامح وحمبة و�سلم
•• اأبوظبي-وام:

مل يكن �لثالث ع�شر من �شهر مار�س من عام 2016 باليوم 
يف  �لفل�شطينية  �ملعلمة  �حل����روب«  »ح��ن��ان  ح��ي��اة  يف  �ل��ع��ادي 
�لغربية  بال�شفة  �لبرية  مدينة  يف  خليل«  »�شميحة  مدر�شة 
يف  �لتو�جد  من  فل�شطني  �إبنة  متكنت  �لقريب  فبالأم�س   ..
لقب  على  للح�شول  �ملر�شحني  للمعلمني  �لنهائية  �لقائمة 
�أف�شل معلم على م�شتوى �لعامل �شمن �لدورة �لثانية جلائزة 

�ملعلم �لعاملية �لتي ت�شت�شيفها �شنويا دبي »د�نة �لدنيا«.
ويف دبي كان �جلمع مكتمًل يف �حلفل فحنان �حلروب وخلفها 
�أن ما كان  �إل  وطن �ل�شمود يف حال ترقب لإع��لن �لنتيجة 
ينتظرها كان �أكر من جمرد حلظة �جناز ومتيز يف حياتها 
�لأف�شل  �ملعلمة  �إعلنها  �لأمر وحانت حلظة  �ملهنية. ق�شي 
كما  ع��ن��ه  �لك�شف  ي��ك��ن  مل  �ل�شعيد  �خل���رب  �ن  �إل  �ل��ع��امل  يف 
�ملعتاد فالإعلن جاء بر�شالة عابرة للحدود من رجل �ل�شلم 
و�ملحبة.. حيث ك�شفت �شا�شة �لعر�س يف قاعة �لحتفال عن 
�لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  يلقيها  متلفزة  كلمات 
�لكاثوليكية ويعلن خللها �ملعلمة �لفل�شطينية حنان �حلروب 

�أف�شل معلمة على م�شتوى �لعامل.
�لعامل  م�شتوى  على  �لأف�����ش��ل  �ملعلمة  لقب  ح��ن��ان  ح�شدت 
ونالت �أكر من و�شام فخر وتكرمي يف هذه �للحظات �لتي ل 
تن�شى وهي تت�شلم �جلائزة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« وتتلقى خرب �لإعلن عن نف�شها فائزة 

باجلائزة من قد��شة �لبابا فرن�شي�س.

قد��شة  يتو�جد  و�ليوم .. يف �لثالث من فرب�ير عام 2019 
�لأمام  وف�شيلة  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزه��ر �ل�شريف يف دولة  �لأكرب �لدكتور 

�لإمار�ت من �أجل لقاء �لأخوة �لإن�شانية يف وطن �لت�شامح.
�حل��روب يف  »و�م« مع حنان  �لإم���ار�ت  �أنباء  وكالة  وتو��شلت 
قدمت  حيث  �لتاريخية  �لزيارة  هذه  عن  للحديث  فل�شطني 
عدد� من ر�شائل �ملحبة �إىل دولة �لإمار�ت وطن �لت�شامح و�إىل 
لقاء �لأخوة �لإن�شانية وقد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة 
�لكاثوليكية �لتي جمعها لقاء بقد��شه يف �لفاتيكان بعد فوزها 
باجلائزة عام 2016. وقالت حنان » ن�شارك �لأ�شقاء يف دولة 
�لإمار�ت �لرتحيب برجل �ل�شلم قد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا 
�لكني�شة �لكاثوليكية ونثمن دور �لإمار�ت �لر�ئد يف ��شت�شافة 
�لأزه���ر  �شيخ  وف�شيلة  قد��شته  ب��ني  �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ل��ق��اء  ه��ذ� 

�ل�شريف وتنظيم �ملوؤمتر �لعاملي للأخوة �لإن�شانية«.
�لبابا  قد��شة  بني  �لتاريخي  �للقاء  ب��اأن  �جلميع  ثقة  و�أك��دت 
و�شيخ �لأزه��ر يف وطن �لت�شامح دول��ة �لإم��ار�ت �لتي يحرتم 
فيها �لن�شان وت�شمن �حلريات ويعي�س فيها جميع �جلن�شيات 
�شتنعك�س  و�لأم����ان..  و�لأم���ن  و�ل�شلم  �ملحبة  م��ن  �أج���و�ء  يف 

ر�شائله �إيجابا على �لعامل �لعربي برمته.
و�أ�شافت حنان �حلروب » ذكرتني �لزيارة �لتاريخية لقد��شة 
�لبابا �إىل دولة �لإمار�ت بلحظات �لفخر حني مت �إعلن ��شمي 

كفائزة بجائزة �أف�شل معلمة يف �لعامل«.
ب��ني جميع  �لفائزة �لأك���ر حظا م��ن  �أع��ت��رب نف�شي   « وق��ال��ت 
ب�شخ�شه  �لبابا  قد��شة  �إع���لن  م��ع  �جل��ائ��زة  بهذه  �لفائزين 
ح��ن��ان �حل����روب �مل��ع��ل��م��ة �لأف�����ش��ل يف �ل��ع��امل وك��ذل��ك ت�شلم 
�جلائزة من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
»رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
جمعني  ب��ل��ق��اء  تتوجيه  مت  �لإجن����از  ه���ذ�   « و�أ���ش��اف��ت  �هلل«.« 
بقد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية بعد فوزي 
دي��ن جليل  ك��ان يجمع بني رج��ل  �للقاء  بهذه �جل��ائ��زة فهذ� 
ت�شامح وحمبة و�شلم حيث  ر�شالة  ومعلمة وكان عبارة عن 
�أنتم   « قائل  �لفل�شطيني  و�ل�شعب  يل  تهنئته  قد��شته  ق��دم 

ت�شتحقون«.
دولة  �إىل  وتقدير  �ع���ز�ز  بتحية  حديثها  خ��ت��ام  يف  وتقدمت 
هذه  ��شت�شافة  على  و�شعبا  قيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
هذ�  �لإن�شانية  �لأخ���وة  ل��ق��اء  و�حت�شان  �لتاريخية  �ل��زي��ارة 
�للقاء �لذي من �شاأنه �أن ي�شهم يف تعزيز �حلو�ر بني �لأديان 

ون�شر �ل�شتقر�ر و�ل�شلم يف �لعامل �أجمع.
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اأخبـار الإمـارات
مركز »�سو�ب« يطلق حملة عامل مت�سامح مبنا�سبة زيارة �لبابا �إىل �لدولة

•• اأبوظبي-وام: 

�مل��ب��ادرة �لإم��ار�ت��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة �لرقمية  �أط��ل��ق م��رك��ز »���ش��و�ب« - من�شة 
وتعزيز  �لإنرتنت  �شبكة  عرب  �ملتطرفة  �لأيديولوجيات  ملكافحة  �مل�شرتكة 
�لجتماعي  للتو��شل  من�شاته  على  ج��دي��دة  حملة   - �لإيجابية  �ل��ب��د�ئ��ل 
باللغات  �حل��ايل  فرب�ير   5 و   3 بني  ت�شتمر  #عامل_مت�شامح  و�ْشم  عرب 
�لعربية و�لإجنليزية و�لفرن�شية على من�شات �ملركز يف تويرت، وفي�شبوك، 
لقد��شة  �لتاريخية  �لزيارة  مع  تز�منا  �حلملة  تاأتي  ويوتيوب.  و�إن�شتغر�م 
�لبابا فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية �إىل دولة �لإمار�ت وهي �أول زيارة 

لبابا �لكني�شة للدولة ومنطقة �خلليج �لعربي.
�لإن�شانية  و�لقيم  �ل�شد�قة  بعلقات  #عامل_مت�شامح  حملة  وحتتفي 

�مل�شرتكة بني �أديان �لعامل و�شعوبه بالتز�من كذلك مع �إعلن عام 2019 
عام �لت�شامح يف �لإمار�ت حيث توؤكد زيارة �لبابا فرن�شي�س �إىل دولة �لإمار�ت 

�أهمية �لتنوع و�لتفاهم �ملتبادل و�لتعاي�س �ل�شلمي ملجتمع حيوي متناغم.
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  �ل�33  �حلملة  #عامل_مت�شامح  وتعد 
�لتطرف و�لت�شدي له وتقدمي  �لتي ينظمها مركز �شو�ب بهدف حماربة 
و�ل�شقاق  للخلف  �مل�شببة  و�ملعتقد�ت  للإيديولوجيات  �لإيجابية  �لبد�ئل 
�ملدمر  �لتطرف  �لأخ���رى على مكافحة  ���ش��و�ب  ورك���زت حملت  و�ل��ت��ن��ازع. 
�ملو��شيع  �لقدمية علوة على ن�شر وطرح  للأ�شر و�ملجتمعات و�حل�شار�ت 
و�لأفكار و�ملفاهيم �لإيجابية مثل ق�ش�س ملهمة لل�شباب �أ�شهمت يف تطور 
جمتمعاتهم و�لإ�شهامات �لهامة للمر�أة و�أدو�رها �لفاعلة يف منع ومقاومة 

�لتطرف و�لنهو�س باملجتمعات نحو �لأف�شل.

حاكم �ل�سارقة يلتقى �لإمام �لطيب وي�سيد بالدور �لر�ئد للأزهر �ل�سريف لن�سر �لإ�سلم �لو�سطي �ل�سمح، ومو�جهة �لتطرف
•• القاهرة - وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
�لأكرب  �لإم���ام  ف�شيلة  �لول  �أم�س 
�لدكتور �أحمد �لطيب، �شيخ �لأزهر 
�ل�شريف، وذلك يف م�شيخة �لأزهر 

يف �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة.
وج���������رى خ�������لل �ل�����ل�����ق�����اء ت����ب����ادل 
ب���ني �جلانبني  �ل���ودي���ة  �لأح����ادي����ث 
�لق�شايا  م�����ن  ع������دد  وم���ن���اق�������ش���ة 
وعرب  �مل�������ش���رتك،  �له���ت���م���ام  ذ�ت 
عن  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
لف�شيلة  �ملرتقبة  بالزيارة  �شعادته 
�لإم���ام �لأك���رب �إىل دول���ة �لإم���ار�ت 
�لإن�شانية  �لأخ��وة  موؤمتر  حل�شور 
فرن�شي�س،  �لبابا  قد��شة  مب�شاركة 
موؤكد�  �لكاثوليكية،  �لكني�شة  بابا 

�لخ���ت���لف، ول��ذل��ك ف���اإن خريجي 
�لأزه���ر د�ئ��م��ا ه��م ع��و�م��ل ��شتقر�ر 

و�شلم يف بلد�نهم.
�ملنظمة  �أ�ش�س  �لأزه���ر  �أن  و�أو���ش��ح 
�ل��ع��امل��ي��ة خل��ري��ج��ي �لأزه�����ر لربط 
باملنهج  �ل���ع���امل  ح����ول  �خل��ري��ج��ني 
و�ل�شتفادة  ومتابعتهم  �لأزه����ري 
م��ن ج��ه��وده��م وف��ك��ره��م يف تعزيز 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل���ع���امل���ي،  �ل�����ش��ل��م 
�لو�فدين  بطلبه  يعتنى  �لأزه����ر 
وق���در�ت  م��و�ه��ب  �ل��ذي��ن ميتلكون 
هائلة حتتاج من ينميها وي�شقلها.

جمعة  ����ش���ع���ادة   .. �ل���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى 
و�شعادة  �لعربية،  م�شر  جمهورية 
د�ئرة  رئي�س  �لزعابي  حممد عبيد 
�ل�شارقة،  و�ل�شيافة يف  �لت�شريفات 
�لعامري  ركا�س  بن  �أحمد  و�شعادة 

رئي�س هيئة �ل�شارقة للكتاب.

�لبالغ  وتاأثريه  هذ� �حلدث  �أهمية 
على م�شتقبل �ل�شلم �لإن�شاين.

و�أ�������ش������اد ����ش���م���وه ب�����ال�����دور �ل����ر�ئ����د 

مو�جهة �لتطرف يف �لعامل �لعربي 
�شرورة  على  م�شدد�  و�لإ���ش��لم��ي، 
�لأزه������ري ومنهجه  �ل��ت��ع��ل��ي��م  دع���م 

م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب �لإم������ام �لأك����رب 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �ل�شمو  ب�شاحب 
�لثقافة  دع���م  ب��ج��ه��وده يف  م�����ش��ي��د� 

�ل�شريف  �لأزه������ر  ب���ه  ي��ق��وم  �ل����ذي 
�ل�شمح،  �لو�شطي  �لإ���ش��لم  لن�شر 
وج����ه����وده �حل��ث��ي��ث��ة و�مل����ب����ارك����ة يف 

�لو�شطي كونه طوق �لنجاة �لوحيد 
�لذي  �لعنف و�لإره���اب  من دو�م��ة 

يفتك بالعامل.

�لعربية و�لإرث �لفكري و�حل�شاري 
�لتعليم  �أن  م��و���ش��ح��ا  �لإ����ش���لم���ي، 
�أب��ن��اءه على قبول  �لأزه����ري ي��رب��ي 

حاكم �ل�سارقة يزور مقر �ملنظمة �لعاملية خلريجي �لأزهر
•• القاهرة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أع��رب 
ف�شيلة  يبذلها  �لتي  للجهود  تقديره  عن   ، �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزه��ر، لإر�شاء تعاليم �لإ�شلم  �لإم��ام �لأك��رب �لدكتور 
و�لأخوة  و�لت�شامح  و�ل�شلم  �لآخ��ر،  وقبول  �حل��و�ر  قيم  وتر�شيخ  �ل�شمحة، 
�لإن�شانية، ُمّثنًيا على �لدور �ملتعاظم �لذي تبذله �ملنظمة �لعاملية خلريجي 
يف  ُي�شهم  مبا  و�أخ��لًق��ا،  و�شريعة،  عقيدة،  �لأزه���ري  �ملنهج  ن�شر  يف  �لأزه���ر 
تر�شيخ �لفهم �حلقيقي للدين �حلنيف، وتفكيك �لفكر �ملتطرف، مثمنا لهم 
هذه �لدعوة �لكرمية وفر�شة �للقاء بطلبة جامعة �لأزهر و�حلديث معهم 

و�لذين ياأتون من 107 دول حول �لعامل.
مبركز  �لرئي�شية  �لقاعة  يف  �لول  �أم�����س  �شموه  �ألقاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�ل�شيخ ز�يد لتعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها وذلك �شمن زيارته ملقر 

�ملنظمة �لعاملية خلريجي �لأزهر يف جمهورية م�شر �لعربية.
على  �أترحم  بد�ية   «  : قائًل  كلمته  �ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �شاحب  و��شتهل 
�ل��ذي برز يف فرتة من  �آل نهيان،  �ملغفور له تعاىل �ل�شيخ ز�ي��د بن �شلطان 

�لزمن كانت �لأمور فيها م�شطربة، وكانت حكمته هي �ل�شائدة ».
و�أ�شاف �شموه » �أن �لدين �ُختطف من بني �أيدينا، وت�شوه بت�شرفات جهلة 
�ل�شلح  برفع  تكون فقط  و�أن جمابهتهم ل  دينية،  �أي خلفية  لي�س لديهم 
 .. �شبابنا،«  و��شتغلو�  �لفتنة،  ب��ذرو�  من  �شد  ا  �أي�شً �لفكرية  باملو�جهة  بل 
�شد �لرتبية �لإ�شلمية  معرًبا �شموه عن تقديره للمنهج �لأزهري �لذي ُيَجّ

�ل�شحيحة كما ير�ها �لآن يف �شفر�ء �لأزهر �ل�شريف.
للمنظمة  �لرية  بالتجربة  �إعجابه  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أب��دى 
�لعاملية خلريجي �لأزهر، قائًل » من و�جبنا تقدمي كل �لدعم لهذه �جلهود 

�لطيبة �شو�ء على �مل�شتوى �ملادي �أو �ملعنوي �أو �لإ�شر�ك فيه ».
وكانت جامعة �لأزهر قد �أعدت ��شتقباًل بهيجاً لزيارة �شاحب �ل�شمو حاكم 
�ل�شارقة مقر �ملنظمة �لعاملية خلريجي �لأزهر حيث �شارك فيها جموع غفرية 
من �لطلبة و�أع�شاء �لهيئتني �لتدري�شية و�لإد�رية يف �جلامعة، حيث كان يف 
نائب  �لقو�شى  �لف�شيل  عبد  حممد  �لدكتور  و�شوله  فور  �شموه  ��شتقبال 
و�لدكتور  يا�شني،  و�أ�شامة  �لأزه��ر،  خلريجي  �لعاملية  �ملنظمة  �إد�رة  جمل�س 

حممد �ملحر�شاوي رئي�س جامعة �لأزهر.
خلريجي  �لعاملية  �ملنظمة  �أن�شطة  �أب��رز  على  �ل��زي��ارة  خ��لل  �شموه  وتعرف 

مبنهجه  �لدين  �شحيح  ون�شر  �ملتطرف،  �لفكر  جمابهة  جم��ال  يف  �لأزه���ر 
�ملعتدل، ورعاية �لطلب �لو�فدين من خمتلف دول �لعامل، و�حت�شان �أئمة 
�لإ�شد�ر�ت  �أه��م  على  �شموه  �طلع  كما  و�شلم،  خري  دع��اة  ليكونو�  �لعامل؛ 
�شموه  وع��رج  و�أهد�فها،  بر�جمها  لدعم  �ملنظمة  ت�شدرها  �لتي  و�ل��دوري��ات 
على قاعات �لدر��شة وتابع منوذجاً حياً لأ�شاليب �لتدري�س وو�شائله �ملتبعة 
يف �ملنظمة و�جلامعة. وقال �لدكتور حممد عبد �لف�شيل �لقو�شى - بهذه 
دت روح  �لتي ج�َشّ �لأوىل،  �لإ�شلم  بعهود  كرنا  ُيَذّ �ملحفل  �إن هذ�   - �ملنا�شبة 
وعقيدة �لدين �حلنيف، ووحدة �مل�شلمني، مبختلف �ألو�نهم ولغاتهم، حيث 
خلدمة  �لتقدم؛  فيه  نن�شد  �ل��ذي  �مل�شتقبل  �آف��اق  �إىل  �لعلم  فر�شان  ينطلق 

�لب�شرية جمعاء.
�لتعاون  تعزيز  على  حر�شه  �ملحر�شاوي،  حممد  �لدكتور  �أك��د  جانبه  من 
�لعلمي و�لثقايف بني جامعة �لأزهر، وخمتلف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يف دولة 
�لذي  �لو�شطى  �لفكر  لن�شر  �لر�مية  �جلهود  تكامل  ي�شمن  مبا  �لإم���ار�ت، 
ُيعد ترجمة �شادقة �أمينة لروح �لإ�شلم، ُمثمًنا زيارة �شاحب �ل�شمو حاكم 
�لأزهر«  »م�شر  بني  �لتاريخية  �لعلقات  تعك�س  و�لتي  للمنظمة  �ل�شارقة 
و�لت�شامح  �ل�شلم  قيم  ن�شر  يف  بينهما  ��اء  �ل��ب��َنّ و�ل��ت��ع��اون  �لإم����ار�ت،  ودول���ة 

ُي��ر���ش��خ تعاليم �لإ�شلم  و�لأخ����وة �لإن�����ش��ان��ي��ة و�حل����و�ر وق��ب��ول �لآخ����ر؛ مب��ا 
�ل�شارقة و�حل�شور جمموعة  مبنهجه �ملعتدل. وتابع �شاحب �ل�شمو حاكم 
�أد�ء  من  و�أنا�شيد  م�شرحية  م�شاهد  بني  تنوعت  �لتي  �لفنية  �لفقر�ت  من 
�جلامعة  �إد�رة  م��ن  ت��ذك��اري��ة  درع���اً  �شموه  تلقى  كما  �لأزه����ر،  جامعة  طلبة 
�إ�شافة �إىل لوحة فنية حملت بورترية ل�شموه با�شتخد�م قلم �لر�شا�س ومن 
�إبد�ع �أحد طلب �جلامعة. ويف ختام زيارة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة ملقر 
�لعربية  �للغة  ز�يد لتعليم  �ل�شيخ  �لأزهر ومركز  �لعاملية خلريجي  �ملنظمة 
لغري �لناطقني بها يف جامعة �لقاهرة، �ألقى �لدكتور �ل�شيد �أبو �شنب رئي�س 
»ن�شيج  بعنو�ن  ق�شيدة  �لأزه��ر  بجامعة  �لعربية  �للغة  كلية  يف  �لأدب  ق�شم 
�للقاء ». وقدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 

جمموعة من �إ�شد�ر�ته وموؤلفاته �إهد�ء للمنظمة.
ر�فق �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة خلل زيارته للمنظمة �لعاملية خلريجي 
�لأزهر كل من �شعادة جمعة مبارك �جلنيبي �شفري �لدولة لدى جمهورية 
�لت�شريفات  د�ئ���رة  رئي�س  �ل��زع��اب��ي  عبيد  حممد  و���ش��ع��ادة   ، �لعربية  م�شر 
و�ل�شيافة يف �إمارة �ل�شارقة، و�شعادة �أحمد بن ركا�س �لعامري رئي�س هيئة 

�ل�شارقة للكتاب.

جلنة �ل�سوؤون �ل�سحية باملجل�س �ل�ست�ساري تبحث خلل �جتماعها �لتح�سري لندوتها عن �ل�ستثمار يف �لإن�سان   
••   ال�شارقة -الفجر

�لجتماعية  و�ل�����ش��وؤون  و�لعمل  �ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  ناق�شت 
باملجل�س �ل�شت�شاري لإمارة �ل�شارقة خلل �جتماعها �لذي عقدته 
�شمن  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي  ندوتها  لعقد  حاليا  حت�شريها  �ملجل�س  مبقر 
�لت�شريعي  �لف�شل  �لر�بع من  �لعادي  �لنعقاد  دور  خطتها خلل 

�لتا�شع مب�شاركة عدد من �جلهات �حلكومية .
وعذر�ء  �للجنة  رئي�س  �لبريق  عائ�شة  م��ن   كل  �لجتماع  ح�شر 
�ملن�شوري  حمد  حممد  و�لأع�����ش��اء  �للجنة  مقرر  �لريامي  متيم 
ح�شني  و�أح��م��د  �لكتبي  نومة  بن  وحممد  �لكتبي  م�شبح  وعو�س 
�ل�شر  �أم��ني  با�شليب  �آمنة  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  ومن  بوكله 

و�شمية جا�شم �شكرتري باملجل�س.

�للجنة على كافة جهودها وما قامت  ويف بد�ية �لجتماع �طلعت 
�ل�شحية  �جلهات  لعدد من  �ملا�شية  �لفرتة  زي��ار�ت خلل  به من 
و�لجتماعية وما قدمته خلل تلك �لزيار�ت من �أر�ء ومقرتحات 

مثلت هاج�شا ملو�طني �لإمارة يف خمتلف �خلدمات �لتي تقدمها .
ندوتها  لتنظيم  حاليا  �لتح�شري  �آل��ي��ات  يف  �للجنة  بحثت  بعدها 
و�لتي حتمل عنو�ن »�ل�شتثمار يف �لإن�شان .. ح�شارة �مل�شتقبل« بعد 
�أن �أقرتها هيئة مكتب �ملجل�س �ل�شت�شاري لتنفيذها خلل �لفرتة 
�ملقبلة بح�شور وم�شاركة عدد من �جلهات �حلكومية و�إبر�ز جهود 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شرة  توجيهات  وخمتلف  �ل�شارقة  �إم��ارة 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى للحتاد 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة يف رع��اي��ت��ه وع��ن��اي��ت��ه ب��الإن�����ش��ان وت��وف��ري خمتلف 

مقومات �لعي�س �لكرمي له.

�إد�رة �شركة �شو�عد �لقاب�شة �س.م.خ بدعوة �شركاوؤها  يت�شرف جمل�س 
�مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية لل�شركة و�ملقرر �نعقاده 
يوم �خلمي�س �ملو�فق:2019/2/28 م يف متام �ل�شاعة:10:00 �شباحا يف 

جممع بارك روتانا �أبوظبي يف قاعة �لإجتماع بامليز�نني.
للنظر و�لتد�ول يف جدول �لأعمال �لتايل:

�ملنتهية   �ل�������ش���ن���ة  ع����ن  �لإد�رة  جم��ل�����س  ت���ق���ري���ر  �ىل  1.�لإ�شتماع 
م يف:2018/12/31 

ح�شابات  ع��ن  �خلارحيني  �حل�شابات  مدققي  تقرير  �ىل  2.�لإ�شتماع 
�ل�شركة ومركزها �ملايل خلل �ل�شنة �ملنتهية يف:2018/12/31م

�لأرب��اح و�خل�شائر  م وح�شاب   2018 ل�شنة  �ل�شركة  3.مناق�شة ميز�نية 
و�لت�شديق عليها

4. �إبر�ء ذمة جمل�س �لإد�رة ومدقق �حل�شابات
5. تعيني مدقق ح�شابات �ل�شركة ل�شنة 2019 وحتديد �أتعابه

6.حتديد مكاأفاة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة
�جلمعية  تنعقد  �لأول  �لج��ت��م��اع  يف  �لن�شاب  �ك��ت��م��ال  ع��دم  ح��ال  ويف 
�لعمومية يف جل�شة ثانية يف يوم �خلمي�س �ملو�فق لتاريخ:2019/3/14 
و�ل��ت��د�ول يف  للنظر  �ملكان  نف�س  �ل�شاعة:10:00 �شباحا يف  م يف مت��ام 

نف�س جدول �لأعمال.
�شريك  لأي  يحق  لل�شركة  �لأ�شا�شي  و�لنظام  �لتاأ�شي�س  لعقد  ووف��ق��ا 
على  و�لتفوي�س  �لإجتماع  حل�شور  �آخ��ر  �شخ�س  �أي  خطيا  يفو�س  �ن 

�لقر�ر�ت �ملتخذة نيابة عنه.
رئي�س جمل�س �لإد�رة

�سركة �س��عد �لقاب�سة �س.م.خ
�إعالن �لدع�ة حل�س�ر �إجتماع �جلمعية �لعم�مية �ل�سن�ية �لأول 

لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف:2018/12/31

•• اأبوظبي-وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�أن  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
بابا  فرن�شي�س  �لبابا  لقد��شة  �لتاريخية  �لزيارة 
دولة  �إىل  �لأوىل  تعد  �لتي  �لكاثوليكية  �لكني�شة 
�لإم���ام  وف�شيلة  �ل��ع��رب��ي��ة  و�جل���زي���رة  �لإم������ار�ت 
�لأك�����رب �ل���دك���ت���ور �أح���م���د �ل��ط��ي��ب ���ش��ي��خ �لأزه����ر 
تعزيز قيم وممار�شات  بقوة يف  �شت�شهم  �ل�شريف 
�جتماعيا  �ن�شجاما  دولتنا  تعي�شه  �لتي  �لت�شامح 

وتعاي�شا �شلميا وحو�ر ثقافات.
وقال �شموه �إن �لزيارة �شتربز �ملكانة �لعالية �لتي 
�لدوليني  �لن�شطاء  منظومة  يف  دولتنا  تتبو�أها 
�ل�شاعني باإخل�س لن�شر �لقيم �لإن�شانية �لنبيلة 
�لإن�شانية وتعميق ممار�شات  �لإخوة  ومد ج�شور 
�ملنطقة  يف  �لآخ�������ر  وق����ب����ول  و�خل������ري  �ل�������ش���لم 

و�لعامل.
جاء ذلك يف ت�شريح ل�شموه مبنا�شبة زيارة �لبابا 

فرن�شي�س فيما يلي ن�شها:
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  وي�����ش��رف��ن��ا يف  ي�����ش��ع��دن��ا 
�مل����ت����ح����دة، �أر���������س �ل���ت�������ش���ام���ح و�لع�������ت�������د�ل، �أن 
�لكني�شة  بابا  فرن�شي�س،  �لبابا  بقد��شة  نرحب 

تز�من  يف  بلدنا،  ت�شت�شيفه  �لذي  �لكاثوليكية، 
مع “عام �لت�شامح” �لذي �أعلنه ودعا له �شاحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لدولة، حفظه �هلل. �لعام �لذي تعمل دولتنا من 
تقول:”  للعامل  و��شحة  ر�شالة  بث  على  خلله 
�إن��ن��ا يف دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، �لتي 
خمتلف  م��ن  جن�شية   200 �أر���ش��ه��ا  على  يعي�س 
�لأعر�ق، نوؤمن باأن �لب�شر على �ختلف ثقافاتهم 
معا  �لتعاي�س  على  ق��ادرون  و�أعر�قهم،  و�أديانهم 
نهجا،  �لو�شطية  �لتزمو�  ما  �إذ�  ووئ���ام،  �أخ��وة  يف 
وجميعها  �شلوكا.  و�لن�شاف  منهجا،  و�لعتد�ل 
قو�عد �شلوك �أخلقية �أ�ش�س لها دينننا �لإ�شلمي 
�حلنيف، و�أكدت عليها �ملو�ثيق و�لعهود �لدولية، 
�أ���ش��ل��وب ح��ي��اة وعا�شوها  و�ت��خ��ذه��ا �لم��ار�ت��ي��ون 
تعاي�شا  �لأجيال  عرب  وتناقلوها  ح�شاريا،  تنوعا 
يف  �ل��دول��ة  تاأ�شي�س  ومنذ  و�ع��ت��د�ل.�.  وت�شاحما 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  �عتمد   ،1971 ع��ام 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان و�خو�نه رحمهم 
�هلل، من تلك �لقيم �لقو�عد �لأخلقية مرتكز�ت 
د�شتورية، وروؤية دولة، ونظام حكم، و�إطار ت�شريع، 

ومنهج معاملة«.
�إن هذه �لزيارة �لتاريخية، �لتي هي �لأوىل لبابا 

�لكني�شة �لكاثوليكية للجزيرة �لعربية، و�لتي تتم 
�أحمد  �لدكتور  �لأك��رب  �لإم��ام  وف�شيلة  بح�شور 
بقوة  ت�شت�شهم  �ل�شريف،  �لأزه���ر  �شيخ  �لطيب، 
تعي�شه  �لتي  �لت�شامح  وممار�شات  قيم  تعزيز  يف 
دولتنا �ن�شجاما �جتماعيا وتعاي�شا �شلميا وحو�ر 
�لتي  �لعالية  �ملكانة  �لزيارة  �شتربز  كما  ثقافات، 
�لدوليني  �لن�شطاء  منظومة  يف  دولتنا  تتبو�أها 
�ل�شاعني باإخل�س لن�شر �لقيم �لإن�شانية �لنبيلة، 
ومد ج�شور �لإخوة �لإن�شانية، وتعميق ممار�شات 
�ل�شلم و�خلري وقبول �لآخر يف �ملنطقة و�لعامل. 
ونحن �شعد�ء �أن تتز�من هذه �لزيارة �ل�شتثنائية 
مع فعاليات “�ملوؤمتر �لعاملي للأخوة �لإن�شانية” 
�مل�شلمني،  ح���ك���م���اء  جم���ل�������س  ي���ن���ظ���م���ه  �ل��������ذي 
قياد�ت  مب�شاركة  ليومني،  �أبوظبي  وت�شت�شيفه 
خملف  من  و�إعلمية  فكرية  و�شخ�شيات  دينية 
�لت�شدي  ع��ل��ى  جميعا  ت��و�ف��ق��ت  �ل���ع���امل،  ق����ار�ت 
و�لعلقات  �لتفاهم  وتعزيز  �لفكري،  للتطرف 

�لإن�شانية لها بني �أهل �لأديان و�لعقائد.
على  يجعلها  و�أن  ب��لدن��ا  يحفظ  �أن  �هلل،  ن��دع��و 
�ل������دو�م وف��ي��ة مل��ب��ادئ��ه��ا، ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى قيمها، 
�مل�����ش��رتك يف  �لعي�س  �لب�شر يف  ع��ن ح��ق  م��د�ف��ع��ة 

�أمن و�شلم وتاآخي.

�أحمد جمعة �لزعابي : زيارة �لبابا 
تاأكيد على ما تتمتع به بلدنا من مكانة 
عاملية على �سعيد تعزيز ثقافة �لت�سامح

•• اأبوظبي- وام: 

للحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �شوؤون  وزي��ر  �لزعابي  جمعة  �أحمد  معايل  �أك��د 
�لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  زي��ارة  �أن  �لرئا�شة  �شوؤون  وز�رة  يف 
�لكاثوليكية �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تلبية لدعوة من �شاحب �ل�شمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
عاملية  مكانة  من  بلدنا  به  تتمتع  ما  على  ق��وي  تاأكيد  �مل�شلحة  للقو�ت 
ر�ئدة و�شمعة متميزة على �شعيد تعزيز ثقافة �لت�شامح وحرية �لعبادة 
�لقيم  ثمر  م��ن  بع�س  ه��ي  �ل��ت��ي  �لأدي����ان  و�ح����رت�م  �ل�شعائر  ومم��ار���ش��ة 
�لن�شانية �لر�قية �لتي غر�شها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد �شلطان �آل نهيان 

و�إخو�نه �ملوؤ�ش�شون.
تز�منها  �ل��زي��ارة  �أهمية  م��ن  :” يزيد  ل��ه  ت�شريحات  يف  معاليه  ق��ال  و 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  مع قر�ر �شاحب 
“حفظه �هلل” �إعلن 2019 عاما للت�شامح يف دولتنا �لتي حتت�شن �أكر 

من 200 جن�شية يعمل �أفر�دها ويعي�شون يف �شلم و وئام« .
و  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  يجمع  �ل���ذي  �لتاريخي  �ل��ل��ق��اء  �أن  �أو���ش��ح  و 
�أبوظبي  �لأزه��ر يف  �شيخ  �لطيب،  �أحمد  �لدكتور  �لأك��رب  �لإم��ام  ف�شيلة 
يوؤكد �لدور �لأ�شيل لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف ن�شر قيم �ملحبة 
و�لتاآخي و�ل�شلم وهو دور جت�شد يف ��شت�شافتها للموؤمتر �لعاملي للأخوة 
�لإن�شانية �لذي ينظمه جمل�س حكماء �مل�شلمني وي�شارك فيه رجال دين 
بني  �لتفاهم  تعزيز  �شبل  لبحث  و�ل��ق��ار�ت،  �لديانات  خمتلف  من  وفكر 

�لأديان و�لثقافات.
و �أ�شاف :” يف هذه �ملنا�شبة �لتي تتوجه فيها �أنظار �لعامل نحو عا�شمة 
�أن يدمي على دولتنا ومو�طنيها  �ملحبة و�خلري ندعو �هلل  �أر���س  دولتنا 

و�ملقيمني بها نعمة �لتعاي�س و�لت�شامح �ملحبة و�لأمن و�لأمان.

من�سور بن ز�يد: زيارة �لبابا فرن�سي�س 
ت�سهم يف تعزيز قيم وممار�سات �لت�سامح
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نورة �لكعبي لـ»و�م« : �لإمار�ت ت�سعى �إىل تر�سيخ مفهوم »�لأخوة �لإن�سانية« منهجا عامليا
•• اأبوظبي-وام: 

ن��ورة بنت حممد �لكعبي وزي��رة �لثقافة وتنمية  �أك��دت معايل 
�لإن�شانية  ل��لأخ��وة  �ل��ع��امل��ي  �مل��وؤمت��ر  �مل�����ش��ارك��ني يف  �أن  �مل��ع��رف��ة 
�لذي يجمع خمتلف �لديانات و�لعقائد و�لطو�ئف على �أر�س 
من  �لإن�شانية«  »�لأخ���وة  مفهوم  ب��ل��ورة  �إىل  ي�شعون  �لإم����ار�ت 
خلل �لرتكيز على �لقو��شم �مل�شرتكة �لتي جتمع بني �لب�شر 
�أجمع  �ل��ع��امل  �إىل دول  �لإن�����ش��اين  �ملفهوم  ت��ق��دمي ه��ذ�  ب��ه��دف 

لإر�شاء �ملحبة و�ل�شلم و�لتعاي�س منهجا عامليا.
وقالت معاليها يف ت�شريحات لوكالة �أنباء �لإمار�ت »و�م« على 

�لإن�شانية  �لعاملي للأخوة  �ملوؤمتر  �أعمال  هام�س م�شاركتها يف 
�إن �لزيارة �لتاريخية لقد��شة �لبابا فرن�شي�س بابا  باأبوظبي.. 
�أحمد  �لدكتور  �لأك��رب  �لإم��ام  وف�شيلة  �لكاثوليكية  �لكني�شة 
ل��لإم��ار�ت حتمل يف م�شمونها  �ل�شريف  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب 

ر�شالة �إن�شانية و�شلم وتعاي�س للعامل �أجمع.
�ل�شلم  �أق��ط��اب  من  �أثنني  بني  �ملهم  �للقاء  ه��ذ�  �أن  و�أ�شافت 
و�لت�شامح على م�شتوى �لعامل ياأتي يف وقت ي�شهد فيه �لعامل 
يتطلب  و�ل���ذي  و�لعرقية  �ل�شيا�شية  �ل�شر�عات  م��ن  �لكثري 
توحيد �ل�شفوف و�إعلء قيم و�لتاآخي و�لتعاي�س عامليا بهدف 

�إر�شاء مبد�أ �ل�شلم و�ملحبة للجميع.

وقالت معاليها : نرحب بامل�شاركني يف �ملوؤمتر �لعاملي للأخوة 
�لأخوة  ووط��ن  �لت�شامح  موطن  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لإن�شانية 
ومبادئ  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ع��اي�����س  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
�لتو��شل �لفكري و  �لتعاي�س و�لنفتاح على �لآخر من خلل 

�حلو�ر.
و�أك�����دت وزي����رة �ل��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة �مل��ع��رف��ة �أن م��ف��ه��وم �لأخ����وة 
و�لت�شامح  �ل�شلمي  �لتعاي�س  قيم  بتعزيز  مرتبط  �لإن�شانية 
�لدين  على  �لنظر  بغ�س  �لب�شرية  �ملجتمعات  يف  �جلميع  بني 
�أن  �إىل  م�شرية  �مل��ت��ع��ددة..  �لعرقية  �خللفيات  �أو  �جلن�س  �أو 
جناح مفهوم �لتاآخي يقا�س مبدى قدرة �ملجتمع على �لتعاون 

و�لتعا�شد ومبقد�ر �لتز�م جميع �لأفر�د باإجناح هذه �لعلقة 
مل�شلحة �لإن�شانية جمعاء.

وقالت معاليها �إن �إر�شاء ثقافة �ل�شلم وتر�شيخ مفهوم �ملو�طنة 
�لديني تعد منطلقات  يف �ملجتمع ومو�جهة �لعنف و�لتطرف 
بناء  �إع���ادة  �إىل  بالإ�شافة  �لإن�شانية  �لإخ���وة  لتحقيق  و�قعية 
و�ملحبة  �ملثمر  و�لتعاون  �حلقيقي  �لإن�شاين  �لتو��شل  ج�شور 
�أطيافها  �خ��ت��لف  على  �لإن�شانية  لعبور  �ملتبادل  و�لح���رت�م 
و�أع��ر�ق��ه��ا �إىل ب��ر �لأم����ان و�ل�����ش��لم وف��ت��ح �شفحة ج��دي��دة يف 
�لعلقات �لإن�شانية ملو�جهة �لتطرف �لفكري ونتائجه �ل�شلبية 

�لتي عانت منها �لإن�شانية خلل �لعقود �ملا�شية.

�لزيارة �لتاريخية للبابا فرن�سي�س و �سيخ �لأزهر لدولة �لإمار�ت تعزز قيم �لت�سامح وتن�سر �لعتد�ل و�لو�سطية
•• عجمان – الفجر: 

يزخر �شجل دولة �لإمار�ت �لعربية 
ت�شم  م�شيئات  ب�شفحات  �ملتحدة 
و�لفعاليات  �لأح�����د�ث  م��ن  ك��ث��ري�ً 
�ل��ع��امل��ي��ة، وم���ع بد�ية  و�ل����زي����ار�ت 
دول�����ة  ت�������ش���ت���ع���د   2019 �ل�����ع�����ام 
جديد�  ف�شل  لت�شطر  �لإم�����ار�ت 
�لعتد�ل  قيم  ون�شر  �لت�شامح  من 
�لتفاهم  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  و�ل��ت��و����ش��ل 
وت���ر����ش���ي���خ �حل�������و�ر ب����ني �لأدي�������ان 
����ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا قد��شة  وذل����ك خ���لل 
�لكني�شة  ب��اب��ا  ف��رن�����ش��ي�����س،  �ل��ب��اب��ا 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وف�����ش��ي��ل��ة �لإم�����ام 
�لطيب  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور   �لأك������رب 
�شيخ �لأزهر، خلل زيارة تاريخية 

تتابعها كافة دول �لعامل.
�أه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ل�شيما  ول��ل��زي��ارة 
�أن���ه���ا ت��ت��ز�م��ن م���ع �ل���ع���ام 2019 
ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح ل���دول���ة �لإم������ار�ت، 
�لت�شامح  ع���ام  �لإم�����ار�ت  لت�شتهل 
ب��ال��زي��ارة �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي تدعو 
�لقائم  و�حل���و�ر  �ل�شلم  ن�شر  �إىل 
و�لعتد�ل  و�ملحبة  �لت�شامح  على 
�لزيارة  ه��ذه  فنتائج  و�لو�شطية، 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  دول  على  �شتعم 
�حل���و�ر  يف  م��ه��م��ة  خ��ط��وة  لت�شكل 

�لبناء.
حممد  �مل�شت�شار  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  د�ف���������ون  ب�����ن 
�لإمار�ت  جمل�س  �شفر�ء  جلمعية 
ن�شر  �لم�������ار�ت يف  دول�����ة  ب��ج��ه��ود 
ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و�لع����ت����د�ل لي�س 
بل  فح�شب  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
و�لعاملي،  �لقليمي  �مل�شتويني  على 
ب��ات��ت مبادر�ت  �ل��دول��ة  ف��م��ب��ادر�ت 
ع��امل��ي��ة ت��لم�����س م���ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
دول������ة �لإم����������ار�ت وخم���ت���ل���ف دول 
�أهمية �لزيارة  �لعامل، موؤكد� على 

ودورها يف تعزيز لغة �حلو�ر.
�أن  �ل���و�يل،  ها�شم  �مل�شت�شار  و�أك��د   
فرن�شي�س،  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  زي�����ارة 
�لكاثوليكية،  �ل���ك���ن���ي�������ش���ة  ب����اب����ا 
�لدكتور  �لإم����ام  �لأك���رب  وف�شيلة 
لدولة  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب  �أحمد 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لها �أبعاد 
و�حلو�ر  �لت�شامح  ن�شر  متعددة يف 

و�لعتد�ل بني �جلميع.
�لبلو�شي:  �أم�����ني  �أم��ي��ن��ة  وق���ال���ت 
�لتاريخية  �ل���زي���ارة  ه���ذه  ن���ب���ارك 
لدولة �لإمار�ت ولكل دول �لعامل، 
باأحرف من  �شتكتب  �لزيارة  فهذه 
ن���ور يف ���ش��ج��لت دول����ة �لإم������ار�ت، 
ف��اع��ل��ة يف دور دولة  وت��ع��د خ��ط��وة 
�لإم�������������ار�ت ب���ن�������ش���ر ل���غ���ة �حل������و�ر 

تز�منها مع عام �لت�شامح.
�لرئي�شي:  خ��ل��ي��ل  زي���ن���ب  وق���ال���ت 
للإمار�ت دور ر�ئد يف ن�شر �ل�شلم 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لأو�شط، و�أياديها �لبي�شاء ممتدة 
و�لقيادة  للجميع،  باخلري  د�ئ��م��ة 
�ل��ر���ش��ي��دة ل ت��ت��و�ن��ى ع��ن �إط���لق 
وت��ن��ظ��ي��م �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأح�������د�ث 
�لدولية مبا يفيد من يعي�س على 
�أر���س دول��ة �لإم���ار�ت ويف خمتلف 
��شتكمال  ذل��ك  ويعد  �ل��ع��امل،  دول 
مل��ا ق��د ب����د�أه �مل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
طيب �هلل ثر�ه وحر�شه على ن�شر 

�ل�شلم وتقدمي �خلري للجميع.
�لكعبي:  ����ش���امل  ل��ي��ل��ى  و�أ����ش���اف���ت 

ل��دول��ة �لإم����ار�ت �لعربية  �لأزه����ر 
�لدولة  نهج  لتوؤكد  ج��اءت  �ملتحدة 

يف ن�شر �لت�شامح و�لعتد�ل.
و�أ����ش���اف���ت �أ����ش���م���اء �ل��ب��ل��و���ش��ي: �إن 
فرن�شي�س،  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  زي�����ارة 
�لكاثوليكية،  �ل���ك���ن���ي�������ش���ة  ب����اب����ا 
�لدكتور  �لإم����ام  �لأك���رب  وف�شيلة 
لدولة  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب  �أحمد 
ر�شالة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
و����ش��ح��ة جل��ه��ود دول����ة �لإم������ار�ت 
ن�شر  يف  و�ل����دول����ي����ة  �لق���ل���ي���م���ي���ة 

�لت�شامح.
وق���ال���ت م��ن��ى حم��م��د �مل����رزوق����ي: 
عام  م��ع  لتو�فقها  �أهمية  ل��ل��زي��ارة 
�لقيادة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل���ذي  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�لعام  ب���ال���دول���ة خ����لل  �ل��ر���ش��ي��دة 

و�لتفاهم وتقبل �لآخر.
وق���ال���ت ع��ه��ود حم��م��د �مل���رزوق���ي: 
�حلمد هلل �أن �لإمار�ت تعد منوذجا 
�أر�شها  ع��ل��ى  يعي�س  ف��ري��د�  ع��امل��ي��ا 
200 جن�شية يف تفاهم  �أك��ر من 
وت�������ش���ام���ح وحم���ب���ة ب���ال���رغ���م من 

�ختلف �أديانهم ومعتقد�تهم.
و�أ�شاف ح�شن حممد: زيارة قد��شة 
�لكني�شة  ب��اب��ا  ف��رن�����ش��ي�����س،  �ل��ب��اب��ا 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وف�����ش��ي��ل��ة �لإم�����ام 
�لطيب  �أح���م���د  �ل���دك���ت���ور   �لأك������رب 
���ش��ي��خ �لأزه�������ر ل���دول���ة �لإم�������ار�ت 
كثرية  �أبعاد  لها  �ملتحدة،  �لعربية 
تعزيز لغة �حلو�ر و�لتفاهم ون�شر 
�لت�شامح على �مل�شتوى �لعاملي، كما 
�أه��م��ي��ة خا�شة يف ظل  ل��ل��زي��ارة  �أن 

�أ�شمى  يج�شد  �لت�شامح  �أن  ي��ج��د 
م��ع��ان��ي��ه يف دول����ة �لأم����ن و�لأم����ان 
»�لإم�����ار�ت«  وم��ا زرع��ه �ملغفور له 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب��اإذن 
�أبنائه  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه يف 
مع  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  م��ن 
�لآخ�����ري�����ن ل��ي��ع�����س ف�����وق �لأر�������س 
�لإمار�ت �أكر من 200 جن�شية يف 

تفاهم و�ن�شجام و�أمن وطماأنينه.
وقالت لوزة جابر �لز�هري: �لرحمة 
دولة  �شمات  �أه��م  م��ن  و�لإن�شانية 
و�شعباً،مو�طنني  ق��ي��ادة  �لإم����ار�ت 
ومقيمني، ول�شك �أن زيارة قد��شة 
�لكني�شة  ب��اب��ا  ف��رن�����ش��ي�����س،  �ل��ب��اب��ا 
�ل��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وف�����ش��ي��ل��ة �لإم�����ام 
 �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ 

فرن�شي�س،  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  زي�����ارة 
�لكاثوليكية،  �ل���ك���ن���ي�������ش���ة  ب����اب����ا 
�لدكتور  �لإم����ام  �لأك���رب  وف�شيلة 
لدولة  �لأزه��ر  �شيخ  �لطيب  �أحمد 
جاءت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
ل��ت��ك��م��ل م�����ش��رية �ل���دول���ة ودوره����ا 
�لدويل �لر�ئد يف حتقيق �لت�شامح 

و�لعتد�ل.
و�أ�شاف عبد�هلل يو�شف �ملطرو�شي: 
�إن متابعة �لعامل للزيارة �لتاريخية 
ت��وؤك��د على �ل���دور �ل��ري��ادي لدولة 
�لعامل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 
و�لتفاهم  �حل������و�ر  ل��غ��ة  ن�����ش��ر  يف 
و�لت�شامح، فالإمار�ت د�ئماً �شباقة 

بتعزيز دورها �إقليميا وعامليا.
�مل���ازم: �جلميع  وق��ال علي حممد 

يف  �لإم��������ار�ت  ل��ت�����ش��ت��م��ر   2019
دوره��ا �لإقليمي و�ل��دويل منوذجا 
�ل�شلم  ن�شر  يف  ون��رب����ش��ا  ري���ادي���ا 

و�ملحبة.
طر�بل�شي:  ���ش��م��ري  ع���م���ر  وق������ال 
دور  وي�����ع�����زز  ت����اري����خ����ي  �حل��������دث 
�لت�شامح  ن�شر  �لعاملي يف  �لإم��ار�ت 
و�لزيارة  �حل��و�ر،  ولغة  و�لعتد�ل 
م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت���اأك���ي���د ج���ه���ود دول���ة 

�لإمار�ت ون�شرها لل�شلم. 
و�أ���ش��اف ه���ادي ع��و���س �أح��م��د: �إن 
�ل���زي���ارة ت��ت��وج ج��ه��ود �لإم�����ار�ت يف 
�حلو�ر  لغة  وتاأكيد  �لت�شامح  ن�شر 
لت�شرب  �ل���ت���ف���اه���م،  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي 
�لإمار�ت �أروع �لأمثلة يف �لعتد�ل 

و�لو�شطية.

رئي�س �لوزر�ء �مل�سري �لأ�سبق لـ»و�م« : 
�لإمار�ت منوذج عاملي فريد يف �لت�سامح و�لتاآخي

وزيرة �لهجرة �مل�سرية لـ»و�م« : �لإمار�ت 
قدمت منوذجا فريد� يف �لأخوة �لإن�سانية

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �ملهند�س �إبر�هيم حملب رئي�س وزر�ء م�شر �لأ�شبق 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  ر��شخة  و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  �أن 
ويعد تنظيمها لهذ� �حلدث �لعاملي �لفريد وهو �ملوؤمتر 
�لعاملي للأخوة �لإن�شانية دليل على �ملكانة �لر�ئدة �لتي 
حتظى بها على �ل�شعيد �لعاملي باعتبارها منوذج متفرد 

للت�شامح و�لتاآخي بني جميع �ملقيمني على �أر�شها.
وقال يف ت�شريحات خا�شة لوكالة �أنباء �لإمار�ت »و�م« 
للأخوة  �ل��ع��امل��ي  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  �ن��ط��لق  هام�س  على 
�لإن�شانية �م�س يف �أبوظبي �إن دولة �لإمار�ت تعد جتربة 
�أي  �أن  �إىل  للت�شامح م�شري�  �لو�قع  �أر���س  على  متفردة 
ز�ئر يتو�فد على �لدولة يتلم�س قيم �لت�شامح و�ملحبة 

و�خلري �لر��شخة يف هذ� �لوطن �لعظيم.
يقدم  �لإن�شانية  للأخوة  �لعاملي  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
للعامل �أج��م��ع ر���ش��ال��ة ه��ام��ة م��ن دول���ة �لإم�����ار�ت توؤكد 
�لأدي��ان وتر�شيخ قيم �خلري  تعزيز �حل��و�ر بني  �أهمية 

و�لت�شامح بني بني �لب�شر �أجمعني.
بابا  فرن�شي�س  �لبابا  لقد��شة  �لتاريخية  �ل��زي��ارة  وع��ن 
�لدكتور  �لأك��رب  �لإم��ام  وف�شيلة  �لكاثوليكية  �لكني�شة 
�أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف �إىل دولة �لإمار�ت 

.. �أكد حملب �أهمية هذه �لزيارة �لتاريخية وما حتمله 
يوؤمن  �ل��ذي  �لعربي  بالإن�شان  تتعلق  قوية  ر�شائل  من 
�لركائز  م��ن  �أن��ه��ا  وي����درك  و�ل��ت��ع��اي�����س  �لت�شامح  بقيم 

�لأ�شا�شية لتحقيق �لتنمية يف �ملجتمعات.
وحكومة  ق��ي��ادة  �لإم������ار�ت  دول����ة  �إىل  بال�شكر  وت��وج��ه 
�لعاملي و��شت�شافة هذ�  �ملوؤمتر  و�شعبا على تنظيم هذ� 
و�مل�شوؤولني  و�ملثقفني  �لدين  رج��ال  من  �لكبري  �جلمع 
من خمتلف �أنحاء �لعامل من �أجل �لتاأكيد على �أهمية 

تعزيز مبادئ �لأخوة �لإن�شانية.
للأخوة  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  عمل  جل�شات  �م�س  و�نطلقت 
حتت  حم��اور  عدة  تناق�س  و�لتي  �أبوظبي  يف  �لإن�شانية 
�إر�شاء  �إىل  �لد�عية  �لإن�شانية  �لأخ��وة  عنو�ن منطلقات 
�مل��و�ط��ن��ة ومو�جهة  �ل�����ش��ل��م وت��ر���ش��ي��خ م��ف��ه��وم  ث��ق��اف��ة 
�لتطرف �لديني من منطلقات و�قعية لتحقيق �لأخوة 
حتقيق  �إىل  �ملوؤمتر  �شيتطرق  كما  �ملن�شودة.  �لإن�شانية 
�أ���ش�����س �لأخ����وة �لإن�شانية  �مل��ب��ن��ي ع��ل��ى  �ل�����ش��لم �ل��ع��امل��ي 
و�لرتكيز على �لدور �لكبري �ملنوط باملنظمات �لدولية 
و�لإن�شانية يف حتمل م�شئولياتها �لأخلقية و�لقانونية 
كما �شيناق�س يف يومه �لأخري �لتحديات و�لفر�س �لتي 
تو�جه �لأخوة �لإن�شانية ودعم �ملبادر�ت �لد�عية لإر�شاء 

ثقافة �لتاآخي يف خمتلف �ملجتمعات �لإن�شان.

•• اأبوظبي -وام:

�أكدت معايل �ل�شفرية نبيلة مكرم وزيرة �لدولة للهجرة 
للأخوة  �لعاملي  �ملوؤمتر  �أن  باخلارج  �مل�شريني  و���ش��وؤون 
�لإن�شانية �لذي ت�شت�شيفه �لإمار�ت ي�شاهم يف ن�شر قيم 
�لثقافات  بني  �حل��و�ر  وتعزيز  عامليا  و�لتاآخي  �لت�شامح 

و�لعقائد وبناء �جل�شور �مل�شرتكة بينهما.
»و�م« على  �لإم��ار�ت  �أنباء  وقالت يف ت�شريحات لوكالة 
للأخوة  �ل��ع��امل��ي  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  يف  م�شاركتها  هام�س 
�لإن�شانية �إن �لت�شامح يف دولة �لإم��ار�ت قيمة متاأ�شلة 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  نهج  م��ن  م�شتمدة  �شعبها  نفو�س  يف 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه« �لذي �أر�شى 
�أن  �إىل  مبادئه وقيمه يف كافة مناحي �حلياة.. م�شرية 
�لإمار�ت قدمت منوذجا فريد� على م�شتوى �لعامل يف 
�حت�شانها  خ��لل  من  �لآخ��ر  وتقبل  �لإن�شانية  �لأخ��وة 
و�مل�شاو�ة  ب��احل��ري��ة  ينعمون  جن�شية   200 م��ن  �أك���ر 

و�لأمن و �لأمان على �أر�شها �لطيبة.

و�أ�شافت �أن �لزيارة �لتاريخية �مل�شرتكة لكل من قد��شة 
وف�شيلة  �لكاثوليكية  �لكني�شة  ب��اب��ا  فرن�شي�س  �ل��ب��اب��ا 
�لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر توؤكد 
�مل��ك��ان��ة �ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي حتظى بها دول���ة �لإم�����ار�ت على 
ومبادئ  قيم  �إر���ش��اء  يف  �مل��ه��م  ودوره����ا  �ل��ع��امل  م�شتوى 

�ل�شلم و�ملحبة و�لت�شامح بني �لب�شرية جمعاء.
و�أكدت معاليها �أن جناح �لإمار�ت يف ��شت�شافة �ملوؤمتر 
لإثنني  �لتاريخية  و�ل��زي��ارة  �لإن�شانية  للأخوة  �لعاملي 
ت�شبح  ب��اأن  يوؤهلها  عامليا  و�ل�شلم  �لت�شامح  رم��وز  من 
عا�شمة لل�شلم و�لت�شامح ومن�شة عاملية للتاآخي وتقبل 

�لآخر ون�شر قيم �لتعاي�س.
نبيلة مكرم يف جل�شة حتت عنو�ن »منطلقات  و�شاركت 
�لأخوة �لإن�شانية« �شمن �أعمال �ملوؤمتر �لعاملي للأخوة 
قياد�ت  مب�شاركة  �أبوظبي  ت�شت�شيفه  �ل��ذي  �لإن�شانية 
ف��ك��ري��ة م���ن خم��ت��ل��ف دول �لعامل  دي��ن��ي��ة و���ش��خ�����ش��ي��ات 
بهدف تفعيل �حلو�ر حول �لتعاي�س و�لتاآخي بني �لب�شر 

و�أهميته ومنطلقاته و�شبل تعزيزه عامليا.

جميلة �ملهريي: مدر�سة �لر��سد �ل�سالح منوذج يعك�س قيم وتاريخ �لإمار�ت يف �لت�سامح
•• دبي-وام:

ز�رت معايل جميلة بنت �شامل م�شبح �ملهريي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�ملد�ر�س  �أق���دم  م��ن  وه��ي  �ل�شالح  �لر��شد  مدر�شة  �ل��ع��ام  �لتعليم 
جمموعة  وتديرها  �ل���وز�رة  منهاج  تطبق  �لتي  دب��ي  يف  �خلا�شة 
من �لر�هبات منذ �شنة 1971 بدعم من �ملغفور له �ل�شيخ ر��شد 
بن �شعيد �آل مكتوم. وتاأتي هذه �لزيارة �شمن عام �لت�شامح �لذي 
�ملجتمع  يف  ثقافته  تكري�س  �ىل  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  ت�شعى 
�ملدر�شي وتتز�من مع زيارة قد��شة �لبابا فر�ن�شي�س بابا �لكني�شة 
�لأزهر  �شيخ  �لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لإم��ام  وف�شيلة  �لكاثوليكية 

�ىل �لدولة.
قيادة  ونهج  فكر  �ل�شالح  �لر��شد  ملدر�شة  معاليها  زي��ارة  وتكر�س 
دولة �لمار�ت و�ملوؤ�ش�شني �لأو�ئل �لذين تبنو� نهجا �أ�شيل حتكمه 
�لقيم و�ملبادئ �لإن�شانية �ل�شامية و�لت�شامح وتقبل �لآخر لت�شكل 
حمبة  �لآن  حتى  ث��م��اره��ا  جنني  ن���ز�ل  ل  عاملية  روؤي���ة  مبجملها 
و��شطحبت  و�لعاملي..  �ملحلي  �مل�شتويني  على  و�ن�شجاما  وتعاي�شا 
معاليها خلل �لزيارة جمموعة من طلبة �ملرحلة �لثانوية وعدد� 

من مدر�شي �لرتبية �لأخلقية و�أولياء �أمور �لطلبة.
تلعب  دولتنا  �إن  زي��ار�ت��ه��ا  هام�س  على  ح���و�ر  يف  معاليها  وق��ال��ت 
و�لإ���ش��لم��ي��ة من  �لعربية  �لأم��ت��ني  ت���ر�ث  ه��ام��ا يف جت�شيد  دور� 
خلل �حتو�ء خمتلف �لأديان و�لثقافات على �أر�س و�حدة للعمل 
و�لعي�س �مل�شرتك وحتقيق �لتقدم و�لرفاهية حيث تقدم �لإمار�ت 
ملمار�شة  خم�ش�شة  �أم��اك��ن  ت��وف��ر  م��ع  �ل��دي��ن��ي  للتعاي�س  من��وذج��ا 

�ل�شعائر �لدينية �ملختلفة.
و�أ�شافت �أن دولة �لإمار�ت �أر�س �لتنوع �لثقايف و�لتعاي�س �ل�شلمي 
وتقدمها  �ملجتمعات  بناء  ركائز  �إح��دى  تعد  �لتي  �لقيم  وهي من 
�ل�شعوب  خمتلف  ب��ني  بالتعاي�س  ح��اف��ل  ب���اإرث  �لإم�����ار�ت  وت��زخ��ر 
�لنبيلة  و�مل��ب��ادئ  �ل�شامية  �لقيم  م��ن  نابعة  و�لأع����ر�ق  و�لأدي����ان 
�لتي �أر�شاها �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان »طيب �هلل ثر�ه« و�لذي قال » �إن �لإمار�ت ترف�س بكل �شدة 
�لعامل  �شعوب  بني  �لفرقة  ون�شر  و�لعنف  �لكر�هية  �إىل  �ل��دع��وة 
�شنو��شل طريقنا يف �لإمار�ت للمحافظة على جمتمعنا �ملتجان�س 
و�ملوحد �ملتم�شك بقيمه وتر�ثه و�ملنفتح على �لعامل و�ملتفاعل مع 
ثقافاته و�إبد�عاته«. وقالت معاليها » ياأتي �إعلن �شاحب �ل�شمو 

�لدولة »حفظه �هلل« عام  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة 
تلعبه  �لذي  �لر�ئد  �لعاملي  للدور  معزز�  للت�شامح  عاما   2019
وتاأكيد  �حل�شاري  و�لتلقي  �لتعاي�س  حتقيق  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لدولة نظر� لأهميتها يف تر�شيخ  �لقيم يف �شيا�شة  حمورية هذه 
�ل�شلم و�لأمن �لعاملي وللت�شدي لنزعات �لتع�شب و�لتطرف �لتي 
جتتاح �ملنطقة و�لعامل.. �إنطلقا من هذ� تعمل �لإمار�ت جاهدة 
على ك�شف زيف �لفكر �ملتطرف ويف �لوقت ذ�ته ت�شعى لن�شر قيم 

�لت�شامح و�لتعاي�س و�لو�شطية و�حلو�ر بني �لثقافات و�لعقائد.
فر�ن�شي�س  �لبابا  لقد��شة  �لإم��ار�ت  ��شت�شافة  �إن  معاليها  وقالت 
وف�شيلة �لإمام �لدكتور �أحمد �لطيب له رمزية كبرية.. م�شرية 
�لمار�ت  مكانة  تر�شيخ  يف  �لتاريخية  �لزيارة  هذه  م�شاهمة  �إىل 
ودورها �لريادي يف قيادة جهود �ل�شلم و�لت�شامح دوليا كما تعزز 
من حو�ر �لأديان كونها �شتوفر قنو�ت تو��شل و�ت�شال مبا�شر بني 
و�أك��ر من مليار م�شلم على وجه  مليار و200 مليون م�شيحي 
�لنا�س  بني  �ل�شلم  لتعزيز  كبرية  �آم��ال  عليها  تبنى  �لأر���س حيث 

ون�شر ثقافة �لت�شامح يف �لعامل.
وركزت معاليها خلل حديثها مع �لطلبة و�أولياء �لمور و�حل�شور 
وتعزيز  �جل��دي��دة  �لأج��ي��ال  بني  �لتعاي�س  ثقافة  بناء  �أهمية  على 
دورهم يف �ملجتمع و�لتو��شل مع �لعامل وفقا للثقافة �لإمار�تية 
ب���اأي ح��ال م��ن �لأح���و�ل  �أن �لتعاي�س م��ع �لآخ���ر ل يعني  م��وؤك��دة 
�لن�شلخ عن �لهوية �لإمار�تية و�لدين �لإ�شلمي بل يعك�س روح 
�لت�شامح و�لأخلق �لتي �أمرنا بها ديننا ون�شاأنا عليها و�لتي تدعو 
�ىل �لتعارف بني �ل�شعوب ونبذ �لفروقات و�لختلفات بني جميع 
�لب�شر وهي �شورة ي�شاهدها �لعامل �أجمع �شنويا يف �حلج عندما 

تتل�شى �لختلفات عند زيارة بيت �هلل �حلر�م يف مكة.
و�أكدت �أهمية �إعادة ت�شليط �ل�شوء على قيم متاأ�شلة يف جمتمعنا 
مفاهيم  وتعزيز  تر�شيخ  يف  و�شاهمت  �ل�شغر  منذ  عليها  تربينا 
�لت�شامح و�لتعاي�س �لتي و�شعها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
طيب �هلل ثر�ه وت�شري على نهجها �لقيادة �لر�شيدة حاليا موؤكدة 
وب�شرية  وعلم  حكمة  م��ن  تنهل  �أن  عليها  �جل��دي��دة  �لأج��ي��ال  �أن 
�لو�لد �ملوؤ�ش�س �لذي جنح يف �أن يجعل �لإم��ار�ت من �أكر �لدول 
�لآخر  وق��ب��ول  �مل�����ش��رتك  �لعي�س  بف�شل  و����ش��ت��ق��ر�ر�  و�أم��ان��ا  �أم��ن��ا 

وحرية ممار�شة �ل�شعائر �لدينية.
يحملون  طلبة  يحت�شن  �لدولة  يف  �لتعليمي  �لنظام  �أن  و�أف���ادت 

�أنحاء �لعامل ومعلمني يحملون  198 دولة من خمتلف  جن�شية 
جن�شية 74 دولة لذ� نر�ه نظام تعليمي متنوع ومن�شجم يحت�شن 
جميع �لأديان و�خللفيات و�لأعر�ق وهنا تكمن �أهمية �لدور �لذي 
تقوم به »�ملدر�شة �لإمار�تية« يف تطبيق منهج �لرتبية �لأخلقية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �لدولة ح�شب توجيهات �شاحب  يف جميع مد�ر�س 
�لقائد �لأعلى  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  حممد بن ز�يد 
للقو�ت �مل�شلحة م�شرية �ىل �ن �ملنهج يوفر للطلبة فر�شة �لتعرف 
ع��ل��ى قيمنا وع��ل��ى �لآخ����ر و�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��ا يجمعنا ول��ي�����س ما 
وتر�شيخ  �ل�شلم  ثقافة  �إر�شاء  �لأث��ر يف  بالغ  له  �شيكون  ما  يفرقنا 
مفهوم �ملو�طنة ومو�جهة �لتطرف �لديني و�لفكري و�لجتماعي 
وثقافة  و�لتع�شب  �لعنف  لنبذ  �لإن�����ش��اين  بال�شمري  و�لرت��ق��اء 
�لكر�هية كون �ل�شفات �لأخرية تولد �ل�شر�عات و�لنز�عات.. كما 
يلقي �ل�شوء على قو�نني �لدولة يف مكافحة �لتمييز و�لعن�شرية 
و�زدر�ء �لأديان و�لتي تدين �لإرهاب و�لتطرف و�لتحري�س على 

�لكر�هية ما جعل دولة �لإمار�ت من �أكر �لدول �أمانا يف �لعامل.
و�أ�شادت معاليها بدور مدر�شة �لر��شد �ل�شالح �خلا�شة يف تعزيز 
�جلن�شيات حيث  و�لإخ��اء بني طلبتها من خمتلف  �لت�شامح  قيم 
عمل �لقائمون على �ملدر�شة منذ ن�شاأتها يف �لعام �لذي �شهد قيام 
�لنبيلة  �لقيم  وغر�س  تر�شيخ  يف  �مل�شاهمة  على  �لإم���ار�ت  �إحت��اد 
و�أنهم  �شو��شية  جميعا  �لب�شر  و�أن  �لطلبة  نفو�س  يف  و�حلميدة 
�لكون  �لأ�شا�شية هي عمارة  �أر�س و�حدة ومهمتهم  يعي�شون على 
بالعلم و�ملعرفة و�لثقافة و�لتعاي�س �مل�شرتك وقبول �لآخر مهما 
كان. من جانبها قالت �لأخت �شمرية �أيوب مديرة مدر�شة �لر��شد 
�ل�شالح �إن �ملدر�شة تخدم �أطفال دبي منذ 47 عاما وهي مدر�شة 
�أقيمت على �أر�س مهد�ة من �ملغفور له �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل 
تقدمي  ر�شالته  تعليمي  �شرح  بناء  بهدف  ث��ر�ه  �هلل  طيب  مكتوم 
خدمات تعليمية بر�شوم ب�شيطة ومتاحة �أمام جميع فئات �ملجتمع 
و�ملعرفة  و�لثقافة  �لعلم  ومفاهيم  قيم  ون�شر  تعزيز  �إىل  �إ�شافة 

و�لتي على �أ�شا�شها تبنى �لأمم وتنه�س �ل�شعوب وترتقي.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�إ���ش��ر�ر  تو��شع  و��شرتجعت 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« على معاملة �ملعلمني و�لد�رة لأبنائه يف �ملدر�شة 
يف  �شادقة  ورغبة  �مل�شاو�ة  مبادئ  لرت�شيخ  �لطلبة  ب�شائر  �أ���ش��وة 

�لعي�س �مل�شرتك وبناء جمتمع متلحم.
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اأخبـار الإمـارات

يف ر�أ�س �خليمة :

عام �لت�سامح ر�سالة �إمار�تية هدفها ن�سر قيم �لتعاي�س و�ل�سلم 
••  راأ�س اخليمة – الفجر: 

�لقيادة  ت��ب�����ش��رن��ا  �آخ�����ر  ب��ع��د  ع���ام���ا 
�حلكيمة يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
م�شبوقة  غ��ري  مب���ب���ادر�ت  �مل��ت��ح��دة 
ترفع من �شاأن �لدولة وتعزز مكانتها 
يف م�شاف �لدول �ملتح�شرة �لر�قية 
و�لقيم �لإن�شانية وتفرح مو�طنيها 
�أر�شها �لطيبة، ويف  و�ملقيمني على 
كانت مبادرة   2018 �ملا�شي  �لعام 
)عام ز�يد( �لقائد �لفذ �لذي �أ�ش�س 
دول���ة م��ن �ل�����ش��ف��ر و�ن��ط��ل��ق ب��ه��ا يف 
�لعامل  �أذه���ل���ت  م�����ش��رية ح�����ش��اري��ة 
ووقف لها �جلميع  �إجلل وتقدير� 
وق����د جت�����اوب �جلميع  وت��ع��ظ��ي��م��ا، 
�ملبادرة  تلك  م��ع  وف��رح��ة  بحما�س 
 ،2019 �ل���ع���ام  ه����ذ�  ي��ط��ل  و�لآن 
�أطلقها  �لتي  باملبادرة  على �جلميع 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة - 
حفظه �هلل - وهي  »عام �لت�شامح« ، 
�متثال لنهج وعطاء �ملغفور له باإذن 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  تعاىل  �هلل 
�لذي  ث����ر�ه؛  ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب �هلل  �آل 
�أ�شمى  لإر�شاء  �شخر م�شرية حياته 
�لت�شامح  غر�س  و  �لإن�شانية  �لقيم 
و�أي�شا  ���ش��ع��ب��ه  �أب���ن���اء  ن��ف��و���س  يف   ،
�ملقيمني على �أر�س �لإم��ار�ت و من 
هم يف خارجها وجت�شد مبادرة هذ� 
ترتكز  �لتي  �لت�شامح  �أر�شية  �لعام 

عليها دولة �لمار�ت.

بلد �ل�سالم 
 ،2019 ع�����ام  ���ش��م�����س  ب������زوغ  م����ع   
�نطلق �ملجتمع �لإمار�تي م�شتجيبا 
وحامل  �ل��دول��ة  رئي�س  لتوجيهات 
�ل���ت�������ش���ام���ح ك���دل���ي���ل على  م�����ش��ع��ل 
يقوم  �إن�����ش��اين  وم�����ش��روع  �لتح�شر 
على �لت�شريعات و�ل�شيا�شات �لنرية 
و�لأهد�ف �لتي ب�شرت بها توجيهات 
�لإن�شانية  �لقيم  ،مت�شمنا   �لقائد 
�ل��ن��ب��ي��ل��ة و�حل������و�ر وت��ق��ب��ل �لآخ����ر، 
�ملختلفة،  �لثقافات  على  و�لنفتاح 
�لإيجابية  �آث����اره����ا  ت��ن��ع��ك�����س  �ل��ت��ي 
بالتوحد،  ق��اط��ب��ة  �مل��ج��ت��م��ع  ع��ل��ى 
وج��ع��ل��ه �أك�����ر مت��ا���ش��ك��اً وت���ع���اون���اً، 
على  كبري  ب�شكل  ينعك�س  م��ا  وه��و 
نه�شة ورقي �لبلد و�لعباد.  دولة 
م�شريتها  �نطلقة  منذ  �لإم���ار�ت، 
ت����ق����وم على  �مل����ب����ارك����ة  �لحت�����ادي�����ة 
�شكلت  وق��د  ���ش��يء  ك��ل  يف  �لت�شامح 
منوذجاً فريد�ً ويتاأكد ذلك جليا يف 
�نفتاح �ملجتمع �لإمار�تي و�لتعاي�س 
�لآخرين ب�شدر رحب، وهو ما  مع 
يتج�شد و�قعا ملمو�شا يف ��شت�شافة 

جن�شية   200 �إىل   ينتمون  �أن��ا���س 
ج����اءو� م��ن ك��ل ب��ق��اع �لأر�����س بحثا 
ع���ن �ل�����رزق و�حل���ي���اة �لآم���ن���ة وقد 
دولة  �أر���س  وج��ودو� مبتغاهم على 
باملحبة  يتمتعون  ح��ي��ث  �لإم�����ار�ت 
و�لت�شامح، دون �لتفرقة �أو �لنظرة 
�لديانة،  �أو  �مل��ذه��ب  �أو  �ل��ل��ون  �إىل 
وه���و �لأم����ر �ل���ذي مي��ن��ح �لإم����ار�ت 
بلد�  منها  ويجعل  مرموقة  مكانة 
 “ �ل�شلم  “بلد  يكون  �أن  ي�شتحق 

عن جد�رة . 

�لدين �ملعاملة 
�ملكي  حم���م���د  ج���ا����ش���م  وي�������ش���ت���ه���ل 
ر�أ�س  مب��ح��اك��م  �لأ����ش���ري  �مل�شت�شار 
�خل��ي��م��ة ح��دي��ث��ه م��ع��ل��ق��ا ع��ل��ى عام 
“ز�يد”  ب���اأن  م�شت�شهد�  �لت�شامح 
ر�شخ يف �أبناء وطنه مفهوم  “�لدين 
�ملعاملة”، موؤكد�ً �أن �ملعاملة �لطيبة 
�أن  �لت�شامح، مو�شحا  ما يربز  هي 
�لنا�س  ت��ع��ام��ل  �مل��ث��ل��ى يف  �ل��ط��ري��ق��ة 
�لأديان،  �أ�شحاب  جميع  مع  تكمن 
و�لأعر�ف، و�لأجنا�س، لأن �لت�شامح 
�لأفعال  م��ن  ه��و  و�إمن���ا  ق���وًل  لي�س 
�حلنيف،  ديننا  عليها  يح�س  �لتي 
و�ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ �لو�لد 
ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�لتعامل  �شمتها  قيما  �أورث��ن��ا  ث��ر�ه، 
باعتبارهم  �لب�شر  بني  جميع  م��ع 
�أو متييز  ت��ف��رق��ة  ���ش��و����ش��ي��ة، دومن���ا 
ودومن����ا  ع����رق،  �أو  دي����ن،  �أو  ل���ل���ون، 
تقليل من �شاأن هذ� �أو ذ�ك، عامًل 
كان �أو م�شوؤوًل، فالإن�شان -�أياً كان- 
�لتعامل  ينبغي  ل��ذ�  �لإن�����ش��ان،  ه��و 
معه من منطلق �إن�شانيته من غري 
�لنظر �إىل �أمور �أخرى.  وتابع �ملكي 
�شتبقى كما  �لإم���ار�ت  قائل :” �إن 
عرفها �لعامل منارة �شاهقة  لل�شلم 
خ�شبا  ومنبعا  و�لإخ���اء  و�لت�شامح 
ومن  �ل��ن��ب��ي��ل��ة،  و�ل��ق��ي��م  للف�شائل 
�ملوؤكد �أن زيارة �شخ�شيتني دينيتني 
�لأزهر  �شيخ  عامليا هما  مرموقتني 
�لكني�شة  ب��اب��ا  وق��د����ش��ة  �ل�����ش��ري��ف 
�لكاثوليكية تك�شب �أهمية م�شاعفة 
بتز�منها مع �حتفالت �لدولة بعام 

ع��ل��ى �شدره  ف��ه��و ي�شع  ذل���ك  ع��ل��ى 
���ش��ورة جت��م��ع��ه م��ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د . 
وي��ق��ول :” م��ا لي��خ��ف��ى ع��ل��ى �أحد 
- طيب  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �أن 
�حلر�س  ���ش��دي��د  ك���ان   - ث����ر�ه  �هلل 
ع��ل��ى ن�����ش��ر �ل��ت�����ش��ام��ح وي��ت��ب��ع ذلك 
يحتاج  م��ن  لكل  �مل�شاعدة  بتقدمي 
�أو �خلارج  �ل��د�خ��ل  ���ش��و�ء يف  �إل��ي��ه��ا 
و�ل�شنة  �لقر�آن  بل كان يعتمد نهج 
�ل��ق�����ش��اي��ا وح���ر����س على  يف ك���اف���ة 
ويناأى  �شعبه  ي�شعد  م��ا  ك��ل  �إجن���از 
وما   ، و�مل�شاعب  �خل��لف��ات  به عن 
ل يخفى على �أحد �أنه كان و�شيطا 
حكيما و�أنه �شاحب ر�أي �شديد لذ� 
�إليه �جلميع حلل  يلجاأ  كان ملذ� 
�خللفات �لتي حتدث بني خمتلف 
وهو  و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �جلهات 
�أوقات  يف   م�شموع  ���ش��وت  �شاحب 

�ملحن و�ملعاناة و�لكو�رث .

تعاي�س �لنا�س 
�ل��ن��ع��ي��م��ي :” �تفق  ر�����ش���د  وي���ق���ول 
�ملجتمع  �إن  �ل���ق���ائ���ل  �ل��������ر�أي  م����ع 
�لإمار�تي،�لذي �أ�شبح م�شرب مثل 
وتطور  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  �ل��ت��ق��دم  يف 
تعززت  �أي�شاً  لكن  �لتحتية؛  �لبنية 
�لأ�شيلة،  �ل��ق��ي��م  ب��ف�����ش��ل  م��ك��ان��ت��ه 
؛وميكن  �لنا�س  نفو�س  مت��لأ  �لتي 
ملحظة ذلك بو�شوح يف �لتعاي�س 
�جلن�شيات  ب��ني  �ملُتح�شر  �ل�شلمي 
و�ل���دي���ان���ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة، و�لن���دم���اج 
ع��ل��ى �ختلف  ل��لأج��ان��ب  �ل��ن��اج��ح 
ل�شك  ومم��ا  �ملجتمع  دي��ان��ات��ه��م،يف 
�ل��ت��ي جتمع  �ل��ق��ي��م،  �أن ه���ذه  ف��ي��ه 
ب����ني �لأ�����ش����ال����ة و�مل���ع���ا����ش���رة، �أه����م 
�لتطرف  مل��و�ج��ه��ة  ف���ك���ري؛  ���ش��لح 
و�لإره��اب ، و�أذك��ر هنا ما قاله ذ�ت 
مرة �أحد �لز�ئرين للدولة �إنه منذ 
يعي�س  �شنو�ت  يزيد على خم�س  ما 
يف �إحدى دول �أوروب��ا، من �أنه �شعر 
بالفخر و�لإعجاب يف زيارته �لأوىل 
مل�شها  �لتي  �ملعاملة،  ل��لإم��ار�ت من 

�أط���ل���ق���ه �شاحب  �ل�����ذي  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
- حفظه  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان 
�لت�شامح  لتوؤكد على من��وذج   - �هلل 
�لإم����ار�ت  يف  �لإن�����ش��اين  و�لتعاي�س 
و�حل�شار�ت  �لثقافات  جميع  ب��ني 
و�تباع �لديانات �ملختلفة على �أ�ش�س 
ترتكز على �لحرت�م �ملتبادل وقبول 

�لآخر ون�شر روح �ل�شلم.. 

�لر�سالة �لإن�سانية
�ل�شيبة  حم��م��د  ���ش��ل��ي��م��ان  ع���ب���د�هلل 
�ل�شحي يقول :” مما ل�شك فيه �أن 
�ملكانة �حل�شارية �لر�قية و�ل�شمعة 
�ملجتمع  �ك��ت�����ش��ب��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ط��ي��ب��ة 
�لإم�����ار�ت�����ي وج��ل��ب��ت ل���ه �لح�����رت�م 
وهي  �ملعمورة   �أرج���اء  يف  و�لتقدير 
مل تكن نتيجة �لطفرة �لقت�شادية 
فح�شب  علينا  �هلل  ب��ه��ا  �أن��ع��م  �ل��ت��ي 
�أي�����ش��ا مب��ا غ��ر���ش��ه و�لدنا  ؛ و�إمن����ا 
“ز�يد” يف  �هلل  ب�����اذن  ل���ه  �مل��غ��ف��ور 
ن��ف��و���ش��ن��ا م���ن �حل���ر����س ع��ل��ى نهج  
وق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ت��ع��اي�����س، ونبذ 
�إىل  �لفكري،  و�لتطرف  �لكر�هية 
ج��ان��ب �ح�����رت�م م��ع��ت��ق��د�ت �لآخ����ر، 
ومنا�شباته  ب����اأع����ي����اده  وت��ه��ن��ئ��ت��ه 
�لدينية، وجر�ء ذلك �شار �جلميع 
مقيما  �أو  م���و�ط���ن���ا  جم��ت��م��ع��ن��ا  يف 
ي��ع��ي�����ش��ون ك��اأ���ش��رة و�ح�����دة، وبذلك 
�شعب  ورث  لقد   . �لت�شامح  يتحقق 
�لت�شامح  و�ع��ت��ز�ز  بفخر  �لإم����ار�ت 
من قائد �مل�شرية �لحتادية �ملغفور 
له باذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�أر�شى  عندما   - ثر�ه  �هلل  – طيب 
دول��ة ع�شرية  �ل�شيوخ  �إخ��و�ن��ه  م��ع 
يعي�شون  و�ل��ذي��ن  ملو�طنيها  ت��وف��ر 
م��ع��ه��م ع��ل��ى �أر���ش��ه��ا �لأم�����ن ورغد 
ر�شالة  منها  تنطلق  و�أي�شا  �لعي�س 
�إن�شانية تن�شر �لت�شامح، يف �ملجتمع 
�لإمار�تي وتب�شر يف �لعامل قاطبة، 
و�أي�شا بني �لأجنا�س �لذين يفدون 
�إل���ي���ه���ا م���ن ك���ل ف���ج ب��ع��ي��د وقريب 

م��ن �مل��و�ط��ن��ني يف ك��ل م��ك��ان ذهب 
باملت�شاحمني،  وو����ش���ف���ه���م  �إل����ي����ه، 
بالإمار�ت  �لت�شامح  ظل  و�أ���ش��اف: 
ه���و حم����ور �حل���دي���ث ب��ي��ن��ن��ا ط���و�ل 
ف��رتة زي��ارت��ه، لدرجة �أن��ه ق��ال يل: 
�لإم�����ار�ت كيف  �أب��ن��اء  م��ن  »تعلمت 

�أكون مت�شاحماً .

�لعف� عند �ملقدرة   
�أعمال  �أب��اي��زي��د ح�شن - رج��ل  ق��ال 
�أر�س  �إق��ام��ت��ي على  :” م��ن خ��لل 
و�ل���ت���ي �متدت  �ل��ط��ي��ب��ة  �لإم�������ار�ت 
متلكتني  ع����ام����اً،   30 م���ن  لأك�����ر 
متثل  �لإم�����ار�ت  �أن  ر����ش��خ��ة  قناعة 
ت��ط��ب��ي��ق قيم  ف����ري����د�ً يف  من���وذج���ا 
فقد  �ل�شلمي؛  و�لتعاي�س  �لت�شامح، 
يكون  خللفات  عياناً  �شاهد�  كنت 
ف��ي��ه��ا �مل���و�ط���ن ه��و �مل��ت�����ش��رر وعلى 
عند  بالعفو  يبادر  ذلك  من  �لرغم 
�ملقدرة �ل�شفح عن �لطرف �لآخر، 
ذل����ك ق�شايا  ع��ل��ى  م���ث���ال  وي��ك��ف��ي 
�لأع����م  �ل���غ���ال���ب  يف  �إذ  �لي����ج����ار�ت 
ي���رف�������س ����ش���اح���ب �ل���ع���ق���ار �إخ������ر�ج 
�مل�شتاأجر حينما يتعذر عليه �ل�شد�د 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة م��ن ع��ق��اره تقدير� 
و�لأمر  �ملعي�شية  ظ��روف��ه  ل��ت��ده��ور 
�لآخ��ر �ملهم هو وج��ود بيئة مثالية 
ي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا �مل�����رء ب���اأم���ن و�أم�����ان 

و��شتقر�ر ورقي ح�شاري.

�لعامل �لآخر
ب�����دوره �أو����ش���ح ج���وزي���ف م���ن دولة 
ميكانيكي  ويعمل  �أفريقيا  يف  غانا 
���ش��ي��ار�ت �أن���ه ي���زور �لإم�����ار�ت لأول 
م����رة يف ح���ي���ات���ه، وق����د �ن��ب��ه��ر مبا 
وجده من رقي يف �لتعامل بدء� من 
موظفي �ملطار ؛ �لأمر �لذي جعله 
ي�شعر ك��اأن��ه يف ع��امل �آخ���ر م��ن هذ� 
�لكون ؛ فالبت�شامة تعلو وجوه كل 
به  رحبو�  �لذين  باملطار،  �لعاملني 

على �أكمل وجه
و�أ�شاف: �إنه كان ي�شمع عن �لإمار�ت 

ب��غ��ي��ة �ل��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا ب���اأم���ن و�شلم 
ومعتقد�تهم  حياتهم  ومي��ار���ش��ون 
.  ومن  و�ط���م���ئ���ن���ان  ح���ري���ة  ب���ك���ل 
�لظفري  نظر عبد�هلل ح�شن  وجهة 
يبد�أ  مل  �لإم����ار�ت  يف  �لت�شامح  �إن 
عن  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  بتوجيهات 
كمنا�شبة  �حل��ايل  �ل��ع��ام  تخ�شي�س 
وز�رة  تاأ�شي�س  �أو   ، �لت�شامح  لإب��ر�ز 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح ف��ي��م��ا ���ش��ب��ق ف���ق���ط؛ بل 
ه���و �م����ت����د�د مل�����ش��رية ط���وي���ل���ة، كما 
ب���رز ب�����ش��ورة و����ش��ح��ة م��ع �لطفرة 
جمتمعنا  فتحت  �لتي  �لقت�شادية 
�لعديد  على م�شر�عيه ل�شت�شافة 
ينتمون  �ل����ذي����ن  �ل����و�ف����دي����ن  م����ن 
وبادرت  جن�شية،   200 م��ن  لأك��ر 
مبعاملتهم  �لوطن  �أبناء  و  �لدولة 
�ملعاملة �حل�شنة ومنحهم حقوقهم 
�لكثريين  يحفز  م��ا  وه���ذ�  ك��ام��ل��ة، 
عديدة  ل�شنو�ت  �لبقاء  على  منهم 
لبلدهم  �ل���ع���ودة  يف  �ل��رغ��ب��ة  دون 
�أو م�شتبعد عن  بغريب  لي�س  وهذ� 
فالت�شامح يجري يف  ز�يد”؛  “�أبناء 
ويلحظ  �ل��دم،  كمجرى  عروقهم 
�أبناء  تعاملهم مع  ذل��ك من خ��لل 
�شعبهم وغريهم �شو�ء على م�شتوى 

�لدول �أو �لهيئات �أو �لأفر�د.
�أحد  :” مما ل يخفى على  ويتابع 
تعزز  ��شتمرت  �حلكيمة  قيادتنا  �أن 
وتن�شر ثقافة �لت�شامح، �لتي �أر�شى 
دع��ائ��م��ه��ا �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د، ؛ وه���و ما 
�أ�شهم  يف بناء وطن �آمن، �شار و�حة 
ومبجتمع  و�لع����ت����د�ل؛  للت�شامح 
�إمار�تي  خال من �أمر��س �لتع�شب، 
وب��ات م�شرب مثل يف تقبل �لآخر، 

و�حرت�م خ�شو�شيته .

ن�سر �لت�سامح 
�شعيد  بن  علي  بن  ويفتخر حممد 
يتو�جد  ك��ان  باأنه  �ل�شحي  �لقي�شي 
على مقربة من �ل�شيخ ز�يد رحمه 
�هلل و�إخو�نه حكام �لإم��ار�ت �لذين 
�أر�شو� دعائم دولة �لحتا،د وتاأكيد�ً 

من خلل ما تاأتي به �لأخبار ولكنه 
ف��وج��يء مب��ا ه��و عظيم وق��د �أر�شل 
لهم  يحكي  وطنه  يف  لأهله  ر�شائل 
�شتى  على  وتقدمها  �لإم����ار�ت  ع��ن 
�لر�قي  �أه��ل��ه��ا  وت��ع��ام��ل  �لأ���ش��ع��دة 
مع كل مقيم فهم مت�شاحمون مع 
يف  كاأنه  يعي�س  فاجلميع  �لآخ��ري��ن 
�أ�شرة و�حدة، دون �أي متييز، علوة 
�أن يعود  �لز�ئر يود  على ذلك، فاإن 

مرة �أخرى �إىل �لإمار�ت.

�لزبائن �ملت�ساحم�ن
�لهند  “علي” م���ن  ق���ال  ح���ني،  يف 
وي��ع��م��ل ف��ن��ي ك��ه��رب��ائ��ي ���ش��ي��ار�ت يف 
م��ن��ط��ق��ة �ل��ن��خ��ي��ل: �إن�����ه ي��ع��ي�����س يف 
�لإمار�ت منذ 13 عاماً؛ حيث وجد 
�لنظر  دون  �جل��م��ي��ع،  ت��ع��م  �مل��ح��ب��ة 
للون �أو �لديانة �أو �جلن�شية،و�أَ�شاف 
�أن  �لقناعة  تتملكني  ب�شر�حة   ”:
�ملجتمع �لإمار�تي يت�شم بالت�شامح 
، وق�����د لح�����ظ ذل�����ك �ل�������ش���يء من 
�لذين  �لزبائن  مع  �لتعامل  خلل 
كهرباء  �أعطال  لت�شليح  يق�شدونه 
���ش��ي��ار�ت��ه��م ف��ه��م ي��ت��ع��ام��ل��ون معه 
وك��اأن��ه��م �أ���ش��دق��اء ل��ه �لأم����ر �لذي 

جعله ل ي�شعر بالغربة.

�لتعامل �لر�قي 
�أك����د ع��ل��ي ح�����ش��ن ، )مقيم  ب��ي��ن��م��ا، 
عربي(، ويعي�س يف �لدولة منذ 30 
ع��ام��اً، �أن��ه ط��و�ل ه��ذه �ل��ف��رتة مل�س 
تعامًل ر�قياً من مو�طني �لدولة؛ 
حيث �إنه مل يجد �أي متييز، وخري 
بجميع  �لهتمام  ذل��ك؛  على  دليل 
يف  وتهنئتهم  و�لأدي�����ان،  �لأج��ن��ا���س 
�ن��ت�����ش��ار مظاهر  �أع��ي��اده��م، يف ظ��ل 
�مل����ر�ك����ز  �لح����ت����ف����ال و�ل����زي����ن����ة يف 
�لذي يجعل  �لأم��ر  �لتجارية كافة، 

�لفرد ي�شعر باأنه و�شط �أهله. 
وقال: �إنه يعي�س يف منطقة �شكنية 
�جلن�شيات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ت�������ش���م 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة،�ل���ت���ي مت���ث���ل من����وذج����اً 
ملجموعة �أممية تتخذ من �لإمار�ت 
يتعاي�س  ح��ي��ث  ؛  لإق��ام��ت��ه��ا  م���ق���ر�ً 
�جلميع بحب و�حرت�م، دون �مل�شا�س 

يعلم  �لكل  �لديانات،  �أو  باملعتقد�ت 
ما له وما عليه، ويحكمهم يف ذلك 
�ل�����ذي يوفر  �ل���ق���ان���ون �لإم�����ار�ت�����ي 

�لعد�لة للجميع .

�ملرحلة �جلديدة
جن�شية  م��ن  معلمة  خالد”  “�أم 
�لت�شامح  »ع��ام  تقول:  عربية  دول��ة 
«، يوؤكد ر�شالة �لإم��ار�ت يف �ل�شعي 
لإح����لل �ل�����ش��لم ع��امل��ي��اً، ك��م��ا يدل 
ب�شن  تكتف  مل  �لإم������ار�ت  �أن  ع��ل��ى 
�ل��ق��و�ن��ني، و�إع��ط��اء �ل��ه��ب��ات، وبناء 
؛  �ل��ع��ب��ادة  ودور  و�مل��ع��اب��د،  �مل�شاجد، 
ب��د�أت مرحلة جديدة؛ لرت�شيخ  بل 
ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح، وق���ب���ول �لآخ�����ر يف 
�ل��ن��ف��و���س.«. ومت�����ش��ي ق��ائ��ل��ة : »�إن 
�جلميع؛  ب���ني  �ل��ت�����ش��ام��ح  ت��ر���ش��ي��خ 
يوؤدي �إىل �ل�شلم ،�إذ يعد �لت�شامح 
من �شميم �لإمي��ان ب��اهلل، وه��ذ� ما 
يتجلى يف ر�شالة �لإمار�ت، �ل�شاعية 
دوما �إىل ن�شر �ملحبة و�ل�شعادة بني 
�أكر من 200 جن�شية تعي�س على 
�أر����ش���ه���ا.«. ووف��ق��ا مل��ا ي��ق��ول �أحمد 
�ملجتمع  يف   ”: ����ش���ود�ين  ع���ب���د�هلل 
منهاجاً  �لت�شامح  يكون  �لإم��ار�ت��ي 
، وع��ادة �أ�شيلة من ع��اد�ت وتقاليد 
�أهل �لإم��ار�ت �لطيبني، وهو �لذي 
�لعامل،  �شعوب  �أ���ش��ع��د  م��ن  جعلهم 
و�أي�شاً هو �لذي دفع معظم �لدول 
تاأ�شرية،  دون  لهم  �أر����ش��ي��ه��ا  لفتح 
وم������ا ك������ان ه������ذ� ل������ول ف�������ش���ل �هلل 
�لو�لد  جهود  ثم  وتعاىل،  �شبحانه 
�أ�شحاب  بعده  وم��ن  ز�ي��د،  �ملوؤ�ش�س 
�ل�شمو �ل�شيوخ حكام �لدولة، �لذين 
باملو�طنني  �له���ت���م���ام  ج���ل  �أول������و� 
و�لوطن، ف�شًل عن ذلك فقد كان 
�ل��دول مل�شاحمة  �ل�شيخ ز�ي��د يدعو 
ب��ع�����ش��ه��ا ب���ع�������ش���اً، و�ل����ت����ج����اوز عن 
�ل�شغائر، لإر�شاء �ملحبة، و�ل�شعادة، 
وبالفعل فعلقة �لدولة مبحيطها 
و�لإ�شلمي،  و�ل��ع��رب��ي،  �خلليجي، 
�ل��دويل من �لأف�شل، بف�شل  وك��ذ� 
�ل�شيخ  �أ����ش�������ش���ه  �ل������ذي  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�أبناء  و�أ�شبح خريطة طريق  ز�ي��د، 

�لإمار�ت..

جا�سم �ملكي :ز�يد ر�سخ يف �أبناء وطنه مفه�م �لدين �ملعاملة 

نظمته �لإمار�ت للتنمية 

�ملجل�س �لجتماعي بر�أ�س �خليمة : »�لت�سامح �ألفة وحمبة وعطاء«
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

�جتماعي  جمل�س  �لجتماعية  للتنميه  �لإم���ار�ت  جمعية  نظمت 
�إعلن  مع  تز�مناً  وع��ط��اء«  وحمبة  �ألفة  »�لت�شامح  عنو�ن  حتت 
�لدولة،  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
دولة  ير�شخ  �ل���ذي  للت�شامح«،  »ع��ام��اً   2019 ع��ام  �هلل،  حفظه 
�لإمار�ت عا�شمة عاملية للت�شامح. حيث ت�شعى �جلمعية للم�شاركة 
يف ن�شر ثقافة �لت�شامح خلل �ملجال�س �لإجتماعية �لتي تنظمها 

طو�ل �لعام باأنحاء �لدولة.

�مل��زروع��ي ع�شو  �مل��ط��وع  �شيف  �ل��ذي حت��دث فيه   �ملجل�س  يهدف 
�أحمد  بح�شور  متوحد،  �لبيت  �جلمعية يف جمل�س  �إد�رة  جمل�س 
عبد�هلل  عي�شى  و   ، �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو  دروي�س  بن 
�لتميمي مدير جمل�س �إد�رة �لبيت متوحد، خلف �شامل بن عنرب 
نائب �لرئي�س ومدير عام جمعية �لإمار�ت للتنمية �لجتماعية، 
يف  �لت�شامح  قيم  تعزيز  �إىل  و�لإع��لم��ي��ني.  �ملثقفني  من  ونخبة 
و�جلن�شيات  �لديانات  خمتلف  بني  وتر�شيخها  و�ملجتمع،  �لأ�شرة 

و�لنفتاح على �لثقافات �لأخرى.
و�أك����د �مل���زروع���ي، �أن دول���ة �لإم�����ار�ت جت�شد �ل��ن��م��وذج �لأم��ث��ل يف 

�لعامل لقيم �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي و�حل�شاري بني خمتلف 
�لإم��ار�ت��ي عك�س  �مل��و�ط��ن  و�لأدي����ان. حيث يجب على  �جلن�شيات 
�شورة عن طبيعة ومكانة �ملجتمع �لإمار�تي د�خل وخارج �لدولة 
�لآخرين.  مع  �لتعاي�س  وُح�شن  تعاونه  خلل  من  ب�شمعته،  تليق 
وحر�س �أي�شاً على �أهمية تو�جد �ل�شاب �لإمار�تي يف �ملجال�س ملا 
ن�شاأ عليها  �لتي  بالقيم  و�لتم�شك  �لأجيال  تو��شل بني  فيها من 
جمتمع �لإم��ار�ت من تاآٍخ وتقارب، م�شري� �إىل �أن �ملجال�س تعترب 
ف��ر���ش��ة ل��ت��ب��ادل وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر ب��ني رو�د �مل��ج��ال�����س م��ن خمتلف 

�لأعمار ومناق�شة مو��شيع عامة وهادفة.

ف����ارم����ن   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
در�ز  ع�����م�����ر  خ����������ان  �هلل 
�جلن�شية  باك�شتان  خ����ان،  
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)4107103( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0564865365

فقد�ن جو�ز �سفر
�ل����ط����اف   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ح�شني مري حممد ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )N7230187( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0589269145

فقد�ن جو�ز �سفر

�شيد  ر������ش����ا  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
، م�شر  عبد�لله عبد�لعزيز 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )13388705(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�شرية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
دي����اين  لدى  �مل����دع����و/  ف���ق���د 
، �لفلبني  �بي�شامي�س كابوياو 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)3391655(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق�����رب  �و  �ل��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة 

�شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد �ملدعو/ ليلي�س �ومايانتى 
�ندوني�شيا    ، �شرب  يوجن  ب��ت 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)5493841( يرجى ممن 
ب�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق����رب  �و  �ن��دون��ي�����ش��ي��ا 

�شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
ري���ز�ن  روؤى  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�جلن�شية  �ل��ه��ن��د   ، ن�����ش��ار 
ج�����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م  
يرجى   -  )0807229(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
بال�شفارة �لهندية  �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر

نائب �سفري �لدولة يف �إيطاليا: زيارة �لبابا تعك�س �ملكانة �لكبرية للإمار�ت
•• روما -وام:

�شفري  نائب  �مل��ل،  �أحمد  �شعادة  �أك��د 
�لزيارة  �أن  �إي��ط��ال��ي��ا  ل���دى  �ل���دول���ة 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا قد��شة 
�لكني�شة  ب���اب���ا  ف��رن�����ش��ي�����س،  �ل���ب���اب���ا 
تعك�س  �لإم�����ار�ت،  �إىل  �لكاثوليكية 
�مل���ك���ان���ة �ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
- يف حديث  �شعادته  وق��ال  �ل��دول��ة. 
�أن���ب���اء �لإم��������ار�ت )و�م(  م���ع وك���ال���ة 
�إن   - للدولة  �لبابا  زي��ارة  ب��دء  قبيل 
�لكني�شة  ورج��������الت  �لإي���ط���ال���ي���ني 
باإعجاب كبري  ينظرون  �لكاثوليكية 
ل���لإم���ار�ت ك��دول��ة ���ش��د�ق��ة و�شلم، 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �أ�ش�شها 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان 
ع��ل��ى م��ب��ادئ �لح����رت�م �مل��ت��ب��ادل مع 

�لعامل �لعربي و�لإ�شلمي و�ملجتمع 
�إ�شادة  م��و���ش��ع  و�أ����ش���ح���ت  �ل������دويل، 
وتقدير من �جلميع كنموذج يحتذى 
يف جم����ال ب�����ش��ط ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و 

�لتعاي�س.
و�أ���ش��اف �أن دول��ة �لإم���ار�ت حر�شت 
ج�شور  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر 
مع  علقاتها  يف  و�ل�شلم  �لت�شامح 
�لدول �لأخ��رى مبا يف ذلك �إيطاليا 
و�لفاتيكان، من خلل تر�شيخ �أ�ش�س 
�نطلقاً  م��ع��ه��ا،  �مل��ت��ب��ادل  �لح����رت�م 
م��ن ق��ي��م ز�ي����د �خل���ري �ل����ذي �أر�شى 
�خلارجية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  م����رت����ك����ز�ت 
�لإم��ار�ت��ي��ة على م��ب��ادئ ع��دة ثابتة، 
�لعاملي  �ل���������ش����لم  ت���ع���زي���ز  وم���ن���ه���ا 
و�ل�������ش���د�ق���ة و�ل���ت���ع���اون م���ع �ل����دول 
مبادئ  �أ�شا�س  على  كافة  و�ل�شعوب 

�مل�شرية  ه�����ذه  و�أك���م���ل���ت  �جل���م���ي���ع، 
�ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة لدولة  �مل�����ش��رق��ة 
�لإمار�ت، فهي متد ج�شور �ملودة دوماً 
منذ تاأ�شي�شها لبناء �أجمل �لعلقات 
�أو��شر  وت��وث��ي��ق  �ل���ع���امل،  دول  م���ع 
�لتعاون  وت��ع��زي��ز  م��ع��ه��ا،  �ل�����ش��د�ق��ة 
�مل�����ج�����الت،  �مل���������ش����رتك يف خم���ت���ل���ف 
لتقدم بذلك منوذجاً يحتذى به يف 
�لتعاي�س و�لت�شامح، وبناء �ل�شر�كات 
�ل�شرت�تيجية �مل�شرتكة، مبا يحقق 

�ل�شلم و�ل�شتقر�ر يف �لعامل.
برمته  �لإي��ط��ايل  �ملجتمع  �إن  وق���ال 
يتابع هذه �لزيارة باهتمام كبري،لأنه 
ي��ن��ظ��ر ل���لإم���ار�ت ك��ت��اج م�����ش��رق من 
ب�شيا�شاتها  �ملعا�شر،  �لتاريخ  تيجان 
�لتي  �ملتميزة،  و�خلارجية  �لد�خلية 
�مل��رم��وق��ة يف  �مل��ك��ان��ة  ت��ت��ب��و�أ  جعلتها 

�ملتبادل  و�لح������رت�م  �جل����و�ر  ح�����ش��ن 
ورعاية �مل�شالح �مل�شرتكة.

�أن دولة  �مل��ل  �أح��م��د  و�أو���ش��ح �شعادة 
�لإم����������ار�ت �أ����ش���ب���ح���ت �ل����ي����وم ق����دوة 
�ل�شد�قات  يف  �ل��ع��امل  دول  جلميع 
وتر�شيخ  و�لإن�شانية،  �لدبلوما�شية 

دعائم �ل�شلم و�ل�شتقر�ر.

�حتاد �لكتاب: زيارة �لبابا فرن�سي�س 
�إىل �لإمار�ت عنو�ن حقيقي للت�سامح

•• اأبوظبي-وام:

�لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  زي��ارة  �أن  �لإم���ار�ت  و�أدب���اء  كتاب  �حت��اد  �أك��د 
�لطيب  �أحمد  �لدكتور  �لأك��رب  �لإم��ام  وف�شيلة  �لإم��ار�ت  �إىل  �لكاثوليكية 
�لإمار�ت  تعي�شه  �لذي  للت�شامح  �ل�شريف هي عنو�ن حقيقي  �لأزه��ر  �شيخ 
وتدعو �إليه. كما �أكد �لحتاد �عتز�زه ب�شعار �لت�شامح �لذي تتخذه �لدولة 
�لتنمية  على وجه  وينعك�س  �لو�قع  يتحقق يف  وبرنامج عمل  نهجا قوميا 
�ل�شيخ  �ل�شمو  بقيادة �شاحب  �لإم��ار�ت  و�لثقافة و�لوعي و�حلياة يف دولة 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«.
�لعام  ل��لحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شايغ  حبيب  وق��ال 
و�أدب��اء ومثقفي �لإمار�ت  �أن كتاب  �أ�شدره �لحت��اد  �لعرب يف بيان  للأدباء 
�لإمار�ت  �إىل  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  بزيارة  يرحبون 
وي��رون يف تز�منها مع زي��ارة ف�شيلة �لإم��ام �لأك��رب �لدكتور �أحمد �لطيب 

�شيخ �لأزهر �ل�شريف عنو�نا للتعاي�س يف �أفق �لتعدد و�مل�شوؤولية و�حلو�ر.
و�أ�شاف » من جتليات ذلك �إطلق وز�رة �لت�شامح يف مرحلة مبكرة ن�شبيا 
�لدين  م��ن  �مل�شتمدة  �ل��ف��ك��رة  تكري�س  نحو  �لقيم  م��ن  منظومة  و�إع����لن 
و�لتقاليد و�لأعر�ف �حل�شنة وكذلك �لتبكري �إىل �إ�شد�ر �لقو�نني و�لأنظمة 
�ملنظمة خ�شو�شا �ملر�شوم بقانون �لرقم 2 ل�شنة 2015 يف �شاأن مكافحة 
�إقامة  ت�شهل  �أنظمة  من  تله  وما  �لأدي��ان،  و�زدر�ء  و�لكر�هية  �لعن�شرية 

فئات جمتمعية منها تلك �لتي تعاين �آثار �لنز�عات و�حلروب يف �أوطانها.
و�شدد �ل�شايغ على حالة �لإت�شاق �لو��شحة بني �لنظر و�لتطبيق يف بلدنا 
معترب� �أن زيارة بابا فرن�شي�س تتويج مل�شرية حافلة من دعم �لإمار�ت ملنطق 
�ل�شلم .. م�شري� �إىل �أن �لهوية �لوطنية ل تعرف �أو تلم�س من دون معرفة 

�لآخر و�حرت�مه حتى يف حالة �لإختلف وخ�شو�شا يف حالة �لإختلف.
ودعا يف ختام بيان �حتاد �لكتاب جميع �لكتاب و�ملثقفني �لإمار�تيني و�لعرب 
يف  �مل�شهم  و�لإب��د�ع��ي  �لفكري  و�لإ�شتغال  �ملرحلة  وع��ي  يف  �لإ�شتمر�ر  �إىل 
تنوير يقرب ول يبعد ويجمع ول يفرق حيث �لإن�شانية و�لأخوة و�ل�شد�قة 

هدف م�شرتك و�شعي و�حد وطريق.

•• اأبوظبي-وام:

�إن �ملوؤمتر  �أن��ور ن�شيبة وزي��ر دول��ة  قال معايل زكي 
�ل��ع��امل��ي ل��لأخ��وة �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل���ذي ي�شم �أك���ر من 
ومفكرين  وعلماء  دينية  ومرجعية  �شيف   700
من �أهل �لأديان و�لعقائد و�لثقافات �ملختلفة ي�شعى 
�لو�قع  �أر���س  على  حتقق  عملية  بر�مج  تنفيذ  �إىل 
جمعاء  �لب�شرية  بني  �لأخ���وة  و  �لتاآخي  و  �لتفاهم 

ون�شر قيم �لت�شامح.
�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�شريحات  يف  ن�شيبة  �أك��د  و 
للأخوة  �لعاملي  �ملوؤمتر  �أعمال  هام�س  على  “و�م” 
�لإن�����ش��ان��ي��ة ن��ه��ج �لإم��������ار�ت �ل��ث��اب��ت يف ن�����ش��ر قيم 

�ل��ت�����ش��ام��ح و �ل��ت��ع��اي�����س و �حل�����و�ر ب���ني �ل��ث��ق��اف��ات و 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�ئد  �لدور  يعزز  و�لذي  �لعقائد 
�إىل  .. ونوه  منوذجا للتعاي�س و�لتلقي �حل�شاري 
�أن �لت�شامح يف �لإمار�ت ميثل ركيزة �أ�شا�شية ونهجا 
�لآخر  تقبل  على  �ملبنية  �لدولة  �شيا�شة  يف  �أ�شيل 
�إن  ن�شيبة  �أ���ش��اف  و  �مل�شرتك.  و�لعي�س  �لنفتاح  و 
�لبابا  قد��شة  من  لكل  �مل�شرتكة  �لتاريخية  �لزيارة 
فرن�شي�س بابا �لكني�شة �لكاثوليكية و ف�شيلة �لإمام 
�لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر للإمار�ت 
�لآخرى  �لأدي����ان  و  �مل�شلمني  بحكماء  �لج��ت��م��اع  و 
�لتعارف  �إع��ادة بناء ج�شور  �إط��لق عملية  ي�شهم يف 
و �لتاآلف و �لحرت�م بني �لب�شرية جمعاء وتر�شيخ 

و  بال�شتقر�ر  يعود  مب��ا  �لإن�شانية  �لأخ���وة  مفهوم 
�أن  �إىل  معاليه  �أ�شار  و  �لعامل.  �شعوب  على  �ل�شلم 
�لعامل �أ�شبح يف �أم�س �حلاجة ملثل هذ� �لتاآلف بني 
�لإم���ار�ت  �أر����س  �ل��ي��وم على  ن�شهده  �ل��ذي  و  �لب�شر 
للتاأكيد على وحدة �لإن�شانية و �لإر�دة �مل�شرتكة يف 
تر�شيخ قيم �لت�شامح و�ل�شلم و �لإخاء و �ملحبة على 
م�شتوى �لعامل. وي�شارك يف �ملوؤمتر �لعاملي للأخوة 
�أبوظبي  يف  �ليوم  �أعماله  �نطلقت  �ل��ذي  �لإن�شانية 
يف  �لديانات  خمتلف  عن  ممثلون  يومني  وت�شتمر 
�لإن�شانية  �لأخوة  مفهوم  �لت�شامح” ملناق�شة  “عام 
�لرتكيز  �إىل  بالإ�شافة  للعامل  لتقدميه  وب��ل��ورت��ه 

على حق �لب�شر يف �لعي�س ب�شلم وتاآخ وحمبة.

زكي ن�سيبة لـ»و�م« : �لإمار�ت منوذج للتعاي�س و�لتلقي �حل�ساري 
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اأخبـار الإمـارات
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قطاع مدينة �ل�سلع ينظم ملتقى للتعريف 
باملن�سة �لذكية �سمارت هب

•• ال�شلع -الفجر:

نظم قطاع خدمات �ملدن و�شو�حيها مبدينة �ل�شلع �مللتقى �لأول للتوعية باخلدمات �لتي تقدمها بلدية 
��شتهدف  2019، �شمن خطة �لتوعية باملن�شة �لذكية  منطقة �لظفرة عرب �ملن�شة �لذكية �شمارت هب 
68 طالباً  �ل�شلع  �أقيم مببنى مركز مت يف مدينة  �لذي  �مللتقى  �لتعليمية وح�شر  فئة �لطلب و�لكو�در 
وطالبة من مد�ر�س �ملدينة، و�ملدير �لتنفيذي للقطاع، ومدير مركز مت، ومدير تخطيط �ملنطقة وعلقات 
على �خلدمات �حلكومية عرب  كيفية �حل�شول  على  �ملجتمع  فئات  تعريف  �إىل  �مللتقى  ويهدف  �ل�شكان.  
�ملن�شة �لذكية �شمارت هب، �نطلقاً من توجيهات حكومتنا �لر�شيدة نحو �لتحول �لرقمي لكافة �خلدمات 
�حلكومية. وتتميز �ملن�شة بتوفر �لوقت و�جلهد للمتعاملني، و�لتعرف على �شاحب �ملعاملة بطريقة ذكية 

للح�شول على بياناته، كما ميكن للمتعامل �لدخول مره و�حده با�شتخد�م ملف م�شتخدم و�حد.

�نطالق �أ�سب�ع �لبتكار يف بلدية مدينة �أب�ظبي

�أكرث من 40 جهة حكومة وخا�سة ترثي �لأ�سبوع.. و�لبلدية حتر�س على تنويع �لفعالية لإ�سعاد �ملجتمع
تنفيذ م�ساريع �بتكارية لتعزيز منظ�مة �لبنية �لتحتية  

حديقة »�لت�سامح« ، �لتح�ل �لذكي لل�سرعات، ل�حات للم�ساة، �لر�سيف �لذكي، حديقة وخمترب �لبتكار، بحري�ت �سناعية وحد�ئق ترفيهية
•• اأبوظبي –الفجر:

بح�شور �شعادة �شيف بدر �لقبي�شي �ملدير �لعام لبلدية مدينة �أبوظبي وعدد من 
�ل�شعادة �شفر�ء �لدول و�لبعثات �لدبلوما�شية لدى �لدولة، وعدد من  �أ�شحاب 
�ملديرين �لتنفيذيني و�ملوظفني وممثلي �جلهات �مل�شاركة، �فتتحت �ليوم بلدية 
�أ�شبوع �لبتكار »وطن �لبتكار« وذلك �شمن �إطار م�شاركتها يف  �أبوظبي  مدينة 

�لفعالية �لكربى »�شهر �لإمار�ت للبتكار« وذلك يف م�شرح �لبلدية.
من جانبه �أكد �شعادة �ملدير �لعام للبلدية تعليقا على هذه �ملنا�شبة : �إن بلدية 
و��شرت�تيجيتها  خططها  �شمن  ك��اأول��وي��ة  �لب��ت��ك��ار  و���ش��ع��ت  �أب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
لإميانها باأهمية حتفيز �لطاقات �لإبد�عية، وتوظيف �لأفكار �ملميزة و�لفريدة 
و�ملتطورة يف دعم خطط وم�شاريع �لبلدية، وبهدف �لرتقاء �مل�شتمر يف خدمة 
�ملتعاملني و�ملجتمع، و�ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني، وكذلك لدعم تفا�شيل �لنه�شة 
�لتنموية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة.  و�أ�شاف �شعادته �أن �لبلدية حتر�س على متابعة 
و�شائلها يف  �لتقليدية لإدر�جها �شمن  و�لبد�ئل غري  و�لنظم  �لأ�شاليب  �أحدث 
�مل�شاريع  من  بالعديد  �ملا�شي  �لعام  حفل  �ملنطلق  هذ�  ومن  �خلدمات،  حت�شني 
و�لأفكار �لبتكارية وخ�شو�شا يف جمال �لبنية �لتحتية، و�ل�شتفادة من �لأفكار 
ودعم  �لأد�ء  تطوير  حتقيق  يف  �أ�شهمت  �لتي  و�لبتكارية  �لإبد�عية  و�مل��ب��ادر�ت 
منظومة �خلدمات �لعامة. و�أ�شار �شعادته �أن �لعام �حلايل يزخر كذلك بالعديد 
�شاأن  لها  �شيكون  و�لتي  و�لبتكارية  �لإبد�عية  و�ملبادر�ت  و�لأفكار  �مل�شاريع  من 
كبري يف دفع عجلة �خلدمات قدماً و�شول �إىل �أق�شى درجات �لر�شا �لعام عن 
خدمات �لبلدية وبال�شكل �لذي يتطابق مع روؤية حكومة �أبوظبي وتوجهاتها يف 
تفعيل حمور �لبتكار كممار�شة ومنهج عمل. �شمن �لإطار ذ�ته �فتتحت �لبلدية 
�ملعر�س �مل�شاحب �لذي �أقيم �شمن �أ�شبوع �لبتكار، حيث تعر�س من خلله عدد 
�أربعني  من  �أكر  �أن  ل�شيما  �لإبد�عية،  و�أفكارها  �بتكار�تها  �آخر  �ل�شركات  من 
�ل�شعيد  على   . �لبتكاري  �أ�شبوعها  يف  �لبلدية  ت�شارك  وخا�شة  حكومية  جهة 
�لتخطيط  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملحريبي  فا�شل  �أح��م��د  �شعادة  �أك���د  ذ�ت���ه 
�لفتتاحية  كلمته  خلل  �أبوظبي  مدينة  بلدية  يف  �لأد�ء  و�إد�رة  �ل�شرت�تيجي 
لأعمال »�أ�شبوع �لبتكار« �أن هذه �لفعالية ��شرت�تيجية ومهمة وتركز على قيمة 
كبرية لها �لدور �ملوؤثر يف تطوير �لأد�ء، وتغيري منط ��شتجابتنا لل�شتحقاقات 
�إىل ثقافة عامة،  �أن تتحول  �إىل  �أل وهي قيمة �لبتكار، و�لتي نتطلع  �ملختلفة 
ونهج متلزم مع حتركاتنا و�أد�ئنا لأعمالنا.  و�أ�شاف �أن �لبتكار مل يعد َتَرفاً بل 
هو �شرورة لكل من يريد �أن يرتقي ويتقدم، ويتجاوز �لعمل �لعادي �إىل �لعمل 
�لإبد�عي، و�لبتكار من �شاأنه �أن مينحنا �لقدرة على �خرت�ع �لبد�ئل، و�حللول 
�ملميزة و�لتي بالتايل متنحنا �لتميز و�لختلف، وتوؤهلنا للوقوف يف �ل�شفوف 
�لأمامية، ومن هذ� �ملنطلق علينا �أن جنعل �لبتكار و�لإبد�ع مكوناً �أ�شا�شيا و�أد�ًة 
فعالة يف طريقة تفكرينا، و�أ�شاليب تنفيذنا لأفكارنا. وقال: تاأتي فعالية )وطن 
�لبتكار( تطبيقا ل�شرت�تيجية د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات يف جمال 
تعزيز �لقدر�ت �لإبد�عية و�لبتكارية لفريق عملها، و�لبلدية تفخر بالإجناز�ت 
و�لأفكار �لإبد�عية و�لبتكارية �لتي نفذتها قطاعات �لبلدية خلل �لعام �ملا�شي 
�مل�شاريع �لبتكارية للعام  خطط  على  كبار�ً  �آمال  �لبلدية  ت�شع  كما   ،2018
�حلايل 2019، فبالإبد�ع و�لبتكار ن�شتطيع �أن ن�شنع �لفرق و�لتميز و�لرتقاء 

مبكانتنا كموؤ�ش�شة عريقة ر�ئدة يف خدمة �ملجتمع و�لتنمية.

عرو�س وفقر�ت
وت�شمن حفل �لفتتاح تقدمي عر�س ترفيهي �بتكاري با�شتخد�م �إ�شاءة مبتكرة 
�شي�شكو  �شركة  �لبوتني من  �ل�شيد علي  كما قدم   ،LED �أ���ش��و�ء   ت�شتند على 
ورقة عمل حول �لبتكار، وقدم �ملهند�س م�شطفى �مل�شاوى �لها�شمي ورقة �أخرى 

حول �لإبد�ع و�لبتكار وروؤية �لبلدية يف هذ� �ل�شدد .
و��شتمل حفل �لفتتاح كذلك على تكرمي عدد من �لفائزين �مل�شاركني يف » ثلثاء 
�لبتكار«  تقدير� لقرت�حاتهم �ملميزة، وثلثاء �لبتكار هي فعالية ��شتهدفت 

�لتحفيز على �لبتكار و�لإبد�ع نظمتها �لبلدية �شمن هذ� �لإطار .

م�ساريع �بتكارية و�عدة
�لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  �أبوظبي من خلل قطاع  بلدية مدينة  نفذت 
خلل �لعام �ملا�شي �لعديد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لإبد�عية و�لبتكارية و�لتي 
مبتكرة  �أفكار  ��شتخد�م  خلل  من  �لتحتية  �لبنية  منظومة  تعزيز  ��شتهدفت 
وجديدة وتقوم على عنا�شر �ل�شتد�مة، وتر�شيد �لإنفاق و�ل�شتفادة من �ملو�رد 
�إىل �أبعد حد، وكذلك يخطط قطاع �لبنية �لتحتية خلل �لعام �حلايل 2019 

لتنفيذ �ملزيد من هذه �مل�شاريع �لبتكارية.

حديقة �لت�سامح
خلل  م��ن   2019 �حل��ايل  �ل��ع��ام  �شتنفذ  �أن��ه��ا  �أبوظبي  مدينة  بلدية  وك�شفت 
�لبلدية  و�أ�شول  �لتحتية  �لبنية  �لتابع لقطاع  �لفني  و�لتدقيق  �لت�شميم  ق�شم 
عدد� من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �لذكية ومنها م�شروع »�إعد�د �لت�شميم �لت�شوري 
�لهمم على وجه �خل�شو�س  �أ�شحاب  �لت�شامح« و�لذي يهدف خلدمة  حلديقة 
��شتخد�م  ، حيث مت  ، كما �شت�شتفيد منه كافة �شر�ئح �ملجتمع  و�لرتفيه عنهم 
و�لأزهار  �لعيالة،  ع�شى  وت�شميم  �ل�شم�شية«،  »�ل�شاعة  مثل  جتميلية  ت�شاميم 

ذ�ت �لرو�ئح �ملميزة وهو ت�شميم فريد من نوعه و�لأول يف �لدولة.
من جانبه يقدم ق�شم �ل�شلمة �ملرورية يف قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول �لبلديات 

مبادر�ت �إبد�عية مميزة للعام �حلايل وت�شمل:

 م�سروع »�لتح�ل �لذكي لل�سرعات«
�أحجام  �إىل حتول �ل�شرعات بطريقة ذكية مرتبطة بتدفق  يهدف هذ� �مل�شروع 
�آلية عمل هذ�  �حلركة �ملرورية �أو ظروف �لطريق مثل )�حل��و�دث(، حيث تتم 

ع��ن طريق  �لطريق  ط��ول  على  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة  ��شت�شعار  خ��لل  م��ن  �لنظام 
جمع �شرعات �ملركبات ومعلومات �لزدح��ام ومعدلت تدفق �حلركة، ويتم نقل 
هذه �ملعلومات �إىل مركز �حلركة وحتليلها عن طريق �لنظام، وتقليل �ل�شرعة 
�ملرور  حركة  تدفق  م��ن  تدريجي  خف�س  �إىل  ذل��ك  ي���وؤدي  وب��ال��ت��ايل  تدريجياً، 
تقليل  �لب��ت��ك��اري  �مل�شروع  لهذ�  �ملتوقعة  �لنتائج  وم��ن  �مل��زدح��م��ة.  �ملنطقة  �إىل 
�لزدحامات،  وتخفي�س  للطريق  �ملرورية  كفاءة �حلركة  وزي��ادة  �حل��و�دث  عدد 
و�ملد�ر�س،  �مل��روري��ة  �لزدح��ام��ات  مناطق  يف  �ل�شرعات  لتغري  �ل��ذك��ي  و�لتحول 

وحت�شني �لبيئة بتقليل �لنبعاثات �لكربونية يف �جلو.

ل�حات تنبيهية للم�ساة
ومن �شمن م�شاريع �ل�شلمة �ملرورية ياأتي �مل�شروع �لبتكاري و�لذي ي�شتهدف 
تركيب لوحات حتذيرية وتنبيهية مل�شتخدمي معابر �مل�شاة بهدف توفري �لعبور 
�لآمن للم�شاة، و�حلد من وترية حو�دث �مل�شاة، ورفع كفاءة لوحات عبور �مل�شاة يف 
�لفرت�ت �لليلية، ويف �لأحو�ل �جلوية �ملتقلبة،وتتم هذه �لآلية من خلل توفري 
لون خمتلف للوحات �لتحذيرية يعمل على جذب �نتباه �ل�شائقني لوجود معابر 
�مل�شاة.  ومتتاز �للوحة �لتحذيرية بلونها �لف�شفوري �لعاك�س لتنبيه �ل�شائقني 
�إىل وجود معرب للم�شاة على �لطريق، مما ي�شمن توفري ممر�ت �آمنة للم�شاة 
�إيجابية  نتائج  �مل�شروع  ه��ذ�  يعطي  �أن  ويتوقع  �ملجتمع،  �أف��ر�د  �شلمة  وتعزيز 

تتمثل يف رفع كفاءة لوحات عبور �مل�شاة وتقليل عدد حو�دث �مل�شاة.

�لر�سيف �لذكي
ك��م��ا ي��ق��دم ق�شم �ل�����ش��لم��ة �مل���روري���ة م�����ش��روع »�ل��ر���ش��ي��ف �ل��ذك��ي« وي��ه��دف �إىل 
��شتغلل �أ�شول �لبلدية من خلل ��شتخد�م �لر�شيف لبث �لر�شائل �لتوعوية 
و�لإر�شادية، وتتم �آلية �لعمل يف هذ� �لر�شيف عرب توفري جهاز عر�س �شوئي  
يتم من خلله عر�س ر�شائل توعوية ل�شلمة �مل�شاة يعك�شها على �أر�شفة �مل�شاة ، 

ويتوقع من هذه �ملبادرة تنبيه �مل�شاة وتوعيتهم بخ�شو�س �ل�شلمة �ملرورية. 

عب�ر �مل�ساة �لذكي
ويطرح ق�شم �ل�شلمة �ملرورية �أي�شا م�شروع »عبور �مل�شاة �لذكي«  ويهدف �إىل 
توفري و�شائل ذكية خمتلفة ترفع م�شتوى �ل�شلمة �ملرورية مل�شتخدمي �لطريق 
وحتد من وقوع �حلو�دث �جل�شيمة، وتت�شمن �آلية عمل �مل�شروع توفري علمات 
�شرورة  �إىل  �ل�شائقني  �نتباه  جل��ذب  �لأح��م��ر  باللون  توم�س  �شوئية  �أر���ش��ي��ة 
�لتوقف لعبور �مل�شاة، كما يتم ��شت�شعار حركة �مل�شاة مب�شت�شعر�ت تعمل بالطاقة 

�ل�شم�شية لتوم�س لوحات �شوئية تنبيهية للمركبات بوجود حركة م�شاة.
تكر�ر  من  و�حل��د  �مل�شاة  ملعابر  �ل�شائقني  تنبيه  �إىل  �مل�شروع  ي��وؤدي  �أن  ويتوقع 

حو�دث �مل�شاة و�حلفاظ على حياة و�شلمة �مل�شاة .

حديقة وخمترب �لبتكار
�لتحتية  للبنية  �لفني  �لدعم  لإد�رة  �لبتكارية  �مل�شاريع  خطة  �شعيد  على  �أم��ا 
»حديقة  م�شروع  �أولهما  مبتكرين  م�شروعني  فت�شمل   2019 �حل��ايل  للعام 
وخمرب �لبتكار« ويهدف �إىل تطبيق مفهوم �ملدن �لذكية على جميع �لعنا�شر 

�مل�شمولة يف �حلديقة من خطوط ري و�ألعاب و�شاحات خ�شر�ء...�لخ. 
و�أ�شافت �لبلدية �أنها تعمل حاليا على ت�شميمها، و�شتعمل �حلديقة بالأنظمة 
هذ�  ي�شفر  �أن  ويتوقع  ذكية،  �أطفال  و�ألعاب  ريا�شية  �ألعاباً  و�شتت�شمن  �لذكية 
�ل�شطناعي  �لذكاء  وتطبيقات  �بتكار�ت  لحت�شان  خمترب  �إن�شاء  عن  �مل�شروع 
�لتي �شتنفذ على م�شتوى �ملدينة يف �لأعو�م �ملقبلة، ف�شًل عن �إد�رتها و�لتحكم 
يف عملها وتتبع �لبيانات �ل�شخمة �لتي �شيتم جتميعها من �أجل حتليلها و�تخاذ 

�لقر�ر�ت �مل�شتقبلية.

بحري�ت �سناعية وحد�ئق ترفيهية
حتت  ياأت�ي  �لتحتية  �لبنية  يف  �لفني  �لدعم  لإد�رة  �لثاين  �لبتكاري  �مل�شروع 
مياه  جتمعات  من  �ل�شتفادة  �إىل  ويهدف  ترفيهية«  وحد�ئق  بحري�ت   « عنو�ن 
ترفيهية،  وح��د�ئ��ق  �شناعية  بحري�ت  �إىل  وحتويلها  �جلوفية  و�مل��ي��اه  �لأم��ط��ار 
�ملخزون  على  و�حلفاظ  جهة،  من  قدماً  �لتنمية  عجلة  دفع  كذلك  وي�شتهدف 
ت�شريفها  يف  �حلديثة  �لأ�شاليب  و�ت��ب��اع  و�ل�شياع،  �لهدر  من  �ملائية  و�ل���روة 
و�إد�رتها، وتقوم �لبلدية حاليا بدر��شة �مل�شروع ومن ثم ت�شميم �لت�شور �ملبدئي 
�لبلدية حتقيق  �لرئي�شي، وتنتظر  لعدة مو�قع جتمعات مياه �لأمطار يف �لرب 
�رت��ف��اع من�شوب  ه��ذ� �لبتكار منها: �حل��د م��ن ظ��اه��رة  ع��دي��دة م��ن ور�ء  نتائج 
�لبيئية  �حل��د�ئ��ق  وتعمل  �أبوظبي،  �إم���ارة  من  �ملناطق  بع�س  يف  �جلوفية  �ملياه 
مر�كز  لتكون  �لأر����ش��ي  ه��ذه  ل�شتغلل  فر�شة  �إىل  �مل�شكلة  ه��ذه  حتويل  على 
ترفيهية تعليمية، ��شتثمارية وبالوقت نف�شه تعزز من �حلياة �لربية، بالإ�شافة 
ب��رك جتميع على  ه��ذه �حلد�ئق ومب��ا حتتويه من  تعمل  �لعامة  �إىل وظيفتها 
م�شاندة نظام ت�شريف مياه �لأمطار وتقوم باإز�لة �لعديد من �مللوثات من �ملياه 
و�لرتبة، ومن خلل �إن�شاء جمموعة من هذه �حلد�ئق باأماكن خمتارة بعناية 
فاإنها �شتعمل على دعم �زدهار �حلياة �لربية بحيث تت�شارك فيما بينها بتوفري 
تكلفة  وتقليل  و�ملهاجرة،  �ملحلية  �لطبيعية  �حلياة  و�إث��ر�ء  لنمو  منا�شبة  بيئات 

بناء �شبكات �شرف مياه �أمطار.

م�ساريع �بتكارية خالل �لعام 2018
�شمن �لإطار ذ�ته �أجنز قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول �لبلدية خلل �لعام �ملا�شي 
�مل�شاريع �لبتكارية و�لإبد�عية، منها �مل�شاريع �لبتكارية �لتي  2018 عدد� من 

نفذتها �إد�رة �لدعم �لفني للبنية �لتحتية و�أولها:
�ل�شبكات �لبل�شتيكية يف ت�شميم �لر�شف �مل�شتد�م

��شتخد�م  تت�شمن  �ب��ت��ك��اري��ة  ف��ك��رة  تطبيق  يف  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  جنحت 

تطبيق  �مل�شروع  و��شتهدف  �مل�شتد�م  �لر�شف  عمليات  يف  �لبل�شتيكية  �ل�شبكات 
�لتنفيذ  تكلفة  تقليل  و  للطرق  �لت�شغيلي  �لعمر  باإطالة  �ل�شتد�مة  معايري 
 122،354،311 توفري  يف  �مل�شروع  و�شاهم   ، �لكربونية،  �لنبعاثات  وتقليل 

درهم وفر�ً يف تكاليف �مل�شاريع.

�إعادة تدوير طبقات �لر�شف يف �إعادة تاأهيل �لطرق �لقدمية
كما نفذ قطاع �لبنية �لتحتية خلل �لعام �ملا�شي �لعديد من �مل�شاريع من خلل 
��شتخد�م  �ملمار�شة تعزيز  �لهدف من هذه  �لر�شف، وكان  �إع��ادة تدوير طبقات 
�لطرق  تاأهيل  و  �شيانة  يف  �ل�شتد�مة  معايري  لتحقيق  تدويرها  �مل��ع��اد  �مل���و�د 
مو��شفات  �شمن  �لبتكارية  �لطريقة  هذه  مو��شفات  �إدر�ج  مت  وقد  �لقدمية، 

�إمارة �أبوظبي.

�لركام �خلر�ساين 
ومن �مل�شاريع �لبتكارية �لتي مت تنفيذها �لعام �ملا�شي ��شتخد�م �لركام �خلر�شاين 
�إن�شاء �لطرق بهدف �ل�شتفادة من �إعادة تدوير نفايات �لهدم  �ملعاد تدويره يف 
�إدر�ج  و�لبناء، وكذلك مت  و�ل�شخور من �حلفريات  �ملباين  مثل �خلر�شانة من 

مو��شفات هذه �لطريقة �شمن مو��شفات �إمارة �أبوظبي.

م��د �لب�ليمر
وكذلك نفذ �لقطاع م�شروع ��شتخد�م �خللطات �لإ�شفلتية �ملح�شنة باإ�شافة مو�د 
�أد�ء طبقات �لأ�شفلت يف �ملناطق ذ�ت �لأحمال  �لبوليمر بهدف تقوية وحت�شني 

�ملرورية �ملرتفعة، ومت �إدر�ج مو��شفات �مل�شروع �شمن مو��شفات �إمارة �أبوظبي.

ركام خبث �حلديد 
��شتخد�م  �بتكارية جديدة تتمثل يف  �لتحتية طريقة  �لبنية  وكذلك نفذ قطاع 
�إن�����ش��اء �ل��ط��رق ب��ه��دف تطبيق معايري  رك���ام خ��ب��ث �حل��دي��د �مل��ع��اد ت���دوي���ره يف 
�ل�شتد�مة من خلل ��شتخد�م �ملو�د �لناجتة عن �إعادة �لتدوير و تقليل تكاليف 

�لإن�شاء. 

�ملطاط و�لر�سف �لأ�سفلتي
�إن�شاء  يف  ت��دوي��ره  �مل��ع��اد  �مل��ط��اط  ��شتخد�م  يت�شمن  م�شروعا  �لبلدية  ون��ف��ذت 
با�شتخد�م  �ل�شتد�مة  معايري  تطبيق  �إىل  �مل�شروع  ويهدف  �لأ�شفلتي،  �لر�شف 
تقليل  و  �لأ���ش��ف��ل��ت،  �أد�ء طبقات  �ل��ت��دوي��ر، وحت�شني  �إع����ادة  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �مل���و�د 

�ل�شو�شاء �لناجتة من �شري �ملركبات على �لطرق.

�لطاقة �ل�سم�سية لإنارة �ل�س��رع 
�لطاقة  ��شتخد�م  م�شروع  �لبلدية  عليها  تعمل  �لتي  �لتجريبية  �مل�شاريع  ومن 
با�شتخد�م  ل��لإن��ارة  حلول  لإيجاد  �مل�شروع  ويهدف   ، �ل�شو�رع  لإن��ارة  �ل�شم�شية 
ويتوقع  �لبطاريات،  وح��ال��ة  �لإ���ش��اءة  م�شتويات  ومر�قبة   ، �ل�شم�شية  �لطاقة 
تقدمي �ملقارنة �ملالية بني ��شتخد�م �لألو�ح �ل�شم�شية و�لنظام �لكابلي لت�شغيل 

�إنارة LED،و�لنتهاء من ت�شميم �لإنارة.
  

حتديث م�سابيح  
ونفذت �لبلدية خلل �لعام �ملا�شي م�شروعا ي�شتهدف حتديث م�شابيح �لإنارة 
�حلالية من نوعيةHPS و  MH�إىل LED مع �لإبقاء على نف�س �لأعمدة 
 LED م�شابيح  �إن  كما  �لتكلفة،  ،وتقليل  �لطاقة  توفري  �إىل  كذلك  ويهدف 
% من م�شابيح   60 بن�شبة  �أك��رب  �ل�شمان  �شنو�ت وه��ذ�  م�شمونة ملدة خم�س 
كلفة  �لبلدية  �شتوفر  فقط  �مل�شابيح  تغيري  ط��ري��ق  وع��ن   ،  MH و   HPS
��شتبد�ل �لعمود بالكامل �إن كان بحالة جيدة، ويتوقع �أن يثمر هذ� �مل�شروع نتائج 
�إيجابية كبرية يف جمال حت�شني �لإنارة ، وخف�س تكلفة �لإنارة، وحتقيق معايري 

�ل�شتد�مة ، وحماية �لبيئة من خلل خف�س ن�شبة �لنبعاثات �لكربونية .
�لأمطار  م��ي��اه  �إد�رة ���ش��رف  م��ن��ت��ج��ات  �ل��ت��ج��ري��ب��ي لأح����د  �ل��رتك��ي��ب  وم�����ش��روع 
ويهدف   Modular Plastic Geocellular Units �جل��دي��دة 
يف  ��شتخد�مه  ميكن  �مل��ق��رتح  �ملنتج  �إن  حيث  �ل���ش��ت��د�م��ة   معايري  تطبيق  �إىل 
�أغر��س �لتخزين �ملوؤقت ملياه �لأمطار �أثناء ذروة �لعو��شف �ملطرية، كما ميكن 

��شتخد�مه يف تطبيقات تخفي�س من�شوب �ملياه �جلوفية. 
وم�شروع حقن �ملياه �جلوفية �إىل باطن �لأر�س بهدف �حلد من ظاهرة �رتفاع 
�مل�شروع يف  ي�شاهم  �أن  ويتوقع  �جل��ويف،  �خل��ز�ن  وتغذية  �ملياه �جلوفية  من�شوب 

تقليل تكلفة بناء �شبكات �شرف مياه �لأمطار.

 �لأر�سفة �مل�ساءة
يت�شمن  جتريبيا  م�شروعا  �ملا�شي  �لعام  خ��لل  �لتحتية  �لبنية  قطاع  و�أجن��ز 
��شرت�تيجية  تطبيق  �شمن  �مل�شروع  ه��ذ�  يندرج  حيث  م�شاءة  �أر�شفة  تركيب 
�مل�����ش��اري��ع �مل�����ش��ت��د�م��ة يف ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي وف��ق��اً خل��ط��ة وروؤي����ة �أبوظبي 

�لتطويرية ومن خلل توفري بنية متو�فقة مع �أف�شل �ملعايري �لعاملية. 

م�سروع ز�يد للمدينة �لذكية
�أطلقته �لعام �ملا�شي  وتعمل �لبلدية على »م�شروع ز�يد للمدن �لذكية« و�لذي 
�شعياً لتحقيق روؤية �لنظام �لبلدي لتوفري �ل�شتد�مة �ملن�شودة وتعزيز معايري 
جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي، وقد بد�أت بلدية مدينة �أبوظبي بتنفيذ �خلطة 
�خلم�شية للمدن �لذكية و�لذكاء �ل�شطناعي )2018 – 2022( من خلل 
�لبنية  عنا�شر  لإد�رة  ر�ئد  م�شروع  وهو  �لذكية،  للمدينة  ز�يد  م�شروع  �إط��لق 
�لتحتية بتقنية �ملعلومات و�نرتنت �لأ�شياء و�لذي يهدف �إىل ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 

وتفعيل منظومة �لبتكار وحتقيق بنية حتتية عاملية �ملو��شفات.

زيارة تاريخية تعزز �جل�سور 
�مل�سرتكة بني �لأديان

•• اأبوظبي -وام:

�أكدت ن�شرة �أخبار �ل�شاعة �أن �لزيارة �لتاريخية لقد��شة �لبابا فر�ن�شي�س 
بابا �لكني�شة �لكاثوليكية �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي بد�أت 
�م�س وت�شتمر حتى �خلام�س من فرب�ير �جل��اري، تعد حدثا تاريخيا 
ينطوي على �لعديد من �لدللت �لروحية و�لإن�شانية، لي�س فقط لأن 
هذه �لزيارة هي �لأوىل من نوعها تاريخيا على مر �لع�شور �إىل منطقة 
�خلليج ، و�إمنا �أي�شا لأنها تتز�من مع زيارة �أخرى لرمز ديني كبري هو 

ف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف.
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز  عن  ت�شدر  �لتي  �لن�شرة  وقالت 
�ل�شرت�تيجية يف �فتتاحيتها �م�س حتت عنو�ن » زيارة تاريخية تعزز 
�جل�شور �مل�شرتكة بني �لأديان » �إن �أنظار �لعامل �أجمع تتطلع �إىل لقاء 
�لأخوة �لإن�شانية �لذي �شيجمع �لرمزين �لدينيني �لكبريين بالعديد 
من �لقياد�ت �لدينية من دول عدة يف �شرح ز�يد �ملوؤ�ش�س �ليوم �لثنني 
باعتباره حمطة مهمة يف م�شار�ت �لتقارب بني �لأديان وبناء �جل�شور 
�مل�شرتكة فيما بينها؛ من �أجل عامل ينعم بالأمن و�ل�شلم و�ل�شتقر�ر، 

وينبذ �لتع�شب و�لتطرف و�لكر�هية و�لتحري�س على �لعنف.
�أب��وظ��ب��ي هو  �ل���ذي ت�شت�شيفه  ل��ق��اء �لإخ����وة �لإن�����ش��ان��ي��ة  �إن  و�أ���ش��اف��ت 
جت�شيد لنهج �لإمار�ت �لثابت يف تر�شيخ قيم �لت�شامح و�لتعاي�س على 
�ل�شعيدين �ملحلي و�لدويل، كما يعد تقدير� لدورها �لر�ئد يف تعزيز 
حو�ر �لأديان و�لقيم �مل�شرتكة بينها مثل �لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي 
ي�شاعف من  ما  ولعل  و�لعقائد..  �لديانات  �لب�شر من جميع  كل  بني 
�أعلنه  �ل��ذي  �لت�شامح  ع��ام  ياأتي يف  �أن��ه  �لإن�شانية  �لإخ��وة  لقاء  �أهمية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« بهدف تعزيز �ل��دور �لعاملي �ل��ذي تلعبه دول��ة �لإم��ار�ت كعا�شمة 
وف�شيلة  �ل��ب��اب��ا  ق��د����ش��ة  ل��ق��اء  �إن  �إذ  �حل�����ش��اري؛  و�ل��ت��لق��ي  للتعاي�س 
�لإمام �لأكرب �شيخ �لأزهر يف �أبوظبي يوؤكد �لدور �لر�ئد �لذي توؤديه 
و�لأخوة  للت�شامح  عاملية  كعا�شمة  ويعزز من مكانتها  �لإم��ار�ت،  دولة 

�لإن�شانية.
و�أو�شحت �إن لقاء �لأخوة �لإن�شانية يوؤ�ش�س ملرحلة جديدة من تقارب 
�لقيم  �لأدي��ان وح��و�ر �حل�شار�ت، عنو�نها �لعمل معا �شمن منظومة 
�ل�شلم  ج�شور  تعزيز  ب��ه��دف  �لأدي�����ان،  عليها  جتمع  �ل��ت��ي  �مل�شرتكة 
حتقيق  تو�جه  �لتي  للتحديات  و�لت�شدي  �مل�شرتك،  و�لتعاون  و�ملحبة 
تغييب  مثل  �لب�شر،  جميع  بني  �مل�شرتك  و�لتعاي�س  �لإن�شانية  �لأخ��وة 
�لديني  و�لتع�شب  �ل��دي��ن��ي��ة،  �لأخ����لق  و�إق�����ش��اء  �لإن�����ش��اين،  �ل�شمري 

و�لعرقي، و�لتي تقود �إىل �ل�شر�عات و�لنز�عات و�حلروب.
�لت�شامح  عا�شمة  �أن��ه��ا  �لآخ���ر  بعد  ي��وم��ا  تثبت  �لإم�����ار�ت  �أن  و�أك����دت 
و�لتعاي�س و�لإن�شانية �لتي ل تتو�نى يف �لعمل على بناء �أ�ش�س �حلو�ر 
�لت�شامح  قاعدة  على  و�ل�شعوب  و�لثقافات  �حل�شار�ت  بني  و�لتعاي�س 
و�لنفتاح بعيد� عن نزعات �ل�شد�م و�لتطرف و�لتع�شب و�لعنف، كما 
توؤكد �أهمية تر�شيخ قيم �لت�شامح و�لعتد�ل و�حرت�م �لأديان وحمايتها 
من �لزدر�ء، وعلى �شرورة و�شع �لت�شريعات �لدولية �للزمة للحفاظ 
على قد�شية �لأديان، ود�ئما ما تثمن �جلهود �لتي يقوم بها قد��شة �لبابا 
فر�ن�شي�س يف �إعلء قيم �لت�شامح و�لتعاي�س، كما تقدر مبادر�ته �لبناءة 
�أنحاء �لعامل  �لتي ت�شتهدف مو�جهة �لتحديات و�لأزمات �ملختلفة يف 
�شرورة  باعتبارها  �لكر�هية،  وثقافة  و�لعنف  و�جلهل  كالفقر  كافة، 
�ملوؤ�ش�شات  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف  �لإم����ار�ت  تدعم  كما  وح�����ش��اري��ة..  �إن�شانية 
�لدينية �لو�شطية يف �لعاملني �لعربي و�لإ�شلمي، ويف مقدمتها �لأزهر 
�ل�����ش��ري��ف، م��ن �أج���ل ����ش��ت��م��ر�ره يف �ل��ق��ي��ام ب���دوره �حل�����ش��اري، وتعزيز 
ر�شالته، �لتي تتميز بالعتد�ل و�لو�شطية، يف مو��شلة �إ�شعاعها �لعلمي 

و�لتنويري يف �لعامل �أجمع.
وقالت .. �شي�شجل �لتاريخ باأحرف من نور كيف �أن �لإمار�ت قادت بنجاح 
�إيجاد م�شاحات م�شرتكة من  �لأدي��ان و�حل�شار�ت وعملت على  حو�ر 
�لتفاهم فيما بينها، من خلل �لعديد من �ملبادر�ت �لر�ئدة و�جلهود 
�ملتو��شلة �لتي توؤكد �لتز�مها �لثابت بن�شر ثقافة �لت�شامح و�لو�شطية 
�لعلقات  مرتكز�ت  من  وجعلها  وعامليا،  و�إقليميا  حمليا  و�لع��ت��د�ل 
�لنز�عات و�ل�شر�عات..  �ل��دول، كي يعم �لأمن و�ل�شلم وتختفي  بني 
ولعل من �لأمور بالغة �لدللة يف هذ� �ل�شياق �أن لقاء �لإخوة �لإن�شانية 
�لذي �شت�شت�شيفه �أبوظبي ياأتي بعد تد�شني �مللتقى �ل�شنوي �خلام�س 
ل� »منتدى تعزيز �ل�شلم يف �ملجتمعات �مل�شلمة«، �لذي �نعقد باأبوظبي 
يف �شهر دي�شمرب �ملا�شي ملبادرة »حلف �لف�شول«، �لتي ت�شتهدف تعزيز 
�جل�شور بني �لأديان، وتر�شيخ �مل�شرتكات فيما بينها، ورف�س ��شتغلل 
و�حرت�م  �لإيجابية  �ملو�طنة  وتاأ�شيل  و�حل���روب،  �لنز�عات  يف  �لدين 
جميع �ملقد�شات، ومبا ي�شهم يف تعزيز ثقافة �ل�شلم �مل�شتد�م يف �لعامل، 
ولهذ� من �لطبيعي �أن ترت�شخ �شورة �لإمار�ت لدى �شعوب �لعامل باأنها 

�أيقونة �لت�شامح و�لتعاي�س و�لإخوة �لإن�شانية.

�أخبار �ل�ساعة :

�أبوظبي للجودة يعر�س �أحدث 
�بتكار�ته يف  مهرجان �لعلوم

•• اأبوظبي- وام:

“مهرجان  يف  م�شاركته  خلل  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�س  يعر�س 
ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �شهر �لإم����ار�ت  ت��ق��ام ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ذي  �أب��وظ��ب��ي للعلوم” - 
“�لتفتي�س �لذكي” و”مركبة �لتحقق �ملرتولوجي من  للبتكار- م�شروع 
مو�زين �ل�شحن” و�لتي ت�شاهم يف حتقيق روؤيته بالرتقاء بالبنية �لتحتية 

للجودة و�مل�شاهمة يف متكني �إمارة �أبوظبي من �لتميز عاملياً.
وقال �شلطان �ملهريي مدير �إد�رة خدمات �ملعلومات و�مل�شاركة يف �ملجل�س �إن 
من�شة �ملجل�س يف �ملهرجان ت�شم جمموعة خمتلفة من �لأفكار و�مل�شاريع 
�لتي مت �بتكارها لتطوير �لعمل وحت�شني جودة �خلدمات �لتي يقدمها .. 
تعزز  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  و�مل�شاريع  �خلطط  دعم  على  �ملجل�س  حر�س  موؤكد�ً 
مبد�أ �لعمل و�لبتكار و�لتميز وتهيئة بيئة عمل موؤ�ش�شية تدعم �لبتكار�ت 

و�ملبتكرين.
�أخ��رى حملية و�حتادية حيث  22 جهة  وي�شارك �ملجل�س يف �ملهرجان مع 
�أبوظبي  �إم��ارة  تتوىل د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة �لتن�شيق مع هذه �جلهات يف 

لتجمعهم جميعاً حتت مظلة و�حدة �شمن �شهر �لمار�ت للبتكار.
�لتي  �ل�شرت�تيجية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن   2019 للعلوم  �أب��وظ��ب��ي  وم��ه��رج��ان 
 .. و�لتميز  و�لبتكار  �لعمل  على  م�شجعة  بيئة  لتوفري  �ل��د�ئ��رة  �أطلقتها 



االثنني  4   فبراير    2019  م   -   العـدد  12546  
Monday  4   February   2019  -  Issue No   12546 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي-الفجر: 

�أبرمت حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�تفاقية  �لطبية  دب��ي  مدينة  و�شلطة 
�حلرة  �ملنطقة  ه��ذه  مبوجبها  ت�شبح 
�ل��ر�ئ��دة يف جم��ال �ل��رع��اي��ة �ل�شحية 
يف دبي �أول موؤ�ش�شة حكومية ت�شتفيد 
�إح��ال��ة �ل�شكاوى  م��ن خ��دم��ات م��رك��ز 
�خلا�شة �ملُن�شاأ حديثاً من قبل حماكم 

مركز دبي �ملايل �لعاملي.
وت��اأت��ي ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة، �ل��ت��ي وقعها 
وموؤمتر  م��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
�ل�����ش��ح��ة �ل���ع���رب���ي ك���ل م���ن زك����ي بن 
عزمي، رئي�س حماكم مركز دبي �ملايل 
�لبلو�شي،  رم�شان  و�لدكتور  �لعاملي، 
مدينة  ل�شلطة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�ملتينة  �لعلقة  لتعزيز  �لطبية،  دب��ي 
�لقائمة مبوجب مذكرة تفاهم وقعت 
ولت�شع   ،2018 عام  �ملوؤ�ش�شتني  بني 
مدينة  ���ش��ل��ط��ة  ت�شتفيد  ع��م��ل  �إط�����ار 
�خلرب�ت  م��ن  مب��وج��ب��ه  �لطبية  دب���ي 
�آليات  م���ن  �مل�����ش��ت��م��دة  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�ل��و���ش��اط��ة �مل��ت��اح��ة يف من���وذج حمكمة 
�أثبت  �ل������ذي  �ل�������ش���غ���رية  �ل�����دع�����اوى 

جناحه.

و�شطاء  ت��ع��ام��ل   2018 ع����ام  ف��ف��ي 
حمكمة �لدعاوى �ل�شغرية يف حماكم 
�أكر من  مركز دبي �ملايل �لعاملي مع 
�أ�شابيع  �أربعة  مبعدل  دع��وى،   390
و���ش��ط��ي��اً ل��ت�����ش��وي��ة ك���ل دع�����وى. تتيح 
�إمكانية  �ل�شغرية  �ل��دع��اوى  حمكمة 
و�لودية  و�ل�شريعة  �لذكية  �لت�شوية 
قيمتها  ت���زي���د  ل  �ل���ت���ي  ل����ل����دع����اوى 
ع���ن ن�����ش��ف م��ل��ي��ون دره�����م، �إم�����ا عرب 
�لو�قع �لفرت��شي من جهاز  تقنيات 
عن  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  �أو  �لكمبيوتر 
طريق �لنظام �لذكي ملحكمة �لدعاوى 
�ل�شغرية، �أو ب�شورة مبا�شرة يف قاعة 

�ملحكمة. 
�ل�شركاء  ع����دد  �أن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 

�لطبيني يف �ملنطقة �حلرة ملدينة دبي 
 170  2018 ع��ام  بلغ حتى  �لطبية 
�شريكاً من م�شت�شفيات ومر�كز طبية 
وخمترب�ت  �ملقيمني  غ��ري  للمر�شى 
خمت�شون  فيها  ويعمل  ت�شخي�شية، 
دول��ة تقريباً. كما   90 م��ن  جُم���ازون 
�أك����ر م���ن 200 حمل  ت�����ش��م �أي�����ش��اً 
جت���اري وم��ن�����ش��اأة غ��ري ط��ب��ي��ة، ويعمل 
 10،000 م�����ن  ي����ق����رب  م�����ا  ف���ي���ه���ا 

�شخ�س.
زك���ي بن  ���ش��رح  �لت��ف��اق  ع��ل��ى  تعليقاً 
ع���زم���ي، رئ��ي�����س حم���اك���م م���رك���ز دبي 
خدمات  “ت�شهد  قائًل  �لعاملي:  �ملايل 
م��ن جانب  م��ت��ز�ي��د�ً  �إق��ب��اًل  �لو�شاطة 
دبي  يف  �لأع��م��ال  وموؤ�ش�شات  �لأف����ر�د 

بالن�شبة  وخ��ارج��ه��ا  �لإم�����ار�ت  ودول���ة 
ل��ل��دع��اوى �ل�����ش��غ��رية. وي�����ش��ع��دن��ا �أن 
نت�شارك يف خرب�تنا ومعارفنا و�أف�شل 
�مل��ج��ال مع  �مل��م��ار���ش��ات �ملتبعة يف ه��ذ� 
�شلطة مدينة دبي �لطبية للم�شاعدة 
�أ�شرع  بطريقة  �ل��ن��ز�ع��ات  ت�شوية  يف 
�إحالة  م��رك��ز  و�شيكون  ودي���ة.  و�أك���ر 
�مل��وؤ���ش�����س حديثاً  �ل�����ش��ك��اوى �خل��ا���ش��ة 
�لقطاعني  من  �جلهات  لكافة  متاحاً 
بال�شتفادة  �ل��ر�غ��ب��ة  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام 
ت�شوية  يف  �لأ�شهل  �لأ�شلوب  ه��ذ�  من 

�لنز�عات بطريقة �لو�شاطة.«
رم�شان  �ل���دك���ت���ور  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
�لبلو�شي، �لرئي�س �لتنفيذي لل�شوؤون 
���ش��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 

ما  �إط����ار  يف  ن�شعى  “نحن  �ل��ط��ب��ي��ة: 
تعزيز  �إىل  م�شوؤولياتنا  علينا  توجبه 
�لقانوين  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م  �حل��وك��م��ة  �أط���ر 
ويف  �لطبية.  دبي  �شلطة مدينة  لدى 
هذ� �لإطار، ميثل �تفاقنا مع حماكم 
مركز دبي �ملايل �لعاملي ومركز �إحالة 
�لتابع  �جل���دي���د  �خل��ا���ش��ة  �ل�����ش��ك��اوى 
خدمة  لتوفري  �لتالية  خطوتنا  لها 
لت�شوية  و�إبد�عاً  قوة  �أكر  ��شت�شارية 
�لقوى  ب�����ش��ك��اوى  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم�������ور 

�لعاملة بكفاءة وفعالية.«
�شوق  ق��ي��م��ة  ت��ق��ف��ز  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم����ن 
�لإم���ار�ت  �ل�شحية يف دول��ة  �ل��رع��اي��ة 
دره���م  م��ل��ي��ار   103 م���ن  �أك�����ر  �إىل 
�لأبحاث  ت��ت��وق��ع  و   ،2021 ب��ح��ل��ول 
 8.5% �إىل  ي�شل  من��و�ً  و�لتحليلت 
ووفقاً   .2023 و   2018 ب���ني  م���ا 
لتقرير �شدر حديثاً، �شيلعب �لهتمام 
بالقطاعات  للم�شتثمرين  �مل��ت��ز�ي��د 
�لنا�شئة ك�شوق �لأجهزة �لطبية فائقة 
تو�شيع حجم  يف  ب���ارز�ً  دور�ً  �حل��د�ث��ة 
64 مليار درهم،  �ل�شوق �لبالغ حالياً 
�لعلجية  �ل�شياحة  دور  ع��ن  ف�شًل 
�لتاأمني  لنظام  �لتدريجي  و�لتطبيق 

�ل�شحي �لإلز�مي.

•• راأ�س اخليمة-الفجر :

�علنت د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة بدء 
�لإلكرتونية  �خلدمة   نظام   تطبيق 
�لذكية، يف �طار توجهها نحو حماكم 

بل ورق 
�لنظام  �ىل  �ل����ت����ح����ول  ومب�����وج�����ب   
�لطلبات  ت����ق����دمي  ي���ت���م  �ل�����ك�����رتوين 
�لق�شائية �لتي يتم تدقيقها من قبل 
موظفي �لد�ئرة، و�إر�شالها �لكرتونيا 
�ملحاكم �للكرتوين  عن طريق نظام 
باتخاذ  ليقوم  �ملخت�س،  �لقا�شي  �إىل 
�لقر�ر على �لنظام وتوقيعه �لكرتونيا 

�شمن �إجر�ء�ت حموكمة.
و�أو�شح �شعادة �مل�شت�شار �أحمد حممد 
ر�أ�س  حماكم  د�ئ��رة  رئي�س  �خلاطري 
ت�شعى  �مل���ح���اك���م  د�ئ������رة  �أن  �خل��ي��م��ة 
ب�شكل دوؤوب لل�شتفادة من �لتقنيات 

هند�شة  �إع��ادة  يف  و�ملتطورة  �حلديثة 
وتطويرها  �خل�����دم�����ات  �إج������������ر�ء�ت 
و�جلهد  �ل��وق��ت  وت��وف��ري  وتي�شريها، 

على �ملتعاملني و�ملوظفني. 
قد  �مل���ح���اك���م  ق�����ش��اة  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار 
موقعا  ق��������ر�ر�   2762 �أ�������ش������درو� 

من  �لثاين  �لن�شف  خلل  �لكرتونيا 
�لعام �ملا�شي، و�ل�شتغناء عن �لتوقيع 

على �لطلبات �لورقية.
�أن������ه ق����د مت ب���ن���اء ع���ل���ى هذه  م��ب��ي��ن��ا 
 355 �تخاذ  �لإج��ر�ء�ت �للكرتونية 
قر�ر� ق�شائيا دون �لرجوع �إىل ملفات 
�لق�شية �لورقية نهائيا خلل �لثلثة 
جناح  يعك�س  م��ا  وه��و  �ملا�شية،  �أ�شهر 
�إج����ر�ء�ت  ت�شريع  �خل��ط��و�ت يف  ه��ذه 
�تخاذ �لقر�ر�ت �لق�شائية ورفع ن�شب 

�لجناز. 
�ملحاكم  د�ئ����رة  �أن  ب��ال��ذك��ر  و�جل��دي��ر 
حكومية  حم��ل��ي��ة  د�ئ�����رة  �أول  ت��ع��ت��رب 
�لتوقيع  ت�����ش��ت��خ��دم  �خل��ي��م��ة  ب���ر�أ����س 
و�لقر�ر�ت  �لطلبات  �لإلكرتوين على 
�لتوقيع  جهاز  با�شتخد�م  �لق�شائية 
بها  ي����ت����ق����دم  �ل��������ذي  �لل�������ك�������رتوين، 

�ملتعاملني و�ملحامني.

•• اأبوظبي-وام: 

ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة، رئي�س جمل�س �إد�رة هيئة 
�أمناط  تبني  �لتحول نحو  �أهمية  �أبوظبي   - �لبيئة 
�ل�شتهلك و�لإنتاج �مل�شتد�مة ل�شمان حتقيق �أهد�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة �لتي و�شعتها دولة �لإمار�ت على 
�عتبار �أنها �أف�شل خيار للوفاء باحتياجات �حلا�شر 
. وقال  �ل��ق��ادم��ة  �لأج���ي���ال  �ل��ت��ف��ري��ط يف ح���ق  دون 
��شرت�تيجيات  يتطلب تطبيق  �لأم��ر  �إن هذ�  �شموه 
�مل�شتد�مة  �لإد�رة  لتعزيز مفهوم  ومبادر�ت حمددة 
و�شر�كة  �لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ك��ف��وؤ  و�ل���ش��ت��خ��د�م 
�حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  بني  وتن�شيق  فعالة 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س و�ملجتمع �ملدين. و�أ�شار 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان - يف كلمة له 
22 �لذي ي�شادف  �ل�  �لبيئة �لوطني  مبنا�شبة يوم 
�شعار  حتت  �لتو�يل  على  �لثالث  للعام  وياأتي  �ليوم 
�أنه وفقا  �إىل  �مل�شتد�مني” -  “�لإنتاج و�ل�شتهلك 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  �لثاين ع�شر من  للهدف 
�لتي و�شعتها �لأمم �ملتحدة، فاإن �أمناط �ل�شتهلك 

و�لإنتاج �مل�شتد�مة تتعلق بت�شجيع �لكفاءة يف �ملو�رد 
وتوفري  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  �لبنية  و����ش��ت��د�م��ة  و�ل��ط��اق��ة، 
�إمكانية �حل�شول على �خلدمات �لأ�شا�شية، وتوفري 
فر�س �لعمل �للئق وغري �مل�شر بالبيئة، وحت�شني 
�أمناط  تطبيق  وي�����ش��اع��د   ، للجميع  �حل��ي��اة  ج���ودة 
خطط  �إجن��از  على  �مل�شتد�مة  و�لإن��ت��اج  �ل�شتهلك 
�لقت�شادية  �لتكاليف  وخف�س  �ل�شاملة،  �لتنمية 
يف  �أن���ه  و�أو���ش��ح  م�شتقبل.  و�لجتماعية  و�لبيئية 
�رتفاع  مع  �لبيئة،  تهدد  �لتي  �ملخاطر  تنامي  ظل 
درجة حر�رة �لأر�س وزيادة عدد �ل�شكان و��شتنز�ف 
�ملو�رد �لطبيعية، باتت �ل�شرورة ملحة �أكر من �أي 
وقت م�شى لتطبيق ��شرت�تيجيات �لنمو �لأخ�شر، 
�لب�شرية  �لأن�����ش��ط��ة  �آث����ار  م��ن  �حل���د  �إىل  و�ل�����ش��ع��ي 
خف�س  خ��لل  م��ن  �مل�شتمرة  �لتنمية  م�شرية  على 
مبا  �لنظيف،  �لإن��ت��اج  م��ب��ادئ  و�ن��ت��ه��اج  �ل�شتهلك 
��شتمر�رية  وي�����ش��م��ن  �ل��ب��ي��ئ��ي  �ل��ت��ده��ور  م��ن  يقلل 
�أنه  �إىل  و�أ�شار  �لقادمة.  للأجيال  �لطبيعية  �مل��و�رد 
�أمناط  �إىل  �ل��ت��ح��ول  �إق����ر�ر  2002 مت  خ��لل ع��ام 
�ل�شتهلك و�لإنتاج �مل�شتد�مة كاأولوية رئي�شية من 
قبل �ملجتمع �لدويل عند �نعقاد موؤمتر �لقمة �لعاملي 

من   12 �ل��ه��دف  �أن  م��وؤك��د�   .. �مل�شتد�مة  للتنمية 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يحظى بدعم من �لقيادة 
بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  وق��ال  �لدولة.  �لر�شيدة يف 
ز�يد �آل نهيان �إن دولة �لمار�ت عززت من جهودها 
يف  �مل�شتد�مة،  و�لإن��ت��اج  �ل�شتهلك  �أمن���اط  لتبنى 
عدة  يف  و��شتثمرت  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات  معظم 
و��شتد�مة  �مل���و�رد  كفاءة  لتحفيز  وب��ر�م��ج  م�شاريع 
هذ�  تبنت  �لدولة  �أن  �إىل  .. لفتا  �لأ�شا�شية  �لبنية 
�لنهج ب�شورة ر�شمية يف 2012 حيث �أطلق �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�هلل” ��شرت�تيجية �لإمار�ت للتنمية �خل�شر�ء حتت 
�شعار “�قت�شاد �أخ�شر لتنمية م�شتد�مة”، لتحويل 
منخف�س  �أخ�شر  �قت�شاد  �إىل  �لوطني  �لقت�شاد 
و�لبتكار.  �ملعرفة  �إىل  ت��ط��وره  يف  ي�شتند  �لكربون 
و�أ�شاف �شموه “ لتحقيق هذ� �لهدف و�شعت �لدولة 
�إطار عمل وطني يتمثل يف روؤية 2021، تنبثق عنه 
خطط وطنية يف خمتلف �لقطاعات ومن �خلطو�ت 
�لهامة �لتي �تخذتها دولة �لإم��ار�ت يف هذ� �ملجال 
��شتخد�م  على  �لقت�شادي  �لنمو  �عتماد  وق��ف  هو 

�مل�����و�رد �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ن��وي��ع م�����ش��ادر �ل���دخ���ل بعدم 
تبنى  �أن  على  �شموه  و�شدد  �لنفط«.  على  �لعتماد 
�أمناط �ل�شتهلك و�لإنتاج �مل�شتد�مة، و�إد�رة �ملو�رد 
�لطبيعية، ب�شكل يحقق �لتنمية �لقت�شادية دون �أن 
يوؤثر �شلبا على �ملو�رد �لطبيعية �أو يوؤدي �إىل تلويث 
�لبيئة، مبا فيها من حميطات و�أر�س وهو�ء وغابات 
ومياه، �شت�شهم بل �شك بتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة 
ويف نف�س �لوقت �ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية من 
�لهدر و�ل�شتهلك �ملفرط. ونوه �إىل �جلهود �لتي 
مو�ردها  على  للمحافظة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  تبذلها 
�مل��ائ��ي��ة وخم����زون م��ي��اه��ه��ا �جل����ويف �ل����ذي يتعر�س 
و�ل�شتهلك  �جلائر  �ل�شخ  نتيجة  حاد  ل�شتنز�ف 
�مل���ف���رط ع��ل��ى م���دى �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة مب���ا يفوق 
 ..10% تتجاوز  ل  �لتي  �لتغذية  م��ع��دلت  بكثري 
�لبحرية  �لبيئة  على  للحفاظ  �شعيها  ع��ن  ف�شل 
ومو�ردها �لطبيعية و��شتخد�مها على نحو م�شتد�م 
دولة  �إن  �شموه  وق��ال  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  لتحقيق 
�مل�شاعي  �مل�شاهمة يف  رك��زت جهودها على  �لإم���ار�ت 
�ل��ت��ي ت��ب��ذل ع��امل��ي��ا ل��وق��ف ت���ده���ور �مل��ح��ي��ط��ات من 
�لتي  للمحيطات  �لعاملية  �لقمة  ��شت�شافة  خ��لل 

لتوؤكد  تاأتي  و�لتي  �ملقبل  مار�س  �أبوظبي  يف  �شتقام 
على دور دولة �لإم��ار�ت وحكومة �أبوظبي يف تعزيز 
و�لبحار  �ملحيطات  على  للحفاظ  �ملبذولة  �جلهود 
م�شتد�م  نحو  على  و��شتخد�مها  �لبحرية  و�مل���و�رد 
لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة. و�أ�شاف �أنه ومن خلل 
�مل�شرتك  �لتعاون  لتعزيز  ن�شعى  �لقمة  ��شت�شافة 
كحلقة  و�لعمل  �ملختلفة  �ملجموعات  بني  و�لتن�شيق 
وحماية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شات  تطوير  بني  و�شل 
�إىل  ت��ه��دف  �لقمة  �أن  مو�شحا  �ل��ب��ح��ري��ة..  �لبيئة 
�ملتعلقة  �لتحديات  لأبرز  �ملمكنة  ��شتك�شاف �حللول 
باملحيط يف �ملنطقة، مثل �لتغري �ملناخي و��شتنز�ف 
�لروة �ل�شمكية، وذلك يف �إطار �حلو�ر ب�شاأن �ملو�رد 
�مل��ائ��ي��ة و�لأم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي، �إىل ج��ان��ب ت��ع��زي��ز ريادة 
دول���ة �لإم������ار�ت يف �حل����و�ر �ل��ن��ا���ش��ئ ح���ول �لتنمية 
�لأو�شط  و�ل�شرق  �خلليج  �مل�شتد�مة يف  �لقت�شادية 
�شمو  و�أ�شار  �لهندي.  �ملحيط  على  �ملطلة  و�ملناطق 
�لتي  �إىل �جلهود  �آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ حمد�ن بن 
ت��ب��ذل��ه��ا ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة – �أب��وظ��ب��ي حل��م��اي��ة �مل����و�رد 
�جل��وف��ي��ة يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي، ب��اع��ت��ب��اره��ا �أح���د �أهم 
غري  �مل�شادر  �أح��د  كونها  �ل�شرت�تيجية  �أولوياتها 

معظمها  ��شتخد�م  يتم  و�لتي  �لإم���ارة،  يف  �ملتجددة 
�لأمر  �خل�شر�ء،  و�مل�شاحات  �لغابات  وري  للزر�عة 
20 �شعفا من  باأكر من  ي��وؤدي ل�شتنفاذها  �ل��ذي 
معدل �لتغذية �لطبيعية للخز�نات �جلوفية. وقال 
�شموه “ قامت هيئة �لبيئة بعمل ح�شر �شامل لآبار 
بيانات  وجمع  �لإم����ارة  يف  �مل��وج��ودة  �جلوفية  �مل��ي��اه 
دقيقة عنها وعر�س هذه �لنتائج يف �أول �أطل�س عن 
�شاملة عن  �أبوظبي لتقدمي ملحة  �ملياه �جلوفية يف 
مو�رد �ملياه �جلوفية و��شتخد�ماتها �ملختلفة لتوفر 
�لقر�ر  �أ�شحاب  منها  ي�شتفيد  هامة  بيانات  قاعدة 
�جلوفية«  �ملياه  جمال  يف  و�ملتخ�ش�شني  و�لعاملني 
ع��ل��ى �شرورة   - ك��ل��م��ت��ه  ���ش��م��وه - يف خ��ت��ام  . وح���ث 
�لوطني  �مل�شتوى  على  كافة  �ملعنية  �جلهات  تعاون 
و�ملحلي لتغيري �لأمناط �ل�شتهلكية لإد�رة �ملو�رد 
�لطبيعية ب�شكل �أف�شل .. لفتا �إىل �أن هذه �جلهود 
�ل�شيا�شات  م��ن  ب��ح��زم��ة  م��دع��وم��ة  ت��ك��ون  و�أن  لب���د 
�أمناط  لتحقيق  و�مل�شاريع  و�ل��رب�م��ج  و�لت�شريعات 
�ملو�رد  على  و�حل��ف��اظ  م�شتد�مة  و��شتهلك  �ن��ت��اج 
وكل  و�لنفايات،  �لتلوث  من  و�لتخفيف  �لطبيعية، 

ما من �شاأنه حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

خليفة  �ل�شيخ  م�شت�شفى  ��شتقبل 
�خليمة  ر�أ���������س  يف  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي 
من  يعانون  م��ر�ج��ع��اً  �أل��ف   105
�لقلب  و�أمر��س  �ملختلفة،  �لأور�م 
و�لأوع����ي����ة �ل��دم��وع��ي��ة و�أم���ر�����س 
�لأع�شاب و�لأمر��س ذ�ت �لعلقة، 
�إ�شافة �إىل مر�جعي ق�شم �لطو�رئ  
خلل �لعام �ملا�شي، مقارنة ب77  
�أل����ف م��ر�ج��ع��اً ع��ن �ل��ع��ام 2017 

بزيادة وقدرها 36 يف �ملئة.
�لرئي�س  �أف����اد  ذل���ك  ع��ل��ى  وتعليقاً 
�لدكتور  للم�شت�شفى  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
عدد  �أن  �شونغ”   ه���ون  “ميونغ 
�زدي���اد م�شتمر منذ  �مل��ر�ج��ع��ني يف 
�ملا�شي  �ل���ع���ام  يف  و�أن�����ه  �ف��ت��ت��اح��ه، 
�ملئة  تخطى عدد �ملر�جعني حاجز 
�لف مر�جع لأول مرة منذ �فتتاحه 

يف فرب�ير من عام 2014.
و�رج�����ع ���ش��ون��غ ه����ذه �ل����زي����ادة �ىل 
�لطيبة  و�ل�شمعة  �لرفيع  �مل�شتوى 
�مل�شت�شفى  ب��ه��ا  يتحلى  ب���ات  �ل��ت��ي 
و�رتفاع  بخدماته  �ل��وع��ي  وزي����ادة 
و�لفنية،  �لطبية  ب���ك���و�دره  �ل��ث��ق��ة 
ق����ام خ����لل عام  �ن����ه  م�����ش��ري� �ىل 
باجر�ء نحو 11500 �جر�ء طبي 
وق�شطرة  تنظري  عمليات  �شملت 

ت�شخي�شية وعلجية .
حقق  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �ن   �ىل  ول���ف���ت 
�جن������������از�ت ك�����ب�����رية خ�������لل ف����رتة 
ت�������ش���غ���ي���ل���ه، حيث  م�����ن  ق���������ش����رية 
كربى  عملية  نحو2000  �أج��رى 
�ملئة  يف   33 ب���زي���ادة  وم��ت��و���ش��ط��ة 
��شتئ�شال  �شملت   2017 عام  عن 
مفتوح   ق��ل��ب  وع��م��ل��ي��ات  �لأور�م 

وجر�حات دقيقة للأع�شاب
��شتقبل   �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �أن  و�أو�����ش����ح 
ق�شم  يف  مر�جعاً  �ألف    48500
يف    38 �لطو�رئ، بزيادة وقدرها 

�مل��ئ��ة م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذ�ت��ه��ا من 
�ل���ع���ام �ل�����ذي ���ش��ب��ق��ه، ون���ح���و 57  
�أل��ف يف �ل��ع��ي��اد�ت �خل��ارج��ي��ة،  ومت 
�لأق�شام  يف    5000 ����ش��ت��ق��ب��ال 

�لد�خلية . 
�أن مركز طب وجر�حة  �إىل  و�أ�شار 
�لأكرب  �لن�شيب  ل��ه  ك���ان  �لأور�م 
م���ن ع���دد �مل��ر�ج��ع��ني ح��ي��ث و�شل 
حيث  مر�جعا،  �لف   12 �ىل نحو 
�ملرجعية  �ملر�كز  من  �ملركز  ��شبح 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف ط����ب وج����ر�ح����ة 
علجات  م���ن  ي��ت��ب��ن��اه  مل���ا  �لأور�م 

ف�شل  ل���لأور�م،  ومتقدمة  نوعية 
�لدقيقة  �جلر�حية  �لعمليات  عن 
ل����ش���ت���ئ�������ش���ال���ه���ا، ف���ي���م���ا ب���ل���غ ع���دد 
م���ر�ج���ع���ي م���رك���ز ط����ب وج���ر�ح���ة 
مر�جعاً،   7600 ن��ح��و  �ل��ع�����ش��اب 
و�ما مر�جعي مركز طب وجر�حة 
�لقلب و�لأوعية �لدموية فقد بلغ 

نحو 6000 مر�جعاً.
مت  �ملا�شي  �لعام  يف  �أن��ه  �إىل  ولفت 
حتقيق �لعديد من �لجناز�ت مثل 
ت�شغيل جهاز ViewRay  �لذي 
�مل�شت�شفى  خل��دم��ات  حديثا  �دخ��ل 

�شاحب  م����ب����ادر�ت  م���ن  مب��ك��رم��ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي���د 
�ل���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  �آل 
�هلل ومب��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة م���ن  �شمو 
نهيان   �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
�ل��وزر�ء وزير  رئي�س جمل�س  نائب 
�آخر  يعد  و�ل��ذي  �لرئا�شة،   �شوؤون 
علج  تكنولوجيا  �إليه  تو�شلت  ما 
�أف�شل  لتحقيق  �لأور�م،  مر�شى 

�لنتائج للمر�شى  بدقة عالية. 
وذك��ر �ن��ه رغ��م م�شي ف��رتة  قليلة 
ن�����ش��ب��ي��ا ع��ل��ى ت��د���ش��ني �جل���ه���از �ل 
�ن��ه مت خ��لل��ه �ج���ر�ء ع���دد� كبري� 
�ل��ع��لج��ي��ة ملر�شى  م��ن �جل��ل�����ش��ات 
يعانون من �ور�م �لدماغ و�شرطان 
�لثدي و�لربو�شتاتا وبطانة �لرحم 
وك��ذل��ك ���ش��رط��ان �ل��ع��ظ��ام، وحقق 
ل��ل��م��ر���ش��ى ن��ت��ائ��ج م��ل��م��و���ش��ة بعد 

�لعلج. 
ولفت �ىل �ن �مل�شت�شفى يفخر باأنه 
�لوليات  خ����ارج  م�����ش��ت�����ش��ف��ى   �أول 
ي�شتخدم  ع��امل��ي��اً  و�ل��ث��اين  �مل��ت��ح��دة 
�شي�شتفيد منه  هذ� �جلهاز و�لذي 
�آلف �مل��ر���ش��ى �ل���ذي  ي��ع��ان��ون من 
�أور�م  وخ��ا���ش��ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �لأور�م 
�لكبد  و�أور�م  و�ل��رئ��ة  �لربو�شتاتا 
�ل���دم���اغ،  �أور�م  وب��ع�����س  و�ل���ث���دي 
�ملر�شى  ك����اه����ل  ع����ن  و���ش��ي��خ��ف��ف 

وذويهم من خلل �حلد من عناء 
للح�شول  �ل��دول��ة  خ���ارج  �شفرهم 

على �لعلج
�ل�شخية  �ملكرمة  ه��ذه  �ن  و�أو���ش��ح 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �ه��ت��م��ام  تعك�س 
ب����اإدخ����ال �آخ�����ر و�أح������دث �لأج���ه���زة 
للم�شت�شفيات  �لعاملية  و�لتقنيات 
وز�رة  يف  �لطبي  للمكتب  �لتابعة 
وه�����ذ� �جلهاز  �ل���رئ���ا����ش���ة،  ����ش���وؤون 
�آلف  م���ن���ه  ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د  �جل����دي����د 
�لأور�م  م��ن  يعانون  مم��ن  �ملر�شى 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة، و���ش��ي��خ��ف��ف ع���ن كاهل 
�ملر�شى وذوي��ه��م م��ن خ��لل �حلد 
���ش��ف��ره��م خ����ارج �لدولة  م��ن ع��ن��اء 

للح�شول على �لعلج .  
يوفر  �مل�شت�شفى  �أن  ���ش��ون��غ  وذك���ر 
ت�شخي�شية  10 خدمات  �أكر من 
تقنيات  ب���ا����ش���ت���خ���د�م  وع���لج���ي���ة 
للمر�شى  ليقدم  �ملختلفة   �لأ�شعة 
�لقدر �لأكرب من �لرعاية و�جلودة 
خلل  من  و�لعلج  �لت�شخي�س  يف 

�لأنظمة �ملتطورة �لتي ميتلكها.
على  �مل�شت�شفى  ي��ح��ت��وي  و�أ����ش���اف 

�أح���دث �لأج��ه��زة و�مل��ع��د�ت �لطبية 
�أ�شعة مقطعية  �أجهزة  ت�شمل  �لتي 
�ملغناطي�شي،  �ل����رن����ني  و�أج�����ه�����زة 
بالنظائر  طبقي  ت�شوير  و�أج��ه��زة 
م�������ش���رع خطى،  وج����ه����از  �مل�������ش���ع���ة، 
�مل���خ���ت���رب�ت  ق�������ش���م  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
�لطبية �حلديثة، و�أحدث �لأجهزة 
�لت�شخي�شية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�مل����ع����د�ت 
�لأور�م  بطب  �خلا�شة  و�لعلجية 
»�ل�شرطان«، وطب وجر�حة �لقلب 
و�لأوعية �لدموية، وطب وجر�حة 

�لأع�شاب
يف  جن��ح  �مل�شت�شفى  �ن  �إىل  ول��ف��ت 
يف  و�لتقدم  نوعية  عمليات  �ج��ر�ء 
�مل�شتمر،  و�لتعليم  �لبحاث  جمال 
كما قام �لطاقم �لطبي �ملتخ�ش�س 
�لتنظري  با�شتخد�م  �أور�م  ب��از�ل��ة 
و�لتي  معقدة  عمليات  خ��لل  م��ن 

جتري للمرة �لأوىل يف �لدولة.
يف  �������ش�����ت�����م�����ر�ر  �ن  �ىل  ول�����ف�����ت 
�لعاملية  �مل��ع��اي��ري  لتحقيق  ج��ه��وده 
�لطبية  خم���ت���رب�ت���ة  ����ش��ت��ط��اع��ت 
ن��ي��ل ����ش���ه���ادة �لع�������رت�ف �ل����دويل 

  ISO 15189 ل��ل��م��و����ش��ف��ات 
�ملخت�شة باملخترب�ت �لطبية، كاأول 
خم��ت��رب�ت يف �ل��دول��ة حت�شل على 
للمو��شفات  �ل�����دويل  �لع�����رت�ف 
�لفح�س  يف     ISO 15189
و�ملبي�س  �لثدي  ل�شرطان  �جليني 
وف���ح�������س �ل�������ش���ل�������ش���ل���ة �ل����ور�ث����ي����ة 

للأور�م.
مل�شت�شفى  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وذك���ر 
�لتخ�ش�شي  خ���ل���ي���ف���ة  �ل�������ش���ي���خ 
�ل��دك��ت��ور م��ي��ون��غ ه���ون ���ش��ون��غ  �أن 
ح�شول خمترب�ت  �مل�شت�شفى على 
للمو��شفات   �ل�����دويل  �لع�����رت�ف 
تعد موؤ�شر�ً على  كفاءة �ملخترب�ت 
نتائج  لإ����ش���د�ر  وط��ري��ق��ة  �لطبية 
و�شمن  وم��وث��وق��ة  دق��ي��ق��ة  فح�س 
�ل��وق��ت  �مل��ح��دد ل��ك��ل ف��ح�����س، مما 
يف  �مل��ر���ش��ى  ثقة  تعزيز  يف  ي�شاهم 
�خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة و�ل��ت��ي حتفظ 
حقوقهم وت�شمن �شلمتهم  خلل 
ترددهم على خمترب�ت �مل�شت�شفى،  
كما تعمل على حت�شني جودة نتائج 

خمترب�ت �مل�شت�شفى
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•• دبي-وام:

مدير  �ل��ع��ور  عبد�ملنان  عبد�لرحمن  �لدكتور  �شعادة  �أك��د 
�أن  �حل��ك��وم��ي��ة،  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ع��ام 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت ت��وؤم��ن �إمي��ان��اً مطلقاً 
م�شتقبل  لبناء  و�لإب����د�ع؛  �لب��ت��ك��ار  يف  �ل�شتثمار  باأهمية 
تر�شيخ  يف  عليهما  ت��ر�ه��ن  وه��ي  جمعاء،  للب�شرية  �أف�شل 
ريادتها �لعاملية وتناف�شيتها على خمتلف �ل�شعد، ويف �شتى 
�ملجالت، ل �شيما يف جمالت �لكفاءة �حلكومية، وتطوير 

�خلدمات �حلكومية �لرقمية �لذكية للمتعاملني.
جاءت ت�شريحاته على هام�س حفل تد�شني فعاليات �لهيئة 
�لإمار�ت  �شهر  يف  �حلكومية  �لب�شرية  للمو�رد  �لحت��ادي��ة 
�لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي  ليلى  �شعادة  بح�شور  للبتكار، 
�لهيئة،  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل����و�رد  وتخطيط  �ل��رب�م��ج  ل��ق��ط��اع 

وموظفي �لهيئة يف �أبوظبي ودبي.
�لإم���ار�ت  �شهر  م��ب��ادرة  �أهمية  على  �ل��ع��ور  �لدكتور  و���ش��دد 
للبتكار �لتي وجه باإطلقها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”، مبينا �أن هذه �ملبادرة تعزز 
جهود �لدولة وم�شاعيها �حلثيثة لرت�شيخ �لبتكار كثقافة 
للعامل  تظهر  �أنها  يومية، ف�شًل عن  جمتمعية وممار�شة 
�أج��م��ع ح��ج��م �له��ت��م��ام �ل���ذي ت��ول��ي��ه �ل��دول��ة للموهوبني 

و�ملبدعني، و�أ�شحاب �لأفكار �ملبتكرة غري �لتقليدية.
�لحتادية  �لهيئة  �أن  �ل�����ش��وي��دي  ليلى  �أك���دت  جانبها  م��ن 
 3 �أف�شل  م��ن  و�ح���دة  ك��ان��ت  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد 

جهات �حتادية على م�شتوى �لدولة �شمن حمور �لبتكار 
يف �ل��دورة �خلام�شة و�لأخ��رية من جائزة حممد بن ر��شد 
ي�شع  �لإجن���از  ه��ذ�  �أن  �ملتميز، مو�شحة  ل���لأد�ء �حلكومي 
�لهيئة وفريق عملها �أمام حتد كبري، وي�شتوجب بذل جهود 

��شتثنائية م�شاعفة فيما يخ�س �لبتكار.
و�شهد �ليوم �لأول من �شهر �لإم��ار�ت للبتكار يف �لهيئة، 
عقد جل�شة تفاعلية بعنو�ن “�لعامل �لإن�شاين يف �لبتكار”، 
وجل�شة �أخرى ل�شركة مايكرو�شوفت حول ت�شجيل ح�شور 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م ت��ق��ن��ي��ات �لذكاء  �ل��ع��م��ل  �أم���اك���ن  �مل��وظ��ف��ني يف 
�لعمرية  و�مل�����ش��ت��وي��ات  �لن��ف��ع��الت  وحتليل  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 

با�شتخد�م تقنيات �لتعرف على �لوجه.

و�أو�شح خالد �ملازمي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل 
�أجندة �لهيئة خلل �شهر �لإم��ار�ت للبتكار  �أن  يف �لهيئة 
و�أن�شطة  ترفيهية  وفعالية  م��ب��ادرة   21 �إط���لق  تت�شمن 
لنادي  ملتقيني  �لهيئة  �شتعقد  حيث  للموظفني،  تثقيفية 
�لفجرية وعجمان،  بالتعاون مع حكومتي  �لب�شرية  �ملو�رد 
بعنو�ن  �ل��ف��ج��رية  �إم�����ارة  �لأول يف  �مل��ل��ت��ق��ى  ���ش��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
ت�شت�شيفه  �لذي  �لثاين  �مللتقى  �شريكز  فيما  “�لبتكار”، 

�إمارة عجمان، على مو�شوع “�لت�شامح«.
 “ وم��ن��ه��ا:  ع��م��ل  ور�����س  �شل�شلة  �شتعقد  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  وذك����ر 
مقايي�س  وخم��ت��رب  �ل��ل��ي��ج��و،  تقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �لب��ت��ك��ار 
�ل���ق���درة �لإب���د�ع���ي���ة، و�أر������س �لب��ت��ك��ار ب��ا���ش��ت��خ��د�م �لكتب 

�ملوظف يف  “حتليل كفاءة  بعنو�ن  �أخرى  �مل�شورة، وجل�شة 
بيئة �لعمل، ودورة حول كيفية دمج �لطبيعة مع �لتدريب، 
�حلكومية،  �خل��دم��ات  يف  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  وتطبيقات 
�لطباعة  تقنية  با�شتخد�م  و�لطباعة  �لت�شميم  وور���ش��ة 

ثلثية �لأبعاد«.
و�أ�شار �ملازمي �إىل �أن �لهيئة �شتعقد كذلك و�شمن فعاليات 
�ل�شهر جمموعة دور�ت وور�س تدريبية للموظفني ومنها: 
ربط �لقدر�ت �لعقلية مبر�حل وم�شتويات �لبتكار، وور�شة 
�لإ�شد�ر  وخدمات  مز�يا  باأبرز  �ملوظفني  لتعريف  �أخ��رى 
�ملحدث من تطبيق �لهيئة �لذكي FAHR، �لذي �أطلقته 
لإق��ام��ة معر�س  ب��الإ���ش��اف��ة  �جل����اري،  �ل��ع��ام  �لهيئة مطلع 
و�إطلعهم على مناذج خمتلفة  �ملوظفني،  لعر�س هو�يات 
ملكاتب �مل�شتقبل، ف�شًل عن تنظيم زيارة لعدد من موظفي 
�لهيئة ملركز �لبتكار �خلا�س بكليات �لتقنية �لعليا يف دبي.

»�لحتادية للمو�رد �لب�سرية« تنظم 21 فعالية خلل �سهر �لبتكار

حمد�ن بن ز�يد: �لإمار�ت عززت جهودها لتبني �أمناط �ل�ستهلك و�لإنتاج �مل�ستد�مة

�لط��رئ  ق�سم  ي�ستقبلها  حالة  �لف   48

% مل�ست�سفى   36 بزيادة  مر�جع  �ألف   105
خليفة �لتخ�س�سي يف ر�أ�س �خليمة 2018

 2762 قر�ر� �لكرتونيا

حماكم ر�أ�س �خليمة تطبق نظام 
�لتعامل مع �لق�ساة �لكرتونيا 

حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي تطلق مركز �إحالت �ل�سكاوى �خلا�سة
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عربي ودويل

•• اأبوظبي-وام: 

�تفقت موؤ�ش�شة �لرعاية �لجتماعية 
�أ�شدقاء  �لق�شر مع جمعية  و�شوؤون 
معدل  لرفع  معا  �لعمل  على  �لبيئة 
�ل���ب���ي���ئ���ي لدى  �ل����وع����ي و�ل�������ش���ل���وك 
ف����ئ����ات �مل���ج���ت���م���ع ك����اف����ة م����ن خ���لل 
و�لأن�شطة  �مل��ب��ادر�ت  وتنفيذ  �إط��لق 
عتيق  ر��شد  �شعادة  ووق��ع  �لتوعوية. 
�لهاملي مدير عام موؤ�ش�شة �لرعاية 
�لجتماعية و�شوؤون �لق�شر و�لدكتور 
جمل�س  رئي�س  حممد  علي  �إبر�هيم 
�لإد�رة نائب رئي�س �ل�شبكة �خلليجية 
بجمعية  �لأه��ل��ي��ة  �لبيئة  جلمعيات 
�أ���ش��دق��اء �ل��ب��ي��ئ��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م يف 
هذ� �ل�شاأن تهدف �أي�شا �إىل �لتعاون 
تثقيفية  حملت  لإطلق  و�لتن�شيق 
ت�شاهم  ب��ي��ئ��ي��ة  وم���ع���ار����س  وب���ر�م���ج 
يف رف���ع �ل��وع��ي �ل��ب��ي��ئ��ي ل���دى �أف���ر�د 
و�لبيانات  �ملعلومات  وتبادل  �ملجتمع 
�ملوظفني  ب��ني  ون�����ش��ره��ا  و�خل�����رب�ت 

�ملجتمعية  �ل���������ش����ر�ئ����ح  وخم���ت���ل���ف 
�لإيجابي  �لبيئي  �ل�شلوك  لتحفيز 
عقب   - �لهاملي  و�أك���د  �ملجتمع.  يف 
�إبر�م مذكرة �لتفاهم مبقر موؤ�ش�شة 
لبناء  �ل�شعي   - �لرعاية �لجتماعية 
ع��لق��ات ���ش��ر�ك��ة ف��ع��ال��ة م��ع جمعية 

ملو�ئمة  حت��ق��ي��ق��ا  �ل��ب��ي��ئ��ة  �أ����ش���دق���اء 
�ل�شرت�تيجية  �ل��ب��ي��ئ��ة  �لأه��������د�ف 
ا على  �مل�شرتكة يف ما بينهما، وحر�شً
بناء �لقدرة على ن�شر وعي �ملحافظة 
�ملبادر�ت  يف  و�مل�����ش��ارك��ة  �لبيئة  على 
و�شمان  �ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لبيئية 

�ملوؤ�ش�شة  ح��ر���س  و�أك���د  ��شتد�متها. 
على �مل�شاركة يف �لفعاليات و�لأن�شطة 
بالبيئة و�ملحافظة عليها  �لتي تعنى 
بالرعاية  �مل�شمولني  �شعيدي  على 
�لتوجه  ه����ذ�  ب��اع��ت��ب��ار  وم��وظ��ف��ي��ه��ا 
��شرت�تيجي  ه���دف  �إط�����ار  يف  ي���اأت���ي 

لدى حكومة �أبوظبي لتعزيز �لوعي 
�ل��ب��ي��ئ��ي ل���دى �أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع. من 
ن��اح��ي��ت��ه ق���ال �ل��دك��ت��ور �ب��ر�ه��ي��م �ن 
حر�شا  ياأتي  �لتفاهم  مذكرة  توقيع 
�ل�شر�كة  تعزيز  على  �جلمعية  م��ن 
وبني  بينها  �لقائمة  �ل�شرت�تيجية 
�جلهات �حلكومية و�خلا�شة وتن�شيقاً 
للجهود �لر�مية �إىل تكري�س مفهوم 
�لثقافة و�لوعي �لبيئي �لذي ينعك�س 
ب�شورة مبا�شرة على �ملهار�ت و�لقيم 
و�لجتاهات �لتي تنظم �شلوك �لفرد 
عام  ب�شكل  و�مل��ج��ت��م��ع  خ��ا���س  ب�شكل 
م�شتد�مة  بيئة  �شمان  �إىل  و���ش��وًل 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  �لأجيال  حلياة 
روؤية  حتقيق  �أه��م��ي��ة  على  ..م���وؤك���د� 
�لت�شامح  ع���ام  �ل��ر���ش��ي��دة يف  �ل��ق��ي��ادة 
لحرت�م  �لإيجابي  �ل�شلوك  وتعزيز 
جميع �لثقافات و�جلن�شيات و�لأديان 
و�ل���ت���ي ت�����ش��ارك د�ئ���م���ا يف �مل���ب���ادر�ت 
�لوعي  رفع  �إىل  �لهادفة  و�لفعاليات 

�لبيئي.

•• الفجرية -وام:

�ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  �ل�شيخ حمد بن حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
حممد  �شعيد  مرمي  �لدكتورة  �شموه،  ق�شر  يف  �لفجرية،  حاكم  �لأعلى 
�لكمبيوتر  علوم  يف  �لدكتور�ة  درج��ة  على  ح�شولها  مبنا�شبة  �ليماحي 

و�لبيانات �ل�شخمة من جامعة جورج و��شنطن �لأمريكية.
�لدكتور�ة  ر���ش��ال��ة  م��ن  ن�شخة  �ل��ف��ج��رية  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  وت�شلم 
�شموه  م�شيد�  �ل��ط��ي��ب،  �لإجن����از  ه��ذ�  على  وه��ن��اأه��ا  �ليماحي  للباحثة 
تكمل  �إمار�تية  ك��اأول  �لكمبيوتر،  علوم  يف  �ملكثفة  �أبحاثها  مبو��شلتها 

در��شة ما بعد �لدكتور�ة يف هذ� �ملجال.
و�أكد �شموه �أهمية �لدر��شات �لعليا و�لتاأهيل �لأكادميي و�لعلمي يف علوم 
�لكمبيوتر و�لبيانات، ملا لها من �أهمية يف تنفيذ ��شرت�تيجية �لإمار�ت 
للذكاء �ل�شطناعي و�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، وتوجه �لدولة للعتماد 
عام  بحلول   100% مب��ع��دل  �لبيانات  وحتليل  �خل��دم��ات  يف  عليهما 
2031. و�أعربت �لدكتورة مرمي �شعيد �ليماحي عن تقديرها و�شعادتها 
�ل�شتقبال  حفاوة  ل�شموه  �شاكرة  �لفجرية،  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  بلقاء 
�جلامعية  �ليماحي  �ل��دك��ت��ورة  ر�شالة  �أن  يذكر  �حلكيمة.  وتوجيهاته 
�ل�شخمة،  �لبيانات  يف  �ملعلومات  و����ش��رتج��اع  �ل�شريع  �لبحث  تناولت 
و�لدكتورة �ليماحي ت�شغل حالياً من�شب م�شاعد �لعميد ل�شوؤون �لطلبة 
�أف�شل  ف��ازت بجائزة  �لم��ار�ت، وقد  �ملعلومات - جامعة  يف كلية تقنية 

�خرت�ع علمي يف و��شنطن عن �خرت�عها ملحرك بحث �شريع.
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•• دبي -وام: 

�لب�شرية و�لتوطني مطلع فرب�ير �جلاري حزمة من  �مل��و�رد  �أطلقت وز�رة 
�ملبادر�ت �لنوعية و�مل�شاريع �لبتكارية تز�منا مع “�شهر �لإمار�ت للبتكار” 
�أكرب حدث وطني ت�شهده �لدولة خلل �شهر فرب�ير من كل عام للحتفاء 

بالبتكار و�ملبتكرين.
فعاليات  �إن  ب��ال��وز�رة  للبتكار  �لتنفيذي  �لرئي�س  نا�شر  �آل  �أح��م��د  وق��ال 
�لوز�رة �لبتكارية �شتنطلق خلل هذ� �ل�شهر مب�شاريع ومبادر�ت خمتلفة 
ترتكز على حتقيق ون�شر ثقافة �لبتكار تنفيذ� لتوجيهات معايل نا�شر بن 
ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �لر�مية �إىل حتقيق ��شتد�مة 
�لفكر �لبتكاري لدى موظفي �لوز�رة ومتعامليها و�شركائها يف �لقطاعني 

�حلكومي و�خلا�س. و�أو�شح �آل نا�شر �أن حزمة فعاليات �لوز�رة �لبتكارية 
ت�شم عدد� من �مل�شاريع �جلديدة و�حلافلة مب�شاركة �ملوظفني و�ملتعاملني 
وبالتعاون مع �ل�شركاء من �جلهات �حلكومية و�خلا�شة �إىل جانب م�شاركة 

طلبة �جلامعات و�ملد�ر�س.
�لدولة  �إم��ار�ت  مبختلف  �لبتكارية  فعالياتها  �شتنظم  �ل��وز�رة  �أن  و�أ�شاف 
بهدف �لو�شول �إىل �أكرب عدد من �مل�شتهدفني و�مل�شاركني �لأمر �لذي يعزز 
تعظيم  يف  ي�شهم  ومب��ا  كافة  �ملجتمع  فئات  ل��دى  �لبتكارية  �ملمار�شات  من 
�شهر  خلل  �شتطلق  �ل��وز�رة  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لبتكارية.  و�لكفاء�ت  �لقدر�ت 
لعقد  �ملختلفة  �لدولة  �إم��ار�ت  يف  �شتتجول  “�بتكار” �لتي  حافلة  �لبتكار 
خمترب�ت �لبتكار و�ل��دور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل لن�شر ثقافة �لبتكار 
م�شتهدفة يف مرحلتها �لأوىل موظفي و�شركاء �لوز�رة تليها �ملرحلة �لثانية 

حزمة  ب���اأن  و�أف���اد  �ل��ع��ام.  ط���و�ل  م�شتمر  ب�شكل  �ملتعاملني  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 
فعاليات �لوز�رة خلل �شهر �لبتكار تت�شمن كذلك �إطلق �ملرحلة �لثانية 
�ملو�طنني  “مهنة يف �شاعة” �ملوجه للطلبة  �لفاعلة و�لناجحة  �ملبادرة  من 
وظائف  ث���لث  م��ع  للتعامل  و�ف��رت����ش��ي��ة  حقيقية  جت��رب��ة  ع��ل��ى  ليطلعو� 
خمتلفة يف �لقطاع �خلا�س �لأمر �لذي يعزز من مد�ركهم نحو �ملهن �لتي 
م�شتهدفات  حتقيق  يف  ي�شهم  ومب��ا  للمو�طنني  �لهام  �لقطاع  ه��ذ�  يوفرها 
�لرئي�س  و�أو���ش��ح  ون��وع��ي��ا.  خا�شا  �هتماما  �ل����وز�رة  توليها  �لتي  �لتوطني 
�لفائزين  تكرمي  �أي�شا حفل  ت�شم  �ل��وز�رة  فعاليات  �أن  �لتنفيذي للبتكار 
�لتي ت�شم  �لب�شرية و�لتوطني للبتكار وهي �جلائزة  �ملو�رد  بجائزة وزير 
ن�شر ثقافة  ت�شتهدف  �لفئات لكل منها معايري و�شو�بط حمددة  عدد من 
�شركاء  �إىل جانب  و�ملتعاملني  �ملوظفني  �لبتكارية لدى كل من  �ملمار�شات 

�ل��وز�رة. ويتخلل �شهر �لإم��ار�ت للبتكار كذلك موؤمتر “ توطني 360 “ 
�ل��وز�رة خلل هذ� �ل�شهر باإمارة �لفجرية مب�شاركة ثلثة  �لذي �شتنظمه 
و�لثانوية  �لعايل  �لتعليم  مرحلة  من  �ملو�طنني  من  وطالبة  طالب  �آلف 
�لعامة �لذين �شي�شاركون يف عدد من �لدور�ت �لتدريبية �لتوجيهية وور�س 
يف  �لعمل  �شوق  ملرحلة  وفكرهم  مد�ركهم  لتعزيز  مبتكر  ب�شكل  �لتوعية 
�لقطاع �خلا�س. و�إىل جانب تلك �لفعاليات هناك م�شاريع �بتكارية �أخرى 
�لإم��ار�ت للبتكار” منها خمترب �لبتكار  “�شهر  �ل��وز�رة خلل  �شتنظمها 
ركائز  وملتقى  �ل��ذك��ي  و�لت�����ش��ال  �ل��ق��ان��وين  و�ل��ب��اح��ث  �مل�شتقبلية  و�مل��ه��ن 
و�إطلق �شالت �لبتكار يف مر�كز �شعادة �ملتعاملني وبنك �ملو�هب ومن�شة 
تو��شل و�خلر�ئط �لذكية �إىل جانب مبادرة �ل�شتقبال �لفرت��شي وعر�س 

�شيارة تو�شيل يف �لقرية �لعاملية يف دبي.

•• دبي-وام:

�آل  ب��ن ر����ش��د  ب��ن حممد  �أك��د �شمو �ل�شيخ ح��م��د�ن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل   ، مكتوم 
�لإمار�تي  �ل�شباب  يف  دولتنا  توليها  �لتي  �لثقة  �أن 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إمي��ان  من  تنبع 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، و�أخيه 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”،  “رعاه  دب��ي 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، باإمكانات �ل�شباب وقدرتهم 
على �مل�شاهمة يف �جناز �لأه��د�ف �لوطنية، م�شدد�ً 
���ش��م��وه ع��ل��ى �����ش����رورة خ��ل��ق �مل����ب����ادر�ت و�ل���رب�م���ج 
�لوطنية  �ل��ط��اق��ات  م��ن  �ل�شتفادة  كامل  لتحقيق 
�ل�شابة ملو�كبة روؤية �لقيادة ورفدهم بكل �لإمكانات 

و�ملو�رد �للزمة خللق م�شتقبل �أف�شل لهم.
وقال �شمو ويل عهد دبي: “ ت�شكل �شريحة �ل�شباب 
ركيزة �أ�شا�شية لدفع عجلة �لتقدم و�لتنمية يف كافة 
�مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �إىل  ن�شعى  وفيما  �ملجتمعات، 
ومتكينهم  وتاأهيلهم  �ل�شباب  يف  �ل�شتثمار  و�شعنا 
م�شرية  ��شتد�مة  ل�شمان  �أولوياتنا،  �شد�رة  �شمن 
جمال�س  دور  ���ش��م��وه  وث��ّم��ن   . و�لبناء”  �ل��ت��ط��وي��ر 
بدور  م�شيد�ً  �حلكومية،  �جل��ه��ود  دع��م  يف  �ل�شباب 
جمل�س دبي لل�شباب �ل�شابق يف تاأدية �ملهام �ملنوطة 
تبني  يف  �لفاعلة  وم�شاهمته  وج���ه،  �أك��م��ل  على  ب��ه 
�لإمارة  يف  بال�شباب  �ل�شلة  ذ�ت  �مل��ب��ادر�ت  وتطوير 
�لتوفيق  ���ش��م��وه  متمنياً  �مل��ا���ش��ي��ة،  �ل��ف��رتة  خ���لل 
للمجل�س �جلديد يف مو��شلة �لبناء على �ملكت�شبات 
�لتي حققها �ملجل�س �ل�شابق، وتعزيز دور �ملجل�س يف 
حتقيق �لأهد�ف و�لروؤى �لوطنية ومبا يعك�س ثقة 

�لقيادة �لر�شيدة يف قدر�تهم.
�مل��وؤ���ش�����ش��ة �لحتادية  �إع�����لن  ج���اء ذل���ك مب��ن��ا���ش��ب��ة 
لل�شباب، و�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي عن ت�شكيل 
من  و�مل��ك��ّون  لل�شباب،  دب��ي  ملجل�س  �لثالثة  �ل���دورة 

�شبعة �أع�شاء وقع عليهم �لختيار وفقاً ملوؤهلتهم 
حممد  خليفة  وه��م:  �لعملية  وخرب�تهم  �لعلمية 
���ش��امل �ل�����روم، ����ش���ارة ع��ب��د�ل��رح��م��ن �أح���م���د حممد 
�لأن�������ش���اري، و���ش��ع��ي��د ح��م��د�ن �ل��غ��اف��ري، و�شلمة 
حممد حثبور �لفل�شي، وعو�س ح�شن عبد�هلل �ملر، 
�لعبيد، ومرمي  �إبر�هيم  �أم��ان مل حممد  وم��رمي 

عبد�هلل حميد بالهول.
و�أعربت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شباب،  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
و�عتز�زها  فخرها  عن  لل�شباب  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شة 
و�لفعاليات  و�لأن�شطة  و�مل��ب��ادر�ت  �لبّناءة  بالأفكار 
عموماً  �ل�����ش��ب��اب  جم��ال�����س  نظمتها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة 
�لركيزة  كانت  و�لتي  �ل�شابقة،  �ل��دورة  ودبي خلل 
�لأ�شا�شية يف حتقيق �أهد�ف هذه �ملجال�س �لر�مية 
�إىل توفري من�شة مثالية ملعرفة طموحات �ل�شباب، 
و�مل�شاهمة  لتحقيقها،  �ملمار�شات  �أف�شل  ومناق�شة 
�لتنمية  م�����ش��رية  يف  دوره����م  وت��ف��ع��ي��ل  متكينهم  يف 
للأجيال  �أف�����ش��ل  م�شتقبل  و���ش��ن��اع��ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�أحد  هو  �ل�شباب  “دور  معاليها:  وقالت  �لقادمة. 
�لر�شيدة  قيادتنا  روؤى  لتحقيق  �لرئي�شة  �ملحركات 
وطموحات �شعبنا يف �لو�شول �إىل مر�تب متقدمة 
�أع�شاء  من  ونتطلع  �لعاملية،  �ملوؤ�شر�ت  جميع  على 
و�لتميز  و�لجن����از  م�شرية  مو��شلة  �ل����دورة  ه��ذه 
يف م�����ش��رية �ل��ع��م��ل �ل�����ش��ب��اب��ي، م��ن خ���لل توظيف 
م�شرق  م�شتقبل  ل�����ش��ن��اع��ة  �لإب���د�ع���ي���ة  ط��اق��ات��ه��م 
�لدورة  �أع�شاء  معاليها  ودع��ت  �لإم����ار�ت«.  ل��دول��ة 
�لثالثة من جمل�س دبي لل�شباب �إىل مو��شلة �لعمل 
وتعزيز  �ل�شباب  جمل�س  بعمل  ل��لرت��ق��اء  �ل����دوؤوب 
دوره يف �ملجتمع، متمنية لهم �لتوفيق و�لنجاح يف 

جميع �ملهام �لتي �شيقومون بها يف �لفرتة �ملقبلة.
�لأمني  �لب�شطي،  �هلل  عبد  �شعادة  �أك��د  جهته  م��ن 
�ل�شباب  �أن  دب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �ل��ع��ام 
�لإمار�تي يلعب دور�ً حمورياً يف دعم جهود �لقيادة 
كافة  على  م�شرق  غ��ٍد  م��لم��ح  لت�شكيل  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ل�شباب  جمال�س  �أن  �إىل  �شعادته  لفتاً  �مل�شتويات، 

و�شريحة  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني  �ل��رو�ب��ط  ت��ع��زز 
�لقيادة  �ل�شباب ومبا يتما�شى مع روؤية وتوجيهات 
لل�شطلع  وتاأهيلهم  دوره���م  بتفعيل  �ل��ر���ش��ي��دة 

باأدو�ر قيادية يف �مل�شتقبل«.
لل�شباب  دب����ي  جم��ل�����س  “ي�شم  �ل��ب�����ش��ط��ي:  وق�����ال 
�أبناء دبي، ونحن على ثقة باأنهم  نخبة و�ع��دة من 
���ش��ي��ك��ون��ون ع��ن��د م�����ش��ت��وى �ل��ت��ط��ل��ع��ات وح�����ش��ن ظن 
�لقيادة �لر�شيدة بهم و�شيعملون بكل �جتهاد وتفان 
ل�شنع �لفارق وحتقيق �لأهد�ف �ملرجوة، و�شتو��شل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي دعمها  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل���ع���ام���ة  �لأم�����ان�����ة 
�لإمكانات  ب��ك��اف��ة  ورف����ده  للمجل�س  �ل���لحم���دود 
على  ب����دوره  للقيام  �أم��ام��ه  �مل��ج��ال  لفتح  �ل��لزم��ة 
�أكمل لوجه و�مل�شاهمة �لفاعلة يف حتقيق طموحات 

�ل�شباب ونه�شة �لإمارة«.
�ملجل�س  �أع�شاء  بذلها  �لتي  �جلهود  �شعادته  وثمن 
�ملنجز�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ن  �أث��م��رت  و�ل��ت��ي  �ل�شابق 
ع��ل��ى �أر������س �ل���و�ق���ع، ودع����م �أه������د�ف ح��ك��وم��ة دبي 
و�شياغة  �ل��ق��ر�ر  �شناعة  يف  �ل�شباب  دور  بتعزيز 
ت�شت�شرف  �لتي  �ل�شرت�تيجية  و�ملبادر�ت  �خلطط 
�إىل  لل�شباب  �ملحلية  �ملجال�س  وت��ه��دف  �مل�شتقبل. 
�لحتادية،  �حلكومة  توجهات  مع  �ملو�ءمة  حتقيق 
من�شة  و�إي���ج���اد  لل�شباب”،  �لإم������ار�ت  و”جمل�س 
�حلكومية  و�جل����ه����ات  �ل�������ش���ب���اب  ب����ني  ل��ل��ت��و����ش��ل 
و�خلا�شة يف �لإمارة، و”جمل�س �لإمار�ت لل�شباب”، 
طموحاتهم  �إىل  للتعرف  �ل�شباب  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 
وتطوير  م�شتقبلهم،  تو�جه  قد  �لتي  و�لتحديات 
طموحاتهم  حتقيق  �إىل  تهدف  وم�شاريع  مبادر�ت 
و�حتياجاتهم. كما تهدف �ملجال�س �ملحلية لل�شباب 
�إىل تعزيز �لعمل �ل�شبابي يف كل �إم��ارة، من خلل 
ترجمة �لأجندة �لوطنية لل�شباب �إىل مبادر�ت على 
يف  �لتنفيذية  �ملجال�س  مع  بالتعاون  �لو�قع،  �أر���س 
�ملحلية  �ملجال�س  �أع�شاء  �شيعمل  حيث  �إم���ارة،  ك��ل 
�أف�شل �لدر��شات  �ل�شيا�شات �ملبنية على  على و�شع 
�لعاملية لتمكني �ل�شباب، فيما �شيتم �إ�شر�ك �ل�شباب 

يف تنفيذ تلك �ملبادر�ت.

»�ملـو�رد �لب�سريـة و�لتوطـني« تطلـق حزمـة مـن �مل�ساريـع يف �سهـر �لبتكـار 

•• اأبوظبي-وام:

�أربعة  باأبوظبي  و�لتحكم  �ملتابعة  م��رك��ز  يعر�س 
�أب��وظ��ب��ي للعلوم، وهي  �أن��ظ��م��ة ذك��ي��ة يف م��ه��رج��ان 
نظارة �لتعّرف على �لوجه، و�لتحاليل �لذكية على 
�لفيديو، و�شا�شة �لتعّرف على �لوجه ثلثي �لأبعاد، 
 face filtering for ونظام خا�س للأطفال 

.  I phone 8
وي��ق��ام �مل��ه��رج��ان ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س �أب��وظ��ب��ي، �شمن 

�إر�شاء  ب��ه��دف   ،2019 للبتكار  �لإم�����ار�ت  �شهر 
�لإب��د�ع وتر�شيخ ثقافة  ي�شهم يف دعم  بناء معريف 

�لبتكار.
و�أكد �شعادة �شعيد �شيف �لنيادي، مدير عام مركز 
�ملتابعة و�لتحكم، �لتابع للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�أبوظبي، �حلر�س على �مل�شاركة يف �لفعاليات �لتي 
ت���ري �حل�����ش��اد �ل��ع��ل��م��ي و�لإب����د�ع����ي، وت�����ش��ه��م يف 
نه�شة �لوطن، م�شري�ً �إىل �أهمية توعية �جلمهور 
�أجهزة �لروؤية �ملرئية، و�أهميتها �لأمنية  مبفاهيم 

و�خلدمية يف حفظ �لأمن و��شتقر�ر �ملجتمع.
�لدعم  وح��دة  رئي�س  �لكعبي،  عبيد  �شعيد  و�أو�شح 
�ملعرو�شة،  �لأن��ظ��م��ة  �أن  “�ملركز”،  يف  �مل���ي���د�ين 
��شطناعي  ذك��اء  من  �لع�شر  معطيات  مع  تتو�فق 
�أبوظبي  خ���ط���ة  م����ع  وت���ت���م���ا����ش���ى  وت���ك���ن���ول���وج���ي، 
و�ل�شرت�تيجية �لوطنية للبتكار لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة لتمكني جيل �لنا�شئة، من �لرتقاء 
�ملجالت،  �شتى  يف  مهار�تهم  و��شتثمار  بقدر�تهم 

وتعزيز ريادة �لدولة يف �لتناف�شية �لعاملية.

حمد�ن بن حممد : �ل�ستثمار يف �ل�سباب ومتكينهم يحتل �سد�رة �أولوياتنا

»�لرعاية �لجتماعية« و»�أ�سدقاء �لبيئة« يعزز�ن �لوعي و�ل�سلوك �لبيئي

»�ملتابعــة و�لتحكــم« يعــر�س �أربعــة �أنظمــة ذكيــة يف »�أبوظبــي للعلــوم«

ويل عهد �لفجرية ي�ستقبل �ملو�طنة عائ�سة �لظهوري

حاكم �لفجرية يت�سلم ن�سخة من ر�سالة �لدكتور�ة للباحثة مرمي �ليماحي

�أمطار غزيرة على ر�أ�س �خليمة

 44 من فرق �لدوريات �ملرورية و�سيار�ت �لإنقاذ تر�قب

�ن��ت�����ش��رت م��ا ي��ق��ارب 44 م��ن فرق 
�لدوريات �ملرورية و�شيار�ت �لإنقاذ 
ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  للقيادة  �لتابعني 
�لطرق  ر�أ������س �خل��ي��م��ة يف خم��ت��ل��ف 
�لد�خلية  و�مل��ن��اط��ق  و�ل��ت��ق��اط��ع��ات 
�لإم���ارة  م�شتوى  على  و�خل��ارج��ي��ة 
�لأودية  ب�شكل عام ومناطق جريان 
و�لتي  حت��دي��د�ً  �جلبلية  و�مل��ن��اط��ق 
ت�����ش��ه��د �إق����ب����اًل ك���ب���ري�ً م���ن �أف�����ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع و�ل���ع���ائ���لت ت���ز�م���ن���اً مع 

�لدفاع  يف  م�����ش��ادر  ح���ذرت  �ملباغتة 
�ل�شياحية  �ملناطق  مرتادي  �لأمني 
�ىل  �خل��روج  من  �ل�شيادين  و�أي�شا 
وطالبتهم   �ل�شيد  ملمار�شة  �لبحر 
ب�����اأخ�����ذ �حل���ي���ط���ة و�حل���������ذر وع�����دم 
ومو�جهة  ب����اأرو�ح����ه����م  �مل���ج���ازف���ة 

خماطر ل حتمد عقباها .

دوريات �ل�شرطة تر�قب :
�ل�شرطة  ج����ه����ود  ���ش��ع��ي��د  وع����ل����ى 

�ل�شديدة  و�ل��ري��اح  �لأم��ط��ار  هطول 
�لأو�شاع  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  ب��ه��دف   ،
وت���ق���دمي �ل���دع���م و�مل�������ش���ان���دة لكل 
�ل�شريع  ول��ل��ت��ع��ام��ل  يحتاجها  م��ن 
�أي ح��ادث م���روري نتيجة عدم  م��ع 
�أخ����ذ �ل��ب��ع�����س لح��ت��ي��اط��ات �لأم���ن 
تلك  ملثل  �رتيادهم  عند  و�ل�شلمة 
�مل��ن��اط��ق �خل��ط��رية ، و�ل��ع��م��ل على 
ت���ق���دمي �ل���ت���وج���ي���ه و�ل���ن�������ش���ح لهم 
وتاأمني حركة �ل�شري و�ملرور حلني 

•• راأ�س اخليمة- الفجر:

�أم�س  ي����وم  ���ش��ه��دت ر�أ�������س �خل��ي��م��ة 
����ش���ق���وط �أم������ط������ار ت������ر�وح������ت بني 
�مل��ت��و���ش��ط��ة و�ل��غ��زي��رة ع��ل��ى مناطق 

متفرقة من �لمار�ة .
�أن �لأم��ط��ار �لتي  �مل�����ش��ادر  وذك���رت 
هطلت كانت بكميات مياه كبرية يف 
�ملناطق �جلبلية مقارنة مع �ملناطق 
و  �جل���ري  وب��خ��ا���ش��ة  يف  �ل�شاحلية  
�ملناطق  �ل��و�ق��ع��ة يف  وغ��ل��ي��ل��ة  ���ش��ع��م 
�ملياه  جل��ري��ان  �أدى  مم��ا  �ل�شمالية 
بكثافة يف �لأودي��ة و�خل��ري�ن بينما 
�لرئي�شية  �ل���ط���رق  ب��ع�����س  �م�����لأت 
ت�شبب يف تعطيل حركة  باملياه مما 

�ل�شيار�ت لبع�س �لوقت .
�ل�شحب  ��شتمرت  �أم�س  وطو�ل يوم 
�ل�����ش��م��اء وتنذر  ت��غ��ط��ي  �ل��رك��ام��ي��ة 
بهطول �ملزيد من �لأمطار وهبوب 
�لذي  �ل�شيء  وه��و  �لن�شطة  �ل��ري��اح 
�لبحر  �أم���������و�ج  ل�����ش����ط����ر�ب  �أدى 

لرتفاع ليقل عن 8 �أمتار .
�ملناخية  �ل��ت��ق��ل��ب��ات  ل��ه��ذه  ون��ت��ي��ج��ة 

��شتقر�ر �لظروف �جلوية .
�للو�ء  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  وب����ن����اء�ً     
�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  عبد  علي 
ر�أ�������س �خليمة  ���ش��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د 
�شعيد  حممد  �لدكتور  �لعميد  قال 
�لعمليات  ع����ام  م���دي���ر  �حل���م���ي���دي 
ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �مل��رك��زي��ة 
�لفرق  ج��م��ي��ع  �أن  �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س 
�مل��ع��ن��ي��ة ب���اإ����ش���ر�ف ���ش��ب��اط �أك���ف���اء 
�مليد�ين  �ل��ت��و�ج��د  على  يحر�شون 
ملبا�شرة �لعمل باأنف�شهم وتوفري كل 
من  للجميع  و�لأم���ان  �لر�حة  �شبل 
باأول  �أوًل  �لأح����و�ل  متابعة  خ��لل 
�لد�خلية  وز�رة  لأه���د�ف  حتقيقاً   ،
�لإ�شرت�تيجية يف جعل �لطرق �أكر 
م�شتوى  �أعلى  وتقدمي  و�أماناً  �أمناً 
�جلودة  ملعايري  وفقاً  �خلدمات  من 
و�ل���ك���ف���اءة ، ع���رب ع���دم �ل��ت��ه��اون �أو 
معينة  فئة  م��ن  �ل�شادر  �ل�شتهتار 
�أماكن  يف  مبركباتهم  مبجازفتهم 
�شديدة  تكون  �لتي  �لأودي���ة  تقاطع 
�لقوة مما يوؤدي �إىل �جنر�ف �ملركبة 
�لناجتة  �لبليغة  �لإ���ش��اب��ات  ووق���وع 

عن هطول �لأمطار �لغزيرة، ف�شًل 
وت�شكيلها  �لأمطار  مياه  عن جتمع 
ونبه   ، ن�����ش��ب��ي��اً  ع��م��ي��ق��ة  ل���ب���ح���ري�ت 
�لأخ�����رية  خ���ط���ورة  �إىل  �حل��م��ي��دي 
ودخول �ملركبات �إليها ملا يعقب ذلك 
و�شعوبة  �ل�شقوط  �أو  �إجن��ر�ف  من 
�لتهاون  ع��دم  ل��ذ� يجب   ، �خل���روج 
�لتعليمات  �إت���ب���اع  وي��ج��ب  ذل���ك  يف 
تكفل  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ادرة  و�لتوجيهات 
����ش���لم���ت���ه���م، و����ش���ت���ت���ل���ق���ى غ���رف���ة 
حول  �جلمهور  �ت�شالت  �لعمليات 
على  و��شتف�شار�ت  م��لح��ظ��ات  �أي���ة 

�لرقمني 999 و 901 .
   ون��ّوه باأنه وقعت بع�س �حلو�دث 
من  م��ت��م��ن��ي��اً   ، �لب�شيطة  �مل���روري���ة 
ومرتادي  �مل��رك��ب��ات  ق��ائ��دي  جميع 
�مل���ن���اط���ق �جل��ب��ل��ي��ة و�ل����ربي����ة �أخ����ذ 
�لوقوف  وع����دم  و�حل�����ذر  �حل��ي��ط��ة 
جميع  ع��ل��ى  خ��ط��ر�ً  ت�شكل  ب�����ش��ورة 
�أخذ  و�شرورة  �لطريق  م�شتخدمي 
�أثناء  و�ل�شلمة  �لأم��ن  �حتياطات 
ق��ي��ادت��ه��م �مل��رك��ب��ات و�لب���ت���ع���اد عن 

�أماكن جتمع �لأودية و�ل�شيول .

�سرطة دبي توفر خدمة تق�سيط 
�ملخالفات �ملرورية عرب نور بنك

•• دبي - وام:

للمالية  �لعامة  �لإد�رة  يف  ممثلة   - دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  وق��ع��ت 
�ملخالفات  تق�شيط  خدمة  توفري  بنك” بهدف  “نور  مع  تفاهم  مذكرة   -
فو�ئد  دون  �لبنك  من  �ل�شادرة  �لئتمانية  �لبطاقات  خلل  من  �ملرورية 

وذلك ح�شب �ل�شروط و�للتز�مات بينهما.
�لعامة  �لإد�رة  مدير  ع��اب��د،  ب��ن  �شيف  حممد  �شيف  �لعميد  �مل��ذك��رة  وق��ع 
للمالية ب�شرطة دبي ، و�شامي �لعو�شي، نائب رئي�س تنفيذي �أول، �مل�شوؤول 
�لرئي�شي لإد�رة �لمتثال و�لت�شال ب� “نور بنك” ، وذلك بح�شور �لعميد 
حمدي �ل�شويدي، نائب مدير �لإد�رة �لعامة للمالية، وموظفي �لطرفني.

وتن�س �ملذكرة على �أن يتم تقدمي خدمة تق�شيط �ملخالفات �ملرورية لعملء 
�لقيادة  تطبيقات  يف  �ئتمانية  بطاقات  ��شتخد�مهم  طريق  عن  بنك  ن��ور 
و�شيتم  �لإم���ار�ت فقط،  د�خ��ل  �لإل��ك��رتوين  �ملوقع  �أو  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة 
عندما  �لئتمانية  �لبطاقات  حلاملي  �ملخالفات  تق�شيط  خدمة  تقدمي 
تكون قيمة �ملخالفات 500 درهم �أو �أكر و�شيتم �لدفع بالتق�شيط بفائدة 
عابد �أن توقيع �ملذكرة جاء بناًء على توجيهات  �بن  �لعميد  و�أكد   .%  0
�إىل �أن  من �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، م�شري�ً 
مذكرة �لتفاهم توفر قناة جديدة ومي�شرة للمتعاملني مع �شرطة دبي يف 
دفع �ملخالفات �ملرورية وتق�شيطها على �أن تكون �لقيمة �لأدنى للمخالفة 
500 درهم. و�أ�شار �إىل �أن �خلدمة تعترب �بتكارية من قبل �شرطة دبي يف 
�إطار خطتها �ل�شرت�تيجية يف �لتي�شري على �ملتعاملني، وحتقيق �ل�شر�كة 
مع �لقطاع �خلا�س، ويف �شبيل حتقيق �لهدف �ل�شرت�تيجي ل�شرطة دبي يف 

�إ�شعاد �ملجتمع عرب توفري �خلدمات �ل�شرطية عرب عدة قنو�ت ومنافذ.
و�شكر �لعميد �بن عابد “نور بنك” على حر�شه على �لتعاون �مل�شتمر مع 
�شرطة دبي لتوفري خدمات ت�شاهم يف �لتي�شري على �ملتعاملني، فيما ثمن 
ي�شاهم يف  دبي مبا  �شرطة  �مل�شتمر مع  و�لتعاون  �ل�شر�كة  �لعو�شي  �شامي 

توفري خدمات متنوعة �إىل متعاملي �لطرفني.

•• الفجرية- وام:

�ل�شيخ  ����ش���م���و  �����ش���ت���ق���ب���ل 
حم�����م�����د ب�������ن ح�����م�����د بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد 
مكتبه  يف  �م�س  �لفجرية 
ب������ال������دي������و�ن �لأم�����������ريي، 
ع�����ائ�����������ش�����ة �ل������ظ������ه������وري 
على  ح�شولها  مبنا�شبة 
جمل�س  رئ����ي���������س  و������ش�����ام 
�لوزر�ء لأف�شل معلم على 
م�����ش��ت��وى �ل����دول����ة وذل���ك 
�شمن ج��ائ��زة حم��م��د بن 
�حلكومي  ل�����لأد�ء  ر����ش��د 

�ملتميز.
عهد  ويل  ����ش���م���و  وه�����ن�����اأ 
عائ�شة  �ملعلمة  �ل��ف��ج��رية 
�لكبري  �لإجن�����������از  ع����ل����ى 
�ملجال  يف  ح��ق��ق��ت��ه  �ل����ذي 
�شموه  و��شتمع  �لتعليمي. 
�شرح  �إىل  �ل��ل��ق��اء  خ����لل 

�لتعليم  ط��رق  عن  موجز 
يف  �تبعتها  �لتي  �حلديثة 
�لجنليزية  �للغة  تعليم 
يف م��در���ش��ة ج��وي��ري��ة بن 
�حلارث للتعليم �لأ�شا�شي 
وح���ث���ه���ا  �ل������ف������ج������رية  يف 
ع����ل����ى ب��������ذل م�����زي�����د من 

�لنجاح  مل��و����ش��ل��ة  �جل��ه��د 
و�لتفوق �ملهني يف �لقطاع 

�لتعليمي.
بدورها، �شكرت �لظهوري 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
على  �ل���������ش����رق����ي،  ح����م����د 
�لد�ئم  وت�شجيعه  دع��م��ه 

ل���ل���م���وظ���ف���ني �مل���و�ط���ن���ني 
�للقاء،  ح�شر  �ملتميزين. 
�لزحمي،  ����ش���امل  ����ش���ع���ادة 
م���دي���ر م��ك��ت��ب ���ش��م��و ويل 
و�شندية  �ل��ف��ج��رية  ع��ه��د 
�ل�شماحي مديرة منطقة 

�لفجرية �لتعليمية.
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قال �لرئي�س �لكولومبي �إيفان دوكي �إن �لقو�ت �مل�شلحة قتلت زعيما 
يف  �أب��رم  �شلم  لتفاق  وفقا  �لقتالية  �لأع��م��ال  وق��ف  رف�س  متمرد� 

2016 مع �حلكومة.
و�ل��رج��ل �مل��ع��روف ب��ال���ش��م �حل��رك��ي رودي��رج��و ك��ادي��ت��ي ك��ان ع�شو� 
بارز� يف ف�شيل من �ملتمردين �ل�شابقني من جماعة �لقو�ت �مل�شلحة 
�ل�شلم  باتفاق  �للتز�م  رف�س  و�لذي  )ف��ارك(  �لكولومبية  �لثورية 

مع �حلكومة.
عملية  يف  مت  “�ليوم  مانيثالي�س  مدينة  يف  فاعلية  يف  دوك��ي  وق��ال 
حتييد �ملجرم �ملعروف بروديرجو كاديتي، �أحد �لرموز �لأكر رعبا 

يف �لإرهاب يف بلدنا«.
وقال وزير �لدفاع جيريمو بوتريو يف نف�س �لفاعلية �إن كاديتي كان 
من  ت�شعة  قتل  �أي�شا  ومت  جديدة  جماعة  لت�شكيل  �ملن�شقني  يجمع 
مقاتل   1800 قر�بة  ويوجد  �آخرين.  و�عتقال  �لع�شابات  مقاتلي 
قر�بة  وو�ف��ق  وح��دة.   30 ح��و�يل  على  منت�شرين  �ملن�شقني  يتبعون 
6000 مقاتل على �لتوقف عن  �أع�شاء فارك بينهم  �ألف من   13
�لآن كحزب  �لقتالية طبقا لتفاق �شلم. وتعمل �جلماعة  �لأعمال 
�شيا�شي له ع�شرة مقاعد يف �لكوجنر�س حتى 2026. وقاتلت فارك 
�حلكومة لأكر من خم�شة عقود. و�أودى �ل�شر�ع يف كولومبيا بحياة 

�أكر من 260 �ألف �شخ�س.

مت تتويج رئي�س �لكني�شة �لأرثوذك�شية �جلديدة يف �أوكر�نيا �ل�شقف 
�لقطيعة  بذلك  لتكتمل  �لأح��د،  مر��شم  خلل  بطريركا  �بيفانو�س 

مع �لكني�شة �لأرثوذك�شية �لرو�شية.
وخلل �ملر��شم �لتي ��شتمرت ثلث �شاعات يف يف كاتدر�ئية �لقدي�شة 
�نتخبه  بعدما  للكني�شة  بطريركا  �بيفانيو�س  تتويج  مت  �شوفيا، 
�لبالغ  �جلديدة  �لكني�شة  ورئي�س  �ملا�شي.  �لعام  نهاية  يف  �لأ�شاقفة 
يف  �لديني  رو�شيا  نفوذ  معار�شي  �أ�شد  من  عاما  �أربعني  �لعمر  من 
�أوكر�نيا و�شاهم يف تنظيم م�شاعد�ت �إن�شانية للجي�س يف قتاله �شد 
�حلركات �لنف�شالية �ملدعومة من مو�شكو. ح�شر �ملر��شم �لرئي�س 
�آخ��رون. وو�شف بورو�شنكو  �لأوك��ر�ين برتو بورو�شنكو وم�شوؤولون 
مر��شم �لأحد باأنها “��شتكمال” لعملية قيام �لكني�شة �جلديدة، كما 

نقل عنه �لتلفزيون �لأوكر�ين �لر�شمي.
وكان بطريرك �لق�شطنطينية �مل�شكوين برثلماو�س �لول وقع مطلع 
كانون �لثاين/يناير �ملا�شي �لقر�ر �لر�شمي باإن�شاء كني�شة �أوكر�نية 

م�شتقلة عن �لكني�شة �لرو�شية.
�لعامل  يف  للرثوذك�س  �ل��روح��ي  �لزعيم  �لول،  برثلماو�س  و�أع��ل��ن 
ومقره ��شطنبول، يف ت�شرين �لأول/�أكتوبر 2018 �لقر�ر �لتاريخي 
�أثار غ�شب  �أوكر�نيا، ما  �أرثوذك�شية م�شتقلة يف  بالعرت�ف بكني�شة 
وقطعت  “�ن�شقاقاً”  �عتربته  ما  ��شتنكرت  �لتي  �لرو�شية  �لكني�شة 

علقتها مع �لق�شطنطينية جر�ء ذلك.

�أعلنت �حلكومة �لأ�شرت�لية �أم�س �أنه لن يكون هناك قريبا �أي �أطفال 
يف خميمات �حتجاز �ملهاجرين بجزيرة ناورو يف �ملحيط �لهادي.

�أربعة �أطفال  �آخر  �إن  �ل��وزر�ء �شكوت موري�شون يف بيان  وقال رئي�س 
من طالبي �للجوء يف �ملخيمات �لتي يديرها �لأ�شرت�ليون يف ناورو 

تقدمو� جميعا بطلبات لإعادة توطينهم يف �لوليات �ملتحدة.
كوملان  ديفيد  �لهجرة  وزي��ر  م��ع  م�شرتك  بيان  يف  موري�شون  وق��ال 
�لتعامل مع  �أو مت  ن��اورو  �لآن من  ُنقل  “كل طفل طالب جل��وء قد 
�لهجرة  �شيا�شة  ملغادرة �جلزيرة«. ومبوجب  طلبه وله م�شار و��شح 
يف  �عرت��شهم  يتم  �لذين  �للجوء  طالبي  �إر���ش��ال  يتم  �أ�شرت�ليا،  يف 
غينيا  بابو�  يف  �ملخيمات  �إىل  للبلد  للو�شول  حماولة  �أثناء  �لبحر 
�جلديدة وناورو. وتن�س �لقو�عد على عدم �إمكانية �إعادة توطينهم 
�أن  �إىل  �حتجازهم  ويتم  لجئون،  �أنهم  تبني  �إذ�  حتى  �أ�شرت�ليا،  يف 
ديارهم. وتوقفت  �إىل  �لعودة  يو�فقون على  �أو  �أخ��رى  دول��ة  تقبلهم 
�أرق����ام �ل��لج��ئ��ني �ملحتجزين يف  ب�����ش��اأن  ب��ي��ان��ات  �أ���ش��رت�ل��ي��ا ع��ن ن�شر 
حقوق  ع��ن  وم��د�ف��ع��ون  �ملحلية  �لإع���لم  و�شائل  وت��ق��ول  �ملخيمات. 

�للجئني �إن هناك نحو �ألف لجئ هناك حاليا.

عوا�شم

بوجوتا

كييف

ملبورن

ليكود ي�ستغل �سورة لرت�مب 
ونتنياهو يف �لدعاية �لنتخابية 

•• تل اأبيب-رويرتز:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  للرئي�س  ���ش��ورة  عليها  �شخمة  دع��ائ��ي��ة  ل��وح��ة  ترتفع 
نتنياهو  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  وي�شافح  يبت�شم  وهو  تر�مب 
يف �أحد �لطرق �لرئي�شية �ملوؤدية �إىل مدينة تل �أبيب �شمن حملة �لدعاية 

�لنتخابية يف �شبيل فوز نتنياهو بفرتة �أخرى.
جتاه  �ل�شارمة  �شيا�شاته  ب�شبب  �إ�شر�ئيل  يف  بال�شعبية  ت��ر�م��ب  ويحظى 
�ل�شفارة  بنقل  �أي���ار  مايو  �ت��خ��ذه يف  �ل��ذي  و�ل��ق��ر�ر  و�إي���ر�ن  �لفل�شطينيني 
لإ�شر�ئيل  عا�شمة  بها  �ع��رتف  �لتي  �لقد�س  �إىل  �أبيب  تل  من  �لأمريكية 

ليغري بذلك وجه �ل�شيا�شة �لأمريكية �ملعمول بها منذ فرتة طويلة.
باللغة �لعربية وذلك يف  �آخر”  “نتنياهو. يف �شباق من نوع  وُكتبت عبارة 
�نتقاد خل�شوم رئي�س �لوزر�ء يف �لنتخابات �لوطنية �ملقررة يف �لتا�شع من 
�للوحة  نتنياهو  �إليه  ينتمي  �لذي  ليكود  ��شم حزب  ويزين  ني�شان.  �أبريل 
با�شم  متحدث  ي��رد  ومل  �مل��زدح��م.  �ل�شريع  �آي��ال��ون  طريق  يف  ترتفع  �لتي 
�حلزب على �شوؤ�ل لرويرتز عما �إذ� كان �لبيت �لأبي�س قد �أجاز ��شتخد�م 

�ل�شورة.
ونتنياهو هو �لأوفر حظا للفوز بالنتخابات لكن ��شتطلعات �لر�أي ت�شري 
بيني جانت�س، يحقق  �ل�شابق  �أ�شر�س خ�شومه، وهو �جل��ر�ل  �أح��د  �أن  �إىل 
مكا�شب. ويو�جه رئي�س �لوزر�ء �تهامات حمتملة يف ثلث ق�شايا للك�شب 
حملة  باأنها  �لتحقيقات  وو�شف  خمالفة  �أي  �رتكاب  وينفي  �مل�شروع.  غري 

��شطهاد.

دعم �لرئي�س �لرتكي لنظريه �لفنزويلي »�إيدي�ل�جيا«  

تركيا على خطى فنزويل فهل يو�جه �أردوغان م�سري مادورو؟

�ختيار �ساد�س رئي�س يف �ل�سلفادور منذ 1992

�لتي  �لأ�شباب  �لعديد من  ثمة  �أن  بيد  �ليوم.  فنزويل 
جتعل �ملعار�شة �لرتكية عاجزة عن �تخاذ موقف م�شابه 

ملا حدث يف فنزويل«. 

�سعف �ملعار�سة 
وي��و���ش��ح �ل��ب��اح��ث �أن غ���و�ي���دو، �ل���ذي ي��و�ج��ه م����ادورو، 
�لنقي�س  كاريزما، وعلى  �شاب وجريء وميلك  مناف�س 
ت��رك��ي��ا، فقو�نني  �مل��ع��ار���ش��ة حتت�شر يف  ف���اإن  ذل���ك  م��ن 
�لأحز�ب �ل�شيا�شية �لرتكية جتعل كل حزب ديكتاتورية 
يقودها زعماء �حلزب دون خوف من �مل�شاءلة �إذ� ف�شلو� 

يف حتقيق �أهد�ف حركاتهم.
حزب  زع��ي��م  بهجلي  دول���ت  يفتقر  �مل��ث��ال،  �شبيل  فعلى 
�حلركة �لقومية �لرتكي �إىل �لكاريزما، وقاد حزبه �إىل 
ف�شله  وللتعوي�س عن  �لنتخابية،  �لهز�ئم  �شل�شلة من 
يف حتقيق �أي �نت�شار�ت يف ��شتطلعات �لر�أي، حتالف 
مع �أردوغان، وتخلى عن �أي �شلطة و�كتفى بالف�شلت 

�لتي يرميها له �أردوغان. 
�ل�شعب  حزب  زعيم  �أوغلو  كليجد�ر  كمال  يكون  ورمب��ا 
�أك����ر ع��ق��لن��ي��ة ول��ك��ن��ه ي��و�ج��ه �شل�شلة  �جل��م��ه��������������وري، 
عم�������ره،  م��ن  �ل�شبعني  يف  ولأن����ه  كب������رى،  �إخ��ف��اق��ات 
�ل�شباب،  �ل��زع��م��اء  م��ث��ل  �لأت�����ر�ك  ح�شد  عليه  ي�شعب 
من�ش����غًل  �أ�شب�������ح  بهجلي،  م��������ع  �حل�������ال  هو  وكم������ا 
�ملجتمع  عن  ومنف�ش�������ًل  حزبه  د�خل  بال�شلطة  ج��������د� 

�لرتكي �لأو�شع. 
�ل��ت��ي �نف�شلت ع��ن ح���زب �حلركة  �أك�����ش��ر  �أم���ا م���ري�ل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

قال �لباحث مايكل روبن، �مل�شت�شار �ل�شابق للبنتاغون، 
�إن بقاء �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان يف �حلكم 
�ق��ت�����ش��ادي على  �ن��ه��ي��ار  �إىل  ت��رك��ي��ا  �شيقود  �آخ���ر  ع��ق��د�ً 
�إىل �أنه �إذ� قرر �لأتر�ك  نحو ما تعانيه فنزويل، لفتاً 
�ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ون ل�شتعادة  �ل����ذي م��ه��ده  �ل��ط��ري��ق  �ت��ب��اع 
�شيو�جه  �أردوغ���ان  ف��اإن  �لقانون،  وحكم  �لدميقر�طية 
ن��ي��ك��ول���س م����ادورو �لذي  م�شري �ل��رئ��ي�����س �ل��ف��ن��زوي��ل��ي 

ي�شغط عليه �ملجتمع �لدويل للتنحي عن �ل�شلطة. 
و�أ�شار روبن، يف مقال ب�شحيفة “و��شنطن �إكز�مير”، 
�إىل �أن دوًل قليلة د�فعت عن مادورو بعد رف�شه �لتنحي 

يف نهاية فرتة رئا�شته �ل�شهر �ملا�شي.
ويطالب مادورو بولية ثانية بناًء على نتائج �نتخابات 
د�خل  �ملر�قبني  معظم  لكن  �ملا�شي،  )�أي���ار(  مايو   20
�ل�شتطلعات  ت��ل��ك  رف�������ش���و�  وخ���ارج���ه���ا،  ف���ن���زوي���ل 

باعتبارها معيبة وباطلة. 

�أزمة فنزويال 
ومنع مادورو، بطريقة �أو باأخرى، معظم �أحز�ب �ملعار�شة 
عن  �لفنزويليني  غالبية  �متنعت  ولذلك  حتديه،  من 
�أن  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �لناحية  م��ن  ذل��ك  ويعني  �لت�شويت، 
موؤقتاً  رئ��ي�����ش��اً  ف��ن��زوي��ل  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �جلمعية  ت��خ��ت��ار 
رئي�س  غو�يدو،  خ��و�ن  �ختري  وبالفع  خليفته،  لختيار 
�جل��م��ع��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة، و�ع���رتف���ت ب��ه �ل���ولي���ات �ملتحدة 
و�ل����دول �لأوروب���ي���ة، وع���دد م��ت��ز�ي��د م��ن ب��ل��د�ن �أمريكا 

�للتينية، باعتباره حاكماً �شرعياً للبلد. 
ولكن لتز�ل دول مثل �ل�شني، ورو�شيا، و�ير�ن، وكوبا، 
وكوريا �ل�شمالية، وتركيا تدعم نظام مادورو، وبح�شب 
و�لديكتاتوريات  �ل�شيوعية  �ل���دول  تاأييد  ف���اإن  روب���ن، 
�ملعادية للغرب ملادورو لي�س مفاجئاً، فرو�شيا و�إير�ن ل 
مليني  و�أن  جماعة،  حافة  على  فنزويل  ب��اأن  تهتمان 
ولكنهما  �مل��ج��اورة،  كولومبيا  �إىل  يفرون  �لفنزويليني 

تلتم�شان �لعذر لأي نظام حكم يعادي �لغرب. 
ويقول روبن: “يدعم �لزعيم �لرو�شي فلدميري بوتني 
و�ملر�شد �لأعلى �لإير�ين على خامنئي نظام مادورو يف 
�إىل دعم نظام  فنزويًل للأ�شباب نف�شها �لتي دفعتهما 
�لفنزويلي  لل�شعب  �ُشمح  و�إذ�  �شوريا،  يف  �لأ���ش��د  ب�شار 
بامل�شاركة بر�أيه فاإن �أي قاعدة ع�شكرية رو�شية �شتكون 

خارج �لنقا�س«. 

�أردوغان و�لإخ��ن �لإرهابيني 
وي�������ش���ف �ل���ب���اح���ث دع�����م �أردوغ������������ان ل���ن���ظ���ام م�������ادورو 
ب�”�إيديولوجي” يف �لبد�ية، فتوطدت �لعلقة �مل�شرتكة 

�لعلقة  �ملتبادلة، وتر�شخت  بالزيار�ت  �لرئي�شيني  بني 
ع��ل��ى ك��ر�ه��ي��ت��ه��م��ا �مل��ت��ب��ادل��ة ل��ن��ف��وذ �ل���ولي���ات �ملتحدة، 
بعد  �لعاملي  �لنظام  على  �لغربية  �لليرب�لية  و�لهيمنة 

�حلرب �لعاملية �لثانية. 
وتبنى مادورو و�أردوغان �لإيديولوجيات �لتي �شعت �إىل 
تغيري جذور ثقافات وجمتمعات بلدهم ب�شكل �أ�شا�شي، 
فتطلع مادورو �إىل ثمار �لثورة �لبوليفارية �ل�شرت�كية 
كان  �ل��ذي  ت�شافري  هوغو  �لر�حل  �لرئي�س  بد�أها  �لتي 
�إعادة  �ملعلن لأردوغ��ان فهو  �مل�شروع  �أما  نائبه.  م��ادورو 
لي�س على طريقة  �لرتكي، ولكن  �ملجتمع  �إحياء تدين 
�لإ�شلم �لأنا�شويل �لتقليدي، ولكن على نهج �لإخو�ن 
�لإره��اب��ي��ني. وروج����ت و���ش��ائ��ل �لإع����لم �ل��رتك��ي��ة �لتي 

يهيمن عليها �أردوغان ها�شتاغ “نحن مع مادورو«. 
يدفعه  �شابقيه  م��ن  �أردوغ����ان  خ��وف  �أن  �لباحث  وي��رى 
مرة �أخرى �إىل تاأييد �أ�شو�أ ديكتاتوريات �لعامل، وليز�ل 
للرئي�س  �ل��ر���ش��م��ي  و����ش��ن��ط��ن  دع���م  ي�شتنكر  �أردوغ������ان 
�أردوغ����ان  لأن  خ��ا���ش��ًة  �ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �مل�����ش��ري 
ك���ان ي��ت��ق��ا���ش��م م���ع �لإخ������و�ين �مل���ع���زول حم��م��د مر�شي 

�لإيديولوجية نف�شها. 
و�نطلقت �شر�رة �لأزمة �حلالية يف فنزويل من �لرف�س 
�ملحلي و�لدويل للعرت�ف بالنتخابات �ملعيبة يف ظل 
وت�شابهت  �لق��رت�ع.  وتزوير  للمعار�شة  �حلكومة  قمع 
يف ذلك مع �أردوغان �لذي ��شتخدم �لأدو�ت و�لتكتيكات 
نف�شها، �لتي �عتمدها ت�شافيز و�لآن مادورو، للتلعب 
ب��الن��ت��خ��اب��ات، وي��ظ��ه��ر �لأم����ر ب�����ش��دة يف �ع��ت��ق��ال قادة 
�لأت��ر�ك مثل �شلح �لدين دمريطا�س زعيم  �ملعار�شة 
و�لذي  ل��لأك��ر�د  �مل���و�يل  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل�شعوب  ح��زب 

يتمتع ب�شخ�شية كاريزمية. 

�قت�ساد على حافة �لهاوية
قر�بة خم�شة  منذ  تركيا  على  �أردوغ���ان  �شيطرة  ورغ��م 
�لنجاح  بع�س  �لرتكي  �لقت�شاد  وحتقيق  ع��ام��اً،  ع�شر 
يقرتب  �لقت�شادية،  �لإ���ش��لح��ات  بف�شل  �ل��ب��د�ي��ة  يف 
�لق��ت�����ش��اد �ل��رتك��ي �لآن م��ن ح��اف��ة �ل��ه��اوي��ة، تر�جعت 
�شركات  �أدنى م�شتوياتها، و�شنفت  �إىل  �لعملة �لرتكية 
باعتبارها  �ل��رتك��ي��ة  �ل�����ش��ن��د�ت  �خل��ارج��ي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
يعد  ومل  فيها”،  مرغوب  “غري  �أو  �ملخاطر”  “عالية 
ي�شادر  �إذ  تركيا،  يف  �ل�شتثمار�ت  على  ينطبق  �لقانون 
�ملناف�شني  ممتلكات  على  �ل�شر�ئب  ويفر�س  �أردوغ���ان 

�ل�شيا�شيني. 
ويقول �لباحث: “رمبا تبدو حالة تركيا �لآن �أف�شل من 
فنزويل يف �لوقت �لر�هن، ولكن بقاء �لرئي�س �لرتكي 
�آخ��ر م��ن �لزمن  رج��ب طيب �أردوغ����ان يف �حلكم ع��ق��د�ً 
�شيقود تركيا �إىل �لنهيار �لقت�شادي �لذي تعاين منه 

لكل مئة �ألف ن�شمة، و�حدة من �لدول �لتي ت�شهد �أعلى 
م�شتوى من �لعنف يف �لعامل خارج �إطار �لنز�عات.

وما ز�ل حو�ىل 54 �ألف من عنا�شر ع�شابتني نا�شطني 
)17 �ألفا يف �ل�شجون حاليا(. وهم يبثون �لرعب يف بلد 

•• �شان �شلفادور-اأ ف ب:

رئي�س  �شاد�س  لختيار  �ل�شلفادور  يف  �لناخبون  ي�شوت 
للبلد منذ 1992 عندما �نتهت �حلرب �لأهلية �لتي 

��شتمرت 12 عاما يف بلدهم.
�ل�شابعة  �ل�شاعة  عند  �أب��و�ب��ه��ا  �لق���رت�ع  م��ر�ك��ز  وتفتح 
فيها  يتناف�س  �لتي  �لنتخابات  لهذه  غ(  ت   13،00(
�ل�شيا�شية،  �ل�شاحة  على  جديد�ن  مر�شحان  خ�شو�شا 
ل��ل��ف��وز ب��ولي��ة رئ��ا���ش��ي��ة م��ن خم�س ���ش��ن��و�ت غ��ري قابلة 
للر�أي ن�شرت  ��شتطلعات  �آخر  نتائج  للتجديد، ح�شب 

قبل �أ�شبوعني.
�لرئي�شيني  �ملتناف�شني  �أن  �ل�شتطلعات  ه��ذه  وتفيد 
ه��م��ا رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة �ل��ع��ا���ش��م��ة �ل�����ش��اب��ق ن��اي��ي��ب بوكيلي 
�ل���ذي تر�شح حت��ت ر�ي���ة �حل���زب �ملحافظ  )37 ع��ام��ا( 
�لأعمال  ورجل  �لوحدة”،  �أجل  من  �لكبري  “�لتحالف 
“�لتحالف  م��ن  ع��ام��ا(   42( كاييخا  ك��ارل��و���س  �ل���ري 
ي�شكل  �ل���ذي  �ليميني  �حل���زب  �لوطني”  �جل��م��ه��وري 

�لغالبية يف �لربملان.
فار�بوندو  “جبهة  �لي�شاري �حلاكم  �أما مر�شح �حلزب 
�ل�شابق  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �لوطني”  للتحرير  م��ارت��ي 

عقد  بعد  �لثالثة  �ملرتبة  يف  حل  فقد  مارتينيز،  هوغو 
من حكم حركة �لتمرد �ل�شابقة.

�لناخبني  ن�شف  �أن  �إىل  �ل����ر�أي  ����ش��ت��ط��لع��ات  وت�����ش��ري 
�مل�شجلني �لبالغ عددهم نحو 5،2 مليني، �شي�شوتون 
لبوكيلي من �أجل ك�شر دو�مة عنف �لع�شابات �مل�شلحة 

و�لبوؤ�س.
�مل�شروبات  ت��ن��اول  �أو  ب��ي��ع  م��ن  �ل�����ش��ل��ف��ادوري��ون  وم��ن��ع 

�لكحولية منذ م�شاء �جلمعة، مبنا�شبة �لنتخابات.
يفرت�س �أن تنظيم دورة ثانية للقرت�ع بني �ملر�شحني 
يف  �لأ���ش��و�ت  م��ن  �لكرب  �ل��ع��دد  على  يح�شلن  �للذين 
�أي مر�شح على  �إذ� مل يح�شل  �آذ�ر/مار�س،  �لعا�شر من 

�لغالبية �ملطلقة �لأحد.
�ل�شيا�شية  �ل�شاحة  على  �مل�شاغب  بوكيلي  فوز  ويف حال 
يف �لبلد، �شيكون عليه بناء حتالف مع �حلزب �ليميني 
�لذي ي�شكل �لغالبية يف �لربملان ليتمكن من �حلكم حتى 

�لنتخابات �لت�شريعية �ملقبلة يف 2021 على �لأقل.
�لرئي�س  ���ش��ي��و�ج��ه��ه  �ل����ذي  �لأول  �ل��ت��ح��دي  و���ش��ي��ك��ون 
�أودى ب  �ل���ذي  �لإج��ر�م��ي��ة  �ل��ع�����ش��اب��ات  ع��ن��ف  �ملنتخب 

3340 �شخ�شا يف �لبلد �لعام �ملا�شي.
 51 فيها  �لقتل  جر�ئم  معدل  يبلغ  �لتي  و�ل�شلفادور 

�لقومية لت�شكيل حزب �خلري، فخيبت �لآمال �أي�شاً يف 
��شتطلعات �لر�أي، وتلعب ب�شكل متز�يد دور �ملعار�شة 
تقوي�س  يف  �أردوغ���ان  جنح  نف�شه،  �لوقت  ويف  �ملو�لية. 
زع��ي��م��ه �شلح  ب��اع��ت��ق��ال  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي،  �ل�شعب  ح���زب 
�ل�شحفية  �ل��ب��ي��ان��ات  ورغ���م جميع  دم��ريت��ا���س،  �ل��دي��ن 
�ل�شعب  حزب  �أع�شاء  يتمكن  مل  �حل��زب  �أ�شدرها  �لتي 
�لدميقر�طي من تنظيم �حتجاجات يف �ل�شو�رع باأعد�د 

كبرية. 

على خطى فنزويال 
�ل�شيا�شية  �لأح�����ز�ب  مت��ك��ن��ت  �إذ�  �أن����ه  �ل��ب��اح��ث  يعتقد 
فاإن  �ل��زع��م��اء،  م��ن  جديد  جيل  �حت�شان  م��ن  �لرتكية 
�لنتخابات،  يف  �لد�ئ�������م  �لف�ش�������ل  ي��ك��ون  ل��ن  �إرث��ه��م 
و�ش�توفر �لأ�شباب �لتي جتعل �أردوغ��ان ي�شعر باخلوف، 
�ل�ش���ارع  �إىل  ل��ل��ن��زول  م�����ش��ت��ع��دون  �لأت������ر�ك  ك���ان  و�إذ� 
يف  فعل  كما  منها،  ي��ع��اين  �ل��ت��ي  �لن��ت��ه��اك��ات  ملو�جه������ة 
�لأرج����ح  على  فاإنهم   ،2013 جيزي  م��ي��د�ن  �أح���د�ث 
على  �أردوغ������ان  يجرب  �أن  �ش����اأنه  من  زخماً  �شيكت�شبون 

مو�جه������ة م�شتقبله. 
ويختتم �لباحث قائًل: “ي�شتمتع �أردوغان �لآن ب�شعف 
�مل��ع��ار���ش��ة، ول��ك��ن��ه حم��ق يف �ل�����ش��ع��ور ب��ال��ق��ل��ق، لأن���ه �إذ� 
�لفنزويليون  مهده  �ل��ذي  �لطريق  �تباع  �لأت���ر�ك  ق��رر 
�أردوغان  ف��اإن  �لقانون،  وحكم  �لدميقر�طية  ل�شتعادة 
�شيو�جه م�شري مادورو، ويجد نف�شه فجاأة وحيد�ً، بعد 

�أن تخلى عنه �حللفاء �لدوليون«. 

يقومون فيه بعمليات �بتز�ز وتهريب خمدر�ت وقتل.
�إىل  و�ليمينية  �لي�شارية  �ل�شابقة  �حل��ك��وم��ات  وجل���اأت 
خمتلف �لو�شائل من �لقمع �إىل �لتفاو�س مع �لع�شابات 

�لإجر�مية لكنها مل تتمكن من �لق�شاء عليها.

حليف بول�سونارو رئي�سًا ملجل�س �ل�سيوخ �لرب�زيلي 
•• برازيليا-اأ ف ب:

تخللتها  �ل�شيوخ يف ختام جل�شة  ملجل�س  رئي�شاً  بول�شونارو  �لرب�زيلي جايري  �لرئي�س  �نتخب حليف 
�ألكولومربي )41 عاماً( رئي�شاً ملجل�س  �أن كانت بد�أت �جلمعة. وياأتي �نتخاب د�فيد  �لفو�شى بعد 
�ل�شيوخ بعد جتديد رئا�شة رودريغو مايا ملجل�س �لنو�ب. و�لرجلن يدعمان رئي�س �لبلد �ليميني 
�لليرب�يل”  “�لجتماعي  حزبه  ميلك  ول  �لثاين/يناير،  كانون  من  �لأول  يف  مهامه  ت��وىل  �ل��ذي 
�لغالبية يف �لربملان. و�ألكولومربي متحّدر من ولية �أمابا )�شمال( �لو�قعة على �حلدود مع غويانا 
�لفرن�شية، وينتمي �إىل �حلزب �لدميوقر�طي �لرب�زيلي من ميني �لو�شط. و�نتخب يف ختام جل�شة 
�إج��ر�ء�ت �لت�شويت �جلمعة  81 يف �ل��دورة �لأوىل. و�نطلقت  42 �شوتاً من  غري �عتيادية بغالبية 
و�أر�دت  �ل�شبت ب�شبب �خللف على طريقة �لق��رت�ع.  �ل�شيوخ عمله، لكن عّلقت  بعدما بد�أ جمل�س 
�لغالبية �أن يكون �لت�شويت علنياً، لي�شدر قا�ٍس يف �ملحكمة �لعليا ليل �جلمعة قر�ر�ً ين�ّس على �شرية 

عملية �لقرت�ع.

�لأي��ام �لأخرية،  �مل�شوؤولني يف  �لعديد من  �ق��رتح 
بينهم وزي���ر �خل��ارج��ي��ة ج��ريمي��ي ه��ان��ت، بهدف 
�إف�شاح �ملجال �أمام �لتو�شل �ىل �تفاق. وقالت ماي 
�أي�شاً �إنها تريد “حّلً بر�غماتياً” لربيك�شت، قد 
رف�س  بعد  �لربملانية  �لغالبية  مو�فقة  ينال  ل 
يناير  �لثاين  كانون  منت�شف  يف  �لعموم  جمل�س 
�ل��ذي مت  �خل��روج  �تفاق  �شاحقة  غلبية  باأكثريي 

�لتو�شل �إليه يف ت�شرين �لثاين نوفمرب.
�ملحافظ  �لنائب  �قرت�ح  �لثلثاء  �لنو�ب  و�عتمد 
غ���ر�ه���ام ب���ر�ي���دي �ل����ذي ح��ظ��ي ب��دع��م �حلكومة 
�أي�شاً. وين�س هذ� �لقرت�ح على “تد�بري بديلة” 

•• لندن-اأ ف ب:

ماي  ت��ريي��ز�  �لربيطانية  �ل����وزر�ء  رئي�شة  �أّك���دت 
�لوقت  يف  بريك�شت  تنفيذ  ع��ل��ى  “ت�شميمها” 
�ملحّدد يف 29 �آذ�ر مار�س، و�حل�شول على تنازلت 
�ت��ف��اق �خل����روج، رغ��م رف�س  م��ن بروك�شل ح��ول 
مقال  ويف  �لتفاو�س.  �إع���ادة  �لقاطع  �لأوروب��ي��ني 
ن�شر �لأحد يف �شحيفة “�شند�ي تلغر�ف”، كتبت 
تنفيذ  على  “م�شممة  �إن��ه��ا  �ملحافظة  �مل�����ش��وؤول��ة 
بريك�شت، وعلى تنفيذه يف وقته يف 29 �آذ�ر/مار�س 
و��شتبعدت ماي �إرجاء بريك�شت مثلما   .»2019

عن �تفاق “�شبكة �لمان” �لذي يهدف �إىل تفادي 
عودة حدود فعلية بني مقاطعة �إيرلند� �ل�شمالية 
�لت�شويت،  ذلك  وبعد  �لإيرلندية.  و�جلمهورية 
�ملفاو�شات  فتح  �إع����ادة  رغبتها  ع��ن  م��اي  �أع��ل��ن��ت 
م��ع �لحت����اد �لأوروب������ي، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن رف�س 
و�أك��دت يف  �لقاطع لذلك حتى �لآن.  �لأوروب��ي��ني 
�إىل  عودتها  حني  �أنها  على  تلغر�ف”  “�شند�ي 
�لعظمى  بريطانيا  �أج��ل  “من  �شتقاتل  بروك�شل 
بتعديل  م�شّلحة  و���ش��اأك��ون  �ل�شمالية،  و�إي��رل��ن��د� 
جديد و�أفكار جديد وعزمية جديدة للعمل على 

حّل بر�غماتي لتنفيذ بريك�شت«.

ماي »م�سممة« على تنفيذ بريك�ست يف �لوقت �ملحدد 

فر�ست وز�رة �خلز�نة �لأمريكية عق�بات على مزود �آخر

�أمريكا ح�سمت �أمرها...ل �سماء �سديقة لـ »ماهان �إير« �لإير�نية
�شربة قوية لإي��ر�ن.  وكان �لنظام 
�لإير�ين يعتمد تقليدياً على �شبكات 
مقر�ً  �أمل��ان��ي��ا  تتخذ  �ل��ت��ي  �ل��ت��وري��د 
�لتكنولوجيا  ع��ل��ى  للح�شول  ل��ه��ا 
مزدوجة �ل�شتخد�م �لتي حتتاجها 
يف بر�جمها �ل�شاروخية و�لنووية. 
و�عتمدت هذه �ل�شبكات، �لتي غالباً 
�ملناطق  ح��ول  مر�كز  يف  تتجمع  ما 
على  و�ملو�نئ،  �لرئي�شية  �ل�شناعية 
�لإير�ين  �جل��وي  �ل�شحن  خ��دم��ات 
و�ل�شحن  �مل���ح���ظ���ور  ل��ل���ش��ت��ح��و�ذ 
�إي��ر�ن. ويف كثري من �لأحيان،  �إىل 
�أر�شلهم  �ل����ذي����ن  �ل�����وك�����لء  ك������ان 
ل��ل��ت��ه��رب من  �أوروب�������ا  �إىل  �ل��ن��ظ��ام 
�لعقوبات، يطريون عرب �خلطوط 
�إي��ر. وكانت  ل�شركة ماهان  �جلوية 
لهذه  رئي�شياً  م��رك��ز�ً  دو���ش��ل��دروف 

�ملحاولت.

�لأوروب���ي���ة �ل��ت��ي رمب���ا ت��ك��ون تكون 
�ملحتمل  ومن  �لقائم.  على  �لتالية 
�إىل  �خل�����ط�����و�ت،  ه�����ذه  ت����وؤث����ر  �أن 
وجهها  �لتي  �لقوية  �لدعوة  جانب 
على  برلني،  يف  �لأمريكي  �ل�شفري 
�أملانيا يف وق��ت �شابق من هذ�  ق��ر�ر 
�لأ�شبوع لإلغاء تقدمي �خلدمات يف 
من  و�لأه��م  وميونيخ،  دو�شلدورف 
ذل��ك، منع ماهان من عبور �ملجال 
�جل���وي �لأمل�����اين.  و�ع��ت��رب �لكاتب 
�أن �أملانيا كانت �أول دولة يف �لحتاد 
�لأوروبي تتخذ هذه �خلطوة، وهي 

�آخ����ر خل��دم��ة ماهان،  ع��ل��ى م����زود 
�إىل جانب  �أرم��ي��ن��ي��ا،  �مل���رة يف  ه���ذه 
وهي  �إير”،  ف��ار���س  “ق�شم  ���ش��رك��ة 
����ش���رك���ة خ���ط���وط ج���وي���ة ت��ع��م��ل يف 
“ماهان”.  حل�شاب  �ل�شحن  جمال 
�ل�شتمر�ر  �ملتحدة  �لوليات  وعلى 
يف ��شتهد�ف �لأط��ر�ف �لتي ت�شّهل 
ع���م���ل م����اه����ان ح���ت���ى ت����وق����ف هذه 
�أن  �إىل  ولفت  �لعمل.  عن  �ل�شركة 
�لأخ���رية �شد مقدمي  �لإج�����ر�ء�ت 
ت�شكل  و�لقوقاز،  �آ�شيا  يف  �خلدمات 
حتذير�ً �شارخاً لنظر�ئهم يف �لدول 

�أه���د�ف���ه���ا  �أول  وك������ان  �ل�����ط�����ري�ن. 
يف  �ل�شركة  لهذه  �خلدمات  م��زّودو 
�لأ�شبوع  ويف  وت��اي��لن��د.   ماليزيا، 
�أن هذه  و����ش��ح��اً  �أ���ش��ب��ح  �مل��ا���ش��ي، 
��شرت�تيجية  م��ن  ج���زء  �خل��ط��و�ت 
ت���ك���ون ه���ن���اك �شماء  �أو�����ش����ع، ول����ن 
طاملا  �إير”  ل�”ماهان  ���ش��دي��ق��ة 
�أن��ه��ا حت��ر���س على ����ش��ت��م��ر�ر حرب 
�لنظام �لإير�ين يف �شوريا و�لرعاية 
 24 ل��لإره��اب.  و�خلمي�س  �لعاملية 
، فر�شت  �ل���ث���اين(  ي��ن��اي��ر )ك���ان���ون 
عقوبات  �لأمريكية  �خلز�نة  وز�رة 

�ملا�شي،  �لعام  ويف  و�آ�شيا.  �لأو�شط، 
�خلز�نة.  وز�رة  ت��ك��ت��ي��ك��ات  ت��غ��ريت 
�لطري�ن   �شركات  ��شتهد�ف  وب��دل 
�لوز�رة  ق��ررت  بالعقوبات،  وحدها 
معاقبة مقدمي �خلدمات �لأر�شية 
�لذين ي�شهلون �لعمليات �لتجارية 
للخطوط �جلوية يف �أنحاء �لعامل.  
وبعبارة �أخرى، �أ�شارت �إد�رة تر�مب 
تو�طوؤ  كلفة  رف��ع  تعتزم  �أن��ه��ا  �إىل 
ماهان يف �لقتل �جلماعي للمدنيني 
�ل�شوريني بتحويل �أجو�ء �لطري�ن 
ل�شركة  م���ع���ادي���ة  �����ش����م����او�ت  �إىل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أوتولينغي  �إميانويل  �لباحث  �أف��اد 
�لأمريكي”  ه��ي��ل  “ذ�  م���وق���ع  يف 
�لإير�نية  �ل���ط���ري�ن  ���ش��رك��ات  ب����اأن 
�لتي  للجهات  دعمها  على  حافظت 
تتبنت �شيا�شة �لأر���س �ملحروقة يف 
وكانت   ، �ل�شورية  �لأهلية  �حل��رب 
يف  ل���ل���ط���ري�ن  “ماهان”  ����ش���رك���ة 
وز�رة  دف���ع  م��ا  ه���ذ� �جل��ه��د  طليعة 
فر�س  �إىل  �لأم���ري���ك���ي���ة  �خل����ز�ن����ة 
وحتى   .2011 يف  عليها  عقوبات 
“ماهان”  و�ج���ه���ت  ق���ري���ب،  وق����ت 
�ل��ت��ج��اري��ني بع�س  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
للعقوبات.  نتيجة  �مل��ادي��ة  �لتبعات 
�لهبوط  ط����ائ����ر�ت����ه����ا  وو������ش����ل����ت 
�أي�شاً  ول��ك��ن  دم�شق  يف  فقط  لي�س 
و�ل�شرق  ب������اأوروب������ا،  م����ط����ار�ت  يف 
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العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
�لزرق  �خلط  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:1045616 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد مطر مبارك عريد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد حممد عبد�هلل حممد �ل�شحي

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شمارتنك للتكنولوجيا  

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2511830 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد طار�س عامر �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفه �شعيد ر��شد �لرحبي
�لنفط و�لغاز �لربية  تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت 

و�لبحرية )0910018(
د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
ملعد�ت وخدمات  �ل�ش�����ادة/�نربوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN حقول �لنفط و�لغاز ذ.م.م رخ�شة رقم:1013409 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة لوي�س لوي�س غالب %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �نربوم للوكالت �لتجارية

ENIPROM TRADING AGENIES

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد ح�شن خليفه بن �شرور �لكتبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف لوي�س غالب

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خلل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
كي  �ج  �م  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2551639 
�لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  �لغاء  طلب  بالغاء  للعقار�ت 

كما كان عليه �شابقا
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
بوينت  بارون  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للخدمات �لبرتولية ذ.م.م رخ�شة رقم:2042795 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ر��شد حممد �شباح �لرميثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف رويال د�ميوند بل�س لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م

ROYAL DIAMOND PLUS COMPANIES REPRESENTION LLC

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
بوينت  بارون  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم:2053564 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد ر��شد حممد �شباح �لرميثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف رويال د�ميوند بل�س لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م

ROYAL DIAMOND PLUS COMPANIES REPRESENTION LLC

د�ئرة  مر�جعة  �لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خلل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعلن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالجن للكمبيوتر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1094796 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حمد�ن �شامل حمد ر��شد �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 10000

تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

تعديل ��شم جتاري من/ �شالجن للكمبيوتر
CHALLENGE COMPUTERS

�ىل/�شالجن للكمبيوتر - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CHALLENGE COMPUTERS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبحرية 
CN 2064177:حلمر�ء لرتكيب �لملنيوم رخ�شة رقم�

قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شلم �شهيل للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1656150 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/م�شلم �شهيل �شعيد �لر��شدي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ م�شلم �شهيل �شعيد �لر��شدي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد م�شلم �شهيل �شعيد �لر��شدي %51

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية  �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
تعديل ��شم جتاري من/ م�شلم �شهيل للمقاولت �لعامة

MUSALAM SUHAIL GENERAL CONTRACTING

�ىل/م�شلم �شهيل للمقاولت �لعامة ذ.م.م
MUSALAM SUHAIL GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ملار لتجارة �مللب�س �جلاهزة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1181986 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد مكنيت عبد�هلل �حمد �لفل�شي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خالد مكنيت عبد�هلل �حمد �لفل�شي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد متام عبد�لفتاح عثمان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد فر��س عدنان �لقباين

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
تعديل ��شم جتاري من/ ملار لتجارة �مللب�س �جلاهزة ذ.م.م

LAMAR READY MADE GARMENTS TRADING LLC

�ىل/ملار لتجارة �مللب�س �جلاهزة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
LAMAR READY MADE GARMENTS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

اإعـــلن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/

جممع �أ�شكورب �ل�شناعي ذ.م.م 
IN 1000648:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية

قد �بدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:
تعديل �ل�شم �لتجاري:من جممع �أ�شكورب �ل�شناعي ذ.م.م

�ىل/مودرن بري�ميد لل�شناعات �حلديدية ذ.م.م
�عله  �ملذكور  �لجر�ء  على  �عرت��س  لديه  من  كل  وعلى 
�مل�شتثمرين -  �إد�رة خدمة   - �ل�شناعه  مر�جعة مكتب تنمية 
خلل �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعلن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب 

�أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعلن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

و�حة �لعمر�ن للمقاولت �لعامة- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية  و�ل�شت�شار�ت �لد�رية 

�لعمومية غري �لعادية �ل�شادر بتاريخ: 2019/01/27
 بحل وت�شفية �شركة

و�حة �لعمر�ن للمقاولت �لعامة - ذ م م 
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب 
�مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
�شعيد  بناية  �ل�شياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب 
عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( و�إح�شار 
�مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خلل مدة �أق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذ� �لعلن.

�إعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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�سحر �لنور لل�سيانة �لعامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت 
غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية 

�لعادية �ل�شادر بتاريخ: 2019/01/15 بحل وت�شفية �شركة
�سحر �لن�ر لل�سيانة �لعامة - ذ م م 

مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
 026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى 
�س.ب 53181 �بوظبي بالنادي �ل�شياحي بناية �شعيد عبد�هلل 

�جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم )705( .
 45 �أق�شاها  مدة  خلل  وذلك  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت  و�إح�شار 

يوما من تاريخ هذ� �لعلن.

�إعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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�سيلفر �سبيور لل�ست�سار�ت �لد�رية ذ م م

 �سركة �ل�سخ�س �لو�حد- ذ م م
ت�شفية  عن  قانونيون  –حما�شبون  �لقمة  مكتب  �مل�شفي  يعلن 
�شركة: )�شيلفر �شبيور لل�شت�شار�ت �لد�رية ذ م م- �شركة �ل�شخ�س 
�لو�حد- ذ م م( وذلك بناء على قر�ر �جتماع �ل�شركاء �ملوثق لدى 
كاتب �لعدل.  فعلى من لدية �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
مكتب �مل�شفى �ملعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 �س 
بناية عبد �هلل مهري عبد �هلل  �لنجدة  �شارع  �بوظبي-  ب 128190 
حميان بناية رقم 1341 بلوك )C(  �لطابق 17 مكتب رقم 1701 
م�شطحبا معه كافة �لأور�ق و�مل�شتند�ت �لثبوتية وذلك خلل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن.

�إعــــــــلن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 
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 �إىل من يهمة �لأمر
حرة  منطقة  �شركة  ليمتد  تريدنغ  جر�ل  �ليحر  �شركة  نحن/ 
�ل�شركات  ت�شجيل  لقانون  وفقاً  تاأ�ش�شت  حمدودة  م�شوؤولية  ذ�ت 
نود  �ل�شركات(  ت�شجيل  )قانون   2011 �حلرة  �أبوظبي  منطقة  يف 
�لخطار باأنه ومبوجب �لبند رقم 12 من قانون ت�شجيل �ل�شركاء 

قررنا تغيري ��شم �ل�شركة �إىل:
�سركة �ليحر ركرومتينت �أند مانب�ر �سريفي�س ليمتد

�إعرت��شه  �أن يقدم  �لتغيري  على من يرغب بالإعرت��س على هذ� 
�لإ�شعار  هذ�  ن�شر�  تاريخ  من  يوماً   )14( ع�شر  �أربعة  خلل  كتابة 
على �لعنو�ن �لتايل: لعناية �شلطة �ملنطقة �حلرة- منطقة �أبوظبي 
�حلرة- �س.ب: 54477 �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مييل: 

.ADFZ@adpc.ae

�إ�سعار تغيري ��سم �سركة منطقة حرة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

اإعلن عن ت�صجيل �صفينة وطنية
و�لبحرية  �لربية  للمو��شلت  �لهيئة �لحتادية  تعلن 
)قطاع �لنقل �لبحري( بان /دانة اخلليج لل�صفر وال�صياحة 
قد تقدم بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد 

وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 
مدة  خ��لل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعلن.
                 اإدارة مراكز �صعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صلت

�صيا�صة الرتاخي�ش والت�صجيل البحري

                   �إ�سم �ل�سفينة            رقم �لت�سجيل �ل�سابق          �لعلم �ل�سابق
           �لبا�س �لربمائي                        --                   --
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/تناويل للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2253830 
null*null تعديل لوحة �لعلن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ تناويل للمقاولت �لعامة
TNAWLE GENERAL CONTRACTING

�ىل/دلول للبلط و�لبل�شرت
DALOLA TILES AND PLASTER

تعديل عنو�ن/Building Name من 116546 �ىل 246240
تعديل عنو�ن/Building Owner Name من حكومة �أبوظبي و�خرين �ىل حمد عبد�هلل �ملزروعي

تعديل عنو�ن/MUNICIPALITY من منطقة �لظفرة �ىل
Mezanine ىل� Floor من UNIT TYPE/تعديل عنو�ن

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال �لتطيني للمباين )�لبل�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تبليط �لر�شيات و�جلدر�ن )4330019(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعلن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خلل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/روز�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2069194:للزهور و�ل�شوكولته رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4

�إعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/كر�ج  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ر��شد حممد �ملن�شوري لت�شليح �ل�شيار�ت
 رخ�شة رقم:CN 1170602 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لطيف 

CN 2056390:لف�شي للتربيد  رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعلن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خلل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعلن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

م����ادورو  دع���م  يف  ح��ي��وي��ة  م�شلحة 
، وم��ن غ��ري �مل��رج��ح �أن��ه��م يريدون 
�لوليات  م���ع  ����ش���ر�ع  يف  �ل���دخ���ول 
�لغربي  �ل���ك���رة  ن�����ش��ف  �مل��ت��ح��دة يف 
فقط لإبقائه يف �ل�شلطة. ونقل �إيان 
برمير ، رئي�س جمموعة �ور��شيا ، 
بعد   ، “م�شوؤول كندي كبري”  عن 
�أن حتادث مع �لكرملني ، قال،  �إن 
�إقامة  “يبحثون عن  �لرو�س كانو� 

ملادورو يف كوبا« .
و�أي���اً ك��ان ق��ر�ر ت��ر�م��ب، - �إذ يبدو 
�ملهم  �لتحرك- من  ق��رر فعًل  �أن��ه 
�أل يتبع �أ�شلوب عمله �ملف�شل، وهو 
�رتكاب حماقة ، وتفجري �شيء ما ، 

و�إعلن �نت�شاره، و�لعودة �شريعا.
وحتى   ، فو�شى  حالة  يف  فنزويل 
لو متت �إز�حة مادورو بهدوء ما - 
على �شبيل �ملثال ، �إذ� وجد �لرو�س 
�إقامة له يف كوبا - فاإن �لبلد تبقى 
�أمام خطر غرق �أكرب. �شيكون من 
�ل���������ش����روري �����ش���ت���ع���ادة �خل���دم���ات 
�مليلي�شيات  و�ح��ت��و�ء  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر، 
�ل�شروري  من  و�شيكون  �مل�شلحة، 
تقدمي �لعون و�خلربة �إىل وز�ر�ت 
�آمنة  ، و�إق���ام���ة م��ن��اط��ق  ك��ار�ك��ا���س 

ملليني �ملنفيني.
بعد..  تنته  مل  فنزويل  ماأ�شاة  �إن 
و���ش��ي��ت��ط��ل��ب �إ�����ش����لح �ل��ب��ل��د بذل 
ق��ب��ل �لعديد  ج��ه��ود م��ط��ول��ة م���ن 
من �ملنظمات �لتي �شتكون فائدتها 
�لأمريكية،  �حل��ك��وم��ة  م���ن  �أك����رب 
و�شتكون �أكر كفاءة للقيام بذلك. 
تر�مب  ي��ت��ح��ل��ى  �أن  �لأف�����ش��ل  م���ن 
خلف  ي��ن�����ش��ح��ب  و�ن  ب��ال��ت��و����ش��ع، 
لكن  �مل�شهد..  يت�شدر  و�أّل  �ل�شتار 
�أن��ه ي�شتطيع فعل  �مل��وؤك��د  من غري 

ذلك.
كاتب و�سحفي يف جملة 

حائز على جائزة  “�سليت”، 
ب�ليتز،  من م�ؤلفاته،  كتاب 

“ �ملتمردون: ديفيد برت�و�س 
وخطة تغيري طريقة �حلرب 

و”�ملنطقة  �لأمريكية”، 
�لد�كنة �لتاريخ �ل�سري 
للحرب �لإ�سفريية”،  

و”�مل�سدق�ن بحلم �ليقظة”،  
و”�ساحر�ت �رماديج�ن«.

حكومة  قبل  من  عادية  غري  لفتة 
وقد  حلفائها،  ل�شت�شارة  مييل  ل 
�أقنع وزير �خلارجية مايك بومبيو 
�لعامل  يف  �أخ������رى  ب���ل���د�ن  زع���م���اء 
- م��ن��ه��ا ك���ن���د� و�ل����رب�زي����ل وب���ريو 

وكولومبيا- باإتباعه.

و�لآن؟
ر�ئحة �حلرب �لباردة

يف  �لعليا  �جلي�س  ق��ي��اد�ت  ت���ز�ل  ل 
�ل���ب���لد ت���وؤي���د م������ادورو - وه����ذ� ل 
ي��ف��اج��ئ �أح�����د� ، ف��ه��و ���ش��خ��ّي جد� 
كما  ولئهم.  على  ملكافاأتهم  معهم 
بوتني،  ف��لدمي��ري  ب��ت��اأي��ي��د  يتمتع 
بغو�يدو  �لع���رت�ف  �إن  ق��ال  �ل���ذي 
للتدخل  “مدمر�”  ع��م��ل  ك����ان 
للمعايري  “خمالفا  �لأج����ن����ب����ي، 
�لدويل”.  ل��ل��ق��ان��ون  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
و�إي���ر�ن  وت��رك��ي��ا  �ل�شني  و�ن�شمت 
�إىل بوتني يف دعم �لو�شع �لر�هن.

لذلك نرى ��شطفافا لقوى م�شابه 
ملا �شبق �أن ر�أيناه يف �ل�شرق �لأو�شط 
، م�شتن�شخا يف ن�شف �لكرة �لغربي. 
�لد�خلية  �ل�شيا�شية  �ل��دو�ف��ع  �إن 
�لتي تقف ور�ء قر�ر تر�مب، تعطي 

�أي�شا �أجو�ء من �حلرب �لباردة.
نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت  وق�����د 
�أن  ي���ن���اي���ر،   26 �ل�������ش���ب���ت  ت����امي����ز 
روبيو  ماركو  �جلمهوري  �ل�شناتور 
�لقوة  ك��ان  �ل��ذي  فلوريد�، هو  من 
�شيا�شيني  جتميع  ور�ء  �لرئي�شية 
باتخاذ  ت���ر�م���ب  مل��ط��ال��ب��ة  �آخ���ري���ن 
�ملتدهور  �ل���و����ش���ع  ب�������ش���اأن  �إج�������ر�ء 
يف ف��ن��زوي��ل. وك���ان روب��ي��و ، �لذي 
ك��ب��ري� من  ع���دد�  حتت�شن ولي��ت��ه 
ا  �أي�شً ي��ق��ود   ، �ل��ك��وب��ي��ني  �مل��ن��ف��ي��ني 
�حلكومة  ���ش��غ��ط  ل���زي���ادة  دع�����و�ت 
كا�شرتو  ن���ظ���ام  ع��ل��ى  �لأم���ري���ك���ي���ة 
م���ا  م��ن��ذ- فتح  ق��ب��ل - و�إىل ح����ٍدّ 
�ل����ع����لق����ات �ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة مع 
�أوباما.  ب���ار�ك  قبل  م��ن  �جل��زي��رة 
�أون������ي������ل، كبري  �����ش����ان����ون  و�أ�������ش������ار 
�للتينية  �أمريكا  يف  �لأخ�شائيني 
يف جمل�س �لعلقات �خلارجية، يف 
�إىل  �لإل���ك���رتوين،  بالربيد  ر�شالة 
�أن  �لذي ميكن  “�لت�شابه �ملذهل” 
ن�شّجله بني �حلركات �شد كا�شرتو، 

و�حل��رك��ات �حلالية �شد م��ادورو : 
ونف�س   ، �لفاعلة  �جل��ه��ات  “نف�س 

�ملقاربات«.

�سبح حرب �أهلية
�لدول  بع�س  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على 
�مل�����ج�����اورة ق����د ت���ب���ع���ت ت����ر�م����ب يف 
�عرت�فه بقادة �ملعار�شة ، فاإنه من 
منهم  �أي  ي��دع��م  �أن  �ملحتمل  غ��ري 
�لع�شكري.  �لتدخل  يف  ي�شارك  �أو 
�لأمريكية  �ل����ق����و�ت  م�����ش��ه��د  �إن 
�شيعيد  �لفنزويلية  �لأر����ش��ي  على 
�ملوؤملة  �لذكريات  من  �لكثري  �إحياء 
�ليانكية”،  “�لإمربيالية  ع���ن 

للوليات  �أن  خ��ا���ش��ة  �ل�����ش��ح��ي��ح، 
م������ن خطط  �ل�����ع�����دي�����د  �مل�����ت�����ح�����دة 
م�شاعفة  �ملتاحة.  �لأخ��رى  �لعمل 
وحا�شيته،  م���ادورو  �شد  �لعقوبات 
نتائج،  وت��ع��ط��ي  ت��ث��م��ر  �أن  مي��ك��ن 
�ل�شلطة  عن  �جلي�س  �إبعاد  �أّن  كما 
�لكبار  �ل�����ش��ب��اط  �إع���ط���اء  وح��ت��ى   ،
�لرئا�شة  ظ��ل  يف  �أف�����ش��ل  منا�شب 
�جل��دي��دة ، ���ش��ي��وؤدي ب��ل ���ش��ك �إىل 

�هتز�ز �لنظام �حلايل.
ا ��شتخد�م  قد يكون من �ملفيد �أي�شً
�لدبلوما�شية، خ�شو�شا بفتح حو�ر 
لي�س  وتركيا.  و�ل�شني  رو�شيا  مع 
�ل����دول  ل����دى �أي م���ن ق�����ادة ه����ذه 

�أ�شعل فتيلها. وهذ�  كبري، هي من 
ع�شو  مليون   1.6 �حت�شاب  دون 
يف ميلي�شيا مدنية م�شلحة ، يقول 
زع��م��اوؤه��ا �مل��وؤي��دي��ن مل����ادورو، �أنهم 
غزو  “قوة  �أي  ل�����ش��د  م�����ش��ت��ع��دون 

�إمربيايل«.

�ملزيد من �لبد�ئل �حلكيمة
باخت�شار، �إّن �حلرب لي�شت �خليار 

�إىل  �ل�����دع�����م  ب������اإع������ادة  وي����خ����اط����ر 
�جلي�س  �أن  ل��ن��ف��رت���س  م��������ادورو.  
�لأمريكي ي�شتطيع طرد نيكول�س 
 ، فكر�كا�س  �ل�شلطة،  م��ن  م���ادورو 
على  تقع   ، �لفنزويلية  �لعا�شمة 
�أمر  �ل�شاحل �ل�شمايل للبلد، و�إذ� 
هجوم  بتنظيم  �لبنتاغون  تر�مب 
حربية  �شفنا  نتخيل  �أن  فيمكننا   ،
من  �ل��ك��اري��ب��ي  �ل��ب��ح��ر  يف  منت�شرة 

�جل �شن غار�ت جوية �شد قو�عد 
ملادورو،  �لتابعة  و�ل�شيطرة  �لقيادة 
و�إنز�ل �جلنود على �شو�حل �لبلد، 
���ش��ت��ك��ون فقط،  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ل��ك��ن��ه��ا 
�ملرحلة �لأوىل من �حتلل طويل. 
�شعف  ك���ب���ري:  ب��ل��د  ف���ن���زوي���ل  �إّن 
�أقل �شكاًنا.  ، وبالكاد  حجم �لعر�ق 
لنتخيل �أن جزًء كبرًي� من �لقيادة 
�أن  مي��ك��ن  �ل��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  �لع�شكرية 

خو�ن  ق���ام   - �مل��ع��ار���ش��ة  ت�شتقطبه 
غ����و�ن����دو ب����اإج����ر�ء حم����ادث����ات مع 
بع�س �ل�شباط ، وقد �أعلن �مللحق 
و��شنطن  يف  �لفنزويلي  �لع�شكري 
موؤخًر� �أنه مل يعد يعرتف مبادورو 
رئي�شا، �إل �أّن ما تبّقى من �جلي�س 

�شيظّل خمل�شا جد� ملادورو.
�أهلية  ح��رب  يف  ذل��ك  بعد  �شندخل 
حد  �إىل  �ملتحدة،  �لوليات  �شتكون 

ت�سابه مذهل بني حماربة كا�سرتو وحماربة مادورو 
حاليا: »نف�س �جلهات �لفاعلة، ونف�س �ملقاربات«

�لدو�فع �ل�سيا�سية �لد�خلية �لتي تقف ور�ء 
قر�ر تر�مب تعطي �أي�سا �أجو�ء من �حلرب �لباردة

فنزويال مر�سحة مثالية ملا كانت ت�سفه  الوليات املتحدة يف املا�سي »بالتدخل الإن�ساين«

 م�سهد �لق��ت �لأمريكية على �لأر��سي �لفنزويلية �سيعيد �إحياء ذكريات م�ؤملة عن »�لإمربيالية �ليانكية«
بع�س �لدول �ملجاورة �عرتفت بقادة �ملعار�سة، ومن غري �ملحتمل �أن تدعم �أو ت�سارك يف تدخل ع�سكري

�حلرب لي�ست �خليار �ل�سحيح:

فنزويل : �لتدخل �لع�سكري �لأمريكي �سيكون كارثيا...
•• الفجر - فريد كابالن   ترجمة خرية ال�شيباين

�لأمريكي  �لإذ�عــي  �ملن�سط  قال  يناير،   27 �لأحــد 
�ملحافظ هي� هي�يت، يف �لربنامج �لتلفزي�ين “و�جه 
�أن حربا �سغرية يف فنزويال �سيك�ن لها  �ل�سحافة”، 
ت�سريحات  �لأمريكي”،  �ل�سعب  “تقارب  يف  �لف�سل 

من �ساأنها �أن تثري �ل�سحك، �إذ مل يفكر دونالد تر�مب 
يف �إر�سال ق��ت �إىل هناك منذ بد�ية وليته، و�أكرث 
�سك  دون  هي  فنزويال  �أن  بالتاأكيد،  �لي�م.  ذلك  من 
مر�سحة مثالية ملا كانت ت�سفه �ل�ليات �ملتحدة يف 
�خلم�س  �ل�سن��ت  يف  �لإن�ساين”.  “بالتدخل  �ملا�سي 
�ملا�سية، يف ظل نظام نيك�ل مادورو ، فنزويال - �لتي 

�أمريكا  يف  �زدهــار�  �لأكرث  �لبلد�ن  من  و�حدة  كانت 
�قت�سادها  تقل�س  �لفقر:  يف  غرقت  �جلن�بية- 
�ملائة،  يف  ملي�ن  من  �لت�سخم  و�قرتب  �لن�سف،  �إىل 
و  �لأخـــرى،  و�خلــدمــات  �لطبية  �لرعاية  و�نــهــارت 
ت�سعة  وبات   ، �لغذ�ء  على  �لعث�ر  �ل�سعب  من  �أ�سبح 
�أع�سار �ل�سكان من �لفقر�ء، وفّر �لعديد �إىل �لبلد�ن 

 ، �سخ�س  ماليني  �أربعة  �إىل  ملي�نني  )بني  �ملجاورة 
وفقا للتقدير�ت(.

�لعرت�ف  خالل  من  �ملا�سي  �لأ�سب�ع  تر�مب  �سغط 
�ل�طنية  �جلمعية  رئي�س   ، غ��يدو  بخ��ن  ر�سميًا 
�ملناه�سة  �حلــركــة  وزعــيــم  دميقر�طيًا،  �ملنتخبة 

ملادورو ، كرئي�س م�ؤقت للبالد.

�شعب مفقر يحتاج �ىل �ب�شط �خلدمات

مادورو هل يرحل دون �رتكاب �ملحظور

�شبح �لفو�شى �ل�شاملة  يخيم على فنزويل

هل يفعلها تر�مب..؟

خو�ن هل ين�شبه �لمريكان بالقوة؟

حتييد �جلي�س حلل �لزمة �شلميا
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وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  4  فرباير 2019 العدد 12546 

من�ذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل : نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 
تاريخ :2018/11/20     �ملودعة بالرقم 301868 

 بيانات �لأولوية :
با�شم :  جو�جنزهو يوين�س تريدينج كو.، ليمتد

وعنو�نه :غرفة رقم 401،1-8�إف ، مبنى �إيه ،رقم1 �شارع �شرق �ملطار ، منطقة بايون ، جو�جنزهو ، �ل�شني .
 �س�رة �لعالمة 

و�شف �لعلمة : �لكلمة YOINS مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز لون �بي�س على خلفية غامقة
وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 52

مر�ييل ) ملب�س ( ؛ �شر�ويل للأطفال ؛ �أثو�ب �شباحة ؛ �أحزمة ) ملب�س ( ؛ �شد�ر�ت ) بيا�شات ( ؛ ملب�س 
؛ معاطف ؛ ياقات ) ملب�س ( ؛ قم�شان م�شرولة ) ملب�س ( ؛ �أثو�ب ؛ �أ�شاور قم�شان ) ملب�س ( ؛ لبا�س 
�لقدم ؛ قفاز�ت ) ملب�س ( ؛ قبعات ؛ كعاب للأحذية �أو �جلو�رب ؛ جاكيتات ) ملب�س ( ؛ �أحذية ؛ تنانري ؛ 

جو�رب ق�شرية ؛ بذلت ؛ بناطيل .
�ل�شرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  4  فرباير 2019 العدد 12546 

من�ذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :   نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 
تاريخ :2018/11/20     �ملودعة بالرقم 301869 

 بيانات �لأولوية :  
با�شم :  جو�جنزهو يوين�س تريدينج كو.، ليمتد

وعنو�نه : غرفة رقم 401،1-8�إف ، مبنى �إيه ،  رقم1 �شارع �شرق �ملطار ، منطقة بايون ، جو�جنزهو ، �ل�شني 
�س�رة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
؛   ) ) للآخرين  �ملبيعات  ترويج  ؛  �لكفالت  و�لت�شدير؛ بحث  �ل �شتري�د  وك��لت  و�لإع��لن؛  �لدعاية  خدمات 
�لكمبيوتر ؛  بيانات  �ملعلومات يف قو�عد  ؛ تنظيم  بالتجزئة  بيعها  �ل�شلع على و�شائل �ل ت�شال لغايات  عر�س 
خدمات �ل�شر�ء للآخرين ) �شر�ء �ل�شلع و�خلدمات للأعمال �لخرى ( ؛ وكالت �لأنباء �لتجارية ؛ ��شت�شار�ت 
�إد�رة �شوؤون �ملوظفني ؛ خدمات نقل �لأعمال ؛ �لت�شويق ؛ حما�شبة ؛ خدمات وكالت �لدعاية و�لإعلن ؛ تدقيق 
�حل�شابات للأعمال ؛ تقدمي �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال على �شبكة �لنرتنت ؛ تقدمي �شوق �إلكرتوين على 
�ل�شبكة �لعنكبوتية للم�شرتيني و�لبائعني بخ�شو�س �شلع وخدمات  ؛ تقدمي حمركات �لبحث لت�شويق �ملبيعات 
�إد�رة �أعمال ( ؛ تنظيم �ملعار�س للأغر��س �لتجارية  �إد�رة �لعمال �خلارجية )  ) على �لنرتنت ( ؛ خدمات 

و�لدعاية و�لإعلن  ؛ خدمات �لت�شويق و�لدعاية و�لإعلن �لإلكرتونية على �ل�شبكة �لعنكبوتية .
و�شف �لعلمة : �لكلمة YOINS مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز لون �بي�س على خلفية غامقة

�ل�شرت�طات :  
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  4  فرباير 2019 العدد 12546 

من�ذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :   نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 
تاريخ :2018/11/25   �ملودعة بالرقم 302143 

 بيانات �لأولوية :  
با�شم :  و�ئل �شليم زين �لدين �حللو�ين

وعنو�نه : 2116 دبليو لينكولن �فنيو �ناهيم ،  كاليفورنيا- 92801- �لوليات �ملتحدة �لمريكية.
�س�رة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 4
�لفحم ؛ فحم وقود .

و�شف �لعلمة : �لعبارة OVERDOSE  مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز يف �شطرين د�خل ر�شم 
ر�شم  حتته  بنف�شجي  لونه   DOSE كلمة  يف   O �ل  وح��رف  فا�شل  خط  يتو�شطه  مربع  �شكل  على  مميز 
 TABACO DE �لعبارة   مكتوب  �لكل  وحتت  متقاطع  ب�شكل  مر�شومتني  عظمتني  �شكل  على  مميز 

�لربتغالية بخط مميز لونه بنف�شجي . باللغة  لتينية  باحرف   NARGUILE
 �ل�شرت�طات :  

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعلمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعلن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العلمات التجارية   
الثنني  4  فرباير 2019 العدد 12546 

من�ذج �إعالن �لن�سر
تعلن �إد�رة �لعلمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل :  نا�س �ند ��شو�شيوت�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعلمة �لتجارية : 
تاريخ :2018/11/25    �ملودعة بالرقم 302144 

بيانات �لأولوية : 
با�شم :  و�ئل �شليم زين �لدين �حللو�ين

وعنو�نه : 2116 دبليو لينكولن �فنيو �ناهيم ،  كاليفورنيا- 92801- �لوليات �ملتحدة �لمريكية.
�س�رة �لعالمة 

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�ملع�شل، �لتبغ  ، �أدو�ت �ملدخنني ، �لكربيت. �ل�شجائر �للكرتونية 

و�شف �لعلمة : �لعبارة OVERDOSE  مكتوبة باأحرف لتينية بخط مميز يف �شطرين د�خل ر�شم 
ر�شم  حتته  بنف�شجي  لونه   DOSE كلمة  يف   O �ل  وح��رف  فا�شل  خط  يتو�شطه  مربع  �شكل  على  مميز 
 TABACO DE �لعبارة   مكتوب  �لكل  وحتت  متقاطع  ب�شكل  مر�شومتني  عظمتني  �شكل  على  مميز 

�لربتغالية بخط مميز لونه بنف�شجي . باللغة  لتينية  باحرف   NARGUILE
�ل�شرت�طات :
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�إنها يوتوبيا عفا  �أب��د�ً!  مل يوجد 
ع��ل��ي��ه��ا �ل���زم���ن وت��ر�ج��ع��ي��ة، كرّد 
وهذ�  �لعوملة،  عن  وب��د�ئ��ي  فئوي 

ما تبيعه لنا �لقومية. 
معزولة”،  “قبيلة  يف  �لعي�س  �إّن 
خطري  ����ش���دف���ة،  يف  وم��ن��غ��ل��ق��ني 
ج���د�. ك��ل ق��وم��ي��ة ه��ي عن�شرية، 
وت���ن���ط���ل���ق م�����ن ف����ك����رة �ل���ت���ف���وق 
�ملجتمعات  �جلماعي ملجتمع على 
�لأخرى، كما �أنها �أي�شا من منابع 
�أل��ف مرة  ذلك  ر�أينا  لقد  �لعنف. 
يف �لتاريخ، وعاي�شُت هذ� �لأمر يف 
لقد  قرب:  �للتينية عن  �أمريكا 
دمرت �لقومية �لعبثية و�لقاتلة، 
طويل، �ل�شعوب يف حروب غبية، 
�جلميلة  �ل��ث��ق��اف��ات  تلك  ومنعت 
�لن��دم��اج يف جمتمع حديث  م��ن 

كبري، يف قلب �لعامل.
�شعود  م������ن  ق����ل����ق  �أن���������ت  *ه��������ل 

�لتطرف؟
- �لقومية تعيث ف�شاد�.. �أنا �أعرف 
ذلك ور�أيته. ميكن لهذ� �خلطر ، 
�إذ� مل نتجّند ون�شتنفر، �أن يدمر 
و�لإيجابي  �ل��ر�ئ��ع  �مل�����ش��روع  ه��ذ� 
و�مل��ث��ايل ج��د� ، وه��و بناء �أوروب���ا. 
�أن��ا ل�شت قلقا، لكني ح��ذر ويقظ 

ومنتبه.
عن لك�سرب�س

�أوروب����ا، م��ن خلل  �إن تكامل  ث��م 
�أم���ر �شروري  ت��وّح��ده��ا وب��ن��ائ��ه��ا، 
ودية  وبالتاأكيد  مناف�شة،  لإقامة 
ولي�شت حربية، مع �أقطاب عاملية 

�أخرى للتنمية.
*م�������ن �أج���������ل ح����م����اي����ة ح�������ش���ارة 
�مل�������ش���ت���ق���ب���ل،  يف  دمي�����ق�����ر�ط�����ي�����ة 
و�حل��ف��اظ على �حل��ري��ة، و�شمان 
�ل���ت���ع���اون و�ل����ت����ب����ادل، مب�����اذ� نرد 
ع���ل���ى �ل����ذي����ن ي���ف���ك���ك���ون �أوروب��������ا 
�حلر�ئق  وي�شعلون  ويدمرونها، 
�إيطاليا  يف  �شالفيني  ماتيو  مثل 

وفيكتور �أوربان يف �ملجر؟
ونذّكرهم  لهم،  نقول  �أن  علينا   -
�لغربية  �أوروب�����ا  ب���اأن  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر، 
�لإن�شانية  �لقيم  مبيلد  �شمحت 
ك���م���ا ن��ف��ه��م��ه��ا �ل�����ي�����وم. �ل����ره����ان 
�لتقاليد  بقاء  بو�شوح،  هو  �لآن، 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة و�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة من 
خ���لل ب��ن��اء �أوروب�����ا وم��ك��ان��ت��ه��ا يف 

�لعامل.
حتى �لآن ، �أوروبا هي �لتي �أن�شاأت 
و�أكرها   ، �ملجتمعات حرية  �أكر 
من   ، ت�شاحما  و�أك��ره��ا   ، تعليما 
خ����لل ه����ذ� �ل��ت��ن��وع �لأ����ش���ا����ش���ي ، 
و�شعود  �أي جمتمع.  �ل��ذي ميثل 
�ل�شعبويني مثل �شالفيني و�أوربان 

خطر كبري. يجب مو�جهته.
�لتي  �لعا�شفة  ه��ذه  نفهم  *كيف 

تعرب �أوروبا؟
- �لأزمات موجودة. و�أ�شلها و�حد 
ومعقد ، وهو �لعوملة. معقد ، لأن 
�لعوملة �شمحت وخلقت فر�شا غري 
بالن�شبة  خا�شة  للبلد�ن،  ع��ادي��ة 
�لتقدم وترك  �لتي ب�شدد  للدول 
�لتخلف ور�ءها. وهذ� �أمر حيوي 

بالن�شبة للعامل باأ�شره. 
ماأ�شاوي،  ت��اري��خ  لأوروب����ا،  طبعا، 

دولة  ك��ان��ت  ف��ر�ن��ك��و  �إ���ش��ب��ان��ي��ا  �أّن 
 ، عظيماً  ك��ان  و�ل��ب��وؤ���س  متخلفة، 
�أ�شبحت  �لدميقر�طية،  وبف�شل 
ومنفتحا  ح���دي���ًث���ا  ب����ل����ًد�  �ل����ي����وم 
�لندماج  �أن  و�لدليل  وتقدمًيا.  
و�ل��ت��ك��ام��ل، وم��ك��ان��ة �أ���ش��ب��ان��ي��ا يف 
�أوروب������ا، ه��ي م��ن وج��ه��ات �لنظر 
�ل��ق��ل��ي��ل��ة �ل��ت��ي ح��ول��ه��ا �إج���م���اع يف 
ب�شيط:  وح��ي��دد  ل�شبب  �إ���ش��ب��ان��ي��ا 
�لإ�شبان  م��ن  �لعظمى  �لغالبية 
ي�����درك�����ون ج����ي����د� ك�����ل �ل���ف���و�ئ���د 
�ل�شخمة �لتي حت�شلو� عليها من 
بذلك،  �جلميع  ويعرتف  �أوروب���ا، 
ومن كل �ألو�ن �لطيف �ل�شيا�شي، 

من �ليمني �إىل �لي�شار.
*�لإقليمية و�لقومية و�ل�شعبوية 
�ملجنون،  �لتنافر  م��ن  جملة  ه��ي 
م���ع حقيقة  ع��ب��ث��ي��ة  وت��ن��اق�����ش��ات 

حما�شن ومنافع �أوروبا؟
ي�شعرون  �ل���ن���ا����س  �أن  �أع���ت���ق���د   -
و�ل�شك  و�لرت��ي��اب  ب��ال���ش��ط��ر�ب 
ب�شاأن �مل�شتقبل. وهذه هي ق�شية 
�لفكرة  �إن  �خل�����وف.  �ل��ق��وم��ي��ة: 
�ملطمئنة، لكنها ز�ئفة وم�شتحيلة، 
و�ملحمي،  �مل��غ��ل��ق  �ملجتمع  ب��ع��ودة 
ويتكلمون  �جلميع،  يت�شابه  حيث 
نف�س �للغة، ولديهم نف�س �لدين، 
وهذ�  �لأخ���لق،  ذ�ت  ويتقا�شمون 

ت�شبب  ل���ق���د  ف��ظ��ي��ع��ة.  وح�������روب 
�لأوروبية  �لأر����ش��ي  على  �لقتال 
يف ع���و�ق���ب وخ��ي��م��ة جل��م��ي��ع دول 
�لعامل، ولكن منذ �أن قررت �أوروبا 
�أن تتوحد، كان �لتقدم ��شتثنائيا، 

ول ميكن ن�شيان هذه �حلقيقة. 
 ل��ذ�، �إذ� كانت �لأزم��ات �لتي منر 
كان  �أن  �شبق  ف��اإن��ه  خ��ط��رية،  ب��ه��ا 
�إيجابية  �آث���ار  ل��لحت��اد �لأوروب����ي 
ل���ل���غ���اي���ة ع���ل���ى خم���ت���ل���ف �ل������دول 
�ل����ق����ارة ككل.  �لأع�������ش���اء، وع���ل���ى 
و�لدليل هو نفاذ �ل�شرب، و�لرغبة 
ترغب  �ل��ت��ي  لل�شعوب  �لو��شحة 
و�إىل  �أوروب������ا،  �إىل  �لن�����ش��م��ام  يف 
�ل�شف،  يف  وت��ن��ت��ظ��ر  �مل��ج��م��وع��ة، 

هذه �لفر�شة �جلذ�بة.
*لكن �مل يف�شل �لحتاد �لأوروبي 
يف ن�����ش��ر ه���ذ� �مل��ث��ل �لأع���ل���ى، هذ� 
�ل�شعوب؟ لئن ظلت  �حللم، لدى 
�أوروب������ا ق��وي��ة وج���ذ�ب���ة ، ف���ان ما 
�لإ�شلح  م�����ش��روع  �أن  ه��و  ُي��ع��اب 
، �لذي  �أوروب������ا  �خ�����رت�ع  و�إع������ادة 
ي���ط���رح���ه �إمي�����ان�����وي�����ل م����اك����رون 
يتجاهل   ، �خل�شو�س  وج��ه  على 
�جلماهري �لكادحة، ويقيم �أوروبا 

من �أجل �لنخبة فقط.
�نتقاد  مي��ك��ن��ن��ا  �أن�����ه  ���ش��ح��ي��ح   -  
�أوروب��ا عن  �لتي تعطيها  �ل�شورة 
�شورة  م�شاألة  �ن��ه��ا  غ��ري  نف�شها، 
�ل�شوؤ�ل  ه���ذ�  و���ش��ع��ن��ا  �إذ�  ف��ق��ط. 
�ل��ك��ف��ة �شرتجح  ف����اإن  �مل���ي���ز�ن،  يف 
�لنجاح  ل�شالح  و�إي��ج��اب��ي��ة  ب��ق��وة 
�لأوروب���������ي. ون���لح���ظ ح��ال��ي��ا يف 
�مل��م��ل��ك��ة �مل���ت���ح���دة: �ل���ع���دي���د من 
وباتو�  �أعينهم،  فتحو�  �ملو�طنني 
لقد  �لربيك�شيت،.  وي��لت  ي��رون 
�لأمر،  ه��ذ�  �لربيطانيون  �أدرك 
يعرتف  �ل�شعب  م��ن  كبري  وج��زء 

�ملا�شي فح�شب، و�منا �أي�شا ما مت 
بناوؤه موؤخًر�. 

�إ�شبانيا  يف   ، ع��اًم��ا  �أرب���ع���ني  م��ن��ذ 
، م��ن��ذ ن��ه��اي��ة ف��ر�ن��ك��و وم���ع �أول 
نحن   ، دمي���ق���ر�ط���ي���ة  �ن���ت���خ���اب���ات 
حرية،  �ل�������ش���ن���و�ت  �أك�����ر  ن��ع��ي�����س 
و�لأك����ر ت��ق��دم��ّي��ة يف ت��اري��خ هذ� 
�ل���ب���ل���د. وك������ان م����ن �ل�������ش���روري 

�لتذكري بذلك، وقوله!
خم�س  طيلة  �إ�شبانيا  يف  *ع�شت 
�ل�شبعينات،  منت�شف  يف  �شنو�ت 
�أي ذك��رى ظلت عالقة عن حقبة 

�لتغيري �لكبري تلك؟
�ل����ت����ح����ول من  ب��ع��ي��ن��ي  ر�أي��������ت   -
�لدميقر�طية،  �إىل  �لديكتاتورية 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا بطريقة  ت��غ��ريت  وك��ي��ف 
ن����درك  �أن  ي���ج���ب  ع�����ادي�����ة.  غ����ري 

�رت���ك���ب���و� خطاأً  ب���اأن���ه���م  ����ش���ر�ح���ة 
هائًل.

�ل�شيا�شية،  �حل��رية  ه��ذه  �أوج  *يف 
�أن  �مل��ت��ح��دة  للمملكة  مي��ك��ن  ه��ل 

ترت�جع عن �لربيك�شيت؟
ب��د�أ �لرت�جع  - يف �حلقيقة، لقد 
ف��ع��ل! و�ن��ط��ب��اع��ي، ه���و �أن���ه���م ل 
�حلايل،  �ل��وق��ت  يف  �شيئاً  يفعلون 
حتى ل يفقدو� ماء �لوجه. ولكن 
��شتفتاء  �إذ� جرى  �أن��ه  �ملوؤكد، هو 
ل  �أغلبية  هناك  ف�شتكون  جديد، 
�أوروبا.  يف  �لبقاء  م��ع  فيها  لب�س 
�أن���ا مقتنع ب��ه��ذ�، وم���ا ي��ح��دث يف 

�لربملان يظهر ذلك ب�شكل جيد.
*�أ�شو�أ عدو لأوروبا ، و�أكرب خطر 
تبّث  �لتي   ، �ل�شعبوية  ه��و  �ل��ي��وم 
�لأجانب  وم��ن��اه�����ش��ة  �ل��ك��ر�ه��ي��ة 

حياتك  خلل  �ل�شامية.  ومعاد�ة 
وم�شريتك، كنت د�ئما تقاوم ب�شدة 

هذ� �خل�شم للدميقر�طية.
- تاأتي �لكارثة د�ئما من �ل�شعبوية 
�لأ���ش��و�أ على �لإطلق  ب��دء م��ن   ،
، ل��ق��د زرع���ت  �ل���ق���وم���ي���ة. ن��ع��م   ،
�ل��ق��وم��ي��ة �جل��ث��ث يف �أوروب�����ا عرب 
�لتاريخ، ور�أينا ذلك ب�شكل خا�س 
�لعامليتني.  �حل��رب��ني  ك���و�رث  م��ع 
�نبعاث  ه����و  �ل����ي����وم،  و�ل���ره���ي���ب 
�لقومية يف �أوروبا من جديد. �إن 
�ملاآ�شي �لتي ت�شببت فيها �لتيار�ت 
ول��ك��ن ملحاربة  ه��ائ��ل��ة،  �ل��ق��وم��ي��ة 
ه����ذ� �لن���ب���ع���اث �خل���ط���ري، يجب 
مو�جهته، و�لتغلب على �لكر�هية 
للأفكار،  �ل�����ش��ل��م��ي��ة  ب��الأ���ش��ل��ح��ة 
و�لتعبئة  و�لعقلنية،  و�حلكمة 

�ل�شيا�شية، و�لت�شويت.
*�أن���ت كاتب ب��ريويف وع��امل��ي. ملاذ� 
“�ملجتمع  م���ن���رب  �إىل  ����ش���ع���دت 
للتحدث  �لكاتالوين”  �مل�����دين 
�أمام �جلماهري يف بر�شلونة دعما 

لوحدة �إ�شبانيا؟
- ولدت يف �أريكويبا ، وع�شت بعد 
ذلك يف �أماكن عديدة،  يف بوليفيا 
�أنا  �إجن���ل���رت�.  يف  �أو  ف��رن�����ش��ا،  ، يف 
م��و�ط��ن م��ن �ل��ع��امل، و�أن���ا �أعي�س 
ذهبت  �إذ�  م�����دري�����د.  يف  ح���ال���ي���ا 
�لنا�س  �إىل  ل��ل��ت��ح��دث  م��ب��ا���ش��رة 
فذلك   ، بر�شلونة  يف  �ملجتمعني 
لأن هنا ، يف �إ�شبانيا ، و�ح��دة من 
�أقدم �لدول يف �أوروبا، و�أي�شاً �أقدم 
و�لقومية  �ل��ق��ارة،  يف  ملكي  نظام 
تقاليد  ل��ي�����س  ت����دم����ري،  ب�������ش���دد 

 يف �ململكة �ملتحدة، فتح �لعديد من �مل��طنني �أعينهم، وبات�� يرون ويالت �لربيك�سيت
 تكامل �أوروبا، �أمر �سروري لإقامة مناف�سة ودية ولي�ست حربية، مع �أقطاب عاملية �أخرى للتنمية

�لتغلب على �لكر�هية بالأ�سلحة 
�ل�سلمية للأفكار و�لعقلنية 

يجب عدم ترك �أمريكا و�ل�سني 
ت�ستفرد�ن بلقب �سادة �لتقدم 

�سع�د �ل�سعب�يني مثل �سالفيني 
و�أوربان خطر كبري ل بد من م��جهته

 �ل�سعب�ية ي�ت�بيا تر�جعية، 
و�إجابة بد�ئية عن �لع�ملة

�لرت�جع عن �لربيك�شيت و�رد

�ملد �لقومي يهدد بالنفجار

�ل�شعبوية.. خطر د�هم على �وروبا

�وروبا.. حلم يجب �شيانته

نعم لوحدة ��شبانيا

�لفائز بنوبل ماريو فارغا�س يو�شا

تاأتي �لكارثة د�ئما من �ل�سعب�ية:

ماريو فارغا�س يو�سا: »�لقومية ميكن �أن تدمر �أوروبا«
•• الفجر - خرية ال�شيباين

 »�أوروبا يف خطر”، �سيحة فزع �أطلقها، يف �ل�سفحة �لأوىل 
 30 يناير،   26 �ل�سبت  �لفرن�سية،  ليرب��سي�ن  جريدة  من 
كاتًبا دولًيا ، منهم �لعديد من �حلائزين على جائزة ن�بل 
لالأدب، بهدف و�سع حد لتقدم �لق�ى �ل�سعب�ية يف �لقارة. 

�لفائز  �أي�سا  يعتقد  �لأوروبي”،  �لبيت  يف  حريق  »هناك 
�لن�س.  هذ�  على  وقع  �لذي  ي��سا،  فارغا�س  ماري�  بن�بل 
جملة لك�سرب�س �لفرن�سية �لتقته باملنا�سبة يف ح��ر �أجر�ه 
�لباحث  �جلامعي-  ،�لأ�ستاذ  و�لدلو�سكي  �ألي��سا  �لدكت�ر 
و�جلماليات  �ل�سيا�سية  و�لعل�م  و�لفل�سفة،  �لأدب،  يف 

�مل��سيقية.

* �أل يعترب �لدفاع عن بناء �أوروبا، م��س�عا يهّم �لأوروبيني 
بقدر ما يهّم بقية �لب�سرية؟

�أوروبا ه�  �إن بناء  - متاما! ولهذ� وّقعت على هذ� �لبيان. 
�لعامل.  يف  �لي�م  م�ج�د  ليرب�يل  دميقر�طي  م�سروع  �أهم 
�أي�سا  ولكن  لالأوروبيني،  بالن�سبة  فقط  لي�س  حمق،  و�أنت 
�لثقافة  �أ�سل  هي  ـــا  �أوروب لن  باأكمله،  �لأر�ـــس  لك�كب 

�لدميقر�طية  وميالد  �ل�سيا�سية،  �حلرية  ومهد  �لغربية، 
�لليرب�لية �أو حق�ق �لإن�سان.

كل هذ� يجب حمايته، من �جل حا�سر �لعامل وم�ستقبله. 
ت�ستفرد�ن  و�ل�سني  �ملتحدة  �لــ�ليــات  نــرتك  �أل  يجب 
باحلياة  ت�ستاأثر�ن  �أو  للتقدم،  �حلقيقيني  �ل�سادة  بلقب 

�لقت�سادية �أو �لثقافة �لعاملية. 
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تبليغ ح�صور جل�صة خربة 

�صادرة عن اخلبري احل�صابي   د. ب�صام يحيى عجول 
�إىل �ملدعي عليها �لثانية / �ل�شرح للمقاولت - �س ذ م م 

عنو�نها : �إمارة دبي ، �لنهدة �لثانية ، �شارع بغد�د ، مركز بلتينيوم للأعمال ، �لطابق 10 ، مكتب 
رقم 1006 ، 1007 ملك خلف ر��شد خلفان �لنايلي �ل�شام�شي ، هاتف 042577755 ، فاك�س 042577733، 

hyder@alsarh.ae : مكاين : 3577597783 بريد �لكرتوين
نعلمكم مبوجبه بانه مت تكليفنا مبهمة �خلربة يف �لدعوى رقم 2018/3357 جتاري جزئي حمكمة 

دبي �لإبتد�ئية و�ملقامة �شدكم من قبل  �ملدعية / �ر تي ��س لتاأجري معد�ت �لبناء - ذ م م  
�ل�شقة رقم  �لكائن يف  �عله للح�شور �ىل مكتبنا  �ليها  �مل�شار  �لق�شية  ندعوكم ب�شفتكم طرفا يف 
�ل��و�ح��دة م��ن ظهر يوم  �ل��رق��ة دي��رة دب��ي وذل��ك يف مت��ام �ل�شاعة 13.00  ���ش��ارع  c08 بناء �لعوي�س 
�خلمي�س �ملو�فق 14 فرب�ير 2019.  وذلك للإجابة على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من م�شتند�ت.  
فاإن �خلبري  �ملهلة �ملحددة  �ر�شال وكيل قانوين عنكم خلل  �أو عدم  يف حال تخلفكم عن �حل�شور 

�شيبا�شر �جر�ء�ت �خلربة ويقدم تقريره للمحكمة من و�قع �مل�شتند�ت �ملتاحة.
اخلبري احل�صابي د . ب�صام يحيي عجول 

اعلن اجتماع خربة

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
 يف الدعوى  رقم 2018/4410 جتاري جزئي 

�ملدعي : م�شرف �لإمار�ت �ل�شلمي م�شاهمة عامة 
�لعي�شاين(   �شامل حممد  ملالكها طالب على  �ل�شيار�ت )موؤ�ش�شة فردية  لزينة  �لزين  د�ر  : 1- موؤ�ش�شة  �ملدعي عيه 
2- طالب علي �شامل حممد �لعي�شاين )ب�شفته �شامن �شخ�شي وب�شفته مالك موؤ�ش�شة د�ر �لزين لزينة �ل�شيار�ت( 
"يعلن �خلبري �لدكتور / عقيل حممد هادي ح�شن �لهادي ، و�ملعني من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية  يف �لدعوى 
رقم 2018/4410 جتاري جزئي ، و�ملقامة من �ملدعي/ م�شرف �لإمار�ت �ل�شلمي م�شاهمة عامة ، وتنفيذ� للمهمة 
حممد  �شامل  على  طالب  ملالكها  فردية  )موؤ�ش�شة  �ل�شيار�ت  لزينة  �لزين  د�ر  موؤ�ش�شة  �ل�شادة/  عليها  �ملدعي  فان 
�لعي�شاين( و�ل�شيد/طالب علي �شامل حممد �لعي�شاين )ب�شفته �شامن �شخ�شي وب�شفته مالك موؤ�ش�شة د�ر �لزين 
لزينة �ل�شيار�ت( ، مدعو�ن حل�شور �لجتماع �خلربة �مل�شرفية �و بو��شطة وكيل معتمد ، و�ملقرر عقده يوم �لثلثاء  
يف  �لكائن  مكتبنا  مقر  يف  للجتماع  موعد�  �شباحا  و�لن�شف  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة  متام  يف   2019/2/19 �ملو�فق 
�إمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية �لو�شل بزن�س �شنرت - بجو�ر  فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 
27 - �لطابق �لتا�شع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 94178 32428 لذ� نرجو منكم �لتكرم باحل�شور يف �ملوعد �ملحدد 

�عله ، و�إح�شار جميع �لأور�ق و�مل�شتند�ت �لتي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من �أد�ء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�صريف 
د.عقيل حممد هادي ح�صن  الهادي 

تكليف الإعلن بالن�صر 
حل�صور اجتماع اخلربة امل�صرفية 

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
يف الدعوى رقم 2017/3246 جتاري كلي عجمان

يعلن �خلبري يون�س علي �ملل و�ملعني من قبل حمكمة عجمان �لإحتادية �لإبتد�ئية 
�ملدعي : م�شرف �بوظبي �ل�شلمي 

�ملدعي عليهم : 1- �لع�شر �لذهبي للتجارة �لعامة - ذ م م  
2- �شعيد حميد علي ع�شكور  �لعلي   3- �شامي يون�س حممد زكي جمعه. 

�ل�شادة / 1- �لع�شر �لذهبي للتجارة �لعامة - ذ م م  ، 2- �شعيد حميد علي ع�شكور  
�لعلي ، 3- �شامي يون�س حممد زكي جمعه.  ندعوكم حل�شور  �جتماع �خلربة و�ملقرر 
عقده يوم �لربعاء �ملو�فق 2019/2/6 �ل�شاعة 2.30 م�شاء� يف مقر �خلبري �لكائن يف : 
�ل�شارقة ، منطقة مويلح - �شارع �ملدينة �جلامعية  ، مبنى عيادة �أك�ش�س - مكتب رقم 
202 ، ب�شفته �ل�شخ�شية �و من ينوب عنه بتوكيل ر�شمي.  للإ�شتف�شار يرجى �لإت�شال 

على �لرقم 0552752147   
اخلبري امل�صريف 
يون�ش علي حممد املل  

اإعلن ح�صور
اإجتماع خربة م�صرفية 

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 536/2019  
�ملنذرة : �أبر�ج �لإمار�ت - ذ م م

�لعنو�ن : ملك خا�س - �ل�شفوح - بردبي - �س ب : 72127  دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف 043665000 وميثلها حممد يو�شف 
حممد يو�شف مبوكب وكالة رقم 2018/111305 �ملوؤرخة لدى �لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14 

�ملنذر �ليها : دبليو و�ي بي �يه جي للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
�لعنو�ن : نف�س �ملاأجور - �ملكتب رقم 22A ملك �بر�ج �لإم��ار�ت - بردبي - �ملركز �لتجاري �لثاين - �س ب 33199 دبي - �لهاتف : 

7300 319 04 - �لفاك�س : 319 7474 04 - رقم مكاين 2711790129 
تخطر �ملنذرة  �ملنذر �ليه ب�شرورة �لإلتز�م بجميع �حكام عقد �ليجار �خلا�شة باملكتب رقم 22A �لكائن على قطعة �لر�س رقم 52-0 
)رقم �لبلدية 202 - 336( بني كل من �بر�ج �لإمار�ت �س ذ م م  - ب�شفته �ملوؤجر و دبليو و�ي بي �يه جي للتجارة �لعامة - �س ذ م م ب�شفته 
�مل�شتاأجر و ب�شد�د �ملبلغ �ملرت�شد يف ذمتها وبخلف ما ي�شتجد من بدل �ليجار و�لر�شوم �مل�شتحقة و�شريبة �لقيمة �مل�شافة حتى تاريخ 
�لخلء �لفعلي وبر�ءة ذمة �لعني �ملوؤجرة من ر�شوم ��شتهلك �ملاء و�لكهرباء من هيئة كهرباء ومياه دبي وت�شليم �لعني ومفاتيحها 
للمنذرة خالية من �ل�شخا�س و�ل�شو�غل وباحلالة �لتي كانت عليها عند �لتعاقد وذلك خلل ثلثون يوما من تاريخ ��شتلم �لنذ�ر 
و�ل �شت�شطر �ملنذرة  �ىل �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �شد �ملنذر �ليها و�للجوء �ىل �للجنة �لق�شائية بالف�شل يف �ملنازعات بني 
�ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين للمطالبة بالخلء و�شد�د �لقيمة �ليجارية �ملرت�شدة من تاريخ �لمتناع عن �ل�شد�د وحتى تاريخ �لخلء 

�لفعلي وحتميل �ملنذر �ليها كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
 اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )494/2019( 
�ملنذرة : �خلليج �لتجاري - �س ذ م م 

  2018/5/14 بتاريخ  بدبي  �لعدل  �لكاتب  لدى  �ملوؤرخة   2018/1/111299 رقم  وكالة  مبوجب   ، يو�شف  حممد  �ل�شيد/  وميثلها 
�لعنو�ن : �ملقر �لرئي�شي لدى دبي �لقاب�شة - ملك جمري� هيلز ديفيلومبنت - مكتب رقم 1 - �م �شقيم 3 - �إمارة دبي - �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة - هاتف : 44351111 - 971+  �س ب : 500272 
�ملنذر �ليها : و�يلد �شوجر كافيه �س ذ م م )فرع( يحمل �لرخ�شة مهنية رقم 735649 �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية  
Bay Square - برج خليفة - بردبي - �لر�س رقم 71-0   - وعنو�نه : حمل رقم 06 - ملك �خلليج �لتجاري - �لو�قع يف 11 
، هاتف رقم : 43805830 971+ متحرك : 504262965 971+ - �لربيد  ، �س ب : 33108  �إم��ارة دبي   - �لبلدية 346-6801  رقم 

 Sameh@Peachretail.com  ، Info@Peahretail.com : لإلكرتوين�
BB11 ، �لو�قع يف   -  R6/G06 يخطر �ملنذر  �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د متاأخر�ت �لإيجار �ملرت�شدة بذمتها �لوحدة رقم
Bay Square  �لأر�س رقم 0-71 ، يف منطقة �خلليج �لتجاري �إمارة دبي يف غ�شون ثلثني يوما وذلك من تاريخ    -  11
ن�شر  هذ� �لإعلن و�ل �شت�شطر �ملنذرة  �ىل �للجوء لللجنة �لق�شائية �خلا�شة باملنازعات  بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين باإمارة دبي 
بغر�س �لز�م �ملنذر �ليها باإخلء �لعني �ملوؤجرة و�شد�د متاأخر�ت �ليجار �ملرتتبة عليها حتى تاريخ �لخلء �لفعلي مع �لز�مها 

�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2019/543 

�ملنذرة : �شركة : �شنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليهم  : 1- �شركة �لنور �لقاب�شة لل�شتثمار - �س ذ م م   

 2- عمرو بن طارق حممد بن لدن - جمهول حمل �لقامة 
فان �ملنذرة تر�شل هذ� �لنذ�ر �لعديل للمنذر �ليهم �نه يف حاله رغبتكم يف 
�ملفاحت  لت�شليم  �لإي��ج��ار�ت  �لتوجه �ىل جلنة  �لرجاء  �مل��وؤج��رة  �لعني  �خ��لء 
و�لفو�تورة �لنهائية للكهرباء و�ملياه ودفع �ملبالغ �مل�شتحقة عليكم حتى تاريخ 

�لخلء �لتام و�لفعلي وبالإ�شافة �ىل �لر�شوم و�مل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

��شم �ل�شركة : لكي لين�س ب�لينغ - �س ذ م م  
 - دي���رة   - �شنرت  �ر�ب��ي��ان  ملك   2811.2820.2840.2842 رق��م  حم��ل   : �ل��ع��ن��و�ن 
�خلو�نيج -  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 674192 رقم �لقيد 
بال�شجل �لتجاري : 1099807 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد 
مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة �أعله ، وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2017/1/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/25 
جتيندر� حما�سب�ن  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  وعلى من لديه 
قان�ني�ن  �لعنو�ن : مكتب 3006 ملك عقار�ت �حمد عبد�لرحيم �لعطار - �ملركز �لتجاري 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً    04-3438033  : فاك�س    04-3438022  : هاتف   - �لثانية 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : جتيندر� حما�سب�ن قان�ني�ن
�ملركز   - �ل��ع��ط��ار  عبد�لرحيم  �ح��م��د  ع��ق��ار�ت  ملك   3006 مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن 
�لتجاري �لثانية - هاتف : 3438022-04  فاك�س : 3438033-04  مبوجب هذ� 
تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعله 
لت�شفية لكي لين�س ب�لينغ - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  
2017/1/1 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/25  وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
اعلن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/1922 جتاري جزئي 
�ىل �ملدعي عليه/1- حممد �كرم قلم جمهول حمل �لقامة مبا �أن �ملدعي/حامت 
طاهر �لكردي وميثله/�شلح ح�شن حممد مبا�شري نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
ل�شالح/حامت  �عله  �ملذكورة  �لدعوى  يف   2018/9/19 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�شتها 
ي��وؤدي �ىل �ملدعي عليه  مبلغ 82000 �ثنان  طاهر �لكردي بالز�م �ملدعي عليه �ن 
وثمانون �لف درهم ، و�لفائدة �لقانونية على ذلك �ملبلغ بو�قع 9% من 2017/3/14 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته �لر�شوم و�مل�شاريف وخم�شمائة درهم �تعاب حماماة.  
حكما مبثابة �حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/4874  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1- حممد عبد�لروؤوف كامل حممد 2-�شركة �لقطب ملقاولت 
�لبناء - �س ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ هاين يا�شني وميثله / 
حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف �لكعبي - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )315000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2019/2/21 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
اعلن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2018/635 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- حامد �حمد خمتار حامد حممد  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�ملذكورة  �ل��دع��وى  يف    2018/12/10 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  فيليب�شني  د�جم��ارد  ل�شالح/مورتني  �ع��له 
مبلغ وقدره 3356466 ثلثة مليون وثلثمائة و�شتة وخم�شني �لف و�ربعمائة و�شتة 
و�شتني درهم ف�شل عن فائدة بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة يف 2018/3/26 وحتى متام 
�ملحاماة.   حكما مبثابة  �تعاب  درهم مقابل  �لف  �مل�شروفات ومبلغ  و�لزمته  �ل�شد�د 
�حل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� 
�لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

اعلن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2018/1722 جتاري جزئي                                                

�يتز� بيتز�  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت  �ىل �ملحكوم عليه/1- 
بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/10/25  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�شالح/ �ل�شركة 
�ملتحدة لتاأجري �ل�شيار�ت  فرع من و�يف للنقل )ذ م م( بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
درهما(  وخم�شة  و�شبعمائة  �لفا  )مائتان   درهما   )200705( مقد�ره  مبلغا  للمدعية 
و�لزمتها  �لتام  �ل�شد�د  وحتى   2018/5/8 تاريخ  من  �شنويا  باملائة  ت�شعة   %9 وفائدة 
ما عد�  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  درهم مقابل  ومبلغ خم�شمائة  و�مل�شاريف  بالر�شوم  
يوما  ثلثني  خ��لل  لل�شتئناف  قابل  �حل�شوري  مبثابة  حكما  طلبات.    من  ذل��ك 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعلن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ش الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/4860  جتاري جزئي              
ر��شد جمعة مبارك �حلفيتي  جمهول حمل �لقامة  �ملدعي عليه/1- خمي�س  �ىل 
حممد  عبد�لرحمن  وميثله/�شعود  �لعامة  للتجارة  �شيتي  �ملدعي/�شلفر  �ن  مب��ا 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �ملر��شدة   باحلاج 
مببلغ وقدره )13395 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   %12 
من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و�شم ملف �لنز�ع �لتجاري رقم 1701/2018.   
بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2019/2/12 �مل��و�ف��ق  �لثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/4836  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  �لبلو�شي   ح�شن  خ��ريي  حممد  ر��شد  روي��ه   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شلفر �شيتي للتجارة �لعامة وميثله / �شعود عبد�لرحمن 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �مل��ر����ش��دة  ب��احل��اج  حممد 
�ملحاماة  �تعاب  و  و�لر�شوم و�مل�شاريف  �ملدعي عليه مببلغ وق��دره )13234 دره��م( 
�ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�شة يوم  و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�لثلثاء  �ملو�فق  2019/2/5   �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثلثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/4774  جتاري جزئي              
�لعو�شي  جمهول حمل  بنار  �ملدعي عليه /1-ع��ارف حممد عبد�لرحيم  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شلفر �شيتي للتجارة �لعامة وميثله / �شعود عبد�لرحمن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م  حممد باحلاج �ملر��شدة - قد 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )11392 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
لها جل�شة  �ل��ت��ام.   وح��ددت  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة  12% من 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2019/2/5   �لثلثاء   يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
       اعادة اعلن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/742 عقاري كلي 
ح  جم��ه��ول حمل  م  ���س   - �شبليز  & �أويلفيلد  ت��وب��ولرز  �نتغر�يتد  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�شركة تطوير جممع دبي للإ�شتثمار - ذ م م وميثله / ح�شن جمعه 
�تفاقية  بف�شخ  �مل��ط��ال��ب��ة   ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لرئي�شي  حممد  ح�شن 
مببلغ  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  للإ�شتثمار  دب��ي  بجميع  �لكائن   )469-598( رق��م  �لر���س  �يجار 
تاريخ  ور�شوم خدمات و�شر�ئب من  �يجار�ت  ي�شتجد من  درهم( وما  وقدره )306.875.33 
2018/9/10 وحتى تاريخ �لخلء �لفعلي و�لر�شوم و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام و�لز�م بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثلثاء 
�أو  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة  �ل�شاعة 11.00 �س  �ملو�فق 2019/2/19 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثلثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
 مذكرة اعلن مدعى عليه بالن�صر        

 يف  الدعوى 2018/2095 احوال نف�ش م�صلمني 
�مل��دع��ي عليه /1- حممد �شالح ط��ب��اخ  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  �ىل 
�ملدعي/ نور حممد نبيل وظائفي وميثله / حميد غلم دروي�س �بر�هيم - قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لتطليق لل�شرر ، نفقة زوجية �جرة م�شكن 
�تعاب �ملحاماة.   ، �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  ، موؤجل �ل�شد�ق  ، نفقة �لعدة 
وحددت لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2019/2/10 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
رقم )10( يف مبنى �لأحو�ل �ل�شخ�شية يف منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثلثة �أيام على �لأقل
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

مذكرة اعادة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/678  ا�صتئناف جتاري   

وميثلها/  م   م  ذ   - لل�شتثمار  كابيتال  1-فورتر�س  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حامد �حمد خمتار حامد حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /

�شركة جرويل كابيتال كابيتال ليمتد وميثله / حمد�ن عبد�هلل �شبيح �شيف 
 2017/1646 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/�حلكم  ��شتاأنف  قد   - �لكعبي 
�ل�شاعة  �مل��و�ف��ق 2019/2/24  ي��وم �لح��د  جت��اري كلي وح��ددت لها جل�شه 
�و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

مذكرة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/2712  ا�صتئناف عمايل    

حمل  جم��ه��ول  باتيل  جاجدي�ش�شاندر�  ���ش��ده/1-ج��ي��ج��ار  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /ليفويل ل�شيانة �لطائر�ت - �س ذ م م وميثله / 
فهد عبد�هلل قمرب حممد - قد ��شتاأنف  �لقر�ر / �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
بتاريخ 2018/10/18 وحددت لها جل�شه  رقم 2018/6931 عمايل جزئي 
رقم  بالقاعة  �شباحا    11.00 �ل�شاعة   2019/2/11 �مل��و�ف��ق  �لثنني  ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 

مذكرة اعلن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/1655  ا�صتئناف جتاري   

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لطاهر   ع�شام  �شده/1-عمر  �مل�شتاأنف  �ىل 
 / وميثله  م  م  ذ  �س   - كونرتكتينغ   كريتيكال  م�شن  /نوفا  �مل�شتاأنف  �ن 
�شلمان حممد �حمد حممد حممود �لطويل قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر 
لها  وح��ددت   2018/7/17 بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/578 رقم  بالدعوى 
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة  �ملو�فق 2019/2/24   جل�شه يوم �لح��د  
رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ش الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة

��شم �ل�شركة : �ك�س �و �ك�س �و �لعاملية مل��د �لبناء - �س ذ م م   
�لعنو�ن : مكتب رقم 306 - ملك عبد�هلل عبد�لكرمي �لعقارية - نايف - ديرة - �ل�شكل 
�لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة  587410 رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
�لتاأ�شري يف  باأنه قد مت  : 1001031 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
، وذلك مبوجب قر�ر حماكم  �أعله  باإنحلل �ل�شركة �ملذكورة  �ل�شجل �لتجاري لديها 
دبي بتاريخ  2019/1/7 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2019/1/7 وعلى 
من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني ي��سف بن خادم لتدقيق 
�حل�سابات  �لعنو�ن : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني   هاتف : 
2226266-04  فاك�س : 2223773-04  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي : ي��سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
�لعنو�ن : مكتب )10-9( ملك مركز منت للعمال - رقة �لبطني   هاتف : 2226266-
بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  : 2223773-04 مبوجب هذ�  فاك�س    04
�لعاملية  �و  �ك�س  �و  �ك�س  لت�شفية  �أع��له  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه 
مل��د �لبناء - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2019/1/7  
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2019/1/7 وعلى من لديه �أي 
بدبي على  �لكائن  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س 
�لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع��له،  �ملذكور  �لعنو�ن 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعلن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12546 بتاريخ 2019/2/4 
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحلل �صركة     
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الفجر الريا�ضي

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد 
�لريا�شي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
�لريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����س  ي���و�����ش���ل 
للرت�شح  �لت�شجيل  طلبات  ��شتقبال 
�لريا�شية  »�ل��ب�����ش��م��ة  ج����ائ����زة  يف 
�أ�شافها  �ل��ت��ي  ح�����دود«  ب���ل  ق�����در�ت 
�لإمار�ت  وطني  وموؤ�ش�شة  �ملجل�س، 
�إىل ف��ئ��ات ج��ائ��زة »وط��ن��ي �لإم����ار�ت 
للعمل �لإن�شاين«، بد�ية من �لدورة 
�شعار  حتمل  �لتي  للجائزة  �ل�شابعة 

»هذ� ما كان يحبه ز�يد«.
�ل���ت�������ش���ج���ي���ل يف �جل����ائ����زة  ومي����ك����ن 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  م��وق��ع  ع��رب 
www. �ل���ر����ش���م���ي  �لل�����ك�����رتوين 

�إطار  يف  وذل���ك   ،dubaisc.ae
�لعمل  )م�شوؤولية  �لتناف�س:  حمور 
�لريا�شي(،  �ل��ق��ط��اع  يف  �لإن�����ش��اين 
�ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  ي�شمل  �ل����ذي 
�لإن�شانية  �لأه�������د�ف  حت��ق��ق  �ل��ت��ي 
يكون  بحيث  للريا�شة  و�ملجتمعية 
ل��ت��ل��ك �مل���ب���ادر�ت �أث����ر �إي��ج��اب��ي على 
�ل��ق��ط��اع �ل��ري��ا���ش��ي، و���ش��م��ن فئتي 
�لأف���������ر�د و�مل���وؤ����ش�������ش���ات م����ن خلل 
�إجناز�ت �شبق لها �أن حققت جناحات 

على �مل�شتوى �ملحلي.
�جلائزة  يف  للتناف�س  �لرت�شح  ويتم 
���ش��روط وم��ع��اي��ري هي:  �شمن ع��دة 
موثقة  �مل��ق��دم��ة  �مل���ب���ادرة  ت��ك��ون  �أن 
�أو م��ع��رتف ب��ه��ا م��ن ط���رف �إح���دى 

�جلهات �لر�شمية، و�أن تكون ذ�ت نفع 
ملمو�س للمجتمع ومبخرجات قوية 
و��شرت�تيجية  �جل��ائ��زة  مع  تتو�فق 
�آخر  �إجن���ازه���ا خ���لل  �ل���دول���ة، ومت 
تطبيقها  ���ش��اري  �أو  ���ش��ن��و�ت  ث���لث 
ومتما�شية  �ل��رت���ش��ح،  ف���رتة  خ���لل 
�لإن�شانية،  و�لأخ�������لق  �ل��ق��ي��م  م���ع 
و�أ�شهمت يف �إثر�ء �لقطاع �لريا�شي، 
وم���ت���و�ف���ق���ة م���ع ف��ل�����ش��ف��ة و�أه������د�ف 
�إيجابي يف  �أث��ر  ذ�ت  �جل��ائ��زة، وتكن 
تتعار�س  و�أل  �ل��ري��ا���ش��ي،  �ل��ق��ط��اع 
�لإن�شانية  و�لأخ��������لق  �ل��ق��ي��م  م���ع 
�جلهة  ت���ك���ون  و�أل  و�ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
قد  �ملرت�شح  �ل�شخ�س  �أو  �ملرت�شحة 
طرف  م��ن  نهائية  لعقوبة  تعر�س 

جهة حملية �أو دولية.
بحيث  �ل��ت��ق��ي��ي��م  �أد�ة  حت���دي���د  ومت 
%40 من �لتقييم  تخ�ش�س ن�شبة 
�إىل حمور تقييم �لنتائج و�ملخرجات 
 ،20% �مل��ب��ادرة  توثيق  �إىل  تنق�شم 
وتخ�ش�س   ،20% �مللمو�س  و�لأث��ر 
تقييم  حم����ور  �إىل   60% ن�����ش��ب��ة 
�مل���م���ار����ش���ات، ب��ح��ي��ث ت���ك���ون �جل����ودة 
و�لكفاءة %20، و�لفاعلية 20%، 
ويقوم   ،20% و�لب��ت��ك��ار  و�لإب����د�ع 
نخبة  �ملرت�شحة  �لأع��م��ال  بتحكيم 
موؤ�ش�شات  م����ن  ودول�����ي�����ة  حم���ل���ي���ة 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 

و�لريا�شي.
يوم  فيها  �لفائزين  ت��ك��رمي  و�شيتم 

�ل�شبا  ند  دورة  خلل  رم�شان   18
ينظمها  �ل��ت��ي   ،2019 �لريا�شية 
�شنوياً،  �ل���ري���ا����ش���ي  دب�����ي  جم��ل�����س 
عهد  ويل  �شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات 
دب��ي، وحتت �شعار »ق��در�ت ل حدود 

لها«.
�لريا�شية  �لب�شمة  جائزة  وتهدف 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��������ر�د  حت��ف��ي��ز  �إىل 
�لقطاع  يف  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
يحتذى  من��وذج��اً  لتكون  �لريا�شي 
متا�شياً  �ل���ري���ا����ش���ة،  جم����ال  يف  ب���ه 
م���ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دول����ة �لإم������ار�ت 
 ،2071 وروؤي��ت��ه��ا  �ملتحدة  �لعربية 
يف تعزيز �خلدمة �ملجتمعية للقطاع 
�لقيم  ت��ع��زي��ز  وك���ذل���ك  �ل��ري��ا���ش��ي، 

�لإي��ج��اب��ي��ة يف �مل��ج��ت��م��ع، م��ن خلل 
ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين يف 

�لقطاع �لريا�شي.
وك��������ان جم���ل�������س دب�������ي �ل���ري���ا����ش���ي 
�أعلنا  �لإم��ار�ت قد  وموؤ�ش�شة وطني 

ع��ن �إط����لق �جل��ائ��زة ومت �لإع���لن 
ع���ن ت��ف��ا���ش��ي��ل��ه��ا �ل���ت���ي ت���ه���دف �ىل 
�لجتماعي  �ل��ع��م��ل  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
لأن  �لريا�شي  �لقطاع  يف  �لتطوعي 
ب��اأه��م��ي��ة كبرية  �ل��ري��ا���ش��ة حت��ظ��ى 

يف �مل��ج��ت��م��ع وب���دع���م لحم�����دود من 
وتعمل  توؤكد  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة 
ع��ل��ى ج��ع��ل �ل��ري��ا���ش��ة �أ���ش��ل��وب حياة 
باعتبارها م�شدر� لل�شعادة و�لطاقة 

�لإيجابية.

�لريا�شة  دع���م  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  ح��ر���ش��اً 
�ل����دوؤوب  �شعيها  �إط����ار  ويف  �مل��ح��ل��ي��ة 
للرتقاء مبا تقدمه ملتابعيها، �أعلنت 
�لتابعة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �ل�����ش��ارق��ة  ق��ن��اة 
لهيئة �ل�شارقة للإذ�عة و�لتلفزيون، 
ع���ن ن��ق��ل��ه��ا �ل��ك��ام��ل مل��ب��اري��ات دوري 
�لهو�ء مبا�شرة  �لعربي على  �خلليج 
بد�ية من �جلولة �ل�14 من �ملو�شم 

�لكروي �لتي تنطلق يف 4 فرب�ير.
ل�شت�شافة  �ل����ق����ن����اة  وخ�������ش�������ش���ت 
�لأبرز  �جلماهريي  �لكروي  �حلدث 
��شتوديوهات  �ل��دول��ة  م�شتوى  على 
�أعلى  وف���ق  متخ�ش�شة  تلفزيونية 
�مل��و����ش��ف��ات �ل��ع��امل��ي��ة �خل��ا���ش��ة بنقل 
�لأحد�ث �لريا�شية �لكروية، جمّهزة 
باأنظمة بث و�شا�شات عر�س متكاملة 
بخيار�ت  �مل��ح��ل��ل��ني  ب���دع���م  ت�����ش��م��ح 

وتو�شيح  �مل��ب��اري��ات  لتحليل  و��شعة 
و�لتحكيمية  �لفنية  �ل��ن��ق��اط  ك��اف��ة 
�خل���ا����ش���ة ب���ال���ل���ق���اء�ت و����ش���ع���ت �إىل 
و�خل���رب�ء  �ملحللني  م��ن  نخبة  ���ش��م 
�لرتقاء  يف  ي�����ش��اه��م  مب��ا  �ل��ل��ع��ب��ة  يف 

�ملقدمة  �مل���ادة  وم�شمون  مبحتوى 
للم�شاهد.

“من  برنامج  �لقناة  خ�ش�شت  كما 
�لإمار�ت” �لذي �شيقدم نظرة �شاملة 
وتفا�شيل  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لريا�شة  عن 
�لعربي  �خل���ل���ي���ج  ب�������دوري  خ���ا����ش���ة 
�لريا�شي  خلط  برنامج  و�شي�شتمر 
�ل�شارقة  �إذ�ع�������ة  ع���رب  ي��ب��ث  �ل�����ذي 
�لذي  و  �لريا�شية  �ل�����ش��ارق��ة  وق��ن��اة 
يعترب نب�س �جلماهري �لأول يف نقل 
�آر�ئهم وملحظاتهم �إىل �مل�شوؤولني. 
مبا�شر  نقل  ��شتوديو  �لقناة  ووف��رت 
ي���ت���وىل مهمة  �مل���ل���ع���ب،  �أر��������س  م����ن 
جمريات  �أه��م  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�إىل  �إ�شافة  بلحظة،  �ملباريات حلظة 
ملو�كبة  م��ر����ش��ل��ني  ط���و�ق���م  جت��ه��ي��ز 
�جلماهري  �آر�ء  و��شتطلع  �حل��دث 

�ملو�شم  �أي���ام  طيلة  لأنديتها  �لوفية 
�ل��ك��روي م��ن م��لع��ب �ل���دول���ة. كما 
بنهاية  ملعبنا  ب��رن��ام��ج  �شي�شتمر 
على  �ل�شوء  ت�شليط  يف  �أم�شية  ك��ل 

كو�لي�س وق�شايا �مل�شابقة.
و�أ����ش���ار ر�����ش���د �ل��ع��وب��د، م��دي��ر قناة 
دوري  �أن  �إىل  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�خل���ل���ي���ج �ل���ع���رب���ي ي���ع���د �أح������د �أه����م 
�لأح�����د�ث �ل��ك��روي��ة �ل��ت��ي ت��ق��ام على 
نخبة من  ي�شم  كونه  �لدولة  �أر���س 
�شاهمو�  �لذين  و�للعبني  �لأن��دي��ة 
�ملحلية،  �لريا�شة  بو�قع  �لرتقاء  يف 
تن�شجم  �خل���ط���وة  ه���ذه  �أن  م���وؤك���د�ً 
للإذ�عة  �ل�شارقة  هيئة  �أه���د�ف  مع 
تلبية  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  و�ل��ت��ل��ف��زي��ون، 
تطلعات ع�ّشاق كرة �لقدم، وو�شعهم 
يف �شورة �أحد�ث وجمريات �لدوري 

ب�شكل �أقرب و�أو�شع.
�ل�شارقة  ق����ن����اة  م����دي����ر  و�أ�������ش������اف 
�لدوري  ب��ث  ين�شجم  �لريا�شية”: 
ب�������ش���ك���ل م���ب���ا����ش���ر ل���ل���ج���م���اه���ري مع 
عقب  �لهيئة  وتطلعات  ��شرت�تيجية 
�مل���ر����ش���وم �لأم������ريي �ل�����ذي �أ����ش���دره 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �لأع���ل���ى،  �مل��ج��ل�����س 
�إىل ه��ي��ئ��ة، يف  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ت��ح��وي��ل 
�لعمل  ون���وع���ي���ة  ب���ج���ودة  �لرت����ق����اء 
�لريا�شية  ف��ال�����ش��ارق��ة  �لإع����لم����ي، 
وهي  عاماً   12 قبل  �نطلقها  منذ 
تو�كب خمتلف �لفعاليات و�لأحد�ث 
�إم��ارة �ل�شارقة  �أر�س  �لتي تقام على 
نقلنا  ع������ام، وم�����ا  ب�����ش��ك��ل  و�ل�����دول�����ة 
هذ�  تثبيت  على  حر�شاً  �إل  للدوري 

�حل�����ش��ور �ل����ذي ب���ات ي�����ش��ك��ًل ج���زء�ً 
مهماً من �لو�قع �لتنموي للمجتمع 

�لإمار�تي«.
ز�لت  ول  “كانت   : �لعبود  و�أ���ش��اف 
ق���ن���اة �ل�������ش���ارق���ة �ل���ري���ا����ش���ي���ة ج����زء� 
ل ي���ت���ج���ز�أ م���ن م��ن��ظ��وم��ة �لإع�����لم 
قاعدة  ومنلك  �ل��دول��ة  يف  �لريا�شي 
�إمكانياتنا  جماهريية كبرية تثق يف 
�إ�شافة  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ل���ى  وق����در�ت����ن����ا 
هذه  بت�شخري  ون��ت��ع��ه��د  للم�شابقة 
�لقدر�ت خلدمة �مل�شابقة و�لريا�شة 

�لإمار�تية و�إر�شاء م�شاهدينا.«
يذكر �أن قناة �ل�شارقة �لريا�شية بد�أت 
2007 حت��ت مظلمة  �ل��ع��ام  يف  �لعمل 
�ل�شارقة للإذ�عة و�لتلفزيون،  هيئة 
متخ�ش�شة  ري���ا����ش���ي���ة  ���ة  ك���م���ن�������شّ
�لتغطيات  جم�����ال  يف  وم�����ش��ت��ق��ل��ة 

لباقة  �لإعلمية  و�ملو�كبة  �مليد�نية 
و�لبطولت  �لفعاليات  من  متعددة 
كبطولة  حملّياً  �ملقامة  �لريا�شية 
�ل�شحر�وية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لعام  م���ط���ل���ع  يف  ���ش��ت��ن��ط��ل��ق  �ل����ت����ي 
�لريا�شية  �ل�شارقة  وبطولة  �ملقبل 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت برفد 
عن  ف�شًل  عديدة،  مبو�هب  �للعبة 
تغطيات لأبرز �لأحد�ث مثل بطولة 
�لأندية �لعربية لل�شيد�ت، و�شباقات 
�ل�شارقة  �ل�شريعة، وطو�ف  �ل��زو�رق 
وم�شابقات  ل����ل����در�ج����ات  �ل��������دويل 
و�ل����������دوري   ، و�خل������ي������ول  �ل����ه����ج����ن 
�لبلجيكي لكرة �لقدم بالإ�شافة �إىل 
�ل�شلة  لأل��ع��اب  �مل�شتمرة  تغطياتها 
�ل�شنية  و�ل��ف��ئ��ات  و�ل��ط��ائ��رة  و�ل��ي��د 
�مل���ع���اق���ني، وغريها  ري��ا���ش��ة  وح���ت���ى 

�ملحلية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��ن��اف�����ش��ات  م��ن 
و�لعاملية. 

�أهم  �لعربي  �خلليج  دوري  ويعترب 
م�����ش��اب��ق��ة لأن�����دي�����ة ك�����رة �ل����ق����دم يف 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، حيث 
فريقاً   14 جم��ري��ات��ه  يف  ي��ت��ن��اف�����س 
و�لهبوط،  �ل�����ش��ع��ود  ن���ظ���ام  ���ش��م��ن 
 1973 �ل���ع���ام  �ل�����دوري يف  ت��اأ���ش�����س 
“�لدوري  م�������ش���م���ى  حت�����ت  وك���������ان 
يعّد  حيث  �لقدم”،  لكرة  �لإم��ار�ت��ي 
�ملو�شم   1974-1973 م��و���ش��م 
ولكن  للحدث  “�لتجريبي”  �لأول 
�ع��ت��م��اده ر�شمياً من  م��ا مت  ���ش��رع��ان 
�لقدم  �لإم��ار�ت��ي لكرة  قبل �لحت��اد 
مو�شم  م��ن  وب����دء�ً   ،2001 ع���ام  يف 
2013-2014 مت تغري �ل�شم �إىل 
�لإمار�تي«. �لعربي  �خلليج  “دوري 

•• ال�شارقة- الفجر:

نادي  ت���وج   �حل��م��ري��ة  �شاطئ  على 
�حل����م����ري����ة �ل����ث����ق����ايف �ل���ري���ا����ش���ي 
�ل���ف���ائ���زي���ن يف ب���ط���ول���ة �لم�������ار�ت 
�لثانية  �جل��ول��ة  �حل��دي��ث  لل�شر�ع 
�ل�����ش��ر�ع �حلديث  م��در���ش��ة  مب��ق��ر 
�لثقايف  �لريا�شي  �حلمرية  لنادي 
ب��ع��د م�����ش��ارك��ة ح��اف��ل��ة م��ن خم�شة 
�أندية تو��شلت على مدى يومني .

وح���ق���ق���ت �جل����ول����ة جن���اح���ا كبري� 
�ل��ذي تو��شل  على م��د�ر تنظيمها 
على طو�ل يومي �جلمعة و�ل�شبت 
�أ�شناف  و�شهدت م�شاركة لفتة يف 
�لوبتيمي�شت  ����ش���ن���ف  ����ش���م���ل���ت 
�لوبتيمي�شت   و���ش��ن��ف  ل��ل�����ش��غ��ار 
للكبار و�شنف �لليزر 4.7 و�شنف 
��شغر  ج���ائ���زة  و  �أومل���ب���ي  ���ش��ت��ن��د�ر 
برعاية  تنظيمها  وج��رى  م�شارك 

بلدية �حلمرية و�ملر�عي .

�جلولة  �شري  متابعة  على  و��شرف 
تطبيق  �أج������ل  م����ن  دويل  حت��ك��ي��م 
لل�شر�ع  �ل����دويل  �لحت����اد  ق��و�ن��ني 
�لبطولة  �أح����������د�ث  ت����اب����ع  ف���ي���م���ا 
وجمرياتها  رئي�س جلنة �لريا�شات 
�إد�رة نادي  �لبحرية ع�شو جمل�س 

�حلمرية  �شامل غامن �ل�شام�شي.
�جلولة  يف  �ل����لع����ب����ون  و������ش�����ارك 
�لثانية و�لتي تناف�شو� من خللها 
يف �رب��ع��ة م��ن��اف�����ش��ات �أب�����رزت مدى 

جاهزيتهم وقوتهم للمناف�شة .
�ل��ث��ان��ي��ة من  ن��ه��اي��ة �جل���ول���ة  ويف 
�ل���ي���وم �ل���ث���اين ك����رم ج��م��ع��ه عبيد 
�إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي 
�ل�شام�شي  غ����امن  ����ش���امل  ي��ر�ف��ق��ه 
�لد�رة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
�أمني  �ل�شام�شي  بن حليمه  وعبيد 
�جلولة   يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �ل��ع��ام  �ل�شر 
بجانب تكرميه للرعاة وهم بلدية 

�حلمرية و�شركة �ملر�عي .
ن���ادي �حل��م��ري��ة �للعب  ك��رم  كما 
�شيف خالد �لعوي�س ��شغر م�شارك 
ل��ف��ري��ق  �ل�����ش��ر�ع �حل��دي��ث للنادي 

�حلمرية.
�شغار  �لوب��ت��ي��م��ي�����ش��ت  ���ش��ن��ف  ويف 
ديفور  ج��ي��ل  �لأول  ب��امل��رك��ز  ف����ازت 
من نادي �أبوظبي لل�شر�ع وباملركز 
�ل���ث���اين م���اري���ن دي���ف���ور م���ن نادي 
�لثالث  وباملركز  لل�شر�ع  �أبوظبي 

حم��م��د خ��ال��د �ل��ع��وي�����س م��ن نادي 
�حلمرية .

فاز  كبار  �لوبتيمي�شت  �شنف  ويف 
عبد�لكرمي  عثمان  �لأول  باملركز 
�حل�����م�����ادي م�����ن ن�������ادي �أب���وظ���ب���ي 
�ل�شر�عية  و�ل��ري��ا���ش��ات  ل��ل��ي��خ��وت 
وباملركز �لثاين فلح بدر �ملعمري 
لليخوت  �أب�����وظ�����ب�����ي  ن��������ادي  م�����ن 
وباملركز  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  و�ل��ري��ا���ش��ات 
�لثالث حارث �إ�شماعيل �آل علي من 

نادي �أبوظبي لليخوت و�لريا�شات 
�ل�شر�عية.

ويف �شنف �لليزر 4.7 حل باملركز 
�حلمادي  �إب��ر�ه��ي��م  خمي�س  �لأول 
لليخوت  �أب�����وظ�����ب�����ي  ن��������ادي  م�����ن 
وباملركز  �ل�����ش��ر�ع��ي��ة  و�ل��ري��ا���ش��ات 
�لثاين ز�يد �شلطان �لظاهري من 
نادي �أبوظبي لليخوت و�لريا�شات 
�شلمة  �لثالث  وباملركز  �ل�شر�عية 
عدنان �ملن�شوري من نادي �أبوظبي 

لليخوت و�لريا�شات �ل�شر�عية.
باملركز  فاز  �أوملبي  �شتند�ر  و�شنف 
�لأول حمزة �إ�شماعيل �آل علي من 
نادي �أبوظبي لليخوت و�لريا�شات 
حممد  �لثاين  وباملركز  �ل�شر�عية 
ع��ب��د�ل��ك��رمي �حل���م���ادي م���ن نادي 
و�لريا�شات  ل��ل��ي��خ��وت  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�����ش��ر�ع��ي��ة وب��امل��رك��ز �ل��ث��ال��ث فهد 
�أبوظبي  ن��ادي  م��ن  �لنوبي  جا�شم 

لليخوت و�لريا�شات �ل�شر�عية.

تو��سل �لت�سجيل يف جائزة �لب�سمة 
�لريا�سية »قدر�ت ل حدود لها«

متعهدة بتقدمي تغطية ��ستثنائية تلبي طم�حات متابعيها

»�ل�سارقة �لريا�سية« تنقل مباريات دوري �خلليج �لعربي بد�ية من �جلولة �ملقبلة

بعد م�ساركة حافلة من خم�سة �أندية على مدى ي�مني

نــــادي �حلمريــــة يتــــوج �لفائزيــــن يف �جلولــــة �لثانيــــة 
لبطولـــــة �لمــــار�ت لل�ســــر�ع �حلديــــث

بهدف تطبيق �أف�سل �ملمار�سات و تكاف�ؤ �لفر�س

بلديـة مدينـة �لعـني تفعـل خدمـة بو�بـات �مللعـب �للكرتونيـة يف �ملدينـة
•• العني  - الفجر:

و  �لل��ك��رتون��ي��ة،  �مل��لع��ب  خدمة  تفعيل  �لعني  مدينة  بلدية  با�شرت 
�إلكرتونياً من خلل �ملوقع  تقوم �خلدمة على حجز ملعب �ملدينة 
و   ، للمتعامل  �ملحمول  �لهاتف  �إىل  �شري  رقم  �ر�شال  و  �لل��ك��رتوين، 
�لذي ي�شتطيع من خلله ��شتخد�م �مللعب مبا�شرة بعد �دخال �لرقم 

�ل�شري .
�لعني  مدينة  بلدية  عام  مدير  �لنعيمي  حممد  مطر  �لدكتور  قام  و 
�لعني  مدينة  �ع��ي��ان  م��ع  للملعب  �لل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ات  بتد�شني 

�لفريق �شعيد خلف �لرميثي و حياب مطر �لكتبي و بخيت �شويد�ن 
�لنعيمي ، و عدد من �ملدر�ء �لتنفيذين و مدر�ء �لإد�ر�ت و �ملوظفني 
من �إد�ر�تي �حلد�ئق و �ملنتزهات �لرتفيهية و �إد�رة �لتخطيط �لتقني 

، للطلع على �آلية �لعمل بالنظام �جلديد .
هذ� و قد بد�أت بلدية مدينة �لعني با�شتخد�م نظام �مللعب �للكرتونية 
عرب تطبيقه على ملعبي �لريف و �لطوية ، حيث يقوم طالب �خلدمة 
بحجز �مللعب �ملطلوب عرب �ملوقع �للكرتوين لبلدية مدينة �لعني و 
�ر�شال رقم �شري للهاتف �ملتحرك  ، و �شيتم  تعبئة �لبيانات �ملطلوبة 
و �لذي ي�شتطيع من خللها فتح باب �مللعب �إلكرتونياً و ��شتخد�مه 

وقت  بنهاية  �ل�شري  �لرقم  تنتهي �شلحية  و   ، ف��رتة �حلجز  خ��لل 
�ر���ش��ادي��ة تو�شح طريقة  ب��ل��وح��ات  �ل��ب��و�ب��ات  ت��زوي��د  ، كما مت  �حل��ج��ز 
�ل�شتخد�م و �حل�شول على �لرقم �ل�شري . و قال �لدكتور �شامل مغري 
�لعميمي مدير �إد�رة خدمة �ملجتمع بقطاع و�شط �ملدينة ،  �أن �مل�شروع 
و �لذي يعترب هو �لأول من نوعه يف �ملنطقة ، ياأتي من منطلق �لتوجه 
�لعاملية يف  �ملمار�شات  �أف�شل  �إىل تطبيق  و  يهدف  �لرقمي  �حلكومي 
جمالت ��شتخد�م �لأ�شول ، و كذلك يقوم �مل�شروع على فكرة تكافئ 
�لفر�س للجميع من خلل ��شتخد�م �مللعب �شمن �لوقت �ملحدد و 

�تاحة �لفر�شة للجميع لل�شتفادة من هذه �ملر�فق .

و �أ�شاف �لعميمي �أن �لنظام �جلديد لبو�بات �مللعب ، تقوم على نظام 
�مللعب خلل فرتة  �لق�شوى من  ذكي يتيح للم�شتخدمني �ل�شتفادة 
�حلجز ، كما تقوم بعملية �إد�رة �حلجوز�ت ب�شكل �أكر تطور�ُ بحيث 
ل يتم تكر�ر �حلجز �أو ��شتخد�مه يف �أوق��ات حجز من قبل �أ�شخا�س 

�آخرين .
و �أو�شح �لعميمي باأن �لنظام ي�شاهم ب�شكل كبري يف تر�شيد �لنفاق و 
�لكتفاء  و  �ل�شتغناء عن حر��س �مللعب  ، حيث مت  حر��شة �مللعب 
و  �لدخول  و  �ل�شتخد�م  عملية  تنظم  �لتي   ، �لإلكرتونية  بالبو�بات 

�خلروج من �مللعب .
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توج �لفار�س عبد �هلل حميد �ملهريي 
 ”7 “�شا �شا �شا  على �شهوة �لفر�س 
�ل��ك��ربى يف بطولة  ب��ل��ق��ب �جل���ائ���زة 
لقفز  �لدولية  �ل�شارقة  حاكم  كاأ�س 
�حل���و�ج���ز م���ن ف��ئ��ة �خل��م�����س جنوم 
نخبة  مب�شاركة  �لثانية  ن�شختها  يف 
��شتمرت  و�ل��ت��ي  �ل��ع��امل  م��ن فر�شان 
�ل�شالة  م���ي���د�ن  ع��ل��ى  �أي������ام  �أرب���ع���ة 
للفرو�شية  �ل�شارقة  مبركز  �ملغطاة 
ب��ط��ول��ة دول��ي��ة من  وت��ز�م��ن��ت معها 
ف��ئ��ة �ل��ن��ج��م��ت��ني و�أخ�������رى م���ن فئة 
�لقفز  �ل����و�ح����دة خل���ي���ول  �ل��ن��ج��م��ة 
�ل�شغرية �إىل جانب مناف�شات دولية 
لفئات �لفر�شان �لأطفال و�لنا�شئني 
و�ل�شباب يف نهائيات �ملر�حل �ل�شنية 
�لإقليمية  �ملجموعة  دول  لفر�شان 
�ل�شابعة بالحتاد �لدويل للفرو�شية 
و�أقيمت على �أر�شية ميد�ن �ل�شالة 

�ملغطاة و�مليد�ن �خلارجي.
وتتويج  �خل����ت����ام  ف���ع���ال���ي���ات  ����ش���ه���د 
�لفائزين �ل�شيخ عبد �هلل بن ماجد 
�ل�شارقة  ن�����ادي  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لرئي�س  و�ل�������ش���ب���اق  ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة 
�شلطان  و�ل�شيخ  للبطولة  �لفخري 
موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي  �أحمد  بن 
�ملكتب  رئ��ي�����س  ل���لإع���لم  �ل�����ش��ارق��ة 
�لإعلمي حلكومة �ل�شارقة ورئي�س 
�لهاجري  غامن  و�لدكتور  �لبطولة 
�لفرو�شية  لحت�����اد  �ل���ع���ام  �لأم������ني 
�ليحيائي  خليفة  حممد  و�شلطان 
للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة  ن����ادي  م��دي��ر 
مدير �لبطولة وباتريك عون �ملدير 
ل��وجن��ني ر�عية  ل�����ش��رك��ة  �لإق��ل��ي��م��ي 
كاأ�س �لبطولة ومن �لحتاد �لدويل 
�لرئي�س  رو������س  ج����ون  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ف��ز �حل���و�ج���ز مدير 
كاأ�س �لعامل لقفز �حلو�جز و�شتيفن 
�لينربوغ رئي�س جلنة قفز �حلو�جز 
ب��الحت��اد �ل����دويل ومم��ث��ل��و �جلهات 
وجمع  �لبطولة  ملناف�شات  �ل��ر�ع��ي��ة 
كبري من �شيوف �حلدث من د�خل 
وخ��ارج �لإم��ار�ت وجمهور غفريمن 

حمبي ريا�شة �لفرو�شية.
 “ �لقا�شمي  �هلل  عبد  �ل�شيخ  وق���ال 
ن��ت�����ش��رف ب���اإه���د�ء ه���ذ� �لإجن�����از �إىل 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ملا  �ل�����ش��ارق��ة  �لأع��ل��ى ح��اك��م  �ملجل�س 
ودعم  توجيهات  م��ن  �شموه  يقدمه 
ولأبنائه  للفرو�شية  �ل�شارقة  لنادي 
�لكبري  �شاكر� �جلمهور   .. �لفر�شان 
�لذي �شهد فعاليات �لبطولة وجميع 
�ل���ت���ي عملت  و�ل���ل���ج���ان  �ل�������ش���ي���وف 
�لفوز  �ل��ب��ط��ول��ة وم���ب���ارك���ا  لإجن�����اح 
�ملهريي  ح��م��ي��د  �هلل  ع��ب��د  ل��ل��ف��ار���س 

وكل فر�شان �لإمار�ت.

من جانبه �أهدى �ل�شيخ �شلطان بن 
�لإمار�ت  �إىل  �لفوز  �لقا�شمي  �أحمد 
عامة و�ل�شارقة وجمل�س �إد�رة نادي 
�لفائزين  �ل�شارقة للفرو�شية مهنئا 
�لبطولة  ه���ذه  �إخ�����ر�ج  �إن  وق����ال   ..
�مل�شتوى دليل على �لإمكانيات  بهذ� 
من  �ل�شارقة  متتلكها  �لتي  �لكبرية 
 .. و�لفنية  �لإد�ري��ة  �لنو�حي  جميع 
�إىل �شاحب  ���ش��ك��ره  ب��ج��زي��ل  وت��ق��دم 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
�ل�����ش��ارق��ة على دعمه  �لأع��ل��ى ح��اك��م 
لعموم �أن�شطة �لفرو�شية وفر�شانها.

ختام  �لرئي�شة  �لبطولة  وت�شمنت 
�لتاأهيلي  �ل��ع��رب��ي  �ل����دوري  ج���ولت 
لكاأ�س �لعامل لقفز �حلو�جز وجرى 
�لإعلن عن �أ�شماء �لفر�شان �لثلثة 
�ل�شرق  دول  ���ش��ي�����ش��ارك��ون  �ل���ذي���ن 
�لأو�شط يف �حلدث �لعاملي بال�شويد 
�أب��ري��ل �ل��ق��ادم و�ل��ف��ر���ش��ان هم  �شهر 
بر�شيد  �لدهامي  رم��زي  �ل�شعودي 
عبد  و�لإم����ار�ت����ي  ن��ق��ط��ة   “  67“
 57“ بر�شيد  �مل��ه��ريي  حميد  �هلل 
خالد  �ل�شاب  و�ل�شعودي  نقطة   “
 53“ عبد �لرحمن �ملبطي بر�شيد 
�لفار�شني  ع��ن  �أع��ل��ن  ك��م��ا  نقطة   “
�للذين �شيمثلن دول �شمال �أفريقيا 
�ل�����ش��اب��ع��ة وهما  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��م��ن 
بر�شيد  �شعيد  �ل��ق��ادر  عبد  �مل�شري 
حممد  وم��و�ط��ن��ه  ن��ق��ط��ة   “  65“

طلعت بر�شيد “52 “ نقطة.
وجاءت مناف�شة كاأ�س حاكم �ل�شارقة 
�ل���دول���ي���ة م���ن ف��ئ��ة �خل��م�����س جنوم 
و�شمم  �جل����ول����ت����ني  مب����و������ش����ف����ات 
�رتفاعها  ت���ر�وح  ب��ح��و�ج��ز  م�شارها 
و�شارك  160” ���ش��م   �  145“ ب��ني 
بها 44 فار�شا وفار�شة وجنح منهم 
�إىل �جلولة  �لنتقال  يف  فار�شا   11
عد�  خ���ط���اأ  دون  ج��م��ي��ع��ه��م  �ل��ث��ان��ي��ة 

جز�ء  نقطة  بر�شيد  و�ح���د  ف��ار���س 
يف  �مل�شموح  �لزمن  لتجاوزه  و�ح��دة 

�جلولة �لوىل .
وقدم �لفار�س عبد �هلل حميد �ملهريي 
�جلولة  يف  �لأف�����ش��ل  �ل���ش��ت��ع��ر����س 
�شا  “�شا  �لفر�س  مع  و�أكمله  �لثانية 
 ”43.12“ ب��ل��غ  زم����ن  7” يف  ���ش��ا 
ث��ان��ي��ة وت���وج ب��ك��اأ���س �ل��ب��ط��ول��ة وحاز 
ن��ق��اط ج��ول��ة �خل��ت��ام �ملوؤهلة  �أع��ل��ى 
ونالت  �حلو�جز  لقفز  �لعامل  لكاأ�س 
�لفار�شة  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  ج����ائ����زة 
و�لفر�س  توفيك  �إفلينا  �ل�شويدية 
�جلولة  و�أنهت  روم”  ل  دو  “دليلة 
 ”43.78“ ب��ل��غ  م��ن��اف�����س  زم���ن  يف 
�لثالث  �مل��رك��ز  ثانية وذه��ب��ت ج��ائ��زة 
جانيكا  �ل�شوي�شرية  �ل��ف��ار���ش��ة  �إىل 
دي  يف  “بكاردي  و�جل���و�د  �شربونغر 
�ل” و�أنهت �جلولة بفارق جزء من 
�لثاين  �مل��رك��ز  �شاحبة  ع��ن  �لثانية 

م�شجلة “43.79” ثانية.
هيريك  �ل�شويدي  �لفار�س  و�أح��رز 
 ”2 “لوريللي  بالفر�س  �إيكرمان  فا 
�لدولية  باجلائزة �لكربى للبطولة 
برعاية لوجنني  �لنجمتني  من فئة 
ومب��و����ش��ف��ات �جل��ول��ة �ل��و�ح��دة مع 
ج���ول���ة ل��ل��ت��م��اي��ز ع��ل��ى ح���و�ج���ز بلغ 
�رتفاعها “145” �شم وتناف�س على 
فار�شا   40 �لكربى  لوجنني  جائزة 
وفار�شة نالو� حق �لتاأهل للم�شاركة 
�إكمال  يف  ف��ار���ش��ا   16 وجن���ح  ف��ي��ه��ا 
وجولة  خطاأ  دون  �لرئي�شة  �جلولة 
�أي�شا  خ��ط��اأ  دون  �أك��م��ل��ه��ا  �ل��ت��م��اي��ز 
من�شة  على  وتقدمهم  ف��ر���ش��ان   5
�أن  بعد  �إي��ك��رم��ان  �ل��ف��ار���س  �لتتويج 
�لأف�شل  �ل��زم��ن  �ل��ت��م��اي��ز يف  �أك��م��ل 
وبلغ “37.20” ثانية ونال جائزة 
�ملركز �لثاين �لفار�س �ل�شعودي عبد 
مع  �لتمايز  و�أك��م��ل  �ل�شربتلي  �هلل 
بلغ  زم���ن  يف  �ل”  “وولون  �جل����و�د 

�إيرلند�  وم���ن  ث��ان��ي��ة   ”38.54“
�شيم�شون  دي��ف��ي��د  �ل��ف��ار���س  ����ش���ارك 
و�أك���م���ل  �ف”  “فودري  ب�����اجل�����و�د 
 ”39.53“ ب��ل��غ  زم���ن  يف  �ل��ت��م��اي��ز 

ثانية وتوج بجائزة �ملركز �لثالث.
ون������ال �ل���ف���ار����س �ل�������ش���ع���ودي رم����زي 
كو�ليتي  “هاي  ب��اجل��و�د  �ل��ده��ام��ي 
يف  �لول  �مل�����رك�����ز  ج�����ائ�����زة  جيه” 
مناف�شة من جولة و�حدة مع جولة 
متايز من فئة �خلم�س جنوم برعاية 
و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن���اء  هيئة 
بحو�جز  م�شارها  و�شمم  بال�شارقة 
و�شارك  “150” �شم  �رتفاعها  بلغ 
تناف�شو�  وف��ار���ش��ة  ف��ار���ش��ا   45 ب��ه��ا 
 ”93.300“ بقيمة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى 
جولة  �إىل  م��ن��ه��م  و�ن���ت���ق���ل  ي������ورو 
10 فر�شان وجولة �لتمايز  �لتمايز 
�أولهم  فر�شان   8 خطاأ  دون  �أكملها 
�ل��ف��ار���س �ل��ده��ام��ي و�أن���ه���ى �جلولة 
جائزة  ون���ال  ثانية   ”32.39“ يف 
�مل���رك���ز �ل���ث���اين �ل���ف���ار����س ع��ب��د �هلل 
دبي  “�شما  ب��ال��ف��ر���س  �مل���ري  حم��م��د 
يف  �ل��ت��م��اي��ز  �ت�س” و�أن���ه���ى  ب���ي  �ف 
�ل�����ش��د�رة بقوة  ب��ه على  زم��ن ناف�س 
و�لفار�شة  ثانية   ”32.70“ وبلغ 
�ل�شويدية �شارلوت مكويل وجو�دها 
عن  ب��ع��ي��دة  ت��ك��ن  مل  “فالنتينو” 
�ملركز  جائزة  ونالت  �لتتويج  من�شة 
�لثالث بعد �إكمالها جولة �لتمايز يف 
“33.83” ثانية. و�أحرزت �لفار�شة 
�ل�شويدية �شارلوت مكويل بجو�دها 
يف  �لأول  �ملركز  جائزة  “فالنتينو” 
مناف�شة من مرحلتني على حو�جز 
“150” �شم من فئة �خلم�س جنوم 
ب��رع��اي��ة ل��وجن��ني و����ش���ارك ب��ه��ا 39 
14 منهم يف  ف��ار���ش��ا وف��ار���ش��ة جن��ح 
�إكمال �ملرحلتني دون خطاأ و�ملرحلة 
بلغ  زمن  يف  مكويل  �أكملتها  �لثانية 
جائزة  ون�����ال  ث��ان��ي��ة   ”25.34“

�لإيرلندي  �ل��ف��ار���س  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
“�إب�شوت�س”  ب���اجل���و�د  ب��ري��ن  ���ش��ني 
بلغ  زم��ن  �لثانية يف  �ملرحلة  و�أك��م��ل 
�لثالث  و�مل��رك��ز  ثانية   ”26.34“
كاو�ي  مايك  �لياباين  �لفار�س  ناله 
�ل���ث���ان���ي���ة يف زمن  �مل���رح���ل���ة  و�ن����ه����ى 
“26.94” ثانية باجلو�د “�لكاز�ر 

�شايت«.
وتناف�س 4 فر�شان على لقب جائزة 
م�شرف �ل�شارقة �لإ�شلمي ملناف�شة 
�لقفز  يف  وجنحو�  و�لتحدي  �ملهارة 
فوق حاجزين على �رتفاع “170” 
“180” �شم  �لإرت���ف���اع  وع��ل��ى  ���ش��م 
�أخفق 3 منهم يف حني جنح �لفار�س 
�ل�����ش��ع��ودي ع��ب��د �هلل �ل�����ش��رب��ت��ل��ي يف 
�لقفز فوقهما مع “كوينلن” ونال 
�لفار�س  وحقق  �لول.  �ملركز  جائزة 
�ل���غ���ام���دي  �هلل  ع���ب���د  �ل���������ش����ع����ودي 
لقب  �شربنغ”  “�شر�توغا  ب��اجل��و�د 
كفالور  جائزة  وحاز  �لفر�شان  �أ�شرع 
 ”25“ �إج��م��ايل  من  �لأول  للمركز 
�لغامدي  �لفار�س  و�أكمل  ي��ورو  �أل��ف 
 ”56.27“ ب��ل��غ  زم���ن  يف  �جل���ول���ة 
ثانية ومناف�شة �ل�شرعة حتول فيها 
�لأخطاء �إىل �أزمنة ت�شاف �إىل زمن 
�لفار�س و�شمم م�شارها بحو�جز بلغ 
�رتفاعها “145” �شم و�شارك فيها 
�جلولة  و�أكمل  وفار�شة  فار�شا   32
ونالت  ف���ر����ش���ان   4 �ل���زم���ن  ���ش��م��ن 
�ملركز  ج��ائ��زة  ت��رمي  ن��ادي��ة  �لفار�شة 
“��شكاريا  و�أنهت �جلولة مع  �لثاين 
3” يف زمن مناف�س بلغ “56.84” 
كري�شتاب�س  �لفار�س  و�لثالث  ثانية 
ن��ريت��ن��ي��ك�����س م����ن لت���ف���ي���ا ب���اجل���و�د 
بلغ  زم����ن����ا  و����ش���ج���ل  “كامرلن” 
�لفار�س  وت��وج  ثانية.   ”66.73“
ب�شحبة  ب��ري��ن  تريفور  �لإي��رل��ن��دي 
د�ن�س”  ك��ان��ي��ا  ���ش��ف��ن  “زد  �ل��ف��ر���س 
�لتجاري  �لإمن�������اء  ه��ي��ئ��ة  ب���ج���ائ���زة 
ملناف�شة  ب���ال�������ش���ارق���ة  و�ل�������ش���ي���اح���ي 
جتميع �لنقاط مع �جلوكر من فئة 
�لنجمتني على حو�جز بلغ �رتفاعها 
 68 ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك  ���ش��م   ”135“
فار�شا وفار�شة جنح منهم 9 فر�شان 
يف جتميع كامل �لنقاط مع �جلوكر 
�شجله  زمن  و�أف�شل  نقطة”   65“
�لفار�س تريفور منهيا مهمة جتميع 
�لنقاط يف “48.62” ثانية وذهبت 
�لفار�س  �إىل  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة 
�لقا�شمي  �هلل  عبد  ب��ن  علي  �ل�شيخ 
“�شاغا دو  �لفر�س  و�أكمل �ملهمة مع 
 ”49.35“ ب��ل��غ  زم���ن  يف  لروك” 
نالها  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  وج��ائ��زة  ثانية 
�لكربي  �لنا�شىء علي حمد  �لفار�س 
وجمع  ويند”  د�  “كات�س  ب��اجل��و�د 
 ”50.44“ يف  �ل����ن����ق����اط  ك����ام����ل 

مناف�شة مبو��شفات  و�أقيمت  ثانية. 
�ملرحلتني على حو�جز “135” �شم 
 77 بها  و�شارك  �لنجمتني  فئة  من 
فار�شا وفار�شة جنح منهم 12 فار�شا 
يف �إكمال �ملرحلتني دون خطاأ و�أحرز 
�ل�شد�رة �لفار�س علي حمد �لكربي 
و�أكمل  ويند”  ذ�  “كات�س  ب��اجل��و�د 
�ملرحلة �لثانية يف “28.43” ثانية 
ونالت جائزة �ملركز �لثاين �لفار�شة 
“كارتينا  ب���ال���ف���ر����س  ه���ي���د  ل���ي���ن���د� 
ثانية   ”29.91“ و�ل����زم����ن  �م” 
وذه��ب��ت ج��ائ��زة �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث �إىل 
�شعيد  علي  خمي�س  نا�شر  �ل��ف��ار���س 
�لربية” و�أنهى  “�إنريجي  و�لفر�س 
�أج��ز�ء من   7 �لثانية بفارق  �ملرحلة 
م�شجل  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  ع��ن  �لثانية 
فر�شان  و�إنتزع  ثانية.   ”29.98“
�ألقاب  �حل����و�ج����ز  ل��ق��ف��ز  �لإم��������ار�ت 
�مل���ر�ح���ل �ل�����ش��ن��ي��ة ل��ف��ئ��ة �ل�����ش��ب��اب يف 
�ل�شابعة  �لإقليمية  �ملجموعة  دول 
بالحتاد �لدويل للفرو�شية وتوجو� 
مناف�شة  يف  �لأوىل  �لثلثة  باملر�كز 
فعالياتها  ج����رت  و�ل���ت���ي  �ل��ن��ه��ائ��ي 
�أيام  �آخ��ر  على �مل��ي��د�ن �خل��ارج��ي يف 
�ل��ب��ط��ول��ة وم��ن��اف�����ش��ة �ل��ن��ه��ائ��ي من 
“130” �شم  جولتني على حو�جز 
 4 وفار�شة  فار�شا   13 فيها  و�شارك 
بر�شيد  �لنهائي  �إىل  ق��دم��و�  منهم 
ن���ظ���ي���ف خ������ال م����ن ن����ق����اط �جل������ز�ء 
�ل���ف���ار����س حميد  �مل��ت�����ش��در  و�ن���ف���رد 
باجلو�د  �مل��ه��ريي  خليفة  �هلل  ع��ب��د 
�جلولتني  باإكمال   ”11 “كور�ندو 
 ”48.72“ بلغ  زم��ن  يف  خطاأ  دون 
�لنظيف  �أد�ئ���ه  على  حمافظا  ثانية 
يف جميع مناف�شات فئة �ل�شباب ونال 
ج��ائ��زة �مل��رك��ز �ل��ث��اين �ل��ف��ار���س عبد 
“كارولني  بالفر�س  �أم��ني  �لرحمن 
�ل���ث���ان���ي���ة يف  دي” و�أن����ه����ى �جل����ول����ة 
ثانية   ”43.97“ بلغ  �شريع  زم��ن 
�رتكبها  ج����ز�ء  ن��ق��اط   4 وب��ر���ش��ي��د 

�ل��ث��ان��ي��ة ج��ول��ة �حل�شم  يف �جل���ول���ة 
وذه��ب��ت ج��ائ��زة �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث �إىل 
�لفار�س علي حمد �لكربي و�لفر�س 
�لثانية  �جلولة  و�أكمل  “بالو�شنتا” 
يف زمن بلغ “49.30” ثانية مع 4 

نقاط جز�ء يف �جلولة �لأوىل.
وت������وج �ل����ف����ار�����س �ل�������ش���ع���ودي متيم 
“دغري�د”  و�جل����و�د  �ل��ك��رمي  �لعبد 
لفئة  �ل�شنية  �مل��ر�ح��ل  نهائي  بلقب 
“�جلونيورز”  �لنا�شئني  �لفر�شان 
�لإقليمية  �مل���ج���م���وع���ة  دول  م����ن 
�ل�شابعة بالحتاد �لدويل للفرو�شية 
�لنا�شئني  ف��ئ��ة  ن��ه��ائ��ي  م��ن��اف�����ش��ة  يف 
برعاية ��شطبلت �ل�شر�ع �لتي تقدم 
�ملر�حل  ن��ه��ائ��ي��ات  جلميع  �ل��رع��اي��ة 
�ل�شنية وجاءت مبو��شفات �جلولتني 
على حو�جز �رتفاعها “125” �شم 
وفار�شة  ف��ار���ش��ا   17 فيها  و����ش���ارك 
ر�شيد  ع���ل���ى  ف���ر����ش���ان   4 وح����اف����ظ 
نظيف خال من نقاط �جلز�ء و�أكمل 
�ل��ف��ار���س مت��ي��م �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
ونال  “31.87” ث��ان��ي��ة  ب��ل��غ  زم���ن 
جائزة �ملركز �لثاين �لفار�س �لأردين 
“�إفري�”  و�ل��ف��ر���س  �أجم����د  حم��م��د 
وجائزة  ثانية   ”33.48“ و�لزمن 
عمر  �لفار�س  ح��ازه��ا  �لثالث  �مل��رك��ز 
بالفر�س  �مل�����رزوق�����ي  �ل���ع���زي���ز  ع���ب���د 
“كونكورديا” و�أنهى �جلولة �لثانية 

يف زمن بلغ “35.66” ثانية.
لدولة  �ل���وط���ن���ي  �ل�������ش���لم  وع������زف 
�لإم������ار�ت حت��ي��ة ل��ف��وز �جل����و�د “زد 
�شنو�ت”   6“ دون”  ري���غ���ال  ���ش��ف��ن 
و�ل���ف���ار����س �لإي���رل���ن���دي ���ش��ني برين 
فئة  من  �لدولية  �لبطولة  ختام  يف 
�لقفز  �ل����و�ح����دة خل���ي���ول  �ل��ن��ج��م��ة 
ختامها  ج������اء  و�ل�����ت�����ي  �ل�������ش���غ���رية 
حو�جز  على  �جلولتني  مبو��شفات 
 14 ف��ي��ه��ا  و����ش���ارك  ���ش��م   ”125“
�ل�شغرية  بخيولهم  وفار�شة  فار�شا 
�لفار�س  و�أك����م����ل  ����ش���ن���و�ت   6 ع��م��ر 

ريغال  ���ش��ف��ن  “زد  م���ع  ب��ري��ن  ���ش��ني 
بلغ  زم��ن  يف  �لثانية  دون” �جل��ول��ة 
جز�ء  نقطة  مع  “57.81” ثانية 
�مل�شموح يف  �ل��زم��ن  ل��ت��ج��اوز  و�ح���دة 
�ملركز  ج��ائ��زة  ون��ال  �لثانية  �جل��ول��ة 
�ل��ث��اين �ل��ف��ار���س �ل��ي��ون��اين دميرتي 
نات�شي�س باجلو�د “كا�شكول” و�أكمل 
�جلولة �لثانية يف “47.14”ثانية 
وجائزة  ج����ز�ء  ن��ق��اط   4 وب��ر���ش��ي��د 
�لفار�شة  ن��ال��ت��ه��ا  �ل���ث���ال���ث  �مل����رك����ز 
و�لفر�س  بي�شيت  ديفون  �لأمريكية 
 ”57.71“ و�لزمن  “�نرتميزو” 
 4 5 ن��ق��اط منهم  ث��ان��ي��ة وب��ر���ش��ي��د 
ونقطة  �لأوىل  �جل���ول���ة  يف  ن���ق���اط 

جز�ء و�حدة يف �جلولة �لثانية.
و�شاركت �لفار�شة تينا لوند �لفر�س 
�ل�شلم  عزف  زد” �شرف  “�شيلفيتا 
�لفوز  ع��ق��ب  ل���ل���دمن���ارك  �ل���وط���ن���ي 
�لبطولة  ن��ه��ائ��ي  يف  �لول  ب��امل��رك��ز 
�لو�حدة  �لنجمة  فئة  م��ن  �لدولية 
خل���ي���ول �ل��ق��ف��ز �ل�����ش��غ��رية ع��م��ر 7 
فيها  وتناف�س  جولتني  م��ن  �شنو�ت 
بخيولهم  وف���ار����ش���ة  ف���ار����ش���ا   13
�إىل  ق����دم����و�  م��ن��ه��م   6 �ل�������ش���غ���رية 
�ل��ن��ه��ائ��ي ب��ر���ش��ي��د خ���ال م���ن نقاط 
مناف�شة  �أك��م��ل��و�  م��ن��ه��م   3 �جل�����ز�ء 
ج����ز�ء وجنحت  ن��ق��اط  دون  �خل��ت��ام 
ل��ون��د يف �إك��م��ال �جل��ول��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
 ”48.04“ �ل��زم��ن �لأف�����ش��ل وب��ل��غ 
ث��ان��ي��ة ون����ال ج���ائ���زة �مل���رك���ز �لثاين 
�ملهريي  ح��م��ي��د  �هلل  ع��ب��د  �ل��ف��ار���س 
��س”  �م �ف  “ح�شينة بيل  بالفر�س 
�ل��ث��ان��ي��ة يف زمن  و�أك����م����ل �جل���ول���ة 
�أن  بعد  �ل�شد�رة  على  بقوة  مناف�س 
وذهبت  ث���ان���ي���ة   ”48.20“ ب���ل���غ 
�لفار�شة  �إىل  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  ج��ائ��زة 
و�لفر�س  مكتوم  �آل  لطيفة  �ل�شيخة 
و�أكملت  بيفيور”  دو  “كونتي�شا 
بلغ  زم���ن  �ل��ث��ان��ي��ة يف  معها �جل��ول��ة 

“49.62” ثانية.

�لفار�س عبد �هلل �ملهريي يتوج بكاأ�س حاكم 
�ل�سارقة �لدولية لقفز �حلو�جز

تنظيم  و�ل�شطرجن   للثقافة  �لعني  ن��ادي  يو��شل 
ب��ط��ولت��ه �لأ���ش��ب��وع��ي��ة يف �مل��و���ش��م �جل��دي��د بعد �أن 
�أ���ش��دل �ل�����ش��ت��ار ع��ن م��و���ش��م ر�ئ���ع �آخ���ر بنهاية عام  
2018 حمققاً �لعديد من �لأهد�ف �لتي ر�شمتها 
�لبطولت �ل�شبوعية  �نتظام  و�أهمها  �لنادي  �إد�رة 
خمتلف  م��ن  و����ش��ع��ة  م�شاركة  و���ش��ط  كبري  بنجاح 

�أطياف جمتمع مدينة �لعني.
وك���ان �ل��ن��ادي ق��د ن��ظ��م خ���لل �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي 29 
مب�شاركة  �خل��اط��ف  لل�شطرجن  �أ�شبوعية  بطولة 
�ل�شريع  لل�شطرجن  بطولة  و29   ، لع��ب��اً   690
مب�شاركة 928 لعباً، ونظم 15 بطولة لل�شطرجن 

�لعتيادي �شارك فيها 1595 لعباً.
�مللونة  �مليد�ليات  من  �لنادي  �أبطال  ح�شاد  وك��ان 
ميد�لية   6 و   ، ذهبية  ميد�ليات  ة4  بو�قع  جيد�ً 
�لد�خلية  م�����ش��ارك��ات��ه��م  يف  ب��رون��زي��ات  و3  ف�شية 
و�خل��ارج��ي��ة ، وي��ب��ق��ى ظ��ف��ر لع��ب��ة �ل��ن��ادي و�فية 
�لبارزة  �لعلمات  من  بالثنائية  �ملعمري  دروي�����س 
يف  �لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة  �لأول  باملركز  ف���ازت  حيث 

�لدولة  رئي�س  وك��اأ���س  �لفردية  �لإم���ار�ت  بطولتي 
لل�شيد�ت.

بتعاقدها  �ل��ف��ن��ي  �جل���ه���از  �ل���ن���ادي  �إد�رة  وع�����ززت 
و�لأوك�����ر�ين  ع��زي��ز  فهمي  �لتون�شي  �مل��درب��ني  م��ع 
ك�����وم�����اروف ، و�أع���ق���ب���ت���ه ب��ت��ع��اق��ده��ا م����ع �مل���درب���ة 
�لن�شائي يف  �لعن�شر  لتدريب  �شيناي  �ل�شريلنكية 

�لنادي.
�ملدينة  مل��د�ر���س  �لك�شفية  �ل��ن��ادي  زي���ار�ت  وحققت 
�أو�شاط طلب  �ل�شطرجن يف  بن�شر ثقافة  �أهد�فها 
�ملر�حل �لدر��شية �ملختلفة و�لوقوف على قدر�تهم 
�لذهنية و�ل�شخ�شية ومو�هبهم ومدى ��شتعد�دهم 

ملمار�شة �للعبة على نحو �حرت�يف.
كما �أطلق �لنادي جمموعة من �ملبادر�ت يف �ملو�شم 
�للعبة  و�أدو�ت  �لعمل  بيئة  تطوير  بهدف  �جلديد 
�لرئي�شة  �ملناف�شات  قاعة  �إن�شاء  م�شروع  و�أهمها 
25 رق��ع��ة �شطرجن  ب����  �ل���ن���ادي وت���زوي���ده���ا  مب��ق��ر 

مطابقة للمو��شفات �لعاملية.
جمل�س  ع�شو  �لبلو�شي  �شعيد  �أع���رب  جانبه  م��ن 

للثقافة  �ل��ع��ني  ل��ن��ادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  �لإد�رة 
�ملو�شم  خم��رج��ات  بكل  �شعادتهم  ع��ن  و�ل�شطرجن 
�لنادي  �إد�رة  جم��ل�����س  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل��ن��ق�����ش��ي 
برئا�شة �ل�شيخ �شلطان بن �شخبوط �آل نهيان بذل 
جهود�ً كبرية من �أجل توفري كل مقومات �لنجاح.

و�أ�شاف :” �ل�شكر للعبي �لنادي وللأطقم �لفنية 
كبرية من  �لذين بذلو� جهود�ً  بالنادي  و�لإد�ري��ة 
�أجل بلوغ �أعلى موؤ�شر�ت �لنجاح  ، ون�شكر �شركائنا 
رع�����اة �أن�����ش��ط��ة �ل���ن���ادي ون��خ�����س م��ن��ه��م  ب���ن كرم 
م�شاهمة  وننتظر  للعطور  وك��رج��ي  للمفرو�شات 
�أك���رب م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خلا�س 

لأن�شطة �لنادي«.
ثقافة  لن�شر  �ل��ه��ادف  عملنا  �شنو��شل   ”: و�أردف 
�ل�����ش��ط��رجن ب��ك��ل �ل��و���ش��ائ��ل �مل���ت���اح���ة م���ن زي�����ار�ت 
ل��ل��م��د�ر���س و�إق���ام���ة ب��ط��ولت��ن��ا �لأ���ش��ب��وع��ي��ة  �لتي 
�أ����ش���ه���م���ت يف  �ك���ت�������ش���اف �ل���ع���دي���د م����ن �مل����و�ه����ب 
�مل�شرف حملياً  �لتمثيل  على  �لقادرة  �ل�شطرجنية 

وخارجياً بعد �شقلها و�إعد�دها ». 

�سطرجن �لعني يختتم م��سمه بح�سيلة و�فرة من �لإجناز�ت

�لبلو�سي : �لبطولت �لأ�سبوعية تقدم 
خدمة ر�ئعة ملجتمع �ملدينة
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�لفرن�شي  �ل�����دويل  �مل��ه��اج��م  �ق����رتب 
ب��ي��ار ج��ي��ن��ي��اك م��ن ت�شجيل  �أن���دري���ه 
�حلايل  فريقه  بقمي�س  �ملائة  هدفه 
ب���ع���دم���ا رفع  �مل��ك�����ش��ي��ك��ي  ت��ي��غ��ري�����س 
منحت  ر�أ���ش��ي��ة  م��ن   97 �إىل  ر�شيده 
�أمام �شانتو�س )1-2(  �لفوز لفريقه 
يف �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����ش��ة م���ن �ل����دوري 

�خلتامي.
و�شاهم جينياك )33 عاما( يف �إحر�ز 
وتقا�شم  �ل���ث���لث  �ل���ن���ق���اط  ف��ري��ق��ه 
�ل�������ش���د�رة م���ع ث��لث��ة �أن���دي���ة �خرى 
ونيكاك�شا  وم���ون���ت���ريي  �أط��ل�����س  ه���ي 
علما  منها،  لكل  نقاط   10 بر�شيد 
ونيكاك�شا خا�شا مبار�ة  �أن مونتريي 

�أقل.
و���ش��ب��ق ل��ه��ذ� �مل��ه��اج��م، �ل����ذي خا�س 
7 �أهد�ف،  و�شجل  دولية  مبار�ة   36
�أن ت��وج ه��د�ف��ا ل���دوري �لف��ت��ت��اح هذ� 
علما  ه���دف���ا.   14 ب��ر���ش��ي��د  �مل���و����ش���م 
�أن����ه ن���ال ه���ذ� �ل�����ش��رف ع���ام 2016 
 13 بت�شجيله  �خل��ت��ام��ي  �ل����دوري  يف 
هدفا. ومل يعد جينياك، �لذي �شجل 
�ل��ث��ال��ث يف دوري �خل��ت��ام هذ�  ه��دف��ه 

خم�شة  ب��ف��ارق  ���ش��وى  يبتعد  �مل��و���ش��م، 
لنادي  �لتاريخي  �لهد�ف  �أهد�ف عن 
�شجل  �ل��ذي  ب��وي،  توما�س  تيغري�س 
�مل�شابقات. خمتلف  يف  هدفني   102

مر�شيليا  لع���ب  ج��ي��ن��ي��اك،  وي���د�ف���ع 
عن   ،)2015-2010( �ل�����ش��اب��ق 

�أل������و�ن �ل��ف��ري��ق �مل��ك�����ش��ي��ك��ي م��ن��ذ عام 
حّية  �أي���ق���ون���ة  ب����ات  ح��ي��ث   ،2015
و�شاهم يف �إحر�ز لقب دوري �لفتتاح 
ثلث مر�ت �أعو�م 2015 و2016 
منتخب  م�������دّرب  وك������ان  و2017. 
��شتدعى  دي�������ش���ان  دي���دي���ي���ه  ف��رن�����ش��ا 

يف  “�لديوك”  ل��ت�����ش��ك��ي��ل��ة  ج��ي��ن��ي��اك 
فرن�شا،  يف   ”2016 �أوروب���ا  “كاأ�س 
�ملباريات،  م��ن  ع���دد  ���ش��ارك يف  ح��ي��ث 
�ملبار�ة  �إىل  ب��لده  و���ش��ول  يف  و�شاهم 
�لنهائية �لتي خ�شرها �أمام �لربتغال 

)�شفر�1(.

�شجل جنم هيو�شنت روكت�س جيم�س هاردن 43 نقطة يف �شلة يوتا جاز ليقود 
 30 فيها  �شجل  �لتي  �ملباريات  ع��دد  ر�فعا   98-125 �شريح  ف��وز  �ىل  فريقه 
�لدوري  تاريخ  �شل�شلة يف  �أف�شل  ثالث  وهي  تو�ليا،   26 �ىل  �لأق��ل  على  نقطة 
مبار�ة  ليربون جيم�س عن  ليكرز  غ��اب جنم  للمحرتفني، يف حني  �لأم��ريك��ي 
�لقمة �شد غولدن �شتايت ووريرز بطل �ملو�شمني �ملا�شيني. وعزز هاردن بالتايل 

من حظوظه �ملرتفعة يف �شعيه للتتويج �أف�شل لعب يف �لدوري.
لكن هاردن �لذي ��شاف 12 متابعة و5 مترير�ت حا�شمة، ل يز�ل بعيد� جد� 
عن �لرقم �لقيا�شي �ملطلق للأ�شطورة ويلت ت�شامربلين )65 مبار�ة تو�ليا( 

علما باأن �لأخري ميلك �لرقم �لثاين �أي�شا ب31 مبار�ة على �لتو�يل.
و�شاهم يف �لفوز �أي�شا كل من جري�لد غرين مع 25 نقطة وكينيث فريد مع 
16 نقطة و12 متابعة. �أما �أف�شل م�شجل يف �شفوف يوتا جاز فكان دونوفان 
ميت�شل مع 26 نقطة و9 متابعات. و��شاد مدرب هيو�شنت مايك د�نتوين بهاردن 

بقوله “ميلك يدين كبريتني و�ندفاع كبري. نطالبه بالقيام بالكثري 
وهو ل يبخل علينا باجلهود«.

�شيبلغ  �ل���ذي  دون�شيت�س  ل��وك��ا  �ل�����ش��اب  �ل�شلوفيني  وع����ادل 
�ل��ع�����ش��ري��ن م��ن ع��م��ره يف 28 م��ن �ل�����ش��ه��ر �حل����ايل، رقمه 

 35 بت�شجيله  �مل��و���ش��م  ه���ذ�  �ل��ن��ق��اط  ع���دد  �ل��ق��ي��ا���ش��ي يف 
�لفوز على كليفلند  نقطة ليقود د�ل�س مافريك�س �ىل 

�ملبار�ة  ع���ن  دون�����ش��ي��ت�����س  وغ����اب   .98-111 ك��اف��ال��ي��ريز 
�لأخرية لفريقه �شد ديرتويت بي�شتونز �خلمي�س لإ�شابة يف 

كاحله لكنه بد� غري متاأثر بذلك بدليل ت�شجيله دون�شيت�س 28 
نقطة يف نهاية �ل�شوط �لأول �أي تقريبا ما �شجله باقي لعبي 

11 متابعة  �شجل  كما  �ل�شوط )30(.  فريقه جمتمعني يف هذ� 
�أف�شل  �أخ�س  “مل  �ملبار�ة  بعد  دون�شيت�س  و6 مترير�ت حا�شمة. وقال 

�شوط ثاين يل لكن �لأهم هو خروج فريقي فائز�«.
�لأمريكي  �ل���دوري  يف  نقطة  �لأل���ف  حاجز  يبلغ  لع��ب  �شابع  دون�شيت�س  وب��ات 
يف  �ل18  نقطته  �شجل  عندما  عمره  م��ن  �لع�شرين  بلوغه  قبل  للمحرتفني 
نهاية �لربع �لأول، ليحذو حذو لعبني كبار يف هذ� �ملجال �أمثال ليربون جيم�س 

وكيفن دور�نت وكوبي بر�ينت.
�شتايت  غ��ول��دن  وق��اد فريقه  و�ح���دة  م��ب��ار�ة  بعد غياب  ك��لي طوم�شون  وع��اد 
ووري��رز حامل �للقب �ىل �لفوز على لو�س �أجنلي�س ليكرز �لذي غاب عنه مرة 
للفائز،  نقطة   28 طوم�شون  و�شجل   .101-115 جيم�س  ليربو�س  جديدة 
12 يف  بينها  نقطة  �كتفى ب14  ك��وري  �شتيفن  �لفريق  �لخ��ر يف  �لنجم  لكن 

�لربع �لخري.
وقال كوري يف هذ� �ل�شدد “ل �دري ماذ� ح�شل يف �لرب��اع �لثلثة �لوىل ول 

�جد �لعذ�ر �و �لتف�شري لذلك، كانت �م�شية غريبة«.
وثاأر ووريرز بالتايل خل�شارته �مام ليكرز يف كانون �لول/دي�شمرب �ملا�شي، كما 
��شتعاد نغمة �لفوز بعد خ�شارته �مام فيلدلفيا �شيفنتي �شيك�شرز �جلمعة وذلك 

بعد �ن حقق 11 فوز� تو�ليا.
و�أر�ح مدرب ليكرز لوك و�لتون جيم�س لأنه خا�س مبار�ة مار�تونية �شد لو�س 
�أجنلي�س كليربز �حتاج فيها فريقه �ىل خو�س وقت �إ�شايف للخروج فائز� 123-

.120
وكان جيم�س ��شيب يف �ملحالب وغاب عن 17 مبار�ة لفريقه قبل �ن يعود �شد 

كليربز لكنه �شعر بتقل�س ع�شلي حاد �شباح �ليوم �لتايل فقرر مدربه �ر�حته.
�لفوز  ليقوده �ىل  ناغت�س  د�بل لدنفر  نيكول يوكيت�س تريبل  �ل�شربي  و�شجل 
و16  نقطة   13 يوكيت�س  و�شجل   .107-108 متربوولفز  ميني�شوتا  على 
�لغربية  �ملجموعة  �شد�رة  يف  فريقه  ليبقي  حا�شمة  مترير�ت  ومثلها  متابعة 

بنف�س �ل�شجل مع ووريرز )37 �نت�شار� مقابل 15 هزمية(
وقلب لو�س �جنلي�س كليربز تخلفه بفارق 25 نقطة يف �حدى مر�حل مبار�ته 
�شد ليهزم ديرتويت بي�شتونز 111-101 بف�شل تاألق لو وليامل�س �لذي �شجل 
�لربع �لخري. �أما �أف�شل م�شجل يف �شفوف �خلا�شر  يف   18 بينها  نقطة   39

فكان بليك غريفني لعب كليربز �ل�شابق مع 24 نقطة.
و�شجل جنم ميلووكي باك�س �ليوناين ياني�س �أنتيتوكومنبو جميع رمياته �حلرة 

�ل17 يف طريقه �ىل 37 نقطة ليقود فريقه �ىل �لفوز على و��شنطن ويز�ردز 
131-115. �أما �أف�شل م�شجل يف �شفوف �خلا�شر فكان بر�ديل بيل مع 24 

نقطة.
وبقي باك�س متقدما على تورونتو ر�بتورز يف �شد�رة �ملجموعة �ل�شرقية.

-107 متربوولفز  ميني�شوتا  على  ناغت�س  دنفر  ف��از  �لأخ���رى،  �ملباريات  ويف 
113-108، و�نديانا  بيليكانز  �أورليانز  نيو  �نتونيو �شبريز على  106 و�شان 

-95 هيت  ميامي  على  كينغز باي�شرز  و����ش���اك���ر�م���ن���ت���و   88
�شفنتي  ف��ي��لدل��ف��ي��ا  115-108، ع��ل��ى  �شيك�شرز 

118-و�ت���لن���ت���ا ه��وك�����س على  ���ش��ن��ز  فينيك�س 
وت�������ش���ارل���وت  �شيكاغو 112،  ع��ل��ى  ه��ورن��ت�����س 

 118-125 على ب���ول���ز  ماجيك  و�أورلن�����دو 
-102 ن��ت�����س  ب���روك���ل���ني 

.89

�أك��������د �مل�����دي�����ر �ل���ف���ن���ي ل���ن���ادي 
�لأملاين  �لإجنليزي،  ليفربول 
يتاأثر  ل  �أن����ه  ك���ل���وب،  ي���ورغ���ن 

و�أنه  ك��ب��ري،  ب�شكل  ب��ال�����ش��غ��وط 
كان  مهما  ب�شهولة  بالتوتر  ي�شعر  ل 

ب��ه فريقه، م�شري�ً يف  �مل��وق��ف �ل��ذي مي��ر 
�لوقت ذ�ته �أن “�لريدز” مل يح�شم �شيء 
“�لربمييري  �ملناف�شة على لقب  يف �شباق 

ليغ«.
وقال كلوب يف ت�شريحات �شحافية، قبل خو�س فريقه �جلولة 25 من 
�لدوري �لإجنليزي، �أمام و�شت هام يونايتد،: “ل �أ�شعر بالتوتر �شريعاً، 
برو�شيا  �لأول يف �شفوف  لقبي  �أك��ن كذلك من قبل عندما حققت  ومل 

دورمتوند، هكذ� ت�شري �لأمور معي«.
و�أ�شاف �ملدرب �لأملاين: “�خلربة �أظهرت يل �أن طريقتي �لتي ��شتخدمتها 
من قبل جنحت، لذلك مل �أغريها، ما �أعرفه هو �أن نقوم بالأمر �ل�شحيح 

لأطول وقت ممكن، ونظل يف حالة تركيز و�أل نفكر يف �أمور �أخرى«.
�لكفاية  �إذ� ما كنت جيد�ً مبا فيه  “بعد كل ذلك  و�أكمل يورغن كلوب: 
غاية  �لأم����ر يف  ���ش��يء،  ي��ح��دث  ل��ن  ت��ك��ن  و�إن مل  �ل���ف���وز،  ل��ك  �شيتحقق 

�ل�شهولة«.
و�ختتم مدرب ليفربول ت�شريحاته: “بكل تاأكيد �شيكون هناك حلظات 
من  �أك���رب  نعطيها  �أن  يجب  ل  تاأكيد  بكل  لكن  بالتوتر،  فيها  �شن�شعر 
حجمها، �جلميع هنا يريد لقب �لدوري و�شنحاول �أن نح�شل عليه بكل 

ما لدينا من قوة لكن ل يوجد �شمانات«.

كلوب: ل �أ�سمن لكم �لتتويج 
بالدوري

دي������وب، مد�فع  �ل��ف��رن�����ش��ي، ع��ي�����ش��ى  ق����ال 
�إن��ه ل��ن يقوم بعمل  و�شت ه��ام �لإجن��ل��ي��زي 
�لنجم  �إيقاف  �أجل  من  خا�شة  ��شتعد�د�ت 
ليفربول  ج��ن��اح  ���ش��لح  �مل�����ش��ري حم��م��د 

وهد�ف �لربميريليغ.
و�أو����ش���ح دي����وب )22 ع���ام���ا(، ع��رب موقع 
��شتعد�د�ته  رد� على  �لإنرتنت،  ناديه على 
من �أجل مو�جهة �شلح يوم �لثنني: “ل 

�أعتقد �أن هجومهم ل ميكن �إيقافه. �شوف 
�أخو�س �ملبار�ة كاأي مبار�ة �أخرى«.

�شلح  حم��م��د  �أن  نعلم  “نحن  و�أ����ش���اف: 
لعب كبري، لكن بالن�شبة يل �شوف �أ�شتعد 
�ملبار�ة  �أل��ع��ب  و���ش��وف  �مل��ع��ت��ادة،  بالطريقة 

باأ�شلوبي �ملعتاد«. 
�أ���ش��اه��د لقطات  “قبل ك��ل م��ب��ار�ة  وت��اب��ع: 
ومن  �مل��ن��اف�����س،  للفريق  �ملهاجمني  لكافة 

خ��لل ذل��ك �أع���رف �أ���ش��ل��وب ك��ل لع��ب وما 
�إيقافه �شعبا  �أن  �أرى  يحبه ول يحبه، لذ� 

لكن لي�س م�شتحيل«.
ليفربول  �أم���ام  يلعب  ه��ام  و���ش��ت  �أن  ي��ذك��ر 
يف �جلولة �ل� 25 من �ل��دوري �لإجنليزي 
�لربميريليغ  وي��ت�����ش��در  �لث���ن���ني،  م�����ش��اء 
5 مع  و  ت��وت��ن��ه��ام  ن���ق���اط ع���ن   4 ب���ف���ارق 

مان�ش�شرت �شيتي.

مد�فـــع و�ســـت هـــام: �ساأو�جـــه 
�ســـلح باأ�سلوبـــي 

�أعلن �ملدرب �ملوؤقت لنادي مان�ش�شرت 
غونار  �أويل  �ل����روج����ي  ي���ون���اي���ت���د، 
�شول�شار، �ملعار من مولده �لروجي 
ب���اأن م�شوؤويل  �مل��و���ش��م،  ح��ت��ى ن��ه��اي��ة 
بقائه  ي��اأم��ل��ون يف  �لأخ�����ري  �ل���ن���ادي 
“�ل�شياطني  ����ش���ف���وف  يف  ط����وي����ًل 

�حلمر«.
�ت�شلت  “عندما  ���ش��ول�����ش��ارر:  وق���ال 
مب��ال��ك ن����ادي م���ول���ده لأع��ل��م��ه باأن 

�حل�شول  يريد  يونايتد  مان�ش�شرت 
ع���ل���ى خ����دم����ات����ي، ك�����ان ي������درك ب����اأن 
وقال  �إيّل،  بالن�شبة  حلماً  ك��ان  ذل��ك 
ل  و�أرج������وك  و����ش��ت��م��ت��ع  ‘�إذهب  يل 

تعود<«.
“مالكا  �لرويجي:  �مل��درب  و�أ�شاف 
�لنادي متنيا يل �لأف�شل يف م�شريتي 
وكان �لأمر ر�ئعاً، لأنهما �شمحا يل 
�إىل  �إذ� عدت  �لتجربة..  بعي�س هذه 

مولده، �شاأبذل ق�شارى جهدي لكن 
�لأمر يتعلق بتاريخ �لعودة«.

و�إذ� كان مهاجم مان�ش�شرت يونايتد 
�ل�شهري  �ل��ه��دف  �ل�����ش��اب��ق و���ش��اح��ب 
�أبطال  دوري  ف��ري��ق��ه  م��ن��ح  �ل�����ذي 
�أوروب�����ا ع��ل��ى ح�����ش��اب ب��اي��رن ميونخ 
�لأملاين 2-1 يف نهائي عام 1999 
ي��وؤك��د ب��اأن “كل �لأم���ور ر�ئ��ع��ة حتى 
�لآن، فهو ياأمل يف روؤية عائلته �لتي 

بقيت يف �لروج قريباً”، وقال: “�نها 
�لنقطة �ل�شلبية �لوحيدة يف عملي«. 
مان�ش�شرت  ف���وز  م���ن  �ل���رغ���م  وع��ل��ى 
وتعادله  يونايتد يف ثماين مباريات 
�شول�شار  ��شتلم  �ن  م��ن��ذ  و�ح����دة  يف 
ل��ل��ربت��غ��ايل جوزيه  ت��دري��ب��ه خ��ل��ف��اً 
مورينيو، فاإنه لي�س و�ثقاً من �لبقاء 
ب�شكل نهائي مدرباً للفريق يف نهاية 

�ملو�شم. 

�إد�رة مان�س�سرت يونايتد حت�سم 
موقفها من بقاء �سول�سار

جينيــــاك يقتــــرب مــــن 
ت�سجيـــل هدفـــه �لـ 100 

كان يف متناوله  فوز�  فياريال  �هدر 
�إ�شبانيول  �شيفه  على  تقدم  عندما 
يخرج  �ن  ق��ب��ل  ن��ظ��ي��ف��ني  ب��ه��دف��ني 
متعادل معه 2-2 يف �ملرحلة �لثانية 
و�لع�شرين من بطولة �إ�شبانيا لكرة 

�لقدم .

ورفع فياريال ر�شيده �ىل 19 نقطة 
يف �ملركز �لتا�شع ع�شر قبل �لأخري، 
 25 ��شبانيول  ر�شيد  ب��ات  ح��ني  يف 
�ملركز  �ىل  م��وؤق��ت��ا  و�رت���ق���ى  ن��ق��ط��ة 

�لر�بع ع�شر.
بو��شطة  ب��ه��دف��ني  ف��ي��اري��ال  وت��ق��دم 

و�ملخ�شرم   )37( �إي��ب��ور�  في�شنتي 
ركلة  م���ن   65( ك�������ازورل  ���ش��ان��ت��ي 
����ش��ب��ان��ي��ول ع��ن طريق  ج����ز�ء(، ورد 
�لإي�����ط�����ايل د�ن���ي���ي���ل ب����ون����ري� )75 
خطاأ يف مرماه(، وروبرتو روز�لي�س 
مدريد  �تلتيكو  و�شيحاول   .)81(

�لذي  بر�شلونة  عن  �لفارق  تقلي�س 
�شقط يف فخ �لتعادل على �أر�شه مع 
نقاط   3 �ىل  �ل�شبت   2-2 فالن�شيا 
�شرط فوزه على ريال بيتي�س لحقا، 
جريونا  م��ع  �ي��ب��ار  �ي�شا  يلعب  كما 

وريال مدريد مع �لفي�س.

فياريال يفرط بالفوز على �إ�سبانيول 

هاردن يو��سل �سل�سلته وغولدن �ستايت يثاأر من ليكرز 



يقود و�لديه �إىل �ملحكمة.. ب�سبب �إجنابه
27 ع��ام��ا وي��ع��ي�����س يف �لعا�شمة  �ل��ع��م��ر  ���ش��اب، ي��ب��ل��غ م��ن  ���ش��ي��ق��ود 
�لهندية، نيودلهي، و�لديه �إىل �ملحكمة، ل�شبب غريب وعجيب ل 

يخطر على بال �أحد.
وذكر موقع "�أوديتي �شنرت�ل" �أن �ل�شاب ر�فائيل �شامويل يعتقد 
�أن �لنا�س يجب �أن ميتنعو� عن �لإجناب لأن ولدة �لكائنات �حلية 

دون طلب مو�فقتها �أمر خطاأ من �لناحية �لأخلقية. 
�أو �حل��ي��اة، م�شيفا:  �لأط���ف���ال  ���ش��د  �إن���ه لي�س  ���ش��ام��وي��ل  وي��ق��ول 
"بب�شاطة، �أعتقد �أن �شكل حياتنا ي�شتحق �أخذ �ملو�فقة قبل جلب 
�إخ�شاعه مل�شاعب �حلياة دون رغبته  ملاذ�  �إليها..  �أي كائن جديد 

ومو�فقته؟ هذه ت�شمى حياة ق�شرية".
�أحب و�لدي ولدينا  �إنني  �أطفال �لهند  �أقول لكل  �أن  "�أريد  وتابع 
�أجل �شعادتهما  �إىل �لوجود من  �أخرجاين  علقة جيدة.. لكنهما 
مل  حياة  م�شقة  حتمل  علي  فلماذ�  ر�أي���ي..  يطلبا  مل  ومتعتهما، 

�أطلبها"؟.
وي��دي��ر �ل�����ش��اب �شفحة ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك ي��دع��و م��ن خ��لل��ه��ا �إىل 

500 �شخ�س. يناهز  ما  يتابعه  حيث  �لإجناب"،  "مناه�شة 
ن�شائل  �أن  جميعا  يجب  �أننا  "�أعتقد  �شفحته:  تعريف  يف  ويقول 
و�لدينا عن �شبب �إجنابنا.. يجب �أن يكون لديهم تف�شري و��شح".

وذكرت �إحدى �لنا�شطات يف �ل�شفحة �أن "حركة ر�فائيل �شامويل 
تطوعية وغري عنيفة.. ل تريد فر�س معتقد�تها على �أحد، لكنها 

تريد جعل �لنا�س يفكرون بطريقة خمتلفة".

قطة و�ل�سبب  باملحاكم..  �لتقا�سي  من  �سنو�ت   3
ق�شت حمكمة تركية على �شاحب متجر �شرقي �لبلد بال�شجن، 
"مناق�شة حامية"  �أثناء  �شيدة،  �أن خد�شت قطته وجه  بعد  وذلك 

بني �لطرفني.
مقاطعة  يف  تركية  حمكمة  فيها  بتت  �ل��ت��ي  �لق�شية  و����ش��ت��م��رت 
�شام�شون، 3 �شنو�ت، وكان �ملتهم فيها �أحمد ديلفري، �لذي يعمل 

بائعا يف متجر للإلكرتونيات لأكر من 22 عاما.
ووفقا ل�شحيفة "حرييت" �لرتكية، فاإن �حلادثة تعود �إىل يناير 
2016، عندما دخلت �شيدة �إىل متجر ديلفري ل�شتعادة حا�شوبها 

�للوحي �لذي �أعطته �إياه قبل �أ�شابيع لإ�شلحه.
بتاأخر  �أخ��ربه��ا  �أن  بعد  �ل�شيدة  غ�شبت  فقد  دي��لف��ري،  وبح�شب 

و�شول �جلهاز من ق�شم �ل�شيانة يف مدينة �إ�شطنبول.
�ملتجر،  يف  د�ئمة  قطة  هناك  كانت  تلك،  �لغ�شب  موجة  وخ��لل 
�لأمر  منها،  �قرتبت  عندما  ركلتها  �لتي  �مل��ر�أة  �شر�خ  من  فزعت 
�ل����ذي دف���ع �حل���ي���و�ن �لأل���ي���ف �إىل خ��د���س وج��ه��ه��ا رد� ف��ع��ل على 

ت�شرفها.
�إىل توجيه تهمة  و�أدت �لإ�شابة �لطفيفة �لتي تعر�شت لها �ملر�أة 
�لت�شبب باإ�شابة عن غري ق�شد لديلفري، وحكمت �ملحكمة عليه 

بال�شجن مدة �شهرين.
28 يناير، وحملت ديلفري  و�أي��دت حمكمة �ل�شتئناف �حلكم يف 
دفع  �إىل  �ل�شجن  م��ن  �حل��ك��م  غ��ريت  لكنها  �لإ���ش��اب��ة،  م�شوؤولية 
غر�مة مالية قيمتها 3 �آلف لرية تركية، �أي ما يعادل 576 دولر 

�أمريكي تقريبا.
�ل�شادر  �حلكم  على  ديلفري  �عرت�س  لل�شحفيني،  ت�شريح  ويف 
قائل: "�ملر�أة هي من حر�شت �لقطة على �لهجوم ولي�س �أنا. ملاذ� 

يتوجب علي دفع مثل هذ� �ملبلغ؟".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لفلبني تغرم �لرجل �لعنكبوت �ملزعج
قيامه  �إثر  بعمل غري لئق، على  و�لقيام  بالإزعاج  بالت�شبب  �لعنكبوت �حلقيقي،  �لرجل  فلبينية،  �تهمت حمكمة 

بت�شلق �أحد �لأبر�ج يف �لعا�شمة �لفلبينية، وحكمت عليه بدفع غر�مة مالية.
وق�شت �ملحكمة بتغرمي  �لرجل �لعنكبوت �لفرن�شي �ألن روبري مبلغ 1000 بيزو، �أي ما يعادل 18 دولر� فقط، بعد 

�أن ت�شلق ناطحة �شحاب �رتفاعها 217 مرت� وتتكون من47 طابقا يف مانيل، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
وكانت �ل�شلطات �لفلبينية �عتقلت �لرجل �لعنكبوت �لثلثاء �ملا�شي، عندما ت�شلق برج "جيه.تي" يف �حلي �ملايل يف 

مانيل، وت�شبب يف �إغلق �ل�شو�رع، �إذ جتمع �ملئات مل�شاهدته �أثناء ت�شلقه ناطحة �ل�شحاب.
غري �أن �لرجل �لعنكبوت مل يظهر بو�در ندم على ما يبدو، �إذ قال �إنه معتاد على �لعتقال يف �لعديد من �لدول، 
�ل�شحاب يف  �ملزيد من ناطحات  �أن ذلك لن مينعه من ت�شلق  �إىل  �لعالية و�لأب��ر�ج، م�شري�  �لبنايات  ب�شبب ت�شلق 

�مل�شتقبل.
و�أطلق على روبري، �لبالغ من �لعمر 56 عاما، لقب �لرجل �لعنكبوت بعد �أن ت�شلق "برج �شريز�س"، �لذي يعرف �لآن 

با�شم "برج ويلي�س" يف مدينة �شيكاغو �لأمريكية يف �لعام 1999.
ي�شار �إىل �أن �لرجل �لعنكبوت بد�أ �لت�شلق كهو�ية عندما كان يف �حلادية ع�شرة من �لعمر. ثم تو�لت عمليات �لت�شلق 

مع تكر�س هو�يته، فاأخذته �إىل �أكر من 150 من �لأبر�ج و�ملباين �ملرتفعة يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
�إيفل يف باري�س ود�ر �لأوب��ر� يف  ومن �لأب��ر�ج �لتي ت�شلقها �لرجل �لعنكبوت، و�لتي حظيت بتغطية �إعلمية، برج 

�شيدين، بالإ�شافة �إىل برج خليفة يف دبي، وهو �أعلى مبنى يف �لعامل.
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نكهتان قاتلتان يف �ل�سجائر �لإلكرتونية.. �حذروهما
�أقل  "فايب"  با�شم  �ملعروفة  �لإلكرتونية  �ل�شخ�شية  �ملبخرة  تكون  رمب��ا 
�أذى من تدخني �ل�شجائر �لعادية، لكنها لي�شت �آمنة باملطلق، �أو تخلو من 
�ملخاطر. فقد ك�شفت در��شة علمية حديثة �أن نكهتني �شائعتني على �لأقل، 
بتخريب  تت�شببان  �أن  ميكن  �لإلكرتونية،  �ل�شجائر  �أو  �لفايب  نكهات  من 

عمل �لرئتني وبالتايل �لإ�شابة باأمر��س قاتلة.
وجاء يف �لدر��شة �لتي �أجر�ها علماء يف جامعة هارفار�د �أن �ل�شو�ئل �ملنكهة 
ب��اأم��ر����س يف �جلهاز  �لإ���ش��اب��ة  ت��زي��د خطر  ق��د  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�شجائر  يف 
�لتنف�شي. و�أو�شح �لعلماء �أن نكهتا �لفو�شار و�لكر�ميل على وجه �لتحديد 
توقفان عمل �لأهد�ب يف �لرئة �أو متنعها من �لعمل ب�شورة ملئمة، كما 

ذكرت �شحيفة ذي �شن �لربيطانية.
وتتحرك  �لتنف�شية  �ملجاري  يف  �شعري�ت  عن  عبارة  �لأه��د�ب  �أن  �إىل  ي�شار 
�ملخاط  م��ن  �لتنف�س  جم���رى  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  للمحافظة  معينة  ب��ط��ري��ق��ة 

و�لقاذور�ت، بحيث ت�شمح للإن�شان بالتنف�س بطريقة �شهلة.
�لن�شد�د  ود�ء  �لأزم��ة  رئوية مثل  باأمر��س  �لأه��د�ب  و�رتبط �شعف عمل 
لل�شجائر  نكهة  �أخطر  �أن  ه��ارف��ارد  جامعة  در��شة  وبينت  �ملزمن.  �لرئوي 
�لإلكرتونية هي نكهة �لفو�شار وذلك ب�شبب �ملركب �لع�شوي "ديا�شتيل"، 
�لذي ي�شتعمل كعامل منكه، مثلما هو �حلال مع فو�شار �ملايكروويف وبع�س 
�حللوى �لأخرى. ورغم �أن تناولها �أو �أكلها يعدُّ �آمنا، �إل �إن �خلطورة تكمن 
"�لتهاب  ��شم  عليها  يطلق  مر�شية  بحالة  مرتبطة  وه��ي  ��شتن�شاقها،  يف 
�مل�شتويات  نتيجة  �لفو�شار"،  "رئة  با�شم  �أي�شا  �مل�شد" �ملعروف  �لق�شيبات 
هذ�  ي�شتخدمون  �ل��ذي��ن  �مل�شانع  ع��م��ال  ب��ني  �مل��وج��ودة  للمر�س  �ملرتفعة 

�ملركب �لكيماوي يف فو�شار �ملايكرويف.
�أما �لعن�شر �لثاين فهو نكهة �لكار�ميل، و�لتي ي�شتخدم فيها مركب "2،3 

بينتانيديون"، �لذي يدخل يف �شناعة �لكحول �أي�شا.

�أخطر نهر جليدي يهدد باإغر�ق مدن
�جلليدية  �لأنهار  �أكر  �أن  من  "نا�شا"،  �لأمريكية  �لف�شاء  حذرت وكالة 
خطورة يف �لعامل قد ينهار يف غ�شون عقود، ويت�شبب باإغر�ق �لعديد من 
�ملدن يف �لعامل. و�أو�شحت نا�شا �أن �لنهر �جلليدي �ملعروف با�شم "ثو�يتي�س" 
يتاأرجح على حافة �لنهيار، مما يهدد بارتفاع م�شتويات �لبحار حو�يل 8 

�أقد�م، �أو ما يعادل مرتين ون�شف �ملرت.
و�لكت�شاف �لذي تو�شلت �إليه عبارة عن جتويف هائل حتت �لنهر �جلليدي، 

�لذي يقع غربي �لقارة �ملتجمدة �جلنوبية "�أنتاركتيكا".
�ل�شحاب  ناطحة  ط��ول  ي���و�زي  �لتجويف  ط��ول  �إن  نا�شا  يف  �لعلماء  وق��ال 
"�شارد" يف �لعا�شمة �لربيطانية، ويو�زي حجمه م�شاحة 10 �آلف ملعب 

لكرة �لقدم، بح�شب ما ذكرت �شحيفة "ذي �شن" �لربيطانية.

تغيري كلمات �ملرور 
وحده ل يوفر �أمانًا �أكرب 
�لأملانية   "c't" جم���ل���ة  �أ������ش�����ارت 
كلمات  تغيري  �أن  �إىل  �ملتخ�ش�شة 
�مل���رور وح���ده ل ي��وف��ر �أم��ان��اً �أكرب 
�أنه  و�إىل  �لإن���رتن���ت،  �شبكة  ع��ل��ى 
كلمات  يف  �ل��ت��ف��ك��ري  ب����دل  ي��ت��ع��ني 
��شتعمال  با�شتمر�ر،  جديدة  مرور 
�أو  ل��ك��ل خ��دم��ة  �آم��ن��ة  كلمة م���رور 

ح�شاب على �لويب.
بر�مج  على  �لع��ت��م��اد  ميكن  وهنا 
تعمل  و�ل��ت��ي  �مل����رور،  كلمات  �إد�رة 
�آمنة  �إن�������ش���اء ك��ل��م��ات م�����رور  ع��ل��ى 
وت���خ���زي���ن���ه���ا، وم������ن �أم���ث���ل���ة ه���ذه 
 Keepass �أو   Enpass �لرب�مج 
�أو   Password Depot �أو 
SafeInCloud، وميكن ��شتعمال 
هذه �لرب�مج على خمتلف �لأجهزة 
و�أنظمة  من�شات  عرب  ومز�منتها 
من  �مل��رور  كلمات  وتعد  �لت�شغيل. 
�لأمور  من  �مل�شتخدم  نظر  وجهة 
عليه  يتعني  حيث   . ج��د�ً  �ملزعجة 
�لعلمات  م���ن  جم��م��وع��ة  ت���ذك���ر 
�ملعقدة، وه��و ما ينطوي  و�لأرق���ام 
�إىل  �مل�شتخدم  يلجاأ  �أن  خطر  على 
�لب�شيطة،  �مل��رور  كلمات  ��شتعمال 
�أنه  �أو  تذكرها  عليه  ي�شهل  حتى 
يف  ذ�ت��ه��ا  �مل���رور  كلمة  على  يعتمد 
خمتلف خدمات وح�شابات �لويب، 
وه��ن��ا ي��ح��ذر �خل���رب�ء م��ن �للجوء 
�إىل ه����ذ� �خل���ي���ار ن���ظ���ر�ً لأن�����ه يف 
حالة �خرت�ق كلمة �ملرور �شيتمكن 
�لقر��شنة من �لو�شول �إىل جميع 
�لإنرتنت  على  �مل�شتخدم  ح�شابات 

دفعة و�حدة.

حيلة ل�ستعادة ر�سائل 
و�ت�س �آب �ملحذوفة 

�لرت��شل  تطبيق  م�شتخدمو  ي�شتطيع 
��شتعادة  �آب  و�ت�������س  �ل�����ش��ه��ري  �ل���ف���وري 
قبل  "�ملُر�شل"  حذفها  �ل��ت��ي  �ل��ر���ش��ائ��ل 

قر�ءتها، خلل ثو�ن معدودة.
ميل  د�يلي  �شحيفة  يف  ورد  ما  وح�شب 
��شتعادة  للُم�شتقبل  ميكن  �لربيطانية، 
�ملُر�شل   �ل��ط��رف  حذفها  �لتي  �لر�شالة 

وقر�ءتها ب� 3 خطو�ت ب�شيطة:
�آب"  "و�ت�س  تطبيق  تثبيت  �إلغاء   1-

من هاتفك �لذكي.
�آب"  "و�ت�س  تطبيق  تثبيت  �إع���ادة   2-

مرة �أخرى من متجر �لتطبيقات.
-3 ت�شجيل �لدخول جمدد�ً، ثم ��شتعادة 
�مل��ح��ادث��ات م��ن �لن�شخ �لح��ت��ي��اط��ي. يف 
هذه �حلالة ي�شتطيع �مل�شتخدم ��شتعادة 
قبل  منها  و�ملحذوفة  �لر�شائل،  جميع 
مل�شتخدمي  قر�ءتها، وهي حيلة متاحة 

نظامي �أندرويد و�آي �أو �إ�س.

حاولت �إغر�ق ر�سيعتها.. ثم ن�سرت �ملقطع �ل�سادم
من  �لبالغة  ر�شيعتها،  �إغ��ر�ق  حماولة  تهمة  �أم  و�جهت 
للحادثة  �شادما  مقطعا  ن�شرت  بعدما  �أ�شهر،   9 �لعمر 
ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه��ا يف ف��ي�����ش��ب��وك. ووف����ق م��ا ذك����رت �شحيفة 
هاردي،  �أليزي  كايتلني  �لأم  ف��اإن  "مريور" �لربيطانية، 
ن�شرت فيديو  �لنتقاد�ت، بعدما  تعر�شت لكم هائل من 
يف في�شبوك، يظهر حلظة �شبها زجاجة مياه على وجه 
ر�شيعتها. وبينما كانت ر�شيعتها نائمة يف تلك �للحظة، 
ميكن  كان  حيث  "ت�شتمتع مبا تفعل"،  بدت �لأم وكاأنها 
�لأم مل  �إن  �لت�شجيل. وقال منتقدون  �شماع �شحكات يف 
�أن  ب��الإم��ك��ان  ك��ان  م��ا فعلته، حيث  و�ع��ي��ة بخطورة  تكن 
تعليقها  يف  ه��اردي  وذك��رت  �شهولة.  بكل  ر�شيعتها  تقتل 
�أوقات  يف  �إي��ق��اظ��ي  ثمن  ت���وؤدي  "ر�شيعتي  �ملقطع:  على 
متفرقة من �لليل". و�أرفقت �لتدوينة بعدد من �لرموز 
مقاطعة  يف  �ل�شرطة  و�عتقلت  �ل�شاحكة.  �لتعبريية 
"�شمرت" يف ولية فلوريد� �لأمريكية، �لأم �لتي تبلغ من 
كبري  ب�شكل  �مل�شور  �ملقطع  �نت�شار  بعد  عاما،   33 �لعمر 

على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
وقال متحدث با�شم �ل�شرطة: "جرى �لتحقيق مع �لأم، 
�أنه  م�شيفا  لر�شيعها"،  �للئقة  غ��ري  معاملتها  ب�شاأن 
بالفيديو  �ملعنيني  �لأ�شخا�س  من  بعدد  �لت�شال  "مت 
بكفالة،  �لأم  عن  �لإف��ر�ج  مت  �أنه  وتابع  ل�شتجو�بهم". 
�أن يجري حتديد موعد حماكمتها يف وقت لحق،  على 
�شلمة  �شالح  "يف  �ل�شرطة  به  قامت  ما  �أن  �إىل  م�شري� 

و�أمن كل �لأطفال بجميع �ملنازل".

ومن �لفو�سار ما قتل!
عاماً،   29 يبلغ من عمره  �أمريكي  �شاب  ول�شون،  ريت�شارد 
يو�جه حكماً بال�شجن ملدة 48 عاماً بتهمة �لقتل غري �لعمد، 
وقائع  وت��ق��ول  �ب��ن عمه ج��د�ل مميتا.  م��ع  �أن خا�س  بعد 
بي�شبول  مب�شرب  �شربة  وجه  ويل�شون  �ملتهم  �إن  �حلادثة 
�إىل ر�أ�س �بن عمه، خلل جد�ل �حتدم بينهما ب�شبب طبق 
وثبتت   ،2016 يف  وقعت  قد  �حلادثة  كانت  �لفو�شار.  من 
وبح�شب   .2018 �لأول-�أكتوبر  ت�شرين  يف  �لإد�ن��ة موؤخر�ً 
حمامي �ملتهم، فقد طلب �ل�شحية من �جلاين بع�شاً من 
�بن  �شتمه  ول�شون،  رف�س  وعندما  ب��ه،  �خل��ا���س  �لفو�شار 
ذلك  وبعد  بعيد�ً.  م�شى  ث��م  ببطنه  ب�شكني  ووخ���زه  عمه، 
ولكمه يف  رقبة �جلاين  �ل�شكني على  �ل�شحية وو�شع  عاد 
وجهه. وبح�شب وثائق �ملحكمة، فقد تناول ول�شون م�شرب 
�لبي�شبول و�شرب �بن عمه بها، �لذي حاول بدوره طعنه. 
وعاد ول�شون لتوجيه �ل�شربات نحو ر�أ�س �ل�شحية، �لذي 

فارق �حلياة بعد �أ�شابيع من �حلادثة.

�لعثور على �أ�سطول هتلر �ملختفي
�لأ�شود.  �لبحر  �أمل��ان��ي��ة يف  غ��و����ش��ات   3 على  �ل��ع��ث��ور   مت 
وكات  ك��ولي.  �شيلت�شوك  �لرتكي  �ملهند�س  عليها  وع��ر 
�حلرب  خلل  �لأمل��اين  للأ�شطول  تابعة  �لغو��شات  هذه 
من  �لأ���ش��ود  �لبحر  �إىل  تذهب  وك��ان��ت  �لثانية.  �لعاملية 
ميناء كون�شتانتا يف رومانيا. ومت �إغر�قها بعدما �ن�شحبت 
�لتحالف  �إىل  و�ن�شمت  �لأمل���اين  �لتحالف  م��ن  رومانيا 
م��ك��ان وجود  1944. وط��امل��ا ظ��ل  ع���ام  لهتلر يف  �مل��ع��ادي 
غو��شات U-23 و U-19 و U-20 جمهول. لهذ� عّدت 

من قطع "�أ�شطول هتلر �ملختفي". ك�ن�ستان�س وو لدى و�س�لها �إىل حفل ج��ئز نقابة �ملخرجني يف ل��س �أجنل��س، كاليف�رنيا.   رويرتز

بدء �أكرب هجرة ب�سرية 
�سنوية يف �ل�سني

�شنوية  ب�شرية  هجرة  �أك��رب  ب���د�أت 
ي�����ش��اف��ر مئات  ح��ي��ث  �ل�������ش���ني،  يف 
�أ�شرهم  م����ع  ل���ي���ك���ون���و�  �مل����لي����ني 
للحتفال بالعام �ل�شيني �جلديد 
�لذي ي�شادف �خلام�س من �شباط 

فرب�ير.
 2،99 �إج��م��ايل  �ل�شلطات  وتتوقع 
مليار رحلة بال�شيار�ت و�لقطار�ت 
و�ل��ط��ائ��ر�ت خ���لل �ل��ع��ط��ل��ة �لتي 
ت�شتمر 40 يوما. وت�شري تقدير�ت 
و�لإ�شلح  �لوطنية  �لتنمية  جلنة 
يف  ب��امل��ئ��ة   8،3 ب��ن�����ش��ب��ة  زي�����ادة  �إىل 
و  �حل��دي��دي��ة  �ل�شكك  ع��رب  �ل�شفر 
بن�شبة 12 باملئة يف �ل�شفر �جلوي.

�أن  �ملتوقع  م��ن  نف�شه،  �ل��وق��ت  ويف 
يرت�جع عدد �لرحلت بال�شيار�ت 

بن�شبة 0،8 باملئة.
مليون   1،77 �ل�����ش��ل��ط��ات  وت��ت��وق��ع 
�مل��ت��و���ش��ط يوميا  دول���ي���ة يف  رح��ل��ة 
، طبقا  �لأ����ش���ب���وع �حل�����ايل  خ����لل 
بزيادة  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��ه��ج��رة  لإد�رة 

8،9 باملئة مقارنة بالعام �ملا�شي.
�ختبار�  �شتكون  �لعطلة  �أن  غ��ري 
�ل�شيني  �لقت�شاد  ت�شرر  لكيفية 
�مل�شتمرة  �لتجارية  �حل��رب  ب�شبب 
ويتوقع  �مل���ت���ح���دة.  �ل����ولي����ات  م���ع 
�مل�شتهلكون  ي����ك����ون  �أن  خ�������رب�ء 
�ل�������ش���ي���ن���ي���ون م��ق��ت�����ش��دي��ن �أك����ر 
يف ت�����ش��وق��ه��م، م���ق���ارن���ة ب����الأع����و�م 
بالعام  �لح��ت��ف��ال  وي��ت��م  �ل�شابقة. 
�ل�شيني �جلديد يف تاريخ خمتلف 
�لقمري.  للتقومي  طبقا  �شنويا، 
وفر�شة  �شينية  عطلة  �أه��م  وه��ي 
للأبر�ج  وطبقا  �لأ���ش��ر.  �شمل  للم 
 2019 فاإن عام  �ل�شينية،  �لفلكية 

�شيكون عام �خلنزير.

�أ�سر�ر �لطري�ن.. 10 حيل لت�سافر يف رحلة �لأحلم
�لتخطيط  لل�شفر قريبا فل بد من  �إذ� كنت تخطط 
�لأ�شعار،  وب��اأرخ�����س  وناجحة  مثالية  لتكون  للرحلة 
تفيد  �ل��ت��ي  �حلقائق  بع�س  على  �لتعرف  ع��رب  وذل���ك 
�مل�شافرين جو�، و�لتي ل ترغب �شركات �لطري�ن يف �أن 

يعرفها �لزبائن.
جمموعة  �إن�شايدر" عن  "بزن�س  ملوقع  تقرير  وك�شف 
من �لأمور �لتي ل تك�شفها �لناقلت �جلوية مل�شافريها 
كمعرفة  للغاية،  مهمة  ت��ك��ون  م��ا  غالبا  و�ل��ت��ي  ع���ادة، 

�أف�شل توقيت حلجز تذكرة �ل�شفر.
يوم  ه��و  للحجز  توقيت  �أف�شل  ف��اإن  �مل��وق��ع،  وبح�شب 
14:30 بعد �لظهر وفق �لتوقيت  �لثلثاء يف �ل�شاعة 
�لطري�ن  �شركات  تقول  �إذ  �ملتحدة،  للوليات  �ل�شرقي 
�إن معظم مبيعات �لتذ�كر تتم يف عطلة نهاية �لأ�شبوع 
طلبات  تنفيذ  وي�شتغرق  و�لأح����د،  �ل�شبت  ي��وم��ي  �أي 

�ل�شر�ء هذه يوما تقريبا.
بعد ذلك، بعمل خ�شومات على  �ل�شركات  تلك  وتقوم 
يجعل  مما  خمف�شة،  باأ�شعار  وبيعها  �ملتبقية  �لتذ�كر 

�شر�ءها �لثلثاء �شفقة مربحة.
وي��ن�����ش��ح خ����رب�ء ب��اله��ت��م��ام ك��ث��ري� مب�����ش��األ��ة ترطيب 

�لرطوبة  وذل��ك لنخفا�س  ج��و�،  �ل�شفر  �أثناء  �جل�شم 
يف هو�ء مق�شورة �لركاب بن�شبة ت�شل �إىل 20 يف �ملئة، 
وهي ن�شبة منخف�شة جد� مقارنة حتى بهو�ء �ملناطق 
يف   25 �لرطوبة  ن�شبة  فيها  تكون  �لتي  �ل�شحر�وية، 
ين�شح  �لطري�ن  �أثناء  �جلفاف  ولتجنب  تقريبا.  �ملئة 
بتناول كميات كبرية من �ملاء، وهو ما يقوم به م�شيفو 

�لطري�ن عادة خلل رحلتهم.
و�إن كنت من �لأ�شخا�س �لذين يحبون �ل�شفر يف هدوء 
بعيد� عن �ل�شجيج �لذي ي�شببه �لأطفال، فين�شح �أن 
�أو  متاأخر  مبعنى  "غريب"،  توقيت  يف  رحلتك  حتجز 
�أل  تف�شل  �لعائلت  �أن  در����ش��ات  ت�شري  �إذ  ج��د�،  باكر 

ت�شافر برفقة �أطفالها يف مثل تلك �ل�شاعات.
موؤخرة  يف  متو�جد�  مقعدك  يكون  �أن  على  و�ح��ر���س 
�ل��ط��ائ��رة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى خ��دم��ة �أف�����ش��ل م��ن جانب 
مكان  م��ن  قريبة  ت��ك��ون  �ملنطقة  تلك  لأن  �مل�شيفني، 
ب�شكل  يلبون طلباتك  يجعلهم  �مل�شيفني، مما  تو�جد 
�أ�شرع مقارنة مع باقي �مل�شافرين، كما �أنك قد حت�شل 
�أطعمة يف حال كنت  �أو  �إ�شافية  على م�شروبات غازية 

لطيفا يف �لتعامل معهم.

ت�سّوه يف �إ�سبع كلوي 
كارد��سيان 

مو�قع  على  لهجوم  كارد��شيان   �لو�قع  كلوي  تلفزيون  جنمة  تعّر�شت 
�إ�شبعها م�شوهاً  �لتو��شل �لجتماعي بعد ن�شرها �شورة لها ظهر فيها 
وذلك ب�شبب ��شتخد�مها �ملفرط للفوتو�شوب فبدل من �أن حت�شن �شكل 
�أ�شوء وعر�شتها لل�شخرية ب�شكل كبري. يف �لتفا�شيل  �أ�شبحت  �شورتها 
على  �إبهامني  متلك  كاأنها  ع��ام��اً   36 �لعمر  م��ن  �لبالغة  كلوي  ظهرت 
مليون   86 م��ن  �أك���ر  يتابعه  �ل���ذي  �ن�شتغر�م  على  �لر�شمي  ح�شابها 
م�شتخدم. ورغم �خلطاأ �لفادح يف �ل�شورة ح�شلت على �أكر من مليون 

و300 �ألف �إعجاب ومل تزل كلوي �ل�شورة رغم �لتعليقات �ل�شاخرة.


