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طائرات فرن�صية تق�صف 
م�صلحني يف ت�صاد قادمني من ليبيا

•• باري�س-وكاالت:

اأعلنت وزارة اجليو�س )الدفاع( الفرن�ضية، اأم�س اأن طائرات تابعة لها �ضنت �ضربات 
يف �ضمال ت�ضاد، دعما للجي�س الت�ضادي، الأحد، لوقف تقدم رتل مكون من 40 اآلية 

تابع ملجموعة م�ضلحة قادمة من ليبيا.
وقالت الوزارة يف بيان، ام�س الثنني، اإن »هذا التدخل الذي جاء ا�ضتجابة لطلب 
كان  ال��ذي  الرتل«  وتفريق  العدائي  التقدم  هذا  عرقلة  اأت��اح  الت�ضادية،  ال�ضلطات 

»يت�ضلل اإىل عمق الأرا�ضي الت�ضادية«.
ومل يو�ضح البيان هوية العنا�ضر امل�ضلحة التي كانت بالرتل امل�ضتهدف.

لدحر  امل��ا���ض��ي،  يناير  يف  ع�ضكرية،  عملية  اأط��ل��ق  الليبي  الوطني  اجلي�س  وك���ان 
»اجلماعات الإرهابية والإجرامية والع�ضابات العابرة للحدود«.

القوات  اإن  امل�ضماري  اأحمد  العميد  با�ضم اجلي�س  املتحدث  قال  املا�ضي،  والأ�ضبوع 
الليبية باتت ت�ضيطر على معظم منطقة �ضبها جنوب غرب البالد، واأنه يوا�ضل 

التقدم لتحرير ما تبقى منها.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يبحثان مع بابا الكني�صة الكاثوليكية تر�صيخ قيم احلوار والتاآخي الإن�صاين بني �صعوب العامل
حممد بن را�ضد وحممد بن زايد خالل مباحثاتهما مع البابا فرن�ضي�س

امليلي�شيا االنقالبية ترف�ض مقرتحات كامريت

قيادات ع�صكرية تن�صق عن احلوثي وتعتذر لليمنيني
•• اليمن-وكاالت:

ان�ضقت قيادات ع�ضكرية مينية كبرية، عن ميلي�ضيات احلوثي 
والو�ضول  الإف��الت من قب�ضتهم  بعد جناحها يف  النقالبية، 

اإىل مدينة ماأرب، �ضرق العا�ضمة �ضنعاء.
قوات  يف  رفيعة،  برتب  �ضباطا  اأن  ع�ضكرية،  م�ضادر  واأك���دت 
علي  ال��راح��ل  اليمني  للرئي�س  امل��وال��ي��ة  اجل��م��ه��وري،  احل��ر���س 
عبداهلل �ضالح، و�ضلوا اإىل ماأرب بعد متكنهم من الإفالت من 
قب�ضة امليلي�ضيات النقالبية، بعد رحلة طويلة ا�ضتمرت لأيام.
ووفق امل�ضادر، فقد اأعلن ال�ضباط تاأييدهم لل�ضرعية اليمنية 
والن�ضمام اإىل �ضفوف اجلي�س الوطني للقتال �ضد امليلي�ضيات 

النقالبية.
ون��ق��ل��ت م�����ض��ادر اإع��الم��ي��ة مي��ن��ي��ة، ع���ن ال�����ض��ب��اط املن�ضمني 
احلوثية  للميلي�ضيات  ملنا�ضرتهم  اليمني  لل�ضعب  اعتذارهم 
اأن م��ا مت��ار���ض��ه ميلي�ضيات  خ��الل ال��ف��رة امل��ا���ض��ي��ة، م��وؤك��دي��ن 
النقالب من جرائم يف حق ال�ضعب اليمني ل ينبغي ال�ضكوت 

عليها، ويجب اأن يقف اأبناء ال�ضعب يف �ضف واحد �ضدها.
اإىل ذلك، ك�ضفت م�ضادر قريبة من اجتماعات جلنة التن�ضيق 
جلاأ  وا�ضعة  ات�ضالت  عن  �ضتوكهومل  اتفاق  لتنفيذ  امل�ضركة 
اإليها باتريك كامريت رئي�س فريق املراقبني الدوليني ملمار�ضة 
�ضغوط على احلوثيني للقبول مبقرحات تنفيذ التفاق، لكن 
امليلي�ضيات رف�ضت الن�ضحاب من املوانئ واخلو�س يف تفا�ضيل 

اإعادة النت�ضار.
باملبعوث  عدة  ات�ضالت  اأج��رى  كامريت  اأن  امل�ضادر  واأو�ضحت 
على  لل�ضغط  دوليني  وم�ضوؤولني  غريفث�س،  مارتن  الأمم��ي، 
قدمها  التي  باملقرحات  للقبول،  احلوثيية  امليلي�ضيات  قيادة 
وانفجار  بالتوقف  امل��ه��دد  احل��دي��دة،  ملف  يف  ت��ق��دم  لإح����داث 

الو�ضع الع�ضكري.
�ضل�ضلة  عقد  باتريك  اجل���رال  اإن  اللجنة  يف  م�ضادر  وق��ال��ت 
ملناق�ضة  والن��ق��الب��ي��ني  احل��ك��وم��ة  مبمثلي  ان��ف��رادي��ة  ل��ق��اءات 
ردود الطرفني على املقرحات التي قدمها لهم يف اجتماعات 
الأحد، تالها اجتماع م�ضرك للجنة بح�ضور ممثلي احلكومة 

وامليلي�ضيات.
اأبدوا  اأن ممثلي احلكومي  اللجنة  واأك��دت م�ضادر م�ضاركة يف 
النت�ضار  اإع����ادة  ح��ول  ب��ات��ري��ك  م��ق��رح  م��واف��ق��ه مبدئية على 
اأن  �ضريطة  الطرفني،  من  ال��ق��وات  جميع  ان�ضحاب  املت�ضمن 
التفاق  ويكون  واملحلية  الأمنية  الإدارة  ملفي  التفاق  ي�ضمل 
لكن  ال�ضويد،  اتفاق  بنود  كافة  ت�ضمل  واح��دة  حزمة  النهائي 
ممثلي امليلي�ضيات يرف�ضون اخلو�س يف تفا�ضيل اإعادة النت�ضار 

والن�ضحاب من املوانئ.
يذكر اأن قراراً اأممياً، ن�س على اإر�ضال بعثة قوامها 75 مراقبا 
تطبيق  على  لالإ�ضراف  املحيطة  واملوانئ  احلديدة  اإىل  مدنيا 
ي��وج��دون حاليا على  م��راق��ب��ا فقط   20 ال��ه��دن��ة، لكن  ات��ف��اق 

الأر�س ملراقبة وقف اإطالق النار، بح�ضب م�ضوؤولني اأمميني.
بحلول  ق��وات��ه��م��ا  ال��ط��رف��ان  ي�ضحب  اأن  امل��ف��ر���س  م��ن  وك���ان 
�ضامل  هجوم  �ضن  لتجنب  جهود  اإط���ار  يف  يناير،  م��ن  ال�ضابع 
تعنت احلوثيني  ب�ضبب  الأم��ر مل يح�ضل  لكن  على احلديدة، 

يف م�ضاألة ال�ضيطرة على ميناء املدينة.
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بح�صور حممد بن را�صد وحممد بن زايد.. بابا الكني�صة الكاثوليكية و�صيخ الأزهر يوقعان »وثيقة الأخوة الإن�صانية«بح�صور حممد بن را�صد وحممد بن زايد.. بابا الكني�صة الكاثوليكية و�صيخ الأزهر يوقعان »وثيقة الأخوة الإن�صانية«

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يبحثان مع بابا الكني�صة الكاثوليكية تر�صيخ قيم احلوار والتاآخي الإن�صاين بني �صعوب العامل
بح�ضور حممد بن را�ضد وحممد بن زايد.. �ضيخ الأزهر وبابا الكني�ضة الكاثوليكية يوقعان وثيقة الأخوة الإن�ضانية )وام(

البابا فرن�شي�ض : بف�شل بعد النظر واحلكمة حولت االإمارات 
ال�شحراء اإىل مكان مزدهر ولقاء بني الثقافات والديانات

االإمام االأكرب ي�شيد بجهو االإمارات لدعم كل االأفكار 
اخلرية ويدعو اىل مواجهة االأفكار االنعزالية

•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ب��ح��ث 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اآل نهيان ويل  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  اهلل« و�ضاحب 
امل�ضلحة وقدا�ضة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  عهد 
عالقات  ام�س..  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س  البابا 
الفاتيكان  ودول���ة  الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�ضداقة 
قيم  وي��ع��زز  الإن�ضانية  الق�ضايا  يخدم  مب��ا  تنميتها  و�ضبل 
الت�ضامح واحلوار والتعاي�س بني �ضعوب العامل..اإ�ضافة اإىل 

عدد من املو�ضوعات التي تهم اجلانبني.
ق�ضر  ج��رى يف  ال��ذي  اللقاء  خ��الل   - اجلانبان  وا�ضتعر�س 

امل�ضرك  ال��ت��ع��اون  اآف���اق   - اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  يف  ال��رئ��ا���ض��ة 
وجهود اجلانبني يف تر�ضيخ قيم التاآخي واحلوار والتعاي�س 
بني ال�ضعوب التي حتث عليها جميع الأديان يف �ضبيل حتقيق 
الأمن وال�ضتقرار وال�ضالم لدول املنطقة والعامل.. اإ�ضافة 
امل�ضتنري  والفكر  احل�ضاري  الإن�ضاين  النتماء  تعزيز  اإىل 

ومواجهة الأفكار املتطرفة والكراهية الدينية.
من جهة اخرى �ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�ضلحة..  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
و  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  توقيع 
الأزهر  �ضيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��ر  الإم��ام  ف�ضيلة 

ال�ضريف »وثيقة الأخوة الإن�ضانية « التي تهدف اإىل تعزيز 
العالقات الإن�ضانية وبناء ج�ضور التوا�ضل والتاآلف واملحبة 
و�ضلبياته..  للتطرف  ال��ت�����ض��دي  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ض��ع��وب  ب��ني 
وذلك بح�ضور اأكرث من 400 من قيادات وممثلي الأديان 

و�ضخ�ضيات ثقافية وفكرية من خمتلف دول العامل.
اآل مكتوم يف  واأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
زايد  �ضرح  يف  ج��رت  التي  التوقيع  مرا�ضم  خ��الل  ل��ه  كلمة 
الأخوة  »جائزة  الإم���ارات  اإط��الق  عن   �� اأبوظبي  يف  املوؤ�ض�س 
منها  دورة  ك��ل  يف  �ضتكرم  ال��ت��ي  زاي���د«  دار  م��ن   - الإن�ضانية 
�ضخ�ضيات وموؤ�ض�ضات عاملية بذلت جهودا �ضادقة يف تقريب 

النا�س من بع�ضها البع�س.
)التفا�ضيل �س9-2(

حممد بن را�صد يعلن عن اإطالق الإمارات »جائزة الأخوة الإن�صانية - من دار زايد« ومنحها يف دورتها الأوىل للبابا فرن�صي�س و�صيخ الأزهر 

اأبو الغيط: ا�شتقرار ال�شرق االأو�شط مرتبط بحل الق�شية الفل�شطينية
اجلبري: نتطلع لن�ضحاب القوات اخلارجية من �ضوريا

•• بروك�سيل-وكاالت:

الثنني،  ال�ضعودي،  اخلارجية  لل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر  اجلبري،  ع��ادل  ق��ال 
اإبعاد  اإىل  وت���وؤدي  ووحدتها  �ضوريا  ا�ضتقالل  حتفظ  نتيجة  اإىل  »نتطلع 
القوات اخلارجية منها«. وقال من بروك�ضل حيث اقيم موؤمتر وزاري ام�س 
للدول العربية والأوروبية لبحث امللف ال�ضوري »نت�ضاور مع الأ�ضقاء العرب 

من اأجل نتيجة ت�ضمن تطبيق القرار الدويل 2254«.
وتابع قائاًل »الأوروبيون والعرب يواجهون حتديات م�ضركة يف مكافحة 
ك��ب��رية ل��ت��ط��وي��ر التجارة  الإره�����اب وال��ت��ط��رف«. واأك����د اأن ه��ن��اك وع�����وداً 

وال�ضتثمار بني املنطقتني.
ال�ضرق  اإن  اأبوالغيط،  اأح��م��د  العربية،  للجامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  ق��ال  فيما 

الأو�ضط لن يكون م�ضتقراً من دون حل الق�ضية الفل�ضطينية.
واأ�ضاف اأبوالغيط اأن احلل ال�ضيا�ضي هو املخرج الوحيد لالأزمة ال�ضورية.

الدول  اأن  الأو����ض���ط«  »ال�����ض��رق  ل�ضحيفة  دبلوما�ضية  م�����ض��ادر  واأو���ض��ح��ت 
تتعلق  ال�ضيا�ضية  للعملية  الأدن���ى  احل��د  بنود  بو�ضع  مت�ضكت  الأوروب��ي��ة 

اأيديولوجية ه�ّشة االأ�ش�ض وطّيعة:
اأخطبوط يعُظم يف كل مكان: نحو عوملة ال�صعبوية؟

•• الفجر - �سيمون بلني - ترجمة خرية ال�سيباين

الغربية؟  الليرالية  الدميقراطية  ال�ضعبوية،  الأمم��ي��ة  �ضتعو�س  هل 
دون ال�ضعي لإحباط هذا ال�ضيناريو، قّدم خمت�ضان يف العلوم ال�ضيا�ضة، 
املتحدة  )ال��ولي��ات  جورجيا  جامعة  يف  اأ�ضتاذ   - م��ود،  كا�س  الأم��ري��ك��ي 
اأ�ضتاذ يف جامعة  الأمريكية(، وال�ضيلي كري�ضتوبال روفريا كالتوا�ضري- 
العلمية،  الأدب��ي��ات  يف  م�ضاهمتهما  ق��ّدم��ا  )�ضيلي(،  دييغو  بورتالي�س 

الغزيرة اأ�ضال، حول هذا املو�ضوع.                   )التفا�ضيل �س15(

ي�صادق  الأردين  ال��ع��اه��ل 
ع��ل��ى ق��ان��ون ال��ع��ف��و ال��ع��ام

•• عمان-وكاالت:

عبد  امل��ل��ك  الأردين  العاهل  ���ض��ادق 
اهلل الثاين، اأم�س، على قانون العفو 
و����ض���درت   .2019 ل�����ض��ن��ة  ال����ع����ام 
ال��ق��ان��ون يف  امللكية ع��ل��ى  امل�����ض��ادق��ة 

بيان للديوان امللكي الها�ضمي.
الإرادة  »���ض��درت  ال��ب��ي��ان،  وج���اء يف 
بامل�ضادقة  ام�����س،  ال�ضامية  امللكية 
ل�ضنة  ال���ع���ام  ال��ع��ف��و  ق���ان���ون  ع��ل��ى 
2019، ب�ضكله الذي اأقره جمل�ضا 
القانون  ويعتر  والنواب«.  الأعيان 
الذي �ضدرت به الإرادة امللكية نافذاً 
و����ض���اري امل��ف��ع��ول، وي��ت��م ال��ع��م��ل به 
ن�ضره  بعد  املوقوفني  والإف���راج عن 
يف اجل���ري���دة ال��ر���ض��م��ي��ة، ال��ت��ي من 
منها يف  عدد خا�س  �ضدور  املتوقع 
غ�ضون �ضاعات. واأقر جمل�س الأمة 

ب�ضقيه، قبل اأيام، م�ضروع القانون.
ال�ضري  خم��ال��ف��ات  ال��ق��ان��ون  ويعفي 
 12 املرتكبة قبل  واملياه والكهرباء 
من دي�ضمر )كانون الأول( املا�ضي، 
العقوبات،  بع�س  يخف�س  ح��ني  يف 
الإعدام  العمد، من  القتل  كجرائم 
اقرنت  اإذا  عاماً   15 ال�ضجن  اإىل 
واإذا  ال�����ض��خ�����ض��ي،  ب��اإ���ض��ق��اط احل����ق 
ك��ان��ت ال��ع��ق��وب��ة اأق����ل م��ن الإع�����دام، 

فاإنها تخف�س اإىل الن�ضف.

هجوم دموي ي�صتهدف �صوقا يف مقدي�صو 
•• مقدي�سو-اأ ف ب:

ق��ت��ل ت�����ض��ع��ة اأ���ض��خ��ا���س ع��ل��ى الأق����ل 
يف  مفخخة  ���ض��ي��ارة  بتفجري  ام�����س 
العا�ضمة  ج��ن��وب  يف  مكتظة  ���ض��وق 
ال�ضومالية مقدي�ضو التي ت�ضتهدفها 
حركة ال�ضباب املتطرفة على الدوام، 
وف����ق م���ا اأف������اد ���ض��ه��ود وم�������ض���در يف 
ال�ضرطة. وقال امل�ضوؤول يف ال�ضرطة 
اأح���م���د ع��ل��ي: وق���ع الن��ف��ج��ار قرب 
اىل  واأدى  التجاري  مقدي�ضو  مركز 
دم����ار و���ض��ق��وط ق��ت��ل��ى. ت��اأك��د مقتل 
ت�����ض��ع��ة م��دن��ي��ني وج�����رح اآخ�������رون«، 
لفتا اىل اأن »بع�س هوؤلء ال�ضحايا 
���ض��ق��ط��وا يف ان���ه���ي���ار م��ب��ن��ى ج����راء 
»الإرهابيني  اأن  واأف����اد  الن��ف��ج��ار«. 

مقربة  على  مفخخة  �ضيارة  اأوقفوا 
املدنيني  لقتل  ال��ت�����ض��وق  م��رك��ز  م��ن 
الأبرياء«. وذكرت منرية عبد القادر 
التي كانت تت�ضوق يف املكان »�ضاهدت 

انت�ضالها  يتم  اأ�ضخا�س  اأربعة  جثث 
وكانت  منهار  مبنى  رك��ام  حتت  من 
هناك ثالث جثث اأخ��رى يف اخلارج 

من �ضدة النفجار«.

بتنفيذ القرار الدويل 2254، ودعِم املبعوث الدويل »غري بيدر�ضون«.
كما تتم�ضك الدول الأوروبية واملانحة مبوقفها من ربط امل�ضاركة يف اإعمار 
التطبيع  �ضبط  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضيا�ضية،  بالعملية  تقدم  بتحقيق  �ضوريا 

العربي مع النظام يف دم�ضق.
ب�ضاأن  حاليا  عربي  ت��واف��ق  وج��ود  ع��ن  اأي�ضا  دبلوما�ضية  م�ضادر  وك�ضفت 

الرّيث اإزاء التطبيع مع دم�ضق.

ال�ضعبوية ظهرت يف جنوب �ضرق ا�ضيا اي�ضا

رجال النقاذ يحاولون ا�ضعاف اأحد امل�ضابني يف النفجار )رويرز(

عدد من امل�ضاركني يف املوؤمتر الوزاري الوروبي العربي )رويرز(
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اأخبـار الإمـارات

رحبا ب�شيف البالد الكبري واأكدا ثقتهما باأن الزيارة التاريخية �شت�شهم يف تر�شيخ قيم احلوار وتعزيز ال�شالم واالأمان ل�شعوب العامل

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صتقبالن بابا الكني�صة الكاثوليكية يف ق�صر الرئا�صة
•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
نائب  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
و���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
قدا�ضة   .. ام�����س  امل�ضلحة  للقوات 
الكني�ضة  ب��اب��ا  ف��رن�����ض��ي�����س  ال��ب��اب��ا 
بزيارة  ي��ق��وم  ال���ذي  الكاثوليكية 
ر�ضمية اإىل دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
وج����رت ل��ل��ب��اب��ا ف��رن�����ض��ي�����س ����� لدى 
و�ضوله ق�ضر الرئا�ضة يف العا�ضمة 
اأبوظبي �� مرا�ضم ا�ضتقبال ر�ضمية 
حيث رافق موكب ال�ضيف ثلة من 
العربية  اخل��ي��ول  ع��ل��ى  ال��ف��ر���ض��ان 
الأ�ضيلة يف �ضاحة الق�ضر واأطلقت 
ل�ضيف  حتية  طلقة   21 املدفعية 
ال�ضالم  ع������زف  ب���ع���ده���ا  ال�����ب�����الد 
وال�ضالم  ل��ل��ف��ات��ي��ك��ان  ال���ب���اب���وي 
العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطني 
ح��ل��ق��ت طائرات  ف��ي��م��ا  امل���ت���ح���دة.. 
الرئا�ضة  ق�ضر  �ضماء  يف  الفر�ضان 

ال��ب��اب��ا فرن�ضي�س  ق��دا���ض��ة  وي��راف��ق 
وفد  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  الكني�ضة  ب��اب��ا 
ي�ضم .. الكاردينال بياتروبارولني 
اأم�������ني ����ض���ر دول�������ة ال���ف���ات���ي���ك���ان و 
�ضاندري  ل���ي���ون���اردو  ال���ك���اردي���ن���ال 
ال�ضرقية  الكنائ�س  جممع  عميد 
فيلوين  ف���رن���ان���دو  وال���ك���اردي���ن���ال 
ال�ضعوب  ت��ب�����ض��ري  جم��م��ع  ع��م��ي��د 
بارا  بينا  اإدغ��ار  الأ�ضاقفة  ورئي�س 
ورئي�س  ال��دول��ة  �ضكرتاريا  رئي�س 
الأ�ضاقفة فران�ضي�ضكو مونتي�ضيلو 
باديلال ال�ضفري البابوي والأ�ضقف 
اأمني  اأي��وزوغ��وك�����ض��وت  اأ.  ميغيل 
بني  للحوار  البابوي  املجل�س  �ضر 
ب����ول هندر  الأ����ض���ق���ف  و  الأدي��������ان 
الكبو�ضي النائب الر�ضويل جلنوب 
واملون�ضينيور  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��زي��رة 
اأمانة  جانلوكا بيزويل م�ضوؤول يف 
بير  �ضيمون  الأب  و  ال��دول��ة  �ضر 
ال�ضفري  ���ض��ك��رت��ري  ل��وك��ي��ام��ون��زي 
اأو�ضوليفان  مايكل  والأب  البابوي 
البابوية  ل��ل��زي��ارة  امل��ح��ل��ي  املن�ضق 
والأب اأنطونيو �ضبادارو الي�ضوعي 
كاتوليكا  �ضيفيلتا  جم��ل��ة  م��دي��ر 
وال���دك���ت���ور ب���اول���و روف��ي��ن��ي عميد 

جممع التوا�ضل.

احتفاء  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ع��ل��م  م�����ض��ك��ل��ة 
بهذه الزيارة.

 �� املرا�ضم  �� خالل  ورح��ب �ضموهما 
البابا  الكبري  البالد  بزيارة �ضيف 
معربني  ال��دول��ة..  اإىل  فرن�ضي�س 
ع����ن ���ض��ع��ادت��ه��م��ا ب���ه���ذه ال����زي����ارة 
واملحبة  ال�ضالم  لرجل  التاريخية 
�ضت�ضهم  باأنها  ثقتهما  موؤكدين   ..
والتاآخي  احل���وار  قيم  تر�ضيخ  يف 
والتعاون  وال��ت��ع��اي�����س  الإن�������ض���اين 

الكني�ضة  ب���اب���ا  ل��ق��دا���ض��ة  امل���راف���ق 
الكاثوليكية.

�ضمو  ال����ض���ت���ق���ب���ال..  ك����ان يف  ك��م��ا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
اأم����ل عبداهلل  ال��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل 
الوطني  املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي 
طحنون  ال�ضيخ  و�ضمو  الحت���ادي 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  ال��ع��ني  منطقة  يف 

الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة و�ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�ضيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  دي����وان ويل  رئ��ي�����س 
اآل  زايد  بن  ال�ضيخ عبداهلل  و�ضمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان 
الدويل و�ضمو ال�ضيخ عمر بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
والإن�ضانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�ضيخ خ��ال��د  و���ض��م��و 

الب�ضر  ج��م��ي��ع  ب����ني  والح���������رام 
ال�ضالم  العمل على تعزيز  بجانب 

والأمان ل�ضعوب العامل.
فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  و�ضافح 
كبار  الكاثوليكية  الكني�ضة  ب��اب��ا 
وال���وزراء  ال�ضيوخ  م��ن  م�ضتقبليه 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  ����ض���اف���ح  ف���ي���م���ا 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
الر�ضمي  ..ال��وف��د  نهيان  اآل  زاي��د 

و�ضمو  نهيان  اآل  �ضرور بن حممد 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ ه���زاع 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
لإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ف��ري��ق �ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
طحنون  ال�ضيخ  و�ضمو  الداخلية 
اآل نهيان م�ضت�ضار الأمن  بن زايد 
الوطني و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة 
الإن�ضانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
وذوي الإحتياجات اخلا�ضة و�ضمو 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن خليفة 
ال�ضمو  اآل نهيان م�ضت�ضار �ضاحب 
ال�ضيخ خالد  الدولة و�ضمو  رئي�س 
نهيان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
ال�ضيخ ذياب بن حممد بن  و�ضمو 
النقل  اآل نهيان رئي�س دائرة  زايد 

يف اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
خطة لن�صيابية حركة املرور خالل قدا�س البابا يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

الرقابة  لتكثيف  م��روري��ة  خطة  اأبوظبي  �ضرطة  اأع��دت 
امل��روري��ة ع��ر الأن��ظ��م��ة ال��ذك��ي��ة، ون�ضر ال��دوري��ات على 
لت�ضهيل  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  زاي���د  مدينة  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق 
يحييه  ال���ذي  ال��ق��دا���س  مبنا�ضبة  وامل���رور  ال�ضري  ح��رك��ة 
قدا�ضة البابا فرن�ضي�س، بابا الكني�ضة الكاثوليكية اليوم 

الثالثاء.
مديرية  م��دي��ر  اخلييلي  حممد  خليفة  العميد  واأك���د 
امل����رور وال���دوري���ات ب��ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة حر�س 

�ضرطة اأبوظبي ،على تي�ضري و�ضول امل�ضاركني اإىل موقع 
احلدث بي�ضر و�ضهولة ، على نحو يج�ضد نهج الدولة يف 
خمتلف  بني  التعاي�س  و  والتاآخي  الت�ضامح  قيم  اإر���ض��اء 
اجل��ن�����ض��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ع��م ب��احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ع��ل��ى اأر����س 

الإمارات.
�ضباحا   12 ال�ضاعة  �ضتبداأ من  التي   - وح�ضب اخلطة 
املركبات  ب���دخ���ول  ي�����ض��م��ح  ل���ن   - م�����ض��اء  ال�����ض��اد���ض��ة  اإىل 
دخول  ،ومنع  الريا�ضية  زاي��د  مدينة  حول  املنطقة  اإىل 
اأطنان وما فوق   3 ال�ضاحنات واملركبات الثقيلة حمولة 
وج�ضر  املقطع  ج�ضر  طريق  عن  العمال  نقل  وحافالت 

ال�����ض��ي��خ زاي����د اإىل اأب��وظ��ب��ي م��ن ال���واح���دة ���ض��ب��اح��ا اإىل 
ال�ضاد�ضة م�ضاء، وحتويل حركة ال�ضري واملرور على �ضارع 
ال�ضيخ را�ضد بن �ضعيد ،يف املنطقة من بعد ج�ضر املقطع 
مع  تزامنا  موؤقتة  لفرة  بالجتاهني  اجلوية  دوار  اإىل 
التي  للحافالت  التالية  امل��واق��ف  حتديد  ومت  احل���دث. 
تنقل امل�ضاركني يف القدا�س من خمتلف اإمارات الدولة ، 
وهي : مواقف مطار البطني للحافالت القادمة من دبي 
وال�ضارقة وعجمان والفجرية واأم القيوين وراأ�س اخليمة 
و تخ�ضي�س مواقف جامع ال�ضيخ زايد ووزارة الداخلية 

للحافالت القادمة من اأبوظبي والعني والظفرة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س �صريالنكا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة مايريبال 
�ضريي�ضينا رئي�س جمهورية �ضريالنكا الدميقراطية ال�ضراكية مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مايريبال �ضريي�ضينا.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد  وبعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل رانيل ويكراما�ضينها رئي�س وزراء جمهورية �ضريالنكا الدميقراطية ال�ضراكية.

حممد بن را�صد وحممد بن زايد يبحثان مع بابا الكني�صة الكاثوليكية تر�صيخ قيم احلوار والتاآخي الإن�صاين بني �صعوب العامل

والأديان.
الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س  البابا  وكتب 
الكاثوليكية كلمة يف �ضجل الزوار يف 
ق�ضر الرئا�ضة اأعرب خاللها عن بالغ 
�ضعادته بزيارة دولة الإمارات و�ضكره 
الذي  ال�ضتقبال  حل��ف��اوة  وتقديره 
احليوي  ب��ال��دور  م�ضيدا  ب��ه..  حظي 
الذي توؤديه الدولة يف تر�ضيخ ثقافة 
احلوار والت�ضامح والتعاي�س ال�ضلمي 
ال�ضعوب  بني  خمتلف  بني  والتاآخي 
لتعزيز  امل���ق���درة  م�ضاعيها  ب��ج��ان��ب 
وال�ضتقرار  والأم���ن  التنمية  اأ�ض�س 

والأديان.. م�ضريا اإىل دور املغفور له 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان يف 
تر�ضيخ هذه القيم الإن�ضانية النبيلة 

وغر�ضها لدى �ضعبه.
اإىل  ودعا اجلانبان يف ختام لقائهما 
تعزيز التعاون بني خمتلف املنظمات 
من  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  والهيئات 
تعزز  وروؤى  م��ب��ادرات  �ضياغة  اأج���ل 
ق���ي���م احل�������وار ال���ب���ن���اء ال���ف���اع���ل بني 
ال��ث��ق��اف��ات وت���وؤك���د اأه��م��ي��ة اح����رام 
الت�ضامح  ث��ق��اف��ة  ون�����ض��ر  امل��ع��ت��ق��دات 
العامل  ح���اج���ة  واأك��������دا  وال���������ض����الم. 

ل��ل�����ض��ي��خ ���ض��خ��ب��وط ب���ن ���ض��ل��ط��ان اآل 
لويجي  اإي���وزي���و  م��ع  جتمعه  ن��ه��ي��ان 
اأبوظبي واخلليج  مكليكاين مطران 
اآن���������ذاك.. ف��ي��م��ا ق����دم بابا  ال���ع���رب���ي 
ميدالية   « ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  الكني�ضة 
منها  الأول  الوجه  »..على  تذكارية 
فرن�ضي�س  القدي�س  بني  لقاء  �ضورة 
 - الأي��وب��ي  الكامل  امللك  وال�ضلطان 
وهو حدث مروي يف كتاب الأ�ضطورة 
وعلى   -  »legenda Major«
باللغة  كتابة منحوتة  الآخ��ر  الوجه 
ومت  البابوية  الزيارة  عن  الالتينية 

الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م�ضريا 
اأن زيارته متثل مرحلة جديدة  اإىل 
يف ت���اري���خ الأخ������وة الإن�����ض��ان��ي��ة بني 
����ض���ع���وب ال����ع����امل وال����ع����الق����ات بني 
دعوة  ث��م��ن  ك��م��ا  الأدي������ان..  خمتلف 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
لقاء   « يف  للم�ضاركة  نهيان  اآل  زاي��د 
الأخوة الإن�ضانية » مع الإمام الأكر 
الأزهر  �ضيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور 
ال�ضريف يف اأر�س ال�ضالم والتعاي�س 
ال������ذي يحرم  ال���ب���ل���د  والأم������������ان.. 
الختالف بني احل�ضارات والثقافات 

ل�ضعوب ودول العامل.
اللقاء  خ���ت���ام  يف  ���ض��م��وه��م��ا  وق������دم 
عبارة عن  البابا  اإىل  تذكارية  هدية 
م�ضتوحى  اجللد  من  �ضنع  �ضندوق 
م��ن » امل��ن��دو���س« ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اأول 
ال�ضيخ  له  املغفور  وثيقة �ضادرة عن 
�ضخبوط بن �ضلطان اآل نهيان حاكم 
اأب��وظ��ب��ي اآن�����ذاك ي��ه��ب ف��ي��ه��ا قطعة 
الغربية من  م��ن الأر����س يف اجل��ه��ة 
الكاثوليكية  الكني�ضة  اإىل  اأبوظبي 
22 م���ن ���ض��ه��ر ي��ون��ي��و عام  ب��ت��اري��خ 
تاريخية  �ضورة  ..بجانب   1963

اأجل  تكري�س جهوده من  اإىل  امللحة 
والتعاي�س  الإن�ضاين  الإخ��اء  بث روح 
الأمن  لر�ضيخ  �ضعوبه  جميع  ب��ني 
خمتلف  يف  وال����ض���ت���ق���رار  وال�������ض���الم 
ملحاولت  الت�ضدي  بجانب  اأرج��ائ��ه 
ت�����ض��وي��ه الأدي�����ان وال��ت��ح��ري�����س على 

الكراهية الدينية.
تر�ضم  اأن  اإىل  تطلعهما  عن  واأع��رب��ا 
ر�ضالة الإخاء التي انطلقت من دولة 
توؤ�ض�س  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  الإم�������ارات 
للحوار والتاآخي والوفاق والتعاي�س 
وال�������ض���ع���وب  الأمم  خم���ت���ل���ف  ب�����ني 

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بحث 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�ضمو  » و���ض��اح��ب  » رع���اه اهلل  دب��ي 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
البابا  وق���دا����ض���ة  امل�����ض��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س 
والتعاون  ال�ضداقة  عالقات  ام�س.. 
بني دولة الإم��ارات ودولة الفاتيكان 
الق�ضايا  يخدم  مب��ا  تنميتها  و�ضبل 
الت�ضامح  ق��ي��م  وي���ع���زز  الإن�����ض��ان��ي��ة 
�ضعوب  ب����ني  وال���ت���ع���اي�������س  واحل��������وار 
من  ع������دد  اإىل  ال�����ع�����امل..اإ������ض�����اف�����ة 

املو�ضوعات التي تهم اجلانبني.
وا�ضتعر�س اجلانبان - خالل اللقاء 
ال����ذي ج���رى يف ق�����ض��ر ال��رئ��ا���ض��ة يف 
التعاون  اآف���اق   - اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة 
امل�ضرك وجهود اجلانبني يف تر�ضيخ 
والتعاي�س  واحل������وار  ال���ت���اآخ���ي  ق��ي��م 
عليها  ال���ت���ي حت����ث  ال�������ض���ع���وب  ب����ني 
���ض��ب��ي��ل حتقيق  الأدي��������ان يف  ج��م��ي��ع 
الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار وال�����ض��الم لدول 
املنطقة والعامل.. اإ�ضافة اإىل تعزيز 
النتماء الإن�ضاين احل�ضاري والفكر 
امل�ضتنري ومواجهة الأفكار املتطرفة 

والكراهية الدينية.
ورحب �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
اآل مكتوم و�ضاحب ال�ضمو  بن را�ضد 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
البالد  ..ب�����ض��ي��ف  ال��ل��ق��اء  ب���داي���ة  يف 
ق��دا���ض��ة ال��ب��اب��ا ف��رن�����ض��ي�����س.. ونقال 
ال�ضمو  ����ض���اح���ب  وت���ق���دي���ر  حت���ي���ات 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
رئي�س الدولة » حفظه اهلل » اإىل بابا 

الكني�ضة الكاثوليكية.
�ضعادتهما  ع���ن  ���ض��م��وه��م��ا  واأع�������رب 
بزيارته اإىل دولة الإمارات التي تعد 
وم�ضاعيها  ال��دول��ة  جل��ه��ود  تتويجا 
التاآخي  ق���ي���م  ن�����ض��ر  اإىل  ال���رام���ي���ة 
بني  وال�����ض��الم  والتعاي�س  الإن�����ض��اين 
خم���ت���ل���ف ����ض���ع���وب ال������ع������امل.. ون����وه 
يتخللها  وم��ا  ال��زي��ارة  ب��اأن  �ضموهما 
من فعاليات هامة تعطي دفعة غري 
م�ضبوقة من حيث دللتها واأهميتها 
وتقبل  الآخ��ر  وقبول  التقريب  نحو 
ج��م��ي��ع ال��ث��ق��اف��ات يف ب��وت��ق��ة واح���دة 
التي  النبيلة  بقيمها  الإن�ضانية  هي 
اإ�ضافة  الأدي������ان..  جميع  تر�ضخها 
للتباحث  مهمة  فر�ضة  كونها  اإىل 
النظر  وال��ت�����ض��اور وت���ب���ادل وج���ه���ات 
ب�ضاأن كل ما ي�ضب يف تعزيز العالقات 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة وت���ر����ض���ي���خ ق���ي���م احل�����وار 
واأكد  الإن�ضانية.  والأخوة  والتعاي�س 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د 
نهيان.. اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 

وال�ضالم  الأم�������ن  ج���ه���ود  دع�����م  اأن 
اأهداف  اأهم  ياأتي �ضمن  وال�ضتقرار 
دولة الإمارات منذ تاأ�ضي�ضها على يد 
�ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه ».. وذلك 
باأنها  العميق  اإميانها  من  انطالقا 
القوية  وال��ق��اع��دة  الرئي�س  امل��دخ��ل 
ويتحقق  التنمية  منها  تنطلق  التي 

الزدهار لل�ضعوب.
البابا  ق���دا����ض���ة  اأع������رب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
دولة  ب��زي��ارة  �ضعادته  عن  فرن�ضي�س 

اخ��ت��ي��ار ه���ذا ال��ر���ض��م لإظ��ه��ار هدف 
الزيارة :« احلوار بني الأديان ».

حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  اللقاء..  ح�ضر 
نهيان ممثل احلاكم يف  اآل  زاي��د  بن 
الدكتورة  وم��ع��ايل  الظفرة  منطقة 
رئي�ضة  ال��ق��ب��ي�����ض��ي  ع����ب����داهلل  اأم������ل 
و�ضمو  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان 
العني  م��ن��ط��ق��ة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل 
اآل  حممد  ب��ن  ���ض��رور  ال�ضيخ  و�ضمو 
نهيان و�ضمو ال�ضيخ هزاع بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي والفريق �ضمو ال�ضيخ 
�ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي�����ر  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  و�ضمو 
نهيان م�ضت�ضار الأمن الوطني و�ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
ال�ضيخ حامد  و�ضمو  الرئا�ضة  �ضوؤون 
بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
عهد اأبوظبي و�ضمو ال�ضيخ ذياب بن 
زايد اآل نهيان و�ضمو ال�ضيخ عبداهلل 
اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�ضيخ  و���ض��م��و  ال������دويل  وال���ت���ع���اون 
اآل نهيان نائب رئي�س  عمر بن زايد 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���ض�����ض��ة زاي�����د بن 
�ضلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
ال�����ض��ي��خ خالد  والإن�����ض��ان��ي��ة و���ض��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  اآل  ب��ن زاي����د 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اإدارة 
الإح���ت���ي���اج���ات  وذوي  الإن�������ض���ان���ي���ة 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  و���ض��م��و  اخل���ا����ض���ة 
�ضلطان بن خليفة اآل نهيان م�ضت�ضار 
�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة و�ضمو 
اآل  ال�ضيخ خالد بن حممد بن زاي��د 
نهيان و�ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد 
ب���ن زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دائ����رة 
النقل يف اأبوظبي. كما ح�ضر اللقاء 
الفاتيكان..الكاردينال  ج��ان��ب  م��ن 
ب���ي���ات���روب���ارول���ني اأم������ني ����ض���ر دول����ة 
ليوناردو  وال��ك��اردي��ن��ال  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
الكنائ�س  جم��م��ع  ع��م��ي��د  ����ض���ان���دري 
فرناندو  وال���ك���اردي���ن���ال  ال�����ض��رق��ي��ة 
تب�ضري  جم����م����ع  ع���م���ي���د  ف����ي����ل����وين 
ال�����ض��ع��وب ورئ��ي�����س الأ���ض��اق��ف��ة اإدغ���ار 
الدولة  ���ض��ك��رت��اري��ا  رئ��ي�����س  ب���ارا  بينا 
فران�ضي�ضكو  الأ����ض���اق���ف���ة  ورئ���ي�������س 
مونتي�ضيلو باديلال ال�ضفري البابوي 
اأيوزوغوك�ضوت  اأ.  ميغيل  والأ�ضقف 
للحوار  ال��ب��اب��وي  املجل�س  �ضر  اأم��ني 
ب��ني الأدي����ان و الأ���ض��ق��ف ب��ول هندر 
جلنوب  الر�ضويل  النائب  الكبو�ضي 
واملون�ضينيور  ال��ع��رب��ي��ة  اجل����زي����رة 
اأمانة  يف  م�����ض��وؤول  ب��ي��زويل  جانلوكا 
بير  ���ض��ي��م��ون  الأب  و  ال���دول���ة  ���ض��ر 
ال�ضفري  ���ض��ك��رت��ري  ل���وك���ي���ام���ون���زي 
اأو�ضوليفان  مايكل  والأب  ال��ب��اب��وي 
املن�ضق املحلي للزيارة البابوية والأب 
مدير  الي�ضوعي  ���ض��ب��ادارو  اأنطونيو 
والدكتور  كاتوليكا  �ضيفيلتا  جملة 
ع���م���ي���د جممع  روف�����ي�����ن�����ي  ب������اول������و 
تورنيلي  اأندريا  والدكتور  التوا�ضل 
والدكتور  ال��ت��وا���ض��ل  م��ك��ت��ب  م��دي��ر 
املوؤقت  املدير  جي�ضوتي  األي�ضاندرو 
ملكتب ال�ضحافة يف الكر�ضي الر�ضويل 
رئي�س  مونتا  ان��دري��ا  والروفي�ضور 
رومانو  الأو����ض���ريف���ات���وري  حت���ري���ر 
والدكتور جان بيارو فيتوريني ق�ضم 

اخلدمات ال�ضحية يف الفاتيكان.

اجلانبان يوؤكدان على �شياغة مبادرات وروؤى تعزز قيم احلوار بني الثقافات وتوؤكد اأهمية احرتام املعتقدات ون�شر ثقافة الت�شامح وال�شالم
العامل بحاجة ملحة اإىل تكري�ض جهوده من اأجل بث روح االإخاء االإن�شاين والتعاي�ض بني جميع �شعوبه 

ر�شالة االإخاء التي انطلقت من االإمارات تر�شم خريطة طريق توؤ�ش�ض للحوار والتاآخي والوفاق والتعاي�ض بني خمتلف االأمم وال�شعوب واالأديان

حممد بن را�شد وحممد بن زايد:
الزيارة ت�شاهم يف التقريب وقبول االآخر وتقبل جميع الثقافات يف بوتقة واحدة هي االإن�شانية بقيمها النبيلة 
دعم جهود االأمن وال�شالم واال�شتقرار ياأتي �شمن اأهم اأهداف االإمارات منذ تاأ�شي�شها على يد املغفور له ال�شيخ زايد

قدا�شة البابا فرن�شي�ض:
زيارة االإمارات متثل مرحلة جديدة يف تاريخ االأخوة االإن�شانية بني �شعوب العامل والعالقات بني خمتلف االأديان
نثمن الدعوة للم�شاركة يف » لقاء االأخوة االإن�شانية« مع �شيخ االأزهر ال�شريف يف اأر�ض ال�شالم والتعاي�ض واالأمان
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اأخبـار الإمـارات

بح�صور حممد بن را�صد وحممد بن زايد.. بابا الكني�صة الكاثوليكية و�صيخ الأزهر يوقعان »وثيقة الأخوة الإن�صانية«

حممد بن را�شد يعلن عن اإطالق االإمارات »جائزة االأخوة االإن�شانية - من دار زايد« ومنحها يف دورتها االأوىل للبابا فرن�شي�ض و�شيخ االأزهر 
�صموه يوؤكد اأن لقاء الأخوة الإن�صانية .. دليل على اأهمية رعاية التعددية و احلوار بني اأتباع الأديان يف املجتمعات كافة

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
“ و�ضاحب ال�ضمو  “ رعاه اهلل  دبي 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�����ض��ل��ح��ة.. توقيع 
قدا�ضة البابا فرن�ضي�س بابا الكني�ضة 
الكاثوليكية و ف�ضيلة الإمام الأكر 
اأحمد الطيب �ضيخ الأزهر  الدكتور 
ال�ضريف “ وثيقة الأخوة الإن�ضانية 
العالقات  اإىل تعزيز  “ التي تهدف 
التوا�ضل  ج�ضور  وب��ن��اء  الإن�����ض��ان��ي��ة 
ال�ضعوب  ب����ني  وامل���ح���ب���ة  وال����ت����اآل����ف 
للتطرف  ال���ت�������ض���دي  ج���ان���ب  اإىل 
و�ضلبياته.. وذلك بح�ضور اأكرث من 
الأديان  قيادات وممثلي  من   400
و���ض��خ�����ض��ي��ات ث��ق��اف��ي��ة وف��ك��ري��ة من 

خمتلف دول العامل.
واأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ك��ل��م��ة له  اآل م��ك��ت��وم يف  را����ض���د  ب���ن 
جرت  التي  التوقيع  مرا�ضم  خ��الل 
اأبوظبي  يف  املوؤ�ض�س  زاي��د  �ضرح  يف 
“ جائزة  اإط�����الق الإم�������ارات  ����� ع���ن 
الأخ����وة الإن�����ض��ان��ي��ة - م��ن دار زايد 
منها  دورة  ك��ل  يف  �ضتكرم  التي   “
بذلت  عاملية  وموؤ�ض�ضات  �ضخ�ضيات 
جهودا �ضادقة يف تقريب النا�س من 

بع�ضها البع�س.
دولة  يف  “ نت�ضرف   : ���ض��م��وه  وق���ال 
الإم����ارات مبنح اجل��ائ��زة يف دورتها 
فرن�ضي�س  ال��ب��اب��ا  ل��ق��دا���ض��ة  الأوىل 
وف�ضيلة  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا 
الإمام الأكر الدكتور اأحمد الطيب 
جلهودهما  ال�ضريف  الأزه����ر  �ضيخ 
املباركة يف ن�ضر ال�ضالم يف العامل ».

با�ضم  ���ض��م��وه :” ي�����ض��رين  واأ����ض���اف 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
حفظه   “ ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
البالد  ب�����ض��ي��ف��ي  اأرح�����ب  اأن   “ اهلل 
فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  الكبريين 
بابا الكني�ضة الكاثوليكية.. وف�ضيلة 
اأحمد  ال����دك����ت����ور  الأك�������ر  الإم���������ام 
ال��ط��ي��ب ���ض��ي��خ الأزه�����ر ال�����ض��ري��ف يف 
واحلياة  وال��ت��ع��ددي��ة  التعاي�س  ب��ل��د 

الكرمية ».
الأخ�������وة  ل����ق����اء  اأن  ����ض���م���وه  واأك���������د 
اأهمية  على  دليل  ه��ذا..  الإن�ضانية 
اأتباع  رعاية التعددية و احلوار بني 

احلواجز واجلدران.
�ضمو   .. ال��ت��وق��ي��ع  م��را���ض��م  ح�����ض��ر 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  مم��ث��ل 
ب��ن حممد  ط��ح��ن��ون  ال�ضيخ  و���ض��م��و 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
زايد  بن  ه��زاع  ال�ضيخ  و�ضمو  العني 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
والفريق  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
�ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال�����ض��ي��خ عبداهلل  ال��داخ��ل��ي��ة و���ض��م��و 
وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
والتعاون الدويل و �ضمو ال�ضيخ خالد 
اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س جمل�س  ب��ن زاي���د 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اإدارة 
الإح���ت���ي���اج���ات  وذوي  الإن�������ض���ان���ي���ة 
الدكتور  ال�����ض��ي��خ  و���ض��م��و  اخل��ا���ض��ة 
�ضلطان بن خليفة اآل نهيان م�ضت�ضار 
�ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة و�ضمو 
اآل  ال�ضيخ ذياب بن حممد بن زايد 
نهيان رئي�س دائرة النقل يف اأبوظبي 
الأديان  وممثلي  ال�ضيوخ  من  وع��دد 
و����ض���ي���وف ال�����دول�����ة.  ب���ع���ده���ا وقع 
قدا�ضة البابا فرن�ضي�س بابا الكني�ضة 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة.. و ف�����ض��ي��ل��ة الإم����ام 
�ضيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأكر 
الأزهر ال�ضريف على حجر الأ�ضا�س 
اأحمد  الإم��ام  ف�ضيلة  م�ضجد  لبناء 
الطيب و كني�ضة البابا فرن�ضي�س يف 

اأبوظبي.

الأديان يف املجتمعات كافة .. واليوم 
الأخوة  وثيقة  بتوقيع  معا  نحتفي 
الإن�ضانية التي ن�ضعد اأن تكون دولة 

الإمارات حا�ضنة لها .
البابا..  “ قدا�ضة   : �ضموه  واأ���ض��اف 
ف�ضيلة الإمام.. ال�ضيوف الكرام...
با�ضم حكومة و�ضعب دولة الإمارات 
واملقيمني على هذه الأر�س الطيبة 
ويف هذا اليوم التاريخي.. �ضنوا�ضل 

عن  الثابت  بدفاعه  عديدة  مواقف 
القيم  وعاملية  والعتدال  الو�ضطية 
والت�ضدد،  للغلو  امل��ط��ل��ق  رف�����ض��ه  و 
ر�ضائله  يف  دوم�����ا  احل���ري�������س  وه����و 
وحم��ا���ض��رات��ه وخ��ط��ب��ه وح���وارات���ه 
تاأكيد  ال��ع��امل على  وج��ولت��ه ح��ول 
ال��ر���ض��ال��ة امل�����ض��رك��ة ل���الأدي���ان التي 
عن  بعيدا  التعاي�س  �ضعة  اإىل  تدعو 
والتعارف  الآخ����ر،  ون��ب��ذ  ال��ك��راه��ي��ة 

عدة  اإىل  ق��دا���ض��ت��ه  ت��ر���ض��ي��ح  ���ض��ب��ق 
اعتذر  لكنه  مرموقة  عاملية  جوائز 

عن قبولها.
بدعوته  فرن�ضي�س  ال��ب��اب��ا  ع���رف  و 
اخلالفات،  ونبذ  واحل��وار  للت�ضامح 
كر�ضها  م���دي���دة  م�����ض��رية  ومي��ت��ل��ك 
الدعوة  يف  وع��ظ��ات��ه  ك��ت��اب��ات��ه  ع���ر 
بني  وال��ت��اآخ��ي  واملحبة  ال�ضالم  اإىل 
الإن�ضان واأخيه الإن�ضان انطالقا من 

الإن�ضانية  الأخ��وة  راي��ة  معكم حمل 
اجلهود  دع����م  ون��ت��ع��ه��د مب��وا���ض��ل��ة 
والعامل  املنطقة  جعل  اإىل  الرامية 

مكانا اأكرث �ضالما وت�ضاحما«.
و يحمل فوز ف�ضيلة الإم��ام الأكر 
اأحمد الطيب �ضيخ الأزهر  الدكتور 
دورتها  يف  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  ال�ضريف 
دللت  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ض��ة  م���ع  الأوىل 
لف�ضيلته  التاريخ  وي�ضجل  خا�ضة 

ب����دي����ال ع�����ن م���������ض����ارع الن�����غ�����الق، 
وح�����ض��ن اجل����وار واح�����رام احلقوق 
وقبول الختالف نقي�ضا للتباغ�س 

والإق�ضاء.
وياأتي قبول قدا�ضة البابا فرن�ضي�س 
دار  من  الإن�ضانية  “الأخوة  جلائزة 
زايد” ترجمة لأهمية هذه اجلائزة 
وال�����دور امل���ح���وري امل���اأم���ول منها يف 
اإذ  ال�ضلمي  التعاي�س  م��ب��ادئ  ن�ضر 

الب�ضر،  التي جتمع  امل�ضركة  القيم 
العاملية  ج���ولت���ه  يف  ك��ر���ض��ه��ا  وق����د 
الهادفة اإىل ح�ضد اجلهود للخال�س 
من حتديات املر�س والفقر والأمية 
احل�ضارات  ح����وار  ق���ن���وات  وت��ع��زي��ز 
الب�ضرية  امل���ج���ت���م���ع���ات  وت����ك����ام����ل 
باخلري  عميق  اإمي���ان  م��ن  انطالقا 
والإن�ضانية  الإن�������ض���ان  يف  ال��ك��ام��ن 
وحر�س على بناء اجل�ضور بدل من 

التقى عددا من كبار القيادات الدينية والرموز الفكرية والثقافية، امل�شاركني يف املوؤمتر العاملي لالأخوة االإن�شانية

الإمام الأكرب ي�صيد بجهود الإمارات لدعم كل الأفكار اخلرية ويدعو اىل مواجهة الأفكار النعزالية
•• اأبوظبي-وام:

ال���ت���ق���ى ف�����ض��ي��ل��ة الإم��������ام الأك�����ر 
الطيب،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ 
�ضباح  ال�������ض���ري���ف،  الأزه�������ر  ���ض��ي��خ 
ام�������س الث����ن����ني، ع�����ددا م���ن كبار 
ال�����ق�����ي�����ادات ال���دي���ن���ي���ة وال�����رم�����وز 
يف  امل�ضاركني  والثقافية،  الفكرية 
املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�ضانية، 
اأم�س  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ان��ط��ل��ق��ت  ال�����ذي 
الإم���ارات،  الأح���د، يف ق�ضر  الول 
يف اأب��وظ��ب��ي، حت��ت رع��اي��ة �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
وينظمه جمل�س حكماء امل�ضلمني.

تقديره  ع����ن  ف�����ض��ي��ل��ت��ه  واأع��������رب 
مل��ا ���ض��ه��دت��ه ج��ل�����ض��ات وور�����س عمل 
املوؤمتر من مناق�ضات ثرية واأفكار 
على  التاأكيد  ت�ضتهدف  اإيجابية، 
اجل����وه����ر الإن���������ض����اين ل�����الأدي�����ان، 
قيم  م��ن  تعاليمها  تت�ضمنه  وم��ا 
�ضامية،  وم��ب��ادئ  رفيعة  اأخالقية 
الإن�ضان  خل���ري  ال��ط��ري��ق  ت��ر���ض��م 
و���ض��ع��ادت��ه، وت��ف��ت��ح الأب������واب على 
والتعاي�س  ل��ل�����ض��الم  م�����ض��راع��ي��ه��ا 
ال���ب�������ض���ر، على  ب����ني  وال���ت�������ض���ام���ح 

اختالف اأديانهم وثقافاتهم.
و������ض�����دد ف�����ض��ي��ل��ت��ه ع���ل���ى ال������دور 
الكبرية  وامل�������ض���وؤول���ي���ة  امل����ح����وري 
امللقاة على عاتق القيادات الدينية 
منوذجا  بينهم  فيما  ي�ضنعوا  كي 

وقدرة لل�ضالم واملحبة التي ينبغي 
اأن ت�ضود بني اأتباعهم، واأن يعملوا 
اأج����ل ت�����ض��ي��ي��د ج�ضور  ب��ج��ه��د م���ن 
الآخرين،  م��ع  وال��ت��ع��اون  احل����وار 
�ضجاعة  مواجهة  يتطلب  ما  وه��و 
النعزالية،  الأف��ك��ار  اأ���ض��ح��اب  م��ع 
فهم  يف  ي���ت���ط���رف���ون  م����ن  �����ض����واء 
ي�ضعون  م���ن  اأو  الأدي������ان  ت��ع��ال��ي��م 
ل��ت��ن��ح��ي��ة ال���دي���ن ك��ل��ي��ة ع���ن حياة 

الب�ضر وتعامالتهم.
ا�ضت�ضافة  اأن  ف�ضيلته  واأو����ض���ح 
ال�ضقيقة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ل��ه��ذا امل���وؤمت���ر امل���ه���م، ي���وؤك���د على 
»العزم ال�ضادق لهذا البلد الطيب 
يف دعم كل الأفكار اخل��رية، وعلى 
ما تبذله من جهد وافر من اأجل 

والتعاي�س،  الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ 
وهو اأمر نحييه ون�ضيد به«.

وك�������ان ف�����ض��ي��ل��ة الإم���������ام الأك������ر 
الطيب،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�����ض��ي��خ 
وقدا�ضة  ال�����ض��ري��ف  الأزه�����ر  ���ض��ي��خ 
الكني�ضة  ب��اب��ا  ف��رن�����ض��ي�����س  ال��ب��اب��ا 
الكاثوليكية قد و�ضال م�ضاء اأم�س 
ك��ان يف  اأبوظبي، حيث  اإىل  الأح��د 
ا�ضتقبالهما �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة، ثم ا�ضتقال �ضيارة 
م�ضركة اإىل مقر اإقامتهما، فيما 
يف  ال��ي��وم  ي�ضاركا  اأن  املنتظر  م��ن 

العديد من الفعاليات املهمة.
العربية  الإم��ارات  دولة  وحتت�ضن 

املتحدة منذ ام�س وحتى الغد زيارة 
الأكر  الإم���ام  لف�ضيلة  م�ضركة 
وقدا�ضة بابا الكني�ضة الكاثوليكية 
الإن�ضانية«،  »الأخ���وة  عنوان  حتت 
وه�����و م����ا ي��ح��ظ��ى ب���اه���ت���م���ام غري 
ودوليا،  وعربيا  اإماراتيا  م�ضبوق، 
ومب��واك��ب��ة ح��ا���ض��دة م��ن اأك���رث من 
حيث  واإع���الم���ي،  �ضحفي   700
لقدا�ضة  الأوىل  ه��ي  ال��زي��ارة  تعد 
بابا الكني�ضة الكاثوليكية اإىل �ضبه 
اأنها تعك�س  اجلزيرة العربية، كما 
واإمامه  ال�����ض��ري��ف  الأزه����ر  م��ك��ان��ة 
يف  دينية  مرجعية  كاأكر  الأك���ر، 
العامل الإ�ضالمي، وكونها املوؤ�ض�ضة 
الأكرث تعبريا عن �ضماحة الإ�ضالم 

وتعاليمه الو�ضطية املعتدلة.
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تر�شخ تبني ثقافة احلوار دربا، والتعاون امل�شرتك �شبيال، والتعارف املتبادل نهجا وطريقا

اأبوظبي ت�صه�د اإطالق »وثيق�ة الأخ�وة الإن�صانية« من اأجل ال�صالم العاملي والعي�س امل�صرتك 
•• اأبوظبي-وام:

ينظمه جمل�س  “ ال��ذي  الإن�ضانية  ل��الأخ��وة  العاملي  “ امل��وؤمت��ر  ع��ن  �ضدر 
حكماء امل�ضلمني يف اأبوظبي برعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة “ وثيق�ة 
فيما   .. “ امل�ضرك  والعي�س  العاملي  ال�ضالم  اأج��ل  من  الإن�ض��انية  الأخ��وة 

يلي ن�ضها: 
» مقدمة.. يحمل الإمي��ان املوؤمن على اأن يرى يف الآخر اأخا له، عليه اأن 
يوؤازره ويحبه.. وانطالقا من الإميان باهلل الذي خلق النا�س جميعا وخلق 
للتعبري عن  املوؤمن مدعو  فاإن  برحمته،  بينهم  و�ضاوى  الكون واخلالئق 
العون  كله، وبتقدمي  وبالكون  بالعتناء باخلليقة  الإن�ضانية  الأخ��وة  هذه 

لكل اإن�ضان، ل �ضيما ال�ضعفاء منهم والأ�ضخا�س الأكرث حاجة وعوزا.
ج��و مفعم  �ضادها  ل��ق��اءات  ع��دة  املت�ضامي، ويف  املعنى  ه��ذا  م��ن  وان��ط��الق��ا 
واأحزانه  املعا�ضر  العامل  اأف��راح  عن  احلديث  ت�ضاركنا  وال�ضداقة  بالأخوة 
واأزماته �ضواء على م�ضتوى التقدم العلمي والتقني، والإجنازات العالجية، 
الفقر  م�ضتوى  على  اأو  احل��دي��ث��ة،  الإع����الم  وو���ض��ائ��ل  ال��رق��م��ي،  والع�ضر 
واحلروب، والآلم التي يعاين منها العديد من اإخوتنا واأخواتنا يف مناطق 
والف�ضاد،  الجتماعي،  والظلم  الت�ضلح،  �ضباق  نتيجة  العامل،  خمتلفة من 
والتطرف،  والعن�ضرية  والإره���اب،  الأخ��الق��ي،  والتدهور  امل�ضاواة،  وع��دم 

وغريها من الأ�ضباب الأخرى.
لقاء  بيننا، ويف  دارت  التي  ال�ضادقة  الأخوية  املحادثات  و من خالل هذه 
ميلوؤه الأمل يف غد م�ضرق لكل بني الإن�ضان، ولدت فكرة »وثيقة الأخوة 
الإن�ضانية«، وجرى العمل عليها باإخال�س وجدية؛ لتكون اإعالنا م�ضركا 
عن نوايا �ضاحلة و�ضادقة من اأجل دعوة كل من يحملون يف قلوبهم اإميانا 
اأن  اأج��ل  م��ن  معا  ويعملوا  يتوحدوا  اأن  الإن�ضانية  ب��الأخ��وة  واإمي��ان��ا  ب��اهلل 
ت�ضبح هذه الوثيقة دليال لالأجيال القادمة، ياأخذهم اإىل ثقافة الحرام 
املتبادل، يف جو من اإدراك النعمة الإلهية الكرى التي جعلت من اخللق 

جميعا اإخوة.

الوثيقة.
والواجبات  احل��ق��وق  يف  مت�ضاوين  جميعا  الب�ضر  خلق  ال���ذي  اهلل  با�ضم 
وين�ضروا  الأر���س،  ليعمروا  بينهم  كاإخوة فيما  للعي�س  والكرامة، ودعاهم 

فيها قيم اخلري واملحبة وال�ضالم.
با�ضم النف�س الب�ضرية الطاهرة التي حرم اهلل اإزهاقها، واأخر اأنه من جنى 
على نف�س واحدة فكاأنه جنى على الب�ضرية جمعاء، ومن اأحيا نف�ضا واحدة 

فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا.
با�ضم الفقراء والبوؤ�ضاء واملحرومني واملهم�ضني الذين اأمر اهلل بالإح�ضان 
اإن�ضان ل �ضيما كل  اإليهم ومد يد العون للتخفيف عنهم، فر�ضا على كل 

مقتدر ومي�ضور.
با�ضم الأيتام والأرامل، واملهجرين والنازحني من ديارهم واأوطانهم، وكل 
�ضحايا احلروب وال�ضطهاد والظلم، وامل�ضت�ضعفني واخلائفني والأ�ضرى 

واملعذبني يف الأر�س، دون اإق�ضاء اأو متييز.
الدمار  بها  وح��ل  والتعاي�س،  وال�ضالم  الأم��ن  فقدت  التي  ال�ضعوب  با�ضم 

واخلراب والتناحر.
وت�ضوي  وتوحدهم  جميعا،  الب�ضر  جتمع  التي  الإن�ضانية«  »الأخ��وة  با�ضم 

بينهم.
التي تعبث  التع�ضب والتفرقة،  اأرهقتها �ضيا�ضات  التي  الأخ��وة  با�ضم تلك 
والتوجهات  الأع��م��ى،  ال��رب��ح  واأن��ظ��م��ة  وم��ق��درات��ه��م،  ال�ضعوب  مب�ضائر 

الأيدلوجية البغي�ضة.
با�ضم احلرية التي وهبها اهلل لكل الب�ضر وفطرهم عليها وميزهم بها.

با�ضم العدل والرحمة، اأ�ضا�س امللك وجوهر ال�ضالح.
با�ضم كل الأ�ضخا�س ذوي الإرادة ال�ضاحلة، يف كل بقاع امل�ضكونة.

با�ضم اهلل وبا�ضم كل ما �ضبق، يعلن الأزهر ال�ضريف - ومن حوله امل�ضلمون 
حولها  وم��ن   - الكاثوليكية  والكني�ضة   - وم��غ��ارب��ه��ا  الأر�����س  م�����ض��ارق  يف 
والتعاون  درب���ا،  احل���وار  ثقافة  تبني   - وال��غ��رب  ال�����ض��رق  م��ن  الكاثوليك 

امل�ضرك �ضبيال، والتعارف املتبادل نهجا وطريقا.
م�ضوؤوليتنا  منطلق  ومن   - وبح�ضابه  وبلقائه  باهلل  املوؤمنني   - نحن  اإننا 
العامل،  وق���ادة  اأنف�ضنا  نطالب  ال��وث��ي��ق��ة،  ه��ذه  وع��ر  والأدب���ي���ة،  الدينية 
ن�ضر  على  جديا  بالعمل  العاملي،  والقت�ضاد  الدولية  ال�ضيا�ضات  و�ضناع 
الدماء  �ضيل  لإيقاف  فورا  والتدخل  وال�ضالم،  والتعاي�س  الت�ضامح  ثقافة 
وتراجع  و�ضراعات  ح��روب  من  حاليا  العامل  ي�ضهده  ما  ووق��ف  الريئة، 
والفال�ضفة ورجال  للمفكرين  ونتوجه  واأخالقي.  ثقايف  وانحدار  مناخي 

خروج �ضريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك وا�ضح للقوانني الدولية. - اأن 
اأو الغرب، ويف  الإره��اب البغي�س الذي يهدد اأمن النا�س، �ضواء يف ال�ضرق 
ال�ضمال واجلنوب، ويالحقهم بالفزع والرعب وترقب الأ�ضواأ، لي�س نتاجا 
للدين - حتى واإن رفع الإرهابيون لفتاته ولب�ضوا �ضاراته - بل هو نتيجة 
والفقر  اجل��وع  و�ضيا�ضات  الأدي���ان  لن�ضو�س  اخلاطئة  الفهوم  لراكمات 
والظلم والبط�س والتعايل؛ لذا يجب وقف دعم احلركات الإرهابية باملال 
لها،  الإعالمي  الغطاء  بتوفري  اأو  الترير،  اأو  التخطيط  اأو  بال�ضالح  اأو 
العامليني،  وال�ضلم  الأم��ن  تهدد  التي  الدولية  اجلرائم  من  ذل��ك  واعتبار 
ويجب اإدانة ذلك التطرف بكل اأ�ضكاله و�ضوره. - اأن مفهوم املواطنة يقوم 
على امل�ضاواة يف الواجبات واحلقوق التي ينعم يف ظاللها اجلميع بالعدل 
جمتمعاتنا،  يف  الكاملة  امل��واط��ن��ة  مفهوم  تر�ضيخ  على  العمل  يجب  ل��ذا 
ال���ذي يحمل  »الأق��ل��ي��ات«  الإق�����ض��ائ��ي مل�ضطلح  ال���ض��ت��خ��دام  ع��ن  والتخلي 
وال�ضقاق،  الفنت  لبذور  وميهد  وال��دون��ي��ة،  بالعزلة  الإح�ضا�س  طياته  يف 
وي�ضادر على ا�ضتحقاقات وحقوق بع�س املواطنني الدينية واملدنية، ويوؤدي 

اإىل ممار�ضة التمييز �ضدهم.
ال�ضرق والغرب هي �ضرورة ق�ضوى لكليهما، ل ميكن  العالقة بني  اأن   -
ال�ضتعا�ضة عنها اأو جتاهلها، ليغتني كالهما من احل�ضارة الأخرى عر 
ما  ال�ضرق  اأن يجد يف ح�ضارة  الغرب  فباإمكان  الثقافات؛  وح��وار  التبادل 
يعالج به بع�س اأمرا�ضه الروحية والدينية التي نتجت عن طغيان اجلانب 
ي�ضاعد  مما  كثريا  الغرب  ح�ضارة  يف  يجد  اأن  ال�ضرق  باإمكان  كما  امل��ادي، 
العلمي  وال��راج��ع  وال�ضراع  والفرقة  ال�ضعف  ح��الت  من  انت�ضاله  على 
للفوارق  الن��ت��ب��اه  ���ض��رورة  ال��ت��اأك��ي��د على  امل��ه��م  وم��ن  وال��ث��ق��ايف.  والتقني 
تكوين  يف  اأ�ضا�ضيا  عن�ضرا  تدخل  التي  والتاريخية  والثقافية  الدينية 
اأهمية  على  والتاأكيد  وح�ضارته،  وثقافته  ال�ضرقي،  الإن�����ض��ان  �ضخ�ضية 
يف  ي�ضهم  مب��ا  امل�ضركة،  العامة  الإن�ضانية  احل��ق��وق  تر�ضيخ  على  العمل 
�ضيا�ضة  عن  بعيدا  والغرب  ال�ضرق  يف  الب�ضر  جلميع  كرمية  حياة  �ضمان 
اأن العراف بحق املراأة يف التعليم والعمل وممار�ضة  الكيل مبكيالني. - 
حقوقها ال�ضيا�ضية هو �ضرورة ملحة، وكذلك وجوب العمل على حتريرها 
من ال�ضغوط التاريخية والجتماعية املنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها، 
اأو  ك�ضلعة  معاملتها  ومن  اجلن�ضي  ال�ضتغالل  اأي�ضا من  ويجب حمايتها 
كاأداة للتمتع والربح؛ لذا يجب وقف كل املمار�ضات الالاإن�ضانية والعادات 
دون  حت��ول  التي  الت�ضريعات  تعديل  على  والعمل  امل���راأة،  لكرامة  املبتذلة 
الأ�ضا�ضية  الأط��ف��ال  ح��ق��وق  اأن   - حقوقهن.  ك��ام��ل  على  الن�ضاء  ح�ضول 
الأ�ضرة  على  واج��ب  والرعاية،  والتعليم  والتغذية  الأ�ضرية،  التن�ضئة  يف 
اأن توفر واأن يدافع عنها، واأل يحرم منها اأي طفل يف  واملجتمع، وينبغي 
بحقوقهم،  تخل  اأو  كرامتهم  من  تنال  ممار�ضة  اأي��ة  ت��دان  واأن  مكان،  اأي 
م��ن خماطر - خا�ضة يف  ل��ه  يتعر�ضون  م��ا  اإىل  النتباه  ���ض��رورة  وك��ذل��ك 
باأي  انتهاكها  اأو  الريئة،  املتاجرة بطفولتهم  - وجترمي  الرقمية  البيئة 

�ضورة من ال�ضور.
اخلا�ضة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  وال�����ض��ع��ف��اء  امل�����ض��ن��ني  ح��ق��وق  ح��م��اي��ة  اأن   -
توفريها  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ي��ج��ب  وجمتمعية  دي��ن��ي��ة  ���ض��رورة  وامل�ضت�ضعفني 
بهم.  اخلا�ضة  الدولية  املواثيق  وبتطبيق  حازمة  بت�ضريعات  وحمايتها 
الكاثوليكية  الكني�ضة  بني  امل�ضرك  التعاون  خالل  ومن  ذل��ك،  �ضبيل  ويف 
والأزهر ال�ضريف، نعلن ونتعهد اأننا �ضنعمل على اإي�ضال هذه الوثيقة اإىل 
�ضناع القرار العاملي، والقيادات املوؤثرة ورجال الدين يف العامل، واملنظمات 
الإقليمية والدولية املعنية، ومنظمات املجتمع املدين، واملوؤ�ض�ضات الدينية 
بها من مبادئ على كافة  لن�ضر ما جاء  ن�ضعى  واأن  وال���راأي،  الفكر  وق��ادة 
�ضيا�ضات  اإىل  ترجمتها  اإىل  ندعو  واأن  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  امل�ضتويات 

وقرارات ون�ضو�س ت�ضريعية، ومناهج تعليمية ومواد اإعالمية.
كما نطالب باأن ت�ضبح هذه الوثيقة مو�ضع بحث وتاأمل يف جميع املدار�س 
اأجيال  خلق  على  لت�ضاعد  وال��رب��وي��ة؛  التعليمية  وامل��ع��اه��د  واجل��ام��ع��ات 
ج��دي��دة حتمل اخل��ري وال�����ض��الم، وت��داف��ع ع��ن ح��ق املقهورين واملظلومني 

والبوؤ�ضاء يف كل مكان.
ختاما: لتكن هذه الوثيقة دعوة للم�ضاحلة والتاآخي بني جميع املوؤمنني 
الإرادة  ذوي  الأ�ضخا�س  وك��ل  املوؤمنني،  وغ��ري  املوؤمنني  بني  بل  ب��الأدي��ان، 
البغي�س  ال��ع��ن��ف  ينبذ  ح��ي  �ضمري  ل��ك��ل  ن���داء  وثيقتنا  لتكن  ال�����ض��احل��ة 
لها  تدعو  التي  والإخ��اء  الت�ضامح  ملبادئ  حمب  ولكل  الأعمى،  والتطرف 
الذي  الإمي��ان باهلل  �ضهادة لعظمة  الأدي��ان وت�ضجع عليها؛ لتكن وثيقتنا 
ال�ضرق  بني  للعناق  رم��زا  لتكن  بالإن�ضان  وي�ضمو  املتفرقة  القلوب  يوحد 
والغرب، وال�ضمال واجلنوب، وبني كل من يوؤمن باأن اهلل خلقنا لنتعارف 
ونتعاون ونتعاي�س كاإخوة متحابني. هذا ما ناأمله ون�ضعى اإىل حتقيقه بغية 

الو�ضول اإىل �ضالم عاملي ينعم به اجلميع يف هذه احلياة.

اإل��ه يحكمه، هو اخلالق  الكون يعتمد على  ه��ذا  ب��اأن  الإمي��ان  الب�ضر على 
اإلهية، واأعطانا هبة احلياة لنحافظ عليها، هبة ل  اأوجدنا بحكمة  الذي 
اأو يت�ضرف بها كما ي�ضاء، بل على  اأو يهددها  اأن ينزعها  اإن�ضان  يحق لأي 
اجلميع املحافظة عليها منذ بدايتها وحتى نهايتها الطبيعية؛ لذا ندين 
كل املمار�ضات التي تهدد احلياة؛ كالإبادة اجلماعية، والعمليات الإرهابية، 
والتهجري الق�ضري، واملتاجرة بالأع�ضاء الب�ضرية، والإجها�س، وما يطلق 

عليه املوت /الال/ رحيم، وال�ضيا�ضات التي ت�ضجعها.
كما نعلن - وبحزم - اأن الأديان مل تكن اأبدا بريدا للحروب اأو باعثة مل�ضاعر 
الكراهية و العداء و التع�ضب، اأو مثرية للعنف واإراقة الدماء، فهذه املاآ�ضي 
يف  الأدي���ان  ا�ضتغالل  ونتيجة  الدينية،  التعاليم  عن  الن��ح��راف  ح�ضيلة 
بع�س مراحل  - يف  الدين  رج��الت  ت��اأوي��الت طائفة من  وك��ذا  ال�ضيا�ضة، 
لالإتيان مبا  النا�س  لدفع  الديني  ال�ضعور  بع�ضهم  التاريخ - ممن وظف 
ل عالقة له ب�ضحيح الدين، من اأجل حتقيق اأهداف �ضيا�ضية واقت�ضادية 
دنيوية �ضيقة؛ لذا فنحن نطالب اجلميع بوقف ا�ضتخدام الأديان يف تاأجيج 
الكراهية والعنف والتطرف والتع�ضب الأعمى، والكف عن ا�ضتخدام ا�ضم 
اهلل لترير اأعمال القتل والت�ضريد والإرهاب والبط�س؛ لإمياننا امل�ضرك 
باأن اهلل مل يخلق النا�س ليقتلوا اأو ليتقاتلوا اأو يعذبوا اأو ي�ضيق عليهم يف 
اأو يرهب  حياتهم ومعا�ضهم، واأن��ه - عز وجل - يف غنى عمن يدافع عنه 

الآخرين با�ضمه.
اإن هذه الوثيقة، اإذ تعتمد كل ما �ضبقها من وثائق عاملية نبهت اإىل اأهمية 

دور الأديان يف بناء ال�ضالم العاملي، فاإنها توؤكد الآتي: 
اإىل التم�ضك  التعاليم ال�ضحيحة لالأديان تدعو  باأن  - القناعة الرا�ضخة 
والعي�س  الإن�ضانية  والأخ���وة  املتبادل  التعارف  قيم  واإع��الء  ال�ضالم  بقيم 
امل�ضرك، وتكري�س احلكمة والعدل والإح�ضان، واإيقاظ نزعة التدين لدى 
الن�سء وال�ضباب؛ حلماية الأجيال اجلديدة من �ضيطرة الفكر املادي، ومن 
ل  القوة  قانون  على  القائمة  والالمبالة  الأعمى  الربح  �ضيا�ضات  خطر 

على قوة القانون.
- اأن احل��ري��ة ح��ق لكل اإن�����ض��ان: اع��ت��ق��ادا وف��ك��را وت��ع��ب��ريا ومم��ار���ض��ة، واأن 
واللغة حكمة  وال��ع��رق  واجلن�س  وال��ل��ون  ال��دي��ن  والخ��ت��الف يف  التعددية 
عنه  تتفرع  ثابتا  اأ�ضال  وجعلها  عليها،  الب�ضر  اهلل  قد خلق  اإلهية،  مل�ضيئة 
حقوق حرية العتقاد، وحرية الختالف، وجترمي اإكراه النا�س على دين 

بعينه اأو ثقافة حمددة، اأو فر�س اأ�ضلوب ح�ضاري ل يقبله الآخر.
- اأن العدل القائم على الرحمة هو ال�ضبيل الواجب اتباعه للو�ضول اإىل 

حياة كرمية، يحق لكل اإن�ضان اأن يحيا يف كنفها.
- اأن احلوار والتفاهم ون�ضر ثقافة الت�ضامح وقبول الآخر والتعاي�س بني 
الجتماعية  امل�ضكالت  م��ن  كثري  اح��ت��واء  يف  ي�ضهم  اأن  �ضاأنه  م��ن  النا�س، 

وال�ضيا�ضية والقت�ضادية والبيئية التي حتا�ضر جزءا كبريا من الب�ضر.
- اأن احلوار بني املوؤمنني يعني التالقي يف امل�ضاحة الهائلة للقيم الروحية 
الأخالق  ن�ضر  يف  ذل��ك  وا�ضتثمار  امل�����ض��رك��ة،  والج��ت��م��اع��ي��ة  والإن�����ض��ان��ي��ة 

والف�ضائل العليا التي تدعو اإليها الأديان، وجتنب اجلدل العقيم.
كل  تكفله  واجب  وكنائ�س وم�ضاجد،  العبادة، من معابد  دور  اأن حماية   -
وك��ل حماولة  ال��دول��ي��ة،  والأع����راف  وامل��واث��ي��ق  الإن�ضانية  والقيم  الأدي����ان 
للتعر�س لدور العبادة، وا�ضتهدافها بالعتداء اأو التفجري اأو التهدمي، هي 

الدين والفنانني والإعالميني واملبدعني يف كل مكان ليعيدوا اكت�ضاف قيم 
امل�ضرك،  والعي�س  الإن�ضانية  والأخ��وة  واجلمال  واخل��ري  والعدل  ال�ضالم 
وليوؤكدوا اأهميتها كطوق جناة للجميع، ولي�ضعوا يف ن�ضر هذه القيم بني 

النا�س يف كل مكان.
اإن هذا الإعالن الذي ياأتي انطالقا من تاأمل عميق لواقع عاملنا املعا�ضر 
وتقدير جناحاته ومعاي�ضة اآلمه وماآ�ضيه وكوارثه - ليوؤمن اإميانا جازما 
الإن�ضاين  ال�ضمري  تغييب  اإىل  يعود  اليوم  العامل  اأزم��ة  اأ�ضباب  اأه��م  ب��اأن 
والفل�ضفات  الفردية  النزعة  ا�ضتدعاء  وكذلك  الدينية،  الأخ��الق  واإق�ضاء 
املبادئ  مو�ضع  الدنيوية  املادية  القيم  وت�ضع  الإن�ضان،  توؤله  التي  املادية، 
حققتها  التي  الإيجابية  اجلوانب  نقدر  كنا  واإن  اإننا،  واملت�ضامية.  العليا 
ح�ضارتنا احلديثة يف جمال العلم والتقنية والطب وال�ضناعة والرفاهية، 
القفزات  ه��ذه  اأن  ن�ضجل   - ذل��ك  - مع  فاإنا  املتقدمة،  ال��دول  وبخا�ضة يف 
التاريخية الكرى واملحمودة تراجعت معها الأخالق ال�ضابطة للت�ضرفات 
الدولية، وتراجعت القيم الروحية وال�ضعور بامل�ضوؤولية؛ مما اأ�ضهم يف ن�ضر 
�ضعور عام بالإحباط والعزلة والياأ�س، ودفع الكثريين اإىل النخراط اإما 
يف دوام��ة التطرف الإحل��ادي والالديني، واإم��ا يف دوام��ة التطرف الديني 
والت�ضدد والتع�ضب الأعمى، كما دفع البع�س اإىل تبني اأ�ضكال من الإدمان 
والتدمري الذاتي واجلماعي. اإن التاريخ يوؤكد اأن التطرف الديني والقومي 
والتع�ضب قد اأثمر يف العامل، �ضواء يف الغرب اأو ال�ضرق، ما ميكن اأن نطلق 
عليه بوادر »حرب عاملية ثالثة على اأجزاء«، بداأت تك�ضف عن وجهها القبيح 
يف كثري من الأماكن، وعن اأو�ضاع ماأ�ضاوية ل يعرف - على وجه الدقة - 
اأخرى  اأماكن  واأيتام، وهناك  واأرام��ل وثكاىل  قتلى  عدد من خلفتهم من 
الذخائر، يف  ال�ضالح وجلب  النفجار وتكدي�س  ملزيد من  اإعدادها  يجري 
امل�ضتقبل،  و�ضع عاملي ت�ضيطر عليه ال�ضبابية وخيبة الأمل واخلوف من 

وتتحكم فيه امل�ضالح املادية ال�ضيقة.
ون�ضدد اأي�ضا على اأن الأزمات ال�ضيا�ضية الطاحنة، والظلم وافتقاد عدالة 
ويحرم  الأثرياء  قلة من  بها  ي�ضتاأثر  التي   - الطبيعية  للرثوات  التوزيع 
منها ال�ضواد الأعظم من �ضعوب الأر�س – قد اأنتج وينتج اأعدادا هائلة من 
املر�ضى واملعوزين واملوتى، واأزمات قاتلة ت�ضهدها كثري من الدول، برغم 
�ضواعد قوية  وث��روات، وما متلكه من  البالد من كنوز  تلك  به  ما تزخر 

و�ضباب واعد.
واأمام هذه الأزمات التي جتعل ماليني الأطفال ميوتون جوعا، وتتحول 
العظمية  الهياكل  ي�ضبه  م��ا  اإىل   - واجل���وع  الفقر  �ضدة  م��ن   - اأج�ضادهم 

البالية، ي�ضود �ضمت عاملي غري مقبول.
وللب�ضرية،  للمجتمع  عنها  غنى  ل  ك��ن��واة  الأ���ض��رة  ���ض��رورة  تظهر  وه��ن��ا 
وبالرعاية  ب��الأخ��الق  وحت�ضينهم  وتعليمهم  وتربيتهم  الأب��ن��اء  لإجن���اب 
يف  والت�ضكيك  منها  والتقليل  الأ���ض��ري��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  فمهاجمة  الأ���ض��ري��ة، 
اإننا نوؤكد اأي�ضا على اأهمية  اأهمية دورها هو من اأخطر اأمرا�س ع�ضرنا. 
اإيقاظ احل�س الديني واحلاجة لبعثه جمددا يف نفو�س الأجيال اجلديدة 
بالأخالق  والتحلي  ال�ضليمة  والتن�ضئة  ال�ضحيحة  الربية  طريق  ع��ن 
والتم�ضك بالتعاليم الدينية القومية ملواجهة النزعات الفردية والأنانية 

وال�ضدامية، والتطرف والتع�ضب الأعمى بكل اأ�ضكاله و�ضوره.
ب��اهلل وعبادته، وح��ث جميع  اإن ه��دف الأدي���ان الأول والأه���م هو الإمي���ان 

•• اأبوظبي -وام:

اأح��م��د ال��ط��ي��ب �ضيخ الأزه���ر  ال��ت��ق��ى ف�ضيلة الإم����ام الأك����ر ال��دك��ت��ور 
الكاثوليكية مبجل�س  الكني�ضة  بابا  البابا فرن�ضي�س،  ال�ضريف وقدا�ضة 

حكماء امل�ضلمني يف اأبوظبي ام�س.
ويعّد هذا اللقاء الذي عقد يف جامع ال�ضيخ زايد الكبري، اأول منا�ضبة 
من نوعها جتمع بني بابا الكني�ضة الكاثوليكية و اأع�ضاء جمل�س حكماء 
، يف دلل��ة وا�ضحة على  �ضيخ الزه��ر  ال��ذي يراأ�ضه ف�ضيلة  امل�ضلمني 

املنفتح،  واحل��وار  العالقات،  بتوثيق  الطرفني  من  امل�ضرك  الل��ت��زام 
الذي  الإن�����ض��ان��ي��ة  الأخ�����ّوة  ل��ق��اء  خ���الل  تعقد  اأو���ض��ع  مناق�ضات  �ضمن 
خولتها  التي  امل��رم��وق��ة  العاملية  للمكانة  ترجمة  الإم����ارات  حتت�ضنه 
لتكون عا�ضمة للت�ضامح يف العامل، ومن�ضة للحوار البناء بني الثقافات 
جمل�س  ع��ام  اأم��ني  الرميثي  �ضلطان  الدكتور  �ضعادة  واأك��د  وال�ضعوب. 
اآتى ثماره قبل انعقاده واأر�ضل اإىل  اأن هذا اللقاء قد  حكماء امل�ضلمني 
الكبري  العدد  الإن�ضانية وقدرته على جمع هذا  الأخ��وة  ر�ضالة  العامل 

من جميع الديانات والعقائد باأكرث من 700 م�ضارك واأكرث من 12 
ديانة وعقيدة وطائفة حتت �ضقف واحد.

الإمام  ف�ضيلة  بني  الأول  يكون  ل  قد  اللقاء  هذا  اأن  �ضعادته  واأ�ضاف 
اأول  اأول �ضمن  الأك��ر وقدا�ضة البابا، ولكنه رمبا الأه��م، لأنه ينعقد 
العربية، وثانيا لأنه يف دولة  �ضبه اجلزيرة  اإىل منطقة  باباوية  زيارة 
الإمارات العربية املتحدة التي قامت بت�ضمية هذا العام بعام الت�ضامح، 
الإن�ضانية  الأخ����وة  قيم  تدعيم  اإىل  تفا�ضيله  اأه���م  يف  ي��دع��و  وال���ذي 

له  امل�ضاحب  وامل��وؤمت��ر  اللقاء  عنوان  اختيار  مت  هنا  وم��ن  الب�ضر،  بني 
امل�ضركة لكل  التاريخية  الزيارة  وتتزامن  الإن�ضانية«.  الأخوة  “لقاء 
لالأخّوة  العاملي  املوؤمتر  مع  البابا  وقدا�ضة  الأك��ر  الإم��ام  ف�ضيلة  من 
املوؤمتر  ويناق�س  امل�ضلمني،.  حكماء  جمل�س  ينظمه  ال��ذي  الإن�ضانية 
الدينية يف  القيم  الإن�ضانية ومنها دورة  بالأخوة  تتعلق  موا�ضيع عدة 
اإ�ضافة  والإن�ضانية  الدولية  املوؤ�ض�ضات  للتع�ضب وم�ضوؤوليات  الت�ضدي 

اإىل دور املوؤ�ض�ضات الدينية يف اإحياء القيم الإن�ضانية الطيبة.

�صيخ الأزهر وبابا الكني�صة الكاثوليكية يلتقيان مبجل�س حكماء امل�صلمني يف اأبوظبي
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البابا فرن�صي�س: بف�صل بعد النظر واحلكمة حولت الإمارات ال�صحراء اإىل مكان مزدهر ولقاء بني الثقافات والديانات

•• اأبوظبي-وام:

الإمارات  دول��ة  ان  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  اأك��د 
قليلة  �ضنوات  خ��الل  متكنت  واحلكمة  النظر  بعد  بف�ضل  املتحدة  العربية 
بني  للقاء  مكانا  و���ض��ارت  وم�ضياف  م��زده��ر  م��ك��ان  اىل  ال�����ض��ح��راء  حت��وي��ل 

الثقافات والديانات.
وقال قدا�ضته يف كلمة القاها خالل اجتماع الأخوة الإن�ضانية يف �ضرح زايد 
املوؤ�ض�س ام�س اإن هذا البلد الذي تعانق فيه الرمال ناطحات ال�ضحاب يبقى 
يبقى مكانا  الأر���س وجنوبها  �ضمال  والغرب، بني  ال�ضرق  تقاطعا هاما بني 
فر�س  اليوم  تقدم  ال�ضابق  يف  ماأهولة  تكن  مل  التي  الف�ضحات  حيث  للنمو 
فقط  لي�س  هنا  ال�ضحراء  اأزه��رت  لقد  خمتلفة..  اأمم  من  لأ�ضخا�س  عمل 

لأيام قليلة يف ال�ضنة اإمنا ل�ضنوات كثرية يف امل�ضتقبل.
واأ�ضاف قدا�ضته اإن �ضعار هذه الزيارة يتاألف من حمامة حتمل غ�ضن زيتون 
اإىل جناحي  اإن��ه يحتاج  اإىل جناحني يرفعانه  ال�ضالم كي يحلق يحتاج  واإن 
يعني  الالتيني  الكلمة  واأ�ضل   - الربية  اأن  اإىل  م�ضريا  والعدالة  الربية 
ال�ضتخراج وال�ضتخال�س - تتطلب اأن ن�ضتخل�س ون�ضتخرج املوارد الثمينة 

يف النف�س.
اأن  اإنه لأمر م�ضجع  وقال قدا�ضة البابا فرن�ضي�س بابا الكني�ضة الكاثوليكية 
اأنه ل يتم ال�ضتثمار يف ا�ضتخراج م��وارد الأر���س وح�ضب  نرى يف هذا البلد 
بل اأي�ضا موارد القلب اأي يف تربية ال�ضبيبة.. اأمتنى اأن ي�ضتمر هذا اللتزام 
وينت�ضر يف مناطق اأخرى موؤكدا قدا�ضته اأن الربية تتم اأي�ضا يف العالقات 
منفتحة  هويات  بناء  للم�ضتقبل  بالن�ضبة  مبكان  الأهمية  وم��ن  والتبادلية 

قادرة على التغلب على جتربة النغالق على الذات والت�ضلب.
تقديري للتزام هذا  التعبري عن  “اأرغب يف  فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  وق��ال 
والكراهية  التطرف  العبادة و�ضمانها مواجها  املوافقة على حرية  البلد يف 
بهذه الطريقة فيما تعزز احلرية الأ�ضا�ضية للمرء باإعالن اإميانه ال�ضخ�ضي 
والتي هي �ضرورة جوهرية كي يحقق الإن�ضان ذاته يتم ال�ضهر اأي�ضا حتى ل 
يتم ا�ضتغالل الديانة وتتعر�س خلطر نكران ذاتها بقبولها للعنف والإرهاب.
فالأخوة تعر اأي�ضا عن التنوع والختالف املوجود بني الإخوة بالرغم من 
واأ�ضاف  رابط الولدة بينهم وامتالكهم للطبيعة عينها ولذات الكرامة”.. 
ع��ل��ى �ضدق  ي��ق��وم  ال���ذي  اإن �ضجاعة الخ��ت��الف ه��ي روح احل����وار  ق��دا���ض��ت��ه 

النوايا.
اأول منتدى دويل للتحالف  باأن  البابا فرن�ضي�س عن �ضروره  واأع��رب قدا�ضة 
الطفل يف  اأمانا حول م�ضاألة كرامة  اأك��رث  اأج��ل جمتمعات  الأدي��ان من  بني 
اأن  اإىل  م�ضريا  املا�ضي  نوفمر  اأبوظبي يف  يف  هنا  قد عقد  الرقمي  الع�ضر 
هذا احلدث اأ�ضتاأنف الر�ضالة التي اأطلقت قبل عام يف روما يف املوؤمتر الدويل 

حول املو�ضوع نف�ضه والذي قدمت له دعمي وت�ضجيعي الكاملني.
وفيما يلي ن�س كلمة قدا�ضة البابا فرن�ضي�س بابا الكني�ضة الكاثوليكية خالل 

اجتماع الأخوة الإن�ضانية يف �ضرح زايد املوؤ�ض�س اليوم..
ال�ضالم عليكم..

اأ�ضكر من كل قلبي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، وف�ضيلة 
اأنا  كلماتهما.  على  الأزه���ر،  الأك��ر جلامعة  الإم��ام  الطيب،  اأحمد  الدكتور 
ممنت ملجل�س حكماء امل�ضلمني على اللقاء الذي مت منذ قليل، يف م�ضجد �ضمو 

ال�ضيخ زايد.
اأي�ضا  يل  ا�ضمحوا  الدبلوما�ضي.  وال�ضلك  والدينية  املدنية  ال�ضلطات  اأحيي 
ال��ذي قدمتموه يل  احل��ار  ال�ضتقبال  �ضكرا جزيال على  اأ�ضكركم جميعا  اأن 

ولوفدنا.
الزيارة ممكنة  �ضاهموا يف جعل هذه  الذين  الأ�ضخا�س  اأ�ضكر كذلك جميع 
املنظمون،  احل���دث:  ه��ذا  اأج��ل  م��ن  ومهنية  وحما�س  بتفان  عملوا  وال��ذي��ن 
وب��اأ���ض��ك��ال خمتلفة  ال��ذي��ن  الأم���ن، وجميع  ال��روت��وك��ول، ورج���ال  وموظفو 
واأتوجه ب�ضكر خا�س لل�ضيد حممد  قدموا م�ضاهمتهم “خلف الكوالي�س”. 

عبد ال�ضالم، امل�ضت�ضار ال�ضابق لالإمام الأكر.
كما اأتوجه من وطنكم اإىل جميع بلدان �ضبه اجلزيرة هذه، والذين اأرغب يف 

اأن اأوجه اإليهم اأخل�س حتياتي الودية، واملقرونة بال�ضداقة والتقدير.
بروح ممنت للرب، يف املئوية الثامنة للقاء بني القدي�س فرن�ضي�س الأ�ضيزي 
متعط�س  كموؤمن  هنا  اإىل  امل��ج��يء  فر�ضة  قبلت  الكامل،  امللك  وال�ضلطان 
وبتعزيز  ال�ضالم،  يف  الرغبة  الإخ���وة.  مع  ال�ضالم  عن  يبحث  وك��اأخ  لل�ضالم 

ال�ضالم، وباأن نكون اأدوات لل�ضالم: هذا هو ما جئنا من اأجله.
هذه  وتذكر  زيتون.  غ�ضن  حتمل  حمامة  من  يتاألف  الزيارة  هذه  �ضعار  اإن 
ال�ضورة بق�ضة الطوفان الأول، املوجود يف خمتلف التقاليد الدينية. بح�ضب 
الرواية الكتابية، فاإن اهلل، كي ما حتفظ الب�ضرية من الدمار، قد طلب من 
نوح اأن يدخل يف الفلك مع عائلته. واليوم اأي�ضا، لكي نحافظ على ال�ضالم 
با�ضم اهلل، نحن بحاجة للدخول معا كعائلة واحدة يف فلك ي�ضتطيع اأن يعر 

بحار العامل العا�ضفة: اإنه فلك الأخوة.
نقطة النطالق هي العراف باأن اهلل هو اأ�ضل العائلة الب�ضرية الواحدة. 
فهو، ولكونه خالق كل �ضيء وخالق اجلميع، يريد اأن نعي�س كاإخوة واأخوات، 
واأن نقيم يف البيت امل�ضرك الذي منحنا هو اإياه. هنا تتاأ�ض�س الأخوة، عند 
اإنها  جذور ب�ضريتنا امل�ضركة، مثل “دعوة ماثلة يف خمطط اهلل للخلق” . 
الدعوة التي تخرنا باأننا جميعا منلك الكرامة عينها وباأنه ل ميكن لأحد 

اأن يكون �ضيدا لالآخرين اأو عبدا لهم.
وكل  �ضخ�س  ك��ل  قد�ضية  على  نحافظ  اأن  دون  اخل��ال��ق  نكرم  اأن  ميكننا  ل 
حياة ب�ضرية: فكل فرد هو ثمني على حد ال�ضواء يف عيني اهلل. لأن اهلل ل 
ينظر اإىل العائلة الب�ضرية بنظرة متييز ت�ضتثني، واإمنا بنظرة حمبة تدمج. 
لذلك، فالعراف باحلقوق عينها لكل كائن ب�ضري، اإمنا هو متجيد ل�ضم 
اأن تدان، وبدون تردد،  اهلل على الأر���س. وبا�ضم اهلل اخلالق، بالتايل، يجب 

حقيقية  معرفة  توجد  ل  لأن��ه  واإمي��ان��ه،  ثقافته  ق�ضته،  اأخاك”:  “اعرف 
للذات بدون الآخر. كاأ�ضخا�س، وبالأكرث كاإخوة، علينا نذكر بع�ضنا البع�س 
اأنه ل يوجد اأي اأمر اإن�ضاين ميكن اأن يبقى غريبا عنا . من الأهمية مبكان، 
جتربة  على  التغلب  على  ق��ادرة  منفتحة،  هويات  بناء  للم�ضتقبل،  بالن�ضبة 

النغالق على الذات والت�ضلب.
ال���ض��ت��ث��م��ار يف ال��ث��ق��اف��ة ي��ع��زز ان��ح�����ض��ار احل��ق��د ومن���و احل�����ض��ارة والزده�����ار. 
فللربية تنا�ضب عك�ضي مع العنف. واملوؤ�ض�ضات الكاثوليكية الربوية –التي 
تعزز هذه الربية على  اأي�ضا يف هذا البلد ويف املنطقة–  حتظى بالتقدير 

ال�ضالم وعلى املعرفة املتبادلة من اأجل تدارك العنف.
يحتاج ال�ضباب، الذين غالبا ما حتيط بهم ر�ضائل �ضلبية واأنباء مزيفة، اإىل 
امل�ضبقة؛  والأحكام  والكراهية  املادية  لإغ��راءات  ال�ضت�ضالم  يتعلموا عدم  اأن 
لأن يتعلموا كيفية الت�ضدي للظلم وخلرات املا�ضي الأليمة؛ لأن يتعلموا 
فيها عن  ي��داف��ع��ون  ال��ت��ي  نف�ضها  باحلما�ضة  الآخ���ري���ن  ح��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع 
حقوقهم. �ضيكونون هم من �ضيحكمون علينا يوما ما: اإيجابا، اإذا ما قدمنا 
لهم اأ�ض�ضا �ضلبة خللق لقاءات جديدة من التح�ضر؛ و�ضلبا، اإذا ما تركنا لهم 

جمرد �ضراب وتطلعات كئيبة من ال�ضدامات ال�ضائنة وغري احل�ضارية.
اأحداث  بفعل  تت�ضرر  ما ل  غالبا  التي  لل�ضالم،  الثاين  اجلناح  العدالة هي 
على  “القائم  فالعدل  الظلم.  �ضرطان  ج���راء  ب��ب��طء  تتاآكل  لكنها  ف��ردي��ة، 
لكل  يحق  كرمية،  حياة  اإىل  للو�ضول  اتباعه  الواجب  ال�ضبيل  هو  الرحمة 

اإن�ضان اأن يحيا يف كنفها” “وثيقة الأخوة الب�ضرية«.
ومن ثم، ل ميكن اأن نوؤمن باهلل واأل ن�ضعى اإىل عي�س العدالة مع اجلميع، 
بح�ضب القاعدة الذهبية: “فكل ما تريدون اأن يفعل النا�س بكم افعلوا هكذا 

اأنتم اأي�ضا بهم لأن هذا هو النامو�س والأنبياء” /متى 7، 12/.
اإن ال�ضالم والعدالة ل ينف�ضالن اأبدا! قال النبي اأ�ضعيا “ويكون �ضنع العدل 
لكن  ال��ع��دال��ة،  ع��ن  ينف�ضل  عندما  مي��وت  فال�ضالم   ./17  ،32/ �ضالما” 
اأفراد  اإىل  املوجهة فقط  فالعدالة  كونية.  تكن  اإن مل  تكون مزيفة  العدالة 
اإنها  عرجاء،  عدالة  هي  نف�ضها،  الديانة  وموؤمني  الوطن،  واأب��ن��اء  العائلة، 
القلب  يجعل  الربح  ب��اأن ج�ضع  التذكري  واج��ب  اأي�ضا  للديانات  ظلم مقنع! 
دون حراك، وباأن قوانني ال�ضوق احلالية، التي تطالب بكل �ضيء وعلى الفور، 
حتتاج  التي  للحياة  الأ�ضا�ضية  والأب��ع��اد  والعائلة  واحل��وار  اللقاء  ت�ضاعد  ل 
اإمنا  اإح�ضاءات  لوقت ول�ضر. لتكن الأدي��ان �ضوت املهم�ضني، الذين لي�ضوا 
اإخ��وة، ولتقف الأدي��ان اإىل جانب الفقراء؛ ولت�ضهر كحار�ضة الأخ��وة يف ليل 
ال�ضراعات؛ ولتكن ناقو�ضا �ضاهرا كي ل تغلق الإن�ضانية عينيها اأمام الظلم 

وكي ل ت�ضت�ضلم اأبدا اأمام ماآ�ضي العامل الكثرية.

- ال�شحراء التي تزهر..
بعد اأن حتدثت عن الأخوة كفلك �ضالم اأود الآن ال�ضتلهام من �ضورة ثانية، 

�ضورة ال�ضحراء املحيطة بنا.
هنا، وخالل �ضنوات قليلة، وبف�ضل بعد النظر واحلكمة، حتولت ال�ضحراء 
ومنيعا،  ع�ضريا  حاجزا  كانت  التي  ال�ضحراء  وم�ضياف؛  مزدهر  مكان  اإىل 
�ضارت مكانا للقاء بني الثقافات والديانات. لقد اأزهرت ال�ضحراء هنا، لي�س 
اإن هذا البلد،  اإمنا ل�ضنوات كثرية يف امل�ضتقبل.  فقط لأيام قليلة يف ال�ضنة، 
ال�ضرق  ال�ضحاب، يبقى تقاطعا هاما بني  الرمال ناطحات  الذي تعانق فيه 
الف�ضحات،  حيث  للنمو،  مكانا  يبقى  وجنوبها،  الأر���س  �ضمال  بني  والغرب، 
التي مل تكن ماأهولة يف ال�ضابق، تقدم اليوم فر�س عمل لأ�ضخا�س من اأمم 

خمتلفة.
اأود  الأخ���وة،  ع��دو  الفردانية هي  كانت  واإن  اأع���داوؤه.  له  اأي�ضا  النمو  اأن  بيد 
الواقع  اإىل حتويل  ت��وؤول  والتي  الالمبالة،  النمو هو  اأن عائق  اإىل  الإ�ضارة 
املزهر اإىل اأر�س قاحلة. اإن النمو املنفعي البحت، يف احلقيقة، ل يوفر تقدما 
لئقا  م�ضتقبال  يقدم  واملتما�ضك  املتكامل  النمو  فوحده  وم�ضتداما.  واقعيا 
بالإن�ضان. اإن الالمبالة حتول دون النظر اإىل اجلماعة الب�ضرية، اأبعد من 
نطاق الربح، واإىل الأخ اأبعد من نطاق العمل الذي يقوم به. الالمبالة، يف 
بكرامة  تعتني  ل  اخلليقة،  مل�ضتقبل  تكرث  ل  الغد؛  اإىل  تنظر  ل  ال��واق��ع، 
اأول  ب��اأن  ���ض��روري  اأع��ر عن  ال�ضياق،  ه��ذا  الأط��ف��ال. يف  الغريب ومب�ضتقبل 
اأم��ان��ا، حول  اأك��رث  اأج��ل جمتمعات  الأدي���ان من  منتدى دويل للتحالف بني 
م�ضاألة كرامة الطفل يف الع�ضر الرقمي، قد عقد هنا يف اأبو ظبي يف نوفمر 
/ ت�ضرين الثاين املا�ضي. لقد ا�ضتاأنف هذا احلدث الر�ضالة التي اأطلقت قبل 
عام يف روما، يف املوؤمتر الدويل حول املو�ضوع نف�ضه، والذي قدمت له دعمي 
املجال،  امللتزمني يف هذا  القادة  بالتايل كل  اأ�ضكر  اإين  الكاملني.  وت�ضجيعي 
واأوؤكد لهم دعم وت�ضامن وم�ضاركة �ضخ�ضي والكني�ضة الكاثوليكية يف هذه 

الق�ضية البالغة الأهمية، ق�ضية حماية القا�ضرين يف كل اأوجهها.
هنا يف ال�ضحراء فتحت درب خ�ضبة للنمو تقدم، انطالقا من العمل، اآمال 
ومن  خمتلفة.  ومعتقدات  وثقافات  �ضعوب  اإىل  ينتمون  كثريين  لأ�ضخا�س 
اإىل  املنطقة  يف  تواجدهم  يعود  الذين  امل�ضيحيني،  من  العديد  ه��وؤلء  بني 
اإ�ضهاما هاما يف من��و البالد  ال��غ��اب��رة، وق��د وج���دوا فر�ضا وق��دم��وا  ال��ق��رون 
ع��ن قدراتهم  اإمي��ان��ه��م ف�ضال  اأ���ض��ال��ة  ه���وؤلء يحملون معهم  اإن  ورخ��ائ��ه��ا. 
املهنية. اإن الحرام والت�ضامح اللذين يلقونهما، كما دور العبادة ال�ضرورية 
على  بالفائدة  يعود  ب�ضكل  روحيا  بالن�ضوج  لهم  ت�ضمح  ال�ضالة،  اأج��ل  من 
ال��درب، كي يتمكن املقيمون  اأ�ضجع على ال�ضتمرار يف هذه  باأ�ضره.  املجتمع 
والزوار من الحتفاظ، لي�س فقط ب�ضورة الأعمال العظيمة التي اأقيمت يف 

ال�ضحراء، اإمنا اأي�ضا ب�ضورة اأمة تقبل وتعانق اجلميع.
بهذه الروح، اأمتنى اأن تب�ضر النور، لي�س هنا فقط بل يف كل منطقة ال�ضرق 
فيها  يتمتع  جمتمعات  للقاء:  ملمو�ضة  فر�س  واحليوية،  احلبيبة  الأو�ضط 
املواطنة نف�ضه، وحيث ل ينتزع  اإىل ديانات خمتلفة بحق  اأ�ضخا�س ينتمون 

هذا احلق اإل من العنف، بجميع اأ�ضكاله.
تعاي�س اأخوي، يرتكز على الربية والعدالة؛ منو ب�ضري، يقوم على الإدماج 
الديانات  ينبغي على  �ضالم،  بذور  امل�ضياف وعلى حقوق اجلميع: هذه هي 
الديانات،  عاتق  على  يقع  الدقيقة،  التاريخية  املرحلة  ه��ذه  يف  تنبتها.  اأن 
اإرج��اوؤه بعد اليوم: الإ�ضهام  اأي وقت م�ضى، واجب ل ميكن  اأكرث من  رمبا 
ب�ضكل فاعل يف جتريد قلب الإن�ضان من ال�ضالح. اإن �ضباق الت�ضلح، ومتديد 
اأبدا  توؤدي  لن  الآخرين،  على ح�ضاب  العدائية،  وال�ضيا�ضات  النفوذ،  مناطق 
اإىل ال�ضتقرار. احلرب ل تولد �ضوى البوؤ�س، والأ�ضلحة ل تولد �ضوى املوت! 
اإن الأخوة الب�ضرية تتطلب منا، كممثلي الأديان، واجب حظر كل تلميح اإىل 
دعونا نعيد هذه الكلمة اإىل ق�ضوتها البائ�ضة.  املوافقة على كلمة “حرب”. 
و�ضوريا  باليمن،  خا�س  بنوع  اأفكر  امل�ضوؤومة.  نتائجها  جند  اأعيننا  ف��اأم��ام 
والعراق وليبيا. لنلتزم معا، كاأخوة يف العائلة الب�ضرية الواحدة التي �ضاءها 
القت�ضادي،  بوزنها  العالقات  تقييم  �ضد  امل�ضلحة،  القوة  منطق  �ضد  اهلل، 
لنواجه  الفقراء؛  اأ���ض��وات  وخنق  اجل��دران  وبناء  احل��دود  على  الت�ضلح  �ضد 
اليومي يف احلوار.  واللتزام  العذبة  ال�ضالة  بوا�ضطة قوة  الأم��ور  كل هذه 
ليكن وجودنا معا اليوم ر�ضالة ثقة، وت�ضجيعا جلميع الأ�ضخا�س ذوي الإرادة 
احل�ضنة، كي ل ي�ضت�ضلموا اأمام طوفان العنف، واأمام ت�ضحر الغريية. واهلل 
خطوة  كل  يبارك  ال�ضماء  وم��ن  ال�ضالم.  عن  يبحث  ال��ذي  الإن�ضان  مع  هو 

تتخذ على الأر�س يف هذا الجتاه.

على احلرية الدينية. فهي ل تخت�ضر على حرية العبادة، بل ترى يف الآخر 
بالتايل  اإبنا يركه اهلل حرا، ول ميكن  بالفعل، وابنا لب�ضريتي نف�ضها،  اأخا 
لأية موؤ�ض�ضة ب�ضرية اأن جتره حتى با�ضم اهلل. “ان احلرية حق لكل اإن�ضان: 
اعتقادا وفكرا وتعبريا وممار�ضة، واأن التعددية والختالف يف الدين واللون 
عليها،  الب�ضر  اهلل  خلق  ق��د  اإلهية،  مل�ضيئة  حكمة  واللغة  وال��ع��رق  واجلن�س 
الختالف”  العتقاد، وحرية  عنه حقوق حرية  تتفرع  ثابتا  اأ�ضال  وجعلها 

/وثيقة الأخوة الب�ضرية/.

- احلوار وال�شالة..
اإن �ضجاعة الختالف هي روح احلوار الذي يقوم على �ضدق النوايا. واحلوار 
يف الواقع هو عر�ضة لالزدواجية التي تزيد امل�ضافة وال�ضك: فلي�س باإمكاننا 
اأن نعلن الأخوة ونت�ضرف بعدها عك�س ذلك. بح�ضب اأحد الكتاب املعا�ضرين: 
“اإن الذي يكذب على نف�ضه وي�ضغي اإىل اأكاذيبه، ي�ضل اإىل حد عدم القدرة 
على متييز احلقيقة، ل يف داخله ول من حوله، ويبداأ هكذا بفقدان احرامه 

لنف�ضه ولالآخرين« .
اإن ال�ضالة هي جوهرية يف هذا كله: فهي، فيما جت�ضد �ضجاعة الختالف 
ال�ضالة  القلب من النغالق على نف�ضه.  النوايا، تنقي  اإزاء اهلل، ويف �ضدق 
التي تتلى من القلب، جتدد الأخوة. لذلك “فيما يخت�س مب�ضتقبل احلوار 
بني الأديان ينبغي علينا اأول اأن ن�ضلي. واأن ن�ضلي من اأجل بع�ضنا البع�س: 
اإخ��وة! بدون الرب ل �ضيء ممكن، ولكن معه كل �ضيء ي�ضبح ممكنا!  نحن 
م�ضيئة اهلل، الذي  –كل بح�ضب تقليده–  اأن تطابق �ضالتنا بالتمام  اأرج��و 
النحو  ه��ذا  على  يعي�ضوا  واأن  اإخ���وة  باأنهم  الب�ضر  جميع  ي��ع��رف  اأن  ي��ري��د 

ويوؤ�ض�ضوا العائلة الب�ضرية الكبرية يف تناغم التنوع« .
هناك  يكون  فلن  واإل  معا  امل�ضتقبل  نبني  اإم��ا  اآخ��ر:  بديل  من  هناك  لي�س 
يف  امللح  الواجب  عن  تتخلى  اأن  خا�س،  ب�ضكل  ل��الأدي��ان،  ميكن  ل  م�ضتقبل. 
بناء ج�ضور بني ال�ضعوب والثقافات. لقد حان الوقت لالأديان اأن تبذل ذاتها 
ب�ضكل فعال، وب�ضجاعة واإق��دام، وبدون تظاهر، كي ت�ضاعد العائلة الب�ضرية 
م�ضارات  واتخاذ  الرجاء،  ملوؤها  وروؤي��ة  امل�ضاحلة،  على  القدرة  اإن�ضاج  على 

�ضالم ملمو�ضة.

- الرتبية والعدالة..
ونعود هكذا اإىل ال�ضورة الأوىل حلمامة ال�ضالم. اإن ال�ضالم اأي�ضا، كي يحلق، 

يحتاج اإىل جناحني يرفعانه، اإنه يحتاج اإىل جناحي الربية والعدالة.
تتطلب الربية –واأ�ضل الكلمة الالتيني يعني ال�ضتخراج وال�ضتخال�س– 
اأن ن�ضتخل�س ون�ضتخرج املوارد الثمينة يف النف�س. اإنه لأمر م�ضجع اأن نرى، 
اأن��ه ل يتم ال�ضتثمار يف ا�ضتخراج م��وارد الأر���س وح�ضب، بل  يف هذا البلد، 
اللتزام،  هذا  ي�ضتمر  اأن  اأمتنى  ال�ضبيبة.  تربية  يف  اأي  القلب،  م��وارد  اأي�ضا 
والتبادلية.  العالقات  يف  اأي�ضا  تتم  الربية  اإن  اأخ��رى.  مناطق  يف  وينت�ضر 
اآخر  ق��ول  نف�ضك”  “اعرف  امل��اأث��ور:  ال��ق��دمي  ال��ق��ول  اإىل  ن�ضيف  اأن  يجب 

جميع اأ�ضكال العنف، لأن ا�ضتعمال ا�ضم اهلل لترير الكراهية والبط�س �ضد 
الأخ، اإمنا هو تدني�س خطري ل�ضمه. فال وجود لعنف ميكن تريره دينيا؛ 
ول يجب على اأحد “ا�ضتخدام الأديان يف تاأجيج الكراهية والعنف والتطرف 
اأعمال القتل والت�ضريد  اأو ا�ضتخدام ا�ضم اهلل لترير  والتع�ضب الأعمى ... 

والإرهاب والبط�س” “وثيقة الأخوة الب�ضرية«.
اإن عدوة الأخوة هي النزعة الفردانية، التي ترجم يف عزمية تاأكيد الذات 
جوانب  جميع  يهدد  ف��خ  وه��و  الآخ��ري��ن.  ح�ضاب  على  اخلا�ضة  واملجموعة 
على  النفتاح  اأي  الإن�ضان،  لدى  والفطرية  الأ�ضمى  ال�ضفات  حتى  احلياة، 
املت�ضامي والتدين. اإن التدين احلقيقي يقوم على حمبة اهلل من كل القلب، 
لأن  الديني  الت�ضرف  يحتاج  وبالتايل  لأنف�ضنا.  كمحبتنا  القريب  وحمبة 
وخ�ضوم.  اأع��داء  الآخرين  لعتبار  املتكررة  التجربة  من  ال��دوام  على  ينقى 
كل ديانة هي مدعوة لتخطي فجوة التمييز بني اأ�ضدقاء واأعداء، كي تتبنى 

وجهة نظر ال�ضماء، التي تعانق جميع الب�ضر بدون حماباة ومتييز.
امل��واف��ق��ة على  البلد يف  ه��ذا  ع��ن تقديري لل��ت��زام  التعبري  اأرغ���ب يف  لذلك 
حرية العبادة و�ضمانها، مواجها التطرف والكراهية. بهذه الطريقة، فيما 
تعزز احلرية الأ�ضا�ضية للمرء باإعالن اإميانه ال�ضخ�ضي، والتي هي �ضرورة 
ا�ضتغالل  يتم  ل  حتى  اأي�ضا  ال�ضهر  يتم  ذات��ه،  الإن�ضان  يحقق  كي  جوهرية 

الديانة، وتتعر�س خلطر نكران ذاتها بقبولها للعنف والإرهاب.
لكن الأخوة بالتاأكيد “تعر اأي�ضا عن التنوع والختالف املوجود بني الإخوة، 
بالرغم من رابط الولدة بينهم وامتالكهم للطبيعة عينها ولذات الكرامة” 
هذا  يف  ال�ضحيح  فاملوقف  وبالتايل  ذل��ك.  عن  تعبري  هو  الديني  والتعدد   .
به،  للقيام  دعينا  ما  اخلانع:  التوفيق  ول  الق�ضري،  التجان�س  لي�س  الإط��ار 
كموؤمنني، هو اأن نلتزم من اأجل اأن يح�ضل اجلميع على امل�ضاواة يف الكرامة، 
اأن نبحث عن التاآلف  وذلك با�ضم الرحيم الذي خلقنا والذي با�ضمه علينا 
يف التناق�ضات والأخ��وة يف الختالف. اأريد هنا اأن اأكرر التاأكيد على قناعة 
اأن  رف�ضنا  اذا  للجميع  اأب��ا  اهلل  ندعو  اأن  ميكننا  “ل  الكاثوليكية:  الكني�ضة 

نت�ضرف كاإخوة مع النا�س املخلوقني على �ضورة اهلل« .
مع ذلك توجد اأ�ضئلة عديدة تفر�س ذاتها: كيف نحافظ على بع�ضنا البع�س 
يف  ترجم  نظرية،  غري  اأخ��وة  نغذي  وكيف  ال��واح��دة؟  الب�ضرية  العائلة  يف 
اأخوة حقيقية؟ كيف جنعل اإدماج الآخر ي�ضود على التهمي�س با�ضم انتمائنا 
ال�ضخ�ضي؟ كيف ميكن للديانات، باخت�ضار، اأن تكون قنوات اأخوة بدل من اأن 

تكون حواجز اإق�ضاء؟ - العائلة الب�ضرية و�ضجاعة الختالف..
اإن كنا نوؤمن بوجود العائلة الب�ضرية، فيجب بالتايل املحافظة عليها، كعائلة. 
وكما يف كل عائلة، ذلك يكون اأول من خالل حوار يومي وحقيقي. هذا الأمر 
ي�ضتلزم هوية �ضخ�ضية ل يجب التخلي عنها لإر�ضاء الآخر. ولكنه يتطلب 
يف الوقت عينه �ضجاعة الختالف ، التي تت�ضمن العراف الكامل بالآخر 
وبحريته، وما ينتج عنه من التزام ببذل الذات كي يتم التاأكيد على حقوقه 
بعد  ب��دون حرية ل نكون  الأ�ضا�ضية، يف كل مكان، ومن قبل اجلميع. لأننا 
اأبناء العائلة الب�ضرية واإمنا عبيد. من بني احلريات، اأرغب يف ت�ضليط ال�ضوء 

مدينة زايد الريا�صية تكت�صي بو�صاح املحبة وال�صالم ا�صتعدادا »للقدا�س التاريخي«
•• اأبوظبي-وام:

» للقدا�س  ا�ضتعدادا  املحبة وال�ضالم  الريا�ضية بو�ضاح  زايد  تكت�ضي مدينة 
الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  البابا فرن�ضي�س  الذي يحييه قدا�ضة  التاريخي« 
اليوم الثالثاء يف ا�ضتاد مدينة زايد الريا�ضية ومب�ضاركة اأكرث من 135 
األف �ضخ�س من خمتلف اأنحاء العامل. وميثل القدا�س البابوي اأكر جتمع 
يف دولة الإم��ارات حيث حتت�ضن املن�ضات الرئي�ضية ملدينة زايد الريا�ضية 
األ��ف �ضخ�س   85 اأك��رث من  األ��ف �ضخ�س واملناطق امل��ج��اورة   60 اأك��رث من 
اإ�ضافة اإىل وجود خطط ل�ضتيعاب كل احل�ضور يف حال زيادة العدد. وقال 
خلفان حممد املزروعي ع�ضو جلنة تنظيم القدا�س يف ت�ضريحات لوكالة 
اللجنة  اأنهت  الر�ضيدة  القيادة  توجيهات  بف�ضل  اإن��ه  »وام«  الإم��ارات  اأنباء 

العليا املنظمة » للقدا�س التاريخي« - الذي ت�ضت�ضيفه مدينة زايد الريا�ضية 
غدا الثالثاء املوافق اخلام�س من فراير احلايل - ا�ضتعداداتها اخلا�ضة 
با�ضتقبال قدا�ضة البابا فرن�ضي�س وامل�ضاركني يف القدا�س البابوي وفق اأعلى 
املعايري العاملية من حيث �ضهولة احلركة وجميع اخلدمات اللوجي�ضتية . 
واأ�ضاف اأن هناك خططا كاملة لن�ضيابية حركة الوفود القادمة من داخل 
الدولة ومن خارجها اإ�ضافة اإىل توفري كل املرافق اخلا�ضة باأ�ضحاب الهمم 
الفعاليات  ق�ضم  مدير  البكو�س  عائ�ضة  قالت  جانبها  م��ن   . ال�ضن  وك��ب��ار 
جميع  يف  عمالقة  عر�س  �ضا�ضات  تركيب  مت  اإن��ه  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزارة  يف 
اأرجاء ال�ضتاد مل�ضاهدة هذا احلدث الهام اإ�ضافة اإىل اإقامة اأجواء احتفالية 
تزامنا مع القدا�س التاريخي واإتاحة الفر�ضة مل�ضاركة اجلميع من جميع 
اإداري فعاليات  الرميثي  . من جهته قال مر�ضد  الدولة وخارجها  اإم��ارات 

ال�ضتعدادات اخلا�ضة  النتهاء من جميع  اإنه مت  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزارة  يف 
بتنظيم القدا�س التاريخي مبا يليق مب�ضتوى احلدث الذي من املتوقع اأن 
يكون الأكر يف تاريخ ال�ضلوات التي يكون البابا حا�ضرا فيها حول العامل 
24 �ضاعة من قبل اللجان امل�ضرفة  ال�  اإج��راءات مكثفة على مدار  واتخاذ 
على التنظيم واأكرث من 1500 عامل مبا ي�ضمن ان�ضيابية احلركة واأداء 
ال�ضعائر الدينية ب�ضهولة وي�ضر اإ�ضافة اإىل جتهيزات خا�ضة باأ�ضحاب الهمم 
التاريخي على  للقدا�س  املنظمة  اللجنة  . وعملت  ب�ضالم  ت�ضمن حتركهم 
وت�ضوير  تقنيات �ضوت  وا�ضتخدام  والتقنية  الفنية  الإمكانات  كل  ت�ضخري 
اأر�ضية  تغطية  اإىل  اإ�ضافة  له  امل�ضاحبة  واملرا�ضم  القدا�س  لنقل  متطورة 
يقيم  التي  الرئي�ضية  املن�ضة  وجتهيز  امل�ضلني  ومقاعد  بال�ضجاد  ال�ضتاد 
خلدمة  الإمكانات  كل  توفري  بجانب  القدا�س  �ضالة  فرن�ضي�س  البابا  بها 

امل�ضاركني يف القدا�س وتاأمني املرافق ال�ضحية و الأطعمة وامل�ضروبات .
وت�ضارك جميع جاليات العامل املقيمة يف اإمارات ال�ضالم يف اأجواء من املحبة 
والتاآخي الإن�ضاين مما ي�ضكل ر�ضالة قوية من اأر�س الأخوة الإن�ضانية عر 
بقلوب  والتعاون  مبحبة  التكاتف  و�ضرورة  اأجمع  العامل  اإىل  ال�ضالم  رمز 
على  احل��ي  املثال  للعامل  الإم���ارات  تقدم  وبذلك  النبيلة  بامل�ضاعر  مفعمة 
تكون  اأن  يجب  كما  الإن�ضانية  العالقات  يقوي  ما  بكل  والتناغم  التعاي�س 
العاملي.  ال�ضالم  لتحقيق  التكاتف  اإىل  تدعو  حمبة  ر�ضالة  ولتكون  عليه 
اإحدى معامل النه�ضة احل�ضارية  اأن مدينة زايد الريا�ضية هي  اإىل  ي�ضار 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان » طيب  املغفور له  اأر�ضى قواعدها  التي  العمرانية 
اهلل ثراه » لت�ضبح معلما بارزا مبا حتتويه من من�ضاآت ومرافق ت�ضت�ضيف 

خمتلف الأن�ضطة الجتماعية و الأحداث الريا�ضية العاملية .

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/547  مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/1- نا�ضر يو�ضف دروي�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

العبيديل  اح��م��د  حممد  علي  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل  ����س.م.ل  العربية  ال��ت��اأم��ني  �ضركة 
الدعوى  يف    2018/5/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليه  املدعي  بالزام  ���س.م.ل  العربية  التاأمني  ل�ضالح/�ضركة  اع��اله  امل��ذك��ورة 
ومبلغ  دره��م(  و�ضتمائة  ال��ف  ع�ضر  )خم�ضة  مقداره  مبلغ  املدعية  لل�ضركة  ي��وؤدي 
خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3008  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جابر ح�ضني يو�ضف ح�ضني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/داليا ينت توفيق بن حممد نور رحيمي وميثله:حمدان عبداهلل عبدالرحمن علي 
بان  بالت�ضامن  املدعي عليهم  ال��زام  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  الهرمي قد 
وماتراه  امل��ادي  ال�ضرر  عن  كتعوي�س  دره��م   )54.730( مبلغ  املدعية  اىل  يدفعوا 
املحكمة منا�ضبا من تعوي�س جابر لل�ضرر النف�ضي والدبي مع الفوائد القانونية 
بواقع 9% من تاريخ وقوع احلادث يف:2018/2/14.وحددت لها جل�ضة يوم الثنني 
املوافق:2019/2/11 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/574  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-نفط وغاز اخلليج م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /وذر 
املال  �ضريف عبداهلل  دبي وميثله:حبيب حممد  ليمتد فرع  اي�ضت  توول ميدل  اويل  فورد 
ال�ضادر  النهائي  التحكيم  بقرار  بالعراف  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
يف الدعوى التحكيمية رقم )زد اف/ايه جي اف/19084( حمكمة التحكيم الدولية )اي.
�ضي.�ضي( بجل�ضة:2014/11/19 وتنفيذه داخل الدولة اعمال لن�ضو�س اتفاقية نيويورك 
وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وم��ق��اب��ل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة. وح����ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم الح���د املوافق 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   ch2.E.21:بالقاعة ال�ضاعة 09.30 �س   2019/2/17
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

البابا ي�شيد بنهج الدولة لي�ض فقط يف اال�شتثمار يف ا�شتخراج 
موارد االأر�ض بل اأي�شا موارد القلب اأي يف تربية ال�شبيبة

بابا الكني�صة الكاثوليكية يعرب عن تقديره للتزام الإمارات 
مبواجهة التطرف والكراهية بقبول حرية العبادة و�صمانها 
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ب�ضاط  على  لتلتقي  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  الدينية  القيادات  ح�ضرت 
املحبة وال�ضالم يف دولة الإمارات وطن الت�ضامح.

والتي  اأم�س الول-  الإن�ضانية  العاملي لالأخوة  املوؤمتر  اأعمال  انطالق  ومع 
تتزامن مع زيارة قدا�ضة البابا فرن�ضي�س بابا الكني�ضة الكاثوليكية وف�ضيلة 
الإمام الأكر الدكتور اأحمد الطيب �ضيخ الأزهر ال�ضريف اإىل الدولة - اأكد 
للت�ضامح  عاملية  عا�ضمة  اأ�ضحت  الإم����ارات  دول��ة  اأن  امل��وؤمت��ر  يف  م�ضاركون 
قيم  ون�ضر  الأدي���ان  بني  احل��وار  تعزيز  يف  متفردا  منوذجا  للعامل  وقدمت 

ال�ضالم والت�ضامح يف �ضتى ربوع العامل.
اأنباء الإمارات »وام« اإن املوؤمتر العاملي  وقالوا يف ت�ضريحات خا�ضة لوكالة 
الأدي���ان من  لقاء ممثلي  اأج��ل  مثالية من  وف��ر من�ضة  الإن�ضانية  ل��الأخ��وة 
والتاأكيد على  وال�ضالم  واملحبة  التاآخي  لبناء ج�ضور  العامل  اأنحاء  خمتلف 

اأهميتها يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة باملجتمعات.
واأكد �ضماحة ال�ضيد علي الأمني ع�ضو جمل�س حكماء امل�ضلمني يف لبنان اأن 

هذا املوؤمتر يعتر حمطة تاريخية توؤ�ض�س لر�ضيخ قيم الت�ضامح والعتدال 
يف عاملنا. واأو�ضح اأن الزيارة التاريخية لقدا�ضة البابا رجل ال�ضالم واملحبة 
اإم��ام الو�ضطية والع��ت��دال على اأر�س  وف�ضيلة الأم��ام الأك��ر �ضيخ الأزه��ر 
اأر�س الت�ضامح والتعاي�س بني خمتلف الديانات والثقافات يبعث  الإم��ارات 
ر�ضائل هامة للعامل لن�ضر خطاب الوعي والعتدال والت�ضامح والتالقي بني 
كبري  برهمافيهاري  �ضوامي  قال  جهته  من  والثقافات.  الديانات  خمتلف 
كهنة معبد �ضواميناريان �ضان�ضاتا يف جمهورية الهند اإن هذا املوؤمتر العاملي 
 .. الإن�ضانية  الأخ��وة  الأول من نوعه يناق�س حمورا يف غاية الأهمية وهو 
اأجل تعزيز قيم  املفهوم من  اإىل تر�ضيخ هذا  العامل بحاجة  اأن  اإىل  م�ضريا 
الت�ضامح وال�ضالم يف العامل اأجمع. واأ�ضاف اأن دولة الإمارات اأ�ضحت منارة 
الزيارة  العاملي الذي يندرج �ضمن  عاملية للت�ضامح وبتنظيمها هذا احلدث 

توؤكد حر�ضها على  فاإنها  ال�ضريف  الأزه��ر  البابا و�ضيخ  التاريخية لقدا�ضة 
بني  احل��وار  تعزيز  على  والعمل  اأجمع  العامل  يف  واملحبة  اخل��ري  قيم  ن�ضر 
الأديان والثقافات املختلفة. من جانبه قال الأب الدكتور رفعت بدر مدير 
اإن دولة الإم��ارات متكنت  املركز الكاثوليكي للدرا�ضات والإع��الم يف الأردن 
�ضتى  الدينية من  الأط��ي��اف  امل��وؤمت��ر جمع خمتلف  ه��ذا  من خ��الل تنظيم 
اأجل بحث ال�ضبل الالزمة لتعزيز قيم الأخوة الإن�ضانية  اأنحاء العامل من 
الإن�ضانية  الأخ��وة  املوؤمتر  عنوان  اأن  واأ�ضاف  وال�ضالم.  الت�ضامح  وتر�ضيخ 
يحمل دللت رائعة فالب�ضر بينهم اختالفات طبيعية ويجب علينا جميعا 
اأن نحر�س على تعزيز التعا�ضد الإن�ضاين بني اجلميع حتت مظلة الأخوة 
البابا و�ضيخ الأزهر  الهام بني قدا�ضة  التاريخي  اللقاء  اأن  واأكد  الإن�ضانية. 
ال�ضريف يف وطن الت�ضامح دولة الإمارات العربية املتحدة يوؤكد روؤية الدولة 

امل�ضتنرية للم�ضتقبل وحر�ضها على بلورة منظومة عاملية تقوم على تر�ضيخ 
قيم ال�ضالم والت�ضامح والتعا�ضد. من ناحيته اأ�ضاد ف�ضيلة ال�ضيخ اإبراهيم 
اخلليل البخاري رئي�س جامعة معدن الثقافة الإ�ضالمية اأمني عام جماعة 
م�ضلمي كريال يف الهند باإ�ضهامات دولة الإمارات ودورها البارز يف تر�ضيخ 
مفاهيم الت�ضامح الديني والتاآخي بني الأديان والعمل على ن�ضر قيم املحبة 
اإن دول��ة الإم���ارات كانت  وال�ضالم يف رب��وع املنطقة العربية وال��ع��امل. وق��ال 
اأول دولة عينت وزيرا للت�ضامح يف حكومتها ومن خالل مبادرة اإعالن عام 
الت�ضامح« فاإنها تتميز باهتمامها البالغ وجهودها املتميزة يف  »عام   2019
جمال ن�ضر قيم الوحدة والت�ضامح بني خمتلف فئات املجتمع خ�ضو�ضا اأن 

عاملنا املعا�ضر يف اأم�س احلاجة للحفاظ على هذه القيم املجتمعية.
يف  اأم�س  انطلق  قد   « الإن�ضانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر   « فعاليات  وكانت 
مب�ضاركة  امل�ضلمني  حكماء  جمل�س  وينظمه  اأب��وظ��ب��ي  يف  الإم�����ارات  ق�ضر 
قيادات دينية و�ضخ�ضيات فكرية واإعالمية من خمتلف دول العامل بهدف 
تفعيل احلوار حول التعاي�س والتاآخي بني الب�ضر واأهميته ومنطلقاته و�ضبل 

تعزيزه عامليا.
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جمل�س  ينظمه  ال��ذي  الإن�ضانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر  ناق�س 
حكماء امل�ضلمني يف العا�ضمة الإماراتية اأبوظبي برعاية �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب 
يف  الفتتاحية  جل�ضته  خ��الل  امل�ضلحة؛  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
بني  الإن�ضانية  الأخ���وة  توثيق  وف��ر���س  التحديات  ال��ث��اين  يومه 
�ضعوب العامل، وذلك بح�ضور وم�ضاركة قيادات دينية و�ضخ�ضيات 

فكرية واإعالمية من خمتلف دول العامل.
مبكانة  حتظى  دينية  قيادات  من  كلمات  اإلقاء  اجلل�ضة  و�ضهدت 
متميزة حول العامل، �ضملت نيافة الكردينال مار ب�ضارة بطر�س 
اللبنانية،  باجلمهورية  امل��ارون��ي��ة،  الكني�ضة  بطريرك  ال��راع��ي، 
رئ��ي�����س املجل�س  امل����ط����ران ه���ريوم���ون���ك ج���ري���ج���وري،  ون���ي���اف���ة 
البطريركي للتوا�ضل مع امل�ضلمني، يف رو�ضيا الحتادية، وال�ضيدة 
العاملي  الأم��ل  حتالف  ملنظمة  الفخري  الرئي�س  بوكوفا،  اإيرينا 
واملدير العام ال�ضابق لليوني�ضكو، وف�ضيلة ال�ضيخ حممد املختار 
وامل�ضت�ضار  واملظامل  للفتوى  الأعلى  املجل�س  رئي�س  امباله،  ولد 
الدكتور  و���ض��ع��ادة  املوريتانية،  الإ�ضالمية  اجلمهورية  برئا�ضة 
اجلمهورية  ايجيديو،  �ضانت  جمعية  رئي�س  امبليتزو،  م��ارك��و 

الإيطالية.
ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الرميثي،  في�ضل  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
الثاين  اليوم  فعاليات  يف  نركز  اأن  “ا�ضتطعنا  امل�ضلمني:  حكماء 
للموؤمتر على حماور عديدة ت�ضب يف جمملها يف حماولة اإيجاد 
احللول للعديد من جمتمعات العامل التي تقع حتت وطاأة الأفكار 
املنغلقة.” واأ�ضاف: “ناأمل اأن تخرج املوؤ�ض�ضات الفكرية والدينية 
مببادرات من �ضاأنها ن�ضر ثقافة الأخ��وة الإن�ضانية واحل��وار بني 
والتع�ضب  النعزالية  الأفكار  انت�ضار  من  احلد  بهدف  ال�ضعوب 
بطر�س  ب�����ض��ارة  م��ار  ال��ك��ردي��ن��ال  نيافة  وا�ضتهل  اأ�ضكاله.”  بكل 
بالتوجه  املارونية كلمته الفتتاحية  الكني�ضة  الراعي، بطريرك 
التاريخي  احل��دث  لهذا  ل�ضت�ضافتها  الإم���ارات  لقيادة  بال�ضكر 
الذي يجمع قادة الأديان يف �ضعيد واحد، كذلك بتحديد مفهوم 
الأخوة امل�ضركة على اأنها الرابط احلقيقي الذي يجمع النا�س 
كونهم اأع�ضاء يف العائلة الب�ضرية الواحدة مهما كان اختالفهم 

الفكري والعقائدي والجتماعي.

واأكد اأن اأهمية الأخوة تكمن يف اأن النا�س جميعا يولدون اأحرارا 
العاملي  الإع���الن  ح��دده��ا  كما  واحل��ق��وق  الكرامة  يف  ومت�ضاوين 
لالم�ضاواة  احلقيقي  النقي�س  ه��ي  ف��الأخ��وة  الن�����ض��ان  حل��ق��وق 

وال�ضبيل املوؤدي اإىل ال�ضالم.
التحديات  العديد من  الإن�ضانية تواجه  الأخ��وة  اأن  نيافته  واأكد 
ت��ت��ح��رى احلق  اإىل م����ادة ���ض��م��اء ل  ال��ع��ق��ل  ت��ت��م��ث��ل يف حت��وي��ل 
امل�ضلحة  على ح�ضاب  الفردية  النزعة  تغليب  وكذلك  واحلقيقة 
حب  زرع  يف  ن�ضاهم  اأن  دي��ن  ك��رج��ال  واجبنا  م��ن  لذلك  العامة، 

الآخر يف قلوب النا�س.
ونوه باأن الختالف يف الدين والثقافة والراأي ل يعني العداوة 
اأ�ضا�س حقيقي  الأم��ور على  تقييم  ت�ضاعدنا على  اإ�ضافة  بل هي 
وركيزة  الب�ضر  بني  للتكامل  ���ض��روري  فهو  التنوع  اأم��ا  و���ض��ادق، 

اأ�ضا�ضية للتطور وال�ضتقرار.
كما اأكد اأن فر�س الأخوة الإن�ضانية كبرية تتمثل يف قيمة الدين 
اأ�ضكاله،  كونه م�ضدر �ضالم مع اهلل وال��ذات بوجه الإره��اب بكل 
الب�ضر  بني  التقريب  يف  املبا�ضر  ب�ضكل  الدين  م�ضاهمة  وكذلك 

بقوة املحبة واحلقيقة.
رئي�س  املطران هريومونك جريجوري،  نيافة  توجه  من جانبه 
بر�ضالة  رو�ضيا،  يف  امل�ضلمني  مع  للتوا�ضل  البطريركي  املجل�س 
يحملها من كرييل حليفا، رئي�س الكني�ضة الأرثوذك�ضية الرو�ضية 
وبطريرك مو�ضكو وعموم رو�ضيا بجزيل �ضكره لقيادة المارات 

لحت�ضانهم  الإن�ضانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر  على  والقائمني 
هذا اللقاء للت�ضامح الديني مع الأخوة من باقي الأديان.

خالل  م��ن  بال�ضمائر  بالدين  حاليا  التالعب  يتم  ب��اأن��ه  وق���ال 
باأن العامل  باأتباعهم.. و�ضدد  اعتماد خطاب ديني يلحق ال�ضرر 
باأن العديد من الأقليات العرقية تتعر�س حاليا لالإبادة  ي�ضهد 
ناهيك عن هدم لدور العبادة، ويتوجب علينا كممثلني لالأديان 
من  يعانون  الذين  الآلف  ملئات  وامل�ضاعدة  العون  يد  تقدمي  يف 

الكوارث على هذه الأر�س تطبيقا للتعاليم الدينية ال�ضمحة.
ف���ري���دة يف تعميق  ل��دي��ه��ا خ����رة  رو���ض��ي��ا الحت����ادي����ة  اأن  وذك�����ر 
الكني�ضة  تاأ�ضي�س  خالل  من  وامل�ضيحيني  امل�ضلمني  بني  التعاون 
الأرثوذك�ضية ملجل�س متخ�ض�س بالتوا�ضل مع امل�ضلمني يف رو�ضيا 

الحتادية.
من جانبها قالت ال�ضيدة اإيرينا بوكوفا، الرئي�س الفخري ملنظمة 
باأن عقد  لليوني�ضكو  ال�ضابق  العام  واملدير  العاملي  الأمل  حتالف 
هذا املوؤمتر يف الإمارات لي�س بال�ضدفة بل لأن قادة و�ضعب هذا 
البلد قد اأعطت اأمثلة �ضخمة وكبرية يف فن التعامل والتوا�ضل 

مع الآخرين على نحو اإن�ضاين.
تنظيمه  هو  وملهم  تاريخي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يجعل  ما  ب��اأن  وقالت 
الكني�ضة  بابا  البابا فرن�ضي�س  املثايل واملتقن بالتزامن مع زيارة 
اأحمد الطيب �ضيخ  الكاثوليكية وف�ضيلة الإمام الأكر الدكتور 
كانت  الأزه��ر  اإىل جامعة  زيارتها  اأن  اإىل  اإيرينا  ونوهت  الأزه��ر 

ملهمة جدا كونها وجدت احلكمة وروح الو�ضطية عند القائمني 
عليها كونه ال�ضالح الأهم ملجابهة حتديات الع�ضر احلايل.

قرية  اإىل  العامل  �ضهدت حتول  املا�ضية  العام  املئة  باأن  واأ�ضافت 
اأركانها مما توجب اأن يجعل  واحدة ودخلت التكنولوجيا جميع 
الب�ضر اأقرب من بع�ضهم البع�س غري اأنه يف احلقيقة قد زادهم 
لذلك  الإن�ضانية،  الأخ��وة  مفاهيم  تطبيق  غياب  ب�ضبب  ت�ضرذما 
يعتر ه���ذا امل��وؤمت��ر م��ن الأه����م يف ه���ذا ال�����ض��ع��ي��د، ك��ون��ه يعرف 
لدعم  ودي��ن  فكر  كرجال  فعله  يتوجب  ما  على  فيه  املوؤمترين 
الأ�ضا�ضية  حقوقهم  من  املحرومون  وم�ضاعدة  الإن�ضان  كرامة 
الثقافات  قولبة  وج��ه  يف  العام  ال�ضالح  مفهوم  اكت�ضاف  واإع���ادة 

والأديان.
ونا�ضدت اجلميع يف وجوب جمابهة اأي حركة تدعوا اإىل العزلة 
من خالل العراف بالغري وخلق روابط اأكرث متانة بني الب�ضر 

لإثبات اأن التنوع هو م�ضدر القوة لدى جميع الأديان.
املتعاقبة  الأج��ي��ال  املقد�ضة من قبل  الأم��اك��ن  اإىل حماية  ودع��ت 

فلي�س من املعقول تدمري الراث با�ضم الدين.
الإخاء  اأ���ض��ا���س  ب���اأن  ب��ال��ق��ول  كلمتها  ب��وك��وف��ا  ال�ضيدة  واختتمت 
ان�ضان  يوجد  ل  اإذ  املبكرة  باملراحل  التعليم  يف  يكمن  الإن�ضاين 
نوعية  ب�ضبب  اكت�ضابه  يتم  ه��ذا  بل  متطرف  اأو  عن�ضري  يولد 
م�ضوؤوليتنا  لذا  لالأطفال،  احلا�ضنة  البيئة  يف  والأفكار  التعليم 
ا�ضتخدامها  اإ���ض��اءة  وع��دم  للن�سء  الأدي���ان  تعليم  هي  التاريخية 
و�ضحنها نحو العنف والعدوان ال�ضيا�ضي فاملتطرفون هم الذين 
يحددون اخلط الفا�ضل بني احلياة واملوت غري اأن خيارنا الوحيد 
يتمثل يف احلياة. من جانبه توجه ف�ضيل ال�ضيخ حممد املختار 
وامل�ضت�ضار  واملظامل  للفتوى  الأعلى  املجل�س  رئي�س  امباله،  ولد 
دولة  اإىل  بال�ضكر  املوريتانية  الإ�ضالمية  اجلمهورية  برئا�ضة 
المارات ل�ضت�ضافتها مثل هذا النوع من املوؤمترات الذي يجمع 
النخب الفكرية والثقافية لإعادة تعريف الأخوة الإن�ضانية من 
حيث املفاهيم والأ�ضول وال�ضوابط.. فالأخوة الإن�ضانية بالن�ضبة 
له هي احللقة الأجمع التي يحكمها اليقني لأنها اأمر واقع ذلك 
لأن بني الب�ضر م�ضركون يف الأ�ضل بالن�ضب وال�ضورة احل�ضنة 
واحرام النف�س وكذلك يف التكليف واجلزاء عن الأعمال وهذا 

ما يجعل منهم اأخوة.
التزام  ب��ل  ���ض��دام  م�ضدر  لي�س  الب�ضر  عند  التنوع  ب��اأن  واأ���ض��اف 

املختلف  يف  للت�ضامح  اجلميع  ودع��ا  والإح�����ض��ان.  العدل  بقواعد 
الخاء  اأ���ض��ا���س  على  وامل��واط��ن��ة  ال��ع��دل  ل��دول��ة  والتاأ�ضي�س  عليه، 
امل�ضوؤولية تقع على عاتق اجلميع  باأن  واأكد  امل�ضرك.  الإن�ضاين 
التابعني  وعلى  والإر�ضاد  البيان  العلماء  فعلى  موقعه،  من  وكل 
الم��ت��ث��ال وال���ت���زام يف ال��ع��ي�����س امل�����ض��رك، وم�����ض��وؤول��ي��ة الع���الم 
املتاحة.  الو�ضائل  مبختلف  الإن�ضانية  الخ���وة  مل��ب��ادئ  ال��روي��ج 
ونعمل  عليه  نتعاون  املعامل  وا�ضح  مب�ضروع  البدء  اإىل  دع��ا  كما 
وامل�ضاكل.” ويف كلمة  اأج��ل حتييد عاملنا احل��روب  اأجله من  من 
األقاها اأمام احل�ضور، قال �ضعادة الدكتور ماركو امبليتزو، رئي�س 
مع  ت�ضاركت  اجلمعية  ب��اأن  الإيطالية،  ايجيديو  �ضانت  جمعية 
اإطالق م�ضاريع فكرية هدفها جمع  امل�ضلمني يف  جمل�س حكماء 
ربط  الخ��وة عر  الآراء لر�ضيخ مفهوم  وت��ب��ادل  العامل  ق��ارات 

ال�ضرق بالغرب.
الإ���ض��الم وامل�ضيحيني قد �ضهد  اأن م�ضار احل��وار بني  اإىل  واأ���ض��ار 
تغريات كبرية جدا يف اآخر �ضتني عاما، وهذا ي�ضع على كاهلنها 
وتبني  الخ��ت��الف  اأو  الن��ع��زال  اإىل  يدعو  م��ا  ك��ل  نبذ  م�ضوؤولية 

احلوار من اأجل العي�س امل�ضرك والبتعاد عن الكراهية.
ونوه اإىل اأن مهمة الدين هو التعريف باحلب الذي ينري احلياة 

ويعزز اأوا�ضر الخوة الإن�ضانية كون ال�ضالم خيار ملهم واأزيل.
ودعا اأي�ضا اإىل وحدة العائلة الإن�ضانية بعيد عن عواطف الكره 

والت�ضاوؤم كونهم رديفي املوت.
�ضرير  ملا هو  العامل  ت��رك  بعدم  دع��ا ماركو اجلميع  وم��ن مكانه 
اأنه فن،  بل لبناء ج�ضور ال�ضالم والمي��ان وحتقيق ال�ضالم على 
ونحن كقادة دينيني يتوجب علينا بناء ج�ضور متينة للحوار واأن 

ن�ضعى وراء ال�ضالم وجتنب النزاعات واحلروب بكل اأ�ضكالها.
الإن�ضانية”  ل��الأخ��وة  العاملي  “املوؤمتر  فعاليات  تنظيم  وي��اأت��ي 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ف��ع��ال��ي��ات ال����زي����ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ق��دا���ض��ة البابا 
ملنطقة  نوعها  والأوىل من  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س، 
الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأك��ر  الإم��ام  وف�ضيلة  العربي  اخلليج 
اإر�ضاء  اإىل  �ضيخ الأزه��ر اإىل دول��ة الإم���ارات، حيث دعت فعاليته 
مبادئ الأخوة الإن�ضانية وتفعيل العقل واحلكمة يف التعامل مع 
بكونه  والعقائد،  الثقافات  خمتلف  بني  احل��وار  وتعزيز  الآخ��ر، 
منر للدعوة اإىل الأخوة الإن�ضانية لدى خمتلف طبقات املجتمع 

تعزيزا للعقد الجتماعي الذي يجمع الأفراد داخل املجتمعات.

املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�صانية يناق�س التحديات والفر�س ون�صر الأفكار املنفتحة ومواجهة النعزال

�صيخ الأزهر ي�صكر الإمارات ل�صت�صافتها اللقاء العاملي لالأخوة الإن�صانية يف اأبوظبي
حترمي الدماء، واأن اهلل حرم قتل النف�ض يف جميع ر�شاالته االإلهية على  اأجمعت  قد  االأديان  اأن  على  يوؤكد  • الطيب 

يف تاأجيج الكراهية والعنف والتع�شب االأعمى واملذاهب،  االأديان،  ا�شـتخدام  »بوقـف  االن�شانية  االخوة  وثيقـة  يف  • نادينـا 
ال�شرق، وهي اأن ت�شتمروا يف احت�شان اإخوانكم من املواطنني امل�شيحيني يف كل مكان يف  امل�شلمني  اإخوتي  • اأدعو 

وحمته من طغيان الوثنية وال�شرك التي كانت تتطلع اإىل اغتياله يف مهده وليدا،  دينا  كان  حني  االإ�شالم،  احت�شنت  • امل�شيحية 
واهلل تعاىل هو الذي جعل يف قلوبهم هذه اخل�شال احلميدة ورحمة،  وراأفة  خريا  مملوءة  قلوبهم  • امل�شيحيون 

•• اأبوظبي-وام:

اأعرب ف�ضيلة الإمام الأك����ر الدكتور اأح�م��د الط��يب 
امل�ضلمني  رئ��ي�����س جم��ل�����س ح��ك��م��اء  الأزه��������������ر  ���ض��������ي��خ 
ع��ن ���ض��ك��ره اجل��زي��ل ل��دول��ة الإم������ارات ق��ي��ادة و�ضعبا 
ل�ضت�ضافة اللقاء العاملي لالأخ����وة الإن�ض����انية احلدث 
الأدي��ان وعلماءها ورجال  التاريخي الذي جمع قادة 
 “ يف  والإع����الم  والأدب  والفكر  وال�ضيا�ضة  الكنائ�س 
“ وثيقة  اإط��الق  كله  العامل  اأبوظبي” لي�ضهدوا مع 

الأخوة الإن�ضانية ».
العاملي  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ف�ضيلته  ك��ل��م��ة  يف  ذل���ك  ج���اء 
لالأخ����وة الإن�ض����انية الذي عقد يف �ضرح زايد املوؤ�ض�س 

ام�س فيما يلي ن�ضها : 
العزيز  اأخ��ي و�ضديقي  الرحيم..  الرحمن  اهلل  ب�ضم   
قدا�ض�ة البابا فرن�ض�ي��س – بابا الكني�ضة الكاثوليكية. 
را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  العزيز  الأخ 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�ضمو  العزيز �ضاحب  “رعاه اهلل” والأخ  دبي  حاكم 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة .
احلفل الكرمي .. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 
لدولة  اجل��زي��ل  ال�ضكر  بتوجيه  كلمتي  ف��اأب��داأ  وب��ع��د 
ل�ضت�ضافة  و�ضعبا،  قيادة  املتحدة:  العربية  الإم��ارات 
ه��ذا احل���دث ال��ت��اري��خ��ي، ال���ذي يجمع ق���ادة الأدي����ان، 
والفكر  ال�ضيا�ضة  ورجال  الكنائ�س،  ورجال  وعلماءها 
والأدب والإعالم.. هذه الكوكبة العاملية التي جتتمع 
مع  لي�ضهدوا  الطيبة،  “اأبوظبي”  اأر���س  على  اليوم 
وما  الإن�ضانية«،  الأخ���وة  »وثيقة  اإط���الق  كله  ال��ع��امل 
واح���رام  ال�����ض��الم  ث��ق��اف��ة  لن�ضر  دع���وة  م��ن  تت�ضمنه 
الغري وحتقيق الرفاهية للب�ضرية جمعاء، بديال من 
ولتطالب  والدماء،  والعنف  والظلم  الكراهية  ثقافة 
قادة العامل و�ضناع ال�ضيا�ضات، ومن باأيديهم م�ضائر 
والقت�ضادية  الع�ضكرية  ال��ق��وى  وم��وازي��ن  ال�ضعوب 
لوقف نزيف الدماء،  الفوري  بالتدخل  تطالبهم   –
ملا  ف��وري��ة  ن��ه��اي��ة  ال��ري��ئ��ة، وو���ض��ع  واإزه�����اق الأرواح 
ت�ضهده من �ضراعات وفنت وحروب عبثية اأو�ضكت اأن 
تعود بنا اإىل تراجع ح�ضاري بائ�س ينذر باندلع حرب 

عاملية ثالثة.
احل��ف��������ل ال��ك��������رمي! اإن��ن��ي اأن��ت��م��ي اإىل ج��ي��ل مي��ك��ن اأن 
الكلمة  ه��ذه  حتمله  م��ا  بكل  احل���روب،  بجيل  ي�ضمى 
من خوف ورعب ومعاناة، فالزلت اأذكر حديث النا�س 
احلرب  اأهوال  عن  الثانية-  العاملية  احلرب  –عقب 
وما خلفته من دمار وخ��راب، وما كدت اأبلغ العا�ضرة 
الثالثي يف  ال��ع��دوان  ح��رب  دهمتنا  م��ن عمري حتى 
اأكتوبر 1956م، وراأيت بعيني ق�ضف الطائرات ملطار 

ميكن اأن تقدمه الأديان الإلهية كطوق جناة لهوؤلء 
التع�ضاء، وما اده�ضني هو اأن هموم قدا�ضته وهمومي 
كل  واأن  واأكمله،  واأمته  التطابق  اأ�ضد  كانت متطابقة 
اهلل  �ضيحا�ضبنا  التي  امل�ضوؤولية  حرمة  ا�ضت�ضعر  منا 
عليها يف ال��دار الآخ��رة، وكان �ضديقي العزيز رحيما 
النا�س. بال تفرقة ول متييز  النا�س كل  ملاآ�ضي  يتاأمل 

ول حت�فظ.
الإلهية،  الأدي���ان  اأن  اأب��رز ما ت�ضاملنا عليه ه��و:  وك��ان 
امل�ضلحة  ال��راءة من احلركات واجلماعات  بريئة كل 
دينها  كان  كائنا ما  »الإره���اب«،  ب�  ت�ضمى حديثا  التي 
الأر�����س  اأو  ���ض��ح��اي��اه��ا،  اأو  ف��ك��ره��ا،  اأو  ع��ق��ي��دت��ه��ا  اأو 
قتلة  ف��ه��وؤلء  املنكرة..  جرائمها  عليها  متار�س  التي 
 .. ور���ض��الت��ه  اهلل  على  ومعتدون  للدماء،  و�ضفاكون 
واأن على امل�ضوؤولني �ضرقا وغربا اأن يقوموا بواجبهم 
قوة،  بكل  لهم  والت�ضدي  املعتدين  ه���وؤلء  تعقب  يف 
من  عباداتهم  ودور  وعقائدهم  النا�س  اأرواح  حلماية 
جرائمهم. كما ت�ضاملنا على اأن الأديان قد اأجمعت على 
ال��دم��اء، واأن اهلل ح��رم قتل النف�س يف جميع  حت��رمي 
ر�ضالته الإلهية: �ضرخ بذلك مو�ضى عليه ال�ضالم يف 
الع�ضر على جبل حوريب ب�ضيناء وقال: »ل  الو�ضايا 
تقتل! ل تزن! ل ت�ضرق!«  ، ثم �ضدع به عي�ضى عليه 
ال�ضالم من فوق جبل من جبال اجلليل، بالقرب من 
النفي�س«  الأخالقي  كنزه  »يف  بفل�ضطني،  ناحوم  كفر 
امل�����ض��م��ى مب��وع��ظ��ة اجل��ب��ل، وق���د اأك����د ال�����ض��ي��د امل�ضيح 
اأنه  »�ضمعتم  قوله:  يف  عليه  وزاد  مو�ضى،  به  ج��اء  ما 
ي�ضتوجب  يقتل  م��ن  ف���اإن  ت��ق��ت��ل،  ل��ل��ق��دم��اء: ل  ق��ي��ل 
م��ن غ�ضب على  لكم:  ف��اأق��ول  اأن��ا  اأم��ا  الق�ضاء،  حكم 
يا  ل��ه:  ق��ال  وم��ن   ... الق�ضاء  حكم  ا�ضتوجب  اأخ��ي��ه 
واأعلن  وج���اء حم��م��د    ، ن��ار جهنم«  ا�ضتوجب  ج��اه��ل 
للنا�س من فوق جبل عرفات يف اآخر خطبة له ت�ضمى 
وزاد  قبله،  اأخ��واه من  اأعلنه  ما  اأعلن  ال���وداع،  خطبة 
اأدري لعلي ل  اأي�ضا وقال: »اأيها النا�س، اإين واهلل ما 
األقاكم بعد يومي هذا، مبكاين هذا، فرحم اهلل امرءا 
�ضمع مقالتي اليوم فوعاها ..اأيها النا�س، اإن دماءكم 
يومكم  كحرمة  ح��رام،  عليكم  واأعرا�ضكم  واأموالكم 
عن  في�ضاألكم  رب��ك��م،  و�ضتلقون  ه��ذا،  بلدكم  يف  ه��ذا، 
وكان   .. الغائب«  ال�ضاهد منكم  ليبلغ  األ   .. اأعمالكم 
يقول من فرق بني والدة وولدها فرق اهلل بينه وبني 
بحديدة،  اأخيه  اإىل  اأ�ضار  ومن  القيامة..  يوم  اأحبته 

فاإن املالئكة تلعنه، واإن كان اأخاه لأبيه واأمه.
ه��ذا اإىل ع�����ض��رات الآي����ات ال��ق��راآن��ي��ة ال��ت��ي حت��رم قتل 
النا�س  قتل  فكاأمنا  نف�ضا  قتل  من  اأن  وتعلن  النف�س، 

جميعا ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�س جميعا.
وتالحظون ح�ضراتكم وحدة اخلطاب الإلهي ووحدة 
هوؤلء  عليها  خطب  التي  املن�ضات  وح��دة  ب��ل  معناه، 

مدينتي مدينة الأق�ضر، وكيف ع�ضنا ليايل يف ظالم 
دام�س ل يغم�س لنا فيها جفن حتى ال�ضباح، وكيف 
الظالم،  بها يف جنح  لنحتمي  امل��غ��ارات  اإىل  نهرع  كنا 
الأليمة  الذكريات  الذاكرة تختزن من هذه  ولت��زال 
اأكرث من �ضتني  ما يعيدها جذعا كاأن مل مير عليها 
ع��ام��ا.. ومل مي�����س ع��ل��ى ه���ذه احل���رب ���ض��ن��وات ع�ضر 
واأق�ضى  اأ���ض��د  وك��ان��ت  1967م،  ح��رب  ان��دل��ع��ت  حتى 
من �ضابقتها، ع�ضناها بكل ماآ�ضيها، وع�ضنا بعدها �ضت 
نتنف�س  ومل  احل���روب،  باقت�ضاد  ي�ضمى  فيما  �ضنوات 
73 يف حرب التحرير التي  اإل مع انت�ضار  ال�ضعداء 
اأع��ادت للعرب جميعا كرامتهم، وبعثت فيهم مكامن 
العزة والإباء، والقدرة على دحر الظلم واأهله، وك�ضر 
ودعنا  اأننا  وقتها  وظننا  واملعتدين..  العدوان  �ضوكة 
عهد احلروب، وبداأنا ع�ضر ال�ضالم والأمان والإنتاج. 
الأم��ر �ضرعان ما تبدل بعد ذلك حني واجهتنا  لكن 
»الإره����اب«  م��وج��ة ج��دي��دة م��ن ح��رب خبيثة ت�ضمى 
ذلك  بعد  اأم��ره��ا  ا�ضتفحل  ث��م  الت�ضعينات،  يف  ب���داأت 
�ضرقا  ال��ع��امل  م�ضاجع  تق�س  ال��ي��وم  اأ�ضبحت  حتى 
الثالثة،  الألفية  علينا  تطل  اأن  الأم��ل  وك��ان  وغ��رب��ا. 
وقد انح�ضرت موجات العنف والإرهاب وقتل الأبرياء 
من الرجال والن�ضاء والأطفال، ولكن خاب الأمل مرة 
يف  التجارة  برجي  تفجري  حادثة  دهمتنا  حني  ثالثة 
�ضبتمر م��ن مطلع  م��ن  ن��ي��وي��ورك يف احل���ادي ع�ضر 
ال���ق���رن احل�����ادي وال��ع�����ض��ري��ن، وال���ت���ي دف���ع الإ�ضالم 
ون�ضف  مليار  فيها  واأخ���ذ  غ��ال��ي��ا،  ثمنها  وامل�ضلمون 
املليار م�ضلم بجريرة اأفراد ل يزيد عددهم على عدد 
ا�ضتغالل  ا�ضتغلت هذه احلادثة  اليدين، فقد  اأ�ضابع 
الإ�ضالم  باإظهار  ال���دويل  »الإع����الم«  اإغ���راء  يف  �ضلبيا 
وت�ضوير  ال��دم��اء،  ل�ض�فك  املتعط�س  الدين  �ضورة  يف 
امل�ضلمني يف �ضورة برابرة متوح�ضني ا�ضبحوا خطرا 
وقد  املتح�ضرة،  واملجتمعات  احل�ضارات  على  داهما 
جنح هذا الإعالم يف بعث م�ضاعر الكراهية واخلوف 
يف نفو�س الغربيني من الإ�ضالم وامل�ضلمني، و�ضيطرت 
الإرهابيني فقط،  لي�س من  الرعب  عليهم حالة من 

بل من كل ما هو اإ�ضالمي جملة وتف�ضيال..
التي نحتفل  الأخ��وة«  »وثيقة  اإن  وال�ض��ادة!  ال�ض��يدات 
باإطالقها اليوم من هذه الأر���س الطيبة ولدت على 
و�ضديقي  اأخ��ي  على  �ضيفا  فيها  كنت  كرمية  مائدة 
بها  األ��ق��ى  ال��ع��ام��ر، ح��ني  ال��ع��زي��ز فرن�ضي�س مب��ن��زل��ه 
املباركة،  امل��ائ��دة  ه��ذه  على  احلا�ضرين  ال�ضباب  اأح��د 
ولقيت ترحيبا وا�ضتح�ضانا كرميا من قدا�ضته، ودعما 
تاأملنا فيها  ع��دة  ح���وارات  بعد  وذل��ك  وت��اأي��ي��دا مني، 
والفقراء  القتلى  وم��اآ���ض��ي  واأح���وال���ه،  ال��ع��امل  اأو���ض��اع 
والبوؤ�ضاء والأرامل واليتامى واملظلومني واخلائفني، 
الذي  واأهليهم، وما  واأوطانهم  والفارين من ديارهم 

�ضوقه.
اأنتم  ال�����ض��رق:  يف  امل�ضيحيني  لإخ��وت��ي  اأخ���رى  وكلمة 
اأقلية،  جزء من هذه الأمة، واأنتم مواطنون. ول�ضتم 
الأقلية  م�ضطلح  ثقافة  من  تتخل�ضوا  اأن  واأرج��وك��م 
والواجبات،  احلقوق  كاملو  مواطنون  فاأنتم  الكريه، 
واع��ل��م��وا اأن وح��دت��ن��ا ه��ي ال�����ض��خ��رة ال��وح��ي��دة التي 
م�ضيحي  تفرق بني  التي ل  املوؤامرات  عليها  تتحطم 
وكلمتي  ال��ث��م��ار.  قطف  وح���ان  اجل��د  ج��د  اإذ  وم�ضلم 
ان���دجم���وا يف  اأن  ال���غ���رب  امل�����ض��ل��م��ني يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
على  فيه  حتافظون  اإيجابيا،  اندماجا  جمتمعاتكم 
اح��رام قوانني  الدينية كما حتافظون على  هويتكم 
اأم���ن ه���ذه املجتمعات  اأن  امل��ج��ت��م��ع��ات، واع��ل��م��وا  ه���ذه 
ت�ضاألون  رقابكم  يف  دينية  واأمانة  �ضرعية،  م�ضوؤولية 
ال��ق��وان��ني ما  ت��ع��اىل، واإن ���ض��در م��ن  اأم����ام اهلل  عنها 
يفر�س عليكم خمالفة �ضريعتكم فاجلاأوا اإىل الطرق 
وحماية  اإليكم  احلقوق  ب��رد  كفيلة  فاإنها  القانونية، 
حريتكم. كما اأقول ل�ضباب العامل يف الغرب وال�ضرق: 
تت�ضلحوا  اأن  وع��ل��ي��ك��م  ل��ك��م،  ي��ب��ت�����ض��م  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  اإن 
من  جتعلوا  اأن  وعليكم  واملعرفة،  وبالعلم  ب��الأخ��الق 
منها  اجعلوا  حلياتكم،  مبادئ  د�ضتور  الوثيقة  ه��ذه 
�ضمانا مل�ضتقبل خال من ال�ضراع والآلم، اجعلوا منها 
نهاية  اجعلوا منها  لل�ضر،  هادما  للخري  بانيا  ميثاقا 
امتداد  الوثيقة فهي  اأبناءكم هذه  للكراهية.. علموا 
املنورة، وملوعظة اجلبل، وهي حار�ضة  لوثيقة املدينة 
و�ضوف  الأخالقية..  واملبادئ  الإن�ضانية  للم�ضركات 
اأعمل مع اأخي قدا�ضة البابا، فيما تبقى لنا من العمر، 
املجتمعات  اأجل حماية  الدينية من  الرموز  كل  ومع 
اأ���ض��ي��د مبلتقى حتالف  اأن  يجب  وه��ن��ا  وا���ض��ت��ق��راره��ا، 
الأدي��ان لأمن املجتمعات الذي انعقد هنا يف اأبوظبي 
ال�ضريف  الأزه���ر  م��ن  بدعم  وحظي  املا�ضي  نوفمر 
ومن الفاتيكان، وح�ضره عدد من قادة الأديان للقيام 

مب�ضوؤوليتهم من اأجل حماية كرامة الطفل.
وختاما: اأتوجه بال�ضكر اجلزيل لالأخ الكرمي �ضاحب 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
على  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
»وثيقة  واحت�ضانه  التاريخية،  املبادرة  لهذه  رعايته 
الأخوة الإن�ضانية« التي نرجو اأن يكون لها ما بعدها 
من اإقرار ال�ضالم بني ال�ضعوب، واإيقاظ م�ضاعر املحبة 
والحرام املتبادل بني ال�ضرق والغرب وبني ال�ضمال 
اأقدم ال�ضكر ل�ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن  واجلنوب. كما 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ولكل 
اللقاء  ه��ذا  ترتيب  على  �ضهر  ال��ذي  املتميز  ال�ضباب 

وتنظيمه واإخراجه بهذه ال�ضورة امل�ضرفة.
النا�س  تبخ�ضوا  )ول  ت��ع��اىل:  ق��ول��ه  م��ن  وان��ط��الق��ا 
اأ�ضياءهم(، اأ�ضجل �ضكري جلندين جمهولني كانا وراء 
حتى  بدايتها  من  الإن�ضانية«  الأخ���وة  »وثيقة  اإع���داد 
ابن�اي  العاملي، وهما:  الي�وم يف ه�ذا احل�دث  ظهورها 
امل�ضت�ضار   – ال�ضالم  عبد  حممد  القا�ضي  العزيزان 
 – يواأن�س حلظي جيد  والأب  الأزه��ر،  ل�ضيخ  ال�ضابق 
ال�ض�كرتري ال�ضخ�ضي لقدا�ضة البابا فرن�ضي�س، فلهما 
ال�ض�كر  اللقاء خال�س  اإجن�اح هذا  اأ�ض�هم يف  ولكل من 

والتق��دير والح��رام.
اأ�ضكركم على ح�ضن ا�ضتماعكم.

الأكر  الإم��ام  وبركاته؛  عل���يكم ورحم�ته  اهلل  و�ضالم 
الدكتور اأح�م�د الط��يب �ض���يخ الأزه���ر ال�ضريف  

واليتامى  للثكاىل  الع��ت��ذار  م��ن  م��ان��ع  ل  الب�ضعة.. 
والتقدير. والأمثلة  اأخطاأت احل�ضاب  باأنها  والأرام��ل 
على ذلك وا�ضحة و�ضوح ال�ضم�س يف رابعة النهار. من 
ا�ض�تخدام  »بوق�ف  الوثيق�ة  ه�ذه  يف  نادين�ا  ذلك  اأج�ل 
ال��ك��راه��ي��ة والعنف  ت��اأج��ي��ج  وامل����ذاه����ب، يف  الأدي�������ان، 
والتع�ضب الأع��م��ى، وال��ك��ف ع��ن ا���ض��ت��خ��دام ا���ض��م اهلل 
والبط�س،  والإره��اب  والت�ضريد  القتل  اأعمال  لترير 
وذكرنا العامل كله باأن اهلل مل يخلق النا�س ليقتلوا اأو 
يعذبوا اأو ي�ضيق عليهم يف حياتهم ومعا�ضهم... واهلل 
–عز وجل- يف غنى عمن يدعو اإليه باإزهاق الأرواح اأو 

يرهب الآخرين با�ضمه«.
املبادرات  ه��ذه  اأن  يقني  على  اإن��ن��ي  الك��رمي!  احلف��ل 
الإخوة  حتقيق  نحو  الطيبة  والتحركات  ال�ضرورية 
ثمارها،  ت��وؤدي  �ضوف  العربية  منطقتنا  يف  الإن�ضانية 
املحرو�ضة  م�����ض��ر  يف  ب��ق��وة  اهلل،  ب��ح��م��د  ب�����داأت،  وق���د 
حيث افتتح قبل عدة اأيام اأول واأكر م�ضجد وكني�ضة 
متجاورين، يف العا�ضمة الإدارية اجلديدة، ويف خطوة 
بني  الإخ��وة  وتر�ضيخ  الت�ضامح  تعزيز  نحو  تاريخية، 
الأديان، ومببادة رائدة من ال�ضيد الرئي�س عبد الفتاح 

ال�ضي�ضي، رئي�س جمهورية م�ضر العربية.
وتبقى يل كلمة اأوجهها لإخوتي امل�ضلمني يف ال�ضرق، 
وهي اأن ت�ضتمروا يف احت�ضان اإخوانكم من املواطنني 
الوطن،  يف  ���ض��رك��اوؤن��ا  فهم  م��ك��ان؛  ك��ل  يف  امل�ضيحيني 
اأقرب  باأنهم  الكرمي  قراآننا  يذكرنا  الذين  واإخوتنا 
بقوله  امل��ودة  ه��ذه  ال��ق��راآن  ويعلل  اإلينا،  م�ودة  النا�س 
واأنهم  وره��ب��ان��ا  ق�ضي�ضني  منهم  ب���اأن  )ذل���ك  ت��ع��اىل: 
–كل  فامل�ضيحيون   ،»82 »امل���ائ���دة:  ي�����ض��ت��ك��رون(  ل 
ورحمة،  وراأف����ة  خ��ريا  مم��ل��وءة  قلوبهم  امل�ضيحيني- 
ال��ذي جعل يف قلوبهم هذه اخل�ضال  واهلل تعاىل هو 
قوله  الكرمي يف  القراآن  ي�ضجله  ما  وه��ذا  احلميدة.. 
ابن مرمي  بعي�ضى  )وقفينا  �ضورة احلديد:  تعاىل يف 
واآتيناه الإجنيل وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه راأفة 
ورحمة( »احلديد: 27«. ويجب علينا نحن امل�ضلمني 
كان  الإ���ض��الم، حني  احت�ضنت  امل�ضيحية  اأن  نن�ضى  األ 
دينا وليدا، وحمته من طغيان الوثنية وال�ضرك، التي 
اأمر  حني  وذل��ك  مهده،  يف  اغتياله  اإىل  تتطلع  كانت 
تابعيه  اأك��رث  وهم  اأ�ضحابه،  من  امل�ضت�ضعفني  النبي  
حني ا�ضتد عليهم اأذى قري�س وقال لهم: »اذهبوا اإىل 
اأح��د يف ج���واره« وقد  ف��اإن بها ملكا ل يظلم  احلب�ضة 
امل�ضيحية،  دول��ت��ه  يف  امل�ضيحي  امل��ل��ك  ه��ذا  ا�ضتقبلهم 
واأكرمهم وحماهم من قري�س، ثم اأعادهم اإىل املدينة 
امل���ن���ورة ب��ع��د اأن ا���ض��ت��د ع���ود الإ����ض���الم وا���ض��ت��وى على 

ب�ضيناء يف م�ضر،  الطور  الكرام، وهي: جبل  الأنبياء 
وج��ب��ل م��ن ج��ب��ال فل�ضطني، وج��ب��ل ع��رف��ات مبكة يف 

جزيرة العرب.
ومن هذا يت�ضح جليا اأنه لي�س �ضحيحا ما يقال من 
اأن الأدي��ان هي بريد احلروب و�ضببها الرئي�ضي، واأن 
ث���ورة احل�ضارة  ب��رر  ذل���ك، مم��ا  �ضاهد على  ال��ت��اري��خ 
املعا�ضرة على الدين واأخالقه، واإبعاده عن التدخل يف 
�ضوؤون املجتمعات، بعدما �ضرت هذه الفرية - �ضريان 
النا�س وال�ضباب، وبخا�ضة  اله�ضيم- يف وعي  النار يف 
الإحلاد  دع���وات  انت�ضار  وراء  م��ن  وك��ان��ت  ال��غ��رب،  يف 
والعدمية  ال��ف��و���ض��ى  وم���ذاه���ب  امل���ادي���ة  وال��ف��ل�����ض��ف��ات 
حمل  التجريبي  العلم  واإح��الل  �ضقف،  بال  واحلرية 
»ال��دي��ن«، ورغ���م ذل���ك، وب��ع��د م���رور اأك���رث م��ن ثالثة 
الإلهية  الأدي����ان  وع��ل��ى  اهلل  ال��ث��ورة على  ق���رون على 
ج����اءت امل��ح�����ض��ل��ة ك��ارث��ي��ة ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س، مت��ث��ل��ت يف 
ماأ�ضاوية الإن�ضان املعا�ضر التي ل ينكرها اإل مكابر..

واحلق الذي يجب اأن ندفع به هذه الفرية هو اأن اأول 
اأ�ضباب اأزمة العامل املعا�ضر اليوم اإمنا يعود اإىل غياب 
الدينية، وحتكم  الأخ��الق  الإن�ضاين وغياب  ال�ضمري 
والفل�ضفات  والإحل��ادي��ة  امل��ادي��ة  وال�ضهوات  النزعات 
من  و�ضخرت  الإن�ضان،  األهت  التي  البائ�ضة  العقيمة 
العليا  بالقيم  وا���ض��ت��ه��زاأت  ب���ه..  امل��وؤم��ن��ني  وم���ن  اهلل، 
جماح  لكبح  الأوح����د  ال�����ض��اب��ط  ه��ي  ال��ت��ي  املت�ضامية 
جوانحه..  بني  امل�ضتكن  »الذئب«  وتروي�س  الإن�ضان 
وقتلت  »الأدي����ان«،  با�ضم  انطلقت  التي  احل���روب  اأم��ا 
النا�س حتت لفتاتها فاإن الأديان ل ت�ضاأل عنها، واإمنا 
التي  الطائ�ضة  ال�ضيا�ضات  من  النوع  هذا  عنها  ي�ضاأل 
الأدي��ان وتوريطهم  ا�ضتغالل بع�س رجال  داأب��ت على 
ونحن  يحرمها،  ول  ال��دي��ن  يعرفها  ل  اأغ��را���س  يف 
نقر باأن هناك من رجال الأديان من تاأول ن�ضو�ضها 
قراءة  ب��اأن  اأب���دا  نقر  ل  لكنا  فا�ضدا،  ت��اأوي��ال  املقد�ضة 
لهوؤلء  اأب����دا  ت�ضمح  ل  نظيفة  اأم��ي��ن��ة  ق����راءة  ال��دي��ن 
دين  اأي  اإىل  ال�ضحيح  بالنت�ضاب  امل�ضلني  ال�ضالني 
اإلهي، ول ترر لهم خيانة اأمانتهم يف تبليغه للنا�س 
امل��وظ��ف يف  اأن ه�����ذا الن��ح��راف  اأن��زل��ه اهلل. على  كما 
ن�ضو�س  على  قا�ضرا  لي�س  الدينية  الن�ضو�س  فهم 
الأدي�����ان وا���ض��ت��غ��الل��ه��ا يف ال���ع���دوان ع��ل��ى ال��ن��ا���س، بل 
كثريا ما يح�دث مثله يف اأ�ضواق ال�ضيا�ضة، حني تقراأ 
ال�ضالم  بحفظ  املتكفلة  ال��دول��ي��ة  امل��واث��ي��ق  ن�ضو�س 
احل���روب على  �ضن  ت��رر  ق���راءة خا�ضة  ت��ق��راأ  العاملي 
روؤو���س �ضعوبها، ول مانع  اآمنة، وتدمريها على  دول 
العدوانية  �ضهواتها  ال�ضيا�ضات  ه��ذه  تق�ضي  اأن  بعد 
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اأخبـار الإمـارات
الت�صامح والتاآخي مرتكزات اأ�صا�صية لإر�صاء مفهوم الأخوة الإن�صانية

•• اأبوظبي - وام: 

العاملي  للموؤمتر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  اأج��ن��دة  على  اخلتامية  اجلل�ضة  ناق�ضت 
جمموعة  امل�ضلمني،  حكماء  جمل�س  ينظمه  ال���ذي  الإن�ضانية  ل��الأخ��وة 
الأخوة  لف�ضيلة  الداعمة  امل�ضروعات  جن��اح  اأن  اإىل  اأ���ض��ارت  امل��ح��اور  من 
الإن�ضانية بالو�ضع القائم يف املنطقة �ضمن خمتلف القطاعات ال�ضيا�ضية 
ال�ضمري  اإي��ق��اظ  كيفية  وبحثت  وغ��ريه��ا،  والجتماعية  والقت�ضادية 
واإمكانية  والت�ضامح،  والتعاون  كالإخاء  النبيلة  الأفكار  جتاه  الإن�ضاين 
ال�ضماوية  الديانات  اأ�ضول  اىل  والعودة  الدينية  الأخ��الق  العتماد على 

كمرتكز لإر�ضاء ثقافة التاآخي يف خمتلف املجتمعات الإن�ضانية.
واأدار اجلل�ضة التي حملت عنوان الأخوة الإن�ضانية: »الفر�س والتحديات« 

الب�ضرية  امل���وارد  وزارة  يف  م�ضاعد  وكيل  النعيمي،  عمر  الدكتور  �ضعادة 
اإل��ي��ا���س ج��رج��ي عودة،  وال��ت��وط��ني و���ض��ارك فيها ك��ل م��ن نيافة امل��ط��ران 
مطران بريوت للروم الأرثوذك�س، ومعايل الدكتور حممد قري�س �ضهاب، 
اإبراهيم  البطريرك  غبطة  جانب  اإىل  امل�ضلمني،  حكماء  جمل�س  ع�ضو 
اإ�ضحاق �ضيدراك، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ومعايل الدكتور عارف 

علي الناي�س، رئي�س جممع ليبيا للدرا�ضات املتقدمة.
وا���ض��ت��ه��ل ن��ي��اف��ة امل���ط���ران اإل��ي��ا���س ج��رج��ي ع���ودة م��ط��ران ب���ريوت للروم 
الأرثوذك�س كلمته يف بداية اجلل�ضة موجها ال�ضكر للقائمني على تنظيم 
املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�ضانية ومباركا جهود دولة المارات العربية 
وال�ضالم  الت�ضامح  اإىل  الداعية  ال��دول  طليعة  يف  اأ�ضبحت  التي  املتحدة 
املوؤمترات  وتنظيم  للت�ضامح  وزارة  ان�ضاء  خ��الل  م��ن  وال��وئ��ام  واملحبة 

نف�ضه  ال��وق��ت  يف  م�ضيدا  الط���ار  ه��ذا  يف  والتثقفية  التوعوية  ال��دول��ي��ة 
�ضيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  الأك���ر  الإم���ام  ف�ضيلة  بروحانية 
املتو�ضحة  العميقة  امل�ضلمني  حكماء  جمل�س  رئي�س  ال�ضريف،  الأزه���ر 

بالتوا�ضع واملحبة التي ل حدود لها.
لتذكري  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  مثل  لتنظيم  املا�ضة  احلاجة  على  نيافته  واأك��د 
الن�ضان باإن�ضانيته، والنعمة التي يتميز بها عن باقي خملوقات الأر�س، 
بينهم،  املحبة  وت�ضود  يتعارفوا  اأن  اأج��ل  الب�ضر من  اهلل خلق  ان  م�ضيفا 
م�ضريا اإىل اأننا جميعنا خلقنا مفطورين على املحبة بعيدا عن العتبارات 
الدين  دور  اإب���راز  اأهمية  على  امل��ط��ران  نيافة  و�ضدد  والعرقية.  الدينية 
الذي ي�ضكل املرتكز الأ�ضا�س لإر�ضاء ثقافة التاآخي يف خمتلف املجتمعات 
الإن�ضانية، ومواجهة خمتلف اأ�ضكال الفتنة التي تظهر عندما نبتعد عن 

اهلل لتحقيق ماآرب �ضخ�ضية �ضيقة، عر تنمية الكرياء داخل الن�ضان 
�ضرورة  مبينا  اق�ضائه،  على  فيعمل  الآخ���ر  م��ن  اأف�ضل  ان��ه  يظن  حتى 
احرام الختالف والتنوع واحلرية واملواطنة موؤكدا اأن اجلميع عبيد اهلل 
وح�ضب، وحمبة النا�س لبع�ضها هي الطريق امل�ضمون والآمن نحو اهلل. 
وتطرق نيافته خالل كلمته اإىل التحديات التي يواجهها الن�ضان اليوم 
موؤكدا اأهمية العمل على بث روح املحبة والحرام وال�ضر�ضاد مببادئ 
الدين يف خمتلف المور. اأما معايل الدكتور حممد قري�س �ضهاب، ع�ضو 
لالإمام  مبقولة  م�ضت�ضهدا  كلمته  ب��داأ  فقد  امل�ضلمني،  احلكماء  جمل�س 
علي كرم اهلل وجهه »النا�س �ضنفان اإما اأخ لك يف الدين اأو نظري لك يف 
الإن�ضانية«، موؤكدا اأهمية بناء عامل ي�ضود فيه الوئام واملحبة والن�ضانية 

دون تفرقة بينهم اإل بالتقوى.

�صلطان بن زايد: زيارة البابا فرن�صي�س لالإمارات تعمق اأ�ص�س احلوار والت�صامح الن�صاين املجل�س العاملي للمجتمعات امل�صلمة ل�»وام« :  الإمارات تقود اجلهود العاملية يف تعزيز الأخوة الإن�صانية
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  ال�ضمو  نهيان ممثل �ضاحب  اآل  زايد  �ضلطان بن  ال�ضيخ  �ضمو  رحب 
الدولة بزيارة قدا�ضة البابا فرن�ضي�س بابا الكني�ضة الكاثوليكية اإىل الدولة. 
الزيارة  تعّمق  اأن  يف  الأم���ل  ع��ن  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  يف  �ضموه  واأع���رب 
لدولة  اأ�ضيل  نهج  هو  ال��ذي  الإن�ضاين  والخ��اء  الت�ضامح  مبادىء  اح��رام 

المارات العربية املتحدة و�ضعبها.
وقال ان احلوار املتبادل وفهم الآخر قيم من نهج الإمارات والوالد القائد 

املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
يف  �ضت�ضهم  البابا  زي���ارة  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  واأك���د 
تر�ضيخ احلوار بني الأديان والعمل من اأجل تعزيز ال�ضلم وال�ضالم والأخوة 

بني جميع الب�ضر.
تر�ضيخ  يف  خا�ضة  اأهمية  تكت�ضب  التاريخية  الزيارة  هذه  اإن  �ضموه:  وقال 
روابط ال�ضداقة والتعاون التي متيزت بها عالقة الإمارات بالفاتيكان مبا 

فيه خري لالإن�ضانية وخدمة ال�ضالم العاملي.
الأع��ظ��م مبا حتمله من معاين كبرية  زي��ارة احل��ر  اأن  �ضموه على  و�ضدد 
جاءت �ضمن جهود الإم��ارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل » يف دعم واإر�ضاء اأ�ض�س احلوار والتاآخي 

والتعاي�س الإن�ضاين يف املنطقة والعامل.
وقال �ضموه يف ختام ت�ضريحه »نت�ضرف بالرحيب بقدا�ضة البابا فرن�ضي�س 

على اأر�س الإمارات العربية املتحدة، اأر�س الت�ضامح واخلري والعطاء«.

•• اأبوظبي-وام:

للمجتمعات  العاملي  للمجل�س  العام  الأم��ني  الب�ضاري  حممد  الدكتور  قال 
التاريخي وممار�ضتها يف  اإرثها  ا�ضتطاعت من خالل  الإم��ارات  اإن  امل�ضلمة 
تعزيزالأخوة  يف  العاملية  اجلهود  تقود  اأن  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  اإر���ض��اء 

الإن�ضانية والتاآخي والتعاي�س بني الب�ضرية جمعاء .
واأ�ضاف يف ت�ضريحات لوكالة اأنباء الإمارات »وام« اأن اأبوظبي ت�ضهد جتمع 
ودينة  فكرية  ومدر�ضة  وعقيدة  ومذهبا  دينا   12 من  الدينية  القيادات 
موجودة يف القارات اخلم�س حول العامل ت�ضارك يف املوؤمتر العاملي لالأخوة 
الإن�ضانية الذي ياأتي تزامنا مع الزيارة التاريخية امل�ضركة لقدا�ضة البابا 
فرن�ضي�س بابا الكني�ضة الكاثوليكية وف�ضيلة الإمام الأكر الدكتور اأحمد 
ال�ضيا�ضية  الإرادة  الدينية مع  الزعامة  الأزه��ر حيث جتتمع  �ضيخ  الطيب 
كعا�ضمة  الإم�����ارات  بها  تتمتع  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة  العاملية  امل��ك��ان��ة  ي��وؤك��د  مم��ا 

للت�ضامح وال�ضالم .
اأهم و�ضائل تثبيت  اأن املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�ضانية يناق�س  اإىل  واأ�ضار 
وتاأ�ضيل مفهوم الأخوة الإن�ضانية التي تبداأ اأول بت�ضحيح �ضورة الأخر يف 
املناهج الدرا�ضية والكتب املدر�ضية والدينية لفتا اإىل �ضرورة وجود اجتهاد 
مناهجنا  يف  ال�ضالم  ثقافة  �ضناعة  على  والعمل  الدينية  املرجعيات  من 
ال�ضلم وال�ضالم والت�ضامح يف  التاأ�ضي�س لثقافة  اأهمية  .. موؤكدا  التعليمية 
مناهجنا الدرا�ضية بهدف تربية الأجيال اجلديدة منذ الن�سء على القيم 

النبيلة والت�ضامح والتاآخي .

وال�ضالم  ال�ضلم  علماء  يجمع  الإن�ضانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر  اإن  وق��ال 
و  الفنت  م�ضايخ  حتت�ضن  اأخ���رى  عوا�ضم  ح��ني  يف  املحبة  و  احل��ب  ودع���اة 
الطائفية والإرهاب والدعوة اإىل التحري�س على القتل لذلك جاءت دعوة 
اأبوظبي لهذا احلدث العاملي ملجابهة التطرف و الإرهاب باحلوار وت�ضحيح 

املفاهيم و الت�ضامح .
التي  امل��ب��ادرات  العاملي  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  اأبوظبي تتوج م��ن خ��الل  اإن  واأ���ض��اف 
قامت بها مثل مركز �ضواب وهداية ومنتدى تعزيز ال�ضلم وجمل�س حكماء 
امل�ضلمني والتي تهدف من خاللها اإىل حت�ضني اأبناء امل�ضلمني من تيارات 
الغلو والتطرف بالإ�ضافة اإىل العمل على ماأ�ض�ضة وتاأ�ضيل ثقافة ال�ضلم و 

ال�ضالم .
وانطلقت اأم�س اأعمال املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�ضانية يف ق�ضر الإمارات 
الزيارة  م��ع  بالتزامن  امل�ضلمني  حكماء  جمل�س  ينظمه  ال���ذي  باأبوظبي 
الكاثوليكية  الكني�ضة  ب��اب��ا  فرن�ضي�س  البابا  قدا�ضة  م��ن  لكل  التاريخية 
ال�ضريف  الأزه����ر  �ضيخ  ال��ط��ي��ب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأك����ر  الإم����ام  وف�ضيلة 
واأهميتها  الإن�ضانية  الأخ��وة  وذل��ك بهدف تفعيل احل��وار ح��ول  ل��الإم��ارات 
ومنطلقاتها و�ضبل تعزيزها عامليا. وي�ضعى املوؤمتر اإىل الت�ضدي للتطرف 
لها  جديدة  قواعد  واإر�ضاء  الإن�ضانية  العالقات  وتعزيز  و�ضلبياته  الفكري 
بني اأهل الأديان والعقائد املتعددة، تقوم على احرام الختالف، وت�ضاهم يف 
اإعادة بناء ج�ضور التوا�ضل والتعارف والتاآلف والحرام واملحبة، ومواجهة 
التحديات التي تعر�س طريق الإن�ضانية للو�ضول اإىل الأمان وال�ضتقرار 

وال�ضالم وحتقيق التعاي�س املن�ضود.

ي�شهد بذلك د�شتورها واأهلها الطيبون

الإمارات ترفع راية الت�صامح على اأر�صها وحتت�صن جن�صيات عديدة
•• حتقيق- رم�سان عطا:

للعام  الأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  ب��داي��ة  م��ع 
»ع����ام  ان���ط���ل���ق   ،  2019 اجل����دي����د 
كان  وال���ذي  الإم����ارات،  يف  الت�ضامح« 
اأعلنه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة بهدف 
يف  والتعاي�س  الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ 
املجتمع ، ويعد الت�ضامح هو الطريق 
اإىل اهلل واحلب وال�ضعادة وهو يعلمنا 

اأن احلب اأ�ضا�س ال�ضعادة.  
يف البداية يقول على اأحمد: 

ويطهر  ال���ه���واء  ينقي  ال��ت�����ض��ام��ح  اإن 
�ضلة  ع��ل��ى  ويجعلنا  وال����روح  ال��ق��ل��ب 
بكل �ضئ مقد�س ومن خالل الت�ضامح  
نعي�س على اأر�س الإمارات يف منتهي 
املجتمع  وم��ع  اأنف�ضنا  م��ع  الت�ضامح 
يف  منت�ضرة  الت�ضامح  ظواهر  وجن��د 
كل مكان يف الإم���ارات وذل��ك بف�ضل 
ح���ك���ام الإم����������ارات وت�����ض��احم��ه��م مع 
بلدان  بقية  م��ع  وعالقتهم  املجتمع 
بالأمن  ي�����ض��ع��رن��ا  م���ا  وه�����ذا  ال���ع���امل 
وال����ض���ت���ق���رار ال��ن��ف�����ض��ي ع��ل��ى اأر�����س 

الإمارات احلبيبة .
وع���ن ت�����ض��ام��ح اأه����ل الإم������ارات قالت 

�ضهام ميخائيل:
امل��ج��ت��م��ع الإن�������ض���اين ي��ح��ت��وى على 
ت���وح���د يف بع�س  وك���ذل���ك  اخ���ت���الف 
العدد  ال��ت��ب��اي��ن يف  ي��ظ��ه��ر  امل���واق���ف، 
ال��ك��ب��ري م��ن الأج��ن��ا���س و الأع�����راق و 
ال��ق��وم��ي��ات و الأدي�����ان وال��ت��ي حتمل 
الثقافات  اإىل  ت��������وؤدي  م���ع���ت���ق���دات 
اأ�ضباب  الت�ضامح  ف��ي��ك��ون  املختلفة، 
اأ�ضباب  م����ن  اأك������رث  ال���ن���ا����س  جت���م���ع 
تفرقهم، وهذا ما ن�ضهده يف الإمارات 
ي�ضعرون  اأر����ض���ه���ا  ع��ل��ى  ف��اجل��م��ي��ع 
الفي�ضل  ه��و  وال��ق��ان��ون  ب��ال��ت�����ض��ام��ح 

بينهم ول يفرق بني جن�س اأو لون. 
وذكر حنا فتحي اأن الت�ضامح :هو اأن 
تعالج قلبك وروحك اإنه الختيار األ 
واإنه  الغ�ضب  اأو  ل��ل��ك��ره  قيمة  جت��د 
التخلي عن الرغبة يف اإيذاء الآخرين 
اإنه  املا�ضي  يف  ح��دث  ق��د  �ضئ  ب�ضبب 
الرغبة يف اأن نفتح اأعيننا على مزايا 
عيوبهم.وما  م���ن  ب����دل  الآخ����ري����ن 
ي��ح��دث يف الإم�����ارات ظ��اه��رة فريدة 
تطبق  الت�ضامح  قيم  لأن  نوعها  من 

على اأرا�ضيها بامتياز.
وعن تاريخ الت�ضامح يف الإمارات قال 

الق�س حنا بطر�س
وكني�ضة يف جزيرة  دير  اأول  اكت�ضاف 
����ض���ري ب���ن���ي ي���ا����س اأك������ر دل���ي���ل ب����اأن 
الت�ضامح يف دول��ة الإم��ارات كان نهج 
الدولة منذ قرون م�ضت، واأن تاريخ 
الإمارات ي�ضهد على ذلك، كما تروي 
باملنطقة  دي��ر  اأول  وح��ج��ارة  ج���دران 
ب��ن��ي ي���ا����س، الذي  يف ج���زي���رة ���ض��ري 
وتتو�ضطه   1992 ع��ام  اكت�ضافه  مت 
كني�ضة مزدانة بالنقو�س والزخارف، 
يتبعها وعلى بعد ب�ضع مئات الأمتار 
ك��ان��ت »ق��الي��ات« ملقام  م��ب��ان �ضغرية 

الرهبان فيها للن�ضك والتعبد.
واأ�ضاف اكت�ضاف دير وكني�ضة جزيرة 
ال�ضيخ  بف�ضل  ج��اء  ي��ا���س  بني  �ضري 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 

اهلل ث�����راه، ال����ذي وج����ه ب��ت��وف��ري كل 
الدقيق  العلمي  للتنقيب  الإمكانات 
عن هذا الأثر، واحلفاظ عليه ليكون 
و���ض��ي��اح��ي��اً تفخر به  ت��اري��خ��ي��اً  رم����زاً 

الإمارات.
ال��ت�����ض��ام��ح ق���ال���ت هالة  وع�����ن ق���ي���م 
حممد: الت�ضامح هو �ضيمة من �ضيم 
الكرام واأهل المارات اأهل كرم وجود 
ولهذا ترى الت�ضامح بني اأهلها �ضيئا 

طبيعيا ومعتادا ،
الت�ضامح  بلد  الإم���ارات  اأن  واأ�ضافت 
د���ض��ت��وره��ا، حيث  ب��ذل��ك  ي�ضهد  ك��م��ا 
والحرام  واحلرية  امل�ضاواة  ي�ضمن 
وعدم التمييز، واأن الت�ضامح متجذر 
يف ال�ضخ�ضية الإماراتية ويف مكونات 
املغفور  نهج  الإماراتي، وهو  املجتمع 
له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، قبل تاأ�ضي�س الحتاد 

على  والق�ضاء  املجتمعات؛  ومتا�ضك 
اخلالفات بني الأفراد واجلماعات.

وعن اأهمية الت�ضامح قال علي عبيد: 
جوانب  م��ن  العديد  يف  جلّية  تظهر 
احلياة املختلفة، حيث يزيد التكافل 
اأف��راد املجتمع، وهذا ما يتحقق  بني 
ع��ل��ى اأر������س الإم�������ارات وي��ب��ع��ث على 
ن�ضبة  يقلل  مم��ا  بال�ضعادة،  ال�ضعور 
اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  وال��ت��وت��ر  الع�ضبّية 
انت�ضار اجلرمية والعنف يف املجتمع، 
املجتمع  ي��ب��ن��ي  اأّن�����ه  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
، وي��ج��ع��ل��ه ي���زده���ر م���ن خ����الل فتح 
اآف��اق ال�ضعادة واحل��ّب بني الأف���راد ، 

وتقوية 
ويزيد  الج���ت���م���اع���ّي���ة،  ال����ع����الق����ات 
حت�ضر املجتمع ويوحده، كما اأّنه من 
الأع��م��ال ال��ت��ي ي��وؤج��ر الإن�����ض��ان على 
وترفع   ، القلوب  تنقي  كونها  فعلها 

البع�س طاملا يوجد الت�ضامح بينهم.
ول����ق����د و�����ض����ان����ا ال����ر�����ض����ول ال���ك���رمي 
بالت�ضامح، وذكره يف اأكرث من مو�ضع 
كان  والر�ضول  النبوية،  الأحاديث  يف 
م��ت�����ض��احًم��ا، ل���ذل���ك ي��ج��ب ع��ل��ى كل 
امل�ضلم  وي��ث��اب  يتبعوه  اأن  امل�ضلمني 
ق���ال اهلل تبارك  اأت��ب��اع��ه ،وق����د  ع��ل��ى 
�َضالٌم  َوُق���ْل  َعْنُهْم  َفْح  َفا�ضْ وت��ع��اىل: 

َف�َضْوَف َيْعلَُموَن
وا�ضتطرد قائال: الكثري من ال�ضور 
ال��ت��ي ���ض��ام��ح ف��ي��ه��ا ر���ض��ول��ن��ا الكرمي 
واعتدى  ع��م��ن ظ��ل��م��ه  ب��ه��ا  و���ض��ف��ح 
اإخراجه  على  عمل  من  وعلى  عليه، 
من دارة ومن بالده، وعلى من ابتغى 
بالكذب،  ات��ه��م��ه  م���ن  وع���ل���ى  ق��ت��ل��ه، 
واأدعى اأنه جمنون ول يجب لأحد اأن 
ي�ضدقه، وقد �ضاحمهم وعفى عنهم، 
وطلب من اهلل اأن يهيدهم اأو يوؤمنوا 

وبعده حيث امتدت الأيادي البي�ضاء 
داخل  اجلميع  اإىل  الإم����ارات  ل��دول��ة 
�ضار  نهجه  وعلى  وخارجها،  ال��دول��ة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  اأبناوؤه 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ذاكرة  اأن  كما  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
بق�ض�س  مملوءة  الإم��ارات��ي  ال�ضعب 

الت�ضامح واملحبة. 
حممد  الت�ضامح  تعريف  ع��ن  وق���ال 
اأ�ضله  اللغة  الت�ضامح يف  الأحمدي:  
عند  العفو  يعني  مفهوٌم  وهو  �َضَمَح، 
بالإ�ضاءة؛  الإ�ضاءة  رد  وعدم  املقدرة؛ 
وال�ضمو  ال�����ض��غ��ائ��ر؛  ع���ن  وال���رف���ع 
بالنف�س اإىل مرتبة اأخالقية عالية؛ 
اجتماعي؛  اأخ����الق����ي  م��ف��ه��وم  ف��ه��و 
يطبق يف الإمارات باقتدار و دعا اإليه 
كافة الر�ضل والأنبياء وامل�ضلحني؛ ملا 
له من اأهمية كرى يف حتقيق وحدة 

من  وه���و  امل���رات���ب،  لأع��ل��ى  �ضاحبها 
املناعي،  اجل��ه��از  تقوي  التي  الأم���ور 
الدماغ  ت��ل��ف خ���الي���ا  ن�����ض��ب��ة  وت��ق��ل��ل 

الع�ضبّية.
الدين  يف  ال��ت�����ض��ام��ح  اأه���م���ي���ة  وع����ن 
عبد  حممد  ال�ضيخ  ق��ال   الإ�ضالمي 
اأكرث  اإن دين الإ�ضالم من  الرحمن: 
على  حتثنا  التي  ال�ضماوية  الأدي���ان 
اإن�ضانية  قيمة  م��ن  ل��ه  مل��ا  الت�ضامح، 
اجتماعية،  وقيمة  اأخالقية،  وقيمة 
اآي����ات يف ال���ق���راآن الكرمي،  وق���د ج���اء 
التي  النبوية  الأحاديث  والكثري من 
ت��ن�����س ع��ل��ى ال��ت�����ض��ام��ح، وذل�����ك لأن 
ال��ت�����ض��ام��ح ه���و ن���وع م���ن اإر����ض���اء اهلل 
��ا يعتر نوعا  ت��ب��ارك وت��ع��اىل، واأي�����ضً
ويجعل  املجتمع،  ن�ضر اخلري يف  من 
على  تعي�س  ال��ت��ي  الأج��ن��ا���س  ج��م��ي��ع 
���ض��الم م��ع بع�ضها  وج���ه الأر������س يف 

باهلل ويتقربوا له هم وذريتهم، 
ف��ر���ض��ول��ن��ا ال���ك���رمي ه���و ق�����دوة لكل 
امل�ضلمني واجب علينا اأن نتبعه يف كل 
�ضيء، واأن نفعل كما كان يفعل حتى 
نفلح يف حياتنا، وحتى نك�ضب الدنيا 
والآخ�������رة. ول ي��ت��وق��ف الإ����ض���الم يف 
بهم  ورحمته  الآخرين  مع  ت�ضاحمه 
الإن�ضان فقط بل ميتد لي�ضمل  على 

احليوان والنبات والكون كله.
اأ�ضتاذ  العطية  �ضيد  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
هذه  الت�ضامح  ثقافة  اإن  الج��ت��م��اع: 
ميكن تر�ضيخها يف نفو�س الأفراد من 
واملدر�ضية  الأ�ضرية  التن�ضئة  خ��الل 
تربية  م�ضوؤولية  عليهما  يقع  والتي 
وت��وج��ي��ه واإر����ض���اده وت��ر���ض��ي��خ املحبة 
وال��ت��ف��اع��ل ب���ني الأف������راد ف��م��ن جهة 
التن�ضئة الأ�ضرية التي تعد اول خلية 
اجتماعية ثقافية نف�ضية تعمل على 

اىل  الن�ضاأ  منذ  الفرد  وتربية  تنمية 
تعر�ضها  ع��ن  ف�ضال  امل��راه��ق��ة،  �ضن 
ك��ان لها دور  انها  ال  ال��ك��وارث  لتلك 
مهما يف تر�ضيخ وتنمية القيم املحبة 
وال��ت�����ض��ام��ح ب��ني اف���رده���ا، وذل���ك لن 
من  الت�ضامح  ق��ي��م  يتك�ضب  ال��ط��ف��ل 
املحيط الذي يعي�س منه مبعنى على 
عالقاتهما  يف  ي��ك��ون��ا  اأن  ال��وال��دي��ن 
على  مبنية  والثقافية  الجتماعية 
فيما  وال��ت��ع��اون  والح����رام  الت�ضاور 
اأ�ضدقائهم  او  اأقاربهم  وب��ني  بينهم 
والكراهية يف  اإث��ارة احلقد  بدل من 

عالقاتهم الجتماعية.
على  تعمل  الت�ضامح  ثقافة  واأ���ض��اف 
خلق وعي ثقايف اجتماعي للعالقات 
التعاون  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
والتبادل بني الف��راد، اإذ اإن العالقة 
الجتماعية التي حتدث بني الأفراد 
واملركز  املكانة  من��ط  ح�ضب  تختلف 
وكذلك  املعرفية  والثقافة  وال�ضهادة 
كما  فالثقافة  ال��دي��ن،  من��ط  ح�ضب 
باأنها  الن��روب��ول��وج��ي��ون  ت�����ض��وره��ا 
ك����ل ال���ق���ي���م وامل�����ع�����اين وامل���ع���ت���ق���دات 
يكت�ضبها  وال����ق����وان����ني  وال������ع������ادات 
به  التي حتيط  م��ن اجلماعة  ال��ف��رد 
واملجتمع الذي يعي�س فيه، ومن هنا 
الت�ضامح هو �ضلوك �ضخ�ضي  جنداأن 
ي�����ض��در م���ن ق��ب��ل الفرد  اج��ت��م��اع��ي 
حقوق  ع��ل��ى  ه��ج��وم  اأي  وق����وع  دون 
الفرد  ا�ضتعداد  مبعنى  الآخ��ر  الفرد 
التعبري  اإم��ك��ان��ي��ة  الآخ����ر  ي���رك  اأن 
اأف��ك��اره وثقافة ول ميكن  عن حرية 

خمالفته والت�ضدي له.
وا����ض���ت���ط���رد ق����ائ����ال: ال���ت�������ض���ام���ح اأن 
والتعاون  وامل���ح���ب���ة  ال�����ت�����اآزر  حت���ق���ق 
ك���م���ا تعمل  والأل�����ف�����ة والن�������ض���ج���ام، 
م�ضاعد  ع���ل���ى  ال���ت�������ض���ام���ح  ف�����ض��ي��ل��ة 
من  للم�ضوؤولية  التحمل  يف  ال��ف��رد 
احلياة  م�ضاكل  بوجه  ال��وق��وف  اأج��ل 
م�ضاعر  تنمي  اإن��ه��ا  اإذ  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الإح�ضا�س الجتماعي باملجتمع. واإن 
ح�ضول خلل يف طبيعة قيم امل�ضاحمة 
تكوين  اإىل  ���ض��ي��وؤدي  الأف������راد  ل���دى 
فاإن  امل�ضطربة، وبالتايل  ال�ضخ�ضية 
بنيتها  ت�ضبح  امل�ضطربة  ال�ضخ�ضية 
اأكرث تفككا وا�ضتعدادا لت�ضرب القيم 
وذلك  وال�ضلبية،  ال��واف��دة  الأجنبية 
التذبذب  اإىل حالة من  بدوره يوؤدي 
وهذا  الثقايف  النتماء  م�ضتوى  على 
ال���و����ض���ع رمب�����ا ي���ق���ود ���ض��اح��ب��ه اإىل 
وبالتايل  جم��ت��م��ع��ه  ع���ن  الن����ع����زال 
ي�ضبح مغرباً عن واقعه الجتماعي 

والديني والثقايف.

علي اأحمد: ن�شعر باالأمن واال�شتقرار النف�شي على اأر�ض االمارات احلبيبة 
�شهام ميخائيل: اجلميع على اأر�شها ي�شعرون بالت�شامح والقانون هو الفي�شل بينهم 

حنا بطر�ض ما يحدث يف االإمارات ظاهرة فريدة الأن قيم الت�شامح تطبق على اأرا�شيها بامتياز
هالة حممد: امتدت االأيادي البي�شاء لدولة االإمارات اإىل اجلميع داخل الدولة وخارجها

حممد االأحمدي:الت�شامح يف اللغة اأ�شله �َشَمَح، وهو مفهوٌم يعني العفو عند املقدرة
علي عبيد: يزيد التكافل بني اأفراد املجتمع، وهذا ما يتحقق على اأر�ض االإمارات

حممد عبد الرحمن: ال يتوقف االإ�شالم يف ت�شاحمه على االإن�شان فقط بل ميتد لي�شمل احليوان والنبات
�شيد العطية: الطفل يكت�شب قيم الت�شامح من املحيط الذي يعي�ض فيه
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اأحمد الطيب.. اإمام الو�صطية والت�صامح
•• اأبوظبي-وام: 

يعتر الإمام الأكر ال�ضيخ الدكتور اأحمد الطيب، �ضيخ الأزهر ال�ضريف، 
نا�ضروا  الذين  علمائها  واأ�ضهر  الإ�ضالمية  الدينية  القيادات  اأب��رز  اأحد 
وجه  يف  والو�ضطية  الت�ضامح  راي��ة  ورف��ع��وا  العادلة  الإن�ضانية  الق�ضايا 

دعوات النعزال والتطرف على م�ضتوى العامل.
يف  الأزه����ر  اجل��ام��ع  م�ضيخة  توليه  منذ  الأك���ر  الإم����ام  ف�ضيلة  ول��ع��ب 
ب��ارزا يف دفع م�ضرية احل��وار بني الأدي��ان ومد ج�ضور  عام 2010 دورا 
مفاهيم  وتعزيز  وال��غ��رب،  ال�ضرق  يف  املجتمعات  بني  واحل��وار  التوا�ضل 

التعاي�س ال�ضلمي وقبول الآخر.
وعر م�ضريته املليئة بالعطاء لعب ف�ضيلة الإم��ام الأك��ر دورا ب��ارزا يف 
الإ���ض��الم��ي واإعادة  ال��ع��امل  ب��ل��دان  اإذاب���ة الحتقان الطائفي يف ع��دد م��ن 

القومية،  الإ�ضالمية  الأ�ض�س  على  »الآخ���ر«  ب�  امل�ضلمني  عالقة  �ضياغة 
التي توؤكد حتمية احرام اأتباع الأدي��ان ال�ضماوية الأخ��رى، حيث يوؤكد 
ف�ضيلته اأن ما يفرق الأزهر عن اأي جامعة اأخرى هي الر�ضالة التي يقوم 

بها يف ن�ضر الوعي الديني واملجتمعي.
اأنه �ضاحب فكر تنويري ومعتدل، ل  ويعرف عن ف�ضيلة الإمام الأكر 
اإىل الت�ضدد ول يغايل يف الدين، بل يف�ضل الو�ضطية التي يراها  مييل 
ياأتي موقفه احلا�ضم الذي  اأف�ضل ما مييز الدين الإ�ضالمي، ومن هنا 
اأو  اأو مذهبية  اأي دعوى دينية  اآخ��ر، حتت  اأي  اإنكار الآخ��ر؛  يرف�س فيه 

عرقية، ويراه لي�س من الإ�ضالم يف �ضيء.
ويتمتع ف�ضيلة الإمام الأكر بعلم غزير وا�ضع وثقافة رفيعة، وهذا لي�س 
التي ح�ضل  »ال�ضوربون«،  الأزه��ر وتعلم يف  مب�ضتغرب على من تربى يف 
منها على الدكتوراه يف العقيدة الإ�ضالمية، بعد اأن تتلمذ فيها على اأيدي 

اأعرق اأ�ضاتذتها الذين اأ�ضادوا بداأبه ومثابرته وتفوقه، وت�ضديه لدرا�ضة 
مو�ضوعات �ضائكة ل يقوم بها اإل من اأوتي عزما واإرادة ورغبة متاأججة 
اأحمد  اأح��م��د حممد  الدكتور  الأك���ر  الإم���ام  ف�ضيلة  وي��ت��وىل  العلم.  يف 
رئا�ضة  يتوىل  كما   ،2010 ع��ام  منذ  الأزه���ر  اجلامع  م�ضيخة  الطيب، 
جممع البحوث الإ�ضالمية، وقد كان قبلها مفتيا للجمهورية، ثم رئي�ضا 
امل�ضلمني  حكماء  جمل�س  م��ن  ك��ال  حاليا  ي��راأ���س  فيما  الأزه����ر،  جلامعة 

ومقره اأبوظبي، وجلنة حوار الأديان بالأزهر.
املوؤلفات  العربية والعاملية بع�ضرات  املكتبة  الأكر  الإمام  واأثرى ف�ضيلة 
يتحدث  اأن��ه  كما  الإ�ضالمي،  الت�ضوف  ويف  وال�ضريعة  الفقه  يف  القيمة 
اللغتني الفرن�ضية والإجنليزية بطالقة، وقد كان له الف�ضل يف ترجمة 

عدد من املراجع الفرن�ضية الهامة اإىل اللغة العربية.
ومنها  الدولية  امل��وؤمت��رات  العديد من  الأزه���ر يف  �ضيخ  ف�ضيلة  و���ض��ارك 

امللتقى الدويل التا�ضع ع�ضر من اأجل ال�ضالم بفرن�ضا، واملوؤمتر الإ�ضالمي 
الدويل حول حقيقة الإ�ضالم ودوره يف املجتمع املعا�ضر، وموؤمتر القمة 
هارفارد،  وجامعة  نيويورك  يف  املنعقد  الأدي���ان  بني  املتبادل  ل��الح��رام 
وموؤمتر الأديان والثقافات »�ضجاعة الإن�ضانية احلديثة« والذي نظمته 
اإحدى اجلامعات باإيطاليا، وموؤمتر الثقافة والأديان يف منطقة البحر 
املتو�ضط والذي نظمته اجلامعة الثالثة بروما، واملوؤمتر العاملي لعلماء 

امل�ضلمني باإندوني�ضيا حتت �ضعار »رفع راية الإ�ضالم رحمة للعاملني.
ويتمتع الإمام الأكر بع�ضوية العديد من الهيئات العلمية منها اجلمعية 
الفل�ضفية امل�ضرية واملجل�س الأعلى لل�ضوؤون الإ�ضالمية، وجممع البحوث 
الإ�ضالمية، واللجنة الدينية باحتاد الإذاعة والتليفزيون، ومقرر جلنة 
مراجعة واإعداد معايري الربية بوزارة الربية والتعليم، واأخريا ع�ضو 

اأكادميية موؤ�ض�ضة اآل البيت امللكية للفكر الإ�ضالمي.

بح�صور عبداهلل بن زايد .. �صيخ الأزهر وبابا الكني�صة الكاثوليكية يزوران جامع ال�صيخ زايد الكبري
•• اأبوظبي -وام:

الدكتور  الأك��ر  الإم���ام  ف�ضيلة  زار 
رئي�س  الأزه����ر  �ضيخ  الطيب  اأح��م��د 
وقدا�ضة  امل�ضلمني  ح��ك��م��اء  جمل�س 
الكني�ضة  ب���اب���ا  ف��رن�����ض��ي�����س  ال���ب���اب���ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ج��ام��ع ال�����ض��ي��خ زايد 
اأب��وظ��ب��ي ���ض��م��ن جدول  ال��ك��ب��ري يف 
امل�ضركة  التاريخية  الزيارة  اأعمال 
دول����ة  اإىل  ال���ك���ب���ريي���ن  ل��ل��ق��ط��ب��ني 
ا�ضم  حت��ت  معا  ولقائهما  الإم����ارات 
رافق  الإن�����ض��ان��ي��ة.  الأخ�����وة  “لقاء 
ف�ضيلة الأمام الأكر وقدا�ضة البابا 
فرن�ضي�س خالل الزيارة �ضمو ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د 
ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل���� “عام 
الأمام  ف�ضيلة  وجت���ول  الت�ضامح«. 
البابا  وقدا�ضة  الأزه��ر  �ضيخ  الأك��ر 
فرن�ضي�س والوفد املرافق له بقاعات 
اجل��ام��ع وت��ع��رف��وا م��ن خ���الل اأحد 
اجلامع  يف  الثقافيني  الأخ�ضائيني 
احل�ضارية  اجل���ام���ع  ر����ض���ال���ة  ع��ل��ى 
والت�ضامح  ل��ل��ت��ع��اي�����س  ال����داع����ي����ة 
والنفتاح والدور الكبري الذي يقوم 
الكبري  زاي��د  ال�ضيخ  به مركز جامع 
الإ�ضالمية  بالثقافة  ال��ت��ع��ري��ف  يف 
ال�������ض���م���ح���ة وت�����ع�����زي�����ز ال����ت����وا�����ض����ل 

اأ�ضهم يف  اإرثه ونهجه احلكيم الذي 
تعزيز الثقافة والت�ضامح والتعاي�س 
وال�ضالم بني خمتلف �ضعوب العامل. 
التاريخية مع  الزيارة  تتزامن هذه 
الإن�ضانية  ل��الأخ��وة  العاملي  امل��وؤمت��ر 
الذي نظمه جمل�س حكماء امل�ضلمني 
يف اأبوظبي بح�ضور 700 �ضخ�ضية 
وممثلي  ال��ف��ك��ري��ة  ال���ق���ي���ادات  م���ن 
اأن��ح��اء العامل  الأدي����ان م��ن خمتلف 
م����ا ي��ج��ع��ل��ه ال��ت��ج��م��ع الأك�������ر من 
الواقع  وي��رج��م  املنطقة  يف  ن��وع��ه 
والتعاي�س  ال��ت�����ض��ام��ح  م��ن  ال��ي��وم��ي 
والعقائد  الأدي��������ان  ب���ني  ال�����ض��ل��م��ي 
املختلفة الذي تعي�ضه دولة الإمارات 

مم��ار���ض��ة ال�����ض��ع��ائ��ر ال��دي��ن��ي��ة حيث 
كاثوليكية  ك��ن��ي�����ض��ة  اأول  ت��اأ���ض�����ض��ت 
اأب��وظ��ب��ي، كما  1965 يف  فيها ع��ام 
ب��ق��اي��ا كني�ضة  الآث������ار  ع��ل��م��اء  وج����د 
يا�س  بني  �ضري  ج��زي��رة  على  ودي���ر 
ال�ضابع  القرن  اإىل  تاريخهما  يرجع 
ال�ضيخ  ج��ام��ع  اأن  ي��ذك��ر  امل���ي���الدي. 
زاي���د ال��ك��ب��ري ي��ع��د واح����دا م��ن اأكر 
اأعمال  ال��ع��امل، وك��ان��ت  امل�����ض��اج��د يف 
 ،1996 بنائه قد بداأت يف نوفمر 
الداخلية لل�ضالة  وافتتحت قاعاته 
لأول مرة خالل عيد الأ�ضحى عام 
2007. ويحظى جامع ال�ضيخ زايد 
الكبري التابع لوزارة �ضوؤون الرئا�ضة 

الثقافات  خمتلف  ب��ني  احل�����ض��اري 
بالإ�ضافة  ال��ع��امل  ح���ول  وال�����ض��ع��وب 
اجلامع  جماليات  على  التعرف  اإىل 
الإ�ضالمية  ال��ع��م��ارة  ف��ن��ون  وب��دي��ع 
التي جتلت بو�ضوح يف جميع زواياه 
وم���ا ي��ح��وي��ه م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات فريدة 
ال�ضرح  تاأ�ضي�س  ت��اري��خ  اإىل  اإ�ضافة 
ال���ك���ب���ري. ك��م��ا زار ف�����ض��ي��ل��ة الإم�����ام 
الطيب  اأح����م����د  ال���دك���ت���ور  الأك�������ر 
حكماء  جمل�س  رئي�س  الأزه���ر  �ضيخ 
فرن�ضي�س  البابا  وقدا�ضة  امل�ضلمني 
�ضريح  الكاثوليكية  الكني�ضة  ب��اب��ا 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” م�ضتذكرين 

باحت�ضانها اأكرث من 200 جن�ضية 
ميار�ضون  العامل،  دول  خمتلف  من 
واأمان.  الدينية يف حرية  �ضعائرهم 
رئي�ضية  حم��اور   3 امل��وؤمت��ر  وناق�س 
امل�����ض��رك��ة لتحقيق  امل�����ض��وؤول��ي��ة  ه��ي 
الأخوة الإن�ضانية و احلوار من اأجل 
التقدم ال�ضلمي و�ضبل حتقيق تعاون 
امل�ضركة يف  القيم  يعزز من  اأف�ضل 
امل�ضركة  ال��زي��ارة  وت��اأت��ي  امل�ضتقبل. 
فرن�ضي�س  وال��ب��اب��ا  الأك����ر  ل���الإم���ام 
الت�ضامح  عام  بدايات  مع  بالتزامن 
التي  الإم������ارات  دول����ة  يف   2019
التعاي�س  من  عريق  بتاريخ  حتظى 
وحرية  الأدي��������ان  ب���ني  وال��ت�����ض��ام��ح 

ال�ضيخ  �ضمو  م��ن  ومتابعة  ب��رع��اي��ة 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ض��ور 
ال��وزراء وزي��ر �ضوؤون  رئي�س جمل�س 
نواة  ليكون  املركز  وتاأ�ض�س  الرئا�ضة 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  الثقافية  للحركة 
تتمحور حول اجلامع انطالقا من 
ال��ق��ي��م��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة التي 
ت��ع��ر ع���ن امل��ف��اه��ي��م وال���ق���ي���م التي 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  ر�ضخها 
�ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
الوجدان  امل��ت��ج��ذرة يف  ال��ق��ي��م  ت��ل��ك 
والوعي والتي ت�ضكل امتدادا للهوية 
الوطنية امل�ضتلهمة من تعاليم ديننا 

احلنيف.

بابا الكني�شة الكاثوليكية و�شيخ االأزهر يف االإمارات موطن الت�شامح 

الزيارة التاريخية تاأكيد على نهج الت�صامح والو�صطية الذي تنتهجه الإمارات
الت�شامح عمل موؤ�ش�شي م�شتدام يف االإمارات

•• عجمان – الفجر: 

تعد الزيارة التاريخية التي ت�ضهدها 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
البابا فرن�ضي�س،  وا�ضتقبالها قدا�ضة 
وف�ضيلة  الكاثوليكية،  الكني�ضة  بابا 
الإمام  الأكر الدكتور اأحمد الطيب 
���ض��ي��خ الأزه���������ر، ت����اأك����ي����داً ع���ل���ى نهج 
تنتهجه  ال��ذي  والو�ضطية  الت�ضامح 
الوالد  ر�ضخه  ثابت  كنهج  الإم���ارات 
ب���ن �ضلطان  ال�����ض��ي��خ زاي����د  امل��وؤ���ض�����س 
وللزيارة  ث��راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
تتزامن  اأنها  ل�ضيما  خا�ضة  اأهمية 
الت�ضامح يف  ع��ام   2019 ال��ع��ام  م��ع 

دولة الإمارات.
ويقول حممد �ضامل عالوي: توؤ�ضر 
بابا  فرن�ضي�س،  البابا  قدا�ضة  زي��ارة 
وف�ضيلة  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  ال��ك��ن��ي�����ض��ة 
اإىل دول���ة  امل��رت��ق��ب��ة  ���ض��ي��خ الأزه�������ر 
والذي  الثابت  النهج  اإىل  الإم����ارات 
زايد  ال�ضيخ  املوؤ�ض�س  ال��وال��د  ر�ضخه 
ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ي��رح��م��ه اهلل 
ن��ح��و الن��ف��ت��اح ع��ل��ى الآخ�����ر وتقبل 
واللغة،  اللون،  حيث  من  الختالف 

فرن�ضي�س و�ضيخ الأزهر ال�ضريف هي 
اإ�ضارة قوية اإىل اجلميع باأن الدولة 
املوؤ�ض�س  ال��ق��ائ��د  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت�����ض��ري 
جزءاً  الت�ضامح  وجعل  النفتاح  نحو 
مهمة  وقيمة  اليومية  حياتنا  م��ن 
نعمل على ترجمتها. فكل من يزور 
اأر�س  ق��دم��اه  تطاأ  اأن  ومنذ  ال��دول��ة 
الراقي  التعامل  اأ�ضلوب  يجد  املطار 
اإذا ك���ان���وا من  ال�����زوار وخ��ا���ض��ة  م���ع 
اأو اأ�ضحاب الهمم، اأو كبار  العائالت 
والرعاية  اله��ت��م��ام  ف��ت��ج��د  ال�����ض��ن، 
امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي جت��ع��ل اجل��م��ي��ع يقع 
الدولة  يف  اأع��ي�����س  ف��اأن��ا  ع�ضقها.  يف 
م��ن��ذ اأك����رث م��ن خ��م�����س ���ض��ن��وات ومل 
على  ب��ل  م��غ��رب  باأنني  ي��وم��اً  اأ�ضعر 
العك�س اأ�ضعر وكاأنني يف وطني وذلك 
مل���ا األق���ي���ه م���ن ط��ي��ب امل��ع��ام��ل��ة من 
الدوائر  وخمتلف  ال��دول��ة  مواطني 
�ضخ�س  لأي  تفريق  دون  احلكومية 

ب�ضبب لونه، اأودينه. 
اأجمل  اإن  ع��م��رو،  حم��م��ود  وي�ضيف 
اعتمادها عدداً  ه��و  الإم����ارات  م��ا يف 
الت�ضامح  اأهمها  والقيم  املبادئ  من 
و�ضتمثل  الآخ���ر،  وتقبل  والع��ت��دال 

ونظمها والعمل حتت مظلتها ب�ضكل 
���ض��ل�����س، ك��م��ا ت��ع��زز ال���زي���ارة وجت�ضد 
روح الت�ضامح بني الأديان، يف الوقت 
الذي  ترحب فيه الدولة دائما بقادة 
الأديان ومن ثم فاإن زيارة البابا تعد 

تتويجا لهذه اجلهود. 
واملتاأمل يف توقيت هذه الزيارة يجد 
اأنها تاأتي خالل العام 2019 والذي 
اأعلنته الدولة عاماً للت�ضامح،  حيث 
توؤكد قيادة الدولة اأن قيمة الت�ضامح 
وذلك  تعد عماًل موؤ�ض�ضياً م�ضتداماً 
من خالل جمموعة من الت�ضريعات 
قيمة  ت���ع���م���ق  ال����ت����ي  وال�������ض���ي���ا����ض���ات 

وال�����دي�����ن وغ�����ريه�����ا، وت�����وؤك�����د تلك 
ن�ضر  ال��دول��ة يف  ال��زي��ارة على مكانة 
مفاهيم الت�ضامح واملحبة بني النا�س 
خالل  وم��ن  العاملي،  ال�ضعيد  وعلى 
يعي�س  م��ن  جميع  ف���اإن  مالحظاتي 
يف ال��دول��ة يعترها وط��ن��ه ال���ذي ل 
مل��ا يجده ويلم�ضه  ن��ظ��راً  غنى ع��ن��ه،  
يف حياته اليومية ومنها قيم العدل، 
تتجلى  والتي  والت�ضامن   ، امل�ضاواة، 

يف خمتلف اأنحاء احلياة. 
ال�200  ق���راب���ة  ال���دول���ة  يف  ي��ع��ي�����س 
جن�ضية يف تناغم فريد يعك�س مدى 
ان�ضجام املقيمني مع قوانني الدولة 

ال��ت�����ض��ام��ح واحل������وار وت��ق��ب��ل الآخ����ر 
والنفتاح على الثقافات املختلفة. 

م��ن جانبه ي��وؤك��د اأح��م��د ع��رف��ات اأن 
املتاأمل يف حياة القائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ 
زاي����د، ي��ج��ده��ا م��ع��ززة ب��ق��ي��م املحبة 
والتعاي�س،  والو�ضطية  والت�ضامح، 
حم�ضورة  الف�ضائل  ه��ذه  تكن  ومل 
يف حدود الدولة وح�ضب، واإمنا كانت 
اأي�ضاً ر�ضالة اإن�ضانية و�ضلت اإىل دول 
العامل قاطبة، ما جعل الإمارات تعد 
م��وئ��اًل لأج��ن��ا���س �ضتى م��ن خمتلف 
ل��ي��ع��ي�����ض��وا فيها  ال���دن���ي���ا؛  اأ����ض���ق���اع 
ب��اأم��ن و���ض��الم وم���ودة، وزي���ارة البابا 

اأخرى  ل��ل��دول��ة فر�ضة  ال��ب��اب��ا  زي���ارة 
للتاأكيد على تلك املبادئ التي توؤمن 
وبالرجوع  وت��ط��ب��ق��ه��ا،  ال���دول���ة  ب��ه��ا 
الدولة  اأن  جن��د  ق��ل��ي��اًل  ال����وراء  اإىل 
ا����ض���ت���ح���دث���ت م��ن�����ض��ب وزي������ر دول����ة 
للت�ضامح لأول مرة يف دولة الإمارات 
اأ�ضحاب  وتاأكيد   2016 فراير  يف 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��وخ ع��ل��ى اأن����ه ل مكان 
ل��ل��ك��راه��ي��ة يف دول����ة الإم��������ارات، ول 
اأ�ضكال  م���ن  ���ض��ك��ل  اأي  ت��ق��ب��ل  مي��ك��ن 
التمييز بني اأي �ضخ�س يقيم عليها، 
اأن  ذل����ك  ف��ي��ه��ا.  م���واط���ن���اً  ي���ك���ون  اأو 
اليوم  وليدة  لي�ضت  الت�ضامح  ثقافة 
يف جمتمع دول���ة الإم�����ارات، ب��ل هي 
املنطقة  ���ض��ائ��دة يف  ل��ث��ق��اف��ة  ام���ت���داد 
منذ القدم، كما اأن الدولة ت�ضعى مع 
تلك الزيارة لبناء مزيد من اجل�ضور 
م��ع الآخ��ري��ن وك�ضر اجل���دران التي 

يحاول البع�س اإقامتها.  
باأنه  امل�ضركة  ال��زي��ارة  تلك  وت��وؤك��د 
للدولة  خا�ضة  اأه��م��ي��ة  لها  �ضيكون 
بعام   2019 خ���الل  الح��ت��ف��ال  م��ع 
الت�ضامح، مما يوؤكد دورها يف ت�ضجيع 

ال�ضتقرار والزدهار يف املنطقة.

�صيف بدر القبي�صي: زيارة البابا فرن�صي�س اإىل الإمارات تاأكيد لريادة الإمارات بحمل م�صعل ال�صالم واملحبة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأكد �ضعادة �ضيف بدر القبي�ضي املدير 
ال���ع���ام ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي اأن 
الكني�ضة  بابا  فرن�ضي�س  البابا  زي��ارة 
تاأكيد  الإم������ارات  اإىل  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
ودللة وا�ضحة على اأن الإمارات دولة 
رائدة يف حمل م�ضعل ال�ضالم واملحبة 
يف العامل، حيث متثل الزيارة لأكر 
رم���ز دي��ن��ي يف ال��ع��امل اأن الإم�����ارات 
اأر���ض��ا خ�ضبة للقاء  ت��زال  كانت وم��ا 
الأديان وحوار احل�ضارات والعقائد، 
والوطن الذي ت�ضع منه قيم ال�ضالم 
الإن�ضان  وت��ق��ب��ل  الآخ����ر  واح�����رام   ،

والتع�ضب.
وت��اب��ع ���ض��ع��ادت��ه: اإن دول���ة الإم����ارات 
املوؤ�ض�س  املتحدة ومنذ عهد  العربية 
�ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
على  قامت  الطاهر  ث��راه  اهلل  طيب 
قيم  واأرك���ان من  ال�ضالم،  اأ�ض�س من 
الإن�ضانية العليا والتي اأهلتها لتكون 
العاملي  ال�����ض��الم  لإر�����ض����اء  م��ن��ط��ل��ق��ا 
الإمارات  ت��زال  اأرك��ان��ه، وم��ا  وتثبيت 
والإن�ضاين  احل��ك��ي��م  ال��ن��ه��ج  ت��ن��ت��ه��ج 
ل�ضاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل.
واأ����ض���اف ���ض��ع��ادت��ه اإن ت��زام��ن زي���ارة 

لهذا  ���ض��ع��اره��ا  وق���د جت�ضد  ال��ع��امل، 
موؤمتر  احت�ضانها  خ��الل  من  العام 
حوار الأديان وذلك ا�ضتكمال مل�ضرية 
ال��ع��ط��اء وال��ت�����ض��ام��ح واخل�����ري التي 
ا�ضتقبال  اإن  كما   ، ال��دول��ة  تنتهجها 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د بن 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
وطننا  مكانة  يعزز  فرن�ضي�س  للبابا 
اأ���ض��م��ى القيم  ك���دول���ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى 
وتوا�ضل  ولت�ضتكمل   ، املبادئ  واأنبل 
بذور  زرع  يف  م�����ض��ريت��ه��ا  الإم��������ارات 
ال���ع���امل وجمع  اخل���ري وال�����ض��الم يف 
من  ُتعلي  قيمة  على  الب�ضرية  �ضمل 

واحرامه كونه اإن�ضانا بغ�س النظر 
عن دينه اأو معتقده وتوجهه.

للقاء  اأب��وظ��ب��ي  احت�ضان  اأن  واأ���ض��ار 
القمة بني بابا الكني�ضة الكاثوليكية 
وبني ف�ضيلة الإمام الأكر الدكتور 
ال�ضريف  الأزهر  اأحمد الطيب �ضيخ 
ي����ج����دد الأم���������ل ب���ت���الق���ي الأدي���������ان  
والعقائد، وتوا�ضل الأفكار ال�ضاعية 
ال���ع���امل،  يف  ال�������ض���الم  اإح��������الل  اإىل 
م�ضعى  ع���ل���ى  وا�����ض����ح����ة  ودللت 
و�ضعبا  وح���ك���وم���ة  دول�����ة  الإم���������ارات 
ومتازج  الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ  نحو 
احل�����ض��ارات وال��ع��ق��ائ��د، ون��ب��ذ كافة 
والغلو  والكراهية  التطرف  اأ�ضكال 

ال���ب���اب���ا ف��رن�����ض��ي�����س ل�����الإم�����ارات مع 
ان���ط���الق م���وؤمت���ر ح����وار الأدي������ان يف 
اأبوظبي يجعل من الإم��ارات من�ضة 
، وج�������ض���را تعر  ل��ل��ت�����ض��ام��ح  ع��امل��ي��ة 
امل�ضتنرية  الأف���ك���ار  ك��ل  خ��الل��ه  م��ن 
والعقيدة   ، امل���ع���ت���دل���ة  وال���ق���ي���م   ،
ال��و���ض��ط��ي��ة ال�����ض��م��ح��ة وال��ن��اب��ع��ة من 
روح الأديان ال�ضماوية والتي توؤكدها 
و�ضيا�ضاتها  ممار�ضاتها  يف  الإم���ارات 
وع��الق��ات��ه��ا م��ع ال��ع��امل اأج��م��ع دون 
متييز بني لون اأوعرق اأودين. وقال 
والعتزاز  بالفخر  ن�ضعر  �ضعادته: 
للت�ضامح  ق��ب��ل��ة  الإم����������ارات  ب���ك���ون 
للت�ضامح يف  وزارة  تن�ضئ  دول��ة  واأول 

الأولويات  قمة  يف  وجتعله  الإن�ضان 
كرامته  وت�������ض���ون  واله����ت����م����ام����ات، 

واإن�ضانيته، وم�ضتقبله وا�ضتقراره.

لالإمارات البابا  زيارة  م�صهد  تت�صدر  ر�صائل   7
•• اأبوظبي-وام:

الكني�ضة  ب��اب��ا  فرن�ضي�س  ال��ب��اب��ا  ل��ق��دا���ض��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���زي���ارة  حت��م��ل 
الكاثوليكية لالإمارات كاأول زيارة من نوعها للجزيرة العربية العديد 
الإمارات  دولة  به  الذي ت�ضطلع  ال��دور  الرئي�ضية حول  الر�ضائل  من 
الت�ضامح  ج��ه��ود  ت��ع��زي��ز  يف  امل��ح��ل��ي  وجمتمعها  ال��ر���ض��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا 

والتعاي�س امل�ضرك على م�ضتوى املنطقة والعامل.
وتر�ضد وكالة اأنباء الإم��ارات يف التقرير التايل اأبرز 7 ر�ضائل تبعث 
بها الزيارة التي توؤ�ض�س ملرحلة جديدة يف حوار الأديان والتقريب بني 

احل�ضارات وال�ضعوب.
مكانة عاملية.. تعك�س الزيارة املكانة التي باتت حتتلها دولة الإمارات 
ع��امل��ي��اً، وال��ث��ق��ة ال��دول��ي��ة يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري وت��ق��دمي النموذج 
اأن يحل حم��ل الأط��روح��ات التي �ضكلت  ات��زان��ا وال���ذي ميكن  الأك���رث 
العقدين  خ��الل  العامل  اإىل  تاأثريها  وامتد  املنطقة  يف  للهدم  معوًل 
تاأكيداً  تعد  عاملي  تاأثري  من  به  حتظى  ما  بكل  فالزيارة  الأخ��ريي��ن، 
وا�ضحة باأن ر�ضالة دولة الإم��ارات املبنية على تعزيز معاين التعاي�س 
بني الأدي��ان هي ر�ضالة عاملية. تتويج.. ت�ضكل الزيارة تتويجا جلهود 
الإ�ضالمي، حيث  الدين  �ضماحة  تعزيز  الإم��ارات يف  لدولة  متوا�ضلة 
عمل  اإىل  الفكرية  والنظريات  اجلهود  ماأ�ض�ضة  على  الإم���ارات  عملت 
موؤ�ض�ضي عر عنه الإعالن عن وزارة الت�ضامح - الأول من نوعها على 
م�ضتوى العامل - فيما احت�ضنت ودعمت العديد من املراكز الفكرية 
كهداية ومنتدى تعزيز ال�ضلم وجمل�س حكماء امل�ضلمني ومركز �ضواب 

وغريها من املوؤ�ض�ضات ذات احل�ضور والتاأثري العاملي.
قدمته  فريد  من��وذج  على  ال�ضوء  ال��زي��ارة  وت�ضلط  جمتمعي..  وع��ي 
الإمارات يف بناء جمتمع متما�ضك يف بنيته الداخلية، وحمافظ على 
ال�ضعوب واحل�ضارات  الدينية والثقافية، ومنفتح على جتارب  هويته 
وجهها  التي  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  قدا�ضة  كلمة  وتاأتي  الأخ��رى. 
قال  املجتمعي حيث  ال��وع��ي  ه��ذا  على  لتوؤكد  الإم����ارات  زي��ارت��ه  قبيل 
واللقاء،  التعاي�س  دار  وال�ضالم،  الزده���ار  اأر���س  الإم���ارات   « قدا�ضته: 
حترم  بحرية  والعي�س  للعمل  اآمناً  مكاناً  الكثريون  فيها  يجد  التي 
ب��ارزا يف ت�ضكيل هذا  اأن عوامل عدة لعبت دورا  الختالف«. ول �ضك 
اإىل  اإ�ضافة  كافة،  الب�ضرية  التنمية  بجوانب  الهتمام  ومنها  الوعي 
تاأثري الر�ضائل املبا�ضرة لقيادة الدولة منذ عهد القائد املوؤ�ض�س املغفور 

له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.
الإم��ارات وموقعها كحلقة و�ضل  الزيارة مكانة  تكر�س  حلقة و�ضل.. 
العربية والإ�ضالمية خا�ضة بعد اجلهود  العامل والدول  اأ�ضا�ضية بني 
بجميع  والتمييز  الكراهية  خطابات  ملواجهة  بذلتها  التي  الكبرية 
من  اأك���رث  يف  جناحها  ج��ان��ب  اإىل  ه��ذا  م�����ض��ادره��ا،  وخمتلف  اأ�ضكالها 
منا�ضبة يف جمع خمتلف ممثلي الأديان والطوائف حتت �ضقف واحد 
يف جو من احلوار البناء ملناق�ضة جميع الق�ضايا والتحديات التي تهدد 

م�ضتقبل التعاي�س ال�ضلمي بني ال�ضعوب والدول.
الثقة.. تعك�س الزيارة م�ضتوى الثقة املتبادلة بني الإمارات والكني�ضة 
العامل،  الإ�ضالمية يف  الدينية غري  املراجع  الكاثوليكية وغريها من 
والتي تطورت اإىل م�ضتوى ال�ضراكة ال�ضراتيجية يف �ضبيل تعزيز قيم 
الت�ضامح فيما بينها وخلق  ال�ضعوب ون�ضر قيم  ال�ضلمي بني  التعاي�س 
واملذهبية  الدينية  ال�ضراعات  ت�ضهم يف احلد من حدة  توا�ضل  اآليات 
وال�ضتقرار.. ترز  الأم��ان  العامل.  بلدان  العديد من  تنت�ضر يف  التي 
م�ضتوى  فعاليات  من  يرافقها  وم��ا  الكاثوليكية  الكني�ضة  بابا  زي��ارة 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ه  تنعم  ال���ذي  الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار 
على  واملقيمني  املواطنني  جلميع  توفرها  التي  الطماأنينة  وم�ضتوى 
الأحداث  ك��رى  لنعقاد  الأول  اخل��ي��ار  ال��ي��وم  اأ�ضبحت  حيث  اأر�ضها 
والعمل  للعي�س  املف�ضلة عامليا  الوجهة  باتت  كما  الدولية،  واملنا�ضبات 
والأع����راق  اجلن�ضيات  جميع  ل��رع��اي��ا  بالن�ضبة  ال��ط��م��وح��ات  وحتقيق 
والفعاليات  تفا�ضيلها  بجميع  ال��زي��ارة  وت��وؤك��د  تنظيم..  والأدي�����ان. 
بح�ضور  الديني  القدا�س  بتنظيم  املتعلقة  تلك  خا�ضة  لها  املرافقة 
ا�ضت�ضافة  يف  الهائلة  الإم�����ارات  ق���درات  على  �ضخ�س  األ���ف   135
على  راكمتها  التي  اخل��رات  م�ضتفيدة  العاملية،  واللقاءات  الفعاليات 

مدى ال�ضنوات املا�ضية.

 

الكاثوليكية، وف�ضيلة  الكني�ضة  بابا  البابا فرن�ضي�س  اإن زيارة قدا�ضة   
الإم��ام الأك��ر الدكتور اأحمد الطيب �ضيخ الأزه��ر ال�ضريف اإىل دولة 
الإمارات، خا�ضة واأنها تتزامن مع انطالق عام 2019 عام الت�ضامح 
، حدثاً تاريخياً له اأثر عظيم على �ضعيد ن�ضر قيم الت�ضامح والتعاي�س 
عاملياً ، مما يوؤكد اأن الإمارات باتت عا�ضمة عاملية للت�ضامح ، يف اإطار 
روؤيتها املرتكزة على مبادئ التاآخي والت�ضامح وال�ضالم وتر�ضيخ معاين 
قدا�ضة  زي��ارة  يك�ضب  ما  اإن   . العامل  م�ضتوى  على  الإن�ضانية  الأخ���وة 
ال�ضريف لدولة  الأزهر  �ضيخ  الأكر  الإمام  البابا فرن�ضي�س، وف�ضيلة 
الإمارات العربية املتحدة، رمزية خا�ضة.. اأنها تاأتي خالل العام الذي 
اأعلنه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
حفظه اهلل، عاماً للت�ضامح لتوؤكد اأن الدور الإماراتي يف ن�ضر الت�ضامح 
والعمل من اأجله يتجاوز الإطار املحلي اإىل الإطار العاملي، واأن جتربة 
املبادرات  املجال جعلتها وجهة عاملية لإطالق  الرائدة يف هذا  الدولة 
احل�ضارية لدعم الإخاء الإن�ضاين. واإننا نرحب بهذه الزيارة التاريخية 
التي تعد حمطة مهمة يف م�ضرية احل��وار بني الأدي��ان ، وتعك�س نهج 
و�ضيا�ضات دولة الإمارات احلكيمة والثابتة ، على �ضعيد تاأكيد اأهمية 
مبا   ، واحل�ضارات  الأدي���ان  جميع  بني  والنفتاح  والتعاي�س  الت�ضامح 
التي  النبيلة  الإن�ضانية  للقيم  جت�ضيداً   ، جمعاء  بالإن�ضانية  يرتقي 
اآل نهيان، طيب  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  غر�ضها 
فاأنتهجت  الر�ضيدة  القيادة  عليه  �ضارت  ال��ذي  النهج  وه��و   ، ث��راه  اهلل 
اأجمع يف جمال الت�ضامح والنفتاح  يلهم العامل  منوذجاً عاملياً فريداً 
وقبول الآخر ، التي �ضتعمق العالقات الثنائية اأكرث لتكر�س بذلك دور 
يف  وثقافاته  العامل  �ضعوب  بني  والتالقي  للتوا�ضل  كج�ضر  الإم��ارات 

بيئة منفتحة وقائمة على الحرام ونبذ التطرف وقبول الآخر .
اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي/قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة

زيارة تاريخية تربز 
الت�شامح واالإن�شانية
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عربي ودويل

•• راأ�س اخليمة – الفجر

الزعابي  اأح���م���د  اإب���راه���ي���م  اط��ل��ع 
م��دي��ر ع����ام دائ�����رة حم��اك��م راأ�����س 
اآل���ي���ة ���ض��ري العمل  اخل��ي��م��ة ع��ل��ى 
املحاكم  اإدارات  اإجن������ازات  واأه�����م 
التطويرية،  وامل�ضاريع  وفروعها، 
العمل،  ع��ل��ى  ل��الط��م��ئ��ن��ان  وذل����ك 
والإجراءات املتبعة، والتعرف على 
تقدمي  ل�ضمان  امل�ضتجدات،  اآخ��ر 
الدائرة،  ملراجعي  مميزة  خدمات 
ت��ف��ق��دي��ة على  ج���ول���ة  وذل������ك يف 
ا�ضتمرت  ال���دائ���رة  واأف����رع  اإدارات 

على مدى 7 اأيام. 
وت��خ��ل��ل��ت اجل��ول��ة ال���ض��ت��م��اع اإىل 
م���وظ���ف���ي ال������دائ������رة وال�����وق�����وف 
والتعرف  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م،  ع���ل���ى 
لتذليل  ال���ع���م���ل  حت����دي����ات  ع���ل���ى 
اإىل  ال�ضعوبات وحّلها، وال�ضتماع 
اإىل  منوها  ومالحظاتهم،  اآرائهم 
املتعاملني  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز  اأه��م��ي��ة 
واإ���ض��ع��اده��م وال�����ض��رع��ة يف تقدمي 
ل��ه��م، واأه��م��ي��ة توظيف  اخل��دم��ة 
خلدمة  احل����دي����ث����ة  ال���ت���ق���ن���ي���ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود كافة 
العمل،  ب���اأداء  لالرتقاء  املوظفني 
اإىل  و�ضعيهم  العمل  يف  وتفانيهم 
تطويره وحتقيق املراكز الريادية 

لدائرة املحاكم.

•• عجمان ـ الفجر 

مدير  ال�ضغري،  ك��رمي  الدكتور  ك��ّرم 
الثالثة  ال����ف����رق  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة 
“م�ضابقة جامعة عجمان  الفائزة يف 
م�ضاركة  �ضهدت  والتي  للروبوتات” 
20 مدر�ضة  فريقا طالبيا من   32
اإم��ارات الدولة، وُعقدت  من خمتلف 
امل�ضابقة بالتعاون بني كلية الهند�ضة 
“بلو  و�ضركة  املعلومات  وتكنولوجيا 
تكنولوجيز”،  �ضي بي” و”كيوي  بي 
واأق����ي����م����ت يف م����رك����ز ال�������ض���ي���خ زاي����د 

للموؤمترات واملعار�س.
التي  الكلمة  ك��رمي يف  الدكتور  واأك��د 
األ��ق��اه��ا يف ح��ف��ل ت��وزي��ع اجل��وائ��ز اأن 
على  دائ��م��ا  حت��ر���س  عجمان  جامعة 
خمتلف  يف  الأج��ي��ال  وتوعية  تثقيف 
الذين  اأول��ئ��ك  وخ�ضو�ضا  امل��ج��الت، 

يتوقون لالبتكار والتميز والتعليم.
هذه  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
فعاليات  �ضمن  تاأتي  التي  امل�ضابقة، 
تعزيز  ه��و  لالبتكار،  الإم����ارات  �ضهر 
لطالب  والتنفيذ  الت�ضميم  مهارات 
الدكتور  واأث��ن��ى  ال��ث��ان��وي��ة.  امل��دار���س 
ك���رمي ع��ل��ى اجل���ه���ود ال����دوؤوب����ة التي 

تنظيم  ع����ل����ى  ال����ق����ائ����م����ون  ب����ذل����ه����ا 
وحتكيم امل�ضابقة من داخل اجلامعة 

وخارجها.
الدكتور كرمي اجلائزة الأوىل  وقدم 
الإجنليزية  ال�ضروق  مدر�ضة  لفريق 
األف   15 ب����  ت��ق��در  اخل��ا���ض��ة وال���ت���ي 
دره����م، اأم���ا امل��رك��ز ال��ث��اين ف��ك��ان من 
التكنولوجيا  م��ع��ه��د  ف��ري��ق  ن�ضيب 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة جم���م���ع ط���ح���ن���ون بن 
جائزة  على  الفريق  وح�ضل  حممد، 
املركز  اأم���ا  دره���م،  اآلف   10 ق��دره��ا 

اآخر  فريق  ن�ضيب  من  فكان  الثالث 
الجنليزية  ال�����ض��روق  م��در���ض��ة  م���ن 
 5 الفريق على مبلغ  اخلا�ضة، وحاز 

اآلف درهم.
امل�ضابقة  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�����ض��ر  وق���د 
ال��روف��ي�����ض��ور خ��ال��د ال�����ض��ال��ح، نائب 
الأكادميية،  لل�ضوؤون  اجلامعة  مدير 
وال��روف��ي�����ض��ور ف��ه��ر ح��ي��ات��ي، عميد 
كلية الهند�ضة وتكنولوجيا املعلومات، 
والروفي�ضور م�ضتح�ضن مري، املدير 
التنفيذي ملكتب التخطيط املوؤ�ض�ضي 

فكرة  اأن  بالذكر  وجدير  والفعالية. 
تطوير  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ك��ان��ت  امل�ضابقة 
ي��ت��ح��رك ع��ل��ى ط����ول م�ضار  روب������وت 
معني ب�ضرعة عالية دون عبور حدود 
اأي ت�ضادم مع عوائق  امل�ضار، وجتنب 
اأن  على  م�����ض��اره،  ط��ول  على  و�ضعت 
ي�ضتغرق الروبوت وقًتا اأقل للو�ضول 
ب��اأق��ل ع��دد من  امل��ح��ددة  اإىل الوجهة 
املو�ضوعة  العقبات  م��ع  الت�ضادمات 
على طول م�ضار امل�ضار واأقل عدد من 

معابر امل�ضار.

•• ال�سارقة-الفجر: 

حممد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ق��ال 
عهد  ويل  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��ل��ط��ان  ب����ن 
املجل�س  ال�ضارقة رئي�س  ونائب حاكم 
�ضباب  ال�ضارقة:”  لإم���ارة  التنفيذي 
الإم���������ارات ه���م ال������رثوة ال���ت���ي نعول 
عليها يف امل�ضتقبل، واملحرك الأ�ضا�س 
يف  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  روؤى  لتحقيق 
موا�ضلة الإجنازات ل�ضتمرار التقدم 

على جميع املوؤ�ضرات. 
طموحات  تلبية  �ضموه:”  واأ����ض���اف 
الإمكانات  جميع  وت�ضخري  ال�ضباب 
لتمكينهم وتفعيل دوره��م يف م�ضرية 
القيادة  اأول���وي���ات  ال��ت��ن��م��ي��ة ه��ي م��ن 
باأهمية  متاماً  توؤمن  التي  الر�ضيدة 
طاقاتهم  توظيف  و���ض��رورة  دوره���م 
والو�ضول  ال���ب���ن���اء،  م�����ض��رية  ل���دف���ع 
التقدم  م���ن  ج���دي���دة  اآف�����اق  اإىل  ب��ه��ا 
والزده���������ار ت���ك���ون ف��ي��ه دول���ت���ن���ا هي 
جميع  ع���ل���ى  ال����ع����امل  يف  الأف���������ض����ل 
�ضموه:” تويل  واأك����د  امل�����ض��ت��وي��ات.   
�ضاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  ال�ضارقة 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم���م���د 
الأعلى حاكم ال�ضارقة ال�ضباب اأهمية 
الق�ضوى  الرعاية  كرى وتوفر لهم 

برامج  املجالت من خ��الل  يف جميع 
اأفكارهم  من  لال�ضتفادة  وم�ضروعات 
الكامنة  الإبداعية واإطالق طاقاتهم 
ل���دف���ع م�����ض��رية ال���ت���ط���ور والرت����ق����اء 
مبنا�ضبة  ذل�����ك  ج�����اء  امل���ج���ت���م���ع.  يف 
لل�ضباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضة  اإع���الن 
ال�ضارقة  لإم��ارة  التنفيذي  واملجل�س 
ملجل�س  ال��ث��ال��ث��ة  ال����دورة  ت�ضكيل  ع��ن 
�ضبعة  من  واملكّون  لل�ضباب،  ال�ضارقة 
اأف�ضل  و�ضع  على  �ضيعملون  اأع�ضاء، 
ال���ت���ي تدعم  ال�����ض��ي��ا���ض��ات واخل���ط���ط 
ال�����ض��ارق��ة. وبهذه  اإم����ارة  ال�����ض��ب��اب يف 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ث��م��ن��ت م���ع���ايل ���ض��م��ا بنت 
�ضهيل فار�س املزروعي، وزيرة الدولة 
اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�ضباب،  ل�ضوؤون 
اجلهود  لل�ضباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ض�ضة 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي 
ال�����ض��ارق��ة وامل�����ب�����ادرات التي  لإم������ارة 
ي���ق���وم ب���اإط���الق���ه���ا م���ن اأج�����ل متكني 
املالئمة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري  ال�����ض��ب��اب 
التي متكنهم من امل�ضاهمة يف خدمة 
م�ضرية التنمية والزدهار يف الإمارة.  
واأ�ضارت معاليها اإىل حر�س املوؤ�ض�ضة 
الحتادية لل�ضباب وجمل�س الإمارات 
لل�ضباب واملجال�س املحلية على و�ضع 
اخلطط امل�ضتقبلية واإطالق املبادرات 
حتفيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال�ضراتيجية 

ال�ضباب وتفعيل دورهم يف اإيجاد اأطر 
وطموحاتهم  اآمالهم  لتحقيق  عمل 
وامل�ضاهمة  احتياجاتهم،  تلبية  ع��ر 
خرات  وتطوير  معارفهم  اإث���راء  يف 
اأكد  جانبه  م��ن  والعملية.  العلمية 
���ض��ع��ادة امل�����ض��ت�����ض��ار ���ض��ل��ط��ان ب��ن بطي 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  امل����ه����ريي، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم��������ارة ال�������ض���ارق���ة، اأن 
الإمارة وفق توجيهات �ضاحب ال�ضمو 
حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي 
من  حديثة  ومتابعة  ال�ضارقة  حاكم 
بن  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو 
نائب  العهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان 

يف  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  احلاكم 
اإمارة ال�ضارقة ، تويل عن�ضر ال�ضباب 
بارزاً، وحتر�س على تر�ضيخ  اهتماماً 
وبناء  ل��دع��م��ه��م  ك���اف���ة  الإم���ك���ان���ي���ات 
ال��ف��ر���س لتفعيل  واإت���اح���ة  ق��درات��ه��م 
خمتلف  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  م�����ض��ارك��ت��ه��م 
امل�����ض��ت�����ض��ار املهريي  امل���ج���الت. وب���ني 
لل�ضباب  ال�����ض��ارق��ة  جم��ل�����س  اأه��م��ي��ة 
يف دع�����م ت���وج���ه���ات دول������ة الإم��������ارات 
تفعيل  اإىل  الرامية  املتحدة  العربية 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال�������ض���ب���اب  دور 
بالعطاء  متميز  جيل  واإع��داد  وبنائه 
العام  الأم�������ني  واأ������ض�����ار  والإب������������داع. 
ال�ضارقة  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س 

لل�ضباب  ال�����ض��ارق��ة  جم��ل�����س  اأن  اإىل 
ي�ضكل ا�ضتثماراً يف الطاقات الوطنية 
ب�ضكل متميز  وي��وؤدي دوره  ال�ضبابية، 
ك��ح��ل��ق��ة و���ض��ل رئ��ي�����ض��ة ت��ن��ق��ل �ضوت 
اجلهات  يف  امل�����ض��وؤول��ني  اإىل  ال�����ض��ب��اب 
والدوائر احلكومية يف اإمارة ال�ضارقة، 
لفتاً اإىل اأن ال�ضتثمار يف ال�ضباب هو 
الإمارات  دول��ة  م�ضتقبل  يف  ا�ضتثمار 
املجال�س  وت��ه��دف  امل��ت��ح��دة.  العربية 
العمل  ت��ع��زي��ز  اإىل  لل�ضباب  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�����ض��ب��اب��ي يف ك���ل اإم�������ارة، م���ن خالل 
ترجمة الأجندة الوطنية لل�ضباب اإىل 
مبادرات على اأر�س الواقع، بالتعاون 
اإمارة،  التنفيذية يف كل  املجال�س  مع 
حيث �ضيعمل اأع�ضاء املجال�س املحلية 
ع��ل��ى و���ض��ع ال�����ض��ي��ا���ض��ات امل��ب��ن��ي��ة على 
ال��ع��امل��ي��ة لتمكني  ال���درا����ض���ات  اأف�����ض��ل 
ال�ضباب  اإ�ضراك  �ضيتم  فيما  ال�ضباب، 

يف تنفيذ تلك املبادرات.
ويتكون جمل�س ال�ضارقة لل�ضباب من 
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»الرقابة الغذائية« يغلق »النجدي لتجارة اللحوم« يف م�صفح
•• اأبوظبي - الفجر

اأ�ضدر جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، يوم اأم�س الأول الأحد، 
قراراً بالإغالق الإداري بحق من�ضاأة “ النجدي لتجارة اللحوم” 
اأبوظبي  33 مبدينة  م  ال�ضناعية  امل�ضفح  والواقعة يف منطقة 
رقمCN-«1237597«وذلك  التجارية  الرخ�ضة  وحتمل   -
ل��ع��دم ات��ب��اع امل��ن�����ض��اأة امل���ذك���ورة ل��ال���ض��راط��ات ال�ضحية  ن��ظ��راً 
ال�����ض��ح��ة العامة  ل���ذل���ك ع��ل��ى  ن��ت��ي��ج��ة  امل���رت���ب���ة  واخل����ط����ورة 

للم�ضتهلكني.
با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  القا�ضمي  را���ض��د  ثامر  املهند�س  واأك���د 
اجلهاز اأن اأمر الإغالق الإداري �ضي�ضتمر طاملا تواجدت اأ�ضبابه 

حيث ميكن ال�ضماح مبزاولة الن�ضاط جمدداً بعد ت�ضويب اأو�ضاع 
املن�ضاأة، م�ضرياً اإىل اأن اأ�ضباب املخالفات متثلت يف تكرار املمار�ضات 
ال�ضحية غري اجليدة يف املن�ضاأة وخمالفة ال�ضراطات ال�ضحية 
البيطري  للفح�س  تخ�ضع  مل  امل�ضدر  جمهولة  حل��وم  بتداول 
امل�ضتهلكني  �ضحة  يعر�س  ال��ذي  الأم���ر  امل�ضلخ  خ��ارج  مذبوحة 
تدل على م�ضدر  التي  الغذائية  البطاقة  للخطر، وعدم وجود 
اللحوم  حفظ  الذبح،  ومكان  ومن�ضاأها  اللحوم  ون��وع  �ضالحية 
للتلوث  م�ضببة  واأ�ضطح  اأم��اك��ن  على  وتداولها  ال���رادات  خ��ارج 
غرام  كيلو   400 اإت���الف  مت  اأن��ه  اإىل  لفتا  ال��ت��ب��اديل،  والتلوث 
غري �ضاحلة لال�ضتهالك. واأ�ضاف القا�ضمي اأن الإغالق وك�ضف 
اإط���ار جهود اجل��ه��از التفتي�ضية  ي��اأت��ي يف  امل��ر���ض��ودة  ال��ت��ج��اوزات 

لتعزيز ركائز ال�ضالمة الغذائية يف اإمارة اأبوظبي، وتاأكيدا منا 
اجلهاز،  مفت�ضو  يطبقها  التي  ال�ضارمة  الرقابة  م�ضتوى  على 
ومنتجاتها  طبيعتها  باختالف  املن�ضاآت  جميع  اأن  اإىل  م�ضرياً 
اإىل  الرامية  ال��دوري��ة  التفتي�ضية  جلولتهم  تخ�ضع  الغذائية 

التاأكد من تقيدها بكافة ا�ضراطات ال�ضالمة الغذائية .
ونا�ضد القا�ضمي اجلمهور بالتوا�ضل مع اجلهاز والإبالغ عن اأية 
اللتزام  من�ضاأة غذائية من عدم  اأي��ة  ر�ضدها يف  يتم  خمالفات 
الت�ضال على  الغذائية من خالل  امل��ادة  ال�ضك يف حمتويات  اأو 
الرقم املجاين حلكومة اأبوظبي 800555 حتى يقوم مفت�ضو 
و�ضليم  اآم��ن  غ��ذاء  اإىل  ال��الزم و�ضول  الإج���راء  باتخاذ  اجلهاز 

جلميع اأفراد املجتمع يف اإمارة اأبوظبي .

واأو���ض��ح اإب��راه��ي��م ال��زع��اب��ي مدير 
الدورية  الزيارات  اأن  املحاكم  عام 
الت�ضال  خ��ط��ة  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي 
املوظفني  ك��اف��ة  م���ع  وال��ت��وا���ض��ل 
والط�����الع ع��ن ق���رب ع��ل��ى جهود 
اأن  مبينا  م�ضتمر،  ب�ضكل  الإدارات 
هذه الزيارات �ضت�ضتمر على مدار 
العام وب�ضكل دوري، �ضمن اخلطة 

املو�ضوعة.
واأ����ض���اد ال��زع��اب��ي ب��اجل��ه��ود التي 
وامل���وظ���ف���ني  الإدارات  ت���ب���ذل���ه���ا 
راأ�س  ح��ك��وم��ة  ت��وج��ه��ات  لتحقيق 
ال�ضراتيجية  واخل��ط��ة  اخليمة 
ل���ل���م���ح���اك���م، وت�����ق�����دمي الأف�����ك�����ار 
وامل���ق���رح���ات مب���ا ي��ن��ع��ك�����س على 

ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل والرت���ق���اء 
ب����اخل����دم����ات امل����ق����دم����ة لإ����ض���ع���اد 

املتعاملني واملجتمع.
اأن دائرة املحاكم حققت  واأ�ضاف: 
العديد من الإجنازات خالل العام 
املحكمة  اإط�����الق  وم��ن��ه��ا  امل��ا���ض��ي 
الق�ضايا  ت�ضجيل  وخدمة  املالية، 
ال�ضتعالم  وخ����دم����ة  ب���ع���د،  ع����ن 
تفا�ضيل  ع������ن  الإل���������ك���������روين 
الق�ضايا، وخدمة الت�ضال املرئي 
العقابية،  املوؤ�ض�ضة  لنزلء  املبا�ضر 
الأ�ضرة على نهج  واإط��الق مبادرة 

زايد، وخدمة املاأذون الذكي.
اإدارات  ك��اف��ة  ال���زي���ارة  وت�����ض��م��ن��ت 
واأف������رع ال����دائ����رة وم��ن��ه��ا حمكمة 

واإدارة  العمالية  واملحكمة  الأ�ضرة 
اخلدمات الق�ضائية واإدارة الكاتب 
العدل واإدارة اخلدمات املجتمعية 
امل�������ض���ان���دة،  اخل������دم������ات  واإدارة 
اأهم  الإدارات  م���دراء  وا�ضتعر�س 
 ،2018 م��ن��ج��زات��ه��م خ���الل ع���ام 
واخلطة امل�ضتقبلية لكل اإدارة وفق 
اإىل  وال�ضتماع  املمار�ضات،  اأف�ضل 
املبادرات  اأه���م  ع��ن  مف�ضل  ���ض��رح 
على  والط��الع  املقبلة،  وامل�ضاريع 
اإج�����راءات ال��ع��م��ل، وال��ت��ع��رف على 
مدى حتقيق التطور التكنولوجي 
وال�����ذك�����ي يف اخل�����دم�����ات، وذل����ك 
ل�ضمان تقدمي خدمات ت�ضل اإىل 

توقعات واحتياجات املراجعني.

بحث التعاون بني جامعة 
ال�صارقة والقيادة العامة 

ل�صرطة دبي يف جمالت عدة
•• ال�سارقة-الفجر:

ال�ضارقة  ج��ام��ع��ة  اه��ت��م��ام  اإط����ار  يف 
الهيئات  ك����اف����ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
وامل��وؤ���ض�����ض��ات امل��ح��ل��ي��ة، ُع��ق��د مبقر 
اجل��ام��ع��ة اج��ت��م��اع��اً م�����ض��رك��اً �ضم 
ع�����دد م����ن ع����م����داء ال���ك���ل���ي���ات وهم 
القائم  �ضليم  ن�ضر  ع�ضام  الدكتور 
الت�ضال،  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  ب���اأع���م���ال 
الرحومي  ����ض���الم���ة  وال����دك����ت����ورة 
عميدة �ضوؤون الطالبات، والدكتورة 
نادية احلو�ضني عميدة كلية الفنون 
والدكتور  وال��ت�����ض��م��ي��م،  اجل��م��ي��ل��ة 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  ع��ب��دال��ق��ادر ح��ام��د 
ومالك  ال���ه���ن���د����ض���ة،  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
التعاون  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  م����ه����داوي 
القيادة  م��ن  وف���داً  م��ع  املجتمعي،  
العامة ل�ضرطة دبي برئا�ضة الدكتور 
املقدم من�ضور ح�ضن البلو�ضي مدير 
اإدارة البعثات وال�ضتقطاب بالقيادة 
العامة ل�ضرطة دبي، وامل��الزم ثاين 
نوق�س  عبداهلل.  عبداحلميد  را�ضد 
خالل الجتماع تعزيز التعاون بني 
ل�ضرطة  العامة  والقيادة  اجلامعة 
دب������ي م�����ن خ������الل جم���م���وع���ة من 
الطالب  م�ضروع  ومنها،  امل��ج��الت 
ي����وف����ر  فر�ضة  وال�������ذي  امل���ت���ع���اون 
تخ�ض�ضات  ع��دة  يف  كمتعاون  عمل 

مهنية.

امان  املدعو / خرييه  فقد 
اجلن�ضية  اثيوبيا     ، �ضيفا 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)2628267( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0506934445

فقدان جواز �صفر
عبده  امنيه   / املدعو  فقد 
ال�ضودان     ، حم��م��د  اح��م��د 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)2249248( من يجده 
عليه الت�ضال بتليفون رقم  

0502355245

فقدان جواز �صفر
ف������ق������د امل����������دع����������و/ رح�����ي�����ل 
اثيوبيا   ، ت������وررا  ن��اج��ا���ض��ي 
رقم  �ضفره  ج���واز  اجلن�ضية 
)3642547(يرجى ممن 
يعرث عليه ت�ضليمه بال�ضفارة 
مركز  اق����رب  او  الث��ي��وب��ي��ة 

�ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
ال�ضمانى  عمر  امل��دع��و/  فقد 
ال���������ض����ودان    ، حم����م����د ح����م����د 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )C0779449(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�ضفارة ال�ضودانية  او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
�ضهاب  امل���دع���و/حم���م���د  ف���ق���د 
الدين بديع العامل ، بنغالدي�س 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج�����واز ���ض��ف��ره رقم 
0007231BJ(يرجى  (
ت�ضليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����ض��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����ض��ي��ة او 
اقرب مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/98 تنفيذ جتاري
ان  القامة مبا  بيلونوغ جمهول حمل  يوليا  املنفذ �ضده/1-  اىل 
ا�ضماعيل  وميثله:علي  اأ�ضل  جنفي  عبا�س  التنفيذ/قا�ضم  طالب 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )4113260( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/163 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة تران�س كون ملقاولت الطرق �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ن�ضاط المارات للمقاولت العامة 
اأقام  قد  املعيني  ح�ضن  حممد  ح�ضن  وميثله:�ضرحان  دبي  فرع   - ذ.م.م 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )36540.70( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه 
فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/45 تنفيذ �شرعي
اىل املنفذ �ضده/1- امين عقل جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

الدعوى  اأقام عليك  املخدوم قد  رانيا حليمه وميثله:عبدالكرمي مكي جعفر 
ال��دع��وى رقم  ال�����ض��ادر يف  تنفيذ احلكم  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
1908/2017 احوال نف�س م�ضلمني واملعدل بال�ضتئناف رقم 686/2018 ا�ضتئناف 
احوال �ضخ�ضية ومواريث ، ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )5. 192.476( درهم 
�ضامال للر�ضوم وامل�ضاريف من تاريخ ال�ضتحقاق وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3513 تنفيذ مدين

اىل املنفذ ���ض��ده/1-ج��وزي��ف ت�ضيك جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  كنابيك  التنفيذ/ما�ضيج  طالب 
به وق��دره )121381.5(  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• راأ�س اخليمة – الفجر

ن��ظ��م م��ع��ه��د ت���دري���ب ���ض��رط��ة راأ�����س 
ت��رف��ي��ه��ي��اً لكبار  اخل��ي��م��ة، ب��رن��اجم��اً 
امل��واط��ن��ي��ني، ب��ال��ت��ع��اون م��ع منطقة 
وم�ضت�ضفى  الطبية،  اخليمة  راأ����س 
كبار املواطنني واأمرا�س ال�ضيخوخة 
العقيد  ���ض��ع��ادة  ب��ح�����ض��ور  ب���الإم���ارة، 
مدير  البكر  حممد  نا�ضر  الدكتور 
راأ���س اخليمة،  �ضرطة  معهد تدريب 
الزعابي  اإب��راه��ي��م  حممد  والعقيد 
ال�ضرطة،  نائب مدير معهد تدريب 
ب����ن ر�ضيد  را�����ض����د  ع���ل���ي  والأ�����ض����ت����اذ 
امل�ضرف العام لكبار املواطنني، وعدد 
ال�����ض��ب��اط وامل���وظ���ف���ني مبعهد  م���ن 
من  وذل��ك حر�ضاً  ال�ضرطة،  تدريب 
���ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ع��ل��ى تعزيز 
ي�ضتهدف  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال�����دور 
قيم  وزرع  الأرح�������ام،  ���ض��ل��ة  اح�����رام 
وال���ت���ك���اف���ل، وت���وق���ري كبار  الإخ�������اء 
الرعيل  ي���ع���ّدون  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني 

الأول لتاأ�ضي�س وبناء الدولة.
الدكتور  العقيد  �ضعادة  افتتح  حيث 

الرفيهي  ال��رن��ام��ج  البكر،  نا�ضر 
ب���اإل���ق���ائ���ه ك��ل��م��ة ح�����ول م����اآث����ر كبار 
البناء يف حتقيق  املواطنني ودوره��م 
حفظ التوازن املجتمعي، من خالل 
ح��ر���ض��ه��م ع��ل��ى ت�����ض��ج��ي��ع الأج���ي���ال 
وا�ضتقراره  ال��وط��ن  اأم���ن  دع��م  نحو 
وال���ت���ف���اين م���ن اأج����ل����ه، ف�����ض��اًل عن 
والأخالق  القيم  انتهاج  على  حثهم 
الفا�ضلة، واحرام العادات والتقاليد 

والأعراف، مع احلفاظ على املوروث 
موؤكداً  واملجتمعي،  الوطني  الثقايف 
حر�س القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س 
اخليمة، على موا�ضلة دعم وم�ضاندة 
والإن�ضانية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  اجل����ه����ود 
جودة  تعزيز  نحو  �ضعياً  والوطنية، 
�ضرائح  كافة  اإىل  املقدمة  اخلدمات 
الأمن  ن�ضر  يف  للم�ضاهمة  املجتمع، 

وال�ضعادة والت�ضامح. 

الرفيهي  ال����رن����ام����ج  وا����ض���ت���م���ل 
اأدخلت  التي  الفعاليات  من  العديد 
ن��ف��و���س كبار  ال��ب��ه��ج��ة وال�����ض��رور يف 
املواطنني، والتي جت�ضدت يف تقدمي 
عر�س ع�ضكري قدمه منت�ضبو معهد 
ت��دري��ب ���ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، مع 
ال�ضعرية  الق�ضائد  م��ن  ع��دد  اإل��ق��اء 
التي متيزت مبدح حما�ضن واأخالق 
و�ضيم كبار املواطنني وكرم عطائهم 

تبادل  مت  ك���م���ا  ي��ن�����ض��ب،  ل  ال������ذي 
الأح��ادي��ث ال��وّدي��ة معهم م��ن خالل 
امل�ضلّية  املوا�ضيع  من  العديد  ط��رح 
اإىل  وال���ض��ت��م��اع  معهم،  ومناق�ضتها 
احتياجاتهم، ثم قدم موظفي معهد 
ت���دري���ب ال�������ض���رط���ة، جم��م��وع��ة من 
تقديراً  املواطنني  كبار  اإىل  الهدايا 
وعرفاناً لهم وحر�ضاً على اإ�ضعادهم 

وتوقريهم.
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•• دبي – حم�سن را�سد 

بكافة  امل��دار���س  اإدارات  كافة  م��وؤخ��راً  والتعليم  الربية  وزارة  وجهت 
 ، الطالب  اأم��ور  اأول��ي��اء  على  التعميم  ب�ضرورة   ، الدرا�ضية  مراحلها 
الف�ضل  امتحانات  نتائج  التميز يف  �ضروط  اأبناوؤهم  يحقق  الذين مل 
الجنليزية  واللغة  العربية  اللغة  ال��ث��الث  امل���واد  يف  الأول  ال��درا���ض��ي 
والريا�ضيات باحل�ضول على معدل “%85”، واإبالغهم اأنه يف حال 
�ضيتعذر   ، العام  نهاية  حتى  التح�ضيلي  امل�ضتوى  هذا  الطالب  وا�ضل 

املقبل  الدرا�ضي  للعام  باملدر�ضة  الطالب  ا�ضتمرار  قبول  ال��وزارة  على 
وعليه   ، التميز  �ضرط  حتقيقه  لعدم  وذل��ك   ،  2020  –  2019
�ضيتم ت�ضليم ويل الأمر اإخطاراً بنقل الطالب لإحدى مدار�س التعليم 

اخلا�س .
“ على  “ الفجر  املدار�س وح�ضلت  اإدارات  تلقته  تعميم  ذلك يف  جاء 
ن�ضخة منه ، واأكدت الوزارة فيه اأنه �ضبق واأن مت اإخطار ويل الأمر بهذا 
ال�ضرط �ضمن تعهد �ضداد الر�ضوم الدرا�ضية ، كما اأكدت وزارة الربية 
الدرا�ضية  الر�ضوم  �ضداد  �ضرورة  الأم��ور  اأولياء  على  التعميم  ذات  يف 

ال�ضابقة يف  املتاأخرات عن الأع��وام  العام الدرا�ضي اجل��اري  وك��ذا  عن 
موعد اأق�ضاه بداية مار�س املقبل ، وكانت وزارة الربية وت�ضهياًل على 
اأولياء الأمور ، قد قامت م�ضبقاً بتق�ضيط الر�ضوم الدرا�ضية ال�ضنوية 
األفي درهم عن   ، اأق�ضاط  األف درهم على ثالثة   6 ، والبالغ قيمتها 
كل ف�ضل درا�ضي الأول والثاين ونهاية العام ، موؤكدة على اأنه يف حال 
تعذر �ضداد الر�ضوم اأو الت�ضوية املالية للمبالغ امل�ضتحقة على الطالب ، 

�ضيتعذر قبول ا�ضتمرار الطالب باملدر�ضة .

اإعالن النتائج بعد �شهر من بدء الف�شل الدرا�شي الثاين
من جهة اأخرى اأعلنت اأم�س وزارة الربية والتعليم عن نتائج طلبة ال�ضفوف 
الدرا�ضية الأول والثاين والثالث لمتحانات الف�ضل الدرا�ضي الأول ، وذلك 
بعد م�ضي �ضهر على بدء الدرا�ضة للف�ضل الدرا�ضي الثاين ، اإذ تبني ان نتائج 
مدار�س احللقة الأوىل مل تكن قد ظهرت بعد رغم اإعالن الوزارة اأنه لي�ضت 
هناك نتائج عالقة ، اإل اأنه بالأم�س فقط مت توجيه تعميم على كافة مدراء 
مدار�س احللقة الأوىل ح�ضلت “ الفجر “ على ن�ضخة منه  ، باإبالغ اأولياء 
الأمور باإمكانية دخولهم  على نظام “ املنهل “ والطالع على نتائج اأبنائهم  

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  ت��راأ���س 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
جم���ل�������س ت��ن�����ض��ي��ق ال���ع���م���ل اخل����ريي 
بح�ضور  املجل�س  اجتماع  والأوق����اف 
النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت  ع��زة  ال�ضيخة 
حممد  وال�ضيخ  املجل�س  رئي�س  نائب 
دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن 
و�ضعادة  ع��ج��م��ان  وج����م����ارك  م��ي��ن��اء 
العامة  الهيئة  مدير  الزعابي  عبيد 
ل���ل�������ض���وؤون الإ����ض���الم���ي���ة والأوق��������اف 
مكتب  مدير  النعيمي  �ضيف  و�ضعادة 
و�ضعادة  عجمان  يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

ومرمي  الأن�����ض��اري  عبداهلل  الدكتور 
املعمري الأمني العام للمجل�س وذلك 

يف ديوان احلاكم.
اجلل�ضة  م�ضتهل  يف   - �ضموه  واأ���ض��اد 
اأع�ضاء  قبل  املبذولة من  باجلهود   -
اخلريي  بالعمل  ل��الرت��ق��اء  املجل�س 
ا�ضراتيجية  الإم��ارة وفق خطط  يف 
وبرامج مدرو�ضة تتفق مع التوجهات 

العامة وروؤية عجمان 2021 .
والأع�ضاء  املجل�س  رئي�س  وا�ضتمع 
حول  نبذة  اإىل   - الجتماع  خ��الل   -
ت�ضمن  وال�������ذي  الأع�����م�����ال  ج������دول 
وامل�ضاريع  امل���ب���ادرات  م��ن  جم��م��وع��ة 
بينها  وم���ن   2019 ل��ع��ام  اخل��ريي��ة 

ال�ضائمني  اإف����ط����ار  خ���ي���م  م�������ض���روع 
والتي  امل��ب��ارك  �ضهر رم�����ض��ان  خ��الل 
اأه������ل اخلري  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ي�������ض���ارك يف 
واملوؤ�ض�ضات اخلريية يف الإمارة حيث 
تقوم  جلنة  ت�ضكيل  على  الت��ف��اق  مت 
باإعداد �ضروط ومعايري اإقامة اخليم 
لتتوافق مع �ضروط الأمن وال�ضالمة 

املعمول بها يف اجلهات املخت�ضة .
املجل�س  واأع�ضاء  رئي�س  وا�ضتعر�س 
لفعاليات  ���ض��ن��وي��ة  اأج���ن���دة  م�����ض��روع 
اخل����ريي وخا�ضة  ال��ع��م��ل  واأن�����ض��ط��ة 
هذا العام “ عام الت�ضامح “ من قبل 
كافة  اخل��ريي��ة  والهيئات  املوؤ�ض�ضات 
وو����ض���ع ب��رن��ام��ج م��ت��ك��ام��ل م���ن قبل 

الغر�س  ل��ه��ذا  ت�ضكل  خ��ا���ض��ة  جل��ن��ة 
املنا�ضبة  الفعاليات  اختيار  ث��م  وم��ن 
طيلة ه��ذا ال��ع��ام واأق���راره���ا وم��ن ثم 

تنفيذها .
“ مهرجان  برنامج  املجل�س  واعتمد 
عجمان لالأيتام “ والذي يقام خالل 
ال��ق��ادم حيث دع��ا �ضموه  اأب��ري��ل  �ضهر 
للفعاليات  مف�ضل  ب��رن��ام��ج  لإع����داد 
 .. للمهرجان  امل�ضاحبة  والأن�ضطة 
ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��خ�����ض�����س يف 
والنظر  عجمان  يف  اخل���ريي  العمل 
يف اأهم البنود الواجب اتخاذها بهذا 
ال�������ض���اأن ح��ي��ث ات��ف��ق الأع�������ض���اء على 
و�ضع اآلية لعتماد وترخي�س تنظيم 

م��زاول��ة ال��ع��م��ل اخل���ريي يف الإم����ارة 
قانون ينظم ذلك  اإ�ضدار  من خالل 

العمل .
امل�ضاريع  من  ع��ددا  الأع�ضاء  وناق�س 
ل�ضنة  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  وامل�����ب�����ادرات 
دورات  اإق��ام��ة  اأه��م��ه��ا  وم���ن   2019
العمل  ت��خ�����س  وم��ه��ن��ي��ة  ت���دري���ب���ي���ة 
فعاليات  تنظيم  يف  والنظر  اخل��ريي 
التطوعي  العمل  ت�ضجيع  اإىل  تهدف 
والتدريب  اخل���ريي���ة  اجل��م��ع��ي��ات  يف 
ال�ضراتيجية  واخلطة  التخ�ض�ضي 
للجمعيات  متكامل  موؤ�ض�ضي  لبناء 
دليل  واإع�����داد  وت�ضنيفها  اخل��ريي��ة 
واملوازنات  والإداري��ة  املالية  التقارير 

لدى اجلمعيات اخلريية.
ووجه �ضموه اأع�ضاء املجل�س ب�ضرورة 
العمل على تنفيذ الرامج املقرحة 

تنمية  يف  ي�����ض��اه��م  مب����ا  وامل�������ض���اري���ع 
العمل اخلريي والإن�ضاين يف الإمارة 
..م����وؤك����دا ����ض���رورة ب����ذل امل���زي���د من 

اجل��ه��ود وط��رح الأف��ك��ار واملقرحات 
اجلديدة التي تدعم الفئات امل�ضتفيدة 

وتعزز ال�ضراكات املجتمعية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

تفقد اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي 
املوارد  اإدارة  اخليمة  راأ���س  �ضرطة  ع��ام  قائد 
بن  حممد  ط��ارق  العميد  يرافقه  الب�ضرية، 
، اخلبري  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م��دي��ر مكتب  �ضيف 
ال�����ض��ف��ريي خ��ب��ري وم�����ض��ت�����ض��ار الأداء  ���ض��ي��ف 
 ، العامة  بالقيادة  وال�ضراتيجي  املوؤ�ض�ضي 
وفريق التفتي�س الأمني ، بهدف الطمئنان 
على  وال��وق��وف  العمل  اإج�����راءات  �ضري  على 
الحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث 

وتعزيزا لعملية  اإدارة املوارد والدعم ، وذلك 
تفتي�س  لنظام  ال��زم��ن��ي  للرنامج  تطبيقاً 
املعتمدة  املعايري  وفق  ال�ضنوي  العام  القائد 
للعمل  التفتي�س  ت��ع��زي��ز  م���ب���ادرة  و���ض��م��ن   ،
العميد   ، ا�ضتقباله  يف  ك���ان      . ال�����ض��رط��ي  
عام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  النعيمي  اهلل  ع��ب��د  ع����ادل 
الأق�ضام  وروؤ�ضاء  امل�ضاندة  واخلدمات  امل��وارد 
والأف�������رع وع����دد م���ن ال�����ض��ب��اط ب��������الإدارة .     
كافة  يف  العمل  �ضري  اإج����راءات  على  واط��ل��ع 
واأبرز  اأه��م  وع��ن  الأف��رع  و  والأق�ضام  الإدارة 
خالل  م��ن  للموظفني  امل��ق��دم��ة  اخل���دم���ات 

ال��ن��ظ��ام الإل����ك����روين ل��ل��م��وارد ال��ب�����ض��ري��ة ، 
التي  التحديات  اأب���رز  على  �ضعادته  وت��ع��رف 
والعمل  الوظيفي  الأداء  �ضري  تعر�س  قد 
وال�ضفافية  اجل��ودة  معايري  وف��ق  حلها  على 
وال����ك����ف����اءة ل�����ض��م��ان ت���ط���وي���ر ال���ع���م���ل عر 
العمليات  على  كثب  وع��ن  املبا�ضر  الط���الع 
الإدارية التي يتم من خاللها دعم الإدارات 
ارتباطها  على  مدققاً  الوطنية  بالكفاءات 
باملنهجيات املتعلقة مبجال املوارد الب�ضرية ، 
كما تفقد اآليات ال�ضتقطاب ونظام املقابالت 
والخ���ت���ب���ار وال��ت��ع��ي��ني وامل��ع��اي��ري امل��ت��ب��ع��ة يف 

اختيار املتقدمني للوظائف ال�ضاغرة .
   ويف اإط��ار اجلولة ، عقد قائد عام �ضرطة 
الإدارة  �ضباط  م��ع  اجتماعاً  اخليمة  راأ����س 
للتاأكد من تطبيق معايري التفتي�س ال�ضنوي 
ب���الإدارة  امل��ه��ام الإداري����ة اخلا�ضة  م��ن حيث 
ا�ضراتيجية  حت��ق��ي��ق  اإط�����ار  ���ض��م��ن  وذل����ك 
تقدمي  �ضمان  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة 
وف�����ق معايري  ك���اف���ة  الأم����ن����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
والوقوف   ، وال�����ض��ف��اف��ي��ة  وال��ك��ف��اءة  اجل����ودة 
وتوجيه  ال��ع��م��ل  وحت���دي���ات  متطلبات  ع��ل��ى 

التو�ضيات �ضعياً لتعزيز الأمن والآمان .

طالب مل يحققوا �شروط التميز يف املواد الـ 3

بعد اإعالن النتائج.. الرتبية تنذر اأولياء الأمور بعدم قبولهم للعام الدرا�صي املقبل

•• عجمان ـ الفجر

حتت رعاية كرمية من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد 
لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را���ض��د  ب��ن 
حاكم اإمارة عجمان، تنطلق �ضباح اليوم “الثالثاء” 
والتدريب  للتعليم  ال��دويل  عجمان  معر�س  فعاليات 
بتنظيم  ال�ضابعة  ن�ضخته  يف   »AETEX2019  «
وذل���ك يف قاعة  غ��رف��ة جت���ارة و�ضناعة عجمان  م��ن  
الظفري  نا�ضر  واأك���د  عجمان.   � لل�ضيافة  الإم����ارات 
الأع�ضاء  ودع��م  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اأن املعر�س الذي ي�ضتمر على مدار 3 اأيام من 5 اإىل 
ي�ضم حتت مظلته م�ضاركة اأكرث  اجلاري،  فراير   7
ل�ضتعرا�س  ودولية،  حملية  وموؤ�ض�ضة  جهة   40 من 
لزوار  الأك��ادمي��ي��ة  وال��رام��ج  التخ�ض�ضات  خمتلف 
اأن  م��وؤك��داً  الثانوية،  املرحلة  طلبة  ل�ضيما  املعر�س 
امل��ع��ر���س ي��ع��د ق��ن��اة ت��وا���ض��ل م��ب��ا���ض��رة ب��ني موؤ�ض�ضات 
ال�ضراكات  وتعزيز  اخل���رات  لتبادل  ال��ع��ايل  التعليم 
هامة  اأ���ض��ب��ح حم��ط��ة  “املعر�س  وت��اب��ع  وال���ت���ع���اون.  
وعلى  عجمان  اإم����ارة  يف  التعليم  تطوير  م�ضرية  يف 
القائمة  ال�����ض��راك��ة  وخ��ا���ض��ة يف ظ��ل  ال��دول��ة  م�ضتوى 
وت��ن��ف��ي��ذ ور�����س عمل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  م���ع وزارة 
واختيار  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ب���وظ���ائ���ف  ال��ت��وع��ي��ة  ت�����ض��ت��ه��دف 

اإميان  اأو�ضحت  جانبها  من  املنا�ضبة«.  التخ�ض�ضات 
اأن املعر�س ي�ضهد  � رئي�س اللجنة املنظمة،  ال�ضام�ضي 
ال��رائ��دة من  والكليات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ع��دد  م�ضاركة 
الدوات  اأح��دث  ي�ضتعر�ضون  وخارجها،  الدولة  داخل 
الزوار  لتعريف  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  وال��رام��ج 
مُتكنهم  التي  باملعلومات  الأم��ور  واأولياء  الطلبة  من 
من الختيار الأكادميي املنا�ضب. هذا وي�ضم املعر�س 
15 ور�ضة عمل ومنها “ وظائف امل�ضتقبل، كيف حتدد 
امل�ضتقبل،  معلم  واإب��داع،  فخر  التمري�س  م�ضتقبلك، 
مل�ضتقبل  الأف�ضل  ما اخليار  الفنية،  اأدن��وك  اأكادميية 
الت�ضامح  قيم  تر�ضيخ  يف  ودوره  والتعليم  ط��ف��ل��ك؟، 
والإخ��اء«.   جدير بالذكر اأن املعر�س يحظى برعاية 
ورعاية  خليفة”  وج��ام��ع��ة  “ات�ضالت  م��ن  م��ا���ض��ي��ة 
ذهبية من “جامعة عجمان وكلية املدينة اجلامعية” 
والرعاية الف�ضية من جامعة اخلليج الطبية و�ضريك 
التدريب Lifology.  ودعا نا�ضر الظفري الطلبة 
درا�ضتهم  ا�ضتكمال  ع��ن  والباحثني  الأم���ور  واأول��ي��اء 
العرو�س  من  وال�ضتفادة  املعر�س  لزيارة  اجلامعية 
وكذلك  امل�ضاركة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  م��ن  املقدمة 
امل�ضاركة يف ور�س العمل، بحيث �ضيفتح املعر�س اأبوابه 
م�ضاء  ال��راب��ع��ة  وح��ت��ى  �ضباحا  التا�ضعة  ال�ضاعة  م��ن 

طيلة اأيام املعر�س.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س تن�صيق العمل اخلريي يف عجمان

قائ���د ع���ام �صرط���ة راأ�س اخليم���ة  يتفق���د 
�صي���ر العم���ل الأمن���ي 

معر�س عجمان الدويل للتعليم 
والتدريب ينطلق �صباح اليوم 

معهد تدريب �صرطة راأ�س اخليمة ي�صعد كبار املواطنني�صرطة الفجرية ت�صت�صيف ندوة تعريفية عن اك�صبو 2020

حفظ  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الأمن والأمان لزوار احلدث العاملي 
خمتلف  ا�ضتقطاب  م��ن  وال�ضتفادة 
م�ضتوى  على  واجلن�ضيات  الثقافات 
خمتلف  يف  املعرفة  واكت�ضاب  العامل 
واملعلومات  الأفكار  وتبادل  املجالت 
والتنمية  ال���ت���ق���دم  ع���ج���ل���ة  ل����دف����ع 
الندوة  ح�ضر  الدولة.  يف  امل�ضتدامة 
العامون  وامل��دراء  العام  القائد  نائب 
الأق�ضام  وروؤ���ض��اء  الإدارات  وم���دراء 
والأفراد  ال�ضباط  وال�ضباط و�ضف 

واملدنيني والعن�ضر الن�ضائي.

احللول  لك��ت�����ض��اف  م���ع���اً  ال���ت���ع���اون 
املبتكرة والرائدة لال�ضتدامة. واأثنى 
اأهمية الندوة يف  اللواء الكعبي على 
 2020 املعرفة لك�ضبو  ن�ضر ثقافة 

ملنت�ضبي �ضرطة الفجرية.
م���وؤك���داً ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور الأمني 
لدولة  م�����ض��رف��ة  �����ض����ورة  اإب��������راز  يف 

•• الفجرية -الفجر:

غامن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  �ضهد 
الفجرية  �ضرطة  ع��ام  ق��ائ��د  الكعبي 
الندوة املعرفية “ اك�ضبو 2020 “ 
حتت �ضعار توا�ضل العقول و�ضناعة 
امل�ضتقبل، وبداأت الندوة التي قدمتها 
مكتب  من�ضق  ال�����ض��ح��ي  ع��ل��ي  ع��ال��ي��ة 
مبعر�س  بالتعريف   2020 اك�ضبو 
اك�ضبو الذي يعد م�ضروعاً وطنياً ذو 
اقت�ضادية و�ضيا�ضية وثقافية  اأهمية 
للح�ضارات  م��ل��ت��ق��ى  ي�����ض��ك��ل  وب���اأن���ه 
وعر�ضاً  املعرفة  وت��ب��ادل  والثقافات 
التي  والخراعات  البتكارات  لأهم 
اإي��ج��اب��ي��اً يف خدمة  ي��ك��ون ل��ه��ا اأث�����راً 
واأو�ضحت  ال��ع��امل.  ح���ول  الب�ضرية 
من�ضة  ي�ضكل  امل��ع��ر���س  اأن  ال�ضحي 
العاملي  للمجتمع  تتيح  ا�ضتثنائية 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2959  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- احمد ابراهيم فهمي ح�ضن  جمهول حمل 
امل�����ض��ت��اأن��ف / حم��م��د ج��م��ال �ضيف حم��م��د احلريز  الق��ام��ة مب��ا ان 
ال��ف��ال���ض��ي  ق��د ا���ض��ت��اأن��ف ال���ق���رار/ احل��ك��م ال�����ض��ادر ب��ال��دع��وى رقم 
ب��ت��اري��خ:2019/12/30 وح��ددت لها جل�ضه  2017/2296 جتاري كلي 
يوم الحد  املوافق 2019/3/3 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/109  ا�شتئناف مدين    

ال�ضويخ  ح�ضن  حممد  امل��رح��وم��ة/م��دي��ح��ة  ورث���ة   -1 امل��دخ��ل/  اخل�ضم  اىل 
، ماجدة حممد جنيب  ، مي  ، مرفت  ، مها  ، ماهر  ، مدحت  وه��م:جم��دي 
ح�ضن ال�ضويخ 2- امينة �ضالح معاذ جمهول حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف 
القرار/  ا�ضتاأنف  املرزوقي  قد  رو�ضن  �ضيد حمي  / ثاين عي�ضى بن حممد 
احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2016/1518 مدين جزئي بتاريخ:2017/1/25 
وحددت لها جل�ضه يوم اخلمي�س  املوافق 2019/2/14 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/803  مدين جزئي 

طارق  حممد  ط���ارق  عوي�س  حممد   -2 عبدالغفور  خ��ان  �ضلطان  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/26  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/جولدن جاردينز لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م ح�ضوريا 
للمدعي عليه الول ومبثابة احل�ضوري للمدعي عليه الثاين بالزامهما بان يوؤديا لل�ضركة 
املدعية مبلغ ومقداره )مائة و�ضتة وع�ضرون الف و�ضتمائة و�ضبعة وثمانون درهم والفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد والزمتهما امل�ضاريف 
ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماه . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/431 عقاري كلي 
                                 اىل اخل�ضم املدخل/ 1-�ضركة جلوبال كنج تكنولوجي ليمتد )ه��وجن ك��وجن( - املوؤ�ض�ضة بنظام الأف�ضور 
وفقا لقوانني هوجن كوجن ،  اخل�ضم املدخل/2- موؤ�ض�ضة اأو اأر اأر اأيه العاملية العقارية )�ضابقا( �ضركة بار�ضا ويجن ذ م م حاليا ، 
اخل�ضم املدخل/3- ميالد غال معلي علوي �ضدر ، اخل�ضم املدخل/4- جا�ضم حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته 
املدخل/5- ماجد حممد دروي�س  ، اخل�ضم  اإماراتي اجلن�ضية   - البلو�ضي  املرحومة مرمي م��رزوق - زوجة حممد دروي�س  وريث 
عبداهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته وريث املرحومة مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي - اإماراتي اجلن�ضية ، اخل�ضم 
املدخل/6- فهد حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته وريث املرحومة مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي 
- اإماراتي اجلن�ضية ، اخل�ضم املدخل/7- �ضحيم حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته وريث املرحومة مرمي مرزوق 
- زوجة حممد دروي�س البلو�ضي - اإماراتي اجلن�ضية ، اخل�ضم املدخل/8- جابر حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته 
، اخل�ضم املدخل/9- مروان حممد دروي�س  اإماراتي اجلن�ضية  وريث املرحومة مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي - 
عبداهلل ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته وريث املرحومة مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي - اإماراتي اجلن�ضية ، اخل�ضم 
املرحومة مرمي م��رزوق - زوج��ة حممد دروي�س  ال�ضخ�ضية وب�ضفتها وريثة  ن��ورة حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفتها  امل��دخ��ل/10- 
اإماراتي اجلن�ضية ، اخل�ضم املدخل/11- مروه حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفتها ال�ضخ�ضية وب�ضفتها وريثة املرحومة  البلو�ضي - 
اإماراتي اجلن�ضية ، اخل�ضم املدخل/12- منال حممد دروي�س عبداهلل ب�ضفتها  مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي - 
ال�ضخ�ضية وب�ضفتها وريثة املرحومة مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي - اإماراتي اجلن�ضية ، جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �ضركة جلوبال كنج تكنولوجيز ليمتد )�ضابقا( جي كيه تي هولدجنز ليمتد )حاليا( وامل�ضجلة يف �ضجالت موؤ�ض�ضة 
الدعوى  قبول  عدم  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ليمتد   تيكنولوجي�س  كينج  جلوبال  �ضركة  با�ضم  العقاري  )التنظيم( 
لقامتها من غري ذي �ضفة ، قبول دعوى ال�ضمان الفرعية وطلب الإدخال �ضكال ل�ضتيفائهم �ضرائطهم القانونية. الزام اخل�ضوم 
املدخلني / �ضركة جلوبال كنج تكنولوجي ليمتد - هوجن كوجن وموؤ�ض�ضة/ اأورا العاملية العقارية �ضابقا )�ضركة بار�ضا ويجن - حاليا( 
واخل�ضم املدخل - ميالد غال معلي علوي �ضدر ، واخل�ضم املدخل ورثة املرحومة مرمي مرزوق - زوجة حممد دروي�س البلو�ضي 
بالتكافل والت�ضامن بان يوؤدوا للمدعية اية مبالغ قد حتكم بها املحكمة للمدعية او تقريرها لها.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء  
املوافق  2019/2/19  ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الي�ضاري احلاكم “جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني” 
الذي  بوكيلي  بفوز  مارتينيز،  هوغو  ال�ضابق  اخلارجية  وزي��ر 
تر�ضح حتت راية احلزب املحافظ “التحالف الكبري من اأجل 

الوحدة«.
اأن  اوليغو  خوليو  العليا  النتخابية  املحكمة  رئي�س  واأع��ل��ن 
النتائج ولو اأنها ل تزال جزئية، توؤكد على فوز بوكيلي ب�ضكل 
من   87% نتائج  اإىل  وا���ض��ت��ن��اداً  عنه”.  ال��رج��وع  ميكن  “ل 
بوكيلي  اأن  العليا  النتخابية  املحكمة  قالت  الق��راع،  مراكز 

ح�ضل على %53،78 من الأ�ضوات.
وتعهد بوكيلي الذي �ضيكون �ضاد�س رئي�س للبالد منذ انتهاء 
خالل  عاما،   12 ا�ضتمرت  والتي   1992 يف  الأهلية  احل��رب 

على  الكتابات  تعك�س  حيث  العا�ضمة  من  �ضعبيني  حّيني  ويف 
�ضباب عن  ناخبون  ع��ّر  اإج��رام��ي��ة،  اجل���دران وج��ود ع�ضابات 

رغبتهم يف العي�س اأخرياً باأمان.
وقالت غابرييال �ضولورزانو )19 عاماً( لوكالة فران�س بر�س 
ال�ضارع.  يف  ل��وح��دي  م�ضيت  اإذا  ب��اخل��وف  اأ���ض��ع��ر  “ب�ضراحة، 
اأعتقد  اأن يح�ضل معنا. لذلك  ال��ذي ميكن  ما  اأب��داً  ل نعرف 
بنا  يهتّم  اأن  عليه  النتخابات،  الفائز يف  النظر عن  بغ�س  اأن 

ال�ضباب، كي يكون لدينا اأمن اأكرث مقابل كل هذا العنف«.
وراأى رافاييل فيدي�س )23 عاماً( اأن “ذلك يجب اأن يتح�ّضن. 
اأريد اأن اأمتكن من ال�ضري يف ال�ضارع من دون التفكري يف اأنني 

قد اأُقتل ملجّرد اأنني مبكان ل يعرفني اأحد فيه«.

 •• �سان �سلفادور-اأ ف ب:

انتخابات  فل�ضطيني  اأ���ض��ل  م��ن  ���ض��اب��ق  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  اكت�ضح 
الرئا�ضة يف ال�ضلفادور بعد حملة انتخابية رفعت �ضعار مكافحة 
ت��ب��ادل احلكم  ال��ل��ذي��ن  احل��زب��ني  ن��ظ��ام  ب��ذل��ك  لينهي  الف�ضاد 

لثالثة عقود يف الدولة املنكوبة بالعنف يف اأمريكا الو�ضطى.
الذين جتمعوا  اأن�ضاره  اأم��ام  عاما   37 البالغ  بوكيلي  و�ضّرح 
نعلن  اأن  بو�ضعنا  اللحظة  ه��ذه  “يف  العا�ضمة،  يف  فندق  اأم��ام 

بيقني تام اأننا فزنا برئا�ضة جمهورية ال�ضلفادور«.
ال��رثي املر�ضح كارلو�س كاييخا  واأق���ر ك��ل م��ن رج��ل الأع��م��ال 
ومر�ضح احلزب  الوطني”  “التحالف اجلمهوري  اإىل  املنتمي 

وحماربة  التعليم  يف  ال�ضتثمار  ب��زي��ادة  النتخابية  حملته 
الف�ضاد اإل اأن مهمته الرئي�ضية �ضتكون تطبيق برامج جديدة 
احلزب  م��ع  حت��ال��ف  ت�ضكيل  عليه  و�ضيتعني  الأم����ن.  لتعزيز 

اليميني الذي يحظى بالغالبية يف الرملان.
و�ضيتوىل بوكيلي احلكم لولية رئا�ضية من خم�س �ضنوات غري 
“التحالف اجلمهوري  ي�ضيطر حزب  وقت  للتجديد يف  قابلة 
الوطني” اليميني على الأكرثية الرملانية، حتى النتخابات 

الت�ضريعية املقبلة يف العام 2021 على الأقل.
يف  باأ�ضواتهم  ل���الإدلء  �ضخ�س  مليون   5،2 م��ن  اأك��رث  وُدع���ي 
مثل  يف  اعتيادية  احتفالية  اأج���واء  يف  بهدوء  ج��رت  انتخابات 

هذه الظروف يف ال�ضلفادور.

بوكيلي من اأ�صل فل�صطيني يفوز برئا�صة ال�صلفادور 

طوعاً من املعادلة ال�ضورية، ي�ضعى 
�ضانعاً  مكانته  لتاأكيد  الكرملني 
وتريد مو�ضكو من جميع  للقرار. 
معها  التعامل  املنطقة  يف  ال���دول 
ا�ضتثمار  ق��ادرة على  قوة  اأنها  على 
اأك���ان���ت يف حقل  ����ض���واًء  ال���ف���ر����س، 
اأو  الأ�ضلحة،  ت�ضدير  اأو  الطاقة، 
الزراعة، ف�ضاًل عن احلفاظ على 

التوازن الأمني الإقليمي.

القتال،  ت��وق��ف  بعد  �ضوريا  اإع��م��ار 
ثقة  ه��ن��اك  اأن  اإل  �ضائكاً،  �ضيكون 
�ضيثمر  اأ���ض��ت��ان��ة  ع��م��ل  اإط����ار  اأن  يف 
مقبولة.  نتيجة  امل��ط��اف  نهاية  يف 
الكرملني  ���ض��ع��ر  ل����ذل����ك،  وت���ب���ع���اً 
ب�����احل�����اج�����ة ل���ت���ق���ل���ي�������س وج��������وده 
ت����ٍن علني  م������وازاة  الإق��ل��ي��م��ي يف 
اخلال�ضة،  الإق��ل��ي��م��ي��ة  مل�����ض��احل��ه 
وا�ضحة  تكون  اأن  يفر�س  والتي 

والإنفاق  الإدارة  ���ض��وء  ات��ه��ام��ات 
باأكرث مما يجب.

تتم  التطهري  اأع��م��ال  اأن  يبدو  ول 
مت�ضخون  �ضبية  ويقوم  بانتظام. 
يفوق عددهم عدد العمال بتحميل 
النوافذ  واإط����ارات  ال�ضلب  اأ���ض��ي��اخ 
على عربات جترها احلمري لبيعها 

يف اأ�ضواق اخلردة.
اليد  املتاجر عربات  اأم��ام  وتعر�س 
مل���ن ي��ري��د م���ن ال�����ض��ك��ان اأن ي���وؤدي 

العمل بنف�ضه.
بناء  املو�ضل  بع�س عائالت  وتعيد 
ب��اأن��ف�����ض��ه��ا. وق���د اقر�س  ب��ي��وت��ه��ا 
 9000 يون�س ح�ضن )67 عاما( 
دولر من اأ�ضدقاء لإعادة بناء بيته 
ذي اجل��دران الأرج��وان��ي��ة يف اأعلى 
ال��ق��دمي��ة املطلة  ب��امل��دي��ن��ة  ن��ق��ط��ة 
على �ضفة نهر دجلة الذي ينت�ضر 

عليه الركام.
التحويالت  ال�����ض��ل��ط��ات  وحت���ظ���ر 
امل�����ض��رف��ي��ة ل��ل��م��و���ض��ل ال��ت��ي كانت 
ال�ضنة  ل���الإ����ض���الم���ي���ني  م���ع���ق���ال 
داع�س  تنظيم  و���ض��ول  ق��ب��ل  ح��ت��ى 
وذل��ك ب�ضبب خم��اوف م��ن متويل 

املتطرفني.
م��ل��ي��وين عراقي  ق��راب��ة  ي����زال  ول 
نازحني عن بيوتهم ب�ضبب احلرب 
ع��ل��ى ال��ت��ن��ظ��ي��م وذل����ك وف��ق��ا مل�ضح 
اأجرته هيئة غري حكومية. ويقول 
م�ضتعدين  غ���ري  اإن���ه���م  ك���ث���ريون 
الدمار  ب�ضبب  بيوتهم  اإىل  للعودة 

ونق�س اخلدمات.

جلميع الأطراف يف املنطقة. 
بالإ�ضارة  راأي������ه  ال���ك���ات���ب  وي��خ��ت��م 
ترامب  ق����رار  ق��ب��ل  ح��ت��ى  اأن����ه  اإىل 
اكت�ضبت  ���ض��وري��ا،  م��ن  بالن�ضحاب 
�ضيا�ضي،  راأ�������ض������م������ال  م����و�����ض����ك����و 
وا�ضتخدمت قوتها لت�ضبح و�ضيطاً 
رئي�ضياً، ما يجعلها �ضريكاً للجميع 

ولي�ضت �ضديقة لأحد. 
واليوم ومع اإخراج وا�ضنطن نف�ضها 

•• مو�سكو-وكاالت:

مل ت�ضع رو�ضيا قط لأن تكون لعباً 
���ض��غ��رياً يف ال�����ض��رق الأو����ض���ط، بل 
ركزت جهودها على حتقيق هدفها 
قرار  �ضانعة  مكانتها،  ا�ضتعادة  يف 

دويل.
فرولوف�ضكي،  ل��دم��ي��ري  ووف���ق���اً 
حم�����ل�����ل �����ض����ي����ا�����ض����ي و�����ض����ح����ف����ي 
ال�ضيا�ضة  يف  وامل�ضت�ضار  م�ضتقل، 
وال�ضراتيجيا يف ال�ضرق الأو�ضط 
الهدية  رو�ضيا  تلقت  اآ�ضيا،  وو�ضط 
قبل  ت����رام����ب  اإدارة  م����ن  الأك�������ر 
اأعلن  عندما  الأخ���ري،  امليالد  عيد 
ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ن��ي��ت��ه �ضحب 

قواته من �ضوريا. 
فرولوف�ضكي،  ع��ر���ض��ه  م���ا  ووف����ق 
بولي�ضي”،  “فورين  م���وق���ع  يف 
اليد  اأ���ض��ب��ح��ت م��و���ض��ك��و ط��ل��ي��ق��ة 
امل�ضطرب  حليفها  م�ضري  لتقرير 

يف ال�ضرق الأو�ضط. 
املتحدة  ال���ولي���ات  ا���ض��ت��ع��داد  وم���ع 
ال�ضوري،  ال�����ض��راع  م���ن  ل��ل��خ��روج 
الكرملني  ي���ع���دل  اأن  ي���ت���وق���ع  ل 

ا�ضراتيجيته اإىل حد كبري، لأنها، 
على  تركز  تكن  مل  بدايتها،  ومنذ 
�ضوريا فقط. ويف راأي كاتب املقال، 
واأب���داً  ك��ان ه��دف الكرملني دوم���اً 
ا�ضتعرا�س تبعات حملته يف �ضوريا 
يف ما وراء ال�ضرق الأو�ضط. ولطاملا 
و�ضيلة  ال�����ض��وري  ال�����ض��راع  اع��ت��ر 
رو�ضيا  اأن  توؤكد  طموحات  لإظهار 

قوة دولية.
وتنظر مو�ضكو اإىل تخلي الرئي�س 
الأم���ري���ك���ي دون����ال����د ت���رام���ب عن 
ان��ت�����ض��ار ي�ضاعف  ���ض��وري��ا مب��ث��اب��ة 
لها  ال�ضيا�ضي. وي�ضمح  راأ�س مالها 
اأوروب���ي���ني يف  ق���ادة  م��ع  بالتوا�ضل 
رئي�ضة  عن  ف�ضاًل  واأملانيا،  فرن�ضا 
ال�����ض��ي��ا���ض��ة اخل��ارج��ي��ة يف الحت���اد 
الأوروب��ي، لإقناعهم بتبني روؤيتها 
اخل��ا���ض��ة ل��ل��ت�����ض��وي��ة ال�����ض��ل��م��ي��ة يف 

�ضوريا. 
ووج��������ه��������ت رو��������ض�������ي�������ا ر�����ض����م����ي����اً 
���ض��رب��ات��ه��ا اجل���وي���ة يف ���ض��وري��ا يف 
ويف   ،2015 ���ض��ب��ت��م��ر)اأي��ل��ول( 
حماولتها  ترافقت  نف�ضه،  الوقت 
�ضرق  ع���ل���ى  ق��ب�����ض��ت��ه��ا  ل��ت�����ض��دي��د 

اأوك���ران���ي���ا مب��وج��ة ع��ق��وب��ات قادت 
الكرملني  م���ال  راأ�����س  ت��راج��ع  اإىل 

ال�ضيا�ضي يف العامل. 
لك�ضب  م���و����ض���ك���و  ���ض��ع��ت  ول����ذل����ك 
اأكر قدر من النفوذ يف �ضوريا ما 
جمدداً  النخراط  على  ي�ضاعدها 

يف جماراة الغرب عامة وبندية.
ال��ك��ات��ب، ع��ن��دم��ا تدخلت  وح�����ض��ب 
رو�ضيا يف �ضوريا، وجدت نف�ضها يف 
خ�ضم فو�ضى تتقاتل فيها ع�ضرات 
البع�س،  بع�ضها  �ضد  التنظيمات 
اإىل  ال��ذي حتول  مع ظهور داع�س 

اأكر بعبع يف العامل.
ولكن مو�ضكو كانت ل تزال تعاين 
“املتالزمة الأفغانية”  مما ي�ضمى 
الإمراطورية  انهيار  �ضبقت  التي 
ال�ضوفيتية. ولتزال اأ�ضباح احلرب 
الثمانينات  اإب�����ان  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  يف 
يتمنى  ول  الكرملني،  على  تخيم 
م�ضتنقع  ال��وق��وع يف  قادته  اأي من 
قتل  اإذ  الإ�ضالمي.  العامل  اآخ��ر يف 
األ������ف ج���ن���دي ���ض��وف��ي��ي��ت��ي يف   15
اأفغان�ضتان، ما ا�ضطره لالن�ضحاب 
اأع��وام، حاولت   10 بعد �ضراع دام 

كابول  حكومة  دع��م  مو�ضكو  فيها 
ال�ضيوعية اآنذاك. 

ل��ذل��ك، ي���رى ك��ات��ب املقال،  وت��ب��ع��اً 
�ضوريا  يف  الع�ضكرية  احل��م��ل��ة  اأن 
واج��ه��ت ح����ذراً ���ض��دي��داً. ورغ���م اأن 
تدخل رو�ضيا كان مبثابة مقامرة، 
اإل اأنه تبني لحقاً اأن مكا�ضبه فاقت 
ا�ضراتيجي  ع���ي���ون  يف  اأخ����ط����اره 
هزمية  يف  راأوا  ال��ذي��ن  الكرملني، 
ب��داع�����س، وم���ن ث���م ات���خ���اذ مكانة 
�ضيا�ضية يف  اإدارة ت�ضوية  ريادية يف 
�ضوريا، فر�ضًة لتاأكيد مكانة رو�ضيا 

باعتبارها قوًة دوليًة. 
�ضورة  يف  ال��ظ��ه��ور  م��ث��ل  ك���ذل���ك، 
ملو�ضكو.  اآخ���ر  ه��دف��اً  اإقليمية  ق��وة 
انتهازية  رو�ضيا  مواقف  تكن  ومل 
ق�ضرية  تكتيكية  روؤي�����ة  حت��رك��ه��ا 
رو�ضيا  ه��دف��ه��ا  ك����ان  ب���ل  الأم�������د. 
من  بقي  م��ا  على  لل�ضيطرة  لي�س 
ا�ضتعرا�س ع�ضالتها  اأرا�ضيها، بل 
ون��ف��وذه��ا ه���ن���اك. وحت����ول موقف 
ن��ع��م��ة يف ثوب  ل��ي�����ض��ب��ح  م��و���ض��ك��و 
ا�ضطراب  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ن���ق���م���ة، 

ال�ضرق الأو�ضط. 

•• بغداد-رويرتز:

متداع  م��ب��ن��ى  ه���دم  عملية  دخ��ل��ت 
ال�ضمالية  امل���و����ض���ل  م���دي���ن���ة  يف 
بالعراق اعتاد رجال تنظيم داع�س 
الإرهابي اأن يعدموا فيه اأ�ضخا�ضاً 

�ضهرها الثالث.
ال�ضبية  ي��ع��م��ل  الأي�����ام  ب��ع�����س  ويف 
ال��ب��اح��ث��ون ع��م��ا ي�ضلح  امل�����ض��ردون 
الباقية  الأط���الل  يف  خ���ردة  للبيع 
من املبنى ال�ضابق ل�ضركة التاأمني 
وترية  من  اأ�ضرع  بوترية  الوطنية 
اآلة احلفر الوحيدة الراب�ضة على 

الهيكل املتداعي.
املعركة  على  عامني  انق�ضاء  وبعد 
ال����ت����ي ا����ض���ت���ع���ادت ف���ي���ه���ا ال����ق����وات 
العراقية مدينة املو�ضل من اأيدي 
الإره��اب��ي، ل متلك  داع�س  تنظيم 
لرفع  الكافية  امل��ع��دات  ال�ضلطات 

الركام املنت�ضر يف اأنحاء املدينة.
العربات  م��ن  م��ئ��ات  تعر�ضت  وق��د 
التابعة ملجل�س املدينة للتدمري يف 
ال�ضتباكات التي ا�ضتخدم التنظيم 
النتحارية. ومل  التفجريات  فيها 

يحل حملها �ضوى عدد قليل.
حمليون  و����ض���ك���ان  ن�����واب  وي���ق���ول 
معها  ت��ع��اق��دت  ال��ت��ي  ال�ضركات  اإن 
ل�ضد  م���رب���ح���ة  ب���ع���ق���ود  احل���ك���وم���ة 
النق�س يف الأ�ضغال املطلوبة تتعمد 
لها  يكون  ل  اأو  العمل  يف  التباطوؤ 

وجود يف بع�س الأحيان.
على  ي�ضيطر  داع�����س  تنظيم  ظ��ل 

اأنه، بعد ثالثة  ويرى كاتب املقال 
اأعوام من الق�ضف املتوا�ضل، وبعد 
ثالث قمم عقدت يف العام املا�ضي، 
اأ�ضتانة  ويف  ب��رو���ض��ي��ا،  �ضوت�ضي  يف 
اأ�ضبح  ك���ازاخ���ا����ض���ت���ان،  ع��ا���ض��م��ة 
ت�ضوية  ت��وؤي��د  رو���ض��ي��ا  اأن  وا���ض��ح��اً 

�ضيا�ضية يف �ضوريا. 
اأن الطريق  وح�ضب الكاتب، ورغم 
ن��ح��و ال��ت�����ض��وي��ة ال�����ض��ل��م��ي��ة واإع�����ادة 

امل��و���ض��ل ث���الث ���ض��ن��وات. ويف ظل 
فر�ضه  ال�������ذي  امل���ت�������ض���دد  احل����ك����م 
امل��ث��ل��ي��ة جرمية  ك���ان���ت  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

كرى يعاقب �ضاحبها بالإعدام.
غري اأن نا�ضطني حقوقيني يقولون 
اإن من مت اإعدامهم يف مبنى �ضركة 
ال���ت���اأم���ني، ال����ذي ك����ان م��ك��ون��ا من 
�ضبعة اأدوار واأ�ضبح الآن من دورين 
فقط، كانوا يف الغالب من خ�ضوم 

التنظيم املتهمني ظلما.
اآل��ة احلفر  اإن  اأح��د العمال  ويقول 

م�ضتاأجرة  امل��ب��ن��ى  ع��ل��ى  ال��راب�����ض��ة 
مببلغ 300 دولر يف اليوم. وتظل 
الآل��ة �ضاكنة ل تعمل يف كثري من 
الإقليم  حمافظ  وينفي  الأحيان. 
اإن  ادع��اءات بوجود احتيال ويقول 
اإىل مكتبه  اأم����وال  ي��ح��ول م��ن  م��ا 

لتمويل اإعادة الإعمار ل يكفي.
وي��واج��ه ك��ث��ري م��ن ���ض��ك��ان املدينة 
���ض��ع��وب��ات م��ال��ي��ة. ف���الأ����ض���ر التي 
ت�ضطر  منازلها  بناء  اأج��رت على 
وت�����ق�����ر������س من  ل����ال�����ض����ت����دان����ة 

يجود  م��ا  على  وتعي�س  الأ���ض��دق��اء 
به اأهل اخلري.

ويتكد�س اآخرون يف بيوت اأ�ضبحت 
اإيجاراتها باهظة على نحو متزايد. 
كما ت��ع��اين م�����ض��روع��ات مت��ول من 
خ����الل م�������ض���اع���دات خ���ارج���ي���ة من 
التخطيط  �ضوء  ويفتح  ال��ت��اأخ��ري. 
اإعادة  اإدارة جهود  �ضوء  اأمام  الباب 
البناء وما يردد عن الف�ضاد الأمر 
الذي يجعل انتعا�س املدينة بطيئا 
واع��ت��ب��اط��ي��ا. يف ه��ذا اجل��و يخ�ضى 

تنظيم  ف��ل��ول  ت�ضتغل  اأن  ال�����ض��ك��ان 
داع�س م�ضاعر ال�ضتياء.

للعام  ال��دول��ة  م��وازن��ة  وتخ�ض�س 
احلايل 560 مليون دولر لإعادة 
بناء املو�ضل وفقا ملا قاله اثنان من 
نواب املدينة. وقال م�ضت�ضار يعمل 
حل�ضاب الأمم املتحدة يف املدينة اإن 
كلفة اأعمال اإعادة البناء لعام واحد 

تقدر مببلغ 1.8 مليار دولر.
ال�ضلطان  ح���م���ادي  ن���وف���ل  رف�������س 
حمافظ نينوى حيث تقع املو�ضل 

الطريق نحو ت�شوية �شلمية �شائكًا

ما الذي ي�صعى اإليه بوتني يف �صوريا؟

يخ�شى ال�شكان اأن ت�شتغل فلول داع�ض م�شاعر اال�شتياء

الفو�صى والإهمال يعرقالن �صري احلياة يف املو�صل
جنديا اأمريكا اإ�صافيا اإىل حدود املك�صيك  3750

 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

اإىل  اإ�ضافيا  جنديا   3750 �ضر�ضل  املتحدة  الوليات  اأّن  البنتاغون  اأعلن 
احلدود مع املك�ضيك، ما يرفع اإىل 4،350 العدد الإجمايل للجنود العاملني 
فعليا يف هذه املنطقة. ومت ن�ضر اجلنود اأ�ضا�ضا مبوجب اأمر اأ�ضدره الرئي�س 
الثاين  ت�ضرين  �ضهر  يف  الن�ضفي  التجديد  انتخابات  قبل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
املهاجرين ت�ضق طريقها �ضوب احلدود  الفائت، حيث كانت قوافل  نوفمر 

الأمريكية لطلب اللجوء هربا من العنف والفقر يف بالدهم.
لكن التعزيزات التي ت�ضمل م�ضاعدة القوات الع�ضكرية لعنا�ضر حر�س احلدود 
املدنيني من خالل توفري الدعم اللوج�ضتي وتثبيت �ضياج الأ�ضالك ال�ضائكة، 
تعر�ضت لنتقادات باعتبارها حيلة �ضيا�ضية تهدف اإىل خلق وهم لأزمة غري 
 3،750 �ضتن�ضر تقريبا  الدفاع  “وزارة  اإّن  بيان  البنتاغون يف  قائمة. وقال 
جنديا اأمريكيا اإ�ضافيا لتقدمي دعم اإ�ضايف لعنا�ضر هيئة اجلمارك وحماية 
احلدود على احلدود اجلنوبية الغربية كان وافق عليه القائم باأعمال وزير 
الدفاع الأمريكي )باتريك( �ضاناهان يف 11 كانون الثاين/يناير«. واأ�ضافت 
اإىل  يرفع  ما  اأ�ضهر،  ثالثة  مل��دة  �ضاري  الإ�ضافيني  اجلنود  ن�ضر  اأّن  ال���وزارة 
4،350 العدد الإجمايل للجنود املنت�ضرين على احلدود. و�ضت�ضمل مهامهم 
2019، بالإ�ضافة اإىل  اأيلول �ضبتمر  “قدرات املراقبة املتنقلة حتى نهاية 
و�ضع ما يقرب من 150 ميال من الأ�ضالك ال�ضائكة بني منافذ الدخول«. 
وياأتي هذا الإعالن قبل اأيام من حلول 15 �ضباط فراير وهو الوعد النهائي 
الذي حدده ترامب للكونغر�س للموافقة على متويل بناء جدار حدودي �ضّكل 
تعهدا رئي�ضيا يف حملته النتخابية. وقال ترامب اإّنه ينبغي متديد الأجزاء 
القائمة من اجل��دار على طول احل��دود لوقف ما ي�ضفه باأّنه غزو ل ميكن 
التحكم فيه للمجرمني. وعاد ترامب الأحد واأبرز هذه املزاعم. وكتب قطب 
العقارات الرثي “مع زحف قوافل )املهاجرين( عر املك�ضيك �ضوب بالدنا، 

على اجلهوريني اأن ي�ضتعدوا لفعل كل ما هو �ضروري لأمن حدود قوي«.
لن  ج��دار،  هناك  يكن  مل  اإذا  �ضيئاً.  يفعلون  ل  “الدميوقراطيني  اأّن  وتابع 
يكون هناك اأمن. الإجتار بالب�ضر واملخدرات واملجرمني من جميع اجلوانب 
على  ي�ضيطرون  الذين  الدميوقراطيون،  رف�س  بدورهم،  بعيدا!«.  ابقوا   -
اأّنه  اإىل  م�ضريين  اجل���دار،  لتمويل  ت��رام��ب  طلبات  م���رارا  ال��ن��واب،  جمل�س 
جعل من م�ضروع اجلدار حملة �ضيا�ضية ل�ضيطنة املهاجرين واإر�ضاء قاعدة 
اأن�ضاره. ولإنهاء اأطول اإغالق يف تاريخ الوليات املتحدة ر�ضخ ترامب نهاية 
كانون الثاين يناير اأمام خ�ضومه ال�ضيا�ضيني وقبل متويال موؤقتا الأجهزة 

الفدرالية من دون تخ�ضي�س اأموال للجدار.
لكن الإجراء موقت وينتهي يف 15 �ضباط فراير. وحتى ذلك التاريخ على 
- والدميوقراطيني  ال�ضيوخ  ي�ضيطرون على جمل�س  الذين   - اجلمهوريني 
يف الكونغر�س اإيجاد ت�ضوية دائمة للموازنة. وتتعرث املباحثات جمددا حول 

متويل اجلدار الذي يعار�ضه الدميوقراطيون ب�ضدة.

الرئي�ض الرتكي يعتمد ديبلوما�شية الرهائن مع الدول الغربية

اإذا مل ُيردع اأردوغان... لن يح�صد ترامب اإل اخليبات
•• عوا�سم-وكاالت:

تطرق النائب الركي ال�ضابق والباحث البارز يف موؤ�ض�ضة الدفاع 
املحللة  الباحثة  وزميلته  اإردم��ري  اأيكان  الدميوقراطيات  عن 
اأوغلو، اإىل ديبلوما�ضية الرهائن التي يعتمدها  مرييف طاهر 
الغربية.   ال���دول  اأردوغ����ان، م��ع  ال��رك��ي رج��ب طيب  الرئي�س 
وذكر الكاتبان اأنه يف 30 يناير )كانون الثاين( املا�ضي، حكمت 
حمكمة تركية على املوظف يف القن�ضلية الأمريكية يف اأ�ضنة 
حمزة اأولوجاي بال�ضجن 4 اأعوام ون�ضف. بعد حماكمته بتهم 
ل اأ�ضا�س لها عن “م�ضاعدة منظمة اإرهابية م�ضلحة”، واإخالء 

�ضبيله امل�ضروط بعد عامني يف احلب�س الحتياطي. 
ديبلوما�ضية  اأح��دث مثل على  اأول��وج��اي، هو  �ضوء معاملة  اإّن 
الرهائن التي ميار�ضها اأردوغان.اأولوجاي هو واحد من ثالثة 
موظفني يف اخلدمة الأمريكية اخلارجية املحتجزين يف تركيا 

منذ 2017 بعد حماولة النقالب يف 2016.
وبعد اإعالنها حال الطوارئ، احتجزت احلكومة الركية اأكرث 
من 150 األف �ضخ�س بتهمة التورط يف املوؤامرة، وفعلت الأمر 
نف�ضه مع اأكرث من 50 مواطناً ومقيماً وموظفاً من جن�ضيات 
م��ن اخلدمة  وث��الث��ة  اأمريكيني  ث��الث��ة  بينهم  وم��ن  غ��رب��ي��ة، 
اخلارجية. ومنذ ذلك احلني، حاول اأردوغان ا�ضتخدام هوؤلء 

حلف  يف  حلفائه  م��ن  ت��ن��ازلت  لن��ت��زاع  ال�ضيا�ضيني  ال�ضجناء 
الثاين يف  التطور  كانت  اأولوجاي  اإدان��ة  اإن  الأطل�ضي.   �ضمال 
يناير )كانون الثاين( املا�ضي املتعلق مبوظف تركي يف اخلدمة 
طالب  نف�ضه،  ال�ضهر  م��ن   20 ففي  اخل��ارج��ي��ة.  الأم��ري��ك��ي��ة 
مدعون باإل�ضجن املوؤبد ملتني توبوز، املرجم وامل�ضحح الركي 
القن�ضلية  امل��خ��درات يف  ق��وان��ني مكافحة  اإن��ف��اذ  وك��ال��ة  ل��دى 

الأمريكية با�ضطنبول. 
على  بناًء   2017 الأول(  )ت�ضرين  اأكتوبر  يف  توبوز  احُتجز 
تهم م�ضكوك فيها مثل التج�ض�س، والتخطيط لنقالب. ولن 
ميثل اأمام القا�ضي قبل 26 مار�س )اآذار( املقبل، اأي بعد عام 
يف  اآخ��ر  موظف  جانتورك،  ميتي  ويبقى  ال�ضجن.  يف  ون�ضف 
القن�ضلية الأمريكية، حتت الإقامة اجلرية يف تركيا ب�ضبب 
اتهامات مماثلة. دفعت ديبلوما�ضية الرهائن البالد اإىل حافة 
اأزمة اقت�ضادية يف ال�ضيف املا�ضي. حني رف�ضت تركيا اإطالق 
�ضراح الق�س الأمريكي اأندرو بران�ضون الذي �ُضجن عامني بعد 
ُتهم �ضخيفة بالتج�ض�س والإرهاب، وعاقب الرئي�س الأمريكي 
ماجنيت�ضكي،  لقانون  وف��ق��اً  تركيني  وزي��ري��ن  ت��رام��ب  دون��ال��د 
الألومينيوم  من  الركية  ال�����ض��ادرات  على  الر�ضوم  و�ضاعف 

وال�ضلب، فراجعت اللرية الركية. 
اأطلقت تركيا �ضراح الق�س. لكن اأمريكيني  اأ�ضهر قليلة،  وبعد 

•• قرب حقل العمر-اأ.ف.ب:

بني اآلف الأ�ضخا�س الذين فروا خالل الأ�ضابيع املا�ضية يف 
�ضرق �ضوريا من مناطق �ضيطرة تنظيم داع�س الإرهابي، ن�ضاء 
اأيزيديات اأم�ضني �ضنوات م�ضنية من العبودية والعذاب، ول 

يطمحن اليوم اإل اىل العودة اىل اأح�ضان عائالتهن.
املجاور،  العراق  �ضنوات وبعد خطفها من  على مدى خم�س 
قرب  و�ضرائها.  الأيزيدية   بيع  على  متطرفني  �ضتة  تناوب 
املراأة  ت��ق��ول  ال�ضرقي،  ال���زور  دي��ر  ري��ف  خ��ط��وط اجلبهة يف 
بعينني دامعتني ووجه غزته التجاعيد باكراً لوكالة فران�س 

بر�س، “لن اأن�ضى اأبداً ما ح�ضل«.
وال��ت��ق��ت ف��ران�����س ب��ر���س الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي يف امل��ن��ط��ق��ة �ضبع 
الذين  الأ�ضخا�س  اآلف  ع��داد  يف  ك��ّن  الأق��ل  على  اأيزيديات 
خرجوا من الكيلومرات الأخرية التي ل تزال حتت �ضيطرة 

التنظيم، على وقع تقدم قوات �ضوريا الدميوقراطية.
معاناة  على  جم���دداً  ال�ضوء  منهن  ث��الث  �ضهادات  وت�ضلط 
هذه الأقلية الناطقة بالكردية التي اعتر التنظيم اأتباعها 
“كفاراً”، فقتل اأع��داداً كبرية منهم يف العام 2014 خالل 
ما  لهم،  الأك��ر  التجمع  ك��ان  العراق حيث  �ضمال  هجوم يف 
التنظيم خطف  ل��ك��ن  ال��ه��رب.  ع��ل��ى  الآلف  ع�����ض��رات  اأرغ����م 
اآلف الفتيات والن�ضاء وحولهن اىل �ضبايا. يف مركز لقوات 
�ضوريا الدميوقراطية قرب حقل العمر، تبدو معامل التعب 

والإرهاق وا�ضحة على وجه ب�ضة، وهي ترتدي عباءة �ضوداء 
لي�س  “ما ح�ضل معنا  وت��ق��ول  م��رّق��ط.  اأح��م��ر  م��ع ح��ج��اب 
وتروي  ب��ذات��ه«.  امل���وت  ه��و  معنا  ح�ضل  م��ا  فح�ضب،  �ضعباً 
متطرفني  �ضتة  وا�ضراها”  “باعها  كيف  منخف�س  ب�ضوت 
تلو  الواحد  اأ�ضماءهم  تعدد  �ضنوات،  اأك��رث من خم�س  خالل 
الآخر، بينهم ثالثة �ضعوديني واآخر “كان يقول اإنه �ضويدي 
وهي  املحّطمة  اأ�ضنانها  تظهر  بينما  وت�ضيف  اجلن�ضية«. 
تتكّلم، “كّنا نفعل كل ما يرغبون به، ننفذ كّل ما يطلبونه. 
اأظافرها  فترز  كفيها  ت�ضرب  ل”.  لهم  نقول  اأن  نقدر  ل 
“كانوا ميار�ضون اجلن�س  املطلية باحلناء، وت�ضيف بح�ضرة 

معنا غ�ضباً عنا«.
تعلمت ه���ذه ال�����ض��ي��دة ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ع��دم��ا اأج����رت على 
ا�ضتخدامها طيلة فرة وجودها يف �ضوريا. مل حتاول الهرب 
يوماً خ�ضية التعر�س لعقاب قا�س، مع اأن كثريات جنحن يف 
اإن عقاب  “كانوا يقولون لنا  الإفالت من التنظيم. وت�ضرح 
معها  اجلن�س  مي��ار���س  اأن  بها،  الإم�����ض��اك  ويتم  �ضتهرب  م��ن 

رجل )خمتلف( كل يوم«.
وت��ك��ّرر “لن اأن�ضى اأب���داً م��ا ح�ضل ، ك��ل م��ا اأري���ده ال��ي��وم هو 
لالأيزيديات،  املخ�ض�س  ذاته  املركز  يف  عائلتي«.  اإىل  العودة 
تتذكر نادين فرحات )17 عاماً( كيف اأوقفها اأمنيو التنظيم 
�ضتة  تنقّلت بني  اأي�ضا  الهرب. هي  مرتني خالل حماولتها 

من عنا�ضر التنظيم بينهم �ضعوديون وتون�ضي.

اآخَرين بقيا يف تركيا: عامل يف وكالة نا�ضا يف ال�ضجن، وبروف�ضور 
يف ال��ك��ي��م��ي��اء مم��ن��وع م��ن م��غ��ادرة ال��ب��الد. ف��ر���ض��ت وا�ضنطن 
يف  موظفيها  اأنقرة  ا�ضتهداف  بعد  اأي�ضاً  تركيا  على  عقوبات 
القن�ضلية. يف اأكتوبر)ت�ضرين الأول( 2017، حني احتجزت 
علقت  جانتورك،  احتجاز  وحاولت  توبوز  الركية  ال�ضلطات 

وزارة اخلارجية موؤقتاً جميع خدمات الفيزا يف تركيا. 
الناتو  حليفي  بني  اأزم��ة  اأ�ضواأ  اإىل  اأدى  ما  باملثل  اأنقرة  وردت 
يف عقود. ولكن وا�ضنطن تراجعت بعد تقارير قالت اإن اأنقرة 
طماأنت الوليات املتحدة على اأنها لحتتفظ مبوظفني اآخرين 
اخلدمات  الطرفان  لي�ضتاأنف  لتحقيق  اخلارجية  اخلدمة  يف 
اأ�ضهر.  يف وقت ي�ضعى ترامب اإىل ت�ضليم �ضيا�ضته  بعد ثالثة 
اأنقرة مع الأمريكيني ومع  اإىل تركيا، ي�ضكل تعامل  ال�ضورية 
اآخر بعمق ال�ضك الطاغي  موظفي خدمتها الأجنبية تذكرياً 
اأطلق  اأردوغ����ان  اأن  ب��دا  واأخ����رياً،  البلدين.  ب��ني  العالقة  على 
���ض��راح ال��ع��دي��د م��ن ره��ائ��ن��ه الأوروب���ي���ني، وم���ردد يف احتجاز 
اأ�ضلوبه  اعتماد  يوا�ضل  الركي  الرئي�س  ولكن  ج��دد.  اآخرين 
م���ع م��واط��ن��ي وم��وظ��ف��ي ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة، ع��ل��ى الأرج�����ح، 
وا�ضنطن،  م��ع  مفاو�ضاته  خ��الل  املقاي�ضة  يف  ل�ضتخدامهم 
لذلك ويف غياب ا�ضراتيجية �ضاملة ملعاجلة جتاوزات الرئي�س 

الركي، لن يواجه ترامب �ضوى خيبة الأمل.

اأيزيديات يحلمن بح�صن عائالتهن بعد فرارهن من داع�س
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نفت مو�ضكو اأم�س اأي �ضلوع لها يف انتخابات اندوني�ضيا املقبلة بعد 
“الدعاية  ا�ضتخدموا  اأن معار�ضيه  وي��دودو  الرئي�س جوكو  زعم  اأن 

الرو�ضية” لت�ضويه احلقائق ون�ضر الأخبار الزائفة.
فاإن  نعلم  “كما  ت��وي��ر  على  جاكرتا  يف  الرو�ضية  ال�ضفارة  وق��ال��ت 
الوليات  يف   2016 يف  �ضياغته  متت  الرو�ضية  الدعاية  م�ضطلح 
املتحدة خالل النتخابات الرئا�ضية. وهذا امل�ضطلح لي�س له اأ�ضا�س 

يف الواقع«.
عدم  م��ب��داأ  على  القائم  رو�ضيا  موقف  على  ن��وؤك��د  “نحن  واأ���ض��اف��ت 
الدول  يف  النتخابية  العمليات  اأو  الداخلية  ال�����ض��وؤون  يف  التدخل 

اخلارجية مثل اإندوني�ضيا، �ضديقتنا املقربة و�ضريكتنا املهمة«.
يعنيه  م��ا  ث��ان��ي��ة،  ل��ولي��ة  نف�ضه  ير�ضح  ال���ذي  وي����دودو،  يو�ضح  ومل 
يف  ب��ال��ت��دخ��ل  م��ب��ا���ض��رة  رو���ض��ي��ا  يتهم  ومل  الرو�ضية”  ب”الدعاية 
الن��ت��خ��اب��ات. و���ض��رح خ���الل جت��م��ع ان��ت��خ��اب��ي يف ���ض��وراب��اي��ا يف جاوا 
رو�ضية+  ل+دعاية  يح�ضر  انتخابي  فريق  “هناك  ال�ضبت  ال�ضرقية 
وي��دودو كذلك  والآث���ام واخل���دع«. ومل يحدد  الت�ضهري  تن�ضر حاليا 
مناف�ضيه املتورطني يف هذه احلملة املزعومة. وير�ضح ويدودو اأمام 
17 ني�ضان/ابريل. وكان  برابوو �ضوبيانتو يف النتخابات املقررة يف 

الرجالن تر�ضحا لنتخابات 2014.
الأمريكية  الرئا�ضة  انتخابات  يف  بالتدخل  اتهامات  رو�ضيا  ونفت 

2016 للتاأثري على نتائجها ل�ضالح دونالد ترامب.
 

 
قتل املدير املالطي مليناء بو�ضا�ضو، الكر يف منطقة اأر�س ال�ضومال 
التي تتمتع بحكم ذاتي يف �ضمال �ضرق ال�ضومال بالر�ضا�س �ضباح 
ال�ضباب  اأم���ن���ي، فيما تبنت ح��رك��ة  م�����ض��در  اأف����اد  م��ا  وف���ق  الث���ن���ني، 
العتداء. وقال امل�ضوؤول المني املحلي حممد �ضاهر لفران�س بر�س 
اإن “م�ضلحا قتل بالر�ضا�س بول اأنطوين فورموزا” يف حرم امليناء 

�ضباح الثنني، مو�ضحا اأن “قوات المن اأردت املهاجم يف املكان«.
وكان فورموزا يدير ميناء بو�ضا�ضو حل�ضاب �ضركة “بي اإند او بورت�س« 
. واأورد احد �ضكان بو�ضا�ضو اأنه �ضمع اإطالق عيارات نارية عدة �ضباحا 
ا�ضعاف.  �ضيارة  تنقلها  اأبي�س  �ضاهد جثة رجل  ثم  امليناء،  م�ضدرها 
وتبنت حركة ال�ضباب العتداء يف بيان للمتحدث با�ضمها ال�ضيخ عبد 
العزيز اأبو م�ضعب الذي اأعلن اأن “هذا الهجوم هو جزء من خطة 

او�ضع ت�ضتهدف ال�ضركات املرتزقة التي تنهب موارد ال�ضومال«.
وتوىل فورموزا م�ضوؤوليته يف امليناء يف اآب اغ�ضط�س 2017.

عقدا  ل�”دي بي وورلد”  اأ�ضهر، وقعت ال�ضركة التابعة  وقبل ب�ضعة 
ال���ذي يقع يف منطقة  امل��ي��ن��اء  م��دت��ه ث��الث��ون ع��ام��ا لدارة وت��ط��وي��ر 
الهندي،  واملحيط  الحمر  البحر  بني  ع��دن،  خليج  يف  ا�ضراتيجية 

على بعد اكرث من 1300 كلم �ضمال مقدي�ضو.
واأثار هذا التفاق ا�ضتياء احلكومة الفدرالية يف مقدي�ضو التي تعتر 
اأنه ي�ضفي اهمية على �ضعي اأر�س ال�ضومال اىل انتزاع اعراف دويل 
 1991 العام  البالد  عن  ا�ضتقاللها  ال�ضومال  اأر���س  واعلنت  بها. 

لكن اأي بلد مل يعرف بها ر�ضميا.
 

اأعلن حمققون بريطانيون ام�س الثنني انهم ر�ضدوا جثة يف �ضور 
حتت املاء حلطام الطائرة التي على متنها لعب كرة القدم الأرجنتيني 
اإمييليانو �ضال والطيار ديفيد اإيبوت�ضون التي اختفت قبل اأ�ضبوعني 
فوق البحر على بعد نحو 20 كلم �ضمال جزيرة غورن�ضي. وقال فرع 
“ب�ضكل ماأ�ضاوي ويف لقطات  التحقيق يف احل��وادث اجلوية يف بيان 
راك��ب واحد  روؤي��ة  التي تعمل عن بعد(، ميكن  املركبة  فيديو )م��ن 
بني احلطام«. وغادر �ضال )28 عاما( والطيار ديفيد اإبوت�ضون )59 
�ضنة( نانت )غرب فرن�ضا(، حيث كان املهاجم الأرجنتيني يلعب حتى 
ذلك احلني، من اأجل ال�ضفر اإىل كارديف )ويلز(، لاللتحاق بفريقه 
املمتاز.  الإنكليزي  ال���دوري  يف  يلعب  ال��ذي  �ضيتي  ك��اردي��ف  اجلديد 
الأحد  اجل��وي��ة  احل���وادث  يف  للتحقيقات  الريطاين  املكتب  واأع��ل��ن 
لوكالة فران�س بر�س اأنه مت العثور على الطائرة التي كانت تقل �ضال 
وطيارها يف طريقهما اإىل العا�ضمة الويلزية كارديف قبل اأن تختفي 
املا�ضي فوق البحر على  الثاين/يناير  21 كانون  ال��رادارات يف  عن 

بعد نحو 20 كلم �ضمال جزيرة غورن�ضي.
ومل يحدد املكتب مكان وزمان العثور على الطائرة. واأثبتت عملية 
الفح�س عن كثب بوا�ضطة مركبة تعمل عن بعد اأنها كانت الطائرة 
احلوادث  يف  التحقيق  ف��رع  واأو���ض��ح  ب��داخ��ل��ه��ا.  جثة  واأن  امل��ف��ق��ودة، 
“يدر�س مكتب التحقيقات الآن اخلطوات التالية،  اجلوية يف بيانه 

بالت�ضاور مع عائلتي الطيار والراكب ورجال ال�ضرطة«.
ج��زًءا من هيكل  املعامل تظهر  وا�ضحة  املكتب �ضورة غري  ن�ضر  كما 
الطائرة مع رقم ت�ضجيلها. وكان العمق املو�ضح على ال�ضورة 67.7 

مر )222 قدم(.

عوا�سم

جاكرتا

مقدي�شو

لندن

هجوم على زوار 
اإيرانيني و�صط العراق

•• بغداد-وكاالت:

م�ضلحون جمهولون  اأطلق  عندما  العراق،  و�ضط  اإيرانيني  زوار   7 اأ�ضيب 
النار على حافلتهم، وفقا مل�ضادر اأمنية.

وقال امل�ضوؤولون اإن احلافلة كانت تقل 10 زوار اإيرانيني �ضمايل العا�ضمة 
بغداد، عندما فتح امل�ضلحون النار.

واأ�ضاف امل�ضوؤولون الذين حتدثوا �ضريطة عدم ذكر اأ�ضمائهم، اأن امل�ضابني 
نقلوا اإىل م�ضت�ضفى لتلقي العالج، وبينهم �ضيدة يف حال حرجة.

ومل تعلن اأي جهة م�ضوؤوليتها عن الهجوم، وفقا ملا ذكرت وكالة “اأ�ضو�ضييتد 
بر�س«.

ويتعر�س الزوار الإيرانيون بني احلني والآخر اإىل هجمات اأثناء زيارتهم 
اإىل املراقد واملدن ال�ضيعية يف العراق.

يفرت�ض بخليل زاده التاأكيد على �شعي اأمريكا لتحقيق ت�شوية م�شتدامة

�صفقة �صالم اأم ورقة توت لتغطية الن�صحاب من اأفغان�صتان؟

الكرملني ينّدد ب� »التدخل« الأوروبي يف فنزويال 
•• عوا�سم-اأ ف ب:

اعرفت مدريد ولندن وباري�س وبرلني ودول اأوروبية 
خوان  الفنزويلية  املعار�ضة  بزعيم  ر�ضمياً  اأم�س  ع��دة 
الرئي�س  للبالد بعدما رف�س  انتقايل  غوايدو كرئي�س 
رئا�ضية  انتخابات  لإج���راء  ال��دع��وة  م���ادورو  نيكول�س 
اأجل  م��ن  ل��ه  اأوروب��ي��ة  دول  حددتها  التي  املهلة  �ضمن 

ذلك.
�ضان�ضيز  ب���ي���درو  الإ����ض���ب���اين  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  وق�����ال 
اعرافها  تعلن  اإ���ض��ب��ان��ي��ا  “حكومة  اإن  لل�ضحافيني 
ر�ضميا برئي�س اجلمعية الوطنية الفنزويلية )الرملان 
خوان( غوايدو ماركيز كرئي�س مكلف )فرة انتقالية( 
انتخابات رئا�ضية  داعيا غوايدو لإجراء  يف فنزويال”، 

“يف اأقرب وقت ممكن«.
املتحدة وفرن�ضا  اململكة  ا�ضبانيا، اعرفت  اإعالن  وبعد 
رئي�ضاً  بغوايدو  والدمنارك  وال�ضويد  والنم�ضا  واأملانيا 

انتقالياً لفنزويال.
الرئي�ضيني،  م���ادورو  ون���ددت رو���ض��ي��ا، وه��ي م��ن حلفاء 
باعراف هذه ال��دول الأوروب��ي��ة. وق��ال املتحدث با�ضم 
منح  حم���اولت  “نعتر  بي�ضكوف  دمي��ري  الكرملني 
�ضرعيًة مبثابة تدخل مبا�ضر وغري  املغت�ضبة  ال�ضلطة 

مبا�ضر يف �ضوؤون فنزويال الداخلية«.
وهولندا  وبريطانيا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�ضا  اإ�ضبانيا  وك��ان��ت 
26 كانون الثاين/يناير  والرتغال منحت مادورو يف 
مهلة ثمانية اأيام لالإعالن عن اإجراء انتخابات رئا�ضية 
جديدة حتت طائلة اعرافها بغوايدو رئي�ضاً. وان�ضّمت 

النم�ضا الأحد اإىل تلك الدول ال�ضبع.
يف  هانت  جريميي  الريطاين  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
تغريدة “نيكول�س مادورو مل ينّظم انتخابات رئا�ضية 
خالل مهلة الثمانية اأيام التي حددناها. ولذلك، فاإن 

خا�ضعة ل�ضيطرة احلكومة. 
يف  ك��اب��ول  حكومة  ا���ض��ت��م��رار  �ضيعود  امل��ج��ل��ة،  راأي  ويف 
ال�ضلطة بالنفع على اأمريكا اأي�ضاً. واإذا متكنت طالبان 
اأمريكا،  ان�ضحاب  بعد  الأفغانية  احلكومة  خلع  م��ن 

ف�ضيمثل ذلك اإذلًل يوازي ما ح�ضل يف فيتنام.
وحتى اإذا �ضمدت حكومة كابول، فاإن ان�ضحاباً اأمريكياً 
دون اتفاق قوي لل�ضالم، �ضيجلب الفو�ضى. ول �ضك اأن 
قوى اإقليمية مثل ال�ضني، والهند، واإيران، وباك�ضتان، 

ورو�ضيا �ضت�ضعى اإىل ملء الفراغ. 
القتال،  النتيجة �ضدة يف  اأف�ضل احلالت، �ضتكون  ويف 

•• لندن-وكاالت:

تناولت جملة “اإيكونومي�ضت” الريطانية املفاو�ضات 
ال��دائ��رة ب��ني الإدارة الأم��ري��ك��ي��ة وح��رك��ة ط��ال��ب��ان، يف 
دخول  بعد  اإن���ه  ق��ائ��ل��ًة  ك��اب��ول،  غ��ي��اب ممثلي حكومة 
اأمريكا يف اأطول حرب، ت�ضتمر منذ 17 عاماً، ل تبدو 

القوات الأمريكية على و�ضك هزمية بطالبان.
املت�ضددة  القمعية  امليلي�ضيا  ط��ال��ب��ان  اأن  اإىل  ولفتت 
واأن   ،2001 قبل  الأفغانية  الأرا���ض��ي  معظم  حكمت 
اجلزء اخلا�ضع ل�ضيطرة احلكومة الأفغانية املنتخبة، 
�ضغرياً  يعتر  الأمريكية،  احلكومة  م��ن  وامل��دع��وم��ة 

ومذًل. 
وو�ضل ال�ضراع بني قوات احلكومة الأفغانية وحركة 

طالبان اإىل طريق م�ضدود، ولكنه دموي.
اآلف م��ن قوات   10 ق��راب��ة  2017 وح���ده  وق��ت��ل يف 
وع�����دد غري  م�����دين،  و3400  واجل���ي�������س،  ال�����ض��رط��ة 

معروف من عنا�ضر طالبان.
ومنذ ذلك الوقت توقفت ال�ضلطات عن اإ�ضدار بيانات 
عن القتلى الع�ضكريني، ول يفر�س اأن يعود ال�ضبب 

لتح�ضن الأو�ضاع. 
ويف راأي املجلة، ونتيجة ملا �ضبق ذكره، هناك ترحيب 
اأمريكا  ب��ني  املفاو�ضات  موا�ضلة  ع��ن  ب��الأن��ب��اء   دويل 

وطالبان لإنهاء ال�ضراع.
ويقول زملاي خليل زاده، كبري املفاو�ضني الأمريكيني، 
�ضفقة.  على  عمل”  اإط���ار  ل�”  تو�ضال  اجلانبني  اإن 
قبل  م��ن  تعهد  مقابل  يف  قواتها  اأم��ري��ك��ا  و�ضت�ضحب 
ح���رك���ة ط���ال���ب���ان ب���الم���ت���ن���اع ع���ن ت���وف���ري م����الذ اآم���ن 
بن  اأ���ض��ام��ة  م��ع  �ضابقاً  اأج��ان��ب، كما فعلوا  لإره��اب��ي��ني 
وقف  على  امل��واف��ق��ة  طالبان  على  يتوجب  كما  لدن. 

لإط����الق ال��ن��ار، وال��ب��دء يف م��ف��او���ض��ات م��ع احلكومة 
ب�”�ضنيعة  احل��رك��ة  و�ضفتها  طاملا  وال��ت��ي  الأفغانية، 

اأمريكية«.
اأ�ضباب نبيلة وراء دفع طالبان  راأي املجلة، هناك  ويف 
اأمريكا  اإنقاذ  وبالتايل  �ضلمية،  �ضيا�ضة  يف  لالنخراط 
م��ن ح���رب م��دم��رة وم��ك��ل��ف��ة. ول��ك��ن ه��ن��اك، لالأ�ضف 
اإطار  اأن  م��ن  للخ�ضية  تدعو  اأ���ض��ب��اب  اأي�����ض��اً،  ال�ضديد 

العمل املذكور اآنفاً لن يثمر عن اأي نتيجة. 
ويعود ذلك اإىل التفا�ضيل التي �ضتكون �ضائكة، اإذ ردت 
واملحادثات.  القتال  وق��ف  طلب  على  بفتور  طالبان 
اخلطوات  لتطبيق  وترتيبات  ج��دول  و�ضع  و�ضيمثل 
املتفق عليها عقبة كبرية، خا�ضًة عندما يتعلق الأمر 

بتوقيت الن�ضحاب الأمريكي، ووتريته.
ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دونالد  اإن ع���زم  امل��ج��ل��ة  وت��ق��ول 
ترامب يبدو يف طريقه للتال�ضي. وهو مل يخف رغبته 
يف اإعادة القوات الأمريكية اإىل الوطن، ومل يعط اأي 

اإ�ضارة عن تقديره ملا حققه وجودها هناك. 
وتلفت املجلة اإىل اأنه، قبل قلب اأمريكا نظام طالبان، 
كانت اأفغان�ضتان دولة م�ضتبدة. ومل يكن ي�ضمح للن�ضاء 
اأج�ضادهن من  فيها مبغادرة منازلهن، ما مل يغطني 
اأعلى الراأ�س حتى اأخم�س القدمني، واأن يكن ب�ضحبة 

رجل من الأقارب.
وكان كل من يخالف منط طالبان املت�ضدد، بالرق�س، 
اأو حالقة اللحية، اأو تعليم البنات، ُيعاقب باجللد اأو 

ال�ضجن، ورمبا ت�ضل العقوبة اإىل الإعدام. 
وُحطمت متاثيل واأيقونات قدمية بدعوى اأنها �ضرك. 
اأن  الوح�ضية  املمار�ضات  تلك  التخل�س من  �ضاأن  ومن 
اأفغان�ضتان  �ضكان  لثلثي  بثمن  تقدر  ل  منفعة  يجلب 
حوايل 24 مليوناً، من املقيمني حالياً �ضمن مناطق 

�ضّرحت  برلني،  وم��ن  و�ضلمي«.  �ضريع  ب�ضكل  العملية 
متحدثة با�ضم احلكومة مارتينا فيت�س اأن اأملانيا تتوقع 
اإىل  ت��ق��ود  انتقالية”  “فرة  ي��ن��ّظ��م  اأن  غ���واي���دو  م��ن 

انتخابات “موثوقة«.
وكانت الوليات املتحدة وكندا والعديد من دول اأمريكا 
اعرفت  وال���رازي���ل،  كولومبيا  فيها  مب��ا  الالتينية 
بغوايدو الذي اأعلن نف�ضه رئي�ضاً بالوكالة لفنزويال يف 
الأوروبي  الرملان  واع��رف  الثاين/يناير.  كانون   23
الأوروبي  الحت��اد  دول  ودعا  ب�ضلطة غوايدو اخلمي�س 

اإىل القيام بالأمر نف�ضه.
وي��اأت��ي اع��راف ال��دول الأوروب��ي��ة بغوايدو بعد رف�س 

الأوروبيني  حلفائها  مع  الآن  تعرف  املتحدة  اململكة 
انتقاليا اإىل حني التمكن من  بغوايدو رئي�ضاً د�ضتورياً 

اإجراء انتخابات موثوقة«.
وك���ت���ب ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ض��ي اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون من 
بحرية  التعبري  ح��ق  “للفنزويليني  تغريدة  يف  جهته 
رئي�ضاً  غوايدو  بخوان  تعرف  فرن�ضا  ودميوقراطية. 

مكلفاً تنفيذ عملية انتخابية«.
طوكيو  من  مريكل  اأنغيال  الأملانية  امل�ضت�ضارة  واأعلنت 
اأثناء لقاء مع نظريها الياباين اأن غوايدو “هو الرئي�س 
النتقايل ال�ضرعي من وجهة النظر الأملانية وبالن�ضبة 
جُت��رى هذه  اأن  “ناأمل  قالت  اأوروبية عدة”.  دول  اإىل 

مناطق  على  وت�ضيطر  يومي  �ضبه 
حتارب  اأو  ال��ب��الد  ن�ضف  ن��ح��و  يف 

لل�ضيطرة عليها.
قررت  مو�ضكو  اإن  م�ضادر  وتقول 
جت�����اه�����ل م�����������ض�����وؤويل احل���ك���وم���ة 
الأفغانية ل�ضمان م�ضاركة طالبان 
مع  حم��ادث��ات  عقد  ترف�س  ال��ت��ي 
الرئي�س  ح���ك���وم���ة  ع����ن  مم��ث��ل��ني 
الغرب  من  املدعومة  غني  اأ�ضرف 
يد  يف  دم�����ى  ب���اأن���ه���م  ت�����ض��ف��ه��م  اإذ 

الوليات املتحدة.
كبري  ف�������ض���ل���ي  ف����ا�����ض����ل  وع��������ر 
م�����ض��ت�����ض��اري ال��رئ��ي�����س غ��ن��ي عن 
ال�ضيا�ضيني  ل���ل���ق���اء  “اأ�ضفه” 
ق��ب��ل النتقال  ق����ادوا م��ن  ال��ذي��ن 

الدميقراطي يف البالد بطالبان.
وقال يف تغريدة اإنهم “م�ضتعدون 
ل���ل���ت���غ���ا����ض���ي ع�����ن ت����ل����ك امل�����ب�����ادئ 
الدمار  )م��ب��ادئ(  نحو  وال��ت��ح��رك 

•• كابول-رويرتز:

ح���ذر م�����ض��وؤول��ون اأف���غ���ان ب����ارزون 
جترى  حم���ادث���ات  اأن  م���ن  اأم�������س 
اأف��راد يف حركة  ه��ذا الأ�ضبوع بني 
املعار�ضة  من  و�ضيا�ضيني  طالبان 
ال�ضابق  ال���رئ���ي�������س  ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
ملبادئ  ك��رزاي تعتر خيانة  حامد 

الدميقراطية ومل�ضالح البالد.
وتاأتي املحادثات التي من املقرر اأن 
تبداأ اليوم الثالثاء يف مو�ضكو بعد 
اأي����ام م��ن ظ��ه��ور موؤ�ضرات  ع�����ض��رة 
مفاو�ضات  يف  ت��ق��دم  حتقيق  ع��ل��ى 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ني  ال�������ض���الم 
اأج��ل �ضحب  وطالبان يف قطر من 
الأجنبية  ال����ق����وات  م����ن  الآلف 
واإن��ه��اء احل��رب ال��دائ��رة منذ اأكرث 

من 17 عاما.
ت�ضن  فيما  ال�ضالم  م�ضاعي  وتاأتي 
اأط��اح��ت بها قوات  ط��ال��ب��ان، ال��ت��ي 
ت���ق���وده���ا ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة من 
2001، هجمات ب�ضكل  احلكم يف 

ابتعادهم  وب�ضبب  خالفات  ب�ضبب 
عن ال�ضلطة«.

حلكومة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
اإن  اهلل  عبد  اهلل  عبد  اأفغان�ضتان 
مبجرد  ه��دف��ه��ا  �ضتحقق  ط��ال��ب��ان 

ان�����ض��ح��اب ال���ق���وات الأج��ن��ب��ي��ة مبا 
ينهي احلاجة لعقد حمادثات.

ول���ل���ولي���ات امل��ت��ح��دة ح����وايل 14 
األ������ف ج���ن���دي يف اأف���غ���ان�������ض���ت���ان يف 
التي  ال��دع��م احل����ازم  اإط����ار مهمة 

ويف اأ�ضوئها زعزعة ل�ضتقرار كامل املنطقة. 
وتقول املجلة اإن اأمريكا عجزت عن ا�ضتئ�ضال طالبان 
بقوة قوامها 140 األف جندي. والآن، وبعد بقاء 13 
األف جندي فقط لدعم اجلي�س الأفغاين، يبدو اأنها لن 
ت�ضتطيع �ضوى مراقبة املتمردين. ويفر�س يف خليل 
زاده تاأكيد �ضعي اأمريكا لتحقيق ت�ضوية م�ضتدامة، ل 

ورقة توت لتغطية الن�ضحاب. 
قادة  ُيظهر  حتى  الأمريكية  القوات  تبقى  اأن  ويجب 
طالبان جديتهم يف تبني العملية ال�ضيا�ضية، ويلقون 

ال�ضالح. 

“ل  م�����ادورو امل��ه��ل��ة الأوروب���ي���ة يف م��ق��اب��ل��ة بثتها ق��ن��اة 
�ضك�ضتا” الإ�ضبانية الأحد.

على  لإج��ب��ارن��ا  مبهل  ح�ضرنا  ي��ح��اول��ون  “اإنهم  وق���ال 
الو�ضول اإىل و�ضعية مواجهة �ضديدة ال�ضدامية«.

الثنني  اأوت���اوا  ت�ضت�ضيف  اأن  ُيتوقع  الإط���ار،  ه��ذا  ويف 
اعتبارا من ال�ضاعة 14،00 ت غ )09،00 بالتوقيت 
ليما  جمموعة  خارجية  ل��وزراء  اأزم��ة  اجتماع  املحلي( 

التي ت�ضّم كندا و14 دولة من اأمريكا الالتينية.
و�ضي�ضارك وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو يف 
هذا الجتماع من خالل مكاملة عر الفيديو، ح�ضب ما 
اأعلنت الوزارة. وقد ي�ضارك الحتاد الأوروبي اأي�ضاً يف 
نهاية  موؤمتر �ضحايف يف  املتوقع عقد  ومن  الجتماع. 

النقا�ضات نحو ال�ضاعة 20،30 ت غ.
وجدد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب التاأكيد اأثناء 
بّثها  الأم��ريك��ي��ة مت  �ضي”  ب��ي  “�ضي  ق��ن��اة  م��ع  مقابلة 
الأم��ريك��ي يف فنزويال  اإىل اجلي�س  اللجوء  اأن  الأح��د، 

هو “خيار” مطروح.
�ضوؤون  الأوروب���ي يف  ب�”التدخل”  الكرملني  ون��دد  هذا 
باملعار�س  ع��دة  اأوروب���ي���ة  دول  اع���راف  بعد  ف��ن��زوي��ال، 
خوان غوايدو رئي�ضاً لهذا البلد غداة انتهاء املهلة التي 
حليف  م��ادورو  نيكول�س  الفنزويلي  للرئي�س  حّددتها 

مو�ضكو.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م ال��ك��رم��ل��ني دمي����ري بي�ضكوف 
�ضرعيًة  املغت�ضبة  ال�����ض��ل��ط��ة  م��ن��ح  حم����اولت  “نعتر 
�ضوؤون فنزويال  مبثابة تدخل مبا�ضر وغري مبا�ضر يف 

الداخلية«.
وا�ضاف “هذا الأم��ر ل ي��وؤدي يف اأي حال من الأحوال 
لالأزمة  للتطبيق  وقابلة  وفعلية  �ضلمية  ت�ضوية  اإىل 
حّل” يجب  “اأي  اأن  معتراً  فنزويال”  بها  مت��ّر  التي 

“اأن يتو�ضل اإليه الفنزويليون اأنف�ضهم«.

امل�ضت�ضارة  اأن  اإل  الأج��ن��دة«.  الأم��ر لي�س على  .. ه��ذا  الت��ف��اق 
اأ�ضئلة حول موا�ضيع ح�ضا�ضة  التفاو�س على  اإنه ميكن  قالت 
مثل خطة “�ضبكة الأمان” اخلا�ضة باإيرلندا ال�ضمالية يف ما 

ي�ضمى التفاق ال�ضيا�ضي املرافق لتفاق بريك�ضت.
وتهدف “�ضبكة الأمان” اإىل �ضمان عدم عودة احلدود الفعلية 
الريك�ضت  م��وؤي��دي  ولكن  واإي��رل��ن��دا،  ال�ضمالية  اإي��رل��ن��دا  ب��ني 
يخ�ضون اأن يوؤدي ذلك اإىل اإبقاء بريطانيا مرتبطة بالأنظمة 
“علينا اأن نلجاأ  اجلمركية لالحتاد الأوروب��ي. وقالت مريكل 

اإىل البتكار وعلينا اأن ن�ضتمع لبع�ضنا البع�س«.
املتبقي للتو�ضل  الوقت  ا�ضتخدام  باإمكاننا  “ل يزال  واأ�ضافت 
اىل اتفاق ب�ضاأن اأمور تقف يف طريقنا اإذا اأظهر اجلميع ح�ضن 

•• طوكيو-اأ ف ب:

والحتاد  بريطانيا  مريكل  انغيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�ضت�ضارة  دع��ت 
الأوروبي اإىل “البتكار” واإظهار “ح�ضن النية” يف حمادثات 
بريك�ضت املقبلة اإل اأنها اأكدت على اأنه ل ميكن اإعادة التفاو�س 
ع��ل��ى ات��ف��اق خ���روج ل��ن��دن م��ن الحت����اد. و���ض��رح��ت يف موؤمتر 
اأن  “نريد  اآب��ي  �ضينزو  الياباين  �ضحايف م�ضرك مع نظريها 
اتفاق لن ذلك  �ضيء لتجنب خروج بريطانيا بدون  نفعل كل 
اأن  على  التاأكيد  ج��ددت  اأنها  اإل  الغمو�س«.  �ضيزيد من حالة 
بعد مفاو�ضات  اإليه  التو�ضل  بريك�ضت مت  اتفاق  اإىل  التو�ضل 
�ضعبة وطويلة، وقالت “ل نريد اأن نعيد فتح” التفاو�س على 

النوايا«.
والأ�ضبوع املا�ضي �ضوت الرملان الريطاين على عودة رئي�ضة 
الوزراء ترييزا ماي اإىل بروك�ضل لإعادة التفاو�س ب�ضاأن �ضبكة 
المان، واأملحوا اإىل اأنهم ميكن اأن يوافقوا على اتفاق بريك�ضت 

بعد ذلك بعد اأن رف�ضوا باأغلبية �ضاحقة ال�ضهر املا�ضي.
ومع اقراب موعد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروب��ي يف 
بدون  خروجها  خماطر  على  الركيز  يتم  اآذار/م���ار����س،   29

اتفاق.
على  بريك�ضت  تقليل خماطر  ال�ضروري  “من  اأن��ه  اآب��ي  وق��ال 
القت�ضاد الوروبي والعاملي. يجب علينا جتنب بريك�ضت بدون 

اتفاق«.

مريكل تدعو اىل ح�صن النوايا يف حمادثات بريك�صت 

كابول تعترب حمادثات مو�صكو خيانة 
الأطل�ضي  ���ض��م��ال  ح��ل��ف  ي��ق��وده��ا 
الإرهاب  ملكافحة  منف�ضل  وجهد 
القاعدة  مثل  تنظيمات  ي�ضتهدف 

وداع�س.
كما ي�ضارك يف مهمة الدعم احلازم 
ثمانية اآلف جندي من 38 دولة 

اأخرى.
الأفغانية،  احل���ك���وم���ة  وت��خ�����ض��ى 
التي مل ت�ضارك يف النقا�ضات التي 
اأج���رت���ه���ا ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة بعد 
عقد  رف�ضها  على  طالبان  اإ�ضرار 
حمادثات مبا�ضرة، من احتمال اأن 
نف�ضها يف حكومة  تفر�س طالبان 
دبلوما�ضيون  و�ضرياقب  انتقالية. 
املحادثات يف مو�ضكو عن  غربيون 
تعقد  اأن  بع�ضهم  يخ�ضى  اإذ  كثب 
املحادثات  يف  امل���ب���ذول���ة  اجل���ه���ود 
وطالبان  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ب��ني 
الأمريكي  امل��ب��ع��وث  ي��ق��وده��ا  ال��ت��ي 

زاد.  خليل  زمل��اي  لل�ضالم  اخلا�س 
اأن م��ن املتوقع  وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
وراء  ال��رو���س  امل�ضوؤولون  يبقى  اأن 
الكوالي�س اإل اأن حمادثات مو�ضكو 
ت�ضلط ال�ضوء على الدور الرو�ضي 

املتنامي يف اأفغان�ضتان.
واأكد كرزاي اأنه �ضيح�ضر املحادثات 
اإنه  ت��غ��ري��دة على ت��وي��ر  وق���ال يف 
ووحدة  “�ضالم  ر���ض��ال��ة  �ضيحمل 

و�ضيادة وتقدم لنا جميعا«.
منتخب  رئي�س  اأول  ك���رزاي  وك��ان 
الإطاحة  بعد  للبالد  دميقراطيا 

بحكم طالبان املت�ضدد.
وق����ال حم��م��د ح��ن��ي��ف اأمت�����ار وهو 
موفد اآخر ملناق�ضات مو�ضكو وكان 
القومي  ل��الأم��ن  ن��اف��ذا  م�ضت�ضارا 
�ضيوؤكدون  اإن��ه��م  ق��ب��ل  م��ن  ل��غ��ن��ي 
ع��ل��ى احل��اج��ة ل�ضم احل��ك��وم��ة يف 

املناق�ضات الأفغانية املقبلة.
ل��ك��ن��ه ح����ث احل���ك���وم���ة ع���ل���ى عدم 
“من  ال�������ض���الم  ال���ن���ظ���ر ل��ع��م��ل��ي��ة 

منظور حكومي �ضيق«.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافيه ال�ضارع اجلديد  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1029350 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضالح اخلباب مر�ضد مكتوم املن�ضوري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبداللطيف �ضالح عو�س �ضالح العامري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم تيك

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2554094 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة هند عي�ضى احمد ال�ضرم الفال�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف هزاع نا�ضر علي نا�ضر الغيثي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/جنمة اخلليج للكمبيوتر 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1200168 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة يا�ضني ح�ضن حممد احلمادي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف خمي�س عثمان خمي�س احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ان�ضتانت اك�ضي�س لبيع وتاأجري املعدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب الن�ضائية ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1160383 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء

حممد احمد عبداهلل حارب املهريي من 51% اىل %74

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة لوؤي جا�ضم حممد عبداملح�ضن اخلرايف %26

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضركة اخلرايف للتكنولوجيا البديلة ذ.م.م

ALKHARAFI TECHNOLOGY ALBADILA LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN بال�ضم التجاري نادي كهف الرحبة  رقم:2243888 
الليلي بالغاء طلب الغاء الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما 

كان عليه �ضابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
CN بال�ضم التجاري مطحنة اما�س  رقم:1690533 
واعادة  الرخ�ضة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  تي�ضت 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يا�ضمني للم�ضنوعات اجللدية
 رخ�ضة رقم:CN 1068256 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمم�ضة 

CN 2474040:مريكاتي رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حلويات 

CN 2488838:فريج رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جليتز  بان  التنمية القت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

CN 2483358:للتجارة العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اوتو فان

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2595994 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/الرمي خمي�س �ضعيد خمي�س املزروعي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ الرمي خمي�س �ضعيد خمي�س املزروعي من 100% اىل %42
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حميد ماجد حممد ح�ضن ال�ضويدي %42
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضيف ماجد حممد ح�ضن ال�ضويدي %16

تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية  اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة 

تعديل ا�ضم جتاري من/ اوتو فان
AUTOVAHN
اىل/اوتو فان ذ.م.م

AUTOVAHN LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الطوا�س للمالب�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1014630 
تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ الطوا�س للمالب�س
AL TAWASH GARMENTS

اىل/بونيتيك�س للخياطة
BONYTEX TAILORING

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة تف�ضيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية 
)البدل( )1410904(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع مالب�س الطفال اجلاهزة- بالتجزئة )4771103(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة- بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع املالب�س الن�ضائية اجلاهزة- بالتجزئة )4771102(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا كوتي تي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2577269 
null*null تعديل لوحة العالن/ اجمايل من م�ضاحة 3.5*90 اىل

تعديل ا�ضم جتاري من/ كافترييا كوتي تي
KUTTY TEA CAFETERIA

اىل/مطبخ ع�ضيد وزربيان
ASEED AND ZORBIAN KITCHEN

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مطبخ اعداد الولئم للحفالت )5621002(
تعديل ن�ضاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

ور�صة املعاليق للخراطة- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�ضادر بتاريخ 2019/02/03 بحل وت�ضفية �ضركة

ور�شة املعاليق للخراطة - ذ م م 
فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�ضفى 

املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي بالنادي ال�ضياحي بناية �ضعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق 

)7( مكتب رقم )705( واإح�ضار امل�ضتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

ثمامة العقارية- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات 

الدارية اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية 

ال�ضادر بتاريخ 2019/02/03 بحل وت�ضفية �ضركة

ثمامة العقارية - ذ م م 
فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�ضفى 

 53181 �س.ب   026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني 

الطابق  اجلنيبي  عبداهلل  �ضعيد  بناية  ال�ضياحي  بالنادي  ابوظبي 

الثبوتيه، وذلك خالل  امل�ضتندات  واإح�ضار  )7( مكتب رقم )705( 

مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

�صيريا حللول الطاقة- ذ م م
يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات- انه مبوجب قرار 
اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 2019/01/24 

بحل وت�ضفية �ضركة
�شيريا حللول الطاقة - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف  املعني  امل�ضفى  مكتب 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �ضناعية 
هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�ضحي واخرون مكتب 
خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ضتندات  واإح�ضار   )3( رقم 

مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضوبر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1186253:ماركت الغدير رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/رنوي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2502586:موفينج بوتيك رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

ن�ضيم النور للنقليات واملقاولت العامة
 رخ�ضة رقم:CN 1159914 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

اإعــــــــــالن
م�ضعود  قبائل  ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لبيع القم�ضة رخ�ضة رقم:1103445 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة خالد علي �ضيف علي املزيني %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضيف �ضلطان �ضيف مانع ال�ضام�ضي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

احلزب  لروي�س  �ضعبوية  حملة 
اجلمهوري.

يف امل��ق��اب��ل ، ن�����ادرة ه���ي الأح�����زاب 
امل�������ن�������ح�������درة من  ال���������ض����ع����ب����وي����ة 
احل����رك����ة الج���ت���م���اع���ي���ة. وي���ذّك���ر 
حركات  غرار  “على  الأكادمييان: 
احلركات  ف��اإن  اأخ���رى،  اجتماعية 
ال�����ض��ع��ب��وي��ة متيل  الج���ت���م���اع���ي���ة 
يف  وحملية  ظرفية  تكون  اأن  اإىل 
زعيم  اأو  ق��وم��ي��ة  م��ن��ظ��م��ة  غ��ي��اب 
ي�������ض���م���دون،  وال������ذي������ن  قوي”. 
ارتباطات  ل��ه��م  ت���ك���ون  م���ا  ع�����ادة 
مثل  تنظيما،  اأك���رث  مب��ج��م��وع��ات 
وا�ضعة  وب�ضبكات   ، ال�����ض��اي  ح���زب 
اليمينية  ومتنوعة من اجلماعات 
احلزب  مثل   ، وال��وط��ن��ي��ة  املحلية 

اجلمهوري«.
اأك���رث حقيقة،  لي�س ه��ن��اك م��ا ه��و 
حركة  م����ن  احل�������ايل،  ال����وق����ت  يف 
فرن�ضا،  يف  ال�����ض��ف��راء  ال�������ض���رات 
بحركة  ن�ضاأتها  مقارنة  تتم  التي 
الآونة  اإي��ط��ال��ي��ا. ويف  5 جن��وم يف 
ل��وي��ج��ي دي مايو  ق���ام   ، الأخ����رية 
ونائب  جن����وم   5 ح���رك���ة  زع���ي���م   ،
رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة الإي���ط���ال���ي���ة ، 
على  فرن�ضا  يف  النتفا�ضة  بدعم 
الأممية  دائ��رة  تو�ضيع  اأم��ل مزيد 

ال�ضعبوية.

وه����ك����ذا ع�������ّرف م������ود وروف��������ريا- 
باأنها  ال�����ض��ع��ب��وي��ة  ك���ال���ت���وا����ض���ري 
الأ�ض�س”  �ضعيفة  “اأيديولوجية 
- وب���ال���ت���ايل م���رن���ة وط��ّي��ع��ة جدا 
اأن  ت����رى   - ال���ع���امل احل��ق��ي��ق��ي  يف 
“مع�ضكرين  اإىل  ينق�ضم  املجتمع 
وم���ت�������ض���ارع���ني،  متجان�ضني” 
و”النخبة  النقي”،  “ال�ضعب 
ال�ضعوبية  مت��ّج��د      .« ال��ف��ا���ض��دة 
نقد  يف  ال����ث����اين  وت����دي����ن  الأول، 
امل�ضتمدة  التمثيلية  للدميقراطية 
وُت��ع��ت��ر هذه  رو���ض��و.  فل�ضفة  م��ن 
اأر�ضتقراطًيا  ����ض���ك���اًل  الأخ��������رية 
كاأفراد  املواطنني  ُيعامل  للحكم، 
 ، لل�ضعبوي  فبالن�ضبة  �ضلبيني. 
وحده ال�ضعب هو الو�ضي واملوؤمتن 
مبعنى  العامة”،  “الإرادة  ع��ل��ى 
جمموعة،  ت�����ض��ك��ي��ل  ع��ل��ى  ال���ق���ادر 
ب���ه���دف فر�س  ال��ت�����ض��ري��ع،  وع���ل���ى 
من  امل�����ض��رك��ة.  امل�ضلحة  اح���رام 
لآليات  ال�ضعبويني  دعم  ياأتي  هنا 
، مثل  امل���ب���ا����ض���رة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

ال�ضتفتاء واملبايعة.
وعلى الرغم من طبيعتها املتغرية 
م���ن ���ض��ي��اق اإىل اآخ������ر، ف�����اإن اأح���د 
ثوابت ال�ضعبوية هو احلفاظ على 
بالدميقراطية.  ملتب�ضة  ع��الق��ة 
وي�ضري الباحثان اإىل قدرتها على 

موؤ�ض�ضي  تغيري  مراحل  “اإطالق 
وفقا للنظام ال�ضيا�ضي  مت�ضادة”، 
ال���ق���ائ���م. ف���ف���ي ن���ظ���ام ت�����ض��ل��ط��ي ، 
�ضياغة  يف  ال�����ض��ع��ب��وي��ة  ت�����ض��اه��م 
وحكم  ال�ضعبية  ال�ضيادة  مطالب 
مهاجمة  خ�����الل  م����ن  الأغ���ل���ب���ي���ة 
الأ�ضكال  واإدان��ة  احلاكمة،  النخبة 
ال��ق��ائ��م��ة م��ن ق��م��ع ال���دول���ة. وقد 
ل��ع��ب��ت ال�����ض��ع��وب��ي��ة ه���ذا ال����دور مع 
وكان  ب��ول��ن��دا،  يف  ت�ضامن  ح��رك��ة 
ذلك هو احلال اأي�ضا عند تاأ�ضي�س 
ح���زب ال���ث���ورة ال��دمي��ق��راط��ي��ة من 
ط���رف  ك��وات��ي��م��وك ك��اردي��ن��ا���س يف 

“العرقي” )مورالي�س يف بوليفيا(، 
او “رجل اأعمال” )برل�ضكوين يف 
“ )فيلدرز  “دخيل  اأو   ، اإيطاليا( 
ه��ول��ن��دا ، ك��وري��ا يف الإك�������وادور( ، 
انطلق  لقد  �ضيا�ضي.  ح��زب  وعلى 
ال�ضعبوية،  الأح����زاب  م��ن  العديد 
كاأحزاب  وال���ي�������ض���ار،  ال��ي��م��ني  م���ن 
اأملانيا، احلزب  �ضعبوية. ففي  غري 
ه���و خليفة  ل��ي��ن��ك،  دي  ال��ي�����ض��اري 
جمهورية  زم���ن  احل���اك���م  احل����زب 
اأمل���ان���ي���ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة، احل����زب 
الوليات  ويف  امل��وح��د،  ال�ضراكي 
املتحدة ، قاد دونالد ترامب اأي�ضا 

�ضكان املاوري النيوزيلنديني.
ال�ضعبوية،  الأح��زاب  اأي�ضاً  وتكرث 
اأو يف ال�ضلطة، يف جنوب  املعار�ضة 
�ضرق اآ�ضيا )جنح جوزيف ا�ضرادا 
يف الفلبني، وثاك�ضني �ضيناواترا يف 
ال�ضلطة  اىل  ال�ضعود  يف  تايالند 
ق�ضرية  كانت  ولياتهما  اأن  رغ��م 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ويف   ، ن�����ض��ب��ي��اً( 
اأردوغان  اأو  اإ�ضرائيل،  )نتنياهو يف 
يف تركيا(. وعموما، فاإن ال�ضعبوية 
من  ك��ث��ري  يف  ال��ن��اخ��ب��ني،  ت�ضتنفر 
“زعامة  على  بالرتكاز  الأح��ي��ان، 
النوع  م���ن  ����ض���واء  �ضخ�ضانية”، 

املك�ضيك، يف اأواخر الثمانينات.
وعلى العك�س، ميكن لهذه الظاهرة 
العملية  تلغي  اأو حتى  ُت�ضعف،  اأن 
اأن  ال�����وارد  “من  ال��دمي��ق��راط��ي��ة. 
ال�ضعبويني  ال���زع���م���اء  ي��ت�����ض��ب��ب 
النظام  ت���اآك���ل  ن���وب���ات  اإط�����الق  يف 
ي�ضاندون،  لأن��ه��م  ال��دمي��ق��راط��ي 
للدميقراطية  من��وذج��ا   ، اأ���ض��ا���ض��ا 
تعار�س  التي  املتطرفة  الأغلبية 
اأو موؤ�ض�ضة حتول دون  اأي جماعة 
لل�ضعب”.  ال��ع��ام��ة  الإرادة  تنفيذ 
با�ضرت  حيث   ، اأورب����ان  وه��ن��غ��اري��ا 
احلكومة مراجعة د�ضتورية وا�ضعة 

ل�ضاحلها، جت�ّضم هذه املرحلة من 
النحدار الدميقراطي.

وروف��������ريا-  م�����ود  ع���م���ل  ك�����ان  اإذا 
م�ضاهمة  مي��ث��ل  مل  ك��ال��ت��وا���ض��ري، 
املقابل،  له، يف  فاإن  نظرية كبرية، 
عامة  مل���ح���ة  ت���ق���دمي  يف  ال��ف�����ض��ل 
مفيدة و�ضاملة عن هذه الظاهرة 
على ال�ضاحة الدولية.    ويبدو اأن 
للمناورة  ميدانا  جت��د  ال�ضعبوية 
 ، ال��ع��امل تقريباً  اأي م��ك��ان م��ن  يف 
بغ�س النظر عن ثقافة، وم�ضتوى 

التنمية القت�ضادية للبلدان. 
الثالث  الرئي�ضية  امل��ن��اط��ق  خ���ارج 

واأمريكا  ال�����ض��م��ال��ي��ة  اأم���ري���ك���ا   -
ي�ضري   - واأوروب�������������ا  ال���الت���ي���ن���ي���ة 
املوؤلفان، اإىل الجتاهات ال�ضعبوية 
اأ���ض��رال��ي��ا ون��ي��وزي��ل��ن��دا ، حيث  يف 
اأم��ة واح��دة ونيوزيلندا  ولد حزب 
عن  ال���ن���اج���م  اخل������وف  م����ن  اأول، 
ارت����ف����اع ال���ه���ج���رة والإ����ض���الح���ات 
يدافع  والنتيجة:  النيوليرالية. 
ع���ن م�ضالح  واح������دة  اأم�����ة  ح����زب 
الأ�����ض����رال����ي����ني امل���ن���ح���دري���ن من 
ال�ضكان  �ضد  البي�س  امل�ضتوطنني 
الأ�ضليني، يف حني يرز نيوزيلندا 
با�ضم  الر�ضمي  الناطق  وكاأنه  اأول 

يدعم ال�صعبويون اآليات الدميقراطية 
املبا�صرة ، مثل ال�صتفتاء واملبايعة

تكرث اأي�صًا الأحزاب ال�صعبوية املعار�صة 
اأو يف ال�صلطة يف جنوب �صرق اآ�صيا

جتد ال�شعبوية جماال للمناورة يف اأي مكان من العامل بغ�ض النظر عن ثقافة وم�شتوى التنمية االقت�شادية للبلدان 

ت�شتنفر ال�شعبوية الناخبني يف كثري من االأحيان باالعتماد على زعامة �شخ�شانية وحزب �شيا�شي

هي  نــــــــادرة 
االأحـــــــــزاب 
ال�شــعبــويــة 
املــــنــــحــــدرة 
احلركة  مــن 
االجتماعية

اأيديولوجية ه�ّشة االأ�ش�ض وطّيعة:

اخطبوط يعُظم يف كل مكان: نحو عوملة ال�صعبوية...؟
•• الفجر - �سيمون بلني 

 ترجمة خرية ال�سيباين
ال�شعبوية،  االأممية  �شتعو�ض  هل 
ــة  ــي ــربال ــي ــل ـــدميـــقـــراطـــيـــة ال ال
الإحباط  ال�شعي  دون  الغربية؟ 

يف  خمت�شان  قّدم  ال�شيناريو،  هذا 
كا�ض  االأمريكي  ال�شيا�شة،  العلوم 
جورجيا  جامعة  يف  اأ�شتاذ   - مود، 
االأمريكية(،  املتحدة  )الواليات 
والــ�ــشــيــلــي كــريــ�ــشــتــوبــال روفـــريا 
جامعة  يف  ــتــاذ  اأ�ــش كــالــتــوا�ــشــري- 

قّدما  )�شيلي(،  دييغو  بورتالي�ض 
العلمية،  االأدبيات  يف  م�شاهمتهما 
ــذا  الـــغـــزيـــرة اأ�ــشــــــــال، حــــول ه

املو�شوع.
مـــوجـــزة  “مقدمة  كـــتـــاب  يف 
الفجر  ن�شر  )دار  لل�شعبوية” 

حاول  جوري�ض(،  جان  وموؤ�ش�شة 
م�شرتك  قا�شم  اإيــجــاد  الباحثان 
هذا  ال�شعبوية،  اأ�شكال  جميع  بني 
ُي�شتخدم  الذي  الف�شفا�ض  املفهوم 
يف  متباينة  �شيا�شية  قوى  لي�شمل 

بع�ض االأحيان. 

عوملة ال�ضعبوية

مورالي�س منوذج لل�ضعبوية من امريكا الالتينية

ال�ضعبوية ظهرت يف جنوب �ضرق ا�ضيا اي�ضا

فيلدرز  ممثل التيار يف هولندا

ترامب  ا�ضتخدم ال�ضعبوية لروي�س احلزب اجلمهوري

حزب دي لينك ال�ضعبوي الي�ضاري الملاين

ال�صعبوية مفهوم ف�صفا�س ي�صتخدم لي�صمل قوى �صيا�صية متباينة يف بع�س الأحيان

غالف الثر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

غالب عبداهلل لعمال ال�ضباغ
 رخ�ضة رقم:CN 1136128 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ماير – روميان اند بارتنريز

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 126023
با�ض��م: بولوبال�ضت ذ.م.م. و كو كي جي

وعنوانه: 4060 ليوندينج، النم�ضا
وامل�ضجلة حتت رقم : )103821(  بتاريخ: 31 / 05  /2010

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف :2019/2/17  وحتى تاريخ :2029/02/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  فرباير 2019 العدد 12547 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ماير – روميان اند بارتنريز

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 126024
با�ض��م: بولوبال�ضت ذ.م.م. و كو كي جي

وعنوانه: 4060 ليوندينج، النم�ضا
وامل�ضجلة حتت رقم : )103823(  بتاريخ: 31 / 05  /2010

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف :2019/2/17  وحتى تاريخ :2029/02/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  فرباير 2019 العدد 12547 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/
ماير – روميان اند بارتنريز

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 126025
با�ض��م: بولوبال�ضت ذ.م.م. و كو كي جي

وعنوانه: 4060 ليوندينج، النم�ضا
وامل�ضجلة حتت رقم : )103834(  بتاريخ: 31 / 05  /2010

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف :2019/2/17  وحتى تاريخ :2029/02/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  فرباير 2019 العدد 12547 

العدد 12547 بتاريخ 2019/02/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

منوذج اإعالن الن�شر عن التجديد
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/املالك

بن�ضر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 94407

با�ض��م: م�ضنع �ضتار للوا�ضق والراتنجات ال�ضناعية
وعنوانه: ال�ضارقة ، ال�ضناعية الثالثه ، �ضارع �ضناعي الثاين ، �س.ب:26551 ، 

هاتف:5439434 ، فاك�س:5437434 المارات العربية املتحدة
وامل�ضجلة حتت رقم : )86869(  بتاريخ:

�شورة العالمة

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :2017/5/10  وحتى تاريخ :2027/5/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  فرباير 2019 العدد 12547 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5 

�صركة الذكية لالغذية ذ.م.م
د.حممد  احل�ضابي  واخلبري  القانوين  املحا�ضب  يعلن 
لل�ضادة/�ضركة  قانونيا  م�ضفيا  ب�ضفته  ماهر  عبداملنعم 
الذكية لالغذية ذ.م.م يف الت�ضفية بناء على قرار اجلمعية 
العدل  كاتب  لدى  واملوثق  بتاريخ:2019/1/30  العمومية 
حتت رقم )1955000961( فكل من له حقوق على ال�ضركة 
الرقام  على  القانوين  بامل�ضفي  الت�ضال  عليه  املذكورة 
�س.ب:4229   - فاك�س:026265422   - هاتف:026268223 

ابوظبي  - حممول:0506417108.
امل�شفي القانوين/د.حممد عبداملنعم ماهر

اإع��������الن ت�صفي�����ة 

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3475  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ات�س بي ا�س فيو اخلا�ضة املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /هاري�س كومار لل تاهيلياين وميثله:حممد �ضالح حممد احمد الهاجري قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )137812( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 
 08.30 ال�ضاعة   2019/2/14 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�ضداد 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/368  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-تنميات لال�ضتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممد تقي حممد هاري ها�ضم نيا وميثله:�ضمري حليم كنعان قد اأقام عليك الدعوى 
 )139.865.34( وقدره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  البيع  اتفاقية  بف�ضخ  املطالبة  ومو�ضوعها 
درهم والفائدة 12% من تاريخ التعاقد يف:2008/6/16 وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي  عليه 
بان يوؤدي للمدعي تعوي�ضا قدره )100.000( درهم والفائدة القانونية 12% �ضنويا من تاريخ 
الحد  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  ال�ضداد  وحتى  احلكم 
املوافق 2019/2/24 ال�ضاعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2173  جتاري جزئي 
���س.ذ.م.م 2- عبدالرحمن �ضاهني  العامة  را�ضد للمقاولت  املحكوم عليه/1- م�ضاريع  اىل 
حممد ا�ضلم خان 3- ميديك�س للخدمات الفنية �س.ذ.م.م 4- حممد عبداهلل عبدالرحمن 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ع��ب��داهلل 
2018/10/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( بالزام 
مبلغ  دب��ي(  ف��رع  الوطني  الفجرية  )بنك  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي 
)131.500( درهم قيمة ال�ضيكني �ضند الدعوى والفائدة 9% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق 
يف:2015/3/25 وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليهم بالت�ضامن يف امل�ضاريف ومبلغ 
خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/445  جتاري كلي 
املدعي/ ان  الق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل  للمقاولت  كيلي  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
الكبان  ذ.م.م وميثله:ريا�س عبداملجيد حممود  املعدنية  ال�ضغال  ل�ضناعة  الذهبي  املعدن 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/7/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعاله ل�ضالح/املعدن الذهبي ل�ضناعة ال�ضغال املعدنية ذ.م.م بالزام املعي عليها بان توؤدي 
ت��اري��خ:2015/8/31 وحتى  اعتبارا من   %9 وفائدة  دره��م   )224362.71( مبلغ  املدعية  اىل 
ال�ضداد التام والزمتها برد �ضيكي ال�ضمان املو�ضوفني با�ضباب هذا احلكم والزمتهما بر�ضوم 
وم�ضاري الدعوى ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
با�ضم  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�ضتئناف خالل ثالثني 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/2068  جتاري كلي 
نعلنكم  القامة  ال�ضحي جمهول حمل  علي  عي�ضى  �ضعيد  عليه/1-طارق  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف   2018/11/26 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�ضالح/م�ضرف المارات ال�ضالمي �س.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل 
امل�ضرف املدعي مبلغ )اربعة ماليني و�ضبعمائة وثالثة و�ضبعون الفا و�ضتمائة وخم�ضة 
وخم�ضون درهما واربعة واربعون فل�ضا والفوائد القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 
الف  ومبلغ  امل�ضاريف  والزمته  التام  ال�ضداد  وحتى   2018/9/23 يف  احلا�ضل  املطالبة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
ال�ضيخ  ال�ضمو  با�ضم �ضاحب  الع��الن �ضدر  لن�ضر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/25  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-جايري جيارامان زوجة فينكاتا �ضوبر جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /بنك اخلليج الدويل �س.م.ب - مكتب متثيل قد اأقام عليك الدعوى 
مبلغ )8.689.856(  للمدعي  توؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ وقدره )31.717.975( درهم 
اماراتي والفائدة القانونية 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى متام ال�ضداد 
الربعاء  ي��وم  لها جل�ضة  امل��ح��ام��اة.وح��ددت  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم 
امل��واف��ق:2019/2/20 ال�ضاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2722  جتاري كلي

م.م.ح 2- ثو ل�ضريام بريياتان  �ضيفتى  اند  فاير  املدعي عليه / 1-يوني�ضيف  اىل 
املحدود  اك�ضي�س  /بنك  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  راما�ضام  راما�ضامي 
�ضعيد  عبداهلل  وميثله:خليفة  امل��ح��دود  اي  تي  يو  بنك   - با�ضم  �ضابقا  املعروفة   -
عبداهلل هويدن الكتبي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم مببلغ وقدره )28.282.413.09( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
يوم  جل�ضة  لها  التام.وحددت  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة 
لذا    ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�����ض��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2019/2/21  اخلمي�س 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2116  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1-ابوهيل للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ميفا 
كي ات�س كي فورم وورك �ضي�ضتم�س �س.م.ح وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )872.130.61( 
ال�ضتحقاق وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة )واعالنكم بان املحكمة قد قررت 
لها  اع��اله(.وح��ددت  املبينه  اجلل�ضة  لها  وح��ددت  الدائرة اجلزئية  اىل  الدعوى  احالة 
جل�ضة يوم الربعاء املوافق:2019/2/27 ال�ضاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
 مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2673  جتاري كلي
حممد   -2 حم��دودة  م�ضوؤولية  ذات  �ضركة  العقيلي  عليه/1-جمموعة  املدعي  اىل 
�ضالح احمد حممد العقيلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /علي بن حممد 
عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  علي  �ضلطان  عبداهلل  وميثله:�ضامل  اخلالدي  مبارك  بن 
مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
12% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )2350000( وقدره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق:2019/2/17 
ال�ضاعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2658  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-يونايتد بنك ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
كونفرجنت فاليو اجنينريجن �س.ذ.م.م وميثله:عمر عبدالعزيز عبداهلل عزيز اآل 
عمر قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضحة وتثبيت احلجز التحفظي 
لها جل�ضة  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  رق��م:683/2018 جتاري 
امل��واف��ق:2019/2/11 ال�ضاعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا  يوم الثنني 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4225  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه اي ا�س �ضكفالدينج �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  الريامي  مطر  علي  وميثله:ح�ضن  ذ.م.م  لل�ضقالت  /العربية  املدعي  ان 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )124.000( 
ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد  وحتى 
لذا   ch1.C.12:بالقاعة �س   08.30 ال�ضاعة   2019/2/19 املوافق  الثالثاء  يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4585  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- بافا ح�ضينار ابراهيم بافا حممد حاجي ح�ضينار  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / احمد حمدي احمد علي يو�ضف حماد وميثله / عبدالرحمن 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد  ن�ضيب   بن  ن�ضيب عبدالرحمن 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )60000( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي 
النزاع التجاري  التام  و�ضم ملف  ال�ضداد  والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 
رقم 2171/2018.  وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2019/2/5  ال�ضاعة 08.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س بالقاعة:ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2018/1638  جتاري جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للمقاولت  ال�ضرح  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/7/1  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ضتها  بان 
ل�ضالح/قلعة الرواد للمقاولت �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)خم�ضة وثالثني الف ومائة درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق 
احلا�ضل يف:2016/11/21 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن 2018/1150 طعن جتاري
                             تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

 الطاعن/كوهيجي للتجارة العامة - �س ذ م م )�ضابقا( - كفاف للتجارة العامة �س ذ م م
، باعالن املطعون �ضدهم/1-  ال�ضام�ضي  )حاليا( وميثله /طارق �ضعيد �ضيف �ضعيد 
، 2- )العقيلي للتجارة  مركز دبي اخلليج للتجارة )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( 
الكيماوية  لل�ضابون وال�ضناعات  ، 3- مركز اخلليج  ذات م�ضوؤولية حم��دودة(  �ضركة 
 )�س ذ م م( ، 4- العقيلي للتوزيع - )�س ذ م م( ، 5- العقيلي للمفرو�ضات )�س ذ م م(،
6- العقيلي ريتيل )�س ذ م م( ، 7- افق اخلليج للتجارة العاملية )�ضركة ذات م�ضوؤولية 
حم��دودة( ، 8- ك�ضب بروليوم - �س م ح ، 9- ك�ضب بروليوم - �س م ح ، 10- ك�ضب 
بيروليوم - �س م ح ، 11- ك�ضب اإنرنا�ضيونال )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( ، 12- 
العقيلي للعقارات )�س ذ م م(، 13- جمموعة العقيلي )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة(،  
14- حممد �ضالح احمد العقيلي املرزوقي ، 15- �ضعيد حممد �ضالح العقيلي املرزوقي 
امل��رزوق��ي ،  جمهويل حمل الق��ام��ة. نعلنكم بان  ، 16- حبيب حممد �ضعيد حممد 
اىل حمكمة  عليكم احل�ضور  ويتوجب  اع��اله  امل��ذك��ورة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن 

التمييز وذلك للرد على �ضحيفة الطعن املقدمة �ضدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي
اأطلق احتاد الإمارات لريا�ضة البادل تن�س “بطولة الإمارات” التي �ضت�ضم 5 
بطولت رئي�ضية تقام على مدار العام بداية من �ضهر فراير اجلاري وحتى 
الدويل  الحت��اد  مظلة  حتت  اللعبة  احت��اد  �ضينظمها  والتي  املقبل  دي�ضمر 
مب�ضاركة لعبني من داخل وخارج الدولة وذلك خطوة لتعزيز انت�ضار ريا�ضة 
الأول  اع��الن الط��الق عقب الجتماع  امل��واه��ب. ج��اء  تن�س وتطوير  البادل 
ملجل�س الإدارة لعام 2019 الذي عقد يف جممع ند ال�ضبا الريا�ضي برئا�ضة 
ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم رئي�س احتاد الإم��ارات لريا�ضة 
الحتاد  لرئي�س  الأول  النائب  خ��وري  يو�ضف  خليفة  وح�ضره  تن�س  ال��ب��ادل 
وحممد مبارك املطيوعي النائب الثاين لرئي�س الحتاد و�ضعيد حممد املري 
الأمني العام وجمال حممد احلو�ضني مدير جلنة امل�ضابقات وحممد �ضليمان 

املال مدير اللجنة الت�ضويقية واإبراهيم ح�ضني الفردان املدير املايل.
وبارك ال�ضيخ �ضعيد بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم اإطالق “بطولة الإمارات” 
التي تاأتي كخطوة اأ�ضا�ضية من اأجل موا�ضلة الرتقاء بهذه اللعبة نحو اآفاق 
اأكر وتاأكيد مكانتها بو�ضفها لعبة ذات �ضعبية متزايدة اإىل جانب ال�ضتفادة 

من املن�ضاآت املتخ�ض�ضة يف الأندية التي �ضتقام فيها املناف�ضات الذين يعترهم 
الحتاد مبثابة �ضركاء النجاح يف جهود تطوير ريا�ضة البادل تن�س.

الدولة  البطولة يف عدة مناطق يف  اأن تقام مناف�ضات  ووجه رئي�س الحت��اد 
اأبوظبي  اإقامة بطولة يف  الالعبني من خالل  اإىل كافة  الو�ضول  اأج��ل  من 
“املن�ضة  من  ال�ضتفادة  جانب  اإىل  دبي  داخ��ل  متعددة  مناطق  يف  وبطولت 
الإلكرونية” ل�ضتقطاب اأف�ضل الالعبني يف املنطقة و العامل .. واأكد على 
اأهمية م�ضاعفة اجلهود من اأجل ا�ضتقطاب كافة فئات املجتمع والعمل على 
امل�ضتقبلية  الريا�ضية  وامل�ضاريع  املبادرات  خالل  من  وذلك  موهبتهم  �ضقل 

املبتكرة التي ي�ضعى الحتاد اإىل توفريها يف امل�ضتقبل.
واعتمد الحتاد خالل الجتماع خطة العمل للعام اجلاري التي تت�ضدرها 
والأوىل  الأح��دث  البطولة  تعد  التي  تن�س  للبادل  الإم���ارات  بطولة  اجندة 

اأربع بطولت تابعة  اأول  من نوعها على �ضعيد ريا�ضة البادل تن�س و�ضتقام 
لها من فئة 100 نقطة بح�ضب الت�ضنيف الدويل وتنطلق اأوىل البطولت 
8 و9 فراير اجل��اري فيما تقام  يف منطقة بحريات جمريا يف دبي يومي 
البطولة الثانية يومي 29 و30 مار�س املقبل يف جممع ند ال�ضبا الريا�ضي 
يف دبي فيما تقام البطولة الثالثة يومي 4 و5 اأكتوبر املقبل يف نادي اأبوظبي 
نادي  يف  املقبل  نوفمر  و16   15 يومي  الرابعة  البطولة  وت��ق��ام  الريفي 
الإمارات للجولف. و�ضيكون اخلتام بالبطولة اخلام�ضة من فئة ما�ضر 250 
املقبل يف  دي�ضمر  و14   13 يومي  وتقام  ال��دويل  الت�ضنيف  بح�ضب  نقطة 
جممع ند ال�ضبا الريا�ضي. وقام جمل�س اإدارة الحتاد ب�ضحب قرعة البطولة 
اأب��راج بحريات  8 و9 فراير اجل��اري يف منطقة  التي �ضتقام يومي  الأوىل 
جمريا يف دبي مب�ضاركة 40 لعبا من داخل وخارج الدولة حيث ي�ضارك فيها 

الالعبون املواطنون واملقيمني على اأر�س الدولة و�ضي�ضارك من خارج الدولة 
اأف�ضل لعبان يف م�ضر.  ناجي  �ضنة وخالد  اأب��و  �ضيف  اأب��رزه��م  ع��دة لعبني 
واطلع جمل�س الإدارة خالل الجتماع على اخلطط امل�ضتقبلية الرامية اإىل 
الأندية  مع  التعاون  تعزيز  املجتمع من خالل  تن�س يف  البادل  ريا�ضة  ن�ضر 
املتخ�ض�ضة بهذه اللعبة والتوا�ضل مع الأندية الريا�ضية يف الدولة لإتاحة 
تلقى  التي  اللعبة  اأكر عدد ممكن من الالعبني ملمار�ضة هذه  اأم��ام  املجال 
ال�ضبا الريا�ضية  رواجا واإقبال متزايدا منذ تد�ضينها يف مناف�ضات دورة ند 
دبي  بطولة  اأبرزها  املا�ضية  ال�ضنوات  يف  بطولت  عدة  اللعبة  اإحت��اد  واإقامة 
العاملية لأ�ضاتذة البادل تن�س وعدد من البطولت املحلية اإىل جانب اإطالق 
“املن�ضة الإلكرونية” لإيجاد �ضبكة توا�ضل بني كافة اأركان اللعبة من داخل 
وخارج الدولة. كما اطلع الحتاد على التقرير املايل للعام املا�ضي ومت اعتماد 
اأهمية  املبدئي للموازنة املخ�ض�ضة للعام اجلاري مع الركيز على  الت�ضور 
التوا�ضل مع الرعاة من اأجل الرتقاء باجلهود لن�ضر وتطوير ريا�ضة البادل 

تن�س ودعم البطولت التي �ضتقام على مدار العام.

وا�ضل دو لليغا للكفاءات العالية تاألقه يف بطولة 
جمل�س دبي الريا�ضي لأكادمييات كرة القدم حيث 
حافظ الفريق على املركز الأول يف فئتي حتت 18 

و حتت 16 �ضنة.
18 عاًما فوًزا كبرًيا لدو  �ضهدت مناف�ضات حتت 
لليغا للكفاءات العالية ليحلق يف ال�ضدارة وتبقى 

املباراة  نقاط  روم��ا  فريق  ان��ت��زع  فيما  ُم��ب��اراة  ل��ه 
الإ�ضبانية  املدر�ضة  2-1 من فريق  الفوز بنتيجة 
بنقاط  النجوم  فريق  ظفر  بينما  “اإنيي�ضتا”  
اأك��ادمي��ي��ة بر�ضلونة  مل��ب��ارات��ه �ضد  ال��ث��الث  امل��ب��اراة 
اأقيمت على مالعب  التي  املباريات  وذل��ك يف  دبي 

�ضباب الأهلي.

اأما مناف�ضات حتت 16 �ضنة فقد حقق فيها الو�ضل 
فوًزا هاًما على �ضيتي اإف �ضي الأحمر بينما وا�ضل 
فريق دو لليغا للكفاءات العالية عرو�ضه الرائعة 
“رامو�س” بنتيجة  الإ�ضبانية  املدر�ضة  على  وف��از 
نقطة كما   25 بر�ضيد  بال�ضدارة  لينفرد   1-2
اإف  �ضيتي  على  الفوز  لليغا  اأكادمية  فريق  حقق 

فريق  تعر�س  بينما   0-5 بنتريجة  الأ���ض��ود  �ضي 
اإف  اأم��ام   0-3 بنتيجة  اإىل هزمية  اإليت  اأبوظبي 

اأكادميية اإف �ضي.
وعلى �ضعيد مناف�ضات حتت 14 عاًما وا�ضل نادي 
 – الإ�ضبانية  “املدر�ضة  املت�ضدر  ُمطاردة  الو�ضل 
رامو�س” وذلك بتحقيق الفوز على فريق اأكادميية 

بذلك  ليحل   0-6 بنتيجة  غ��واردي��ول  بر�ضلونة 
الو�ضل يف املركز الثاين بر�ضيد 27 نقطة وبفارق 

ثالث نقاط فقط عن �ضاحب املركز الأول.
الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  بطولة  اأن  بالذكر  جدير 
ك��رة القدم هي البطولة الأك��ر من  لأك��ادمي��ي��ات 
 100 ال��ع��ام لت�ضمل  ت��و���ض��ع��ت ه���ذا  ن��وع��ه��ا ح��ي��ث 

البطولة  وُت��ق��ام  ُم�����ض��ارك،  لع��ب  و2300  فريق 
ع���ل���ى م���الع���ب ن������ادي ال���و����ض���ل و����ض���ب���اب الأه���ل���ي 
ومدينة دبي الريا�ضية يف الفرة من 20 اأكتوبر 
2018 وحتى 27 ابريل 2019 لُتتيح الفر�ضة 
لالأكادمييات اخلا�ضة واأكادمييات الأندية املحلية 

للعب ُكرة القدم على م�ضتوى عال طوال املو�ضم.

م����ن �ضمو  ك����رمي����ة  حت����ت رع����اي����ة 
ال�����ض��ي��خ��ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك، 
العام،  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت������اد  رئ��ي�����س 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئ��ي�����س 
والطفولة، الرئي�س الأعلى ملوؤ�ض�ضة 
المارات”؛  “اأم  الأ�ضرية،  التنمية 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت ه�����زاع ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان، رئي�س اأكادميية فاطمة بنت 
مبارك للريا�ضة الن�ضائية، ورئي�س 
ن����ادي اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����ض��ي��دات ون����ادي 
اأكادميية  اأعلنت  لل�ضيدات،  العني 
للريا�ضة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
اأكادميية  كاأ�س  عودة  عن  الن�ضائية 
لقفز  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
لهذا  ال�ضاد�ضة  بن�ضختها  احلواجز 
ال����ع����ام، وذل������ك ب����ني ي���وم���ي 9-7 
فراير اجلاري يف منتجع الفر�ضان 

الريا�ضي الدويل. 
ال���ن���ق���اب ع����ن ج����دول  ك�����ض��ف  ومت 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ب��ط��ول��ة ل��ع��ام 2019 
ر�ضمي  ���ض��ح��ف��ي  م����وؤمت����ر  خ�����الل 
اأم�س  ن��ّظ��م��ت��ه الأك���ادمي���ي���ة ���ض��ب��اح 
الفر�ضان  م���ن���ت���ج���ع  يف  الث�����ن�����ني 
الريا�ضي الدويل، وبح�ضور كوكبة 
م���ن ال�����ض��ي��وف امل���رم���وق���ني، حيث 
اأكدت اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
الن�ضخة  اأن  ال��ن�����ض��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ة 
الحتفاء  ���ض��ت��وا���ض��ل  ال�������ض���اد����ض���ة 
مب���������ض����رية جن������اح������ات ال���ب���ط���ول���ة 
كون  املتمّيزة،  واإجنازاتها  ال�ضابقة 
اكت�ضاب  ا�ضتطاعت  البطولة  ه��ذه 
م��ك��ان��ة م���رم���وق���ة ب���ع���ّده���ا اإح����دى 
ال�ضاعدة  العاملية  الفعاليات  اأب��رز 
توا�ضل  بينما  الفرو�ضّية؛  لريا�ضة 
حتقيق مزيٍد من النمو حتت قيادة 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  “اأكادميية 
و�ضركائها  الن�ضائية”  ل��ل��ري��ا���ض��ة 

ال�ضراتيجيني.
املوؤمتر  خالل  الأكادميية  وك�ضفت 
جمموعة  م�ضاركة  ع��ن  ال�ضحفي 
والفر�ضان  ال��ف��ار���ض��ات  م��ن  وا���ض��ع��ة 
من دولة الإمارات وخمتلف اأنحاء 

’قرية  اإىل عودة  بالإ�ضافة  العامل، 
بالفعاليات  احل��اف��ل��ة  الفرو�ضية‘ 
اأفراد  لكافة  الرفيهّية  والأن�ضطة 
البطولة  ت���وف���ر  ح���ي���ث  ال���ع���ائ���ل���ة، 
وفر�ضان  ل��ف��ار���ض��ات  رائ����دة  من�ضة 
ق��ف��ز احل���واج���ز يف دول����ة الإم�����ارات 
ومن  وخ��ارج��ه��ا.  امل��ت��ح��دة  العربية 
املتوقع اأن ت�ضهد هذا العام م�ضاركة 
وفار�ضة  ف���ار����س   130 م���ن  اأك����رث 
25 دول�����ة، مب���ا فيها  م���ن ح����وايل 
الإمارات، ليتناف�ضوا �ضمن 7 فئات 
اللقب  حل�����ض��د  وذل�����ك  خم��ت��ل��ف��ة، 
والفوز باجلوائز املرموقة للبطولة 
الإجمالية  ق��ي��م��ت��ه��ا  ت��ب��ل��غ  وال���ت���ي 
اإم�����ارات�����ي.  دره������م   650،500
يلي:  ما  البطولة  فئات  وتت�ضمن 
 CSICh-A، CSIJ-A،
فئة   ،CSIYR، CSIYH
 *CSIL2 ف����ق����ط،  ال���������ض����ي����دات 
اجلديدة  ال��ف��ئ��ة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
بنت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  “مواهب 

مبارك«.
اأكادميية  ’كاأ�س  ب��ط��ول��ة  وحت��ظ��ى 
لقفز  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
احلواجز‘ بدعم كبرٍي من ال�ضركاء 
البالتينيني وهم: جمل�س اأبوظبي 
ال����ري����ا�����ض����ي، و�����ض����رك����ة اأب���وظ���ب���ي 
ل�ضوؤون  ال��دول��ة  ووزارة  ل��الإع��الم، 
’لوجنني‘؛  و����ض���رك���ة  ال���رئ���ا����ض���ة، 
وهم:  ال�ضراتيجيون  وال�ضركاء 
احتاد الإمارات للفرو�ضية وال�ضباق، 
للفرو�ضية؛  ال�������دويل  والحت��������اد 
ال�ضراع‘  ’اإ�ضطبالت  اإىل  بالإ�ضافة 
املتمّيز  دع���م���ه���ا  ت����وا�����ض����ل  ال����ت����ي 
الذهبي  ال�������ض���ري���ك  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
تعود  ذل��ك،  على  ع��الوًة  للبطولة. 
ر�ضمي  ك�ضريك  ’ات�ضالت‘  �ضركة 
بينما  البطولة،  لالت�ضالت خالل 
الريا�ضي  الفر�ضان  ’منتجع  يعد 
امل�ضت�ضيف  ال�������ض���ري���ك  الدويل‘ 
’ماريوت  وف�����ن�����دق  ل���ل���ب���ط���ول���ة، 
ال�ضريك  اأبوظبي‘  ال���ف���ر����ض���ان، 
البطولة  �ضتحظى  كما  الفندقي. 

ال�������ض���ري���ك ال�������ض���ح���ي وهو  ب���دع���م 
يونيفر�ضال‘. ’م�ضت�ضفى 

�ضعادة  اأع���رب���ت  امل��ن��ا���ض��ب��ة،  وب���ه���ذه 
جمل�س  ع�������ض���و  ال���ع���ف���ي���ف���ي،  اأم�������ل 
بنت  ف���اط���م���ة  اأك�����ادمي�����ي�����ة  اإدارة 
م��ب��ارك ل��ل��ري��ا���ض��ة ال��ن�����ض��ائ��ي��ة، عن 
ل�ضمو  وت���ق���دي���ره���ا  ���ض��ك��ره��ا  ب���ال���غ 
“اأم  م��ب��ارك،  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الإمارات”، على ما تقدمه من دعم 
حيث  الإم���ارات���ي���ات.  للن�ضاء  دائ���م 
“بالتوازي  ال�ضياق:  ه��ذا  يف  قالت 
اأجندة  ت���األ���ق ومن���و  ا���ض��ت��م��رار  م���ع 
الفعاليات يف اأكادميية فاطمة بنت 
مبارك للريا�ضة الن�ضائية، توا�ضل 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك  كاأ�س 
تر�ضيخ  ل��ق��ف��ز احل���واج���ز  ال��دول��ي��ة 
ال�ضنوات  م�����دى  ع���ل���ى  م��ك��ان��ت��ه��ا 
الفعاليات  اأه�������م  م�����ن  ك�����واح�����دة 
تبوئها  اإىل  بالإ�ضافة  الريا�ضية، 
كمن�ضٍة  م��رم��وق��ة  ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ة 
دولة  يف  الفرو�ضية  لريا�ضة  رائ��دة 
الإمارات ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط 

ب�ضكل عام«.
“يتمحور  ال��ع��ف��ي��ف��ي:  واأ����ض���اف���ت 
الرئي�س لأكادميية فاطمة  الهدف 
الن�ضائية  ل��ل��ري��ا���ض��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
املجتمع  يف  امل��������راأة  مت���ك���ني  ح�����ول 
امل��ح��ل��ي وت�����ض��ج��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى خو�س 
الريا�ضة  ع���امل  يف  رائ�����دة  جت����ارب 
وحت��ق��ي��ق ط��م��وح��ه��ا. ون����اأم����ل من 
ن�ضتمر يف  اأن  البطولة  خالل هذه 
الإماراتي  املجتمع  يف  الن�ضاء  دع��م 
ع���ل���ى حت��ق��ي��ق ذل������ك، وت���زوي���ده���م 
حل�ضد  ي�ضتحقونها  التي  باملن�ضة 
ال��ن��ج��اح وال���ت���األ���ق والح�������راف يف 

عامل الريا�ضة«.
العفيفي  اأ���ض��ارت  ذل��ك،  جانب  اإىل 
اإماراتيات  فتيات  ث��م��ان  جن��اح  اإىل 
حت�����ت �����ض����ن ال����ث����ام����ن����ة ع���������ض����رة يف 
ب��رن��ام��ج التدريب  اج��ت��ي��از م��راح��ل 
لأكادميية  ال��ت��اب��ع  احل��واج��ز  لقفز 
للريا�ضة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
�ضيوؤهلهن  ال��ذي  الأم��ر  الن�ضائية، 

للمرة  البطولة  يف  للم�ضاركة  الآن 
الأوىل هذا العام يف فئة جديدة كلياً 
“مواهب  ا���ض��م  حت��ت  لهم  وخا�ضة 
مبارك”،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة 
وذلك اآخر اأيام البطولة. واأ�ضافت 
ك�ضف  “بعد  ذل��ك:  ح��ول  العفيفي 
ال��ن��ق��اب ع��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج العام 
املا�ضي، ي�ضعدنا اأن نتابع اأداء هوؤلء 
ملناف�ضات  خو�ضهن  اأث��ن��اء  الفتيات 
البطولة؛ وتفخر اأكادميية فاطمة 
الن�ضائية  ل��ل��ري��ا���ض��ة  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
بتحقيق هذا الإجن��از الذي يعك�س 
م�ضاركة  لتعزيز  امل�ضتمرة  ر�ضالتها 
املراأة الإماراتية يف خمتلف امليادين 

الريا�ضّية«.
الهنائي،  �ضم�ضة  وبدورها، حتّدثت 
الت�������ض���ال مبجل�س  ق�����ض��م  رئ��ي�����س 
عن  بحما�س  ال��ري��ا���ض��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
“اأم  تقدمه  الذي  املتوا�ضل  الدعم 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  الإمارات” 
تبّني  على  للت�ضجيع  م��ب��ارك،  بنت 
اأمناط احلياة ال�ضحّية يف املجتمع 
الإماراتي عر تعزيز م�ضاركة املراأة 
بهذا  الهنائي  وقالت  الريا�ضة.  يف 
القوي  احل�ضور  “يعتر  ال�ضياق: 
لبطولة كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت 
ل��ق��ف��ز احلواجز  ال��دول��ي��ة  م���ب���ارك 
م�ضهد  �ضمن  ال�ضاد�ضة،  بن�ضختها 
الفعاليات الريا�ضّية الدولّية التي 
م�ضجعاً  اأمراً  اأبوظبي،  ت�ضت�ضيفها 
ل��ل��غ��اي��ة، ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة اأن ذلك 
العا�ضمة  مكانة  تعزيز  يف  �ضي�ضهم 
الإماراتية كوجهة رائدة للفعاليات 
الريا�ضية العاملية. ويلتزم ’جمل�س 
دعم  الريا�ضي‘ مبوا�ضلة  اأبوظبي 
اأكادميية  تنّظمها  التي  الفعاليات 
للريا�ضة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
مع  يتما�ضى  مب��ا  وذل��ك  الن�ضائّية، 
الرامية  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  م��ه��م��ت��ه 
اإىل الرتقاء بالفعاليات الريا�ضية 
الدولية التي تنظمها وت�ضت�ضيفها 
اأب��وظ��ب��ي. ون��ح��ن ف��خ��ورون للغاية 
تهدف  التي  املثمرة  ال�ضراكة  بهذه 

اإىل جعل الريا�ضة جزءاً اأ�ضا�ضاً من 
احلياة اليومية للمجتمع«.  

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال خ��ال��د اجلنيبي، 
ال�ضرور  “يغمرنا  البطولة:  منظم 
دعم  ج���دي���د يف  م����ن  ب��امل�����ض��اه��م��ة 
التي  ال�ضتثنائية  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
ت��ن��ّظ��م��ه��ا اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة بنت 
حيث  الن�ضائّية،  للريا�ضة  م��ب��ارك 
مكانة  تعزيز  روؤيتنا حول  تتمحور 
دولة الإمارات كوجهٍة عاملية رائدة 
احلر�س  م��ع  الفرو�ضية،  لريا�ضة 
على احلفاظ على الثقافة والراث 
الوطني، وال�ضعي كي نكون م�ضدر 
فخر واإلهام لالأجيال ال�ضاعدة يف 

ريا�ضية  فعالية  اأن  ونثق  ال��دول��ة. 
فاطمة  اأكادميية  كاأ�س  مثل  ب��ارزة 
بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 
اجلديدة  املواهب  اإلهام  �ضاأنها  من 
على خو�س هذه الريا�ضة الرائعة، 
الرا�ضخ  ال��ت��زام��ن��ا  ب��ف�����ض��ل  وذل����ك 
ملتابعة  ب�ضغف  ون��ت��ط��ل��ع  جت��اه��ه��ا. 
والأداء  للبطولة  ال�����ض��ب��ع  ال��ف��ئ��ات 
وناأمل  املُتناف�ضات،  جلميع  املتمّيز 
يف  اإلينا  الن�ضمام  من  تتمكنوا  اأن 

هذه الرحلة احلافلة بالت�ضويق«.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال حم��م��د جنيب 
الريا�ضية:  اأبوظبي  قنوات  رئي�س 
“ حتر�س اأبوظبي لالإعالم ممثلة 

ب��ق��ن��وات اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي��ة على 
البطولت  ملختلف  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة مب���ا ي�����ض��ه��م يف 
ت�ضليط ال�ضوء على مكانة اأبوظبي 
الريا�ضي  امل����ج����ال  يف  ال����ري����ادي����ة 
حيث  واأن�ضطته،  فعاليته  مبختلف 
ت��ع��ت��ر ب���ط���ول���ة ك����اأ�����س اأك���ادمي���ي���ة 
لقفز  الدولية  مبارك  بنت  فاطمة 
احلواجز واحدة من هذه الفعاليات 
روؤية  ترجم  التي  ال�ضراتيجية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 

الإمارات«. “اأم 
قنوات  “خ�ض�ضت  جنيب:  واأ�ضاف 
ح�ضور  لتعزيز  الريا�ضية  اأبوظبي 

اإعالمي  البطولة فريق عمل  هذه 
املناف�ضات  وفني متميز لبث وقائع 
عر القناة الثالثة، واأعدت لتغطية 
تفاعلي  املهم حمتوى  هذا احلدث 
ت��ق��ري��ب فكرة  ي�����ض��ه��م يف  وه������ادف 
ومواكبة  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل���ن���اف�������ض���ات 
جنيب  واأك��د  ونتائجها«.  فعالياتها 
اأن قنوات اأبوظبي الريا�ضية ت�ضعى 
ح�ضور  ت��ر���ض��ي��خ  اإىل  ب��ا���ض��ت��م��رار 
حياة  منط  تتبنى  التي  الفعاليات 
���ض��ح��ي ون�������ض���ط مب����ا ي���ت���واف���ق مع 
امل�ضرية الريا�ضية لدولة الإمارات، 
م�ضتويات  اأع���ل���ى  اإىل  ب��ال���ض��ت��ن��اد 

الحرافية واملو�ضوعية«.

�شمن مناف�شات االأ�شبوع العا�شر

دو لليغ���ا يحل���ق يف �ص���دارة بطول���ة »دب���ي الريا�ص���ي« 
لأكادميي���ات ك���رة الق���دم

حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

كاأ�س اأكادميية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز احلواجز 2019 
ت�صتقطب اأملع الأ�صماء العاملية يف ريا�صة الفرو�صية

احتاد البادل تن�س يطلق »بطولة الإمارات«
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•• اأبوظبي-الفجر: 

ت��ن��ط��ل��ق ال��ن�����ض��خ��ة اخل���ام�������ض���ة من 
للجوجيت�ضو  ال���ت���ح���دي  ب���ط���ول���ة 
وا�ضع  اإقبال  و�ضط  املقبل  اخلمي�س 
وال�ضغار  الأ���ض��ب��ال  ال��الع��ب��ني  م��ن 
�ضنة،   18 ���ض��ن  حت���ت  وال��ن��ا���ض��ئ��ني 
اأب�ضطتها  على  �ضيتناف�ضون  الذين 
اأي����ام يف ���ض��ال��ة مبادلة  مل���دة ث��الث��ة 

اأرينا مبدينة زايد الريا�ضية.
احتاد  يف  الفنية  اللجنة  واأو�ضحت 
هذه  اأن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  الإم��������ارات 
القاعدة  تطبيق  �ضت�ضهد  البطولة 
التحكيمية املتمثلة باإمكانية اإيقاف 
يف  ال��ف��ور  ع��ل��ى  للمناف�ضات  احل��ك��م 
ح���ال ت��ع��ر���س اأح����د ال��الع��ب��ني اإىل 
مل  واإن  ح���ت���ى  ا����ض���ت�������ض���الم،  ح���رك���ة 
ي�ضت�ضلم، وذلك بالنظر اإىل طبيعة 
الفئة  ت��ت�����ض��م��ن  ال���ت���ي  امل�������ض���ارك���ات 
ممثلني  ���ض��ن��ة،   18 دون  ال��ع��م��ري��ة 
والأكادمييات  وامل���دار����س  ب��الأن��دي��ة 

اخلا�ضة على م�ضتوى الدولة. 
من  الأول  اليوم  مناف�ضات  وت�ضهد 
من  ال��الع��ب��ني  مناف�ضات  البطولة 
الأبي�س  احل����زام  ف��ئ��ة  الأط���ف���ال يف 
والرمادي، فيما تخ�ض�س باقي اأيام 
البطولة ملناف�ضات الراعم وال�ضغار 
لي�ضهد  وال���ن���ا����ض���ئ���ني،  والأ�����ض����ب����ال 
الفتيات  م��ن��اف�����ض��ات  ال���ث���اين  ال���ي���وم 
والرمادي  الأب��ي�����س  احل����زام  ل��ف��ئ��ة 
والأخ�ضر  وال��رت��ق��ايل  والأ���ض��ف��ر 
البطولة  تختتم  ثم  وم��ن  والأزرق، 
الفتية  مبناف�ضات  الثالث  اليوم  يف 
والرمادي  الأب��ي�����س  احل����زام  ل��ف��ئ��ة 
والأخ�ضر  وال��رت��ق��ايل  والأ���ض��ف��ر 

والأزرق.
من�ضور حممد  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  وم���ن 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ض��و  ال���ظ���اه���ري 
“اإن  للجوجيت�ضو:  الإم���ارات  احت��اد 
تنظيم هذه البطولة يوؤكد حر�ضنا 
امل�����ض��ت��م��ر ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة ال��ب��ن��اء يف 
املقبلة من خالل منظومة  اأجيالنا 
بطولة  تعدُّ  حيث  نوعية،  بطولت 
من  واح���دة  للجوجيت�ضو  ال��ت��ح��دي 

بتطوير  تعنى  التي  املناف�ضات  هذه 
ال���الع���ب���ني وال���الع���ب���ات حت���ت �ضن 
يف  ا�ضراتيجية  وحمطة  �ضنة   18

م�ضريتهم الريا�ضية«.
فئة  “تعدُّ  ال���ظ���اه���ري:  واأ�����ض����اف 
جيل  ���ض��ن��ة   18 حت����ت  ال���الع���ب���ني 
تكثيف  اإىل  ن�ضعى  ال���ذي  امل�ضتقبل 
دعمهم والركيز على بناء قدراتهم 
ال��ب��دن��ي��ة التي  ب���ال���ق���وة  ل��ي��ت��م��ت��ع��وا 
جت��ع��ل��ه��م ق����ادري����ن ع��ل��ى الع���ت���داد 
باأنف�ضهم، وليتحلوا باأف�ضل ال�ضفات 
على  ال��ق��ادرة  القيادية  وال�ضخ�ضية 

خو�س التحديات وجتاوزها«. 
احت���اد  اأن  اإىل  ال���ظ���اه���ري  واأ�����ض����ار 
م�ضتمر  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  الإم��������ارات 
الالعبني  على  ال�����ض��وء  ت�ضليط  يف 
مهاراتهم  ل����ض���ت���ك�������ض���اف  اجل�������دد 
تر�ضيخ  ب���ه���دف  ق���درات���ه���م  و���ض��ق��ل 
على  اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة  ح�����ض��ور 
ال�ضاحة الريا�ضية يف الدولة وزيادة 
وبالتايل  اجل��م��اه��ريي��ة،  ق��اع��دت��ه��ا 
ب��امل��زي��د من  ال��وط��ن��ي  رف��د املنتخب 
امل���واه���ب ال��ري��ا���ض��ي��ة ال�����ض��اب��ة التي 
لرفع  حت����ٍد  اأي  خ��و���س  ت��خ�����ض��ى  ل 
من�ضات  على  عالياً  الإم����ارات  راي��ة 

التتويج العاملية.

ال�ضكر  ب��ج��زي��ل  ال��ظ��اه��ري  وت��وج��ه 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
لريا�ضة  امل�ضتمر  لدعمه  امل�ضلحة، 
احلثيثة،  وج���ه���وده  اجل��وج��ي��ت�����ض��و، 
وث����ق����ت����ه ال����ت����ي م���ن���ح���ه���ا ل����الحت����اد 

والالعبني. 

»ب�شاط الت�شامح« 
مبادرة  ال��ت��ح��دي  ب��ط��ول��ة  وت�����ض��ه��د 
اأطلقها  التي  الت�ضامح”  “ب�ضاط 
احت����اد الإم�������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و يف 
مطلع العام اجلاري احتفاًء باإعالن 
للمرة  للت�ضامح،  عاماً   2019 عام 
مبادلة  ���ض��ال��ة  اأر�����س  ع��ل��ى  الأوىل 

اأرينا يف مدينة زايد الريا�ضية.
وك��ان احت��اد الإم���ارات للجوجيت�ضو 
قد اأطلق هذه املبادرة يف مطلع العام 
الفجرية  ب��ط��ول��ة  ���ض��م��ن  اجل�����اري 
ثم  اجلوجيت�ضو،  ملحريف  الدولية 
يف  الثانية  للمرة  ا�ضت�ضافته  مت��ت 
جلوجيت�ضو  الإم�������ارات  اأم  ب��ط��ول��ة 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  لتتبعها  ال�����ض��ي��دات، 
للجوجيت�ضو،  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الب�ضاط  مبثابة  ت��واج��ده  ليوا�ضل 
املقبل  اخلمي�س  للبطولة  الرئي�ضي 

يف بطولة التحدي للجوجيت�ضو. 

ا�شتعدادات الالعبني
وقالت �ضمرية ح�ضني املازمي مديرة 
�ضباب  ن���ادي  يف  اجلوجيت�ضو  لعبة 
خلو�س  م�ضتعد  “فريقنا  الأه��ل��ي: 

مناف�ضات بطولة التحدي على اأكمل 
 40 ال��ن��ادي  �ضي�ضارك من  اإذ  وج��ه، 
الوقت يف  الكثري من  اأم�ضوا  لعباً 
تدريبات يومية متوا�ضلة ا�ضتعداداً 
خلو�س غمار هذه املناف�ضات املهمة 

يف رحلتهم الريا�ضية«. 
اأن  اإىل  “نظراً  امل��ازم��ي:  واأ���ض��اف��ت 
اإىل  ح��اج��ة  يف  العمرية  الفئة  ه��ذه 
ب��ط��ري��ق��ة مميزة  م��ع��ه��ا  ال���ت���ع���ام���ل 
الريا�ضة،  يف  وحتبيبها  لت�ضجيعها 
بع�س  تخ�ضي�س  على  عملنا  فاإننا 
بهدف  ل���ه���م  ال����رم����زي����ة  ال����ه����داي����ا 
املناف�ضات  خ��و���س  ع��ل��ى  حت��ف��ي��زه��م 

بروح متفائلة ومتاأهبة للفوز«. 
املهريي  �ضالمة  ال��الع��ب��ة  واأع��رب��ت 
الأبي�س،  احل�����زام  ع��ل��ى  احل��ا���ض��ل��ة 
اأخ������رياً  يف بطولة  ���ض��ارك��ت  وال���ت���ي 

ال�ضيدات  جلوجيت�ضو  الإم����ارات  اأم 
الثاين،  امل��رك��ز  على  فيها  وح�ضلت 
بطولة  يف  للم�ضاركة  حما�ضها  ع��ن 
هذه  اأن  اإذ  للجوجيت�ضو،  التحدي 
ال���ب���ط���ول���ة ت���ع���د واح�������دة م����ن اأه����م 
ال��ب��ط��ولت امل��ح��ل��ي��ة ب��ال��ن�����ض��ب��ة لها، 
وهو الأمر الذي دفعها اإىل موا�ضلة 
للفوز مبناف�ضات  بالتزام  تدريباتها 

هذه البطولة. 
وقالت املهريي: “�ضاعدتني ريا�ضة 
�ضخ�ضيتي  تنمية  على  اجلوجيت�ضو 
اأحتلى  اأ�ضبحت  اأن��ن��ي  اإذ  و�ضقلها، 
بالقوة البدنية والإ�ضرار والطموح 
والن�������ض���ب���اط، وه����ي الأم������ور التي 
قومتني وجعلتني اأطمح اإىل حتقيق 
ريا�ضة  يف  ال��ن��ج��اح��ات  م���ن  امل���زي���د 

اجلوجيت�ضو«.

اأنها  ال�����ض��اب��ة  ال��الع��ب��ة  واأو����ض���ح���ت 
العمل على �ضقل موهبتها  توا�ضل 
احلزام  على  احل�ضول  اإىل  وتطمح 
الأ�ضود والعمل كمحكمة يف ريا�ضة 
اأن  ت�����رى  اأن����ه����ا  اإذ  اجل��وج��ي��ت�����ض��و، 
الريا�ضة  ه���ذه  يف  التحكيم  مهمة 
الأهداف  من  واح��دة  هي  املرموقة 
لعب  ي��ط��م��ح  اأن  ت�����ض��ت��ح��ق  ال���ت���ي 
اإليها،  ال��و���ض��ول  اإىل  اجلوجيت�ضو 
مل���ا مي���ر ف��ي��ه ه�����وؤلء امل��ح��ك��م��ني من 
اخ���ت���ب���ارات ل��ت��ق��ي��ي��م ق���درات���ه���م، ويف 
حال اجتازوا هذه الختبارات فاإنهم 
الف�ضل  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ي�����ض��ب��ح��ون 
جانب  اإىل  وال��وق��وف  املنفا�ضات  يف 
ي���ده عالياً  ال��ف��ائ��ز ورف����ع  ال���الع���ب 

اإعالناً عن فوزه. 

البطوالت املقبلة ملو�شم 2018 
2019 -

بطولة  ال���ب���ط���ول���ة،  ه�����ذه  و���ض��ت��ل��ي 
ال���دول���ي���ة ملحريف  راأ�������س اخل��ي��م��ة 
و23   22 ي����وم����ي  اجل���وج���ي���ت�������ض���و 
م���ار����س  و����ض���ت���ج���ري يف  ف������راي������ر، 
رئي�س  نائب  كاأ�س  بطولة  نهائيات 
من  الثاين  يف  للجوجيت�ضو  الدولة 
من  الثالثة  اجلولة  لتليها  م��ار���س، 

للجوجيت�ضو  الإم�����ارات  اأم  ب��ط��ول��ة 
املو�ضم  اختتام  ليتم  مار�س،   29 يف 
باجلولة  م��ار���س   30 ال��ري��ا���ض��ي يف 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ل��ك��اأ���س  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

رئي�س الدولة للجوجيت�ضو.

ال�شركاء اال�شرتاتيجيون
للجوجيت�ضو  التحدي  بطولة  تاأتي 
ال�ضركاء  م���ن  جم��م��وع��ة  ب���رع���اي���ة 
و�ضائل  ودع������م  ال����ض���رات���ي���ج���ي���ني 
كبرياً  دوراً  ل��ع��ب��وا  ال��ذي��ن  الإع����الم 
يف اإجن������اح امل���وا����ض���م ال�����ض��اب��ق��ة من 
ال�ضركاء  اأه��م  وم��ن  البطولة.  ه��ذه 
ال�ضراتيجيني ملو�ضم اجلوجيت�ضو 
اجلديد 2018 – 2019، �ضركة 
ال�ضريك  وه���ي  ل���الإع���الم  اأب��وظ��ب��ي 
الإعالمي الر�ضمي، وباملز الريا�ضية 
ال�ضراتيجي،  ال�������ض���ري���ك  وه�����ي 
ال���ع���ق���اري���ة وهي  اإع�����م�����ار  و����ض���رك���ة 
الع�ضرية،  احل��ي��اة  اأ���ض��ال��ي��ب  م��ط��ور 
اإىل ج��ان��ب ب��رمي��ري م��وت��ورز ولند 
احل�ضريني،  ال�ضيارات  �ضريكا  روڤر 
وق��ن��وات اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ض��ي��ة وهي 
القناة الريا�ضية الر�ضمية وم�ضرف 
اأب��وظ��ب��ي الإ���ض��الم��ي وه��و ال�ضريك 
اأبوظبي  ب����رول  و���ض��رك��ة  امل���ا����ض���ي، 
الطاقة،  ���ض��ري��ك  وه����ي  ال��وط��ن��ي��ة 
املتمثل  احل����ك����وم����ي  وال���������ض����ري����ك 
اأبوظبي  و�ضركة  الداخلية،  ب���وزارة 
“�ضحة” وهي  ال�ضحية  للخدمات 
�ضركة الرعاية ال�ضحية، اإىل جانب 
واملتمثلني  ال���ذه���ب���ي���ني  ال�������ض���رك���اء 
بدولفني للطاقة، واآفاق الإ�ضالمية 
لل�ضيارات،  وامل�������ض���ع���ود  ل��ل��ت��م��وي��ل، 
ال�ضتثمارية  اأب���وظ���ب���ي  و����ض���رك���ة 
ل���الأن���ظ���م���ة ال����ذات����ي����ة، والإم���������ارات 
الثقافة  ودائ����رة  لالأملنيوم  العاملية 
وال�ضياحة، هذا اإىل جانب ال�ضركاء 
مبجل�س  وامل���ت���م���ث���ل���ني  ال����داع����م����ني 
التعليم  ودائ���رة  الريا�ضي  اأبوظبي 
وهو  الف�ضي  وال�����ض��ري��ك  وامل��ع��رف��ة، 
وجريدة  املتحدة  ال�ضقر  جمموعة 
العربية  اجل����ري����دة  وه����ي  الحت������اد 

الر�ضمية.

بطول���ة التح���دي للجوجيت�ص���و تنطل���ق اخلمي����س املقب���ل و�ص���ط 
اإقب���ال وا�ص���ع م���ن الالعب���ني والالعب���ات حت���ت �ص�ن 18 �صن�ة

الفــرق واالأنديـــة ت�شتعــــد لـتـقـديـــــم مناف�شـــــات قويــــة
اللجنــــة الفـنيــــة تعتمــــد تطبيــــق قاعــــدة »اال�شت�شــــالم« يف املناف�شــــات
الظاهري: البطولة مهمة الكت�شاف املواهب ورفد منتخبنا الوطني بالكفاءات
مبادلـــة اأرينــا يف اأبوظبــي ت�شت�شيــف »ب�شــاط الت�شامــح« الأول مــرة 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رع��اي��ة  حت��ت 
املجل�س  املعال ع�ضو  را�ضد  بن  �ضعود 
الأعلى حاكم اأم القيوين ، �ضهد �ضمو 
ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال 
للهجن  �ضباق  القيوين  اأم  عهد  ويل 
وذل������ك �ضمن  الأ����ض���ي���ل���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ع�ضر  الرابع  القيوين  اأم  “مهرجان 
الأ�ضيلة”  العربية  الهجن  ل�ضباقات 
ال����ذي اأق���ي���م ���ض��ب��اح اأم�������س  مبيدان 

اللب�ضة يف الإمارة.
كما �ضهد ال�ضباق - الذي ت�ضمن 20 
�ضوطا حقاقة جماعة - بكار وجعدان 
مل�ضافة 4 كيلو مرات - اأبناء القبائل 
وامل��واط��ن��ني و���ض��ي��وف امل��ه��رج��ان من 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 
الريا�ضة.  ه����ذه  وحم���ب���و  ال��ع��رب��ي��ة 
الفرة  اأ�����ض����واط  ن��ت��ائ��ج  واأ����ض���ف���رت 
ال�����ض��ب��اح��ي��ة ع��ن ف���وز .. “ م��ل��ف��اة “ 

مل��ن�����ض��ور حم��م��د ع��ن��ود ال��ع��ام��رى يف 
ال�ضوط الأول وح�ضوله على ال�ضيف 

الذهبي لويل عهد اأم القيوين .. ويف 
ملحمد  “�ضياف”  ال�ضوط الثاين فاز 

وح�ضل  املن�ضوري  �ضاملني  بن  �ضعيد 
ع���ل���ى اخل���ن���ج���ر ال����ذه����ب����ي وف�������از يف 

لإبراهيم  “ريا�ضة”  الثالث  ال�ضوط 
فاز  الرابع  ويف  اليامي  ه��ادي  �ضالح 

عيالن  بن  اأحمد  “ بدران” ل�ضعيد 
 “ ال�ضوط اخلام�س فاز  املهريي ويف 

توجية “ حلميد مبارك املن�ضورى.. 
 “ ف��از  فقد  ال�ضاد�س  ال�ضوط  يف  اأم��ا 

ب��ن عمري  “ مل��ب��ارك عي�ضى  ���ض��اه��ني 
 “ “ن�ضيم  فاز  ال�ضابع  املن�ضوري ويف 
ملبارك خادم حارب املن�ضوري .. بينما 
“�ضلهود”  ال��ث��ام��ن  ال�����ض��وط  يف  ف���از 
لعبيد �ضامل املري ويف ال�ضوط التا�ضع 
حميد  حمد  ل�ضعيد  “مودة”  ف���ازت 
“حفيت”  ف���از  ال��ع��ا���ض��ر  ال��ك��ت��ب��ي ويف 

ملبارك را�ضد حممد ال�ضام�ضي.
�ضعود  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  �ضمو  و�ضلم 
ال�ضباق  نهاية  - يف  امل��ع��ال  را���ض��د  ب��ن 
القيوين”  اأم  ع��ه��د  ويل  “�ضيف   -
اإىل الفائز الأول يف ال�ضوط الرئي�س 
للفائز  ال���ذه���ب���ي  واخل���ن���ج���ر  الأول 
 ، ال��ث��اين  ال�����ض��وط  الأول يف  ب��امل��رك��ز 
من  الأوىل  باملراكز  الفائزين  وت��وج 
 20 ال���  ال�ضوط  اإىل   11 ال���  ال�ضوط 
ومت ت�ضليمهم مفاتيح ال�ضيارات التي 

فازوا بها.

را�صد بن �صعود املعال ي�صهد »مهرجان اأم القيوين ل�صباقات الهجن العربية«

العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/12931  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  البلو�ضي  غ��ل��وم  ح�ضن  غ��ل��وم  1-ف��اط��م��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
�س.م.ع  ات�����ض��الت  جمموعة  لالت�ضالت  الم����ارات  جمموعة  /�ضركة  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الهرمودي  علي  ر�ضول  حممد  وميثله:عبداهلل 
درهم   )74.993.77( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت��رد  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وم�ضاريف  والر�ضوم  العمالية  حقوقها  من  باكرث  حق  وج��ه  دون  ا�ضتلمته  قد  كانت 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  ال�ضكوى:855/2018  رقم  اتعاب حماماة عنها  وبدل  الدعوى 
الحد املوافق 2019/2/17 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/89 تنفيذ جتاري
رم�����ض��ان جمعه جم��ه��ول حمل  اح��م��د  علية  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان ط���ال���ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب����ي ال���ت���ج���اري ������س.م.ع 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ال��ك��ي    ف��ن��دي  م�ضتت  وميثله:عبا�س 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)83428( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/53 تنفيذ مدين
ان  الق��ام��ة مب��ا  كاركا�ضون جمهول حم��ل  ي�ضتري  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
القانونية  وال�ضت�ضارات  للمحاماة  وم�ضاركوه  التنفيذ/الكبان  طالب 
اأق����ام عليك الدعوى  ومي��ث��ل��ه:ري��ا���س ع��ب��دامل��ج��ي��د حم��م��ود ال��ك��ب��ان ق��د 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )216876( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12547 بتاريخ 2019/2/5   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/5053  عمايل جزئي 

القامة  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  الطلبات  لتو�ضيل  اجل���وارح  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  احمد  ريا�س  ر�ضا  املدعي/علي  ان  مبا 
بتاريخ 2018/1/10  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/علي ر�ضا ريا�س احمد بحكمت 
املحكمة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )15.190( درهم وتذكرة 
او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ضاحب  ال�ضياحية عني  الدرجة  عودة اىل موطنه على 
امل�ضروفات واعفت املدعي من ن�ضيبه منها . حكما  باملنا�ضب من  عمل اخر والزمتها 
مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 
اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد  ال�ضمو  هذا الع��الن �ضدر با�ضم �ضاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الأوىل هذا  ل��ي��ون اخل�����ض��ارة  اأحل���ق 
جرمان  �����ض����ان  ب���ب���اري�������س  امل���و����ض���م 
عندما  ال��ل��ق��ب  وح���ام���ل  امل��ت�����ض��در 
تغلب عليه 2-1 يف املرحلة الثالثة 
الفرن�ضي  ال���دوري  م��ن  والع�ضرين 

لكرة القدم.
البادئ  ج��رم��ان  �ضان  باري�س  وك��ان 
و�ضطه  لع�����ب  ع����ر  ب��ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
الدويل الأرجنتيني اأنخل دي ماريا 
رد  ليون  لكن  ال�ضابعة،  الدقيقة  يف 
ب��ه��دف��ني مل��و���ض��ى دمي��ب��ي��ل��ي )33( 
وق��ائ��ده ال��دويل اجل��زائ��ري الأ�ضل 
جزاء(،  ركلة  من   49( فقري  نبيل 
بفريق  الأوىل  اخل�������ض���ارة  واأحل������ق 
العا�ضمة يف الدوري منذ اأيار مايو 
�ضفر2-(،  ري���ن  )اأم������ام   2018
والأوىل خارج القواعد منذ �ضقوطه 
بالذات وبالنتيجة ذاتها  اأمام ليون 

يف كانون الثاين يناير 2018.
املذلة  خل�ضارته  العتبار  ليون  ورد 
امام باري�س �ضان جرمان بخما�ضية 

ب���ران�������س يف  ب������ارك دي  ن��ظ��ي��ف��ة يف 
امل��رح��ل��ة ال��ت��ا���ض��ع��ة يف ال�����ض��اب��ع من 

ت�ضرين الأول اأكتوبر املا�ضي.
ل��ي��ون �ضحوته وح��ق��ق فوزه  وت��اب��ع 
ع�ضر  والثاين  التوايل  على  الثالث 
املركز  يف  موقعه  فعزز  املو�ضم  ه��ذا 
رافعا  نقطة   43 بر�ضيد  ال��ث��ال��ث 
معنويات لعبيه قبل اأ�ضبوعني من 
يف  الإ���ض��ب��اين  بر�ضلونة  ا�ضت�ضافته 
مل�ضابقة  النهائي  ثمن  ال��دور  ذه��اب 

دوري اأبطال اأوروبا.
باري�س  خ�����ض��ارة  امل��ق��اب��ل، ج����اءت  يف 
���ض��ان ج���رم���ان ق��ب��ل 10 اأي�����ام من 
مان�ض�ضر  ع���ل���ى  ���ض��ي��ف��ا  ح���ل���ول���ه 
الدور  ذه��اب  يف  الإنكليزي  يونايتد 
القارية  للم�ضابقة  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن 
الأخري  م���درب  اأن  علما  ال��ع��ري��ق��ة، 
�ضول�ضكاير  غ��ون��ار  اأويل  ال��روج��ي 
ك���ان م��ت��واج��دا يف م��درج��ات ملعب 

ليون. “غروباما” يف 
وخ�������ا��������س ال�����ف�����ري�����ق�����ان امل�������ب�������اراة 

بت�ضكيلتهما الكاملة با�ضتثناء غياب 
ماركو  والإيطايل  نيمار  الرازيلي 

فرياتي عن فريق العا�ضمة.

على  �ضيطرته  ف��ري��ق  ك��ل  وف��ر���س 
الأف�ضلية  فكانت  املباراة،  يف  �ضوط 
بعدما  خ�ضو�ضا  الأول  يف  ل��ل��ي��ون 

مبكرا  ه���دف���ا  ���ض��ب��اك��ه  ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت 
من  ب���ت�������ض���دي���دة  م����اري����ا  دي  ع����ر 
احلار�س  ي�ضار  على  املنطقة  داخ��ل 

لوبي�س،  اأن������ط������وين  ال����رت����غ����ايل 
جمريات  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��وف  و�ضيطر 
اأن ينجحوا يف  دون  الثاين  ال�ضوط 

اإدراك التعادل.
ال��ف��ري��ق��ني لوبي�س  وت���األ���ق ح��ار���ض��ا 
منهما  كل  واأنقذ  اأري��ول  واألفون�س 
م��رم��اه م��ن اأه����داف ع���دة. وتدخل 
الأول  ال�����ض��وط  ب��راع��ة يف  اأري�����ول 
البوركينابي  مل���ح���اولت  للت�ضدي 
برتران تراوري )18 و24( وفقري 
 ،)40( ع��وار  وح�ضام  و30(   20(
ملحاولتي  ل��وب��ي�����س  ت�����ض��دى  ف��ي��م��ا 
كيليان  ال������دويل  ال�������دوري  ه�����داف 

مبابي )52 و70(.
اإىل دميبيلي  ب��ف��وزه  ل��ي��ون  وي��دي��ن 
�ضلتيك  م��ن  ���ض��ف��وف��ه  اإىل  امل��ن�����ض��م 
الأ���ض��ك��ت��ل��ن��دي وال������ذي ت���خ���رج من 
فاأدرك  جرمان،  �ضان  باري�س  مركز 
م�ضافة  من  راأ�ضية  ب�ضربة  التعادل 
ق��ري��ب��ة وا���ض��ط��اد رك��ل��ة ج����زاء اثر 
ع��رق��ل��ت��ه داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة م��ن قائد 

الرازيلي  ال�����دويل  ج���رم���ان  ���ض��ان 
على  ف��ق��ري  ن��ف��ذه��ا  �ضيلفا  ت��ث��ي��اغ��و 

ميني اأريول.
���ض��ان جرمان  باري�س  م���درب  ودف���ع 
ت���وخ���ل بالعب  ت���وم���ا����س  الأمل�������اين 
الو�ضط الدويل الأرجنتيني لياندرو 
هذا  �ضفوفه  اإىل  املنتقل  باريدي�س 
الأ����ض���ب���وع ق���ادم���ا م���ن زي��ن��ي��ت �ضان 
ج���دوى،  دون   )79( ب��ط��ر���ض��ب��ورغ 
ال�ضربة  ي��وج��ه  ك���اد  ل��ي��ون  اأن  ب���ل 
لدميبيلي  مب��ح��اول��ت��ني  ال��ق��ا���ض��ي��ة 

وماك�ضويل كورنيه.
�ضعبة  امل��ب��اراة  “كانت  توخل  وق��ال 
لن ل��ي��ون ف��ري��ق ق��وي وك��ن��ا نتوقع 
ذلك. من الطبيعي ان تكون لديك 
فرات �ضغط يف املباراة رغم بدايتنا 
اجل��ي��دة وات��ي��ح��ت ل��ن��ا ال��ع��دي��د من 
الفر�س و�ضجلنا هدفا واحدا وبعد 
ذلك عابنا الركيز ومل نتمكن من 

التعزيز«.
بداأنا  الثاين  ال�ضوط  “يف  واأ���ض��اف 

جمريات  ع��ل��ى  و���ض��ي��ط��رن��ا  ج���ي���دا 
امل���ب���اراة م��ع ���ض��ن��اع��ة ف��ر���س كثرية 
كانت  ركلة اجلزاء  ولكن  للت�ضجيل 

حا�ضمة لهم«.
النتائج  ل�����ض��ك��ة  م��ون��ب��ل��ي��ي��ه  وع������اد 
التعادل  ف��خ  يف  ب�ضقوطه  امل��خ��ي��ب��ة 
نيم  1-1. وبكر  نيم  اأم��ام م�ضيفه 
ب��ال��ت�����ض��ج��ي��ل ع���ر ل��وي��ك لن����در يف 
ركنية،  ركلة  اث��ر  الثانية  الدقيقة 
وانتظر مونبلييه حتى الدقيقة 73 
مهاجمه  بوا�ضطة  التعادل  لإدراك 
التا�ضع  التعادل  دي��ل��ور. وه��و  اأن��دي 
يف  وال���راب���ع  امل��و���ض��م  ه���ذا  ملونبلييه 
مبارياته ال�ضبع الأخرية التي حقق 
ك��ان يف  ف���وزا واح���دا فقط  خاللها 
املا�ضية على ح�ضاب �ضيفه  املرحلة 
مونبلييه  وع����زز  -2�ضفر.  ك��اي��ن 
بر�ضيد  اخلام�س  املركز  يف  موقعه 
موؤجلة،  م���ب���اراة  م���ع  ن��ق��ط��ة   36
ونيم موقعه يف املركز احلادي ع�ضر 

بر�ضيد 30 نقطة.

•• العني - الفجر:

ال���دك���ت���ور �ضعيد  ال�����ض��ي��خ  ا���ض��ت��ق��ب��ل م���ع���ايل 
الفخري  ال��رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن ط��ح��ن��ون 
العني   فرع  العربية  لنادي جمهورية م�ضر 
ف��ري��ق��ي ك��ارات��ي��ه ال��ن��ادي امل�����ض��ري وملتقى 
اأ���ض��رة ج��ام��ع��ةالم��ارات وذل���ك  حل�ضولهم 
ع��ل��ى امل���راك���ز امل��ت��ق��دم��ة يف ب���ط���ولت احتاد 
المارات للكاراتيه يف عام الت�ضامح 2019 
رئي�س  النعيمي  اإب��راه��ي��م  ال��ل��ق��اء  ح�ضر   .

يرافقه   الكاراتيه  ب��احت��اد  امل�ضابقات  جلنة 
يحيي  الدكتور  بالعني  امل�ضري  النادي  من 
جمل�س  رئي�س  نائب  اأحمد  حممود  حممد 
ال�ضندوق  اأم����ني  ال��ن��ج��ار  واأمي�����ن  الدارة 
وحم��م��د ف���وزي م�����ض��وؤول ال��ع��الق��ات العامة 
مدرب   ال�ضواف  وه��اين  بالنادي  والع���الم 
طحنون   بن  �ضعيد  ال�ضيخ  واأ���ض��اد  الفريق.  
والذي   الكاراتيه  لالعبي  املتميز  بامل�ضتوى 
اأه���ل���ه���م ل��ل��ح�����ض��ول ع���ل���ى ع�����دد ك���ب���ري من 
وف�ضية  ذه��ب��ي��ة  منها  امل��ت��ن��وع��ة  امل��ي��دال��ي��ات 

الريا�ضي  الن�ضاط  ت��ن��وع  وع��ل��ى  وب��رون��زي��ة 
بالنادي امل�ضري يف الفرة الأخرية وحر�س 
لالحتادات  الإن�����ض��م��ام  ع��ل��ى  ال��ن��ادي  اإدارة 
املتحدة  العربية  الإمارات  الريا�ضية بدولة 
وخ��و���س امل��ن��اف�����ض��ات م��ع الأن���دي���ة الكرى.  
ال�ضكر  النعيمي  اإب��راه��ي��م  ق���دم  جهته  م��ن 
على  طحنون  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  معايل  اإىل 
والريا�ضيني  بالريا�ضة  واهتمامه  رعايته 
خا�س  بوجه  الكاراتيه  وريا�ضة  ع��ام  بوجه 
وت�����ض��ج��ي��ع ال���الع���ب���ني وت���ك���رمي���ه ل��ه��م مما 

ال��ب��ال��غ يف رف���ع م�ضتواهم  ل��ه الأث����ر  ي��ك��ون 
الريا�ضي.  يقوم بتدريب الفريقني الكابنت 
ه���اين ال�����ض��واف وال����ذي ���ض��اه��م ب��خ��رت��ه يف  
بعمل   الالعبني حيث يقوم   رف��ع  م�ضتوى 
����ض���واء مب��ل��ت��ق��ى جامعة  ل���ق���اءات م��ت��ب��ادل��ة 
امل�����ض��ري م���ن خالل  ال���ن���ادي  اأو  الإم�������ارات 
اأكد  جهته  م��ن   . م�ضركة  ريا�ضية  ت��واأم��ة 
حم��م��د ف���وزي م�����ض��وؤول الن�����ض��ط��ة بالنادي 
�ضعى جمل�س اإدارة النادي   امل�ضري بالعني 
برئا�ضة  حممد جاهني واللجنة الريا�ضية 

برئا�ضة  حم�ضن عبد العظيم على الهتمام  
بالالعبني خا�ضة املتميزين منهم واحلر�س 
على تكرميهم وت�ضجعيهم لتحقيق الف�ضل  
الريا�ضية كال�ضباحة  تنوع الن�ضطة  كذلك 
من  وك���ان   . واجل��م��ب��از  بوك�ضينج  وال��ك��ي��ك 
بني الالعبني املكرمني من النادي امل�ضري 
حم��م��د ك����رم ذه��ب��ي��ة  وع���ب���د احل��ل��ي��م زي���اد 
وال���الع���ب اأح���م���د ط����ارق حل�����ض��ول��ه��م على 
“ ف�ضية”  حممد  ومعاذ  ذهبية  ميداليات 

وت�ضنيم حممد “برونزية« .

يف  امل�ضاب  مي�ضي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  غاب 
لفريقه  اجلماعية  التدريبات  عن  الأمي��ن،  فخذه 
بر�ضلونة الأ�ضباين الإثنني وذلك قبل يومني من 

يف  مدريد  ري��ال  التقليدي  غرميه  ا�ضت�ضافة 
اإ�ضبانيا  كاأ�س  نهائي  ن�ضف  ذه��اب 

ل��ك��رة ال���ق���دم، ح�����ض��ب �ضور 
بثها النادي الكاتالوين.

الأرجنتيني  وي��ع��اين 
ع�ضلي  تقل�س  م��ن 

ال�ضحف  بح�ضب 
تعر�س  امل��ح��ل��ي��ة 
ل�����������������ه خ������������الل 
فريقه  م���ب���اراة 

فالن�ضيا  ����ض���د 
ال�ضبت،   )2-2(

وقد �ضوهد لفرة 
امللعب  خارج  طويلة 

للعالج،  خ�����ض��ع  ح��ي��ث 
التي  امل���ب���اراة  اأك��م��ل  لكنه 

���ض��ج��ل ف��ي��ه��ا ه���ديف فريقه 
اإحدهما من ركلة جزاء.

بر�ضلونة  م�����درب  و����ض���رح 
ف���ال���ف���ريدي بعد  اإرن�������ض���ت���و 
)مي�ضي(  “يعاين  امل���ب���اراة 
يتعني  ب�ضيط،  ان��زع��اج  من 
ما  ملعرفة  الن��ت��ظ��ار  علينا 

�ضيقوله الأطباء لنا«.
اجلناح  ت��درب  جانبه،  م��ن 
دميبيلي  عثمان  الفرن�ضي 
ي����زال  مب�����ف�����رده، وه������و ل 
ي���ت���ع���اف���ى م����ن اإ�����ض����اب����ة يف 

كاحله الأي�ضر.

ي�ضعى بايرن ميونيخ الذي تلقى خ�ضارته الرابعة هذا املو�ضم 
م�ضابقة  املبكر من  اخل��روج  املحلي، اىل حتا�ضي  ال��دوري  يف 
اأملانيا لكرة القدم عندما يحل �ضيفا على هرتا برلني  كاأ�س 
اليوم  الأربعاء على امللعب الأوملبي يف العا�ضمة يف الدور ثمن 

النهائي.
ال���دوري  يف  ت��وال��ي��ا  م��ب��اري��ات  �ضبع  يف  ال��ف��وز  حتقيقه  فبعد 
واخل����روج م��ن الأزم����ة ال��ت��ي م��ر بها مطلع امل��و���ض��م احلايل، 
�ضقط الفريق البافاري اأمام باير ليفركوزن 1-3 يف املرحلة 
الثالث ما  ال�ضبت وتراجع اىل املركز  ال��دوري  الع�ضرين من 
جعل بورو�ضيا دورمتوند املت�ضدر يبتعد عنه بفارق 7 نقاط.

�ضتجعل  العا�ضمة  فريق  اأم��ام  جديدة  خ�ضارة  ب��اأن  �ضك  ول 
ب��اي��رن ميونيخ يدخل يف ازم��ة ج��دي��دة وي��ع��ود ال��ك��الم حول 
اأن مواجهة  �ضيما  نيكو كوفات�س ل  الكرواتي  م�ضري مدربه 
من العيار الثقيل تنتظره �ضد ليفربول الإنكليزي يف الدور 
اأوروب��ا حيث يحل �ضيفا  اأبطال  مل�ضابقة دوري  النهائي  ثمن 
على  ي�ضتقبله  اأن  قبل  احل��ايل،  فراير  �ضباط   19 يف  عليه 

امللعب الأوملبي اإيابا يف 13 اآذار مار�س املقبل.
متلك  ف��رق  م��واج��ه��ة  يف  فريقه  ب�ضعف  كوفات�س  واع���رف 
اإيقاعا �ضريعا بقوله “كنا م�ضيطرين على الو�ضع يف ال�ضوط 
الأول، لكن الأمور اأفلتت من اأيدينا يف الثاين عندما اأ�ضبح 

الإيقاع �ضريعا وهذا ما ت�ضبب بدخول الأهداف ملرمانا«.
وكان بايرن ميونيخ بلغ نهائي الكاأ�س العام املا�ضي وخ�ضر اأمام 

اإينراخت فرانكفورت الذي كان يدربه كوفات�س بالذات.
يذكر اأن بايرن ميونيخ يحمل الرقم القيا�ضي يف عدد الألقاب 
يف امل�ضابقة حيث توج بها 18 مرة اآخرها عام 2016، علما 

اأنه خ�ضر 4 مباريات نهائية.
ومل يعرف ما اإذا كان حار�س بايرن ميونيخ ومنتخب 

ان  بعد  املباراة  يف  �ضي�ضارك  نوير  مانويل  اأملانيا 
غاب عن اللقاء �ضد ليفركوزن لإ�ضابة يف ا�ضبع 

يده خالل التمارين يوم اجلمعة املا�ضي.
ول مير هرتا برلني تا�ضع الدوري املحلي باأف�ضل 

حالة له بدليل خ�ضارته على اأر�ضه اأمام فولف�ضبورغ 
�ضفر1-، لكنه �ضيعول على جمهور غفري يقدر ب�80 

األف متفرج لتخطي عقبة بايرن ميونيخ.
وكان الفريقان التقيا على امللعب ذاته يف 28 اأيلول �ضبتمر 
املا�ضي وخرج هرتا فائزا بهدفني نظيفني ملحقا مبناف�ضه 

اخل�ضارة له يف املو�ضم.
وبلغ هرتا برلني املباراة النهائية للم�ضابقة 3 مرات دون اأن 

ينجح يف الظفر باللقب اأعوام 1977 و1979 و1993.
مباراة  يف  الثالثاء  برمين  ف��ريدر  في�ضتقبل  دورمت��ون��د  اأم��ا 
لو�ضيان  ال�ضوي�ضري  مدربه  ا�ضرك  اإذا  �ضيما  ل  ن�ضبيا  �ضهلة 

فافر ت�ضكيلته الأ�ضا�ضية.
اخلا�س  ب��ارك  اإيدونا  �ضيغنال  ملعب  على  الفريقان  والتقى 
املا�ضي  دي�ضمر  الأول  ك��ان��ون   15 يف  دورمت��ون��د  ببورو�ضيا 

ال��دوري وفاز دورمتوند  املرحلة اخلام�ضة ع�ضرة من  �ضمن 
.1-2

وميلك بورو�ضيا دورمتوند، املتوج باللقب 4 
مرات اآخرها العام قبل املا�ضي، الأ�ضلحة 

خط  خ�ضو�ضا  امل��ب��اراة  حل�ضم  الالزمة 
روي�س  م��ارك��و  ق��ائ��ده  بقيادة  هجومه 

روي�������س وماريو  م���ارك���و  والإ����ض���ب���اين 
غوت�ضه والإنكليزي جادون �ضان�ضو.

و����ض���ي���ح���اول ب���ورو����ض���ي���ا دورمت����ون����د 
واجلمهور  الأر�����س  عاملي  ا�ضتغالل 

ومعاناة فريدر برمين الذي حقق فوزا 
الأخرية  ال�ضت  مبارياته  يف  واح��دا 

املرحلتني  يف  ت����ع����ادلن  ب��ي��ن��ه��ا 
ال�ضابقتني من الدوري، من 

اأجل موا�ضلة م�ضواره يف 
م�ضابقة الكاأ�س.

وي����ن����اف���������س ب����ورو�����ض����ي����ا 
دورمتوند على 3 جبهات 
بايرن  غ��رار  على  اأي�ضا 
ميونيخ، حيث بلغ ثمن 

دوري  م�����ض��اب��ق��ة  ن��ه��ائ��ي 
و�ضيالقي  اأوروب�����ا  اأب���ط���ال 

ت��وت��ن��ه��ام الإن��ك��ل��ي��زي يف 
�ضباط/فراير   13

لندن  يف  احل�������ايل 
ذه���اب���ا ع��ل��ى ان 

ي�ضتقبله اإيابا يف 5 اآذار/مار�س املقبل.
وميلك فريدر برمين ثان اأف�ضل �ضجل يف امل�ضابقة 

حيث توج بها 6 مرات اآخرها عام 2009.
وترز اأي�ضا مباراتا فرق الدرجة الأوىل بني 
ليبزيغ رابع البوند�ضليغا و�ضيفه فولف�ضبورغ 
2015، و�ضالكه الثاين ع�ضر  ال�ضاد�س وبطل 
مرات(   5( باللقب  امل��ت��وج��ني  اأف�����ض��ل  وث��ال��ث 
واملتوج  ع�ضر  ال��راب��ع  دو���ض��ل��دورف  وف��ورت��ون��ا 

باللقب عامي 1979 و1980.

بح�شور رئي�ض جلنة امل�شابقات

�صعيد بن طحنون ي�صتقبل اأبطال الكاراتيه مبدينة العني

مي�صي يغيب عن تدريبات بر�صلونة  يحل �شيفا على هرتا برلني 

البايرن لتفادي اخلروج املبكر من كاأ�س اأملانيا

لي���ون ي�صق���ط �ص���ان جرم���ان يف ال���دوري الفرن��ص���ي



اأكرب معمرة يف م�صر تتربع  للفقراء
اأع���وام،   105 العمر  م��ن  البالغة  م�ضر،  يف  معمرة  اأك���ر  اأع��ل��ن��ت 
اأن���ه���ا ق����ررت ال���ت���رع ب��ك��ل م���ا مت��ل��ك م���ن ن��ق��ود ل�����ض��ال��ح �ضندوق 
اإىل دعم اقت�ضاد م�ضر والتغلب على  م�ضر" الذي يهدف  "حتيا 
الظروف القت�ضادية ال�ضعبة التي متر بها البالد، ودعم العدالة 

الجتماعية.
ال�ضبت  ي��وم  ب��ث  تلفزيوين  ل��ق��اء  اإب��راه��ي��م يف  وق��ال��ت فهيمة علي 
1913، واإنها كانت تزرع الأر���س بنف�ضها، وتزرع  اإنها من مواليد 
املحا�ضيل  من  وغريها  والباذجنان،  الأخ�ضر،  والب�ضل  اليو�ضفي 

الزراعية.
النهار  قناة  على  النا�س" امل���ذاع  م��ن  "واحد  لرنامج  واأو���ض��ح��ت 
الراحل  والرئي�س  ف��وؤاد،  وامللك  ف��اروق،  امللك  راأت  اأنها  الف�ضائية 
جمال عبدالنا�ضر، والرئي�س الأ�ضبق حممد جنيب، وكانت حينها 

ب�ضحتها وتتاجر يف ال�ضمن واجلن.
ب�"حتوي�ضة  ال��ت��رع  اأول��ه��م  فقط،  طلبني  لديها  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
العمر" البالغة  نحو 30 األف ل�ضندوق "حتيا م�ضر"، واأن تلتقي 

بالرئي�س عبدالفتاح ال�ضي�ضي.
بنات،  ولدين وخم�س  اأجنبت  اأنها  اأك��ر معمرة يف م�ضر،  وتابعت 
موؤكدة اأنهم كلهم يطعيون اأمرها ول يرف�ضون اأي طلب لها، وفقا 
ال�ضتماع  كانت حتب  اأنها  واأو�ضحت  "الفجر" املحلية.  ل�ضحيفة 
اإىل عبداحلليم حافظ، ومنرية املهدية، وحت�ضر حفالت املطربة 
واأنها  عبدالوهاب،  حممد  اإىل  ت�ضتمع  وكانت  كلثوم،  اأم  الراحلة 
يو�ضف  الفنان  العربي   امل�ضرح  بعميد  خا�س  ب�ضكل  معجبة  كانت 
اأطباء  بينهم  حفيد،   42 لها  وال��دت��ه  اأن  جنلها،  وك�ضف  وه��ب��ي. 
ومهند�ضني ومدر�ضني، وفالحني، مو�ضحا اأن والده كان ل يرغب 
يف �ضراء الأرا�ضي، ولكنها هي التي �ضنعت كل ما هم فيه، م�ضددا 

على اأنها ا�ضرت الأرا�ضي التي ميلكونها.

طرد حامل وابنتها من قطار بطريقة �صادمة
يظهر  فيديو  مقطع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع  رواد  ت���داول 
ح��ار���ض��ي اأم���ن وه��م��ا ي��ج��ران ح��ام��ال، رغ��م��ا ع��ن��ه��ا، ب��رف��ق��ة ابنتها 
اإن  كثريون  قال  فيما  حالتها،  يراعيا  اأن  دون  اأنفاق،  قطار  خ��ارج 
وابنتها  احلامل  امل���راأة  وكانت  عن�ضرية".  "لدوافع  وق��ع  احل��ادث 
البالغة 5 �ضنوات جال�ضتان يف قطار ي�ضتعد لالنطالق من حمطة 
اخلمي�س  ليل  �ضتوكهومل،  ال�ضويدية  بالعا�ضمة  "هوتورغيت" 

اجلمعة، عندما اأحاط بهما عن�ضرا الأمن.
اأنها ل متتلك تذكرة  القطار، بحجة  امل��راأة من  واأخ��رج الرجالن 
بها  اهتمام  اأدن��ى  �ضفر �ضاحلة، ودفعاها نحو مقعد جم��اور، دون 
اإىل  ال��ل��ون،  ���ض��م��راء  امل����راأة،  ادخ��ل��ت  اأو بجنينها. ويف وق��ت لح���ق، 
امل�ضت�ضفى مرتني من اأجل التاأكد من اأن حملها مل يتاأثر بت�ضرف 
اإن عنا�ضر الأم��ن قب�ضوا عليها فورا  امل��راأة  رج��ال الأم��ن. وقالت 
بعدما اأبلغتهم باأنها ل ت�ضتطيع العثور على تذكرتها، م�ضرية اإىل 
باأمل،  وت�ضعر  اإنها متعبة  لهم  قالت  تو�ضلها عندما  اأنهم جتاهلوا 

وطرداها اأمام اأعني الكثريين.
"اإن�ضتغرام"،  من�ضة  على  اأول  ن�ضر  ال���ذي  الفيديو،  يف  وي�ضمع 
�ضوت الطفلة ال�ضغرية وهي تبكي وت�ضرخ بعدما �ضاهدت �ضلوكا 
ت�ضرف  اأن  الفيديو  على  تعليقات  وذك���رت  عليها.  غريبا  عنيفا 
"انظروا كيف  اأح��ده��م:  ك��ان بدافع عن�ضري، وق��ال  الأم��ن  رجلي 
البلد  هذا  باق يف  العرقي  الت�ضنيف  الأ�ضود!.  ال�ضخ�س  يعاملون 
اإىل  ال�ضلطات  �ضارعت  الفيديو،  انت�ضار  وبعد  لل�ضالم".  املحب 
اتخاذ اإج��راءات منها اإيقاف رجلي الأمن عن العمل واإخ�ضاعهما 

للتحقيق، ملعرفة ما اإذا كانا مذنبني ب�ضوء الت�ضرف اأو بالإيذاء.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف �صيبدو وات�صاب يف 2019؟
ي�ضتعد "وات�ضاب" للك�ضف عن العديد من التحديثات املميزة هذا العام وفق ت�ضريبات و�ضائعات تقنية، وذلك لزيادة 

تعداد م�ضتخدمي التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار.
"النمط املظلم" من املوا�ضفات التي طال انتظارها يف تطبيق املرا�ضالت الفورية ال�ضهري، وهي التي  وتعد ميزة 

جتعل قراءة الر�ضائل عر "وات�ضاب" اأقل �ضررا على اأعني امل�ضتخدمني.
و�ضتتيح هذه امليزة التي يتوقع دجمها يف "وات�ضاب" هذا العام بح�ضب تقرير ن�ضرته �ضحيفة "ال�ضن" الريطانية، 

قراءة الن�ضو�س البي�ضاء على خلفية داكنة اللون.
امليزة �ضمن تطبيقها،  الكود اخلا�ضة بهذه  "وات�ضاب" تعمل على  فاإن   ،  WABetaInfo وبح�ضب ما ذكر موقع 
دون اأن يحدد موعدا نهائيا لإطالقها، مرجحا اأن يحدث ذلك العام اجلاري. واإىل جانب "النمط املظلم"، تعمل 
اإليهم  ال��واردة  ال�ضوتية  الر�ضائل  اإىل  ال�ضتماع  امل�ضتخدمني من  تتمثل يف متكني  اإ�ضافة جديدة  "وات�ضاب" على 
واحدا تلو الآخر "اآليا" دون احلاجة اإىل نقر كل واحد منها بعد انتهاء ال�ضابق.    ومن املرجح اأي�ضا اإ�ضافة ميزة 
اأمنية مهمة يف التطبيق هذا العام وهي "ب�ضمة الإ�ضبع"، والتي �ضتكون �ضرورية عند فتح التطبيق للتحقق من 

هوية امل�ضتخدمني، وجتنب وقوع الر�ضائل يف اأيدي اأ�ضخا�س غري م�ضرح لهم بقراءتها.
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اإيربا�س تتعر�س لخرتاق رقمي
اأعلنت �ضركة "اإيربا�س" تعر�ضها لهجوم اإلكروين جامح، �ضرقت خالله 
بيانات �ضخ�ضية ملوظفيها، وكذلك اأرقام هواتفهم املحمولة، بينما �ضارعت 

ال�ضركة لتح�ضني اإجراءاتها الأمنية على الفور.
ومتكن القرا�ضنة من الولوج لبيانات التعريف ال�ضخ�ضية لبع�س موظفي 
وطبيعته،  الهجوم  نوعية  الأخ���رية  حت��دد  مل  حني  يف  العمالقة،  ال�ضركة 
التي  البيانات  عن  اأدق  ملعرفة  ب��داأت  قد  الر�ضمية  التحقيقات  اأن  م��وؤك��دة 
جميع  مع  ال�ضركة  اإدارة  توا�ضلت  الهجوم،  وعقب  بالتحديد.  ا�ضتهدفت 
الالزمة  الح��ت��ي��اط��ات  جميع  ات��خ��اذ  "ب�ضرورة  واأبلغتهم  فيها  العاملني 
اأن  "اإيربا�س" العامل  الوقت نف�ضه، طماأنت  الآن ف�ضاعدا". ولكن يف  من 

اأن�ضطتها التجارية مل تتاأثر بالخراق الرقمي.
اإجراءات  "اتخذنا  فيه:  جاء  ر�ضميا،  بيانا  الأوروبية  ال�ضركة  اأ�ضدرت  كما 
ل�ضد  كافية  تكن  مل  التي  الأم��ن��ي��ة،  تدابرينا  لتح�ضني  ومنا�ضبة  عاجلة 

القرا�ضنة الإلكرونيني، وللتخفيف من عواقب الخراق املحتملة".

اأبل تعتذر عن الثغرة الف�صيحة
"اأبل" الأمريكية،  قدمت  ال�ضركة،  �ضورة  زعزعت  "الف�ضيحة" التي  بعد 
مل�ضتخدمي  ت�ضمح  خطرية  اأمنية  ثغرة  عن  امل�ضتخدمني  لكافة  اعتذارها 
"في�س تامي" بالتن�ضت على ال�ضخ�س امل�ضتقبل للمكاملة حتى ولو  تطبيق 

مل يجب على الت�ضال الوارد عر التطبيق.
ت�ضوب  كانت  التي  امل�ضكلة  حلت  اإنها  بيان،  يف  الأمريكية،  ال�ضركة  واأك��دت 
حتديثا  �ضتطلق  اأن��ه��ا  واأو���ض��ح��ت  اأب���ل،  خ���وادم  على  اجلماعية  امل��ح��ادث��ات 
لعائلة  �ضكرها  "اأبل" عن  واأع��رب��ت  املقبل.  الأ�ضبوع  خ��الل  للم�ضتخدمني 
�ضابق  وق��ت  يف  اخلطرية،  الثغرة  عن  الإب��الغ  اإىل  �ضارعت  التي  ثامب�ضون 
من يناير املا�ضي وقالت "نعتذر بكل �ضدق لكن من ت�ضرر من امل�ضاألة اأو 
ملن اأح�س بالقلق اإزاء هذه الثغرة الأمنية. ول ي�ضعنا �ضوى اأن نقدر �ضر 
اجلميع بينما نهتم بهذا الأمر". واأ�ضافت اأنه ما اإن علم مهند�ضو ال�ضركة 
التي  اجلماعية  امل��ح��ادث��ة  خا�ضية  بتعطيل  ق��ام��وا  حتى  الأم��ن��ي��ة  بالثغرة 

ر�ضدت فيها امل�ضكلة، وبعدها، بدوؤوا العمل لتجاوز امل�ضكلة.
ووعدت ال�ضركة بتب�ضيط الإجراءات التي تتيح للنا�س اأن يبلغوا عن الثغرات 

الأمنية، م�ضيفة اأنها تويل اأهمية كبرية مل�ضاألة الأمان يف كافة املنتجات.
وذكر موقع "�ضي اإن اإن"، اأن الفتى غرانت تومب�ضون، 14 عاما، كان يجري 
ات�ضالت ب�"في�س تامي" يف يوم اإجازة من املدر�ضة، حني اكت�ضف اأمرا حتول 
له  ب�ضديق  ات�ضال  الفتى  واأج��رى  الجتماعية.  املن�ضات  على  �ضجة  اإىل 
اأ�ضاف ع��ددا من الأ�ضدقاء يف  ي��رد، وبعد ذل��ك،  "في�س تامي" لكنه مل  يف 
جمموعة للمحادثة. اأما املفاجاأة فهي اأن غرانت اأ�ضبح قادرا على �ضماع كل 

فوائد اكليل اجلبل 
على ال�صحة والرجيم

ال�ضحة  على  اجلبل  اإكليل  فوائد 
يعدُّ من  ��ه  اأنَّ والرجيم كثرية، كما 
ُت�ضاعد يف  ية التي  الأع�ضاب ال�ضحِّ
ة.  باأمرا�س عدَّ الإ�ضابة  احلدِّ من 
على  اجلبل  اإكليل  ف��وائ��د  وت�ضمل 

ال�ضحة:
ال�ضحة  على  اجلبل  اإكليل  فوائد 

والرجيم
ُي��ع��ال��ج اك��ل��ي��ل اجل��ب��ل ال��ك��ث��ري من 
م فوائد  احل���الت امل��ر���ض��ي��ة، وي��ق��دِّ

كثرية للج�ضم تتمثَّل يف الآتي:
الذاكرة،  اجلبل  اكليل  ن  ُيح�ضِّ  •
وُي���ق���لِّ���ل ����ض���رر ك����ر ال�������ض���ّن على 

العمر.
• ُيعالج اأمرا�س اجلهاز اله�ضمي 

وانتفاخ البطن وع�ضر اله�ضم.
الدم،  ق  تدفُّ زي��ادة  من  ُيخّفف   •

اء الدورة ال�ضهرية. من جرَّ
ح���الت طبيَّة  ع��الج  يف  ُي�ضاهم   •
الدم  و�ضغط  وال�ضعال  كالنقر�س 

املرتفع واأمل الأ�ضنان والأكزميا.
لداء  امل�ضاحبة  الآلم  ُيخفِّف   •

املفا�ضل.
ت�ضاقط  اجل��ب��ل  اك��ل��ي��ل  ي��وق��ف   •
ال�ضعر، وذلك عند مزجه مع زيت 

اخلزامى والزعر.
منوَّ ب�ضيالت ال�ضعر  ز  ُيحفِّ • هو 
ومينع ال�ضلع املبكر، بالإ�ضافة اإىل 

اأنَّه ُيعالج ق�ضرة الراأ�س.
• ُيعالج �ضاي اإكليل اجلبل ال�ضداع 

ونزلت الرد وحتَّى الكتئاب.

الربد يداهم مئات ال�صجناء 
عانى نزلء �ضجن احتادي يف بروكلني 
ب�ضبب  الأمريكية،  نيويورك  مبدينة 
غ���ي���اب الإ������ض�����اءة وال���ت���دف���ئ���ة ج����راء 
ان��ق��ط��اع ال��ك��ه��رب��اء م��ن��ذ اأي�����ام خالل 
ف�����ض��ل ال�����ض��ت��اء ال���ب���ارد. وذك����رت قناة 
"اإن بي �ضي" اأن النزلء والعاملني يف 
�ضجن بروكلني مروبوليتان، اأم�ضوا 

اأياما دون تدفئة اأو مياه �ضاخنة.
واأف�����ادت م��ذك��رات ت��ق��دم ب��ه��ا حمامو 
بع�س  مي���ث���ل���ون  احت������ادي������ون  دف��������اع 
الأحد  ان��دل��ع،  حريقا  اأن  ال�ضجناء، 
انقطاع  اإىل  اأدى  ال�ضجن  يف  املا�ضي، 
بدء  م��ع  التدفئة،  وو�ضائل  الكهرباء 
�ضوب  البارد  القطبي  الهواء  حت��رك 

ال�ضاحل ال�ضرقي.
اأكرث  ع��ان��ى  امل��ح��ك��م��ة،  لأوراق  ووف��ق��ا 
درجات  و�ضجينة  �ضجني   1600 م��ن 
التجمد، وظالما  ح��رارة قاربت على 
ال�ضم�س، وهم قابعون يف  غ��روب  بعد 

زنازينهم ملدة 23 �ضاعة يوميا.

اأر�صلت عار�صة لختبار �صديقها.. 
فانتهت الأمور باأ�صواأ ما ميكن

اأرادت فتاة اأن تختر اإخال�س �ضديقها الذي �ضعرت اأنه 
الإنرنت  بحثه عر  اأن لحظت  بعد  �ضيتقدم خلطبتها 

عن خوامت للخطوبة.
الفتاة  ق��ررت  الريطانية،  "مريور"  �ضحيفة  وح�ضب 
 To" ال���ض��ت��ع��ان��ة ب��ق��ن��اة ���ض��ه��رية ع��ل��ى ي��وت��ي��وب ت��دع��ى
وتقوم  اخلائنني،  اكت�ضاف  اأي   "Catch A Cheater
اإىل الرجل ال�ضحية  باإر�ضال عار�ضة ح�ضناء  القناة  هذه 
وتن�ضره  امل�ضهد  وت�ضور  للخيانة،  ا�ضتعداده  لكت�ضاف 
على يوتيوب. وبالفعل، ذهبت تلك العار�ضة، اإىل �ضديق 
الفتاة عندما كان يجل�س يف مقهى، وبداأت بالتعرف عليه 
واحلديث معه، يف وقت كانت �ضديقته ت�ضاهد من بعيد 
اأن ال�ضاب مل ينجح يف الختبار  وت�ضتمع اإىل احلوار، اإل 
قد  ك��م��ا  لي�س  ول��ك��ن  ج���دا،  �ضيئ  ب�ضكل  الأم����ور  و���ض��ارت 
عن  العار�ضة  �ضاألته  عندما  احل��دي��ث  ب��داأ  اإذ  تعتقدون. 
وظيفته، فاأجابها اأنه طباخ، ثم حتدثت له عن معاناتها 
تبادل  اأن  اإىل  احلديث  وا�ضتمر  ج�ضمها،  يف  الدهون  مع 
على  �ضريعة  رق�ضة  اأدي��ا  ثم  اإن�ضتغرام،  على  ح�ضاباتهما 

مراأى من �ضديقته، لكن الق�ضية مل تنته هنا.
فعندما اأخرته العار�ضة "املمثلة" اأنها ل متلك �ضديقا 
اأخرى  بفتاة  مرتبط  باأنه  اأجابها  لختباره،  حماولة  يف 

منذ �ضنتني وهي حامل، وينوي التقدم خلطبتها.
لي�ضت  ال�ضاب،  عنها  حتدث  التي  الفتاة  اأن  املفاجاأة  لكن 
�ضديقته التي ت�ضور امل�ضهد، بل فتاة اأخرى كان مرتبطا 
التي قررت  الفتاة  الوقت. ولتكتمل �ضدمة  بها يف نف�س 
اختبار �ضديقها، جاءت �ضديقته التي حتدث عنها، وكان 
ن�ضرته  ال���ذي  امل�ضهد،  ه��ذا  وك���ان  املقهى.  يف  بانتظارها 
عالقة  على  ال�ضتار  لي�ضدل  كفيال  يوتيوب،  على  القناة 

الفتاة املخدوعة ب�ضديقها اخلائن.

الطائرات امل�صرية ملتابعة �صحة احليتان 
البحارة قدميا ي�ضيحون عندما يرون نافورة مياه  كان 
فالعلماء  الآن  اأم���ا  تنفث!"،  ه��ي  "ها  احل��ي��ت��ان  نفثتها 
ال�ضوائل  ي�ضتخدمون طائرات م�ضرية جلمع عينات من 
حالتها  ملتابعة  العمالقة  الثدييات  ه��ذه  تزفرها  ال��ت��ي 

ال�ضحية.
جامعة  يف  املائية  الأح��ي��اء  باحثة  بريوتا  فاني�ضا  وقالت 
اإن طائرة م�ضرية ا�ضتخدمت للمرة  ماكواري يف �ضيدين 
الأوىل لأخذ عينة من خماط احلوت الأحدب يف البحر 
ب��ط��ري��ق��ة ق��د ت�����ض��اع��د يف م��ت��اب��ع��ة ���ض��ح��ة احل��ي��ت��ان حول 

العامل.
واأ�ضافت لتلفزيون رويرز "ناأخذ عينة... من هذا الرذاذ 
املرئي الذي يت�ضاعد من اأنف احلوت عندما ي�ضعد اإىل 

ال�ضطح ليتنف�س".
ورقة  الباحثني يف  وثمانية من زمالئها  وذك��رت بريوتا 
"هذه  امل��ف��ت��وح��ة  )ف��اي��رو���ض��ي��ز(  دوري����ة  ن�����ض��رت��ه��ا  بحثية 
لأمناط  اأف�ضل  فهم  من  النهاية  يف  متكن  قد  الطريقة 
واأ�ضافوا  الرية.  حيتان  وم�ضببات ظهور الأمرا�س" يف 
اأن العلماء جمعوا عينات من رذاذ تنف�س 19 حوتا اأحدبا 
خالل هجرة احليتان ال�ضنوية اإىل ال�ضمال يف عام 2017 

من القارة القطبية اجلنوبية اإىل �ضمال اأ�ضراليا.
طفل يلهو بق�شا�شات ف�شية األقيت احتفاال بتتويج فريق الـ »باتريوت�ض نيو اإنغالند« بكاأ�ض الكرة االأمريكية، ال�شوبر 

بول، بتغلبه على الـ» رامز  لو�ض اأجنلي�ض«.  

مناديل حتدد موعد 
مر�صك!

ت��و���ض��ل��ت ���ض��رك��ة اأم���ري���ك���ي���ة اإىل 
مكافحة  يف  ف�����ري�����دة  ط���ري���ق���ة 
اأمرا�س الرد، با�ضتخدام مناديل 

بفريو�ضات بدل من اللقاحات.
ا�ضتخدام  اأن  ال�������ض���رك���ة  وت������رى 
ال�ضخ�س  ي��ج��ع��ل  امل���ن���ادي���ل  ه����ذه 
بالفريو�ضات  دائ���م  ات�����ض��ال  ع��ل��ى 
تعزيز  ي�����ض��اع��د يف  م���ا  امل��ر���ض��ي��ة، 
اأن  ك����م����ا  م����ن����اع����ت����ه.  م���ن���ظ���وم���ة 
ال�ضخ�����س ن������ف�ضه ي�����حدد الوقت 
الفريو�ضات  مل�����س  ع��ل��ي��ه  ال��������������ذي 

فيه.
املناديل  ه����ذه  م��ب��ت��ك��رو  وي����وؤك����د 
على   )Vaev Tissue(
خطرا  اأق�����ل  ال��ط��ري��ق��ة  ه����ذه  اأن 
امل�ضادة  والأدوي����ة  اللقاحات  م��ن 

لأمرا�س الرد.
حيث  ج���دا،  �ضهل  وا�ضتخدامها   
ي��ك��ف��ي م�����ض��ح الأن����ف ب��ه��ا، بعدها 
ب�ضيط،  ب��زك��ام  ال�ضخ�س  ي�ضاب 
وبف�ضل هذا يتهياأ ج�ضم الإن�ضان 

ملقاومة الوباء.
ويف املقابل، اأكد خراء على اأن يف 
العامل عدد هائل من الفريو�ضات 
املختلفة، ما يحتم على املنتجني 
اإنتاج مناديل خا�ضة لكل فريو�س، 
كبرية.  م�ضكلة  ذات���ه  بحد  وه���ذا 
ع��ن تخوفهم  اخل���راء  ع��ر  كما 
من اأن تكون هذه املناديل خطرة 
على الأطفال والأ�ضخا�س الذين 

يعانون من �ضعف املناعة.

ليوناردو دافن�صي يثري جدل بني فرن�صا واإيطاليا
مبنا�ضبة الذكرى ال�500 لوفاته، يبدو اأن الحتفالية 
الفنان  ب�����ض��اأن  الفرن�ضي  ال��ل��وف��ر  متحف  يعدها  ال��ت��ي 
الإيطايل، ليوناردو دافن�ضي، قد تنتهي بخ�ضائر فادحة. 
النه�ضة، وكان  رائدا يف ع�ضر  دافن�ضي كان  فليوناردو 
بالإ�ضادة  وحظي  وخم��رع��ا،  ومهند�ضا  وع��امل��ا  ر�ضاما 

كاأحد اأعظم الفنانني الذين عا�ضوا على الإطالق.
اأوروب��ا لعر�س فني  ولكن يف الوقت الذي ت�ضتعد فيه 
ق����رون على   5 م����رور  ك��ام��ال مب��ن��ا���ض��ب��ة  ع��ام��ا  ي�ضتمر 
دبلوما�ضي  خ��الف  يف  وفرن�ضا  اإيطاليا  دخلت  رحيله، 
متحف  يف  ال�ضخم  املعر�س  يهدد  مما  دافن�ضي،  ب�ضان 
دافن�ضي،  باري�س. وكان  الفرن�ضية  العا�ضمة  اللوفر يف 
فين�ضي يف  بلدة  العدل يف  لكاتب  ال�ضرعي  الب��ن غري 
منطقة تو�ضكان اجلبلية عام 1452، قد ق�ضى معظم 
فران�ضوا  الفرن�ضي  امل��ل��ك  ب��الط  يف  الأخ���رية  �ضنواته 
الأول، الذي كان راعيا للفنون والآداب، حيث تويف يف 
ليوناردو  1519. وحتولت حياة  الثاين من مايو عام 
دافن�ضي اإىل ما ي�ضبه الأ�ضطورة امل�ضتمرة، كما تبينها 
"اإنغري�س" ال�����ض��ه��رية ال��ت��ي ك���ان مي���وت ب��ه��ا يف  ل��وح��ة 
كان  الأخ��ري  اأن  الرغم من  على  ف��ال��وا،  امللك  اأح�ضان 

يف ذلك اليوم يف مكان اآخر يعمد ابنه، وفقا ملا ذكرته 
�ضحيفة "الغارديان" الريطانية.

غري اأن جر دافن�ضي يف هذه الأيام اإىل خالف �ضيا�ضي 
طويل الأم��د بني حزب الرابطة اليميني املتطرف يف 
اإيطاليا بزعامة ماتيو �ضالفيني ورئي�س حزب الو�ضط 
اأحزان  اإث���ارة  ت�ضبب يف  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  يف فرن�ضا 

املوؤرخني وقلق القائمني على عامل املتحف يف العامل.
اأجل تهدئة  التفاو�س موؤخرا من  وقد تزايدت جهود 
اجلدل الذي جنم عن ع�ضو حزب الرابطة ونائب وزير 
الثقافة الإيطايل لو�ضيا بورغونزوين عندما اقرحت 
الرئي�ضية  اللوحات  "اإعارة" بع�س  حكومتها  تلغي  اأن 
الإيطالية  املتاحف  كانت  اأن  بعد  و�ضحبها  لدافن�ضي 
وفقت على ذلك قبل عامني، متهمة فرن�ضا مبحاولة 
الهيمنة على احتفالت ليوناردو و"تهمي�س اإيطاليا يف 
اأ�ضافت  نظرها،  وجهة  ولتو�ضح  كبري".  ثقايف  ح��دث 
بورغونزوين قائلة: "ليوناردو اإيطايل وكل ما هنالك 
افتتاح  يتم  اأن  املقرر  فرن�ضا فقط". ومن  اأن��ه مات يف 
اأكتوبر بحيث ل يطغى على  عر�س متحف اللوفر يف 

الحتفالت الإيطالية بهذه املنا�ضبة يف مايو املقبل.

اإلقاء القب�س على �صقيق 
ريهانا لهذا ال�صبب

العاملية  ريهانا  ويدعى  ريري  املغنية  �ضقيق  القب�س على  ال�ضرطة  األقت 
نف�ضه  اليوم  يف  �ضخ�ضني  على  بالإعتداء  اتهامه  بعد  عاماً(   29( فنتي  
يف بربادو�س جزر الأنتيل ال�ضغرى. ظهر فنتي يف املحكمة اأمام قا�ضي 
فراير  �ضباط  �ضهر  من  ال�1  يف  اجلمعة  ي��وم  جاك�ضون  اأنيكا  التحقيق 
اجلاري، حيث اأنكر جميع التهم املوجهة اإليه، واأفرج عنه بكفالة قدرها 
األف دولر واأمر القا�ضي بح�ضور جل�ضة ال�ضتماع التالية يف 6 حزيران 
يونيو املقبل. ويعتر فنتي قريًبا من ريهانا ب�ضكل ملحوظ وقد ن�ضاآ مًعا 
يف بربادو�س، وي�ضف نف�ضه باأنه رجل اأعمال واأقام ماركة للمالب�س اأطلق 

عليها ا�ضم "اأوريغن" يف جزيرة الكاريبي.


