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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 40 صفحة- الثمن درهمان

   

من  �إغاثية  م�ساعد�ت  �أطنان   10
�لهالل للمناطق �ل�سحر�وية ب�سبوة

•• �شبوة-وام:

امل�ساعدات  اأط��ن��ان من   10 الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  وزع��ت هيئة 
عتق  ملدينة  امل��ج��اورة  ال�سحراوية  املناطق  على  الغذائية  الإغ��اث��ي��ة 
ال�ستغاثة  لنداءات  تلبية  ف��ردا   »627« ا�ستهدفت  �سبوة  مبحافظة 
اإط����ار م�ساهمتها  اأه����ايل ه���ذه امل��ن��اط��ق ويف  ال��ع��اج��ل��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا 
امل�ستفيدة  الأ�سر  واأعربت  القادرة.  غري  الأ�سر  كاهل  عن  للتخفيف 
عن جزيل �سكرها لدولة الإمارات وذراعها الإن�سانية الهالل الأحمر 

على هذه امل�ساعدات التي اأ�سهمت يف تخفيف معاناتهم.

»تعاون 2« مترين ع�سكري م�سرتك 
بني �لإمار�ت و�سلطنة عمان

•• اأبوظبي-وام:

ينطلق اليوم التمرين الإماراتي العماين امل�سرتك »تعاون 2« وي�ستمر 
وتبادل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  وذل���ك يف  احل���ايل  ف��راي��ر   14 حتى 
التمارين  اإط���ار  يف  التمرين  وي��اأت��ي  الع�سكرية.  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل���رات 
التعاون  ال�سقيقة و�سمن  و�سلطنة عمان  الإم��ارات  دولة  امل�سرتكة بني 
اخلليجي امل�سرتكوتعزيز الإمكانيات الع�سكرية للم�ساركني. ويوؤكد على 
العالقة التاريخية املتميزة بني البلدين ال�سقيقني. )التفا�سيل �ص6(

الأردن ي�ست�سيف اجتماعا جديدا ب�ساأن تبادل الأ�سرى باليمن

خمطط حوثي لنهب خ�سومهم يف �سنعاء

�حلكومة �للبنانية تعقد �أوىل 
جل�ساتها ل�سياغة �لبيان �لوز�ري

•• بريوت-وكاالت:

اأول  احلريري،  �سعد  برئا�سة  حديثا  امل�سكلة  اللبنانية  احلكومة  عقدت 
اجتماع لها ال�سبت، �سعيا ل�سياغة »البيان الوزاري«، وللبدء يف مواجهة 

التحديات القت�سادية وال�سيا�سية التي تعاين منها البالد.
ب�سياغة  وزاري��ة  تكليف جلنة  الوىل على  اجلل�سة  العمل يف  وينح�سر 
ن�سخة  �سيكون  اأنه  اإىل  ال�سيا�سية  امل�سادر  ت�سري  الذي  ال��وزاري،  البيان 
الرئا�سة  ق�سر  الجتماع يف  وعقد  املا�سية.  احلكومة  بيان  منقحة عن 
يف العا�سمة بريوت، بح�سور وزراء احلكومة ال�30، ف�سال عن الرئي�ص 

ورئي�ص الوزراء.
كثرية،  حتديات  »اأمامنا  للوزراء:  عون  مي�سال  اللبناين  الرئي�ص  وقال 
من  بكثري  اأف�����س��ل  �ستكون  املقبلة  امل��رح��ل��ة  ب���اأن  تطمئنوا  اأن  واأري��دك��م 
املرحلة ال�سابقة، ل �سيما فيما خ�ص الو�سع املايل الذي يجب اأن نكون 
متنبهني عن احلديث عنه، واأن يتوىل ذلك اأهل الخت�سا�ص”، وفق ما 

ذكرت وكالة اأ�سو�سيتد بر�ص.
يوم  اجتماعاتها  �ستبداأ  اأع�ساء،   10 من  جلنة  ال��وزراء  جمل�ص  و�سكل 
ال��وزاري«، الذي من املقرر عر�سه على  الثنني، لبدء الإع��داد »للبيان 
الرملان قبل الت�سويت على نيل الثقة. ونقلت وكالة رويرتز عن رئي�ص 
اأ���س��ب��وع، يف  خ��الل  البيان  �ستقدم  اللجنة  اإن  قوله  ب��ري،  نبيه  ال��رمل��ان 
الوقت الذي يرتقب فيه امل�ستثمرون ملدى التزام احلكومة بالإ�سالحات 
التي تهدف لدعم القت�ساد. وقد يك�سف بيان ال�سيا�سات عن موؤ�سرات 
مبكرة على مدى موافقة احلكومة الئتالفية على مبداأ »الإ�سالحات 

اجلريئة« التي قال احلريري اإنها مطلوبة.
وامتالك  ب�سوريا،  لبنان  عالقة  مثل  ملفات  البيان  يتناول  اأن  وميكن 

جماعة حزب اهلل املدعومة من اإيران لرت�سانة اأ�سلحة كبرية.

حممد بن را�سد يرحب بزيارة بابا الكني�سة الكاثوليكية لوطن املحبة وال�سالم

�لإمار�ت ت�ستقبل �لبابا فر�ن�سي�س �ليوم وتطلق �ملوؤمتر �لعاملي لالأخوة �لإن�سانية 
•• االإمارات-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  رح������ب 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������ص ال�����دول�����ة 
الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

ح�����اك�����م دب�������ي »رع�������اه 
قدا�سة  ب��زي��ارة  اهلل« 
فران�سي�ص،  ال��ب��اب��ا 
الكني�سية  ب�����اب�����ا 
اإىل  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 

دولة الإمارات.
ن�ص  ي����ل����ي  وف����ي����م����ا 

بهذه  ���س��م��وه  ت�����س��ري��ح 
بزيارة  :ن��رح��ب  املنا�سبة 

بابا  ف���ران�������س���ي�������ص،  ال����ب����اب����ا 
دولة  اإىل  الكاثوليكية،  الكن�سية 

وفكراً  ق��ل��ب��اً  ت�ستقبله  ال��ت��ي  الإم������ارات 
قيادة  متطلعني  واح���داً،  اإن�سانياً  وج�سداً  وروح���اً 
يف  ت�سهم  كي  التاريخية  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإىل  و�سعباً 
تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ص والتناغم والتالقي 
الطيف  مكونات  خمتلف  بني  واحل�ساري  الثقايف 
قامت  را�سخًة  واأ�س�ساً  م��ب��ادئ  بو�سفها  الب�سري، 
مدى  على  ا�ستطاعت  التي  الفتية،  دولتنا  عليها 
خ �سمعتها العاملية،  خم�سة عقود من ن�ساأتها اأن تر�سِّ
والنفتاح  والوئام  والأم��ان  املحبة  اأر���ص  بو�سفها 

واحرتام  واملعتَقد  العقيدة  وحرية  الآخ��ر  وقبول 
وال�سالم  ال�سلم  اإم����ارات  الخ��ت��الف،  ثقافة 
اأبوابها لكل طالب عي�ص  التي تفتح 
عباداته  ف��ي��ه��ا  مي��ار���ص  ك����رمي، 
له  يكفلها  بحرية  و�سعائره 

القانون ويحميها.
وت�����س��ت��ق��ب��ل الإم����������ارات 
قدا�سة  ال���ي���وم  م�����س��اء 
بابا  فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا 
الكاثوليكية  الكني�سة 
الذي ي�سل اإىل الدولة 
يف زيارة ر�سمية ت�ستمر 
لدعوة  تلبية  اأي���ام   3 ل��� 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة .
وحتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
الأعلى للقوات امل�سلحة تنطلق يف اأبوظبي اليوم » 
الأحد« فعاليات املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية 
مب�ساركة  امل�سلمني  حكماء  جمل�ص  ينظمه  ال��ذي 
من  واإع��الم��ي��ة  فكرية  و�سخ�سيات  دينية  ق��ي��ادات 
حول  احل���وار  تفعيل  ب��ه��دف  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
التعاي�ص والتاآخي بني الب�سر واأهميته ومنطلقاته 

و�سبل تعزيزه عامليا.     )التفا�سيل �ص5-2(

يق�سي  �مل�����س��ري  �جل��ي�����س 
ع��ل��ى خ��ل��ي��ة �إره���اب���ي���ة 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�سرية  امل�سلحة  القوات  متكنت 
املدنية  ال�����س��رط��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
اإرهابية  خلية  على  الق�ساء  م��ن 
يف ال�����س��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة، وف���ق ما 
اأعلن املتحدث الع�سكري امل�سري، 

ام�ص.
»العملية  اإن  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
القوات  ا���س��ت��م��رارا جل��ه��ود  ت��اأت��ي 
امل�����س��ل��ح��ة وال�����س��رط��ة امل��دن��ي��ة يف 
الإرهابية  ال��ع��ن��ا���س��ر  م��ك��اف��ح��ة 
والإجرامية على كافة الجتاهات 

ال�سرتاتيجية«.
وتابع اأن »اخللية الإرهابية كانت 
عدائية  اأع��م��ال  لتنفيذ  تخطط 
وا�ستقرار  اأم��ن  زعزعة  ت�ستهدف 
ال���ق���وات  اأن  واأو������س�����ح  ال�����ب�����الد«. 
البوؤرة  با�ستهداف  قامت  اجلوية 
الإرهابية مع قيام قوات مكافحة 

الإرهاب بتم�سيط املنطقة.
واأ�سفرت العملية عن الق�ساء على 
اخلطورة«  »�سديدي  اإرهابيني   8
و�سبط اآخرين وتدمري 3 عربات 
ووكر بداخله كميات من الأ�سلحة 

والذخائر ومواد الإعا�سة.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:45            
الظهر.......    12:39  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:12  
الع�صاء......   07:27
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�لعر�ق ي�سبط �سو�ريخ �إير�نية 
موجهة ل�ستهد�ف قاعدة �أمريكية

•• بغداد-وكاالت:

اإيرانية ال�سنع  ال�سبت، عن العثور على �سواريخ  اأمني عراقي، ام�ص  ك�سف م�سدر 
يف حمافظة الأنبار �سمايل العراق، كانت موجهة ل�ستهداف قاعدة عني الأ�سد التي 
الأنبار وق��وة من  ف��اإن �سرطة حمافظة  امل�سدر،  اأمريكية. ووف��ق  ق��وات  يوجد فيها 
قاعدة  باجتاه  كانت معدة لالإطالق  العراقي، متكنوا من �سبط �سواريخ  اجلي�ص 

عني الأ�سد الع�سكرية التي تعتر اأكر قاعدة للجي�ص الأمريكي يف العراق.
وقال امل�سدر اإن ال�سواريخ، وعددها ثالثة، عرث عليها يف منطقة »الدولب«  التابعة 
تفجري  موؤقت  خالل  من  لالإطالق  معدة  وكانت  الأنبار،  غربي  البغدادي  لناحية 
الأمنية  ال��ق��وات  اأن  اإل  املحلي،  بالتوقيت  ظهرا   12 ال�ساعة  يف  اليوم  لالنطالق 

متكنت من تعطيلها.
وطبقا مل�سادر عراقية حملية، فاإن ال�سواريخ اإيرانية ال�سنع، من دون اأن ي�سدر بيان 
ر�سمي ب�ساأن الواقعة. وكانت قوة من ميلي�سيات احل�سد ال�سعبي موجودة يف املنطقة 

التي عرث فيها على ال�سواريخ املوجهة ل�ستهداف القاعدة، طبقا مل�سادر عراقية.
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•• عوا�شم-وكاالت:

وافق الأردن على طلب جديد من مكتب املبعوث اخلا�ص لالأمني العام 
القادم، بني  الأ�سبوع  اليمن، لعقد اجتماع يف عمان،  اإىل  املتحدة  لالأمم 

ممثلي احلكومة اليمنية واملتمردين احلوثيني لبحث ملف الأ�سري.
وقال الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني يف الأردن، 
�سفيان الق�ساة، ام�ص ال�سبت، اإن الأردن وافق على الطلب اجلديد لعقد 

الجتماع ملتابعة مناق�سة بنود اتفاق تبادل الأ�سرى و املعتقلني.
وذكر الق�ساة اأن موافقة اململكة على عقد الجتماع يف عمان ياأتي يف اإطار 
دعمها جلهود اإنهاء الأزمة اليمنية وجلهود املبعوث اخلا�ص للتو�سل اإىل 

حل �سيا�سي لها وفق املرجعيات املعتمدة.
م�سرتكة  اأر���س��ي��ة  لإي��ج��اد  اليمن  اإىل  اخل��ا���ص  امل��ب��ع��وث  مكتب  وي�سعى 
لالتفاق،  النهائية  امل��راح��ل  لتنفيذ  والتمهيد  العقبات  بتخطي  ت�سمح 
الذي تت�سمن 5 مراحل، اأغلبها خا�ص بتبادل اللوائح وتنقيحها واإبداء 

املالحظات عليها واإ�سافة اأ�سماء.
هذا واأعدت ميلي�سيا احلوثي الإيرانية قائمة باأكرث من 1100 ا�سم من 
خ�سومها من قيادات احلكومة ال�سرعية واملوالني لها، يف حماولة تهدف 

اإىل م�سادرة ممتلكاتهم وال�ستحواذ عليها.
“وزارة العدل” يف حكومة النقالب ب�سنعاء قائمة  واأ�سدرت ما ت�سمى 
ال�سلطة  على  لنقالبها  املعار�سني  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ا�سما   1142 ت�سم 
حزبية  وق��ي��ادات  الوطني  واجلي�ص  ال��دول��ة  يف  ق��ي��ادات  بينهم  ال�سرعية، 
و�سخ�سيات اجتماعية واأع�ساء برملان، بهدف ا�ست�سدار اأحكام مب�سادرة 

منازلهم وممتلكاتهم متهيدا لال�ستحواذ عليها.
اىل  القائمة  رفعت  املتخ�س�سة  اجلزائية  النيابة  اأن  املعلومات  وتفيد 
الأوىل من  الدفعة  للنظر يف  املتخ�س�سة يف �سنعاء،   املحكمة اجلزائية 

الأ�سماء، متهيدا للحجز على اأموالهم وم�سادرة ممتلكاتهم.
الق�سائية  املوؤ�س�سات  ا�ستغالل  اإىل  الإج��راء  املتمردون من هذا  ويهدف 
اخلا�سعة ل�سيطرتهم يف نهب الأموال واملمتلكات اخلا�سة مبعار�سيهم.

على  القائمة لالعتداء  ال��واردة يف  الأ�سماء  كثري من  تعر�ص  اأن  و�سبق 
وممتلكاتهم،  منازلهم  واقتحمت  الإي��ران��ي��ة،  احل��وث��ي  ميلي�سيا  اأي���دي 
وفجرت بع�سها ونهبت اأخرى، فيما ل تزال بع�ص هذه املنازل واملمتلكات 

حتت �سيطرتهم.
فقد  ال��ن��ه��ب،  م��ن  ال��ن��وع  ب��ه��ذا  ب��اإي��ران  املرتبطة  امليلي�سيات  تكتفي  ول 
مار�ست عمليات نهب للم�ساعدات الإن�سانية والغذائية املوجهة لليمنيني 
عبد  اليمني  املحلية  الإدارة  وزي��ر  ذكر  ما  بح�سب  ميناء احلديدة،  عر 

الرقيب فتح.
65 باملئة على الأق��ل من تلك  اإن ميلي�سيات احلوثي تنهب  وقال فتح، 
امل�ساعدات، وتوجهها “ل�سالح ما ي�سمى املجهود احلربي، �ساربة عر�ص 

احلائط باأرواح املدنيني وظروفهم الإن�سانية ال�سعبة«.
و�سبق لها اأي�سا اأن نهبت اأموال العديد من �سركات ال�سرافة يف العا�سمة 
اأ�سعار  مقابل  املحلية  العملة  باأ�سعار  ال�سركات  “تالعب  بحجة  اليمنية 

العمالت الأجنبية«.
وجتاوزت امليلي�سيا املوالية لإيران كل الأعراف، فبعد �ساعات على توقيع 
اتفاق ال�سويد، نهبت امليلي�سيات معدات ووثائق وب�سائع مملوكة لتجار 

وم�ستثمرين كانت يف طريقها لل�سحن والنقل عري ميناء احلديدة.
يف  كانت  مم��ا  وغ��ريه��ا  وم�ستلزمات  و���س��ي��ارات  غذائية  م��واد  نهبت  كما 

طريقها لل�سحن والنقل اإىل خارج حمافظة احلديدة.
وجاءت اأعمال النهب هذه ا�ستمرارا لعمليات نهب متوا�سلة على مدى 
ثالثة اأ�سابيع على الأقل قبل التو�سل لالتفاق، حيث تو�سعت امليلي�سيات 

يف عمليات النهب املنظم للموؤ�س�سات احلكومية يف احلديدة.

�سهد تتويج فر�سان الإمارات يف كاأ�س خادم احلرمني للقدرة والتحمل 
حممد بن ر��سد يزور مد�ئن �سالح �لتاريخية 

وجبل �لفيل يف حمافظة �لعال �ل�سعودية
•• دبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي 

»رع��اه اهلل« ، يرافقه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي ظهر ام�ص »مدائن 
�سالح« الرتاثية الواقعة يف حمافظة الُعال باململكة 

العربية ال�سعودية.        )التفا�سيل �ص17-7(

�لإمار�ت ت�ستقبل �لبابا فر�ن�سي�س �ليوم وتطلق �ملوؤمتر �لعاملي لالأخوة �لإن�سانية 

رو����س���ي���ا ت��ع��ل��ق �ل��ع��م��ل 
مب��ع��اه��دة �ل��ق��وى �ل��ن��ووي��ة 

•• مو�شكو-رويرتز:

فالدميري  ال��رو���س��ي  الرئي�ص  ق��ال 
العمل  ع��ل��ق��ت  رو���س��ي��ا  اإن  ب���وت���ني 
مبعاهدة القوى النووية املتو�سطة 
املدى التي تعود اإىل احلرب الباردة 
املتحدة  ال��ولي��ات  ات��خ��ذت  اأن  بعد 
تعتزم  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  م�سابها  ق���رارا 
مو�سكو  متهمة  منها  الن�����س��ح��اب 

بانتهاكها. 
وتدهورت عالقات مو�سكو بالغرب 
اأدن��ى م�ستوى ب�سبب عدد من  اإىل 
ل�سبه  رو�سيا  �سم  منها  الق�سايا 
جزيرة القرم من اأوكرانيا ومزاعم 
الرئا�سية  النتخابات  يف  بتدخلها 
الأمريكية وباأنها وراء هجوم بغاز 

اأع�ساب يف بريطانيا.
وق����ال ب��وت��ني خ���الل اج��ت��م��اع بثه 
اخلارجية  وزي���ري  م��ع  التلفزيون 
ال�سركاء  »اأع���ل���ن  اأم�������ص  وال���دف���اع 
الأمريكيون اأنهم علقوا م�ساركتهم 
نعلقها  نحن  وبالتايل  املعاهدة  يف 
رو�سيا  اأن  بوتني  واأ���س��اف  اأي�سا«. 
�سواريخ  بناء  على  العمل  �ستبداأ 
جديدة مبا يف ذلك �سواريخ اأ�سرع 

من ال�سوت.
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اأخبـار الإمـارات
�لإمار�ت ت�ستقبل بابا �لكني�سة �لكاثوليكية �ليوم

•• اأبوظبي-وام:

الكني�سة  ب��اب��ا  فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة  ال��ي��وم  م�����س��اء  الإم�����ارات  ت�ستقبل 
الكاثوليكية الذي ي�سل اإىل الدولة يف زيارة ر�سمية ت�ستمر ل� 3 اأيام تلبية 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  لدعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
وو�سف قدا�سته يف ر�سالة متلفزة قبيل الزيارة.. الإمارات باأر�ص الزدهار 
التحية لل�سعب الإماراتي قائاًل:  التعاي�ص واللقاء، موجهاً  وال�سالم، ودار 
»اأ�ستعد بفرح للقاء وحتية عيال زايد يف دار زايد« ..معتراً الزيارة �سفحة 
جديدة من تاريخ العالقات بني الأدي��ان والتاأكيد على الأخوة الإن�سانية. 
قدا�سة  اأن   2018 دي�سمر   6 يف  اأعلنت  قد  الكاثوليكية  الكني�سة  وكانت 

البابا فرن�سي�ص �سيتوجه اإىل اأبوظبي يوم 3 فراير 2019 يف اأول زيارة 
من نوعها اإىل �سبه اجلزيرة العربية.

اأبوظبي ثم حفل الرتحيب  و�ستبداأ فعاليات الزيارة بال�ستقبال يف مطار 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بني  لقاء  يعقبه  الرئا�سة  ق�سر  يف  الر�سمي 
بن زايد اآل نهيان وقدا�سة البابا فرن�سي�ص. ويت�سمن برنامج الزيارة لقاء 
خا�سا لقدا�سة بابا الكني�سة الكاثوليكية مع ف�سيلة الإمام الأكر الدكتور 
يف  امل�سلمني  حكماء  جمل�ص  واأع�ساء  ال�سريف  الأزه��ر  �سيخ  الطيب  اأحمد 
الأخوة  »لقاء  الكبري، ثم ينتقل قدا�سته للم�ساركة يف  زايد  ال�سيخ  م�سجد 
الإن�ساين« يف �سرح زايد املوؤ�س�ص حيث �سيلقي كلمة خا�سة باملنا�سبة. ويزور 
الريا�سية  زايد  اإىل مدينة  ينتقل  ثم  اأبوظبي،  كاتدرائية  البابا فرن�سي�ص 
�سخ�ص،  األ��ف   135 اأك��رث من  يح�سره  اأن  يتوقع  ال��ذي  القدا�ص  لإق��ام��ة 

الدويل.  اأبوظبي  ر�سمية يف مطار  توديع  الزيارة مبرا�سم  تختتم  اأن  على 
وت�ستحوذ الزيارة على اهتمام كريات و�سائل الإعالم الإقليمية والعاملية 
اإعالمي ميثلون   700 ت�سجيل  الوطني لالإعالم عن  املجل�ص  اأعلن  حيث 

فعالياتها. لتغطية  العامل  حول  بلدا   30
وك�سف املجل�ص عن جتهيز مركز اإعالمي متكامل مزود باأحدث التقنيات 
ال��ع��امل��ي��ة م��ن تغطية  الإع����الم  وو���س��ائ��ل الت�����س��ال لتمكني ممثلي و���س��ائ��ل 
فعاليات الزيارة بكل ي�سر و�سهولة، وتقدمي حزمة من الت�سهيالت جلميع 
اإقامة  اأماكن  تاأمني  بينها  ومن  الزيارة  تغطية  يف  امل�ساركني  الإعالميني 
اإقامتهم ومواقع  قريبة من احلدث وتوفري و�سائل نقل خا�سة بني مقر 
العامل  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  الدينية  املرجعيات  رحبت  و  الفعاليات. 
ال�سالم  قيم  تر�سيخ  يف  ال��رائ��د  الإم���ارات  دور  ت��رز  التي  بالزيارة  العربي 

اأنها جتمع رمزين لهما ثقلهما على امل�ستويني  يف املنطقة والعامل خا�سة 
اأنطاكية  العب�سي - بطريرك  البطريرك يو�سف  واأكد  الديني وال�سيا�سي. 
لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف   - الكاثوليك  امللكيني  للروم  امل�سرق  و�سائر 
اأنباء الإم��ارات »وام« اأن الزيارة تكت�سب اأهمية ا�ستثنائية مع ما حتمله يف 
لتعظيم  ودع��وة  املنطقة  �سعوب  جلميع  و�سالم  حمبة  ر�سائل  من  طياتها 
فر�ص احلوار والتعاي�ص بني خمتلف الأديان والأعراق على اأ�س�ص الحرتام 
بيه  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ  معايل  قال  و  والتطرف.  التع�سب  ونبذ  املتبادل، 
يف  ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�ص  ال�سرعي  لالإفتاء  الإم��ارات  جمل�ص  رئي�ص 
اأقطاب  م��ن  اثنني  جتمع  التي  التاريخية  ال��زي��ارة  اإن  امل�سلمة  املجتمعات 
ال�سلم  مل�سرية  الإم����ارات  ق��ي��ادة  على  ترهن  ال��ع��امل  يف  وال�سالم  الت�سامح 

والت�سامح يف اإطار م�ساعيها النبيلة لإر�ساء قيم التعاي�ص وقبول الآخر.

برعاية حممد بن زايد 

�ملوؤمتر �لعاملي لالأخوة �لإن�سانية ينطلق �ليوم
املوؤمتر ي�سعى اإىل الت�سدي للتطرف الفكري و�سلبياته وتعزيز العالقات الإن�سانية واإر�ساء قواعد جديدة لها بني اأهل الأديان والعقائد املتعددة

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
اليوم »  اأبوظبي  امل�سلحة تنطلق يف  الأعلى للقوات  القائد  نائب  اأبوظبي 
الأحد » فعاليات املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية الذي ينظمه جمل�ص 
واإعالمية  فكرية  و�سخ�سيات  دينية  ق��ي��ادات  مب�ساركة  امل�سلمني  حكماء 
من خمتلف دول العامل بهدف تفعيل احلوار حول التعاي�ص والتاآخي بني 

الب�سر واأهميته ومنطلقاته و�سبل تعزيزه عامليا.
قدا�سة  لكل من  التاريخية  ال��زي��ارة  مع  يتزامن  ال��ذي   - املوؤمتر  وي�سعى 
البابا فرن�سي�ص بابا الكني�سة الكاثوليكية وف�سيلة الإمام الأكر الدكتور 
للتطرف  الت�سدي  اإىل   - ال�سريف لالإمارات  الأزه��ر  �سيخ  الطيب  اأحمد 
الفكري و�سلبياته وتعزيز العالقات الإن�سانية واإر�ساء قواعد جديدة لها 
بني اأهل الأديان والعقائد املتعددة، تقوم على احرتام الختالف، وت�ساهم 
واملحبة،  والح���رتام  وال��ت��اآل��ف  وال��ت��ع��ارف  التوا�سل  بناء ج�سور  اإع���ادة  يف 
ومواجهة التحديات التي تعرت�ص طريق الإن�سانية للو�سول اإىل الأمان 

على اأن الأخوة الإن�سانية م�سوؤولية م�سرتكة للجميع، وتدعو اإىل التعقل 
واحلوار  ال�سلم  ثقافة  وتر�سي  كب�سر،  بيننا  فيما  التعامل  يف  واحلكمة 
وامل�سارب«.  والأطياف  الثقافات  باختالف  امل�سرتك  والتعاي�ص  واملواطنة 
ق��اع��دة جديدة  اإر����س���اء  اإىل   - ي��وم��ني  ي�ستمر  ال���ذي   - امل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
التعدد  ثقافة  اح��رتام  على  تقوم  والعقائد  الأدي���ان  اأتباع  بني  للعالقات 
املتبادلة  الثقة  وب��ن��اء  النا�ص،  ب��ني  الأخ���وة  اأوا���س��ر  وتوطيد  والخ��ت��الف 
بينهم، ومواجهة التحديات التي تعرت�ص طريق الإن�سانية نحو ال�سالم 

والزدهار والتقدم.
ويت�سمن املوؤمتر العديد من اجلل�سات العلمية وور�ص العمل والتي تناق�ص 
عدة حماور، الأول حتت عنوان منطلقات الأخوة الإن�سانية، الداعية اإىل 
اإر�ساء ثقافة ال�سلم، وتر�سيخ مفهوم املواطنة، ومواجهة التطرف الديني 

من منطلقات واقعية لتحقيق الأخوة الإن�سانية املن�سودة.
كما �سيتطرق املوؤمتر يف حموره الثاين اإىل اإعالء م�سوؤولية حكماء ال�سرق 
الإن�سانية،  الأخ���وة  اأ�س�ص  على  املبني  العاملي  ال�سالم  حتقيق  يف  وال��غ��رب 
يف  والإن�سانية  الدولية  باملنظمات  املنوط  الكبري  ال��دور  على  والرتكيز 

وال�ستقرار وال�سالم وحتقيق التعاي�ص املن�سود.
وقال الدكتور �سلطان في�سل الرميثي الأمني العام ملجل�ص حكماء امل�سلمني 
اإن انعقاد املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية يف عام الت�سامح الذي اأعلنته 
الإم��ارات يف 2019 وبالتزامن مع الزيارة التاريخية امل�سرتكة لقدا�سة 
البابا وف�سيلة الإمام الأكر ير�سخ مكانة الإمارات من�سة عاملية للتالقي 
واحلوار والتعاي�ص الإن�ساين بف�سل مبادئ التعاي�ص والت�سامح احلا�سرة 
يف واقعها اليومي اإذ يعي�ص على اأر�سها، يف تناغم  مقيمون من اأكرث من 

الأديان والعقائد واخللفيات الثقافية«. خمتلف  من  جن�سية   200
بالإن�سان  وال��رق��ي  الأخ���الق  اإىل  تدعو  والعقائد  الأدي���ان  كافة  اأن  واأك���د 
والركيزة  اللبنة  كونه  وماديا،  وفكريا  روحيا  �سحيحا،  اإع��دادا  واإع���داده 
واملت�ساحمة،  واملتح�سرة  املتقدمة  الإن�سانية  املجتمعات  لبناء  الأ�سا�سية 
اإب��راز القيم امل�سرتكة بني الأدي��ان والعقائد مبا  اإىل  املوؤمتر  ولذا ي�سعى 
اأن هذا املوؤمتر �سي�سكل  يعود باخلري على الإن�سانية، معربا عن ثقته يف 
والنعزال  الكراهية  ثقافة  تنبذ  الإن�ساين،  للحوار  مثالية  عاملية  من�سة 
وتوؤكد  واح��د،  �سقف  حتت  والعقائد  ال�سماوية  الأدي���ان  خمتلف  وجتمع 

الأخري  يومه  يف  و�سيناق�ص  والقانونية،  الأخالقية  م�سوؤولياتها  حتمل 
التحديات والفر�ص التي تواجه الأخوة الإن�سانية ودعم املبادرات الداعية 

لإر�ساء ثقافة التاآخي يف خمتلف املجتمعات الإن�سانية.

»لقاء �لأخوة �لإن�سانية« .. �لرحمة و�ملحبة يف »د�ر ز�يد«
•• اأبوظبي-وام:

اأ�سرقت �سم�ص عام الت�سامح يف دولة الإمارات وبعثت ب�سيائها للعامل اأجمع 
ر�سائل اخلري وال�سالم ففي دار زايد �سيلتقي اجلميع على الرحمة واملحبة 
والأخوة الإن�سانية .. تلك القيم التي ر�سخها القائد املوؤ�س�ص يف م�سرية بناء 
واحلوار  ال�سلمي  التعاي�ص  لتعزيز  منطلقاً  ت�سكل  فاأ�سحت  الت�سامح  وطن 

بني الأديان يف ربوع املعمورة.
وف�سيلة  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�ص  البابا  قدا�سة  زيارة  اإطار  ويف 
اأعمال  ال�سريف تنطلق  الأزه��ر  �سيخ  الطيب  اأحمد  الدكتور  الأك��ر  الإم��ام 
اأب��وظ��ب��ي ويحظى  ت�ست�سيفه  ال���ذي  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��الأخ��وة  ال��ع��امل��ي  امل��وؤمت��ر 
والعقائد  الأدي����ان  وممثلي  ق��ي��ادات  م��ن  �سخ�سية   700 ح��وايل  مب�ساركة 
للت�سامح  عاملية  كعا�سمة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ملكانة  املختلفة ترجمًة 

والتعاي�ص واحلوار ال�سلمي بني الأديان.
والتقت وكالة اأنباء الإمارات » وام » عدداً من املنتمني لالأديان املختلفة من 
فئات عمرية متنوعة حيث اأكدوا اأهمية هذا احلدث ودوره يف تعزيز احلوار 
بني الأديان والتاأكيد كذلك على الدور املهم الذي تقوم به دولة الإمارات يف 
عامها عام الت�سامح يف ن�سر ر�سائل اخلري والت�سامح واملحبة يف ربوع العامل 

اأجمع.
وياأتي املوؤمتر العاملي لالأخوة الإن�سانية الذي ينعقد تزامناً مع زيارة البابا 
جت�سيداً للر�سالة الإن�سانية ال�سامية لدولة الإمارات وحر�سها على تعزيز 
احلوار بني الأديان وتر�سيخ اخلري وال�سالم يف العامل اأجمع وذلك بح�سب 

الق�ص بي�سوي فخري راعي كاتدرائية الأنبا انطونيو�ص باأبوظبي.
من جابنه قال الق�ص انطونيو�ص ميخائيل اإن دولة الإمارات وطن الت�سامح 
با�ست�سافتها لهذه الزيارة التاريخية وتنظيمها للفعاليات امل�ساحبة له مثل 
ر�سخها  التي  النبيلة  قيمها  على  توؤكد  الإن�سانية  لالأخوة  العاملي  املوؤمتر 
قائدها املوؤ�س�ص ال�سيخ زايد والقائمة على اخلري واملحبة والعطاء الإن�ساين 
متوجهاً بال�سكر اإىل دولة الإمارات على ا�ست�سافة ممثلي الأديان املختلفة 

يف هذا املوؤمتر العاملي.
دولة  – اإن  امل�سيحية  اجلالية  م��ن  ب��ال��دول��ة  – مقيم  بي�سوي  اأب���رت  وق��ال 

الإمارات وطن الأفعال ولي�ص الأقوال فقط وحني اأعلنت اأنها �ست�سعى خالل 
عام الت�سامح اإىل بلورة منوذج عاملي للت�سامح فاإنها تطبق هذا الأمر بالفعل 
مهماً يف م�سرية  ت�سكل منعطفاً  الأزه��ر  و�سيخ  للبابا  الزيارة  ..فهذه  اليوم 
اجلهود التي تتم من اأجل تعزيز احلوار بني الأدي��ان ون�سر ر�سائل ال�سالم 

والت�سامح واملحبة يف ربوع العامل اأجمع.
وقال حممد اإبراهيم – مدر�ص تربية اإ�سالمية مقيم يف الدولة – اإننا على 
موعد اليوم مع ف�سل جديد من ف�سول اخلري والعطاء الإن�ساين والت�سامح 
اأر���ص زاي��د اخلري وطن الت�سامح فدولة الإم���ارات تثبت  ال��ذي تنطلق من 
يوماً بعد يوم اأنها منارة رائدة للتعاي�ص بني جميع اجلن�سيات وحري�سة على 
ن�سر ر�سائلها للخري وال�سالم يف العامل. واأكد اأنه فخور بهذه الزيارة واللقاء 
الذي �سيجمع �سيخ الأزهر ال�سريف وقدا�سة البابا يف دولة الإم��ارات الذي 
املحبة  دين  امل�سيحي  والدين  الرحمة  دين  الإ�سالمي  الدين  ان  يوؤكد على 

هدفهما واحد وهو اخلري للب�سرية جمعاء.
كلها  – انها ق�ست حياتها  الدولة  – طالبة مقيمة يف  اإجنيل حنا  وقالت 
يف دولة الإم��ارات حيث تبلغ اليوم من العمر 14 عاماً وتفتخر بتواجدها 
الذي يحت�سن جميع اجلن�سيات حتت مظلة من اخلري  الت�سامح  يف وطن 
والت�سامح واملحبة ..م�سرية اإىل اأن زيارة البابا لدولة الإمارات وكذلك �سيخ 
الأزهر هو مبثابة ر�سالة تقدير من العامل لدور الإمارات يف تعزيز احلوار 

بني الأديان.
واتفق معها يف الراأي عبدالرحمن حممد – طالب مقيم يف الدولة – حيث 
الإ�سالمي  الدين  اأن  توؤكد  التي  التاريخية  الزيارة  بهذه  اأع��رب عن فخره 
املحبة  ن�سر  هو  دائماً  املحبة هدفهما  دين  وامل�سيحي  والدين  الرحمة  دين 

وال�سالم والت�سامح يف ربوع العامل اأجمع.
ي�سار اإىل اأن زيارة قدا�سة البابا فرن�سي�ص اإىل دولة الإمارات هي الأوىل من 
نوعها اإىل �سبه اجلزيرة العربية وهي املرة الأوىل التي تتزامن فيها زيارة 
بابوية لأي دولة يف العامل مع زيارة اأخرى لرمز ديني كبري بحجم ف�سيلة 

الإمام الأكر الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف.
وت�ستمل الفعاليات الأخرى امل�ساحبة للزيارة على اإقامة قدا�ص بابوي �سعبي 

يحيه قدا�سة البابا فرن�سي�ص ويتوقع اأن يح�سره نحو 135 األف �سخ�ص.

الكل يتطلع  اإىل �سيخ الأزهر وبابا الكني�سة الكاثوليكية 

زيارة �أهم �سخ�سيتني دينيتني تر�سخ دور �لإمار�ت يف �لت�سامح �لديني عامليا 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

امل�ست�سار اأحمد حممد اخلاطري رئي�ص حماكم راأ�ص اخليمة، يرى اأن دولة 
ملا  نظرا  دينيتني  �سخ�سيتني  اأه��م  لقاء  اإىل  تتطلع  و�سعباً  قيادة  الإم���ارات 
منذ  الدولة  تنتهجها  التي  احلكيمة  لل�سيا�سة  وترجمة   ، اأهمية  من  لهما 
قيام الحتاد، القائمة على دعم امل�ساعي الرامية لتعزيز التاآخي بني الأمم 
وال�سعوب ونبذ العنف والتطرف والفهم اخلاطئ لتعاليم الدين واأحكامه، 
التي ن�ست مبا ل يدع جماًل للريبة على احرتام املعتقد وحرية التدين بل 
وحمايته بح�سبانه جزءاً ل يقبل التجزئة من حقوق الإن�سان الذي خلقه 

اهلل تعاىل واأكرمه . 
و:تابع قائال:  اإن الإمارات �ستظل- كما عرفها العامل- واحة رحبة  

للف�سائل  خ�سبا  ومنبعاً  والإخ���اء  والت�سامح  لل�سلم 
بابا  قدا�سة  زي���ارة  وتكت�سب  النبيلة،  والقيم 

م�ساعفة  اأهمية  الكاثوليكية  الكني�سة 
بتزامنها مع احتفالت الدولة بعام 

�ساحب  اأطلقه  ال��ذي  الت�سامح 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 

رئي�ص  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 
– ح��ف��ظ��ه اهلل  ال����دول����ة 

منوذج  على  تاأكيدا   –
والتعاي�ص  ال��ت�����س��ام��ح 
الإن�ساين يف الإمارات 
ب���������ني ال�����ث�����ق�����اف�����ات 
واأتباع  واحل�����س��ارات 
املختلفة  ال���دي���ان���ات 
�سليمة  اأ���س�����ص  ع��ل��ى 
ترتكز على الحرتام 

املتبادل وقبول الآخر 
ال�سالم  روح  ون�������س���ر 

واملحبة.
يو�سف  امل��ه��ن��د���ص  وي���ق���ول 

الأ���س��ق��ر: م��ا م��ن �سك يف اأن 
فران�سي�ص  البابا  قدا�سة  زي��ارة 

الدولة  تتزامن مع احتفالت  التي 
لتلك  تتويجا  اإل  ما هي  الت�سامح  بعام 

النبيلة  الجتماعية  للقيم  واإب���رازا   املنا�سبة 
التي ترت�سخ مكانتها على الإمارات وجتعلها نرا�سا 

وتقديرا  الإن�سانية  للقيم  وتثمينا  ال��ع��امل  يف  ومتميزا  ف��ري��دا 
للقائمني على بناء جمتمع مفعم باحلب والت�سامح و حياة كرمية و�سعيدة 

للمواطنني واملقيمني معا. 
لقد كان املغفور له باذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رائدا من رواد 
اأده�ست العامل و�سربت  اأفعاله املجيدة التي  الت�سامح وت�سهد له على ذلك 

مثال �سيظل باقيا اأبد التاريخ .
اإن الت�سامح الذي تنفرد قيادة الإمارات الر�سيدة يف اإبرازه يعد �سمة اإن�سانية 
تنبع من �سفاء النف�ص وتر�سم اأ�سمى معاين احلب والوفاء وهو من ال�سفات 
بالعطاء  مم��ل��وءة  قوية  متما�سكة  اجتماعية  حياة  حتقق  التي  الإن�سانية 
الإمارات  اأر���ص  واقعا على  بو�سوح  ن��راه  ما  بال�سبط  وه��ذا  وال��ود  والأم���ل 

التي ت�ستقطب اأكرث من 200 جن�سية وفدوا باأعداد كبرية من كل فج بعيد 
وقربب مبختلف معتقداتهم ليهناأوا باأمان ورغد العي�ص وعدالة اجتماعية 
الفل�سفة  وه��ذه  الت�سامح  على عظمة   وا�سحا  دليال  ت�سكل  نقية  وعالقات 

احلياتية التي نفخر بها.          
راأ�ص  اإم��ارة  اإم��ارة  الإم���ارات عامة ويف  ال�سخ�سية يف  انطالقا من جتربتي 
اإق��ام��ت��ي فيها لأك���رث م��ن اأرب��ع��ني ع��ام��ا فقد  اخليمة خا�سة ح��ي��ث  ام��ت��دت 
ع�ست حياة مملوءة بالألفة واملودة ووفرت يل  كل اأ�سباب ال�سعادة والراحة 
اأهلها  من  اأج��د  ومل  ه��دوء  بكل  امل�سيحية  �سعائرنا  مبمار�سة  يل  و�سمحت 
الكرام اإل املحبة والعالقة الطيبة والت�سامح العميق فلم اأ�سعر يوما بالغربة 
اأو الفوقية ال�سيء الذي عزز يف نف�سي �سعورا  يوؤكد يل با�ستمرار اأنني بني 
الدولة  ه��ذه  اأبناء  واح��د من  اإنني  بل  واإخ���واين وع�سريتي  اأهلي 

العزيزة على قلوبنا . 
اأم���ا ع�����س��ام ي��و���س��ف امل��ق��ي��م يف الإم�����ارات منذ 
اأن الإم����ارات تتمتع  ي��وؤك��د   1996 ع��ام 
اإن�سانية مثالية خ�سبة بقيم  ببيئة 
ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����س��ام��ح 
م�سرياً  ك���اف���ة،  ال��ب�����س��ر  ب���ني 
الديانات  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل 
موجودة على اأر�سها من 
جن�سية   200 خ���الل 
جاءت من جميع دول 
يقت�سر  ومل  ال��ع��امل 
الم�����������������ارات  دور 
ع�������ل�������ى ال�����������س�����م�����اح 
ل�����ه�����م مب����م����ار�����س����ة 
فح�سب  معتقداتهم 
اأي�����س��ا توفري  واإمن����ا 
القيم  لتلك  احلماية 

العقائد والأديان.
ويتفق اأحمد ح�سني مع 
اخلري  اإم������ارات  اأن  غ���ريه 
قيم  لرت�سيخ  منوذجاً  باتت 
الحرتام املعززة لل�سالم العاملي 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  اإىل  لف���ت���ا  
الت�سامح  ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  ع��ل��ى  حت���ر����ص 
وال�سراكة  التعاون  خ��الل  م��ن  وذل��ك  عاملياً، 
مع اأكر املرجعيات الدينية يف العامل، م�سرياً اإىل اأن 
قدا�سة البابا فران�سي�ص ميثل رمزاً دينياً عاملياً متميزاً و�سخ�سية 
مرموقة تقوم بدور رائد يف اإقامة ج�سور احلوار والأخوة الإن�سانية بني اأتباع 

خمتلف الديانات يف العامل. 
الإمام  وف�سيلة  فرن�سي�ص،  البابا  قدا�سة  زي��ارة  اإن  �سامل:  ابراهيم  وق��ال  
الأكر الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر ال�سريف اإىل دولة الإمارات، تعد 
من�سة عاملية لأهم اللقاءات الدينية بني اأهم �سخ�سيتني دينيتني يف وقتنا 
احلا�سر، على اأر�ص الم��ارات، ويف ذلك تر�سيخا لدور الإم��ارات يف التاآخي 
بني الأديان، وتوطيد عرى الأخوة واملحبة والت�سامح الديني، وتعزيز مكانة 
الر�سالت ال�سماوية، حيث جت�سد تلك الزيارة كل معاين القيم النبيلة، التي 

حتملها الر�سالت ال�سماوية .

حممد بن ر��سد يرحب بزيارة �لبابا فر�ن�سي�س لالإمار�ت 
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رح��ب 
البابا فران�سي�ص،  ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بزيارة قدا�سة  رئي�ص جمل�ص 

بابا الكني�سية الكاثوليكية اإىل دولة الإمارات.
وفيما يلي ن�ص ت�سريح �سموه بهذه املنا�سبة :نرحب بزيارة البابا فران�سي�ص، 
بابا الكن�سية الكاثوليكية، اإىل دولة الإمارات التي ت�ستقبله قلباً وفكراً وروحاً 
وج�سداً اإن�سانياً واحداً، متطلعني قيادة و�سعباً اإىل هذه الزيارة التاريخية كي 
ت�سهم يف تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ص والتناغم والتالقي الثقايف واحل�ساري 
قامت  را�سخًة  واأ�س�ساً  مبادئ  بو�سفها  الب�سري،  الطيف  مكونات  خمتلف  بني 

اأن  ن�ساأتها  من  عقود  خم�سة  مدى  على  ا�ستطاعت  التي  الفتية،  دولتنا  عليها 
خ �سمعتها العاملية، بو�سفها اأر�ص املحبة والأمان والوئام والنفتاح وقبول  تر�سِّ
ال�سلم  اإم����ارات  الخ��ت��الف،  ثقافة  واح���رتام  واملعتَقد  العقيدة  وح��ري��ة  الآخ���ر 
عباداته  فيها  مي��ار���ص  ك��رمي،  عي�ص  طالب  لكل  اأب��واب��ه��ا  تفتح  التي  وال�����س��الم 

و�سعائره بحرية يكفلها له القانون ويحميها.
اأن  اإىل  اأح��وج ما ميكن فيه  البابا فران�سي�ص يف وقت نحن  الإم���ارات  ت�ستقبل 
واإب��راز نقاط  اإخ��اء و�سداقة،  اإن�سانية م�سرتكة، ومد ج�سور  نلتقي حول قيم 
والحرتاب  الفرقة  فتيل  ون��زع  الف��رتاق  عنا�سر  وحتييد  والتماثل  الت�سابه 
على  والجتماع  والعرقي،  الديني  والتمييز  والكراهية  احلقد  نريان  واإطفاء 
ال�سالم  حتقيق  اأج��ل  من  العمل  اإىل  ت�سعى  التي  النبيلة  والغايات  الأه���داف 

العاملي وا�ستقرار الب�سرية. واأتوجه بال�سكر لأخي ورفيق دربي �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة على دعوته قدا�سة البابا اإىل الإمارات، وطن املحبة وال�سالم، للم�ساركة 
يف »ملتقى احلوار العاملي بني الأدي��ان حول الإخوة الإن�سانية« بح�سور نخبة 
من قيادات وممثلي الأديان والعقائد يف العامل، مبا يعك�ص مكانة دولة الإمارات 
كعا�سمة عاملية للتعاي�ص والت�سامح والتاآخي واحلوار بني الأديان، وهي مكانة 
رت يف تربة الوطن ويف  لي�ست وليدة اليوم اأو البارحة، بل ُزرعت بذورها وجتذَّ
منظومته القيمية والإن�سانية على يد الأب املوؤ�س�ص زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
طيب اهلل ثراه، ويحر�ص على تكري�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل«حيث حتت�سن دولتنا اليوم اأنا�ساً ميثلون 

متناغمة،  اإن�سانية  ِوح���دة  كنف  يف  يعي�سون  كلها،  وهوياتها  الأر����ص  �سعوب 
وثراء  خلفياتهم  بتنّوع  ن�سيجنا  ويغنون  عقائدهم  باختالف  لنا  ي�سيفون 
الدكتور  الأك��ر  الإم��ام  بف�سيلة  اأي�ساً  نرّحب  اخل�سو�ص،  هذا  يف  ثقافاتهم. 
البابا يف  قدا�سة  يد  ي��ده يف  ي�سع  ال��ذي  ال�سريف  الأزه���ر  �سيخ  الطيب  اأحمد 
املهم  الدور  والتاأكيد على  الإن�سانية،  الإخ��وة  روابط  لتعميق وتوثيق  اأبوظبي 
الذي ننتظره من رجال الدين يف كل اأنحاء العامل لن�سر ر�سالة ال�سالم واملحبة 
واأنا  الأخ���وّي«،  حّبنا  اإل  ال�سرَق  ُينِه�ُص  ل   « يوماً:  ال�ساعر  قال  مكان.  كل  يف 

اأقول: ل ُينِه�ُص ال�سرَق والغرَب وكل اأرجاء املعمورة اإل حبنا الأخوي.
مرحبا بقدا�سة البابا وب�سيوفنا الكرام يف دولة الإمارات.. حللتم يف اأر�ص زايد 

وعيال زايد اأهاًل.. ووطئتم �سهاًل..
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اأخبـار الإمـارات
لالإمار�ت �لبابا  زيارة  تغطي  �إيطالية  �إعالمية  موؤ�س�سة   17

•• روما-وام:

حترير  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  بوريني”  ب���وري  “اأناماريا  ع���رت 
فريق  مع  بامل�ساركة  �سعادتها  عن  الإيطالية  ال��راي  قناة 
البابا  قدا�سة  �سريافقون  الذين  الإيطاليني  ال�سحافيني 
اإىل  زيارته  لتغطية  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فرن�سي�ص، 
دولة الإم��ارات ..وا�سفة الزيارة باملحطة املهمة يف تاريخ 
الإن�سانية  الأخ���وة  على  والتاأكيد  الأدي���ان  ب��ني  العالقات 
اإىل الإمارات  التي �ست�سافر  ال�سعوب. وقالت بوريني  بني 
اأهم  ميثلون  اإعالميني  جانب  اىل  حياتها،  يف  م��رة  لأول 

و���س��ائ��ل الإع����الم يف اإي��ط��ال��ي��ا ل��وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم�����ارات اإن 
“البابا �سي�سافر اىل الإمارات من روما حيث �ستغطي 17 
تعلمون  وكما  زي��ارت��ه،  كبرية  اإيطالية  اإعالمية  موؤ�س�سة 
القريبة  الأوروب���ي���ة  ال���دول  م��ن  نف�سها  ت��ع��دُّ  اإي��ط��ال��ي��ا  اأن 
اإيطاليا  يف  ينظر  لذلك  العربي،  العامل  ق�سايا  من  جدا 
لهذه الزيارة باإعجاب كبري نظرا ل�سعي ال�سعب الإيطايل 

الدائم لإقامة حوار متقارب مع ال�سرق الأو�سط”.
واأ�سافت “نحن هنا يف روما ننظر لالإمارات باإعجاب من 
بعد  خا�سة  الثقايف  ون�ساطها  القت�سادي  جناحها  حيث 
افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي الذي يعر�ص لوحات نادرة 

وهذا  ليوناردو،  ال�سهري  الإي��ط��ايل  الر�سام  لوحات  بينها 
بوابة  �سواء عر  الغربي  اأك��رث من عاملنا  الإم���ارات  يقرب 
واحل�سارية  الثقافية  البوابة  عر  اأو  والتجارة  الأعمال 

والفنية”.
اأن دول��ة الإم��ارات منارة عاملية يف الت�سامح الذي  واأك��دت 
القيم  ويف  الإ���س��الم��ي،  ال��دي��ن  يف  م��ت��ج��ذرة  قيمة  يعتر 
العربية، ويف موقع الإم��ارات اجلغرايف، ولعل وجود عدد 
كبري من اجلن�سيات التي تعي�ص على اأر�سها من خمتلف 
الأعراق والديانات بتناغم واحرتام، يجعل منها منوذجا 

فريدا يف العامل يف خلق اأ�سلوب حياة متنوع ومتعدد”.

�حتاد �لكتاب ينظم حما�سرة بعنو�ن  
�إن�سانيتنا �مل�سرتكة و�لت�سامح  

•• اأبوظبي - وام:

ينظم احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات م�ساء اليوم “ الأحد “ بامل�سرح الوطني يف اأبوظبي حما�سرة فكرية بعنوان “ 
اإن�سانيتنا امل�سرتكة والت�سامح “ يلقيها املفكر واخلبري بحوار الأديان والثقافات الدكتور يو�سف احل�سن.

 - واأدب��اء ومثقفني ودبلوما�سيني ورج��ال فكر وعلماء دين وله��وت  ت�سهد م�ساركة كتاب  التي   - املحا�سرة  وتاأتي 
الكني�سة  بابا  البابا فرن�سي�ص  التاريخية لقدا�سة  الزيارة  الأدي��ان وتزامنا مع  للوئام بني  العاملي  بالأ�سبوع  احتفاء 

الكاثوليكية لالإمارات ولقاء “ الأخوة الإن�سانية “ .
يذكر اأن الدكتور احل�سن �ساحب خرة طويلة وثرية يف احلوار الإ�سالمي امل�سيحي وله اإ�سدارات عدة يف مو�سوعات 

احلوار واملفاهيم الفل�سفية للت�سامح.

م�ساجد وكنائ�س �لإمار�ت �لأثرية دلئل تاريخية تعك�س قيم �لت�سامح �لعريقة
•• اأبوظبي -وام:

م�سجد  اأق��دم  اكت�ساف  تاريخ  يعود 
ال���ع���ني اإىل  يف الإم��������ارات مب��دي��ن��ة 
واأول  م�ست  1000عام  من  اأك��رث 
بجزيرة  املنطقة  يف  وكني�سة  دي���ر 
اإىل الفرتة ما بني  �سري بني يا�ص 
القرنني ال�سابع والثامن امليالديني 
التاريخية  ال��دلئ��ل  ه���ذه  لتعك�ص 
للتعاي�ص  �ساحة  الإم���ارات  اأن  كيف 

والت�سامح منذ القدم.
وق���ال���ت م���ع���ايل ن�����ورة ب��ن��ت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة  ال��ك��ع��ب��ي 
اأنباء  لوكالة  املعرفة يف ت�سريحات 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  »وام«  الإم����ارات 
منذ  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����س��ام��ح  تعي�ص 
قرون ويتجلى ذلك يف اأقدم م�سجد 
واأول  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  يف  ب���ال���دول���ة 
�سري  ج��زي��رة  يف  باملنطقة  كني�سة 
املحبة  تاريخ من  وهناك  يا�ص  بني 
الإم�����ارات  ���س��ع��ب  يعي�سه  ال���وئ���ام  و 

وقائد  امل���وؤرخ  بيرتهيلري  و���س��ف  و 
اأول دير وكني�سة يف  اكت�ساف  فريق 
جزيرة �سري بني يا�ص الت�سامح يف 
دولة الإمارات باأنه نهج الدولة منذ 
الإم���ارات  ت��اري��خ  واأن  ق��رون م�ست 
ي�سهد على ذلك .كما تروي جدران 
وحجارة اأول دير باملنطقة يف جزيرة 
اكت�سافه  مت  ال��ذي  يا�ص  بني  �سري 
كني�سة  وت��ت��و���س��ط��ه   1992 ع����ام 
مزدانة بالنقو�ص والزخارف يتبعها 
وع���ل���ى ب��ع��د ب�����س��ع م���ئ���ات الأم���ت���ار 
ملقام  »قاليات«  كانت  �سغرية  مبان 

الرهبان فيها للن�سك والتعبد.
واأكد هيلري ل »وام« اأن اكت�ساف دير 
وكني�سة جزيرة �سري بني يا�ص جاء 
بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  بف�سل 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«  �سلطان 
الذي وجه بتوفري كافة الإمكانات 
ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب ال���ع���ل���م���ي ال���دق���ي���ق عن 
الأث���ر واحل��ف��اظ عليه ليكون  ه��ذا 
به  تفخر  و�سياحيا  تاريخيا  رم���زا 

واملبني  ال��ع��ني  الإم�������ارات مب��دي��ن��ة 
ال�����دول�����ة  دور  ال�����ل�����ن  ب�����ال�����ط�����وب 
احل�ساري منذ الع�سور الإ�سالمية 
الأوىل يف فرتة اخلالفة العبا�سية.

وع��رث علماء الآث��ار على حمرابني 
وال�ساحة  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���غ���رف���ة  يف 
من  واأج�����زاء  للم�سجد  اخل��ارج��ي��ة 
الأرج�����ح  ع��ل��ى  ا���س��ت��خ��دم��ت  اأواين 
اإىل الفرتة  للو�سوء يعود تاريخها 
والعا�سر  ال��ت��ا���س��ع  ال���ق���رن���ني  ب���ني 
امل�����ي�����الدي�����ني وب������ن������اء ع����ل����ى ه����ذه 
واخ���ت���ب���ارات حتديد  الك��ت�����س��اف��ات 
امل�سع  ب��ال��ك��رب��ون  ال��زم��ن��ي  ال��ع��م��ر 
لأح���د الأف�����الج امل���ج���اورة ف���اإن هذا 
اأق��دم م�سجد معروف  املبنى يعتر 

يف دولة الإمارات.
اخلزفية  الأواين  اك��ت�����س��اف  مت  و 
امل�����س��ت��وردة م���ن م��ن��اط��ق اأخ�����رى يف 
اأث��ري��ة من  اخلليج ال��ع��رب��ي وق��ط��ع 
اخلزف ال�سيني يف امل�سجد والأبنية 
املجاورة حيث يتم اإنتاج هذا اخلزف 

واملقيمني على اأر�سها الطيبة.
الإم������ارات  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����س���اف���ت 
ل���ل���ع���امل جم��ت��م��ع��ا يجمع  ق���دم���ت 
رعايا اأكرث من 200 دولة ينعمون 
ب���ال���ع���دال���ة وامل���������س����اواة وال����رتاب����ط 
كرامة  اأن  اإىل  م�������س���رية  ال����ق����وي 
الإن�������س���ان يف دول����ة الإم�������ارات فوق 
مكفولة  املعتقد  وح��ري��ة  ���س��يء  ك��ل 
والقوانني  ال��ع��ب��ادة  ودور  للجميع 
ال��ت��ي حت��م��ي ه����ذه احل���ق���وق تكفل 
اجلميع  بها  يتنعم  ح��ي��اة  للجميع 
وواجباتهم  ق��ن��اع��ات��ه��م  مب��م��ار���س��ة 
حتت خيمة الأخوة الإن�سانية التي 
بنهجها  الإم�����ارات  اأع��م��دت��ه��ا  تعلي 
الر�سيدة  قيادتها  ورع��اي��ة  ال��ث��اب��ت 

ملبادئ تعزيز ال�سلم و التعاي�ص.
الت�سامح يف  اأن  اإىل  ونوهت الكعبي 
الإمارات حياة ثابتة وقيم تتناقلها 
الأجيال وينعم من خالله اجلميع 

بال�سالم واملحبة و الوئام.
يف  م�سجد  اأق���دم  اكت�ساف  يعك�ص  و 

الفريد يف مقاطعة جواجندوجن يف 
علماء  لح����ظ  و  ال�������س���ني.  ج���ن���وب 
الآث��������ار اجل������زء اخل����ارج����ي جل����دار 
امل�����زود مب���ح���راب حم�سور  ال��ق��ب��ل��ة 
من الو�سط بالإ�سافة اإىل مدخلني 
ال�����س��الة من  غ���رف���ة  اإىل  ي����وؤدي����ان 
اجلانب ال�سرقي يف حني اأن اجلدار 
ال�����س��م��ايل م����زود ب��ف��ت��ح��ت��ني ميكن 
بنيت  حيث  كنوافذ  ا�ستخدامهما 
اأقل  م�ستوى  ع��ل��ى  امل�سجد  ���س��اح��ة 
ق��ل��ي��اًل م��ن غ��رف��ة ال�����س��الة ك��م��ا مت 
ت��زوي��د احل��ائ��ط ال��غ��رب��ي مبحراب 
ال��ف��ن��اء ويبدو  ���س��اح��ة  ُي���ط���ل ع��ل��ى 
اأ�سيف لحقا  ق��د  امل��ح��راب  ه��ذا  اأن 
رمبا لقيام �سالة املغرب والع�ساء /

املقرر بعد غروب ال�سم�ص/ يف فرتة 
ال�سيف.

الأثرية  الكت�سافات  ه��ذه  وتر�سم 
اأك���رث و�سوحا  الإ���س��الم��ي��ة ���س��ورة 
الإ�سالمية  ال��ع�����س��ور  يف  ل��ل��ح��ي��اة 

الأوىل.

وكانت مبادئه التي توؤمن بالت�سامح 
و التنوع و امل�ساواة بني الب�سر«وهو 
الر�سيدة حتى  القيادة  انتهجته  ما 
وموطنا  وط��ن��ا  الإم����ارات  اأ�سبحت 
عامليا  وم��ث��ال  والت�سامح  للتعاي�ص 
ميثل  و   . الإن�����س��ان��ي��ة  الأخ�������وة  يف 

اأن  الإم���ارات . واأ���س��اف بيرتهيلري 
ال�سيخ زايد وجه باحلفاظ على هذا 
املكان التاريخي وا�ستكمال الأعمال 
على  �ساهدا  تاريخيا  رم��زا  لت�سبح 

الت�سامح والتعاي�ص يف الإمارات .
ك��ان زايد  : ه��ك��ذا  وق���ال بيرتهلري 

اأول دير وكني�سة باملنطقة  اكت�ساف 
يف ج��زي��رة ���س��ري ب��ن��ي ي��ا���ص اأهمية 
ك��ب��رية ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال����دويل مبا 
حول  املهمة  احلقائق  م��ن  حتتويه 
املوجودة يف منطقة  ال�سرق  كني�سة 

اخلليج العربي.

عرب جميع من�ساتها

�أبوظبي لالإعالم تو�كب زيارة بابا �لفاتيكان بتغطية �ساملة و��ستثنائية
د. علي بن متيم: زيارة البابا مرحلة جديدة حلوار الأديان والأخوة الإن�سانية

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأع���ل���ن���ت اأب���وظ���ب���ي ل����الإع����الم عن 
فران�سي�ص  البابا  زي��ارة  مواكبتها 
الإمارات  دولة  اإىل  الفاتيكان  بابا 
 5 –  3 م������ن  ال������ف������رتة  خ��������الل 
�ساملة  بتغطية  اجل���اري،  ف��راي��ر 
جميع  م�ستوى  على  وا�ستثنائية 
امل�سموعة  الإع��الم��ي��ة  من�ساتها 
والرقمية،  وامل����ق����روءة  وامل���رئ���ي���ة 
وذلك بهدف ت�سليط ال�سوء على 
ال��زي��ارة وم��ا يرافقها  اأهمية ه��ذه 
م��ن ف��ع��ال��ي��ات وع��ل��ى م��ك��ان��ة دولة 
الإمارات باعتبارها عا�سمة عاملية 
للت�سامح والتعريف بجهود الدولة 
التاآخي  اأ���س�����ص  واإر�����س����اء  دع����م  يف 
يف  الإن�����س��اين  ال�سلمي  والتعاي�ص 

املنطقة والعامل.
وتتنوع تغطية املن�سات الإعالمية 
التقارير  بني  ل��الإع��الم  لأبوظبي 
لفعاليات  واملبا�سر  احل��ي  وال��ب��ث 

اأب���وظ���ب���ي ت��غ��ط��ي��ت��ه��ا ع���ل���ى مدى 
ا�ستوديو  بتخ�سي�ص  اأي���ام  ثالثة 
�سباحي ملواكبة مرا�سم و�سول بابا 
الفاتيكان يف متام ال�ساعة التا�سعة 
والن�سف �سباحاً، ويف اليوم الثاين 
ينطلق البث با�ستديو �سباحي يف 
�سباحاً   11:30 ال�����س��اع��ة  مت���ام 
ال�ستقبال  م���را����س���م  ب����دء  ل��ن��ق��ل 
ا�ستوديو  ثم  لقدا�سته،  الر�سمية 
والن�سف  الرابعة  م�سائي يف متام 
تفا�سيل  اأب�����رز  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ع�����س��راً 
زيارة  تغطية  ث��م  وم���ن  ال���زي���ارة، 
يف  املوؤ�س�ص  الأب  �سرح  اإىل  البابا 

متام ال�ساعة 5:45 
ويف اليوم الثالث للزيارة تخ�س�ص 
اأبوظبي  ت��ل��ف��زي��ون  ق��ن��وات  �سبكة 
“ا�ستديو �سباحي” بتمام ال�ساعة 
على  ال�����س��وء  ل��ت�����س��ل��ي��ط   9:45
مدينة  يف  �سيقام  ال���ذي  ال��ق��دا���ص 
زايد الريا�سية، ثم نقل املناق�سات 
حول  ال�ستديو  يف  ال�سيوف  م��ع 

اأبوظبي  ع�����ام  م���دي���ر  مت���ي���م  ب����ن 
ل������الإع������الم ع�����ن ف����خ����ره ب���ق���ي���ادة 
ال�سركة للتغطية الإعالمية لهذه 
ت�سعى  وال��ت��ي  التاريخية  ال��زي��ارة 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  خاللها  م��ن 
ع���ل���ى احل�������س���ور ال��������دويل ال����ذي 
ب��ات��ت ت��ت��م��ي��ز ب���ه دول����ة الإم������ارات 
بني  التعاي�ص  لقيم  تر�سيخ  م��ن 
خمتلف املعتقدات والأديان، وذلك 
الجتماعي  ن�سيجها  اإىل  بالنظر 
امل�����ت�����ن�����وع، وت����ع����اي���������ص ع���������س����رات 
اأر�ص  على  والثقافات  اجلن�سيات 
الإمارات حتت مظلة من التناغم 
الت�سامح  اأ���س��ا���س��ه��م��ا  والن�����س��ج��ام 

وتقبل الآخر.
واأ�سار �سعادته اإىل اأن زيارة قدا�سة 
ت��ع��دُّ مرحلة  ال��ب��اب��ا ف��ران�����س��ي�����ص، 
ج����دي����دة ل���ل���ح���وار ب����ني الأدي��������ان، 
الإ�سالمية  الديانتني  وبخا�سة 
لالأخوة  وع���ن���وان���اً  وامل�����س��ي��ح��ي��ة، 
الإن�������س���ان���ي���ة، ال���ت���ي ت�����س��ع��ى دول���ة 

وال��ف��ق��رات ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى قيم 
الت�سامح.

وت�سرتك يف تغطية اأخبار احلدث 
القراآن  اإذاع��ة  من  كل  وتفا�سيله، 
اإم،  اإف  اإم�����ارات  واإذاع�����ة  ال��ك��رمي، 
وراديو1،  مري�سي  رادي���و  واإذاع����ة 
اإم التي �ستجري  واإذاع��ة �ستار اإف 
العربية  اجلالية  كاهن  م��ع  ل��ق��اًء 
القدي�ص  كاتدرائية  يف  الفرن�سية 
اأهمية  ع����ن  ل���ل���ح���دي���ث  ي���و����س���ف 
للقدا�سة،  والتح�سريات  ال��زي��ارة 
�سعائر  مبا�سرة  نقلها  جانب  اإىل 
القّدا�ص الحتفايل من كاتدرائية 

القدي�ص يو�سف.
اأبوظبي  ���س��ب��ك��ة  خ�����س�����س��ت  ك��م��ا 
مرا�سليها  الإذاعية جمموعة من 
بزيارة  اخلا�سة  التفا�سيل  لنقل 
ق���دا����س���ة ال���ب���اب���ا ف��ران�����س��ي�����ص من 
الفقرات  اإىل جانب  قلب احلدث، 
الإخ��ب��اري��ة ع��ر ن�����س��رة الإم����ارات 

الآن، وموجز الأخبار اليومية.

زيارة بابا الفاتيكان، الذي ي�سارك 
بني  ال��ع��امل��ي  احل����وار  “ملتقى  يف 
الإن�سانية”،  الأخوة  الأديان حول 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ل����دع����وة  ت��ل��ب��ي��ة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، يف خطوة 
دولة  خ��ط��ى  ت��ع��زز  م�سبوقة  غ��ري 
الإمارات يف دفع عجلة احلوار بني 
الأديان وتعزيز الأخوة الإن�سانية.

القّدا�ص  ال��ت��غ��ط��ي��ة،  ت���واك���ب  ك��م��ا 
فران�سي�ص  الفاتيكان  لبابا  العام 
من  اخل��ام�����ص  يف  �سيجري  ال���ذي 
ا�ستاد مدينة  اجل���اري يف  ف��راي��ر 
يناهز  بح�سور  ال��ري��ا���س��ي��ة  زاي���د 
تعدُّ  زيارة  �سخ�ص، يف  األف   120
تاريخ  يف  الفاتيكان  لبابا  الأوىل 
دولة  اإىل  الكاثوليكية  الكني�سة 
الإمارات خا�سة، ومنطقة اخلليج 

العربي عامة.
واأع��������رب ����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور علي 

اأ�سداء الزيارة واأبعادها.

�سحيفة الحتاد
اآخ����ر، ت��ف��رد �سحيفة  م��ن ج��ان��ب 
�ساملة  م��و���س��ع��ة  تغطية  الحت����اد 
قدا�سته  زي���ارة  تفا�سيل  لتوثيق 
يومية  ���س��ف��ح��ات  خ��م�����ص  ب���واق���ع 
و�ست�ستمر  املا�سي  الأ�سبوع  ب��داأت 

طيلة فرتة زيارة البابا.
ملحقاً  ال�سحيفة  خ�س�ست  كما 
بعنوان  ال�����زي�����ارة  ح�����ول  خ���ا����س���اً 
وال����ذي  الإن�سانية”  “الأخوة 
�ساملة،  �سفحة   16 م��ن  ي��ت��ك��ون 
لتوثيق تفا�سيل جل�سات املنتدى، 
التي  واحل�����������وارات  وال���ن���ق���ا����س���ات 

�سيت�سمنها احلدث. 

�سبكة اأبوظبي الإذاعية
اأبوظبي  �سبكة  ت��واك��ب  ب���دوره���ا، 
البابا  ق���دا����س���ة  زي������ارة  الإذاع�����ي�����ة 
الرامج  م���ن  م��ت��ن��وع  مب��ح��ت��وى 

الإم��ارات من خاللها اإىل حتقيق 
املعنى اجلوهري يف ت�سميتها لعام 

للت�سامح. عاماً   2019
وق�����ال ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ب���ن متيم: 
لالإعالم  اأب���وظ���ب���ي  “خ�س�ست 
جميع من�ساتها الإعالمية، وفرق 
وفنيني  اإع���الم���ي���ني  م���ن  ع��م��ل��ه��ا 
م�ستويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  وت��ق��ن��ي��ني 
احلدث  ه���ذا  لتغطية  اجل��اه��زي��ة 
�سعوب  م�����س��رية  يف  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي 
خطوة  ويف  والأدي������������ان،  ال����ع����امل 
تن�سجم مع نهج اأبوظبي لالإعالم 
الذي ي�سع الريادة هدفاً والتميز 
الفعاليات  اأه����م  ن��ق��ل  يف  ع��ن��وان��اً 
بال�سوت  ال���ع���امل���ي���ة  والأح�����������داث 
وامل�ساهدين  للجمهور  وال�����س��ورة 
الفنية  امل����ع����اي����ري  اأع�����ل�����ى  وف�������ق 

والإعالمية.

�سبكة قنوات تلفزيون اأبوظبي
تلفزيون  ق����ن����وات  ���س��ب��ك��ة  ت���رك���ز 

الإعالم الرقمي
خ�س�ست اإدارة الإعالم الرقمي يف 
ل��الإع��الم جمموعة من  اأب��وظ��ب��ي 
والتغطيات  الإع��الم��ي��ة  امل��ب��ادرات 
بابا  ق���دا����س���ة  ب�����زي�����ارة  اخل���ا����س���ة 
املن�سات  ج��م��ي��ع  ع���ر  ال��ف��ات��ي��ك��ان 
التوا�سل  و���س��ف��ح��ات  ال��رق��م��ي��ة 
لل�سركة،  ال��ت��اب��ع��ة  الج���ت���م���اع���ي 
وال����ت����ي ����س���ت���وف���ر جم���م���وع���ة من 
م����ق����اط����ع ال����ف����ي����دي����و اخل����ا�����س����ة 
ب�����احل�����دث، ل���ل���ح���دي���ث ع����ن ه���ذه 
�ستوفر  كما  ال�ستثنائية.  الزيارة 
الرقمي  الإعالمي  الدعم  الإدارة 
جلميع املن�سات الإعالمية التابعة 
تعزيز  بهدف  ل��الإع��الم  لأبوظبي 
والو�سول  ال��رق��م��ي  ح�����س��وره��م 
اجلمهور  م���ن  ق���اع���دة  اأك����ر  اإىل 

واملتابعني.

هز�ع بن ز�يد : �ل�سباب �لقوة �لد�فعة لقاطرة رقي �ملجتمعات وتقدم �لأوطان
•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  ق��ال 
لإمارة اأبوظبي اإن ال�سباب هم القوة الدافعة لقاطرة رقي املجتمعات وتقدم 
الأوطان، فطموحاتهم تر�سم مالمح امل�ستقبل، وطاقاتهم الإيجابية حترك 
التنمية والزده��ار، واأفكارهم اخلالقة ت�سنع م�ستقبال حتافظ فيه  عجلة 

على الريادة و�سول اإىل املركز الأول عامليا«.
واأ�ساف �سموه : » اأولت قيادة دولة الإمارات ال�سباب جل عنايتها واهتمامها، 
وعملت على ت�سخري كافة الإمكانيات يف جميع املجالت للم�ساهمة يف �سقل 
امل�ستقبل  و�سناع  الغد  قادة  ليكونوا  وخراتهم  معارفهم  وتعزيز  مهاراتهم 

امل�سرق«.
واأكد �سموه اأن » �سبابنا اأهل للثقة وعنوان للتميز والإبداع يف خدمة املجتمع، 
املبادرات  اإط��الق  على  العمل  يف  ال�ستمرار  وعلينا  التنمية،  م�سرية  ودف��ع 
موا�سلة  يف  وطموحاتهم  تطلعاتهم  حتقيق  لهم  ت�سمن  التي  وامل�سروعات 
ال�سباب  باأن  الت�سامح كلنا ثقة  البناء، ويف عام  العطاء وامل�ساركة يف م�سرية 
�سيكونون خري ممثلني لدولتهم ووطنهم يف الداخل واخل��ارج، فهم الأقدر 
على جت�سيد اأنبل قيم الت�سامح واأ�سمى �سور التعاي�ص واحلوار وبناء ج�سور 

التوا�سل مع العامل«.
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب  القيادة احلكيمة  بف�سل   «  : �سموه  وقال 
ال�سديدة ل�ساحب  والتوجيهات  الدولة »حفظه اهلل«،  نهيان رئي�ص  اآل  زايد 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واملتابعة احلثيثة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 
فاإن �سباب الإم��ارات هم اليوم مناذج يف الإبداع والبتكار والإرادة والطموح 

والعمل ل�سون املنجزات وحماية املكت�سبات«.
التنفيذي  واملجل�ص  لل�سباب  الحتادية  املوؤ�س�سة  اإع��الن  مبنا�سبة  ذلك  جاء 
اأبوظبي لل�سباب، واملكون  اأبوظبي عن ت�سكيل الدورة الثالثة ملجل�ص  لإمارة 
من �سبعة اأع�ساء وقع عليهم الختيار بناء على موؤهالتهم العلمية وخراتهم 
العملية، حيث اأثبتت املناف�سة من خالل الرت�سيح لع�سوية املجل�ص اأن �سباب 
لع�سوية  لالن�سمام  توؤهلهم  وم��ه��ارات  م��وؤه��الت  يحملون  الإم����ارات  دول��ة 
تطوير  يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  و���س��ع  يف  وامل�����س��ارك��ة  ال�سبابية،  املجال�ص 

منظومة العمل ال�سبابي يف الدولة.
وبهذه املنا�سبة قالت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�ص املزروعي وزيرة دولة 
ل�سوؤون ال�سباب، رئي�ص جمل�ص اإدارة املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب: »نحن اليوم 
جنني ثمار ثقة القيادة احلكيمة يف �سبابنا، حيث تعك�ص املبادرات وامل�سروعات 
�سباب  ق��درة  ال�سابقة  دورات��ه��ا  يف  ال�سباب  جمال�ص  اأطلقتها  التي  املتميزة 
الإم��ارات الفائقة على حتقيق الإجن��ازات، وتوؤكد رغبتهم يف العمل والبذل 
من اأجل رفعة الوطن وموا�سلة م�سرية النجاحات لدولة الإمارات على كافة 
عام  اأك��رث من  املحلية خالل  املجال�ص  » عملت   : واأ�سافت معاليها  ال�سعد. 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  ال�سباب  بواقع  لالرتقاء  نوعية  مبادرات  اإط��الق  على 

اآمالهم وطموحاتهم وتفعيل دورهم وم�ساهمتهم الفاعلة يف ازدهار وتقدم 
املجتمع الإماراتي، وامل�ساركة يف م�سرية التنمية والتطور التي ت�سهدها دولة 

الإمارات للو�سول اإىل اأن تكون واحدة من اأف�سل دول العامل » .
من جانبه قال معايل الدكتور اأحمد مبارك املزروعي الأمني العام للمجل�ص 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سباب  جمال�ص  اإن  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي 
املتحدة ت�سكل واحدة من املبادرات اخلالقة للقيادة احلكيمة، ال�ساعية اإىل 
اأمام  الباب  وفتح  وطنهم،  م�ستقبل  معامل  ر�سم  يف  ال�سباب  م�ساهمة  تعزيز 
تواجههم  التي  التحديات  اإىل  والتعرف  الإب��داع��ي��ة،  واأف��ك��اره��م  مبادراتهم 
الحتادية  احل��ك��وم��ات  م��ع  امل�����س��رتك  بالتخطيط  جت���اوزه���ا  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 

واملحلية.
واأ�ساف معاليه » مبادرات دولة الإمارات اخلا�سة بال�سباب متجددة، وتواكب 
تطلعات اجليل ال�ساعد املقبل على ميادين العطاء التي تت�سم بالديناميكية، 
العمرية،  الفئات  جميع  حتاكي  �سمولية  جندها  لذلك  ال��ت��ط��ور،  و�سرعة 
لكي  القرار  ب�سناع  دائم  ب�سكل  وترتبط  الهتمامات،  تلبي جميع  ومتنوعة 
والتطوير  للمراجعة  تخ�سع  وحتى  ال��الزم��ني،  وال��رتك��ي��ز  اله��ت��م��ام  تنال 
النهج  ه��ذا   « اأن  التنفيذي  للمجل�ص  العام  الأم��ني  معايل  واأك��د   . امل�ستمر« 
يف  وتاأثريهم  ح�سورهم،  وتعزيز  ال�سباب  لتمكني  امل��دى،  بعيد  ال�ست�سرايف 
نابع  رفيعة،  قيادية  منا�سب  وتوليهم  امل�ستويات،  اأعلى  على  و�سع اخلطط 
من حر�ص القيادة احلكيمة، ممثلة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
العناية  ال�سابة  العنا�سر  اإي��الء  اأج��ل  من  امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
م�سرية  راي��ة  وحملة  امل�سرق،  ال��وط��ن  م�ستقبل  ميثلون  كونهم  واله��ت��م��ام، 

التنمية يف قادم الأيام«.
واعتر معاليه اأن امل�سي على نهج العناية بال�سباب، املتبع منذ عهد املغفور 
التجربة  ث��راه، يعك�ص تفرد  اآل نهيان طيب اهلل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  له 
الإماراتية، التي تعول على ال�سباب يف ت�سلم زمام القيادة، وتعمل منذ وقت 
لينطلقوا  ال��الزم��ة  ال��ري��ادة  ب���اأدوات  وتزويدهم  قدراتهم  تنمية  على  مبكر 
العمل، وهم م�ستعدون خلدمة وطنهم واحلفاظ على  يف خمتلف جمالت 

مكت�سباته والبناء على منجزاته.
وتهدف املجال�ص املحلية لل�سباب اإىل تعزيز العمل ال�سبابي يف كل اإمارة، من 
الواقع،  اأر���ص  م��ب��ادرات على  اإىل  لل�سباب  الوطنية  الأج��ن��دة  خ��الل ترجمة 
بالتعاون مع املجال�ص التنفيذية يف كل اإمارة، حيث �سيعمل اأع�ساء املجال�ص 
لتمكني  العاملية  الدرا�سات  اأف�سل  على  املبنية  ال�سيا�سات  و�سع  على  املحلية 

ال�سباب، فيما �سيتم اإ�سراك ال�سباب يف تنفيذ تلك املبادرات.
الذيب  تعيبه مغري  اأع�ساء، وهم:   7 لل�سباب من  اأبوظبي  ويتكون جمل�ص 
�سليمان  اأحمد  و�سامل  العيدرو�ص  عبدالرحمن  وحمد  الدرمكي  ف�سي�ص 
العكري و�سعيد طارق حيدر عي�سى اجلنيبي و�سيف حممد خمي�ص الرميثي 

ومرمي عبداهلل املحيا�ص اآل علي وبدرية ح�سن اأحمد املرزوقي.
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اأخبـار الإمـارات
وز�رة �لهجرة �مل�سرية ت�سارك يف 
�ملوؤمتر �لعاملي لالأخوة �لإن�سانية 

•• القاهرة-وام:

باخلارج  امل�سريني  و�سوؤون  للهجرة  الدولة  وزيرة  ت�سارك 
ن��ب��ي��ل��ة م��ك��رم ع��ب��د ال�����س��ه��ي��د يف امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي لالأخوة 

الإن�سانية يف اأبوظبي.
العديد  اأعماله  وتت�سمن  اليوم  املوؤمتر  فعاليات  وتنطلق 
الإن�سانية  ة  الأخ���َوّ منطلقات  حول  العلمية  اجلل�سات  من 

وامل�سوؤولية امل�سرتكة.

بث مبا�سر لزيارة �لبابا على 
منت طائر�ت �لحتاد للطري�ن

•• اأبوظبي -وام:

�سيحظى �سيوف “الحتاد للطريان” بفر�سة متابعة البث املبا�سر لزيارة 
اأبوظبي عر نظام  اإىل  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  البابا فران�سي�ص  قدا�سة 

الرتفيه على منت الطائرة ويف �سالت املطارات التابعة لها حول العامل.
وقالت الناقلة اإن هذه املبادرة تتزامن مع عام الت�سامح وبهدف اإر�ساء روح 

التاآخي والتعاي�ص الإن�ساين واحلوار بني خمتلف الأديان والثقافات .

رئي�س �ملجل�س �لإ�سالمي يف �أملانيا يتمنى �ل�ستفادة من 
خرب�ت �لإمار�ت يف جمالت حو�ر �لأديان

•• برلني -وام:

و�سف رئي�ص املجل�ص الإ�سالمي الأعلى يف اأملانيا، اأمين مزيك زيارة قدا�سة 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  اإىل  الكاثوليكية  الكني�سة  بابا  فران�سي�ص  البابا 
بالتاريخية وغري امل�سبوقة . وعر مزيك يف مقابلة مع »وام » عن �سعادته 
للخرة التي ميكن اكت�سابها من خالل الزيارة التي �سيقوم بها اأثناء تواجد 
البابا يف دولة الإمارات.وقال :اأمتنى اأن اأمتكن من ال�ستفادة من اخلرات 

التي تتمتع بها دولة الإمارات يف هذا املجال«.
وقال اإن املجل�ص الإ�سالمي الأعلى يتمنى تر�سيخ اأ�س�ص �سليمة حلوار الأديان 
لي�ص يف اأملانيا وحدها، بل يف اأوروبا منوها اإىل اأن زيارة البابا هي نتاج للجهود 

الكبرية التي قامت بها دولة الإمارات لتعزيز حوار الأديان ب�سكل فعلي كما 
تعزز احلوار الإ�سالمي امل�سيحي حيث �سيلتقي البابا عدداً من كبار علماء 

امل�سلمني خالل فرتة زيارته ومن بينهم اأع�ساء جمل�ص حكماء امل�سلمني.
واأعرب مزيك عن ثقته بقدرة البابا على تو�سيل ر�سالة �سالم وحمبة بني 
اأجل  التاريخية لدولة عربية، لطاملا عملت من  الزيارة  ال�سعوب عر هذه 

حوار الأديان.
الر�سمية  وغ��ري  الر�سمية  املوؤ�س�سات  م��ن  للكثري  ر���س��ال��ة  تعطي  اأن��ه��ا  كما 
العاملة يف جمال احلوار متعدد الثقافات وبني الأديان ميكن البناء عليها 
م�ستقبال ولالأجيال القادمة من اأجل حوار م�ستدام وحجر الأ�سا�ص ملن�سات 

هذا احلوار بني الديانات.

�أمل �لقبي�سي: زيارة بابا �لفاتيكان للدولة حدث تاريخي لتكري�س �لت�سامح و�لتعاي�س �لعاملي

�سلطان �جلابر: لقاء �لإخوة �لإن�سانية يف �لإمار�ت.. ر�سالة تعاي�س وت�سامح

••  اأبو ظبي-الفجر:

اأك���������دت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
الوطني  املجل�ص  رئي�ص  القبي�سي 
الحتادي اأهمية الزيارة التاريخية 
ب��ه��ا قدا�سة  ي��ق��وم  ال��ت��ي  امل��رت��ق��ب��ة، 
الكني�سة  ب���اب���ا  ف��رن�����س��ي�����ص،  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة اإىل دول����ة الإم�����ارات 
نظرا لتزامنها مع »عام الت�سامح«، 
ها متثل حدثاً تاريخياً �سيكون  تعدُّ
ن�سر  �سعيد  على  عظيماً  اأث����راً  ل��ه 
عاملياً،  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م 
م�سرية معاليها اإىل اأن زيارة البابا، 
بكل ما حتمله من معان وم�سامني 
يرمز  ما  وبكل  الإن�سانية،  الأخ���وة 
اإليه قدا�سة البابا من مكانة روحية 
ومتوا�سلة،  فاعلة  عاملية  وج��ه��ود 
الإن�سانية  الأخ��وة  اأجل حتقيق  من 
وال�سراعات  ال���ف���نت  ف��ت��ي��ل  ون�����زع 
جاد  و�سعي  وال��وئ��ام  ال�سالم  ون�سر 
ربوع  وال���س��ت��ق��رار يف  الأم���ن  لن�سر 
ال���ع���امل،  ت��وؤك��د اأن الإم�����ارات باتت 
والأخوة  للت�سامح  عاملية  عا�سمة 
الإن�����س��ان��ي��ة واحل�����وار ب���ني الأدي�����ان 
اإطار  وال��ث��ق��اف��ات، يف  واحل�����س��ارات 
روؤيتها املرتكزة على مبادئ التاآخي 

معاليها اإىل اأن جهود �سموه تتجلى 
اأهمها  م���ن  ع���دي���دة  م����ب����ادرات  يف 
بني  العاملي  احل��وار  »ملتقى  انعقاد 
الإن�سانية«،  الأخ���وة  ح��ول  الأدي����ان 
البابا  ال��ف��ات��ي��ك��ان  ب���اب���ا  ب��ح�����س��ور 
الإمام  وف�سيلة  الثاين،  فران�سي�ص 
الأكر الدكتور اأحمد الطيب، �سيخ 
امل�سلمني،  الأزه��ر، وجمل�ص حكماء 

الذي يراأ�سه ف�سيلته.
اأن  القبي�سي  اأم����ل  م��ع��ايل  واأك�����دت 
التي  الإم���ارات تقدر اجلهود  دول��ة 
يقوم بها بابا الفاتيكان يف مواجهة 
والعنف  والتطرف  التع�سب  اأفكار 
املقد�سات  اإىل  الإ���س��اءة  وحم���اولت 
اأهمية  يوؤكد  ال��ذي  الم��ر  الدينية، 
ال�سمو  ل�ساحب  التاريخي  اللقاء 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة، مع قدا�سة 
انطالقاً  الثاين،  فران�سي�ص  البابا 
امل�سرتك  واحل����ر�����ص  ال���ن���ه���ج  م����ن 
والتعاي�ص  ال��ت�����س��ام��ح  ن�����س��ر  ع��ل��ى 
الأمن  تعزيز  ال�سادقة يف  والرغبة 

وال�ستقرار العامليني.
واأ������س�����ارت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
دولة  ا�ست�سافة  اأن  اإىل  القبي�سي 

املجتمعية  القيم  �سمن  جت��ذرت  و 
الذي  النهج  وهو  الإم���ارات،  لدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  عليه  ���س��ار 
رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����ص  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
ال�سيخ  ال�سمو  رع��اه اهلل،  و�ساحب 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
القائد الأعلى  اأبو ظبي نائب  عهد 
للقوات امل�سلحة، واإخوانهم اأ�سحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����ص  اأع�������س���اء  ال�����س��م��و 
منوذجاً  ف��اأن��ت��ج  الإم��������ارات،  ح��ك��ام 
يف  اأجمع  العامل  يلهم  فريداً  عاملياً 
وقبول  والن��ف��ت��اح  الت�سامح  جم��ال 
اأ�س�ص  اأن  معاليها  م��وؤك��دة  الآخ����ر، 
وركائز هذا النموذج تلقى احرتاماً 
يف  ينعك�ص  وا���س��ع��اً،  عاملياً  وت��ق��دي��راً 
التي  الإيجابية  الذهنية  ال�����س��ورة 
حتظى بها دولة الإم��ارات و�سعبها، 
ل�سيا�ساتها  ال���ع���امل���ي  وال���ت���ق���دي���ر 
التعامل  يف  احلكيمة  وت��وج��ه��ات��ه��ا 
وال�سعوب،  ال�������دول  خم��ت��ل��ف  م����ع 
مع  واملتوا�سل  اجل��اد  الإ���س��ه��ام  ويف 
وال�ستقرار،  لل�سالم  املحبة  ال��دول 

ت�ستهدف  وقانونية  ت�سريعية  بنية 
جترمي الكراهية وتر�سيخ التعاي�ص، 
التمييز  قانون مكافحة  من خالل 
بتجرمي  يق�سي  ال��ذي  والكراهية 
الأديان  ب���ازدراء  املرتبطة  الأف��ع��ال 
اأ�سكال  كافة  ومكافحة  ومقد�ساتها 
التمييز ونبذ خطاب الكراهية عر 
خمتلف و�سائل وطرق التعبري، مبا 
لالحرتام  الرا�سخة  الأ�س�ص  ي�سع 
امل���ت���ب���ادل وال���ت���ع���اي�������ص الإن�������س���اين، 
حرية  اإىل  ال�سياق  ه��ذا  يف  م�سرية 
الأدي�����ان وامل��ع��ت��ق��دات، ال��ت��ي تتمثل 
امل�سيحية  الكنائ�ص  كافة  وج��ود  يف 
الكنائ�ص  يف دول��ة الم���ارات، ومنها 
امل�سيحية  وال��ك��ن��ائ�����ص  ال�����س��رق��ي��ة، 
الروت�ستانتية  م���ث���ل  ال���غ���رب���ي���ة 
الكاثوليكية،  الرومانية  والكني�سة 
من  ج��ن�����س��ي��ة   200 م����ن  واأك��������رث 
خمتلف الديانات واللغات والثقافات 
وال�����ع�����ادات ي��ق��ي��م��ون ج��م��ي��ع��ا على 
وي�ساركون  تعاي�ص ووئام  اأر�سها يف 
يف  اأحالمهم  ويحققون  التنمية  يف 
وميار�سون  ب�سالم  والعي�ص  العمل 
�سعائرهم الدينية بكل حرية ودون 
متييز اأو تفرقة يف الدين اأو اللون 
اأو اجلن�ص اأو الهوية ، يتعاي�سون يف 

والت�سامح وال�سالم وتر�سيخ معاين 
ع��ل��ى م�ستوى  الإن�����س��ان��ي��ة  الأخ�����وة 

العامل.
القبي�سي  الدكتورة  واأعربت معايل 
يف ت�سريح لها مبنا�سبة زيارة البابا 
اإىل دولة الم��ارات، عن  فران�سي�ص 
و�سعادته  الإم����ارات   �سعب  ترحيب 
رمز  البابا،  قدا�سة  بزيارة  البالغة 
ال�سالم والت�سامح  واملحبة والإخاء، 
اإىل  م��ن��وه��ة  الإم�������ارات،  دول����ة  اإىل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة هي  ال����زي����ارة  ه����ذه  اأن 
حم��ط��ة م��ه��م��ة يف م�����س��رية احل���وار 
والتالقي  والأخ������وة  الأدي������ان  ب���ني 
الإن�������س���اين، وحت��م��ل ر���س��ال��ة مهمة 
الفنت  ومثريي  الإن�سانية  لأع���داء 
وم���روج���ي اأف���ك���ار ����س���راع الأدي������ان 
والثقافات، كما متثل انعكا�ساً لنهج 
الإم��ارات احلكيمة  دول��ة  و�سيا�سات 
اأهمية  تاأكيد  �سعيد  على  والثابتة 
بني  والنفتاح  والتعاي�ص  الت�سامح 
ج��م��ي��ع الأدي�����ان واحل�������س���ارات، مبا 
يرتقي بالإن�سانية جمعاء، جت�سيداً 
ال��ن��ب��ي��ل��ة التي  ل��ل��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة 
له  املغفور  املوؤ�س�ص  القائد  غر�سها 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
و�سعبه  اأبنائه  يف  ث��راه«  اهلل  »طيب 

الإمارات لبابا الفاتيكان فران�سي�ص 
ت��اري��خ��ي يتزامن  ال��ث��اين يف ح��دث 
ت�سهم  الت�سامح«،  »ع���ام  ب��داي��ة  م��ع 
الإن�سانية  الأه��������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
�سيما  ال����ع����ام،  ل���ه���ذا  واحل�������س���اري���ة 
ت��ع��م��ي��ق ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح م���ن خالل 
وتكري�ص  م�ستدام،  موؤ�س�سي  عمل 
للتوا�سل  ك��ج�����س��ر  الإم��������ارات  دور 
وال����ت����الق����ي ب�����ني ����س���ع���وب ال���ع���امل 
وقائمة  منفتحة  بيئة  يف  وثقافاته 
التطرف  ون���ب���ذ  الح���������رتام  ع���ل���ى 
وق���ب���ول الآخ������ر، وم����ن ث���م حتقيق 
ر���س��ال��ة الإم������ارات يف ت��ر���س��ي��خ هذه 
ال���ق���ي���م ون�������س���ره���ا ع����امل����ي����اً، وب���ن���اء 
جمتمعات توؤمن باحلوار والتعاي�ص 
وال��ن��زاع��ات، مبا  ال�����س��راع  وترف�ص 
يحقق الهدف الذي تن�سده قيادتنا 
العالقة  ت��ر���س��ي��خ  وه����و  ال��ر���س��ي��دة 
ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة ب���ني الإم�����ارات 
لعملة  وج��ه��ان  بعّدهما  والت�سامح 

واحدة.
باتت  الإم���ارات  اأن  واأك��دت معاليها 
متثل قدوة عاملية ملهمة يف جمال 
على  والتعاي�ص  الت�سامح  تكري�ص 
امل�������س���ت���وى امل���وؤ����س�������س���ي، م����ن خالل 
وتطوير  ال��ت�����س��ام��ح،  وزارة  اإن�����س��اء 

وت�سوية  ال�����س��راع��ات  فتيل  ن��زع  يف 
الأزم��ات عر الطرق ال�سلمية، ويف 
دعم وم�ساعدة املحتاجني و�سحايا 
والكوارث  وال�����س��راع��ات  احل�����روب 
والأزم��ات يف خمتلف اأرج��اء العامل 
اإن�سانية  م�����س��اع��دات  �سيا�سة  ع��ر 
اإن�سانية  اأ�س�ص  على  وقائمة  فّعالة 
وح�سارية ل تفرق بني جن�ص ولون 

وعرق ودين. 
وث���م���ن���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ال���ي���اً ال�����دور 
الر�سيدة  لقيادتنا  الرائد  احليوي 
الأ�سيلة  الإ�����س����الم  ق��ي��م  ن�����س��ر  يف 
والتعبري عن جوهر ديننا احلنيف 
و����س���ورت���ه احل��ق��ي��ق��ي��ة، م���وؤك���دة اأن 
جهود �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
وزيارته التاريخية اإىل الفاتيكان يف 
�سبتمر عام 2016، ولقائه البابا 
حتقيق  يف  اأ�سهمت  ق��د  فران�سي�ص 
امل�سلمني  ب����ني  ت���اري���خ���ي  ت����ق����ارب 
وامل�����س��ي��ح��ي��ني يف خم��ت��ل��ف اأرج������اء 
ال���ع���امل، وت��ع��م��ي��ق ج�����س��ور احل����وار 
بني الأديان وتعزيز �سيغ التعاي�ص 
الب�سري والإن�ساين، ونبذ الكراهية 
منوهة  والإره����اب  والغلو  واحل��ق��د 

•• اأبوظبي -وام:

بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  معايل  اأك��د 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي��ر دول��ة رئي�ص 
امل��ج��ل�����ص ال���وط���ن���ي ل����الإع����الم اأن 
لقدا�سة  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال�����زي�����ارة 
الكني�سة  ب��اب��ا  فرن�سي�ص،  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وف�����س��ي��ل��ة الإم����ام 
اأح��م��د الطيب،  ال��دك��ت��ور  الأك����ر 
دولة  اإىل  ال�سريف  الأزه���ر  �سيخ 
تاريخية  ت�سكل حمطة  الإم��ارات 
ج���دي���دة ل��ن�����س��ر م���ب���ادئ الأخ�����وة 
الت�سامح  اأر�����ص  م��ن  الإن�����س��ان��ي��ة 
والعتدال التي تقدم منوذجاً يف 
احل�سارات  بني  امل�سرتك  العي�ص 

والديانات املختلفة.
واأ�ساف معاليه �� يف مقال ن�سرته 
اأم�ص  ال�����س��رق الأو����س���ط  ج��ري��دة 
ي��ج��م��ع بني  ال�����ذي  ال���ل���ق���اء  اأن   �����
قطبني من الديانتني الإ�سالمية 
الإم���ارات  اأر����ص  على  وامل�سيحية 
من  متميزة  حلالة  تتويجاً  ياأتي 
والتعاي�ص  الجتماعي  الن�سجام 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
تر�سيخ  ع��ل��ى  ث�����راه«  اهلل  »ط��ي��ب 
العي�ص  ومبادئ  الإن�سانية  القيم 
امل�������س���رتك ك��ع��ن��ا���س��ر رئ��ي�����س��ة يف 
وكانت،  للدولة.  العامة  ال�سيا�سة 
الإن�سانية  امل����ب����ادئ  زال������ت،  وم����ا 
ال���ع���ون  ي�����د  م�����د  اإىل  ال����رام����ي����ة 
وامل�ساعدة والنفتاح على خمتلف 
�سعوب العامل كافة مبادئ را�سخة 
كما اأرادها املغفور له ال�سيخ زايد. 
الأخ����رى  ال���دي���ان���ات  اح�����رتام  اإن 
الأ�سا�ص  را�سخ  الديني  والت�سامح 
ع���ل���ى اأر�����س����ن����ا، ف��ن��ح��ن يف دول����ة 
التوا�سل  ب����اأن  ن��وؤم��ن  الإم������ارات 
املتعددة  وال�����س��راك��ات  احل�����س��اري 
عنا�سر رئي�سة لتقدمنا ونه�ستنا، 
وهذه القيم وجدت يف بالدنا حتى 
قبل تاأ�سي�ص الحتاد فاأول كني�سة 
تاأ�س�ست  الإم����ارات  يف  كاثوليكية 
 76 1965، واليوم هناك  العام 
اتباعها  مي��ار���ص  وم��ع��ب��داً  كني�سة 
�سعائرهم بحرية تامة. اإن اللقاء 
ال������ذي ي��ج��م��ع ب����ني ق��ط��ب��ني من 

الكني�سة  ب��اب��ا  فرن�سي�ص،  ال��ب��اب��ا 
من  ف��ري��داً  ح��دث��اً  الكاثوليكية، 
كونها  اإىل  ف��ب��الإ���س��اف��ة  ن���وع���ه، 
العربية،  اجل���زي���رة  اإىل  الأوىل 
فاإنها �ستحت�سن طيفاً وا�سعاً من 
���س��ع��وب ال��ع��امل م��ن ���س��ت��ى اأرج����اء 
املعمورة، اإذ �سيكون القدا�ص الذي 
الريا�سية  زاي��د  مدينة  �ست�سهده 
ت���ن���وع���اً، نظراً  الأك�����رث  ال���ق���دا����ص 
لوجود جن�سيات واأعراق خمتلفة 
التي  الإم����ارات  يف  وتعمل  تعي�ص 
ليوؤكد  الح��ت��واء،  بثقافة  ت��وؤم��ن 
الإن�سانية  الر�سالة  احل��دث  ه��ذا 
وت�سعى  ال����دول����ة  حت��م��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
منطقتنا  يف  وت��ع��زي��زه��ا  لن�سرها 
الأخّوة  ل��ق��اء  اإن  اأج��م��ع.  وال��ع��امل 
الإن�سانية الذي ينعقد يف بالدنا، 
منا�سبة  ول  ط���ارئ���اً،  ل��ق��اء  ل��ي�����ص 
اليومي  ال����واق����ع  ع���ن  م��ن��ف�����س��ل��ة 
حلياتنا، بل هو تاأكيد وتكري�ص ملا 
هو حا�سل فعاًل، اإذ بقيت الإمارات 
منذ تاأ�سي�سها الأمينة على الإرث 
الذي  الإرث  ملنطقتنا،  احل�ساري 

يجرم  والذي  والكراهية  التمييز 
الأديان  بازدراء  املرتبطة  الأفعال 
كافة  وم���ك���اف���ح���ة  وم���ق���د����س���ات���ه���ا 
ون���ب���ذ خطاب  ال��ت��م��ي��ي��ز  اأ����س���ك���ال 
و�سائل  ع��ر خم��ت��ل��ف  ال��ك��راه��ي��ة 
وط���رق ال��ت��ع��ب��ري، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
والأنظمة  القوانني  م��ن  العديد 
الإن�سانية  ال��ق��ي��م  ت�����س��م��ن  ال��ت��ي 
والركائز الأخالقية التي تاأ�س�ست 
قبيل  م��ن  ولي�ص  ال��دول��ة.  عليها 
الزيارة  ه���ذه  ت��اأت��ي  اأن  ال�����س��دف��ة 
اأعلنته  ال�����ذي   2019 ع����ام  يف 
وتاأكيداً  للت�سامح  ع��ام��اً  ال��دول��ة 
على  الن��ف��ت��اح  قيم  ماأ�س�سة  على 
املجتمع،  يف  وال�سعوب  الثقافات 
وطرح ت�سريعات و�سيا�سات تهدف 
اإىل تر�سيخ قيم الت�سامح الثقايف 
وتعزيز  والج��ت��م��اع��ي  وال��دي��ن��ي 
الآخر،  وتقبل  الت�سامح  خ��ط��اب 
اإ�سافة اإىل تر�سيخ املكانة العاملية 
بالت�سامح.  تت�سم  كوجهة  للدولة 
ال���ذي  امل���رت���ق���ب  ال���ل���ق���اء  اإن ه����ذا 
يوؤكد  الإم����ارات  دول��ة  ت�ست�سيفه 

ال�������س���ل���م���ي وح�����������وار ال���ث���ق���اف���ات 
ت�سهدها  ال����ت����ي  واحل�����������س�����ارات 
الإم����ارات يف ك��ل ي��وم م��ن اأيامها 
وت���وؤك���ده ق��ي��ادت��ه��ا ال�����س��اع��ي��ة اإىل 
ن�سر الأمل والت�سامح واخلري بني 
على  متييز  دون  الأر�����ص  �سعوب 
اأ�سا�ص عرقي اأو ديني اأو مذهبي.. 
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����ص امل���ق���ال: حتمل 
لكل  امل�سرتكة  التاريخية  الزيارة 
بابا  فرن�سي�ص،  البابا  قدا�سة  من 
وف�سيلة  الكاثوليكية،  الكني�سة 
اأح��م��د الطيب،  ال��دك��ت��ور  الإم����ام 
الإمارات  دول��ة  اإىل  الأزه���ر،  �سيخ 
والعامل،  للمنطقة  ج��دي��داً  اأف��ق��اً 
جديدة  تاريخية  حمطة  لت�سكل 
الإن�سانية  الأخ���وة  م��ب��ادئ  لن�سر 
والعتدال  ال��ت�����س��ام��ح  اأر�����ص  م��ن 
العي�ص  يف  من���وذج���اً  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
امل�����������س�����رتك ب�������ني احل�����������س�����ارات 
التي  وال��ت��ي  املختلفة  وال��دي��ان��ات 
يعي�ص على اأر�سها 200 جن�سية 
الب�سرية  الأع�����راق  خم��ت��ل��ف  م��ن 
زيارة  ت�سكل  و���س��الم.  حمبة  بكل 

وامل�سيحية  الإ�سالمية  الديانتني 
اإمن���ا ياأتي  اأر����ص الإم�����ارات،  على 
ت���ت���وي���ج���اً حل����ال����ة م���ت���م���ي���زة من 
والتعاي�ص  الجتماعي  الن�سجام 
ال�������س���ل���م���ي وح�����������وار ال���ث���ق���اف���ات 
ت�سهده  ال�����ت�����ي  واحل�������������س������ارات 
اأيامها،  ي��وم من  الإم���ارات يف كل 
وتوؤكد عليه قيادتها ال�ساعية اإىل 
ن�����س��ر الأم����ل وال��ت�����س��ام��ح واخلري 
متييز  دون  الأر�����ص،  �سعوب  ب��ني 
اأو  اأو دي��ن��ي  اأ���س��ا���ص ع��رق��ي  ع��ل��ى 
على  ال��دول��ة  وحر�ست  مذهبي. 
التعاي�ص  حالة  وماأ�س�سة  تنظيم 
اأطياف  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ال�����س��ل��م��ي 
الد�ستور  خ����الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع، 
32 يف  امل��ادة  اإذ تن�ص  والقوانني، 
د�ستور الدولة على »حرية القيام 
للعادات  ط��ب��ق��ا  ال���دي���ن  ب�����س��ع��ائ��ر 
امل���رع���ي���ة«، ك��م��ا ن�����س��ت امل�����ادة 40 
على » متتع الأج��ان��ب يف الحتاد 
ب��احل��ق��وق واحل���ري���ات امل���ق���ررة يف 
امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة امل��رع��ي��ة«، اإىل 
مكافحة  ق���ان���ون  اإ����س���دار  ج��ان��ب 

وال�سراكة  التعدد  قيم  باأن  يوؤمن 
وال��ت��ع��اون ه��ي ال��ق��ي��م ال��ت��ي تبني 
املجتمعات وتعزز منوها، وت�سمن 
فلطاملا  م�����س��رق��اً،  م�ستقباًل  ل��ه��ا 
كانت قيادة الإمارات حري�سة على 
النهج،  واع��ت��دال  الطرح  و�سطية 
جت�سيداً  الإ�سالم  معاين  لتج�سد 
الدين  �سماحة  يعك�ص  حقيقياً، 
ك��ر���ص مفاهيم  ال����ذي  احل��ن��ي��ف، 
ول  تفريق  دون  وامل�����س��اواة  العدل 
املعاملة  دي���ن  ف��الإ���س��الم  مت��ي��ي��ز، 
احل�����س��ن��ة م��ع ال��ن��ا���ص ك��اف��ة. لقد 
اأر���ص الإم���ارات منذ القدم  كانت 
وهذا  احل�����س��اري،  للتنوع  اأر����س���اً 
اأثبتته الكت�سافات الأثرية يف  ما 
مت  حيث  يا�ص  بني  �سري  ج��زي��رة 
اكت�ساف اآثار كني�سة تاريخية ودير 
القرنني  اإىل  ي���ع���ودان  ل��ل��ره��ب��ان 
امليالديني،  وال���ث���ام���ن  ال�������س���اب���ع 
وتوا�سلت رحلة التنوع احل�ساري 
يف الإمارات لت�سبح جزء ل يتجزاأ 
من ر�سالة الدولة وروؤيتها، فمنذ 
له  املغفور  عمل  الدولة،  تاأ�سي�ص 

واح���ة الأم���ن والأم����ان ال��ت��ي توؤمن 
ومتنح  الثقايف،  والتنوع  بالتعددية 
اجلميع فر�سا مت�ساوية للم�ساهمة 
يف حتقيق اأكر قدر من الإجنازات 

بالإبداع والبتكار.
هو  �سبق  ما  »كل  معاليها:  وتابعت 
لقيادتنا  ال��ع��م��ي��ق��ة  ل��ل��روؤي��ة  ث��م��رة 
الر�سيدة التي و�سعت ا�سرتاتيجية 
وا�سحة للت�سامح يف دولة الإمارات 
واأ�س�ست  وال�سالم،  املحبة  فاأنتجت 
ل��ت��ع��اي�����ص ف��ري��د ق���ل ن��ظ��ريه حول 

العامل«.
اأك��دت معايل  ت�سريحها،  ويف ختام 
الحتادي  الوطني  املجل�ص  رئي�ص 
للدولة  فران�سي�ص  البابا  زي��ارة  اأن 
عظيمة  وجتليات  اآث��ار  لها  �سيكون 
يت�سع  ت�ساحماً  اأك��رث  ع��امل  بناء  يف 

جلميع الب�سر حمبي ال�سالم.

ال��دور املحوري الذي باتت تلعبه 
الت�سامح  لقيم  ك��داع��م��ة  ال��دول��ة 
والتعاي�ص امل�سرتك، وامل�ساهمة يف 
والعامل،  املنطقة  يف  ال�سلم  �سنع 
والدفاع عن قيم العدل وامل�ساواة 
اأ�سكال  كل  ومكافحة  الب�سر،  بني 
والكراهية.  وال��ع��ن��ف  ال��ت��ط��رف 
و�ستبقى الإمارات الوفية ملبادئها 
املدافعة  قيمها،  على  واحلري�سة 
عن حق الب�سر يف العي�ص امل�سرتك 
ب�سالم وتاآخي، فال �سبيل لزدهار 
م�سرق  م�ستقبل  و�سمان  ب��الدن��ا 
لالأجيال املقبلة اإل بالنفتاح على 
مبا  معه  وال��ع��م��ل  وتقبله  الآخ���ر 

يخدم م�سالح الب�سرية جمعاء.

�خلييلي: بزيارة �لبابا فر�ن�سي�س و�سيخ �لأزهر.. �أبوظبي يف �أبهى ُحّلة للت�سامح

جمال �ل�سويدي: لقاء �لبابا و�سيخ �لأزهر ر�سالة حمبة و�سالم من قلب �لإمار�ت �إىل �لعامل

•• اأبوظبي-الفجر: 

خمي�ص  مغري  الدكتور  معايل  اأك��د 
تنمية  دائ��������رة  رئ���ي�������ص  اخل���ي���ي���ل���ي 
قدا�سة  م��ن  ك��ل  زي���ارة  اأن  املجتمع، 
الكني�سة  ب��اب��ا  ف��ران�����س��ي�����ص  ال��ب��اب��ا 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، وف�����س��ي��ل��ة الإم�����ام 
الطيب  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور  الأك������ر 
�سيخ الأزهر ال�سريف اإىل اأبوظبي، 
بلغتها  التي  الرائدة  املكانة  تعك�ص 
دولة الإمارات العربية املتحدة على 
والثقافات  الأدي�����ان  ح���وار  �سعيد 
يتجلى يف  م��ا  وه��و  الآخ����ر،  وتقبل 
اإىل  الأوىل  تعد  التي  البابا  زي���ارة 

اإىل العامل اأجمع.«
واأ�ساف معاليه: “عام الت�سامح هو 
منا�سبة نحتفي بها بقيم الت�سامح 
ولنعك�ص  دم��ائ��ن��ا،  ال��ت��ي جت���ري يف 
م��ن خ��الل��ه��ا امل���ب���ادئ ال��ت��ي جعلت 
من بالدنا منارة ت�سّع باملحبة بني 
ُتتاح  �سرائح جمتمعها، حيث  كافة 
الديانات  خمتلف  لأب��ن��اء  الفر�سة 

ملمار�سة �سعائرهم بكل حريٍة.”
م�ساركة  اإىل  اخل��ي��ي��ل��ي  واأ������س�����ار 
القّدا�ص  يف  الفاتيكان  بابا  قدا�سة 
زايد  م��دي��ن��ة  �ست�ست�سيفه  ال����ذي 
ُي���ت���وق���ع اأن  ال���ري���ا����س���ي���ة، وال�������ذي 
من  األفاً   135 اأك��رث من  يح�سره 

ال��ع��امل��ي ب��ني الأدي����ان ح��ول الأخوة 
�ساحب  لدعوة  تلبية  الإن�سانية” 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
توؤكد مدى امل��ودة والح��رتام التي 
حول  الر�سيدة  قيادتنا  بها  حتظى 
دولتنا  م��ن  جعلت  وال��ت��ي  ال��ع��امل، 
والعي�ص  والإخ���اء  للمحبة  حمطة 
حت���ت م��ظ��ل��ة واح�������دة، ه���ي مظلة 
ال��ن��ظ��ر عن  ال��وط��ن بغ�ص  خ��دم��ة 
اجلن�سية.  اأو  الثقافة  اأو  ال��دي��ان��ة 
يعد  امل��ل��ت��ق��ى  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
ال��ب��ّن��اء بني  ت��ر���س��خ احل����وار  من�سة 

منطقة اخلليج العربي.
ه���ذه  يف  »اأود  اخل���ي���ي���ل���ي:  وق�������ال 
اأرّح�����ب  اأن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ن��ا���س��ب��ة 
ب��ق��دا���س��ة ال��ب��اب��ا و���س��ي��خ الأزه�����ر يف 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ب��ل��ده��م��ا 
املتحدة، حيث تكت�سب هذه الزيارة 
اأه���م���ي���ة، ك����رى ك��ون��ه��ا ت�����س��ه��م يف 
التي لطاملا  التعاون  روابط  تعميق 
ُع���رف���ت ع���ن دول�����ة الإم���������ارات مع 
خمتلف الأطياف، كما توؤكد النهج 
ال���ذي تنتهجه  امل��ع��ت��دل  ال��و���س��ط��ي 
ديننا  تعاليم  انطالقاً من  الدولة، 
الإ�سالمي احلنيف، ومبا ي�سهم يف 
ن�سر ر�سائل اخلري واملودة وال�سالم 

م��ع��ت��ن��ق��ي ال���دي���ان���ة امل�����س��ي��ح��ي��ة من 
الإمارات  اأر�ص دولة  املقيمني على 
ا�سم  ارت����ب����اط  وزواره���������ا، م�����وؤّك�����داً 
ال���وال���د امل��وؤ���س�����ص ال�����س��ي��خ زاي����د بن 
ثراه،  نهيان، طيب اهلل  اآل  �سلطان 
 – ك��ان  وال�����س��الم، حيث  بالت�سامح 
لل�سالم،  �سفري  – خري  اهلل  رحمه 
وقائداً حكيماً يعي اأهمية زرع بذور 
ال�سالم يف كافة اأنحاء املعمورة، وما 
يف  اأه��م��ي��ة  م��ن  والت�سامح  لل�سالم 

رقي املجتمعات وتطورها.
ك���م���ا ب�����نّي م����ع����ايل رئ���ي�������ص دائ�����رة 
البابا  م�ساركة  اأن  املجتمع،  تنمية 
احل����وار  “ملتقى  يف  ف��ران�����س��ي�����ص 

ن�����س��ر قيم  وي�����س��ه��م يف  الأدي����������ان، 
ال��ت�����س��ام��ح والع�����ت�����دال واحل������وار 
اخلييلي  واأع�������رب  اجل���م���ي���ع.  ب���ني 
ع��ن ك��ام��ل اع���ت���زازه ب���ال���دور الذي 
ت���وؤدي���ه دائ�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع – 
املنظمة  اجل��ه��ة  ب�سفتها  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي،  اإم�����ارة  يف  ال��ع��ب��ادة  ل���دور 
ب��ات��ت مق�سداً  الإم����ارة  اأن  م��وؤك��داً 
للعي�ص والعمل واحلياة وال�سياحة 
تتمتع  ملا  نظراً  وذل��ك  وال�ستثمار، 
ب��ه م��ن م��ق��وم��ات الأم����ن والأم����ان، 
اإ�سافة اإىل ما هو معروف عن تنوع 
نراه  ما  وهو  وتعدديته،  جمتمعها 

جلّياً يف كافة اأرجاء الإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

قال �سعادة الأ�ستاذ الدكتور جمال 
مركز  ع��ام  مدير  ال�سويدي،  �سند 
والبحوث  ل��ل��درا���س��ات  الإم��������ارات 
ال���ل���ق���اء  اإن  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة، 
قدا�سة  �سيجمع  ال���ذي  التاريخي 
الكني�سة  ب��اب��ا  ف��رن�����س��ي�����ص،  ال��ب��اب��ا 
الكاثوليكية، بف�سيلة الإمام الأكر 
الدكتور اأحمد الطيب �سيخ الأزهر 
لّبى دعوة �ساحب  الذي  ال�سريف، 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

ال����زي����ارة  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأو�������س������ح 
التاريخية لقدا�سة البابا فرن�سي�ص 
الطيب،  اأح��م��د  الدكتور  وف�سيلة 
لالإمارات هي تاأكيد وا�سح على اأن 
لقيم  الأك��ر  الراعي  باتت  الدولة 
وال�سالم، خا�سة  التعاي�ص  وثقافة 
مواكبة  ج����اءت  ال����زي����ارة  ه����ذه  اأن 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  لإع�����الن 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
 2019 ع��ام  اهلل«  »حفظه  الدولة 
الإم���ارات  دول��ة  للت�سامح يف  ع��ام��اً 
التي حتت�سن ما يزيد على 200 
جن�سية، جميعهم يعي�سون ويعملون 
فيها دون متييز، مهما اختلفوا يف 

امل�سرتكة  القيم  واإب��راز  وموؤ�س�سياً، 
بني الأديان؛ كالت�سامح والتعاي�ص 
اللقاء  ه����ذا  اأن  خ��ا���س��ة  وامل���ح���ب���ة، 
من  ال��ع��دي��د  �سريافقه  ال��ت��اري��خ��ي 
الفعاليات والأن�سطة، وعلى راأ�سها 
للقدا�ص  فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا  اإق��ام��ة 
يف م��دي��ن��ة زاي����د ال��ري��ا���س��ي��ة، يوم 
ف��راي��ر، مب�ساركة  م��ن  اخل��ام�����ص 
األ��ف �سخ�ص من   135 اأك��رث م��ن 
الدولة ومن خارجها،  املقيمني يف 
ل��ت��ط��ل��ق الإم�����������ارات وم�����ن خالل 
ر�سالتها  ال��ت��اري��خ��ي،  احل���دث  ه��ذا 
ال���ت���ط���رف  ال����وا�����س����ح����ة يف وج������ه 
دور  بتعزيز  ومكافحته  والإره���اب، 

يوؤكد اأهمية دولة الإمارات يف ن�سر 
والتاآخي  وال��ت��ع��اي�����ص  امل��ح��ب��ة  ق��ي��م 

وال�سالم.
اأي�سا  اأن هذا اللقاء يوؤكد  واأ�ساف 
ج�����دارة ال���دول���ة ال��ع��امل��ي��ة يف جمع 
اختارا  ع��امل��ي��ني،  دي��ن��ي��ني  ق��ط��ب��ني 
امل�سرتكة  املحطة  لتكون  الإم��ارات 
والوئام،  ال�سالم  ن�ساطات  لقيادة 
تاأ�سيل  على  اأجمع  العامل  وح�ّص 
وال��ت��ع��اي�����ص، كثقافة  ق��ي��م احل����وار 
واأ�سلوب حياة، وذلك خالل ملتقى 
دويل �سخم، يجمع زعماء خمتلف 
»املوؤمتر  م�سمى  حت��ت  ال��دي��ان��ات، 

العاملي لالأخوة الإن�سانية«.

الدين اأو العرق اأو اللغة اأو اللون، 
ف���ه���ذه الأر���������ص امل���ب���ارك���ة وج����دت 
لتكون حا�سنة التنوع، وبوتقة كل 
بال�سعادة  واحل���امل���ني  ال��ط��احم��ني 

والتميز والرفاه وال�ستقرار.
زي���ارة  اأن  اإىل  ال�����س��وي��دي،  واأ����س���ار 
التي  الكاثوليكية،  الكني�سة  ب��اب��ا 
لدولة  ن��وع��ه��ا،  م���ن  الأوىل  ت��ع��ّد 
الإمارات العربية املتحدة ومنطقة 
اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي، وم�����س��ارك��ت��ه يف 
الأخرى،  الديانات  اأبوظبي زعماء 
امل�����س��ل��م��ني، توؤكد  ال���ق���ادة  ل���س��ي��م��ا 
بتعزيز  الإم���������ارات،  دول�����ة  ال���ت���زام 
حوار الثقافات واحل�سارات فكرياً 

الأفراد واملوؤ�س�سات الدينية يف ن�سر 
ال�سالم واحلوار والتعاي�ص،  ثقافة 
ومب����ا ي��ح��ق��ق الزده�������ار وال���رف���اه، 

اإقليمياً وعاملياً.
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اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق - رم�شان عطا:

الت�سامح  ع��ام  يف  الإم�����ارات  ت�سهد 
لكل  امل�سرتكة  التاريخية  ال��زي��ارة 
من ف�سيلة الإمام الأكر الدكتور 
اأحمد الطيب �سيخ الأزهر، وقدا�سة 
الكني�سة  ب���اب���ا  ف��رن�����س��ي�����ص  ال��ب��اب��ا 
قيم  تعك�ص  وال��ت��ي  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة، 
التاآخي واملحبة وال�سالم والتعاي�ص 
ال�سلمي بني ال�سعوب،ومع انطالق 
“عام الت�سامح”، اأ�ساد عدد من كبار 
رجال الدين وامل�سوؤولني بالتعاي�ص 
ال�����س��ل��م��ي يف ال���ب���الد، واأث���ن���وا على 
توفري الإم��ارات   املعاملة احل�سنة 
تفرقة  دون  ال��ع��ب��ادة،  دور  ملختلف 
والدير  وال��ك��ن��ي�����س��ة  امل�����س��ج��د  ب���ني 

واملعبد. 
اأف����اد ال�����س��ي��خ ���س��ال��ح ع��ب��ا���ص وكيل 
“الإ�سالم  اأن  ال�����س��ري��ف  الأزه������ر 
يدعو اإىل العفو والت�سامح ويت�سح 
القراآن  اآي���ات  م��ن  العديد  ذل��ك يف 
ال��ك��رمي واأح���ادي���ث ال��ر���س��ول �سلى 

اهلل عليه و�سلم«.
وعن زي��ارة الإم��ام الأك��ر الدكتور 
اأح����م����د ال���ط���ي���ب ل�����الإم�����ارات قال 

اأه����داف  ع��ب��ا���ص: اإن ال���زي���ارة ل��ه��ا 
ع����دي����دة وه�����ي ت����اأت����ي ت���زام���ن���ا مع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإط������الق 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
العام  ع���ل���ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
ت�سهده  ملا  الت�سامح  ع��ام   2019
الإم��ارات من حب وود للجن�سيات 
والتزامها  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى  املختلفة 
اليومية،  معاملتهم  وت�ساحمها يف 
للعامل  ب�����ه  ي���ح���ت���ذي  م���ث���ل  وه������و 
يف  الإم���ارات  اإليه  و�سلت  ملا  اأجمع 
الآون����ة الأخ����رية م��ن ت��ق��دم ورقي 
وتكاتف  اأرا���س��ي��ه��ا  ع��ل��ى  وازده������ار 
جميع �سرائح املجتمع لإجناح قيم 

الت�سامح مبعناها احلقيقي.
�ساحي  اأع���ل���ن���ه  م����ا  اأن  واأ������س�����اف 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
 2019 اأن  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان، 
يف  للت�سامح”  “عاما  ���س��ي��ك��ون 
امتثال  على  دليل  “اأ�سدق  البالد 
الكرمي  ال��ق��راآن  لأوام����ر  امل�سلمني 
واأن  امل�����س��رف��ة  ال��ن��ب��وي��ة  وال�����س��ن��ة 

الإ�سالم دين التعاي�ص والت�سامح ،
واأنه براء من كل ما يل�سق به من 
فئة  ب��ه  اإل�����س��اق��ه��ا  ت�سببت يف  ت��ه��م 

�سالة ل عالقة لها بالإ�سالم«.
واأكد البابا توا�سرو�ص الثاين بابا 
الكرازة  وب��ط��ري��رك  الإ���س��ك��ن��دري��ة 

املرق�سية يف ت�سريح به: 
اإن امل�سيحيني يف الإمارات وخمتلف 
والعقائد  ال����دي����ان����ات  اأ�����س����ح����اب 
بكل  الدينية  �سعائرهم  ميار�سون 
الكنائ�ص  اأن  اإىل  لف���ت���ا  ح���ري���ة، 
ب��ن��اوؤه��ا يف الإم������ارات مبحبة  ي��ت��م 

و�سماحة.
العملية  الأم���ث���ل���ة  م����ن  واأ������س�����اف 
ل����روح ال��ت�����س��ام��ح ال��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
ال�سمو  �ساحب  توجيه  الإم�����ارات 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
باإطالق  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
م�سجد  على  عي�سى  اأم  م��رمي  ا�سم 
زاي��د يف منطقة  ال�سيخ حممد بن 
تر�سيخا  وذل��ك  باأبوظبي  امل�سرف 
للت�سامح وال�سالت الإن�سانية بني 

اأتباع الديانات املختلفة.
وق���ال حممد ال��ب�����س��اري اأم���ني عام 

جمل�ص املجتمعات الإ�سالمية: 
اإن زيارة البابا فرن�سي�ص لالإمارات 
م�سرتكة  اأر���س��ي��ة  اإي��ج��اد  يف  ت�سهم 

اأن  اإىل  اأت��ب��اع الأدي���ان، م�سريا  بني 
الإم��ارات جنحت يف بلورة م�سروع 
من  الإ�سالم  يحرر  كبري  اإ�سالمي 
خم��ت��ط��ف��ي��ه م���ن خ���الل ال����رد عر 
على  متنوعة  ومنتديات  جمال�ص 

اجلماعات املتطرفة.
و�سرح جريج بورك املتحدث با�سم 

الفاتيكان:
اإن الزيارة �ستجري يف الفرتة من 
فراير  م��ن  اخلام�ص  اإىل  الثالث 
زيارته  خالل  �سي�سارك  البابا  واإن 
اأ�سحاب  بني  اجتماع  يف  لأبوظبي 
الديانات املختلفة بعنوان “الأخوة 

الإن�سانية«.
الزيارة  بهذه  العفا�سي  واأ�ساد علي 
يف  الزيارة  تاأتي  قائاًل:  التاريخية 
وتوؤتي  الإم����ارات  يف  الت�سامح  ع��ام 
الإمارات  ت�سهده  ملا  نتيجة  ثمارها 
م����ن ت�������اآخ وحم����ب����ة ب����ني الأدي��������ان 
واحتوائها اأكرث من 200 جن�سية 
الأديان  جميع  حتمل  اأر�سها  على 
احلقيقي  املعني  وه���ذا  ال�سماوية 

للت�سامح بني املجتمع الواحد.
وقالت الإعالمية هبة اجلريمي:

ال��ت�����س��ام��ح يف الإم�������ارات ه���و �سيء 

اأهلها  ب����الد  يف  وم���ع���ت���اد  ط��ب��ي��ع��ي 
يتميزون بالكرم والرتحاب ونحن 
ول  تفرقة  اأي  ك��واف��دي��ن مل جن��د 
ع��ن�����س��ري��ة داخ�����ل الإم���������ارات وما 
الت�سامح  ه��و  اأر���س��ه��ا  ع��ل��ى  مل�سناه 
اأف��راد املجتمع ول تفرقة بني  بني 
وال���ك���ل يخ�سع  وامل����دي����ر  ال���ع���ام���ل 
لأحكام القانون . واأكد القت�سادي 
الزيارة  اإن  الزعابي قائال:  حممد 
ت�سهدها  ���س��وف  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
الإمام  ف�سيلة  قبل  م��ن  الإم����ارات 
الأكر الدكتور اأحمد الطيب �سيخ 
فرن�سي�ص  البابا  وقدا�سة  الأزه���ر، 
ب��اب��ا ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة تعد 
اأر�ص  اأن الإم��ارات  اأكر دليل على 
اأج��م��ع وهذا  ال��ت�����س��ام��ح يف ال��ع��امل 
يظهر قوة قادتها و�سيوخنا الكرام 
م�سرية  ق����ي����ادة  ع���ل���ى  وق����درت����ه����م 
الإمارات يف اأمن واأمان موا�سلة ملا 
قدمه ال�سيخ زايد طيب اهلل ثراه، 
بهذا  نفتخر  الإم������ارات  يف  ون��ح��ن 
ونتطلع اإىل اآفاق اأجنح يف امل�ستقبل 
احلدث  هذا  اأهمية  وعن  القريب. 

قال باهر عادل - حملل �سيا�سي: 
ال�����زي�����ارة ل���ه���ا اأب����ع����اد م��ه��م��ة جدا 

اإىل  ر�سالة  تعد  فهي  للمنطقة 
الأمارات  باأهمية  اأجمع  العامل 

كاأحد اأهم البلدان يف العامل ترفع 
املنطقة  الت�سامح وال�سالم يف  راية 
باأهمية  ال����زي����ارة  حت��ظ��ى  و����س���وف 
اأجمع  ال��ع��امل  ل�سحف  اإع��الم��ي��ة 
فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا  ق��دا���س��ة  لأه��م��ي��ة 
بابا الكني�سة الكاثوليكية وف�سيلة 
اأحمد  ال���دك���ت���ور  الأك������ر  الإم�������ام 
ال���ط���ي���ب ���س��ي��خ الأزه���������ر، ووج�����ود 
اأق���ط���اب الأدي������ان ال�����س��م��اوي��ة على 
الأرا�سي الإماراتية يعطي مردودا 
والظروف  الآون�����ة  ه���ذه  يف  م��ه��م��اً 

ال�سعبة التي ت�سهدها املنطقة.
وقال الق�ص بي�سوي الذي يعمل يف 

اإحدى الكاتدرائ�سيات: 
اإن زيارة البابا تعد تتويجاً ل�سيا�سة 
حتر�ص  ال���ت���ي  وق���ي���م  الت�سامح 
الإمارات على تعزيزها، حيث تبعث 
العامل  بلدان  جلميع  �سالم  ر�سالة 
 ، ال��ع��امل  �سيعم  ب���اأن  ال�سالم  تفيد 
ت��ع��زز وجت�سد  الإم�����ارات  اأن  واأك����د 
روح الت�سامح بني الأدي��ان، م�سرياً 
بقادة  دائماً  الدولة  ترحب  اأن  اإىل 
الأدي��ان، ومن ثم ف��اإن زي��ارة البابا 

تعد تتويجاً لهذه اجلهود. 
وقالت هالة دروج - مرتجمة: 

اإن زيارة البابا تتزامن مع احتفالت 
دولة  الإمارات بعام الت�سامح، وتعد 
القيمة  هذه  ملعاين  رائعاً  جت�سيداً 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ال��ت��ي مت��ي��ز ب��ه��ا جمتمع 
م�سرية  م��ن��ذ  ن�ساأته،  الإم���������ارات 
لدى  تكر�ص  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  اإىل 
امل�����س��ي��ح��ي��ني ال���ذي���ن ي��ع��ي�����س��ون يف 
احلب  والإخال�ص  م�ساعر  الدولة 
والن���ت���م���اء ل��ب��ل��د ال��ت�����س��ام��ح الذي 
احلرية  بكامل  فيه  متتعوا  ط��امل��ا 
يف ممار�سة معتقداتهم و�سعائرهم 
امل���وج���ودة  ال��ك��ن��ائ�����ص  يف   الدينية 
بالدولة.   قال ماجد جورج - قبطي 
م�سري : اإن دولة الإمارات توؤ�سل 
والتناغم  والن�������س���ج���ام  ل��ل��ت��ف��اه��م 
ب��ني الأدي�����ان  وهي دول���ة رائ����دة يف 
ف��ت��ح ق��ن��وات احل����وار ال�����س��ام��ل بني 
خم��ت��ل��ف ال��ع��ق��ائ��د، وم���ن ث��م فاإنه 
الم���ارات  ت��ك��ون  اأن  الطبيعي  م��ن 
الزيارة  ه���ذه  ي�ست�سيف  م��ن  اأول 
جانبها  م���ن  للبابا.     ال��ت��اري��خ��ي��ة 
باأحد  تعمل    - �سمث  نتاليا  قالت 

املراكز التجارية:
الكثري  مت���ث���ل  ال������زي������ارة  اإن 
الزيارة  اأن��ه��ا  خا�سة  لها   بالن�سبة 
اأن  واأ���س��اف��ت  للمنطقة.    الأوىل 
ويحكمه  مت�سامح،  بلد  الإم����ارات 
ال���ق���ان���ون واأن����ه����ا ت�����س��ع��ر ب���الأم���ان 
البابا  زي����ارة  اأن  ت���رى  ل��ذل��ك  ه��ن��ا 
الدولية  القناعة  لالإمارات  تعك�ص 
ب���اح���رتام الأدي������ان وق���ب���ول الآخ���ر 
ب��ه��ا دول���ة الإم������ارات.     ال��ت��ي تتميز 
واأعربت عن �سعادتها بهذه الزيارة 
البهجة  اأدخلت  والتي  التاريخية، 
والأمل يف  قلوب جميع امل�سيحيني، 
البابا  لقاء  تتمنى  اأنها  اإىل  لفتة 
ال��ق��دا���ص معه.   واأك���دت  وح�����س��ور 
اأح����د مطاعم  يف  ت��ع��م��ل   - ���س��ي��ل��ف��ا 
اأبوظبي« اأن زيارة البابا لالإمارات 
بني  احل��وار  ذهبية  لتعزيز  فر�سة 
الأديان،  وتعتر زيارة قدا�سة البابا 
من  الأوىل  ت��ع��د  ال��ت��ي  فرن�سي�ص 
نوعها ملنطقة اخلليج حدثاً مهماً، 
الدولة  اإط��ار  احتفالت  يف  خا�سة 
اأطلقه  ال����ذي  ال��ت�����س��ام��ح«،  ب����»ع���ام 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

•• نيويورك-وام: 

اأن��ور بن حممد  الدكتور  اأك��د معايل 
لل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي������ر  ق���رق���ا����ص 
اخل���ارج���ي���ة، ال���ت���زام دول����ة الإم�����ارات 
يف  لل�سراع  ال�سيا�سي  احلل  بتحقيق 
اليمن، واأعرب عن قلقه العميق اإزاء 
ا���س��ت��م��رار ع��رق��ل��ة ج��ه��ود ال�����س��الم يف 
اليمن من قبل احلوثيني املدعومني 

من اإيران.
اإط��������ار ���س��ل�����س��ل��ة من  ج������اء ذل������ك يف 
الج���ت���م���اع���ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة اأج���راه���ا 

م��ع��ال��ي��ه م���ع ك���ب���ار م�������س���وؤويل الأمم 
وامل��ن��ظ��م��ات غ��ري احلكومية  امل��ت��ح��دة 
ه�����ذا الأ�����س����ب����وع يف ن����ي����وي����ورك، اأك����د 
خاللها اإلتزام حتالف دعم ال�سرعية 
يف اليمن باتفاقية ا�ستكهومل املُرمة 
اخلا�ص  امل���ب���ع���وث  و����س���اط���ة  ب��ف�����س��ل 
ل��الأم��ني ال��ع��ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة اإىل 
وناق�ص  غ��ري��ف��ي��ث،  م���ارت���ن  ال��ي��م��ن 
التو�سل  اأج��ل  من  امل�ستمرة  اجلهود 
وحتقيق  ل��ل�����س��راع،  �سلمي  ح���ٍل  اإىل 

م�ستقبٍل اأكرث اأماًل لكل اليمن.
وق�������ال م����ع����ايل ال����دك����ت����ور اأن��������ور بن 

متفائلون  “ نحن   : قرقا�ص  حممد 
ب�������س���اأن اآف������اق ال���ت���ق���دم يف ال��ي��م��ن يف 
ملتزمني  ن���زال  ول   ،2019 ال��ع��ام 
 .. ا�ستكهومل  اتفاقية  تنفيذ  ب��دع��م 
الق��ت��ت��ال، جاءت  م��ن  ���س��ن��واٍت  فبعد 
نادرة  كفر�سة  ا�ستكهومل  حم��ادث��ات 
الع�سكرية  امل��واج��ه��ة  م��ن  ل��الن��ت��ق��ال 
ومع   .. ال�سيا�سية  امل��ف��او���س��ات  اإىل 
لتحويل  التزاماً  تتطلب  فهي  ذل��ك، 

التفاقية اإىل اأمر واقع » .
يوا�سل  ل����الأ�����س����ف،   “  : واأ�������س������اف 
الإيرانيون  وداع��م��وه��م  احل��وث��ي��ون 

ب��ك��ل م���ا يف و���س��ع��ه��م لعرقلة  ال��ق��ي��ام 
قرارات  يتّحدون  اإن��ه��م   .. التفاقية 
دون  ال�����س��ل��ة،  ذات  الأم������ن  جم��ل�����ص 
انتهاك  اإن   .. ع����واق����ب  م���واج���ه���ة 
لتفاق  وامل�ستمر  املتعّمد  احلوثيني 
وقف اإطالق النار ورف�سهم امل�ساركة 
ال�سيا�سية،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
وع��رق��ل��ت��ه��م امل�����س��ت��م��رة ل��ع��م��ل جلنة 
على  �سيوؤثر  النت�سار  اإع���ادة  تن�سيق 
ج�������دوى حت���ق���ي���ق ال�������س���الم ال����دائ����م 
وامل�ستدام .. لقد مت توثيق ما يقارب 
لتفاق  ان��ت��ه��اك  ح��ال��ة   1000 م��ن 

وقف اإطالق النار من قبل احلوثيني 
على مدى الأ�سابيع املا�سية، مما اأدى 
اليمنية  ال��ق��وات  م��ن   71 مقتل  اإىل 
وق���ال   .  « اآخ����ري����ن   534 واإ����س���اب���ة 
الدويل  املجتمع  ن��دع��و   “  : معاليه 
ي�ساندهم  ومن  احلوثيني  اإقناع  اإىل 
م�سوؤولية  ي��ت��ح��م��ل��ون  ���س��وف  ب��اأن��ه��م 
انهيار التفاقية اإذا ا�ستمروا بتجاهل 
القانونية  ب��ال��ت��زام��ات��ه��م  الم��ت��ث��ال 
واأ���س��اد م��ع��ايل الدكتور   .  « ال��دول��ي��ة 
التي  امل��ت��ف��ان��ي��ة  ب���اجل���ه���ود  ق���رق���ا����ص 
تبذلها اجلهات الإن�سانية العاملة يف 

واملناطق  الإغاثة يف احلديدة  جمال 
اأن  على  و�سدد   .. اليمن  يف  الأخ���رى 
تقدمي  ت�سهيل  هي  التحالف  اأولوية 
فوري  ب�سكل  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
مع  ال��وث��ي��ق  بالتعاون  ع��وائ��ق،  ودون 
الأمم املتحدة وال�سركاء الآخرين يف 
امل��ج��ال الإن�����س��اين على الأر����ص، ومع 
ذلك، اأعرب عن قلقه اإزاء النتهاكات 
ال���������س����ارخ����ة ل���ل���ق���ان���ون الإن���������س����اين 
ال���دويل م��ن قبل احل��وث��ي��ني، مب��ا يف 
الإغاثة  مل���واد  امل��وّث��ق��ة  ال�سرقة  ذل��ك 
الإن�����س��ان��ي��ة، واإع���اق���ة و����س���ول عمال 

الإغاثة الإن�سانية، والعرقلة امل�ستمرة 
لإي�سال امل�ساعدات الإن�سانية، ف�ساًل 
املبا�سرة  احل���وث���ي���ني  ه��ج��م��ات  ع���ن 
ذات  الإن�سانية  التحتية  البنية  على 
لل�سعب  امل�ساعدات  لإي�سال  الأهمية 
التحالف  “ اأن   : واأ���س��اف   . اليمني 
ال�سغوط  ل�����س����ت����خ����دام  م�������س���ت���ع���د 
لتغيري  بعناية  امل��درو���س��ة  الع�سكرية 
ح�����س��اب��ات احل��وث��ي��ني ع��ل��ى الأر������ص، 
ال�سيا�سية،  العملية  ا�ستئناف  ويجب 
عرقلة  با�ستمرار  ال�سماح  يجب  ول 
امل�������س���اع���دات الإن�������س���ان���ي���ة م����ن قبل 

معايل  ال���ت���ق���ى  وق�����د   .« احل���وث���ي���ني 
ال���دك���ت���ور ق���رق���ا����ص خ�����الل زي���ارت���ه 
الأمني  غوتريي�ص،  اأنطونيو  ال�سيد 
ال���ع���ام ل����الأمم امل��ت��ح��دة؛ وروزم������اري 
ديكارلو، وكيلة الأمني العام لل�سوؤون 
وم���ارك  ال�����س��الم؛  وب��ن��اء  ال�سيا�سية 
لل�سوؤون  العام  الأمني  وكيل  لوكوك، 
الإغاثة يف حالت  الإن�سانية ومن�سق 
املتحدة  الأمم  م��ك��ت��ب  يف  ال���ط���وارئ 
وديفيد  الإن�سانية؛  ال�سوؤون  لتن�سيق 
م��ي��ل��ي��ب��ان��د، رئ���ي�������ص جل���ن���ة الإن����ق����اذ 

الدولية«.

قرق��ا�س يلتق��ي كب��ار م�سوؤول��ي �لأم��م �ملتح��دة يف نيوي��ورك

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����ص 
اخليمة حفل ال�ستقبال الذي اأقامه عبداهلل علي 
بن منخ�ص ال�سحي مبنا�سبة زفاف جنله مروان 

اإىل كرمية ثاين خليفة بن جا�سم النعيمي.

اأقيم  ال��ذي  �سموه خ��الل ح�سوره احلفل  وق��دم 
مبنطقة  متوحد  البيت  �سالة  يف  الول  اأم�����ص 
والتريكات  التهاين  اخليمة  راأ����ص  يف  الرفاعة 
�سعيدة  زوج��ي��ة  ح��ي��اة  لهما  متمنيا  للعرو�سني 
مقرونة بالرفاه والبنني. كما ح�سر احلفل عدد 
امل�سوؤولني  وك��ب��ار  القبائل  و�سيوخ  ال�سيوخ  م��ن 

واأعيان البالد واأبناء القبائل.

حاكم ر�أ�س �خليمة يح�سر 
�أفر�ح �ل�سحي و�لنعيمي

اأقطاب الأديان ال�سماوية على الأرا�سي الإماراتية 

فرن�سي�س و�لطيب يوؤكد�ن على تر�سيخ قيم 
�لت�سامح و�لأخوة �لإن�سانية

الب�ساري: الإمارات جنحت يف بلورة م�سروع اإ�سالمي كبري يحرر الإ�سالم من خمتطفيه • حممد 
•�سالـح عبا�س : مثل ُيحتذى به للعامل اأجمع ملا و�سلت اإليه الإمارات يف الآونة الأخرية
• توا�سرو�س الثاين: من الأمثلة العملية لروح الت�سامح اإطالق ا�سم مرمي اأم عي�سى على م�سجد ال�سيخ حممد بن زايد 
الديانات املختلفة بعنوان »الأخوة الإن�سانية« اأ�سحاب  بني  اجتماع  بورك:  • جريج 
جن�سية على اأر�س الإمارات حتمل جميع الأديان ال�سماوية وهذا املعني احلقيقي للت�سامح  200 من  اأكرث  العفا�سي:  • علي 

ومعتاد يف بالد اأهلها يتميزون بالكرم والرتحاب طبيعي  �سيء  هو  الإمارات  يف  الت�سامح  اجلريمي:  • هبه 
اأر�س الت�سامـــح يف العالـــم اأجمـــع وهـــذا يظهــــر قــــوة  الإمـــارات  الزعابـــي:  • حممـــد 

قادتـــهـا 
عــــادل: �ســــوف ت�سهــــد الزيــــارة باأهميــــة اإعالميــــة لـــــدى �سحــــف العالــــم اأجمــــع • باهـــــر 
• نتاليا �سميـث: الزيارة تعك�س القناعة الدولية باحرتام الأديان وقبول الآخر التي تتميز بها الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

تبداأ من الأحد وحتى 14 فرباير اجلاري

»ز�يد �خلريية و�لإن�سانية« ت�ستقبل طلبات ت�سجيل �ملو�طنني يف برنامج ز�يد للحج
•• اأبوظبي-الفجر: 

�سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأعلنت 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
ا�ستقبال  ب���دء  ع���ن  والإن�����س��ان��ي��ة، 
ط��ل��ب��ات امل��واط��ن��ني ال��راغ��ب��ني يف 
احل�سول على منحة اأداء فري�سة 
ب��رن��ام��ج زاي���د للحج  احل��ج �سمن 
اعتباراً من اليوم الأحد   ،2019
الوحتى يوم اخلمي�ص املوافق 14 

فراير اجلاري.
واأو����س���ح���ت امل��وؤ���س�����س��ة اأن����ه ميكن 
بالت�سجيل  الراغبني  للمواطنني 
يف  طلباتهم  تقدمي  الرنامج  يف 
م��ق��ر م��وؤ���س�����س��ة زاي����د ب��ن �سلطان 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
فروع  ويف  باأبوظبي،  والإن�سانية 

اإىل  ال��رام��ي��ة  للحج  زاي��د  برنامج 
امل�ستويات  واأرق����ى  اأف�����س��ل  ت��وف��ري 
واأق�����س��ى درج���ات ال��راح��ة حلجاج 
بيت اهلل احلرام وت�سهيل رحلتهم 
ل���ت���اأدي���ة م��ن��ا���س��ك احل������ج، وذل����ك 
الأطراف  خمتلف  م��ع  بالتن�سيق 

املعنية يف الدولة.
»يحظى  ك������ردو�������ص:  ب�����ن  وق��������ال 
باهتمام  ل��ل��ح��ج  زاي������د  ب���رن���ام���ج 
من  باعتباره  املوؤ�س�سة  من  وا�سع 
اأر�سى  ال��ت��ي  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��رام��ج 
له  املغفور  املوؤ�س�ص  الوالد  معاملها 
ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان 
ث��راه«، حيث  اآل نهيان »طيب اهلل 
امل��وؤ���س�����س��ة ر���س��ال��ة الوالد  ت��وا���س��ل 
امل�سلمني  م�����س��اع��دة  يف  امل��وؤ���س�����ص 
متا�سياً  احلج  فري�سة  تاأدية  على 

عن 45 عاماً.
يتوجب  اأن���ه  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
الت�سجيل  يف  ال����راغ����ب����ني  ع���ل���ى 
الهوية  بطاقة  تقدمي  بالرنامج 
اأو  امل���ف���ع���ول  ����س���اري���ة  الأ����س���ل���ي���ة 

الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوقاف مبختلف اأنحاء الدولة، 
طلبات  ا����س���ت���ق���ب���ال  ي����ب����داأ  ح���ي���ث 
ال�ساعة  ال��رن��ام��ج   يف  الت�سجيل 
الثانية  ���س��ب��اح��اً، وح��ت��ى  ال��ث��ام��ن��ة 
ظهراً خالل اأيام الدوام الر�سمي.

�سروط  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  واأ���س��ارت 
الت�سجيل يف الرنامج توجب على 
املتقدمني اأن يكونوا من مواطني 
الإم�������ارات، مم��ن مل ي�سبق  دول����ة 
ل  واأن  احل���ج،  فري�سة  اأداء  ل��ه��م 
واأن  40 عاماً،  اأعمارهم عن  تقل 
املحدود،  الدخل  ذوي  من  يكونوا 
ال�سحية  ب���ال���ق���درة  وي��ت��م��ت��ع��ون 
احلج،  م��ن��ا���س��ك  لأداء  وال��ب��دن��ي��ة 
ف�ساًل عن  �سرورة توفري حمرم 
اأعمارهن  تقل  ال��الت��ي  لل�سيدات 

���س��ورة م��ن��ه��ا، و����س���ورة م��ن جواز 
�سورة  م��ع  املفعول  ���س��اري  ال�سفر 
م��ن ال��رق��م امل���وح���د، و����س���ورة من 
خ��ال���س��ة ال��ق��ي��د، و����س���ه���ادة راتب 
حديثة للموظفني اأو املتقاعدين.

وب��ه��ذا ال�����س��دد اأك���د ���س��ع��ادة حمد 
�سامل بن كردو�ص العامري املدير 
ال��ع��ام مل��وؤ���س�����س��ة زاي���د ب��ن �سلطان 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
والإن�سانية، اأن املوؤ�س�سة ومبتابعة 
دوؤوب��ة من �سمو ال�سيخ نهيان بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص جمل�ص اأمناء 
موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
والإن�سانية،  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
زايد  بن  ال�سيخ عمر  �سمو  واأخيه 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
العام م�سرية  الأمناء،توا�سل هذا 

الدخل  ذوي  م���ن  ال���دول���ة  خ����ارج 
امل��ح��دود وغ���ري ال��ق��ادري��ن، وذلك 
ال��دول��ة يف  ���س��ف��ارات  بالتعاون م��ع 

جميع اأنحاء العامل«.
اإج����م����ايل  اأن  ب����ال����ذك����ر  وج�����دي�����ر 
من  امل�ستفيدين  امل��واط��ن��ني  ع���دد 

والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ال��روؤي��ة  م��ع 
للموؤ�س�سة«.

املوؤ�س�سة  »تقوم  �سعادته:  واأ�ساف 
على  �سنوياً  ح��اج   1000 ب��اإي��ف��اد 
من  ح���اج   600 ن��ف��ق��ت��ه��ا، م��ن��ه��م 
ال���دول���ة، و400 ح���اج من  داخ���ل 

ال��رن��ام��ج م��ن��ذ ان��ط��الق��ه وحتى 
 8 ب��ل��غ   ،2018 امل���ا����س���ي  ال���ع���ام 
اآلف و938 مواطناً، فيما و�سل 
اأنفقتها  ال���ت���ي  امل���ب���ال���غ  اإج����م����ايل 
للحج  زاي��د  برنامج  على  املوؤ�س�سة 
داخل الدولة 200 مليون درهم.

»م�ساندة« ت�سيد 510 فلل للمو�طنني يف م�سروعي �سويحان و�ل�ساد ب� 1.3 مليار درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي للخدمات العامة »م�ساندة« عن مبا�سرتها العمل يف  ك�سفت �سركة 
واللذين  العني  مدينة  يف  الواقعني  ال�سكنيني  وال�ساد  �سويحان  م�سروعي 
يت�سمنان بناء 510 فلل للمواطنني على م�ساحة تقارب 2.1 مليون مرت 

مربع بتكلفة تقدر ب� 1.3 مليار درهم.
وقال املهند�ص اأحمد مبارك املزروعي مدير م�ساريع منطقة العني بالإنابة 
على  حر�سها  اإط��ار  يف  امل�ساريع  ه��ذه  تنفذ  ال�سركة  ان  »م�ساندة«  �سركة  يف 
جت�سيد روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
ال�ستقرار  وت��اأم��ني  للمواطنني  ال��ك��رمي  العي�ص  توفري  نحو  اهلل«،  »حفظه 
يعزز  مبا  للمواطنني،  الإ�سكانية  اخل��دم��ات  اأف�سل  وتقدمي  لهم،  الأ���س��ري 
من ا�ستقرار الفرد واملجتمع، وي�سهم يف الرتقاء بامل�ستوى املعي�سي لالأ�سرة 
التنمية  اأب��وظ��ب��ي يف جم��ال  اأه����داف خطة  ج��ان��ب حتقيق  اإىل  الإم��ارات��ي��ة، 

الجتماعية. واأ�سار اإىل اأن هذه امل�ساريع حتظى بالهتمام واملتابعة الدوؤوبة 
من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
املواطنني  اإ�سكان  اأن  امل��زروع��ي  وب��ني  امل�سلحة.  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
وتوفري احلياة الكرمية ي�سكالن اأولوية رئي�سية على اأجندة التنمية ال�ساملة 
يف اإمارة اأبوظبي وذلك اإدراكاً من القيادة الر�سيدة للدولة �سرورة ان�سجام 
التي  والقت�سادية  الجتماعية  التطورات  مع  للمواطنني  املعي�سي  الواقع 
ت�سهدها الإمارة، اإ�سافة اإىل �سرورة و�سول مكت�سبات التنمية اإىل خمتلف 
فئات و�سرائح املجتمع. واأكد اأن تنفيذ م�سروعي �سويحان وال�ساد ال�سكنيني 
ياأتي يف اإطار حر�ص واهتمام حكومة اأبوظبي بتطوير منظومة كبرية من 
امل�ساريع الإ�سكانية يف مدينة العني مبا يلبي احتياجات وطموحات املواطنني 
ال�ستقرار  لتحقيق  ح��دي��ث��ة  خ��دم��ي��ة  وم��راف��ق  م�ساكن  ع��ل��ى  احل�����س��ول  يف 
الجتماعي املن�سود، وفقا لتوجيهات القيادة العليا الر�سيدة واإميانها املطلق 
ال�ستقرار  اأ�سا�ص  ال�سكن  واأن  الإماراتي  الإن�سان  احلقيقية هي  الرثوة  باأن 

اإىل  امل��زروع��ي  ولفت  املواطنة.  لالأ�سرة  والقت�سادي  والجتماعي  النف�سي 
اأن »م�ساندة« حتر�ص على اإجناز كافة اأعمال م�سروعي اإ�سكان املواطنني يف 
201 هكتار وفقاً  اأكرث من  البالغة م�ساحتهما  ال�سكنيني  وال�ساد  �سويحان 
للخطة املتبعة ومبا يتما�سى مع اأف�سل املعايري واملوا�سفات العاملية، ف�ساًل 
املعتمدة مبا يوفر  البيئية  ال�ستدامة وفقا لالأنظمة  ب�سروط  اللتزام  عن 
ا�ستهالك الطاقة واملياه. واأو�سح املزروعي اأن م�سروع ال�ساد ال�سكني الواقع 
يف مدينة العني يت�سمن بناء 306 فلل للمواطنني و3 م�ساجد، و4 اأرا�ٍص 
م�ساحات  اأر���ص  قطعة   14 جانب  اإىل  وغريها،  وجمتمعية  جتارية  ملرافق 
مفتوحة للحدائق، بالإ�سافة اإىل تنفيذ اأعمال الطرق البنية التحتية وذلك 
مليون   1.24 ت��ق��ارب  م�ساحة  ع��ل��ى  دره���م  م��ل��ي��ون   792.6 تبلغ  بتكلفة 
يف مدينة  اأي�����س��اً  ال��واق��ع  ال�سكني  �سويحان  م�����س��روع  اإن  وق���ال  م��رب��ع.  م��رت 
العني يت�سمن بناء 204 فلل �سكنية وم�سجدين و3 اأرا�ٍص ملرافق جتارية 
وجمتمعية وغريها، بالإ�سافة اإىل اأعمال الطرق والبنية التحتية وذلك على 

520.4 مليون درهم.  األف مرت مربع بتكلفة تبلغ   800 م�ساحة تتجاوز 
اإىل   2025 من  امل�سروعني  يف  ال�سكنية  للوحدة  الأر���ص  م�ساحة  وت��رتاوح 
 521.1 اإىل   505.1 من  للوحدة  البناء  وم�ساحة  مربعاً،  مرتاً   2061
الفلل،  الرتاثي واحلديث على  الطابع  امل�سروع  يغلب على  كما  مرت مربع، 
حيث تتاألف كل فيال من: جمل�ص رجال ،جمل�ص ن�ساء ، �سالة طعام ، �سالة 
معي�سة ، �سالة معي�سة عائلية ، 5 غرف نوم ، مطبخ ،خمزن ،غرفة غ�سيل 

مالب�ص ،غرفة خادمة بحمامها ، �سكن �سائق ، 4 مواقف �سيارات.
واأ�ساف املزروعي اأن ال�سركة تنفذ كافة اأعمال البنية التحتية للم�سروعني 
من ات�سالت و�سرف �سحي وت�سريف مياه الأمطار واأعمال املياه والكهرباء 
والتو�سيل  غاز  كهرباء وحمطة  �سبكة  واإن�ساء  كهرباء  مع حمطات حتويل 
اخلدمية،  املرافق  من  عدد  اإن�ساء  امل�سروع  يت�سمن  كما  القائمة،  بال�سبكات 
وم�سطحات  مفتوحة  وم�ساحات  ومتنزهات  حدائق  على  ي�ستمل  وخمططاً 

خ�سراء.

�سر�كة بني ور�سة حكومة 
دبي وكلية حممد بن ر��سد 

لالإد�رة �حلكومية
•• دبي-وام:

لالإدارة  را�سد  بن  حممد  “كلية  مع  وقعت “ور�سة حكومة دبي” اتفاقية 
احلكومية” لإعداد برنامج القيادات التنفيذية وذلك بهدف توحيد اجلهود 
امل�سرتكة لتعزيز ال�ستثمار الأمثل يف القيادات احلكومية وحتقيق اأهداف 

روؤية الإمارات 2021.
امل�ساركني  لتدريب  ال��ق��ي��ادات  اإع���داد  برنامج  تنفيذ  التفاقية  وتت�سمن 
املر�سحني للرنامج بهدف دعم م�سرية التميز احلكومي يف دولة الإمارات 
التعليمية  الرامج  امل�ستقبل من خالل منظومة متكاملة من  قادة  وبناء 

والتدريبية والأبحاث والدرا�سات.
2019- ثمانية حماور رئي�سة تهدف اإىل   2018 وي�سم الرنامج لعام 
تطوير مهارات املوظفني �سمن الفئتني القيادية والإ�سرافية وتعزيز قدرة 
مهارات  وتطوير  فعالة،  �سيا�سات  واعتماد  الور�سة  يف  احلكومية  الإدارة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  التناف�سية  م�ستوى  ورف���ع  التحديات  م��واج��ه��ة  يف  امل��وظ��ف��ني 
مبا  العمل  فريق  وتوجيه  الآخ��ري��ن  على  للتاأثري  القائد  املوظف  تدريب 

يحقق النتائج املرجوة.
حكومة  “ور�سة  ل�  التنفيذي  املدير  املطيوعي  �سلطان  حميد  �سعادة  وق��ال 
را�سد لالإدارة  بن  كلية حممد  فاعلة مع  �سراكة  التفاقية متثل  دبي” اإن 
امل�ستقبل متا�سيا  ت�ساهم يف �سنع  ب�سرية موؤهلة  ك��وادر  لإع��داد  احلكومية 
رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  روؤي��ة  مع 
القيادات  اإع��داد  “رعاه اهلل” يف  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�ص جمل�ص  الدولة 
العمل يف اجلهات  اأطر  وتطوير  الوطنية  والكفاءات  الكوادر  ق��درات  وبناء 
ودفع  امل�ستقبل  حكومة  بناء  يف  احلكومية  التوجهات  لتواكب  احلكومية 

م�سرية التنمية لتحقيق اأهداف روؤية الإمارات 2021.
واأكد اأهمية تاأ�سي�ص �سراكات فاعلة مع اجلهات احلكومية املختلفة بهدف 
دعم القيادات التنفيذية املواطنة وت�سجيع احلوار والتوا�سل بني القيادات 
اأف�سل  على  والط��الع  اخل��رات  وتبادل  للتوا�سل  تفاعلية  بيئة  وتطوير 
املمار�سات يف جمال القيادة والإدارة وحتقيق الأهداف امل�ستقبلية حلكومة 

دبي.
وقال �سعادة الدكتور علي بن �سباع املري الرئي�ص التنفيذي لكلية حممد 
اإن ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع ور�سة حكومة  بن را�سد لالإدارة احلكومية 
املال  راأ���ص  وك��ف��اءات  ق��درات  ال�ستثمار يف  توؤ�س�ص ملرحلة جديدة من  دب��ي 
الر�سيدة  القيادة  ين�سجم مع توجيهات  الإم��ارة مبا  الب�سري احلكومي يف 
بيئة  تهيئة  خ��الل  م��ن  احلكومي  القطاع  يف  العمل  مبنظومة  ب��الرت��ق��اء 
حا�سنة لالبتكار ومتكني القيادات وتطوير قدراتها لتنفيذ مهامهم على 

اأكمل وجه مبا ي�سمن رفع م�ستوى كفاءة العمل احلكومي.
ال�سراكة  ه��ذه  ث��م��رة  ه��و  ال���ذي  التنفيذية  ال��ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  اأن  واأ���س��اف 
ال�سرتاتيجية ميثل خطوة جديدة على طريق بناء قدرات قادة امل�ستقبل 
وفق منهجية علمية قائمة على اأف�سل املمار�سات يف تعزيز مهارات التفكري 
ال�سرتاتيجي وقيادة التغيري وا�ست�سراف امل�ستقبل وتر�سيخ ثقافة الإبداع 
وتزويد الكفاءات الوطنية مبجموعة من املهارات التي توؤهلهم لقيادة دفة 

العمل احلكومي نحو امل�ستقبل.

للتعاون يف املجال الإن�ساين 

»�أبوظبي لالإعالم« و»هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي« توقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم وهيئة  وق��ع��ت 
مذكرة  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
التعاون  اأط����ر  ل��ت��ح��دي��د  ت��ف��اه��م، 
املجال  يف  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  الثنائي 
الإعالمي وال�ستفادة  و  الإن�ساين 
م��ن اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا كل 
ذات  امل�����ج�����الت  ���س��ت��ى  م��ن��ه��م��ا يف 

الهتمام امل�سرتك. 
وقع املذكرة )اخلمي�ص 31 يناير( 
اأب��و ظبي  الهيئة من جانب  مبقر 
بن  علي  الدكتور  �سعادة  لالإعالم 
متيم املدير العام، فيما وقعها من 
الدكتور  ���س��ع��ادة  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
حم��م��د ع��ت��ي��ق ال��ف��الح��ي الأم����ني 
من  ع���دد  بح�سور  للهيئة،  ال��ع��ام 
الإدارات  وم����دي����ري  امل�������س���وؤول���ني 

واملوظفني لدى اجلانبني.
و�سيعمل الطرفان مبوجب املذكرة 
يف  ت�سهم  التي  الآليات  و�سع  على 
واأه��داف وحمالت  اأن�سطة  تغطية 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
الإن�����س��ان��ي��ة واخل��ريي��ة ك��ج��زء من 
م�����س��رية وع���ط���اء دول����ة الإم������ارات 
ال�سعيدين  على  املتحدة  العربية 
املحلي والإقليمي وال��دويل، حيث 

برنامج  اإن���ت���اج  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��ع��اون��ان 
للعر�ص  اإن�ساين  درام��ي  وم�سل�سل 
و«نا�سونال  »اأبوظبي«  قناتي  على 
اإنتاج  ج��ان��ب  اإىل  ج��ي��وغ��راف��ي��ك«، 
اإن�������س���ان���ي���ة على  اأف�������الم  وع����ر�����ص 
املرئية  لالإعالم  اأبوظبي  من�سات 

والرقمية.  
�سيتعاون  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
ال��ط��رف��ان م���ن خ���الل امل���ذك���رة يف 
والبحوث  ال����درا�����س����ات  جم������الت 
ك���ف���اءة وتطوير  ل��رف��ع  والآل����ي����ات 
املرافقة  الإع���الم���ي���ة  اخل����دم����ات 
من  املقدمة  الإن�سانية  للخدمات 
الأق�����ل �سعفاً  ل��ل��ف��ئ��ات  ال��ط��رف��ني 
احتياجاً،  الأك����رث  ول��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 
دولة  اي�����س��ال ج��ه��ود  اإىل  اإ���س��اف��ة 
واخلريية  الإن�����س��ان��ي��ة  الإم�������ارات 
حملياً ودولياً، ويف توثيق واأر�سفة 
الإن�سانية  امل�������س���اع���دات  وت����اأري����خ 
بالطرق  ل��ل��م��ح��ت��اج��ني  امل���ق���دم���ة 

العلمية.  
وبهذا ال�سدد، قال �سعادة الدكتور 
اأبوظبي  عام  بن متيم مدير  علي 
ل�������الإع�������الم: »ت���ن�������س���ج���م م����ذك����رة 
م�ستهدفات  م���ع  ه����ذه  ال��ت��ف��اه��م 
اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم ال��رام��ي��ة اإىل 
ع���ل���ى خمتلف  ال�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط 

وجميع  وامل��وؤ���س�����س��ات  الهيئات  م��ع 
اإن  قطاعات املجتمع املحلي، وقال 
�سموه يوجه دائما بتعزيز عالقات 
مكونات  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
ل��ل��دف��ع مب�سرية  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي اإىل 
الرامج  وتطوير  وترقية  الأم���ام 
التنموية  وامل�����س��اري��ع  الإن�����س��ان��ي��ة 
وال�سرائح  ال��ف��ئ��ات  ت���خ���دم  ال���ت���ي 
الهيئة  خ���دم���ات  م���ن  امل�����س��ت��ه��دف��ة 

حمليا وخارجيا.
الهيئة  اأن  ال���ف���الح���ي  واأو������س�����ح 
���س��راك��ة متينة  ب��ع��الق��ات  ت��رت��ب��ط 
م����ع امل���وؤ����س�������س���ات الإع����الم����ي����ة يف 
�سركة  راأ�����س����ه����ا  وع���ل���ى  ال�����دول�����ة، 
ال�سريك  ل������الإع������الم  اأب����وظ����ب����ي 
ال����س���رتات���ي���ج���ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة خ���الل 
اأكملت  التي  الإن�سانية  م�سريتها 
البذل  م��ن  ع��ام��ا   36 الآن  ح��ت��ى 
والعطاء، معربا عن �سكر وتقدير 
اأبو  ل�سركة  للهيئة  العليا  الإدارة 
ظبي لالإعالم على دعمها الدائم 
امل�ستمرة  الإع��الم��ي��ة  وم�ساندتها 
الإماراتي  الأحمر  الهالل  جلهود 

الإن�سانية والتنموية.
واأ�ساف » يف ظل الواقع الإن�ساين 
والتحديات  ح��ول��ن��ا  م��ن  ال�����س��ائ��د 

اجل����ه����ود الإن�������س���ان���ي���ة واخل���ريي���ة 
لدولة الإمارات، ودورها الإن�ساين 
امل�ست�سعفني  م��ع��ان��اة  تخفيف  يف 
وامل���ح���ت���اج���ني ح����ول ال����ع����امل، مبا 
قائمة  الريادية يف  ير�سخ مكانتها 
للم�ساعدات  املانحة  ال���دول  اأك��ر 

الإمنائية والإن�سانية«.
واأ�������س������اف: »ح���ر����س���ت اأب���وظ���ب���ي 
التغطية  ت���وف���ري  ع��ل��ى  ل���الإع���الم 
امل����ت����م����ي����زة جل����م����ي����ع الأن���������س����ط����ة 
بالعمل  امل��رت��ب��ط��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
اخل���������ريي والإن�������������س������اين ل����دول����ة 
املذكرة  ه���ذه  وُت�����س��ه��م  الإم�������ارات، 
يف ال���س��ت��ف��ادة م���ن خ����رات هيئة 
هذا  يف  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
املحتوى  ل��ت��ط��وي��ر  وذل����ك  امل���ج���ال 
روؤية  ي��رز  ال��ذي  واملبتكر  املتنوع 
ال��ق��ي��ادة واإجن�������ازات ال���دول���ة على 

ال�سعيد الإن�ساين«. 
عتيق  حم����م����د  ال�����دك�����ت�����ور  اأك���������د 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���ف���الح���ي 
ال���ه���الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي اأن 
الهيئة بقيادة �سمو ال�سيخ حمدان 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الهيئة  رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف 
حت����ر�����ص ع����ل����ى ن�������س���ج �����س����راك����ات 
الإن�ساين  املجال  يف  وبناءة  هادفة 

يرز  الأقاليم  من  ع��دد  يف  املاثلة 
اأه����م  م����ن  ك����واح����د  الإع��������الم  دور 
العوامل و الأدوات التي متكنا من 
بلوغ غاياتنا وحتقيق تطلعاتنا على 
ال�ساحة الإن�سانية، ومبا اإننا نعي�ص 
الف�ساء  و  الإع�����الم  ع�����س��ر  ال��ي��وم 
املفتوح يجب علينا ال�ستفادة من 
و�سائله باأق�سى درجة ، فهو الذي 
تتوافق  ب�سورة  لالآخرين  يقدمنا 
مع نبل مقا�سدنا وعظمة اأهدافنا 
وحيوية ر�سالتنا ، وهو اأي�سا دليلنا 
املجتمعات  يف  ال�����س��ع��ف  مل���واط���ن 
اإىل  للو�سول  وم��ر���س��دن��ا  اله�سة، 
الفارين  امل�����س��ردي��ن  و  امل��ح��ت��اج��ني 
الكوارث، ويف  و  النزاعات  بوؤر  من 
الكثري من الأحيان يكون لو�سائل 
ت�سليط  يف  ال�سبق  ق�سب  الإع��الم 
الق�سايا  من  العديد  على  ال�سوء 
الإن�سانية التي توؤرق امل�ست�سعفني 

من �سعوب العامل«.
واأك����د اأم���ني ع���ام ال��ه��الل الأحمر 
اأن توافق ال��روؤى والأه��داف حدت 
بالهيئة و�سركة اأبو ظبي لالإعالم 
لتعزيز �سراكتهما من خالل توقيع 
التعاون  وت����اأط����ري  امل����ذك����رة  ه����ذه 
يف  التن�سيق  م��ن  امل��زي��د  لتحقيق 
التي  املجتمعية  امل�سوؤولية  جم��ال 

تاأتي يف مقدمة اهتمام اجلانبني، 
وقال اإن املذكرة تعتر نقلة نوعية 
يف عالقات الطرفني، ومن �ساأنها 
اأرح��ب لل�سراكة  اأن تفتح جم��الت 
الإن�سانية واملجتمعية، م�سددا على 
اأن الهيئة لن تدخر و�سعا يف �سبيل 
حتقيق غاياتها واإنزال بنودها على 
ار�ص الواقع، واأ�ساف » اإننا نتطلع 
من خالل هذا التعاون اإىل حتقيق 
دولة  مل�سرية  املكت�سبات  من  املزيد 
يف  والتنموية  الإن�سانية  الإم��ارات 

املجالت كافة.
اإىل  تهدف  امل��ذك��رة  اأن  اإىل  وي�سار 
ت�سهيل تبادل املعلومات واخلرات 
تطوير  ويف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
م�سرتكة  ع���م���ل  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ت��خ��دم ك��ال ال��ط��رف��ني، اإىل جانب 
برامج  يف  امل�������س���رتك���ة  امل�������س���ارك���ة 
والإن�ساين  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف 
املحلية  وامل��ع��ار���ص  الفعاليات  ويف 
ع�����ن عقد  ف���������س����اًل  وال������دول������ي������ة، 
واملحا�سرات  وال��ن��دوات  ال����دورات 
والور�ص وبرامج التدريب املتعلقة 
والتعليمية  الإن�سانية  باملوا�سيع 
التي  وتلك  والتوعوية  والتاأهيلية 
وفعالية  اأداء  حت�سني  يف  ت�ساعد 

الكوادر العاملة. 

•• اأبوظبي-وام:

 « امل�����س��رتك  ال��ع��م��اين  الإم���ارات���ي  التمرين  ال��ي��وم  ينطلق 
ت��ع��اون 2 » وي�ستمر حتى 14 ف��راي��ر احل��ايل وذل��ك يف 
واملعلومات  اخل���رات  وت��ب��ادل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اإط���ار 
امل�سرتكة  التمارين  اإط��ار  يف  التمرين  وياأتي  الع�سكرية. 
و�سمن  ال�سقيقة  ع��م��ان  و�سلطنة  الإم������ارات  دول���ة  ب��ني 
التعاون اخلليجي امل�سرتك وتعزيز الإمكانيات الع�سكرية 
املتميزة  التاريخية  العالقة  على  وي��وؤك��د  للم�ساركني.. 
را�سخة  اأ�س�ص  وفق  قامت  والتي  ال�سقيقني  البلدين  بني 
امل�سرتك  اخلليجي  والتقارب  اللحمة  مفهوم  ولتكري�ص 
القتالية  والقدرة  امليدانية  اخلرات  من  املزيد  لكت�ساب 

القائم  امل�����س��رتك  والتن�سيق  ال��دف��اع��ي  ال��ت��ع��اون  اإط���ار  يف 
و�سلطنة عمان.  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  ب��ني 
وحتقق هذه التمارين جناحا لفتا من خالل التدريبات 
والدرو�ص النظرية والتطبيقية التي ت�سهدها خا�سة واأنها 
لتعزيز  البلدين  يف  الع�سكرية  القيادات  من  بدعم  تاأتي 
الإمكانيات الع�سكرية والقدرات الفنية لالأفراد امل�ساركني 
فيها اإ�سافة اإىل تعزيز املهارات الفردية واجلماعية وفقا 
ويهدف  الع�سكري.  التدريب  يف  احلديثة  للم�ستجدات 
مترين » تعاون 2 » اإىل ال�ستفادة من خرات اجلانبني يف 
جمال النظريات والتكتيكات الع�سكرية احلديثة املكت�سبة 
اأجراها كل جانب  التي  والتدريبات  التمارين  من خالل 

خالل ال�سنوات املا�سية.

»تعاون 2« مترين ع�سكري م�سرتك بني �لإمار�ت و�سلطنة عمان
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اأخبـار الإمـارات

 2018 �خليمة  ر�أ�س  ب�سرطة  �لآليات  ترخي�س  تنجزها  معاملة  �ألف   74
••  راأ�س اخليمة – الفجر:

للعمليات  العامة  ب����الإدارة  وال�سائقني  الآل��ي��ات  ترخي�ص  اإدارة  اأجن���زت 
74.326 معاملة  راأ�ص اخليمة نحو  العامة ل�سرطة  بالقيادة  املركزية 
وزارة  اإ�سرتاتيجية  لتحقيق  البالغ  حر�سها  اإط��ار  يف  وذل��ك   2018 يف 
لأف�سل  وفقاً  الإداري���ة  اخل��دم��ات  تقدمي  �سمان  اإىل  الهادفة  الداخلية 
معايري اجلودة والكفاءة وال�سفافية  وحتقيقاً لر�سا املتعاملني واإ�سعادهم 
عن اخلدمات واملعامالت املرورية التي تقدمها مبا يخدم العمل الأمني 

بالإمارة .

واأو�سح العقيد عادل علي الغي�ص مدير اإدارة ترخي�ص الآليات وال�سائقني 
ب�سرطة راأ�ص اخليمة اأن الإدارة تعاملت مع 65076 معاملة من خالل 
ق�سم ترخي�ص الآليات عر التطبيقات الذكية ، فيما تعاملت مع 9250 
 ، الذكية  التطبيقات  عر  ال�سائقني  ترخي�ص  ق�سم  خ��الل  من  معاملة 
واأ�سار باأنه مت توفري نحو 6 مراكز تقدمي خدمة فح�ص النظر بالإمارة 
النحو  على  املتعاملني  جلمهور  ممكنة  خدمة  واأ���س��رع  اأف�سل  لتقدمي 
الثقيل  الفني  للفح�ص  حمطة  اإن�ساء  مت  اأن��ه  اإىل  بالإ�سافة   ، املطلوب 
– ت�سجيل  للمركبات اخلفيفة  اإ�سايف  مبوا�سفات عالية ومركز فح�ص 
، ومت تطوير عملية تدريب وفح�ص ال�سائقني واإن�ساء مركز متخ�س�ص 

بهذا ال�ساأن وهو مركز بواحل�سا لل�سياقة .
2018 من  الإدارة قد جنحت خ��الل  ب��اأن  الغي�ص  ع��ادل  العقيد  وق��ال 
عك�ص  مم��ا  املعامالت  اإجن���از  ونوعية  حجم  يف  ملحوظ  ارت��ف��اع  ت�سجيل 
اأن  ، كما  العمالء عن م�ستوى و�سرعة الإجن��از  ذلك على م�ستوى ر�سا 
الإدارة قد اجتهت نحو مواكبة امل�ستجدات والتكنولوجيا عر ا�ستحداث 
يف  وفعال  كبري  وب�سكل  اأ�سهمت  التي  الذكية  التطبيقات  عر  خدماتها 
�سرعة اإجناز معامالت املراجعني دون تاأخري اأو انتظار لفرتات طويلة اأو 
العناء باحل�سور ملراكز اخلدمة وقلل من �سغط املراجعني على املراكز 

وقد لقى ذلك جناحاً باهراً وتفاعاًل كبرياً من اجلمهور .

واأ�سار باأنه مت التعامل مع كافة املعامالت من قبل العاملني من �سباط 
جت�سيداً  العلماء  خدمة  يف  التميز  معايري  وف��ق  عالية  بكفاءة  واأف����راد 
لإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز ثقة اجلمهور بفاعلية 
اخلدمات املقدمة ، موؤكداً باأن الإدارة بف�سل دعم وتوجيهات اللواء علي 
بن علوان النعيمي القائد العام جنحت يف تو�سيع قائمة خدماتها عر 
لها  ك��ان  والتي  الإم���ارة  م�ستوى  على  اخل��دم��ات  من  العديد  ا�ستحداث 
الأثر الوا�سح يف ح�سول الإدارة على تقييم 4 جنوم من برنامج الإمارات 
املو�سوعة  الإ�سرتاتيجية  للخطة  ارتكازاً  املتميزة  احلكومية  للخدمات 

والتي هدفت اإىل تب�سيط الإجراءات.

ويل عهد ر�أ�س �خليمة يح�سر ماأدبة غد�ء حممد رقيط �آل علي
•• راأ�س اخليمة -وام:

راأ�ص  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
رقيط  اأحمد  �سعادة حممد  اأقامها  التي  الغداء  ماأدبة  ام�ص  اخليمة ظهر 
اآل علي مدير عام الدائرة اخلا�سة ل�ساحب ال�سمو حاكم راأ�ص اخليمة يف 

منزله مبنطقة الرفاعة يف راأ�ص اخليمة تكرميا ل�سموه .
ورحب حممد رقيط بزيارة �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي، مثمنا 
ت�سريف �سموه لهم وتلبيته الكرمي�ة لهذه الدعوة التي تعر عن نهج اأ�سيل 
ومتوارث يف التوا�سل بني القيادة مع اأبناء القبائل يف مناطق الإمارة، راجيا 

اهلل العلي القدير اأن يدمي على �سموه دوام ال�سحة وال�سعادة.
اإدارة  مدير  القا�سمي  �سقر  بن  جمال  بن  �سلطان  ال�سيخ   .. املاأدبة  ح�سر 
بن  اأرحمة  وال�سيخ  اخليمة  براأ�ص  الأم��ريي  ال��دي��وان  يف  املواطنني  �سوؤون 
عهد  ويل  �سمو  ملكتب  الإع��الم��ي  الق�سم  مدير  القا�سمي  خالد  ب��ن  �سعود 
راأ���ص اخليمة وال�سيخ حممد بن �سعود بن خالد القا�سمي وعدد من كبار 

امل�سوؤولني واأعيان وجهاء البالد وال�سخ�سيات ورجال الأعمال واملدعوين.

ربع قرن و�ملوؤ�س�سة �لحتادية لل�سباب تبحثان �سبل �لتعاون 
�مل�سرتك لالرتقاء بو�قع �ل�سباب �لإمار�تي

وقرينته  ال�سارقة،  حاكم  الأع��ل��ى 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة ربع 
قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين يف 
املناخ  تفعيل كافة اجلهود وتوفري 
القادة  م��ن  جيل  لتن�سئة  املنا�سب 
والعلوم  والثقافة  القت�ساد  ورواد 
وال��ف��ن��ون، فم�سرية احل�����س��ارة هي 
على  ق���ادرة  اأج��ي��ال  تربية  م�سرية 
وانتماءها  وج��وده��ا  ع��ن  التعبري 
بالفعل املبدع وباملنجزات على كافة 
تكون ملخرجات  اأن  وناأمل  ال�سعد، 
الإيجابي  الأث�����ر  الج���ت���م���اع  ه����ذا 
واأن  الإم��ارات��ي  ال�سباب  واق��ع  على 
اإماراتنا  روؤي����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�سهم 
التنموية،  ودولتنا ودعم م�ساعيها 
املعرفة  جم��ت��م��ع  ب���ن���اء  وحت����دي����داً 
واقت�ساد املعرفة التي ت�سكل املوارد 
وعماد  اأ�سا�سهما  املوؤهلة  الب�سرية 

جناحهما”. 
وه���دف الج��ت��م��اع، ال���ذي ُع��ق��د يف 
مقر �سجايا فتيات ال�سارقة التابعة 

ل�سناعة القادة واملبتكرين، ممثاًل 
ب�سعادة نورة النومان، واإرم مظهري 
وال�سيخة  ك���رم،  ب��ن  ورمي  ع��ل��وي، 

عائ�سة بنت خالد القا�سمي. 
ق���ال���ت معايل  امل���ن���ا����س���ب���ة  وب����ه����ذه 
وزيرة  امل��زروع��ي،  �سهيل  بنت  �سما 
ال�����س��ب��اب، رئي�ص  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة 
الحتادية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص 
بنموذج  دائ���م���اً  “نعتز  ل��ل�����س��ب��اب: 
العمل ال�سبابي يف الدولة، والقائم 
املوؤ�س�سة  ب����ني  ال�������س���راك���ة  ع���ل���ى 
وخمتلف  ل���ل�������س���ب���اب  الحت������ادي������ة 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة يف 
باأف�سل  اخل����روج  ب��ه��دف  ال���دول���ة، 
امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي تخدم 
�سباب الإم��ارات وتعمل على �سقل 
وال�ستثمار  ومهاراتهم،  مواهبهم 

يف طاقاتهم”.
ج���ه���ود قرينة  امل����زروع����ي  وث��م��ن��ت 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي، رئ��ي�����س��ة م��وؤ���س�����س��ة ربع 

•• ال�شارقة-الفجر:

ب��ن��ت �سهيل  ���س��م��ا  م���ع���ايل  اأك������دت 
ال��دول��ة ل�سوؤون  امل��زروع��ي، وزي���رة 
اإدارة  جم��ل�����ص  رئ���ي�������ص  ال�������س���ب���اب، 
لل�سباب،  الحت�����ادي�����ة  امل���وؤ����س�������س���ة 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار يف راأ����ص 
باملواهب  والرت��ق��اء  الب�سري  امل��ال 
ثقافة  وتعزيز  ال�سابة،  وال��ق��درات 

جيل  لتن�سئة  والإب�������داع،  ال���ري���ادة 
ويخدم  الإم���������ارات  روؤي������ة  ي��ح��ق��ق 
ويعزز  للدولة  العامة  التوجهات 
خارطة  ع��ل��ى  امل��ت��م��ي��زة  م��ك��ان��ت��ه��ا 

العامل. 
املوؤ�س�سة  اجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
معايل  برئا�سة  لل�سباب  الحتادية 
���س��م��ا ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل امل����زروع����ي، مع 
قرن  رب��ع  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ص 

واملبتكرين،  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن 
والتفاعل  ال�سباب  دعم وخدمة  يف 
معهم دائماً ليكونوا قادة امل�ستقبل 
وق����دوات ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة، من 
خ���الل م��ا ت��ق��وم ب��ه م��وؤ���س�����س��ة ربع 
قرن من مبادراٍت وم�ساريع خاّلقة 
الإمارات،  �سباب  خلدمة  ومبتكرة 
وتفعيل دورهم ك�سريحة مهمة يف 

املجتمع الإماراتي. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���س��ع��ادة نورة 
التنفيذي  املكتب  رئي�ص  النومان، 
ال�������س���ي���خ���ة ج�����واه�����ر بنت  ل�������س���م���و 
جمل�ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
“نتطّلع  قرن:  ربع  موؤ�س�سة  اأمناء 
م����ن خ�����الل ه�����ذا الج����ت����م����اع اإىل 
املوؤ�س�سات  ب��ني  ال�����س��راك��ات  ت��ع��زي��ز 
بتنمية  امل��خ��ت�����س��ة  الج���ت���م���اع���ي���ة 
ورع��اي��ة م��واه��ب وق���درات ال�سباب 
ال�����دول�����ة، وذل����ك  وال���ي���اف���ع���ني يف 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة  ت��رج��م��ًة 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
املجل�ص  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 

ال�سارقة والإمارات الأخرى، بهدف 
الالزم  ال��دع��م  وت��وف��ري  متكينهم 
امل�ستقبلية  ل��ل��روؤي��ة  حتقيًقا  ل��ه��م 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
املوؤ�س�سي،  التكامل  تعزيز  وبهدف 
بتقدمي  قرن  ربع  موؤ�س�سة  �ستقوم 
ال�سارقة  مل��ج��ل�����ص  ال�����الزم  ال���دع���م 
املوؤ�س�سة  جم��ال�����ص  اأح���د  لل�سباب، 
الحت�����ادي�����ة ل��ل�����س��ب��اب وذل������ك من 
ل�سناع  اأ����س���وات���ه���م  ن���ق���ل  خ�����الل 
ال��ق��رار يف الإم����ارة، مم��ا ي��ع��ّزز من 
للم�ساركة  الإم��ارات��ي  ال�سباب  دور 
الجتماعية  امل��ح��اف��ل  خم��ت��ل��ف  يف 

اأ�س�ص  ملوؤ�س�سة ربع قرن، اإىل و�سع 
و�سملت  املوؤ�س�ستتني،  بني  للتعاون 
بناء  اإم���ك���ان���ي���ة  ب���ح���ث  احل���������وارات 
املوؤ�س�سات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  ج�����س��ور 
املعنية بال�سباب يف خمتلف اإمارات 
الدولة بهدف تعزيز تكامل العمل 
باخلدمات  والرت����ق����اء  امل��وؤ���س�����س��ي 
وامل�����ب�����ادرات امل���ق���دم���ة ل��ل�����س��ب��اب يف 
وال�سحة  كالتعليم  اجلوانب  كافة 
واملعرفة.  وال��ع��ائ��ل��ة  وال���ري���ا����س���ة 
على  املوؤ�س�سات  هذه  �ستعمل  حيث 
تطويرية  ومبادرات  م�ساريع  عدة 
اإم����ارة  يف  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة  ت�ستهدف 

اإىل جانب ذلك،  املحلية والعاملية. 
ن��اق�����س��ت امل��وؤ���س�����س��ت��ني ع�������دًدا من 
اخلدمات الأخرى الالزمة لعملية 
والبتكار  الإب���������داع  ف���ك���ري  دع�����م 
ل�����دى ال�������س���ب���اب الإم������ارات������ي، مما 
الإمارات  دولة  قيادة  يوؤكد حر�ص 
العربية املتحدة واهتمامها الكبري 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  بت�سهيل 
امل�ستهدفة،  ل��ف��ئ��ات��ه��ا  امل��وؤ���س�����س��ات 
علمي  م�ستقبل  اإىل  بهم  و���س��وًل 
وم��ه��ن��ي، ح��اف��ل ب���اإجن���ازات ترتقي 
حملًيا  مكانتهم  م��ن  وت��ع��زز  ب��ه��م 

وعاملًيا.

حممد بن ر��سد يزور مد�ئن �سالح �لتاريخية وجبل �لفيل يف حمافظة �لعال �ل�سعودية
•• دبي-وام:

اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
ال�سيخ  ���س��م��و  ي��راف��ق��ه   ، »رع�����اه اهلل«  دب���ي  ح��اك��م 
اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  حمدان بن حممد بن 
دبي ظهر ام�ص »مدائن �سالح« الرتاثية الواقعة 
ال�سعودية  العربية  باململكة  ال��ُع��ال  حمافظة  يف 
ال�سياحي  اأه��م مناطق اجل��ذب  اأح��د  والتي ت�سكل 
مهمة  تراثية  قيمة  من  به  تتمتع  مبا  اململكة  يف 

ومكانة تاريخية كبرية.
وت��ع��ّرف ���س��م��وه خ���الل ال���زي���ارة ع��ل��ى اأه���م معامل 
باأنها  تو�سف  التي  التاريخية  املدينة  ومكونات 
ع�سرات  م��ن  ت�سم  مب��ا  املفتوح«  »املتحف  مبثابة 
�سرح  اإىل  وا�ستمع  ال�سخمة،  التاريخية  املقابر 
ح����ول ت���اري���خ »م����دائ����ن ����س���ال���ح« ال���ت���ي مت اإع�����ادة 
لتن�سم   ،2012 العام  يف  اجلمهور  اأم��ام  فتحها 
كمعلم  اململكة  يف  ال�سياحي  اجل��ذب  مكونات  اإىل 
مهمة  زمنية  حقبة  تفا�سيل  يروي  بارز  تاريخي 
املوقع  ه��ذا  عر  ح�سارات  من  عليها  تعاقب  مبا 
للرتاث  واأهمية  قيمة  من  له  يرمز  مبا  الأث���ري 

الإن�ساين ب�سفة عامة.
�سكة حديد احلجاز  �سموه كذلك،  زي��ارة  و�سملت 
1900م  ال��ع��ام  يف  اإن�����س��اوؤه��ا  مت  التي  التاريخية 

الثاين،  عبداحلميد  العثماين  ال�سلطان  عهد  يف 
ب���ني دم�����س��ق، وعمان،  ت���رب���ط  وك���ان���ت رح��الت��ه��ا 
املنورة،  واملدينة  والعال،  �سالح،  ومدائن  وتبوك، 
ن��ق��ل قوافل  وا���س��ت��خ��دم��ت ق��ط��ارات��ه��ا ق���دمي���اً يف 
الع�سكرية  واملعدات  اجلنود  اإىل  اإ�سافة  احلجيج، 

للتو�سع يف بالد ال�سام واحلجاز واليمن.
كما زار �سموه »جبل الفيل« وهو عبارة عن كتله 
من  20كم  بعد  على  تقع  الفيل،  ت�سبه  �سخرية 

 50 الأر����ص  ع��ن  ارتفاعها  يبلغ  العال  حمافظة 
مرتاً، واأخذت هذا ال�سكل بفعل الرياح عر اآلف 
ال�سياحية  امل���زارات  من  اليوم  واأ�سحت  ال�سنني، 
الريا�سات  م���ن حم��ب��ي  ال�����زوار  ي��ق�����س��ده��ا  ال��ت��ي 
اأ�سبحت  ك��م��ا  اجل��ب��ال،  ومت�سلقي  ال�����س��ح��راوي��ة 
ال�سحراوية  ال�سياحية  الفعاليات  لإقامة  مقراً 

و�سباقات اخليل.
و اأعرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 

الطموحة  امل�ستقبلية  للروؤية  تقديره  مكتوم عن 
واجلهود التنموية احلثيثة التي ت�سهدها اململكة 
بقيادة وتوجيهات خادم احلرمني ال�سريفني امللك 
اململكة  م��ل��ك  ���س��ع��ود  اآل  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن  �سلمان 
ال�����س��ع��ودي��ة، وم��ت��اب��ع��ة ���س��اح��ب ال�سمو  ال��ع��رب��ي��ة 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  بن  الأم��ري حممد  امللكي 
اآل �سعود، ويل العهد نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء 
بروؤية  �سموه  م�سيداً  ال�����س��ع��ودي،  ال��دف��اع   وزي���ر 

اململكة يف اجتاه ت�سجيع قطاع ال�سياحة والرتاث 
�سمن  ال�ساأن  ه��ذا  يف  املبذولة  واجل��ه��ود  الوطني 
�سيا�سة التنويع القت�سادي الذي تنتهجها اململكة 
لتحقيقها  ت�سعى  التي  ال�سرتاتيجية  والأه��داف 
للقطاع يف �سوء »روؤية 2030« مبا ر�سدته من 
وتنموية مهمة �سمن خمتلف  اأه��داف تطويرية 

القطاعات.
تقدمه  ال��ذي  الرائد  النموذج  على  �سموه  واأثنى 

تقدمي  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الفريدة  املكانة  اإىل  اإ�سافة  مميز،  �سياحي  منتج 
ال�سياحة  جم����ال  يف  امل��م��ل��ك��ة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
املقد�سة  امل��واق��ع  اأط��ه��ر  حتت�سن  كونها  الدينية 
امل�سلمني ممثلة يف  ل��دى  الإط���الق  واأه��م��ه��ا على 
ال�سياحية  الأجندة  اإذ يعزز  ال�سريفني،  احلرمني 
الأث���ري���ة والرتاثية  امل��ن��اط��ق  ان��ت�����س��ار  ال�����س��ع��ودي��ة 
 2030 روؤي��ة  تاأكيد  مع  اململكة،  رب��وع  يف  املهمة 
والعربي  الوطني  ال���رتاث  م��واق��ع  اإح��ي��اء  اأهمية 
والإ�سالمي والقدمي بو�سفها �ساهداً على الإرث 
املنطقة  ل��ه��ذه  املميز  وامل��وق��ع  ال��ع��ري��ق  ال�سعودي 
من �سبه اجلزيرة العربية على خارطة احل�سارة 

الإن�سانية.
وك��ان��ت »م��دي��ن��ة احَل���َج���ر« اأو م��دائ��ن ���س��ال��ح قد 
والرتبية  للعلوم  املتحدة  الأمم  منظمة  اأعلنتها 
والثقافة يف العام 2008 موقعاً للرتاث العاملي، 
كاأول موقع يف ال�سعودية ين�سم اإىل قائمة مواقع 
موقعاً  قدمياً  املدينة  احتلت  اإذ  العاملي،  ال��رتاث 
جنوب  ي��رب��ط  ال���ذي  ال��ط��ري��ق  على  ا�سرتاتيجياً 
ال�سام  وب��الد  الرافدين  ببالد  العربية  اجل��زي��رة 
وم�سر، وت�سم العديد من املواقع الأثرية املهمة، 
من  ال��ع��دي��د  خّلفت  ح�����س��ارات  عليها  تعاقبت  اإذ 
هذه  تاريخ  ت��روي  التي  املهمة  الأث��ري��ة  ال�سواهد 

املنطقة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

وق��ع��ت اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���س��م��ي��ة ودائ����رة 
ال�سوؤون الإ�سالمية بال�سارقة مذكرة 
توطيد  بهدف  اجلانبني  ب��ني  تفاهم 
املوؤ�س�سات  ب����ني  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 
جميع  يف  امل�����س��رتك��ة  الأه�������داف  ذات 
املجالت. جرت مرا�سم التوقيع مبقر 
ب�ساحية  الإ�سالمية  ال�����س��وؤون  دائ���رة 
ال��رح��م��ان��ي��ة ح��ي��ث وق��ع��ه��ا م��ن جانب 
الدكتور  الأ�ستاذ  القا�سمية  اجلامعة 
ر����س���ادة ���س��امل م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ومن 
�سعادة  الإ���س��الم��ي��ة  ال�����س��وؤون  ج��ان��ب 
ال�سبو�سي  ي��ع��روف  خليفة  ع��ب��داهلل 
م���دي���ر ال����دائ����رة ب��ح�����س��ور ع����دد من 
امل�������س���وؤول���ني م����ن اجل���ه���ت���ني. وت���اأت���ي 
توطيد  ب����ه����دف  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة 
اجلانبني  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
الرامج  ودعم  املعرفة  تبادل  وتعزيز 
ال��ع��ل��م��ي وخدمة  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ل��م��ي��ة 
املجتمع من خالل الرامج الدعوية 
املذكرة  ون�ست  امل�سرتكة.  والتوعوية 
ع���ل���ى ت�����ب�����ادل زي����������ارات امل�������س���وؤول���ني 
والإدارية  التدري�سية  الهيئة  واأع�ساء 
املحا�سرات  لإل���ق���اء  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
وال��ن��دوات وت��ب��ادل اخل���رات واإج���راء 

امل�سرتكة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث  ون�����س��ر 
وامل�ساركة  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
وت�سمنت  وال���ن���دوات.  امل���وؤمت���رات  يف 
لتنمية  م�سرتكة  تدريبية  ور�ٍص  عقد 
يف  القا�سمية  اجلامعة  طلبة  مهارات 
واخلطابة  والتالوة  جمالت احلفظ 
والإجازات العلمية والقراآنية واإتاحة 
ال�سوؤون  اأن�سطة  يف  الطلبة  م�ساركة 
الإ�سالمية وح�سور الدورات العلمية 
وال���درو����ص ال��دي��ن��ي��ة وامل�����س��ارك��ة فيها 
وك���ذل���ك اإم��ك��ان��ي��ة اإي���ف���اد ط���الب من 
ال��ط��رف��ني ل��ال���س��ت��ف��ادة م��ن اخلرات 
تاأهيلهم  بهدف  طرف  كل  لدى  التي 
ورفع كفاءاتهم. وقال �سعادة الدكتور 
مع  التفاقية  توقيع  اإن  �سامل  ر���س��اد 
دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية تاأتي تنفيذا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�سو 
ورئي�ص  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����ص 
ب�سرورة  ال����ك����رمي  ال�����ق�����راآن  جم���م���ع 
الأهداف  ذات  املوؤ�س�سات  بني  التعاون 
واأ�سار   . املجالت  جميع  يف  امل�سرتكة 
اإىل  ت��ه��دف  امل���ذك���رة  ان  ���س��ع��ادت��ه اىل 
حتديد املبادئ الأ�سا�سية للتعاون بني 
اجلانبني والتي ميكن تو�سيعها لحقاً 

التفاقية  ل���ه���ذه  م���الح���ق  مب���وج���ب 
حتدد امل�ساريع والرام�ج التي تتوافق 
واأولوياتهما  اجلانبني  اهتمامات  مع 
مع  ي��ت��ع��ار���ص  اأو  ي���ت���داخ���ل  ل  ومب����ا 
ال����ل����وائ����ح والأن����ظ����م����ة امل��ت��ب��ع��ة لدى 
العمل  مي��ن��ع  ول  ال��ط��رف��ني  م���ن  اأي 
تعاونات  اأي  اإج����راء  الت��ف��اق��ي��ة  ب��ه��ذه 
اأخ��رى من قبل الطرفني من جهات 
اأخرى ول ينح�سر عليه.  وموؤ�س�سات 
واأو�سح �سعادته اأن اجلامعة القا�سمية 
حت���ر����ص ع���ل���ى ال���ت���وا����س���ل م����ع كافة 
الدوائر والهيئات احلكومية يف الدولة 
ال�سوؤون  ال�سلة خا�سة مع دائرة  ذات 
الإ�سالمية فاجلامعة حتتوي على دار 
املخطوطات الإ�سالمية وكلية القراآن 
والدرا�سات  ال�سريعة  وكلية  ال��ك��رمي 

الإ���س��الم��ي��ة وت��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز يف 
والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  براجمها  بناء 
�سعادة  اأك���د  جانبه  م��ن  وال��ت��دري��ب��ي��ة. 
ال�سبو�سي  ي��ع��روف  خليفة  ع��ب��داهلل 
اأهمية هذه التفاقية يف تعزيز تبادل 
اجلهود  وتن�سيق  وامل��ع��ارف  اخل���رات 
واجلامعة  ال����دائ����رة  ب���ني  امل�����س��رتك��ة 
الكوادر  وتن�سئة  لتاأهيل  القا�سمية 
الدعوية لدى الطرفني وفق الرامج 
بتعزيز  الكفيلة  والأكادميية  العلمية 
املنهج الو�سطي. واأ�ساد ال�سبو�سي مبا 
ت�سمنته مذكرة التفاهم من جمالت 
ل��ل��ت��ع��اون ب���ني اجل���ان���ب���ن مب���ا يكفل 
يف  واجلامعة  ال��دائ��رة  ر�سالة  حتقيق 
امل��ج��ت��م��ع ت��رج��م��ة ل��ت��وج��ي��ه��ات وروئ 

�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة.

•• دبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية راعى 
الأمريكية  للجامعة  دره��م  األ��ف   300 بقيمة  ترعا  اخلريية  مكتوم  اآل  هيئة 
بال�سارقة لدعم طالب اجلامعة وم�ساريعهم وذلك يف اإطار حر�ص �سموه على 
دعم اأبنائه الطلبة والطالبات باجلامعة وغريها من اجلامعات والكليات. وقام 
�سعادة مريزا ال�سايغ مدير مكتب �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم ع�سو 
جمل�ص اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية بت�سليم الدكتور بيون كريت�سف -الرئي�ص 
اجلامعة  بني  ال�سرتاتيجية  بالعالقة  ..منوها  الترع  �سيك  للجامعة  الأعلى 
الأمريكية بال�سارقة وجامعة اآل مكتوم للتعليم العايل با�سكتلندا حيث ت�سارك 
التعددية  لرنامج  وال�سيفية  ال�ستوية  ال��دورات  يف  ال�سارقة  اأمريكية  طالبات 

بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  تنظمها  والتي  القيادة  وم��ه��ارات  الثقافية 
را�سد اآل مكتوم لدعم مهارات وقدرات بناته الطالبات لتمكينهن من اأن ي�سبحن 
والتقدير  ال�سكر  عن  كريت�سف  الدكتور  اع��رب  جانبه  من  امل�ستقبل.  قياديات 
ل�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم على هذا الدعم لطالب اجلامعة مما 
اجلامعة  حر�ص  اإىل  ..م�سريا  والأك��ادمي��ي  العلمي  التح�سيل  على  ي�ساعدهم 
على العالقة اجليدة مع جامعة اآل مكتوم للتعليم العايل وامل�ساركة يف برنامج 
ال�سيخ  ل�سمو  الثاقبة  الروؤية  يعك�ص  الذي  القيادة  ومهارات  الثقافية  التعددية 
حمدان بن را�سد اآل مكتوم واهتمامه ورعايته لبناته الطالبات. من جانب اآخر 
وقع �سعادة مريزا ال�سايغ ع�سو جمل�ص اأمناء هيئة اآل مكتوم اخلريية والدكتور 
دعم  لتقدمي  اخلريية  مكتوم  اآل  وهيئة  اجلامعة  بني  اتفاقية  كريت�سف  بيون 

الهيئة ملدة خم�ص �سنني.

حمد�ن بن ر��سد يدعم �جلامعة �لأمريكية بال�سارقة

•• اأبوظبي-الفجر:

القبي�سي  ب���در  ���س��ي��ف  ���س��ع��ادة  ت�����س��ّل��م 
اأبوظبي  مدينة  لبلدية  العام  املدير 
�سهادة امل�ستوى النموذجي يف تطبيق 
جمال  يف   ISO26000 اإر���س��ادات 
امل�سوؤولية املجتمعية، حيث تعد بلدية 
اأبوظبي الأوىل على م�ستوى  مدينة 
على  حت�سل  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  حكومة 
ه��ذه امل��رت��ب��ة امل��م��ي��زة يف ه��ذا املجال، 
وال���ث���ان���ي���ة ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة، 
وبالتزامن مع هذا الإجن��از ح�سدت 
 MVO8000 ���س��ه��ادة  ال��ب��ل��دي��ة 
امل���������س����وؤول����ي����ة  ال����ع����امل����ي����ة يف جم�������ال 
املجتمعية. جاء ذلك خالل ا�ستقبال 
مدينة  لبلدية  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ���س��ع��ادة 
اأبوظبي ال�سيد “فيلهيلم هيدبريج” 
 QMS(  ل�������س���رك���ة ال����ع����ام  امل����دي����ر 
العاملية  ال�����س��رك��ة   )GLOBAL
امل��ان��ح��ة ل��ل�����س��ه��ادة يف م��ك��ت��ب��ه، حيث 
ا�ستمع اإىل نبذة عن مميزات ومعايري 
العرتاف العاملي بتميز بلدية مدينة 
التي  واملقدمات  وامل�سوغات  اأبوظبي 

هاتني  على  للح�سول  البلدية  اأّهلت 
ال�سهادتني العامليتني. من جانبه اأكد 
�سعادة �سيف بدر القبي�سي املدير العام 
ح�سول  اأن  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  لبلدية 
ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى ه���ذي���ن الع���رتاف���ني 
العامليني جاء ثمرة لت�سافر اجلهود، 
التطويرية  وامل�ساريع  ول��الإجن��ازات 
املجتمع  خ������دم������ات  جم����������الت  يف 
والهتمام  الج��ت��م��اع��ي،  وال��ت��ك��ام��ل 
وبيئة  وال�سالمة  وال�سحة  بالبيئة 
ال���ع���م���ل، و���س��ع��ي��ه��ا ن���ح���و الرت����ق����اء 
ب���اخل���دم���ات وامل���ع���اي���ري و����س���وًل اإىل 
م��رات��ب ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��ع��د كافة. 
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأو����س���ح 
خ���الل م�سريتها  ح��ر���س��ت  اأب��وظ��ب��ي 
على تعزيز براجمها و�سيا�ساتها ول 
املجتمعية،  ال�سراكة  جمال  يف  �سيما 
والهتمام  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
اأن  م�سرياً  وال�����س��رك��اء،  العمل  ببيئة 
البلدي   النظام  يحفز  الإجن���از  ه��ذا 
قيم  تعزيز  جم��ال  يف  قدماً  للم�سي 
ودع����م م�سرية  اأب���وظ���ب���ي  احل���ي���اة يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة والرت���ق���اء بها 

اأبوظبي  ل�سرتاتيجية حكومة  وفقاً 
وحتقيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وخ��ط��ط��ه��ا 
م��ك��ان��ة م��ت��ق��دم��ة ب���ني اأف�����س��ل املدن 
ال���ع���امل���ي���ة، وت���وط���ي���د ال�������س���راك���ة مع 
القيم  غ��ر���ص  يف  ل��الإ���س��ه��ام  املجتمع، 
اأّهل  ال��ذي  الأم��ر  البناءة  املجتمعية 
بهذه  للظفر  فعلي  ب�سكل  ال��ب��ل��دي��ة 
اجلوائز املتميزة يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية. وجتري البلدية با�ستمرار 
تقييما لدورها فيما يتعلق بامل�سوؤولية 
ومقارنته  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
والعاملية،  املحلية  املمار�سات  باأف�سل 
ملعاجلتها  الالزمة  التدابري  واتخاذ 
وفقاً خلطة حمددة، ويف هذا الإطار 
عملت البلدية على حتديد اأولوياتها 
ال�سرتاتيجية.    خططها  وت��ط��وي��ر 
واملتعاملني مت  املجتمع  فعلى �سعيد 
خدمات  “ ت��ق��دمي  الأول���وي���ة:  اإدراج 
وامل��ت��ع��ام��ل��ني مب���ا يعزز  ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي حاليا 
وم�ستقبال “. وعلى �سعيد ال�سركاء، 
و���س��ع��ت ال��ب��ل��دي��ة اإط����ار ع��م��ل يهدف 
وال�سركاء من  امل��وردي��ن  اإ���س��راك  اإىل 

خالل  م��ن  وغ��ريه��ا  حكومية  جهات 
مع  التكاملية  الإدارة   “ الأول���وي���ة: 
واأ�سحاب  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
الداخلي،  ال�سعيد  وعلى  العالقة”، 
قدرات  “ ب��ن��اء  الأول���وي���ة:  اإدراج  مت 
ويف  الب�سرية”.  امل�������وارد  وك����ف����اءات 
ال�ستدامة  وحت��ق��ي��ق  ال��ن��م��و  جم���ال 
ملدينة اأبوظبي من ناحية التخطيط 
اإدراج  مت  ف���ق���د  امل�������س���ت���دام  وال���ب���ن���اء 
التنمية  ����س���م���ان   “ الأول�������وي�������ات: 
العمرانية امل�ستدامة مبا يتما�سى مع 
�سيا�سة وتوجهات الإمارة” و” اإدارة 
التحتية  للبنية  امل�ستمر  التح�سني 
بالإ�سافة  البلدي”  النظام  واأ���س��ول 
اإىل تن�سيق اجلهود مع كافة املعنيني 
م��ن خالل  اخل��ط��ط  ه���ذه  تنفيذ  يف 
عمليات  تن�سيق  الأولوية”  اإدراج 
والبنية  ال��ب��ل��دي��ة  الأ�����س����ول  اإدارة 
يتما�سى  مبا  عالية  بجودة  التحتية 
الإمارة«.  يف  العمراين  التطوير  مع 
التي  احلا�سمة  العوامل  اأه��م  من  اإن 
مفاهيم  ت��ط��ب��ي��ق  جن���اح  وراء  ك��ان��ت 

امل�سوؤولية املجتمعية ما يلي:

دع�����م احل���ك���وم���ة ع����ر ت��ب��ن��ي��ه��ا ه���ذا 
ال�سرتاتيجية  خططها  يف  امل��ف��ه��وم 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  وت��وج��ي��ه��ات��ه��ا 
بتح�ّس�ص احتياجات املجتمع، والنفتاح 
وال�سفافّية، وال�سعي لالرتقاء بالأداء 
والإميان باأن الإن�سان حمور التنمية. 
دعم الإدارة العليا ومتابعتها التنفيذ 
وم�ساركتها يف الجتماعات مثال ذلك 
م���ب���ادرة زي������ارات امل��ج��ال�����ص ال��ت��ي من 
خاللها تهدف اىل لقاء اأفراد املجتمع 
ومتطلباتهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  مل��ع��رف��ة 
والوقوف على ال�سكاوى والقرتاحات 
املقدمة من قبل املجتمع. ربط املفهوم 
البلدية  اأعمال  بوظائف  ا�سرتاتيجياً 
وخدماتها.   تطوير قنوات الت�سال 
م���ع ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني من 
امل�سرتكة  العمل  ف��رق  ت�سكيل  خ��الل 

لتنفيذ الفعاليات املجتمعية.
 

ISO26000 موا�سفة 
 ISO26000 م��وا���س��ف��ة  ت��وف��ر 
طبيعة  وذات  من�سجمة  اإر�����س����ادات 
ت�����س��م��ل: مفاهيم  ع��امل��ي��ة خم��ت�����س��ة 

مت�سلة  وت����ع����ري����ف����ات  و�������س������روط 
خلفية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ب���امل�������س���وؤول���ي���ة 
امل�سوؤولية  وخ�سائ�ص  واجت��اه��ات، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، م����ب����ادئ ومم���ار����س���ات 
املجتمعية،  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة  خم��ت�����س��ة 
خمت�سة  رئي�سية  وق�سايا  موا�سيع 
تكامل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ب���امل�������س���وؤول���ي���ة 
امل�سوؤول  ال�سلوك  وتطوير  وتنفيذ 
املوؤ�س�سة،  م�ستوى  على  جمتمعياً 
ت��اأث��ريه��ا م��ن خالل  ن��ط��اق  و�سمن 
���س��ي��ا���س��ات��ه��ا ومم��ار���س��ات��ه��ا، حتديد 
املواد  ن�سر  معهم،  والعمل  ال�سركاء 
وغريها  والأداء  ب��الل��ت��زام  املتعلقة 
مبوا�سفة  املخت�سة  املعلومات  م��ن 
توفر  وال�����ت�����ي   ISO26000
امل�سوؤولية  م��ف��ه��وم  ح���ول  اإر����س���ادات 

املجتمعية.

8000MVO سهادة� 
لإدارة  ن���ظ���ام  ه���و   MVO8000
من  م�ستحدث  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
هي  غ��ل��وب��ال   )QMS( اإ�����ص  اإم  ك��ي��و 
اأع��م��ال ع��امل��ي م�سوؤول  ل��ن��ظ��ام  م��ب��ادرة 
معايري  لو�سع  امل��ت��زاي��د  الطلب  تلبي 
امل�سوؤولية  جمال  يف  ال�سهادات  اإ�سدار 
 MVO8000 املجتمعية. يتبع نظام
القواعد  م��ن  م�ستمدا  �سامال  اأ�سلوبا 
الثالث لال�ستدامة: الأ�سخا�ص، الكرة 
الأر�سية، والأرباح – ُوتظهر ل�سركائك 
تقوم  ال��ت��ي  الأع���م���ال  ب���اأن  وللمجتمع 
وا�ستباقية،  للمحا�سبة،  خا�سعة  بها 

وواعية. 

8000MVO اأهمية �سهادة 
متزايد  وب�����س��ك��ل  ال�������س���رك���اء  ي��ب��ح��ث 
خا�سعة  املوؤ�س�سة  اأن  يفيد  دل��ي��ل  ع��ن 
واأنها  ب��ال��ث��ق��ة،  وج��دي��رة  للمحا�سبة، 
موؤ�س�سة ا�ستباقية، ، ويظهر احل�سول 
للعامل   MVO8000 �سهادة  على 
التوقعات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 
املعرتف بها عامليا يف جمال امل�سوؤولية 
املجتمعية جديرة بهذا العرتاف، كما 
تعد مبثابة دليل على اللتزام مب�ستوى 
من الأعمال امل�سوؤولة، وتتجاوز مفهوم 
القانونية،  للمتطلبات  الأدن���ى  احل��د 
وت��ظ��ه��ر ال��ت��زام��ا ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى هذه 
امل��ع��اي��ري وب�����س��ك��ل م��ت��وا���س��ل يف اإط����ار 

ا�سرتاتيجيتها العامة.

تاأكيدا لدورها يف تر�سيخ قيم امل�سوؤولية املجتمعية

بلدية مدينة �أبوظبي حت�سل على جائزة �لدليل �لإر�سادي 
�ملجتمعية للم�سوؤولية   MVO8000 و   ISO26000

»�ملعا�سات«: �سرف 
�مل�ستحقات �لتقاعدية 
يوم 27 من كل �سهر 

خالل 2019
•• اأبوظبي-وام:

للمعا�سات  العامة  الهيئة  اأعلنت 
وال��ت��اأم��ي��ن��ي��ات الج��ت��م��اع��ي��ة عن 
املعا�سات  ���س��رف  م��واع��ي��د  ت��ق��دمي 
ال��ت��ق��اع��دي��ة خ���الل ال��ع��ام اجلاري 
ال���������س����اب����ع  ي���������وم  اإىل   2019
بدًل من  �سهر  والع�سرين من كل 
بالإ�سافة  وال��ع�����س��ري��ن،  ال��ت��ا���س��ع 
ل��ت��ق��دمي م��واع��ي��د ���س��رف �سهري 
ال�ساد�ص  اإىل  ودي�سمر  �سبتمر 
والع�سرين، و�سهري اأبريل ويوليو 
وال��ع�����س��ري��ن، حيث  اخل��ام�����ص  اإىل 
ي���واف���ق ال�����س��اب��ع وال���ع�������س���رون من 
اأياُم عطالٍت  هذه الأ�سهر الأربعة 

ر�سمية.
مواعيد  ت���ق���دمي  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال�سرف ياأتي ا�ستجابة من الهيئة 
اأبدوا  ال���ذي  املتقاعدين  لطلبات 
تلبي  ب��ح��ي��ث  ت��ق��دمي��ه��ا  رغ���ب���ة يف 
لالأ�سرة،  امل��ع��ي�����س��ي��ة  الل���ت���زام���ات 
اللتزامات  مواعيد  مع  وتتوافق 
ال���ت���ي ع��ل��ى امل��ت��ق��اع��د ال���وف���اء بها 
�سهريا. واأكدت الهيئة اأنها تتطلع 
اخل���دم���ات  اأف�������س���ل  ت���ق���دمي  اإىل 
بالن�سبة للمتقاعدين وامل�ستحقني 
وك����اف����ة ال���ف���ئ���ات امل�����س��ت��ف��ي��دة مبا 
املمار�سات،  اأف�����س��ل  م���ع  ي��ت��واف��ق 
م�سرية اإىل اأن الهيئة تبنت مبادرة 
م���واع���ي���د �سرف  ع����ن  ل����الإع����الن 
املعا�سات ب�سكل دوري بحيث مّتكن 
اأولوياتهم  ترتيب  املتقاعدين من 

وفق مواعيد ال�سرف.

•• دبي -وام:

العامة  القيادة  يف  ال�ستدامة  فريق  اأع�ساء  اختتم 
اتفاقية  حفل  فعاليات  يف  م�ساركته  دب��ي  ل�سرطة 
الأمم املتحدة املعنية بالتغري املناخي والهادفة اإىل 
تكرمي املبادرات وامل�ساريع املبتكرة من خمتلف اأنحاء 
العامل والتي تقدم حلول بيئية م�ستدامة للت�سدي 
اأول  امل���الزم  الفريق  �سم  املناخي.  التغري  لظاهرة 

وال�سالمة  ال�سحة  تنفيذي  بن متيم،  مانع خليفة 
العامة، واملالزم اأول حممد اأحمد املن�سوري، خبري 
م�����س��اع��د، وامل��ه��ن��د���ص م���رمي ���س��الح ال��دي��ن املعني، 
ح�سر  كما  ال�ستدامة.  ���س��وؤون  يف  رئي�سي  تنفيذي 
العاملية  الأف����راد  قمة  منها  م��وؤمت��رات  ع��دة  ال��وف��د 
دور  تناق�ص  والتي  الالئق  الجتماعي  العمل  وقمة 
واخلا�سة  احلكومية  ب��ال��دوائ��ر  املتمثل  املجتمعات 
واملوؤ�س�سات التعليمية يف اإ�سراك عامة اأفراد املجتمع 

لطرح احللول وقيا�ص اأثرها يف عملية التنمية.
وكانت منظمة الأمم املتحدة منحت دولة الإمارات، 
ممثلة بالقيادة العامة ل�سرطة دبي، يف عام 2017 
“ جائزة الأمم املتحدة للحلول املناخية ب�ساأن تغري 
عن   ،“ ك��رب��ون  ب��ال  “منظمة  ف��ئ��ة  ع��ن  املناخ”، 
بون  مدينة  يف  وذل��ك  كربون«  بال  »�سرطة  م�سروع 
املوقعة على  الأملانية على هام�ص موؤمتر الأط��راف 

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ.

•• دبي -وام :

اأ�سدرتها  التي  الهمم  اأ�سحاب  بطاقات  ع��دد  بلغ 
 19 وزارة تنمية املجتمع حتى نهاية العام املا�سي 
األفا و811 بطاقة  األفا و453 بطاقة بواقع 11 
للمواطنني و7 الآف و642 بطاقة للمقيمني من 
الهمم  اأ�سحاب  ن�سيب  ك��ان   . اجلن�سيات  خمتلف 
للذكور  ���س��در  فيما  ب��ط��اق��ة   7028 الإن�����اث  م��ن 
12425 بطاقة اأ�سحاب همم على م�ستوى الدولة 
اأن مت رف��ع فئات الإع��اق��ة التي ت�ستحق  وذل��ك بعد 
املعتمدة   6 ال���  عن  عو�سا  فئات   10 اإىل  البطاقة 
من  امل�ستفيدين  قائمة  اأبوظبي  وت�سدرت   . �سابقا 
الهمم حيث  اأ�سحاب  بطاقات  لهم  اأ�سدرت  الذين 
دبي  ثم  بطاقة   2193 وللعني  بطاقة   4790 ب� 
 3917 ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  ت��ل��ت��ه��ا  ب��ط��اق��ة   4161

بطاقة اأما اإمارة راأ�ص اخليمة فقد اأ�سدرت الوزارة 
 1320 و  فيها  الهمم  لأ�سحاب  بطاقة   1594
اأ�سدرت  ال��ع��دد  ه��ذا  م��ن  اإم���ارة عجمان وقريبا  يف 
1145 بطاقة واأخريا  اإم��ارة الفجرية  ال��وزارة يف 
يف اإمارة اإمارة اأم القيوين مت اإ�سدار 333 بطاقة 
�سليمان  ب��ن  وف��اء حمد  واأك���دت  الهمم.  لأ���س��ح��اب 
مديرة اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم يف وزارة 
تنمية املجتمع اأنه بالإ�سافة اإىل اخلدمات املتعددة 
امل�����س��ت��ف��ي��دون م���ن بطاقات  ال���ت���ي ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا 
وراء  م��ن  ت�ستهدف  ال����وزارة  ف���اإن  الهمم  اأ���س��ح��اب 
دقيقة  بيانات  قاعدة  بناء  البطاقات  ه��ذه  اإ���س��دار 
وذلك من حيث التوزيع اجلغرايف لأ�سحاب الهمم 
وغري  �سكنهم  واأم��اك��ن  واأعمالهم  اإعاقتهم  واأن���واع 
وتقدم  حالتهم  تتبع  يف  تفيد  متغريات  من  ذل��ك 
م�����س��دراً غ��ن��ي��اً ب��امل��ع��ل��وم��ات ت��ع��زز ج��ه��ود خمططي 

الرامج وو�سع ال�سيا�سات املالئمة لأ�سحاب الهمم 
يف الدولة الأمر الذي ي�سّهل عملية البحث عن اأي 
لهم  املقدمة  تطوير اخلدمات  �ساأنها  معلومة من 
البيانات  وخ�سو�سية  املعلومات  �سرية  �سمان  مع 
اإىل  واأ����س���ارت  عنهم.  ي��ن��وب  م��ن  اأو  منهم  امل��ق��دم��ة 
اأن امل��ادة رقم 35 من القانون الحت��ادي رقم 29 
ل�سنة 2006 يف �ساأن حقوق املعاقني املعدل بقانون 
احتادي رقم 14 ل�سنة 2009 ن�ست على اأنه “ ل 
اإعاقتهم  عن  اإثبات  اأي  الهمم  اأ�سحاب  من  يطلب 
�سوى البطاقة التي ت�سدرها الوزارة يف هذا ال�ساأن 
“ ولذا فاإن البطاقة تعتر امل�ستند الر�سمي الوحيد 
احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  يف  الإع���اق���ة  لإث��ب��ات 
الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة واخل���ا����س���ة وك���ذل���ك خ���ارج 
اإ�سدار  اإىل  عمدت  ال���وزارة  اأن  واأو�سحت  ال��دول��ة. 
الهمم  اأ�سحاب  على  ت�سهيال  اإلكرتونيا  البطاقة 

واأولياء اأمورهم واملوؤ�س�سات العاملة معهم اإذ يقوم 
اأ�سحاب الهمم اأو من ينوب عنهم بتعبئة البيانات 
اإىل  البطاقة  ت�سله  ث��م  وم��ن  وامل��رف��ق��ات  املطلوبة 
اأقرب نقطة من مكان �سكنه يف حال انطباق �سروط 
البطاقة عليه. ولفتت اإىل اأن وزارة تنمية املجتمع 
اأ�سحاب  بطاقة  اإ�سدار  �سنوات على  داأب��ت منذ  قد 
ال�سمعية  ال��ذه��ن��ي��ة  ل��الإع��اق��ات اجل�����س��دي��ة  ال��ه��م��م 
زيادة  و�سيتم  املتعددة  والإع��اق��ة  التوحد  الب�سرية 
فئات الإعاقة التي يتم اإ�سدار بطاقات لها و�سوًل 
اإ�سافة  مت  اأن  بعد  الإع��اق��ة  م��ن  اأن����واع  ع�سرة  اإىل 
ق�سور  ال��ت��وا���س��ل  ا���س��ط��راب��ات  النف�سية  الإع���اق���ة 
الإعاقة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���زائ���دة  واحل���رك���ة  الن��ت��ب��اه 
ومرّكبة  فريدة  كاإعاقة  معا  والب�سرية  ال�سمعية 
التي تختلف  والتاأهيلية  لها احتياجاتها الرتبوية 
فيما  لوحدها  الب�سرية  اأو  لوحدها  ال�سمعية  عن 

واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  حلاملها  البطاقة  تتيح 
ت�����س��ه��ي��الت وخ���دم���ات جم��ان��ي��ة ع���دي���دة م��ب��ي��ن��ة اأن 
الوحيدة  البيانات  قاعدة  مبثابة  تعتر  البطاقة 

لفئات اأ�سحاب الهمم يف الدولة.
وتوفر البطاقة للم�ستفيدين العديد من اخلدمات 
ت�سمل خ�سومات من �سركتي ات�سالت ودو وكذلك 
اإع��ف��اء م��ن ر���س��وم »���س��ال��ك« ملعظم الإع���اق���ات فيما 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  ف��ئ��ات  جلميع  ن��ول  بطاقة  ت��ق��دم 
ترخي�ص  يخ�ص  م��ا  يف  حاملها  ال��ب��ط��اق��ة  ومت��ن��ح 
الهيئة  وتتيح  ال�����س��ي��ارات.  م��واق��ف  بطاقة  املركبة 
الحتادية للهوية واجلن�سية جلميع فئات اأ�سحاب 
ال��ه��م��م جت��دي��د جم���اين ل��ل��ه��وي��ة وت��اأم��ي��ن��اً �سحياً 
فئات  جلميع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  م��ن 
الإع��اق��ة م��ن غ��ري امل��واط��ن��ني وت��اأم��ي��ن��اً �سحياً من 
املقيمني  للمواطنني  اجلامعي  ال�سارقة  م�ست�سفى 

بع�ص  م��ن  اإع��ف��اء  البطاقة  تتيح  كما  ال�سارقة.  يف 
اإذ يتم  الر�سوم واخلدمات من قبل بع�ص اجلهات 
على �سبيل املثال اإعفاء حامل البطاقة واثنني من 
امل��راف��ق��ني م��ن دف��ع ر���س��وم ال��دخ��ول اإىل احلدائق 
العامة يف دبي ومدينة الطفل و�سفاري دبي وبرواز 
وم�ساعدة  ت�سهيالت  اإىل  بالإ�سافة  وغ��ريه��ا  دب��ي 
ت�سمل  كما  الإعاقة  تتالءم مع طبيعة  املطارات  يف 
على  واحل�سول  لهم  خم�س�سة  مواقف  ا�ستخدام 
من  ل��ه��م  ال���الزم���ة  وال��ط��ب��ي��ة  امل�����س��اع��دة  الأدوات 
لحتياجاتهم  تبعاً  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة 
الهمم  اأ�سحاب  وتاأهيل  رعاية  مبراكز  واللتحاق 
الإعاقة  لنوع  تبعاً  املجتمع  تنمية  ل���وزارة  التابعة 
ف�����س��ال ع���ن ج���ه���ود ح��ث��ي��ث��ة لإ����س���اف���ة امل���زي���د من 
اخلدمات اجلديدة مع م�ست�سفيات وجهات خدمية 

اأخرى من املتوقع الإعالن عنها تباعا.

2018 نهاية  حتى  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �أ�سدرتها  �لهمم  لأ�سحاب  بطاقة  �ألف   19.5

فريق �ل�ستد�مة يف �سرطة دبي يختتم زيارة لنيويورك

» �لإمار�ت للهجن«�أول مركز من نوعه يف نقل �أجنة �لإبلتفاهم بني �جلامعة �لقا�سمية و»�ل�سوؤون �لإ�سالمية« لتعزيز �لتعاون �مل�سرتك
•• اأم القيوين -وام:

للهجن  الذكي  الإم���ارات  مركز  يقدم 
ع���الج���ات  اأح��������دث  ال���ق���ي���وي���ن  اأم  يف 
يحت�سن  و  الإب����������ل  اأج�����ن�����ة  ون�����ق�����ل 
الإنتاج  يف  اأنواع”الزمول”  اأف�����س��ل 
. ومن  م��ن��ه��ا   24 اك��رثم��ن  ي�����س��م  اإذ 
املختر  م�����س��ام��ح   “ اأ����س���ه���رال���زم���ول 
“�سراب   “ ل���ع�������س���و����ص  ط����ي����اري   “
علي  ال��دك��ت��ور  .وي���ق���ول  ال�سريجي” 
التنفيذي  بن �ساعن الغفلي الرئي�ص 
للمركز اإن املركز لديه اأف�سل الأجهزة 
و والأط���ب���اء ال��ذي��ن مي��ل��ك��ون خرات 
ع��م��ل��ي��ة ط��وي��ل��ة . وحت���ظ���ى الإب������ل يف 
الدولة باهتمام كبري باعتبارها جزءاً 
ارتباطاً  وارتباطها  الدولة  ت��راث  من 
وثيقاً بعاداته وتقاليده . ، و متثل هذا 
املراكز  م��ن  العديد  باإن�ساء  الهتمام 
املزودة  املتطورة  العلمية  املخترات  و 
باأحدث التقنيات والو�سائل العلمية يف 
العالجات ونقل الأجنة وعلم التكاثر 
لالإبل و توفري اخلدمات الطبية لها 
باأم  املركز يف منطقة كابر  ومنها هذا 
بالقرب  تد�سينه  مت  ال���ذي  ال��ق��ي��وي��ن 
اأماكن تربية الإبل بالإمارة ومن  من 
ب�سباقات  اخل���ا����ص  ال��ل��ب�����س��ة  م���ي���دان 
الهجن و من ميادين �سباقات الهجن 
 ، ال��ذي��د   ، ال��ت��ل��ه   ، الأخري”ال�سوان 
واأو�سح  وامل���رم���وم«.  ال��ه��ب��اب   ، ال��ط��ي 
الغفلي  ���س��اع��ن  ب���ن  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور 
ال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز الإم�����ارات 
اأحد  ي��ع��د  امل���رك���ز  اأن  ل��ل��ه��ج��ن  ال���ذك���ي 
املعنية  امل���ت���ط���ورة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل����راك����ز 
التكاثر  وع��ل��م  ال��وراث��ي��ة  ب��ال��ه��ن��د���س��ة 
لالإبل يف الدولة و ذلك ملا ميتاز به من 
ل�ستخدامه  املخرية  الفحو�ص  دقة 
املتوافقة  البيطرية  الأج��ه��زة  اأح���دث 
اإ�سراف  حتت  الدولية  املوا�سفات  مع 
من  م��رخ�����س��ني  متخ�س�سني  اأط���ب���اء 

وفنيني  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
لهم خرة طويلة يف جمال التحاليل 
العيادة  امل��رك��ز  ي�سم  حيث  امل��خ��ري��ة، 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ال�����س��ام��ل��ة و����س���الت نقل 
الدكتور  واأ�ساد   . وال�سيدلية  الأجنة 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ب��ج��ه��ود  ال��غ��ف��ل��ي 
يف دول����ة الإم�������ارات يف احل���ف���اظ على 
وتطويره  للدولة  احل�ساري  امل��وروث 
بتوفري  الكبري  ودعمه  م�ستمر  ب�سكل 
ك��اف��ة ال��و���س��ائ��ل امل�����س��اه��م��ة يف ذل���ك و 
قال “ متثل الإبل اأحد اأهم املوروثات 
التي  املحلية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  احل�����س��اري��ة 
اه��ت��م��ام��ه��ا اخلا�ص  ال���دول���ة  اأْول���ت���ه���ا 
بحياة  ت���اري���خ���ي���اً  لرت���ب���اط���ه���ا  وذل�����ك 
جمتمع الإم��ارات و ال��رتاث والعادات 
ال����ت����ي متيز  وال���ت���ق���ال���ي���د الأ����س���ي���ل���ة 

الإماراتي. واأو�سح الرئي�ص التنفيذي 
ملركز الإمارات الذكي للهجن اأن املركز 
يقدم خدمات املخترات الطبية التي 
الروتيني  ال�سامل  الدم  ت�سمل حتليل 
والفحو�ص بكامل اأنواعها، اإ�سافة اإىل 
لالإبل  ال���س��ط��ن��اع��ي  التلقيح  خ��دم��ة 
و ت��وف��ر خ��دم��ات نقل الأج��ن��ة وعالج 
الدم  العقم لالإناث والزمول وحتليل 
واأكد  البيطرية.  وال�سيدلية  ال�سامل 
بتطوير  الهتمام  اأن  الغفلي  الدكتور 
الأ�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ه��ج��ن  ����س���اللت 
ومنحها عناية خا�سة ي�ساهم ب�سورة 
وتطوير  اإح���ي���اء  احل���ف���اظ  يف  ك��ب��رية 
الأج������داد  اإىل  ي���ع���ود  ال�����ذي  ال������رتاث 
والآباء وغر�ص قيم ومفاهيم العراقة 

والأ�سالة يف نفو�ص ال�سباب .
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•• اأبوظبي-وام: 

ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  وق���ع���ت 
اأب��وظ��ب��ي ات��ف��اق��ي��ة ت��ع��اون م�سرتك 
اخلا�سة  زاي��د  ال�سيخ  اأكادميية  مع 
للبنني وذل��ك مبقر الأك��ادمي��ي��ة يف 

اأبوظبي.
ووق����������ع الت�����ف�����اق�����ي�����ة م������ن ج���ان���ب 
�سامل  ال�����ل�����واء  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة 
م���دي���ر قطاع  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ����س���اه���ني 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة ب���الإن���اب���ة، وعن 
����س���ع���ادة م����رمي �سقر  الأك����ادمي����ي����ة 
العني  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص 
ال�سركة  التعليمية  لال�ستثمارات 
عدد  بح�سور  ل��الأك��ادمي��ي��ة  امل��ال��ك��ة 

من امل�سوؤولني من اجلانبني .
وت��ت�����س��م��ن الت��ف��اق��ي��ة دع���م �سرطة 
اأبوظبي جمال الأمن وال�سالمة يف 
تطبقه  الذي  زاي�د«  »عي�ال  برنام�ج 
�س�خ�سية  اإع�داد  لتعزيز  الأكادميية 
يف  ناجح�ا  قائ�دا  لي�سب�ح  الطال�ب 

امل�س�تقبل.
وال�سالمة  الأم���ن  وي��ت��ن��اول جم��ال 
ال��ت��ي ت��رع��اه ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي عدة 
حماور منها الوقاية من اجلرمية، 
الإلكرتونية،  والتوعية  واملواطنة، 
والتوعية  القانون،  اح��رتام  وثقافة 

وال�سالمة  وال�������س���ح���ة  امل�����روري�����ة، 
املحاور  تلك  تقدمي  ويتم  النف�سية، 
ل���ل���ط���ل���ب���ة م�����ن خ������الل ن���خ���ب���ة من 

املدربني املخت�سني واملوؤهلني.
العديد  ك��ذل��ك  التفاقية  وت��ت��ن��اول 
ال���ه���ام���ة يف هذه  امل���و����س���وع���ات  م���ن 
ابتداء  ل��ل��ط��الب  ال��ع��م��ري��ة  امل��رح��ل��ة 
م���ن ال�����س��ف ال�������س���اد����ص ف��م��ا ف���وق، 
الدفاع  وم��ه��ارات  التنمر،  كظاهرة 

ال��ن��ف�����ص، وم��ك��اف��ح��ة اجلرمية  ع���ن 
ال�سالمة  وق���واع���د  الإل���ك���رتون���ي���ة، 
ال�سالمة  واإج�����������راءات  امل�����روري�����ة، 
املو�سوعات  تلك  وت��ت��درج  وغ��ريه��ا، 
العمرية،  املراحل  باختالف  وتتنوع 
اإك�ساب الطالب  والتي �ستعمل على 
امل��ع��ارف وامل���ه���ارات واخل����رات التي 
�ستمكنهم من تطوير جوانب القوة 
ال�سفات  وتنمية  �سخ�سياتهم،  يف 

ل��دي��ه��م، وك���ذل���ك تعزيز  ال��ق��ي��ادي��ة 
القيم ال�سلوكية احلميدة.

اعتزازها  عن  �سقر  مرمي  واأعربت 
ب��ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي ت��اأت��ي �سمن 
ال�سراكة وال��ت��ع��اون مع  اأوا���س��ر  م��د 
العامة  ك��ال��ق��ي��ادة  املتميزة  اجل��ه��ات 
اأب��وظ��ب��ي، وذل����ك لتوفري  ل�����س��رط��ة 
ع�ى  تعم�ل  الت�ي  الإمكان��ات  كاف��ة 
وتر�س�يخ  ال�����س�����ام��ل  ال��ن��م�����و  ت��ع��زي�����ز 

لدى  الأ�سيل�ة  واملكت�س�بات  القي�م 
متكام�ل  ب�س�كل  ورعايته�م  الطلبة، 
اأج�ل تعزي�ز الركائ�ز الأ�سا�س�ية  م�ن 
لبن�اء الأجي�ال الق�ادرة ع�ى مواجه�ة 
اأجل نه�س�ة الدول�ة  التحدي�ات م�ن 

والإع�داد للم�س�تقبل.
اأبوظبي  ل�سرطة  ال�سكر  ووج��ه��ت 
ع���ل���ى ت���ع���اون���ه���م م����ع الأك����ادمي����ي����ة 
ودع��م��ه��م ل��رن��ام��ج /ع���ي���ال زاي���د/ 

املميزة  امل��ب��ادرات  ال���ذي ج��اء �سمن 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا الأك���ادمي���ي���ة خالل 
اأج��ل تر�سيخ مفهوم  ع��ام زاي��د، من 
يف  القيادية  الإم��ارات��ي��ة  ال�سخ�سية 
ال��ط��ل��ب��ة، ح��ي��ث تعتر هذه  ن��ف��و���ص 
لإجناح  الداعمة  الركيزة  ال�سراكة 
الرنامج ودعمه لتحقيق املخرجات 

املرجوة.
�ساهني  �سامل  اللواء  اأك��د  من جهته 

اأبوظبي  �سرطة  اه��ت��م��ام  النعيمي، 
هذا  وب��ن��اء  للن�صء  ال��دع��م  بتقدمي 
ليكون  للم�ستقبل  واع����داده  اجليل 
ق����ادرا ع��ل��ى ال��ع��ط��اء وامل�����س��اه��م��ة يف 
البناء، وت�سجيعه على الإبداع وروح 

املبادرة .
لل�سراكة  ت��ق��دي��ره  ب��ال��غ  ع��ن  وع���ر 
زايد  ال�سيخ  اأكادميية  مع  والتعاون 
براجمها  بتعزيز  للبنني،  اخلا�سة 

توعية  ب���خ�������س���و����ص  وخ���ط���ط���ه���ا 
وتطوير  وح���م���اي���ت���ه���م،  ال����ط����الب، 
وتنمية مهاراتهم، واكت�ساب املعارف 
الإيجابية  القيم  مفهوم  وتر�سيخ 

لديهم .
وع��ق��ب ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ق���ام وفد 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
بح�سور  الأك�����ادمي�����ي�����ة  وق������ي������ادات 
تتناول  زاي��د  عيال  لرنامج  ح�سة 
والتي  الإلكرتونية  التوعية  حمور 
التوا�سل  �سبكات  مو�سوع  ناق�ست 
بجولة  الوفد  قام  كما  الجتماعي. 
يف مرافق الكادميية اطلع خاللها 
تطرحها  التي  النماذج  اأف�سل  على 
تعليمية  بيئة  لتوفري  الأك��ادمي��ي��ة 
لتعزيز  الدولية  املعايري  اأعلى  وفق 
مهاراته  وتنمية  الطالب  �سخ�سية 
والتي  وال�����س��خ�����س��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة 
ت���ه���دف ل��ت��خ��ري��ج ط�����الب ق���ادري���ن 
وحتقيق  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  على 

التطلعات مبا يخدم الوطن.
اأع�ساء  والتقى اللواء �سامل �ساهني 
جمل�ص الطلبة وتبادل معهم احلوار 
وطموحاتهم  ب��ال��رن��ام��ج  امل��ت��ع��ل��ق 
حول  اإ����س���ادت���ه  و���س��ج��ل  امل�ستقبلية 
ال�سخ�سيات  كبار  �سجل  يف  ال��زي��ارة 

اخلا�ص بالأكادميية.

•• دبي : حم�شن را�شد

اأو�سى امل�ساركون يف املوؤمتر اخلليجي 
دبي  يف  ع��ق��د  ال����ذي  ل��ل��ج��روح  الأول 
– 2 فراير   1 ال��ف��رتة م��ن  خ���الل 
قاعدة  اإن�������س���اء  ب�������س���رورة  اجل�������اري 
دول  خمتلف  ب��ني  م�سرتكة  ب��ي��ان��ات 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي تو�سح  جم��ل�����ص 
اإع�������داد امل�����س��اب��ني مب��خ��ت��ل��ف اأن�����واع 
امل���زم���ن���ة منها  اجل�������روح، وحت����دي����داً 
بهدف تقليل اخل�سائر الناجمة عنها 
 %  5 وال��ت��ي ت�ستنزف م��ا يزيد ع��ن 
بدول  العامة  ال�سحة  ميزانيات  من 

املنطقة.    
امل���وؤمت���ر الذي  امل�����س��ارك��ون يف  ودع����ا 
اجلمعيات  رع��اي��ة  حت��ت  تنظيمه  مت 
التعاون  جم��ل�����ص  ب������دول  ال���ط���ب���ي���ة 
بيانات  ق��اع��دة  اإن�����س��اء  اإىل  اخلليجي 
ت�سم جميع الأطباء املتخ�س�سني يف 
عالج اجلروح بدول جمل�ص التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي، ب��ه��دف ت���ب���ادل اخل���رات 
اأحدث  ع��ل��ى  والإط�����الع  بينهم  فيما 

امل�ستجدات العاملية يف ذلك املجال.
ب���ت���د����س���ني جملة  اأي���������س����اً  وط����ال����ب����وا 
اجلروح  ع��الج  يف  متخ�س�سة  طبية 
كل  دوري����اً  ت�سدر  اأن��واع��ه��ا  مبختلف 
البحاث  بن�سر  وتعنى  اأ���س��ه��ر،  �ستة 
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف اجل����روح 

من  التي  العالجية  الطرق  واأح��دث 
�ساأنها تقليل معدلت العجز الناجم 

عن اجلروح املزمنة.
و�����س����دد امل�������س���ارك���ون ع���ل���ى ����س���رورة 
ال�ستمرار يف عقد املوؤمتر اخلليجي 
تخ�س�ساته  يف  وال��ت��و���س��ع  ل��ل��ج��روح، 
ان��واع اجل��روح املزمنة  لت�سمل جميع 
واحلروق على اأن يعقد �سنوياً بدولة 

من دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
وطالبوا كافة اجلهات املعنية يف دول 
ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي لدعم  جم��ل�����ص 
الأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
اجلروح املزمنة التي ي�سعب عالجها، 
توا�سل  ق��ن��وات  فتح  على  واحل��ر���ص 
يف  املتخ�س�سة  العاملية  املنظمات  مع 
الإ�ستتفادة  ب��ه��دف  اجل����روح  جم���ال 
اأحدث  ع��ل��ى  وال���وق���وف  علمياً  منها 

ال�سيا�سات الدولية يف ذلك املجال.
الدكتور مروان  املوؤمتر  رئي�ص  واأك��د 
ق�سم  ورئ��ي�����ص  ا�ست�ساري  ال��زرع��وين 
را�سد  مب�ست�سفى  التجميل  ج��راح��ة 
الأول  اخل���ل���ي���ج  امل����وؤمت����ر  اأن  ب���دب���ي 
على  علمي  جتمع  اأول  يعد  للجروح 
ال�سوء  ي�سلط  املنطقة  دول  م�ستوى 
املزمنة  اجل���روح  مبا�سرعلى  ب�سكل 

التي ي�سعب عالجها.
واأفاد باأن ذلك النوع من اجلروح يعد 
من بني اأهم اأ�سباب الإعاقة يف العامل 

اأكر من  باتت تخلف �سحايا  والتي 
كافة  داعياً  الطرق،  ح��وادث  �سحايا 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف الإم������ارات ودول 
فيما  التن�سيق  اإىل  التعاون  جمل�ص 

الناجمة  اخل�����س��ائ��ر  لتقليل  ب��ي��ن��ه��م 
اأغلب �سحاياها  واأن  عنها، خ�سو�ساً 
م��ن ال�����س��ب��اب ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون القوة 

املحركة ل�سوق العمل.
رئي�ص  ن���ائ���ب  اأو������س�����ح  ج���ان���ب���ه  م����ن 
احل�سيني  ���س��ف��وت  امل��وؤمت��رال��دك��ت��ور 

ورئي�ص  التجميل  جراحة  ا�ست�ساري 
القا�سمي  مب�ست�سفى  اجل���روح  ق�سم 
تنظيم  �سهد  امل��وؤمت��ر  اأن  ب��ال�����س��ارق��ة 
32 حما�سرة علمية، وثمانية ور�ص 

بها  ي��وم��ني، حا�سر  م��دار  عمل على 
يف  املتخ�س�سني  الأط��ب��اء  م��ن  نخبة 

عالج اجلروح امل�ستع�سية.
واأ�سار اإىل ان املوؤمتر جنح يف ت�سليط 
ال�سوء على اأحدث التجارب العلمية 
احل��دي��ث يف  العلم  اإل��ي��ه  تو�سل  وم��ا 

ع���الج اجل�����روح واحل�����روق مبختلف 
ا�ستعرا�سه  ع���ن  ف�����س��اًل  ان���واع���ه���ا، 
وامل�ستلزمات  ال���ع���ق���اق���ري  لأح�������دث 
الطبية التي اأثبتت كفائتها يف عالج 
مت  والتي  اأنواعها  مبختلف  اجل��روح 

اعتمادها من منظمات عاملية.
امل���وؤمت���ر  ����س���ي���اق م��ت�����س��ل ���س��ه��د  ويف 
يومه  يف  ل��ل��ج��روح  الأول  اخل��ل��ي��ج��ي 
ال����ث����اين ح�������س���ور ف���اع���ل م����ن جانب 
والتجميل  العامة  اجل��راح��ة  اأط��ب��اء 
مبختلف املن�ساآت ال�سحية واخلا�سة 
بالدولة الذين حر�سوا على التفاعل 
العمل  وور���ص  العلمية  اجلل�سات  مع 
التي عقدت على مدار يومني انعقاد 
امل���وؤمت���ر ق��ب��ل اإ�����س����دال ال�����س��ت��ار على 

فعالياته م�ساء اأم�ص.
اأم�ص  الأوىل  اجل��ل�����س��ة  وت���ط���رق���ت 
عالج  يف  العاملية  التقنيات  لأح���دث 

حما�سرة  خ����الل  امل��زم��ن��ة  اجل������روح 
ق���دم���ه���ا رئ���ي�������ص ج���م���ع���ي���ة ج���راح���ة 
تيمور  ال���دك���ت���ور  ب��ع��م��ان  ال��ت��ج��م��ي��ل 
ال��ب��ل��و���س��ي ال������ذي ا���س��ت��ع��ر���ص عدد 

م��ن ح���الت اجل���روح امل��ع��ق��دة ببع�ص 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اجل��ام��ع��ي��ة وامل���راك���ز 

املتخ�س�سة.
وناق�ص طرق عالج اجلروح الناجمة 
وال�سعاعي  ال��ك��ي��م��اوي  ال��ع��الج  ع��ن 
اإ�����س����اف����ة اإىل  مل���ر����س���ى ال�������س���رط���ان، 

لعالج  الأ�سا�سية  التقنيات  مراجعة 
التئام اجلروح.

التي  الثانية  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
التجميل  جراحة  ا�ست�ساري  قدمها 

بالقاهرة  ���س��م�����ص  ع����ني  ب���ج���ام���ع���ة 
عمليات  ال�سربيني  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور 
ال��ت��دخ��ل اجل���راح���ي ال�����س��ري��ع لعالج 
مبناطق  ال���ك���ائ���ن���ة  اجل�������روح  ب��ع�����ص 
ح�سا�سة باجل�سم، اإىل جانب التطرق 
لأحدث اأ�ساليب عالج قرح الفرا�ص.

الفرا�ص  ق��رح  لتاأثري  اأي�ساً  وتطرق 
عالجها،  وكيفية  املري�ص  حياة  على 
ال�سرائح  ا�ستخدام  طرق  اإىل  اإ�سافة 
اجلروح  ع���الج  يف  ال�����س��غ��ر  متناهية 

امل�ستع�سية حول مفا�سل القدم.
وح����������ول اأح������������دث ت����ق����ن����ي����ات ع����الج 
وت�����س��خ��ي�����ص احل�����روق حت����دث نائب 
ال�سعودية  العلمية  اجلمعية  رئي�ص 
جلراحة التجميل واحلروق الدكتور 
حم��م��ود ف��ق��ي��ه، وا���س��ت��ع��ر���ص احدث 
ال��ع��الج��ات وال���غ���ي���ارات امل��ت��ق��دم��ة يف 
ع��الج احل����روق. وح��ر���ص على �سرح 
القدمية  ال����ن����دب����ات  ت��ق��ل��ي��ل  ط�����رق 
احل���روق،  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  “اجلدرة” 
وك���ذل���ك ع���الج ال��ن��دب��ات م���ن خالل 
ف�ساًل  ال��ده��ون،  حم��اق��ن  البوتك�ص 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اأب����رز  مناق�سة  ع��ن 

تواجه الأطباء عند عالج احلروق.

•• راأ�س اخليمة -وام:

افتتح املهند�ص ال�سيخ �سامل بن �سلطان بن �سقر القا�سمي ع�سو 
التنفيذي رئي�ص دائرة الطريان املدين براأ�ص اخليمة  املجل�ص 
�سعيد  املواطن  اأقامة  الذي  اخلا�ص  الرتاثي  القيطف  متحف 
را�سد حممد بن القيطف ال�سحي يف منطقة الق�سيدات براأ�ص 
اخليمة. واأ�ساد املهند�ص ال�سيخ �سامل بن �سلطان القا�سمي خالل 
يحتويها  التي  والوثائق  الرتاثية  باملقتنيات  باملتحف  جولته 

وتعك�ص اأ�سالة وموروثات حياة الآباء والأجداد، مثمنا املبادرات 
الرتاث  على  للمحافظة  ال��رام��ي��ة  ال��دول��ة  مل��واط��ن��ي  اخل��ا���س��ة 
من  اأ�سيال  ج��زءا  كونه  ل��الإم��ارات  التاريخي  والإرث  الوطني 
عملية التنمية الجتماعية والقت�سادية واحل�سارية للدولة. 
بهذه  ال�سحي  القيطف  بن  حممد  را�سد  �سعيد  املواطن  واأق��ام 
�سعادة ح�سن   .. وامل��اأدب��ة  الفتتاح  غ��داء. ح�سر  ماأدبة  املنا�سبة 
العراقية وعدد  الدولة لدى اجلمهورية  �سفري  ال�سحي  اأحمد 

من امل�سوؤولني وال�سخ�سيات واملدعوين.

�سامل بن �سلطان �لقا�سمي يفتتح متحف 
�لقيطف �لرت�ثي بر�أ�س �خليمة

اختتم فعالياته اأم�س و�سط ح�سور فاعل من خمتلف الدول العربية والعاملية 

�ملوؤمتر �لأول للجروح يو�سي بتد�سني قاعدة بيانات خليجية للجروح �ملزمنة 

•• ال�شارقة -وام:

نظمته  “ ال��ذي   80060 “ جمل�ص  ا�ستعر�ص 
مع  بالتعاون  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
ت�ساريح  اأن���واع  ال�سارقة  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 

العمل واإجراءات و�سروط ومعايري اإ�سدارها .
مبادرات  اإح����دى   “  80060 جمل�ص   “ وي��ع��د 
الوزارة للتوا�سل مع �سركائها يف القطاع اخلا�ص 
���س��ه��ري��ة م��ع ممثلي  ل���ق���اءات  م��ن خ���الل تنظيم 
واأع�ساء غرف التجارة وال�سناعة بالدولة بهدف 
التعريف على اآخر م�ستجدات ال�سيا�سات والرامج 
والأنظمة التي تطبقها الوزارة وا�ستطالع الآراء 
حولها. ح�سر املجل�ص - الذي عقد مبقر غرفة 
جتارة و�سناعة ال�سارقة - الدكتور عمر النعيمي 

امل�ساعد  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وكيل 
لالت�سال والعالقات الدولية وعائ�سة باحلرفية 
امل�ساعد  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وكيل 
ل�سوؤون العمل وال�سيخ ماجد بن في�سل القا�سمي 
اإدارة غرفة جتارة  الأول لرئي�ص جمل�ص  النائب 
و�سناعة ال�سارقة والدكتور طارق بن خادم رئي�ص 
دائرة املوارد الب�سرية يف ال�سارقة و�سامل الق�سري 
ال�سارقة  يف  العمل  معايري  تطوير  هيئة  رئي�ص 
بالوكالة  الغرفة  اأمني مدير عام  اأحمد  وحممد 
اإدارة الغرفة وممثلني  وعدد من اأع�ساء جمل�ص 

عن �سركات ومن�ساآت القطاع اخلا�ص.
واأكد الدكتور عمر النعيمي حر�ص وزارة املوارد 
مع  ال��دائ��م  التوا�سل  على  وال��ت��وط��ني  الب�سرية 
اأ�سحاب العمل انطالقا من تعزيز مبداأ ال�سفافية 

م�سريا  اجلانبني،  بني  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة 
اإىل اأن مبادرة “جمل�ص 80060” جاءت تنفيذا 
الهاملي وزير  نا�سر بن ثاين  لتوجيهات معايل 
تتبنى  ان  ب�����س��رورة  وال��ت��وط��ني  الب�سرية  امل����وارد 
قنوات  فتح  ت�ستهدف  نوعية  م��ب��ادرات  ال����وزارة 
�سركائها  م��ع  امل�����س��وؤول  للحوار  مبا�سرة  توا�سل 
ال��ذي ي�سهم يف تكامل  يف القطاع اخلا�ص الم��ر 
اجلهود وال��روؤى مبا ينعك�ص ايجابا على متكني 
املوارد الب�سرية الوطنية من امل�ساركة يف القطاع 
اأ�سحاب  وتطلعات  اح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  اخل��ا���ص 
املن�ساآت اخلا�سة و�سمان تقدمي خدمات متميزة 
لكافة متعاملي الوزارة. من جانبها قالت عائ�سة 
باحلرفية اإن ال��وزارة حتر�ص على تعزيز مرونة 
من  وذل���ك  العمل  اأ���س��ح��اب  وتلبية  العمل  ���س��وق 

اأن�����واع م��ن ت�����س��اري��ح العمل  خ���الل اإ����س���دار 10 
هذه  اأح���د  اخ��ت��ي��ار  للمن�سات  يتيح  ال���ذي  الأم����ر 
الت�ساريح لقامة عالقة العمل مع العمال، كما 
حتر�ص على تقدمي خدمات متميزة للمتعاملني 
من  و�سعادتهم  تطلعاتهم  يلبي  ال���ذي  بال�سكل 
ت��وف��ري ق��ن��وات ع���دة للح�سول ع��ل��ى هذه  خ���الل 
العمل.  ت�ساريح  ا�ستخراج  بينها  ومن  اخلدمات 
اإدارة  مدير  اليا�سي  �سامل  ا�ستعر�ص  جهته  من 
اأن��واع ت�ساريح  اخلدمات اللكرتونية يف ال��وزارة 
ل�ستقدام  ���س��واء  ال����وزارة  ت�سدرها  ال��ت��ي  العمل 
عامل يف  ا�ستخدام  اأو  ال��دول��ة  خ��ارج  العامل من 
داخ���ل ال��دول��ة و���س��روط و���س��واب��ط ا���س��دار هذه 
ت�ساريح  اأن  مو�سحا   ، ال��ت�����س��اري��ح  م��ن  الن����واع 
ال��ع��م��ل ال��داخ��ل��ي��ة ت�سمل ت�����س��ري��ح ع��م��ل مل��ن هم 

وت�سريح  النتقال  وت�سريح  ذويهم  اإق��ام��ة  على 
العمل اجلزئي وت�سريح عمل مواطن واأبناء دول 
العربية وت�سريح  التعاون لدول اخلليج  جمل�ص 
عمل احلدث وت�سريح تدريب اأو ت�سغيل الطلبة 
وت�����س��ري��ح ع��م��ل م��وؤق��ت وت�����س��ري��ح ع��م��ل لبع�ص 
ال����وزارة ن��وع��ني م��ن الت�ساريح  ال��وق��ت وت�����س��در 
ل�ستقدام عامل من خارج الدولة وهما ت�سريح 
العمل العادي وت�سريح عمل مهمة. من ناحيته 
اأعرب حممد اأحمد اأمني مدير عام غرفة ال�سارقة 
بالوكالة عن ترحيب الغرفة با�ست�سافة “جمل�ص 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط���ار  يف   ”80060
يخدم  مبا  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  مع 
تعريف  يف  وي�سهم  ال�سارقة  يف  الأع��م��ال  جمتمع 
وت��وع��ي��ة ���س��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص يف الإم�����ارة 

ب���ال���ق���رارات وال�����س��ي��ا���س��ات ال�����س��ادرة ع��ن ال����وزارة 
وغ��ريه��ا م��ن امل�����س��اري��ع والإج��������راءات ال��ت��ي تهم 
املواطنني واأ�سحاب العمل والعمال. وثمن اأمني 
حر�ص الوزارة على التوا�سل مع القطاع اخلا�ص 
والنقا�سات  امل�سوؤول  احل��وار  واإط��الق  الإم���ارة  يف 
���س��وق العمل الإم���ارات���ي مبا  ال��ت��ي تهم  ال��دائ��م��ة 
ُي�سهم يف �سمان م�سالح اأ�سحاب العمل والعمال 
للمتعاملني  واملتميزة  املبتكرة  اخلدمات  وتوفري 
م��ع ال�����وزارة. واأب����دى احل�����س��ور وامل�����س��ارك��ون من 
اأ���س��ح��اب الأع���م���ال ت��ف��اع��ل��ه��م الإي���ج���اب���ي م���ع ما 
ت�سمنه املجل�ص من مناق�سات حيث طرحوا عددا 
اإ�سدار  �سروط  والت�ساوؤلت حول  املداخالت  من 
تنفيذ  اآليات  جانب  اإىل  اجلزئي  العمل  ت�سريح 

م�سروع التاأمني �سد التعطل.

د. مروان الزرعوين يف �سورة تذكارية مع جمموعة من الأطباء امل�ساركني

مروان الزرعوين: اجلروح 
املزمنة من بني اأهم اأ�سباب 

الإعاقة يف العامل

�سفوت احل�سيني: املوؤمتر 
ا�ستعر�س اأحدث التقنيات 

العالجية للجروح عامليًا

»جمل�س 80060 « ي�ستعر�س �أنو�ع ت�ساريح �لعمل و�إجر�ء�ت و�سروط �إ�سد�رها

تعاون بني �سرطة �أبوظبي و�أكادميية �ل�سيخ ز�يد �خلا�سة للبنني
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عربي ودويل

•• اأبوظبي-وام:

ت�سهد فعاليات الدورة التا�سعة من مهرجان اأبوظبي للعلوم الذي تنظمه 
على  املدار�ص  طلبة  من  متميزا  وتفاعال  اإقبال  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
البحر”  “ع  مبنطقة  املقامة  والأن�سطة  والرامج  العمل  ور�ص  خمتلف 

يف كورني�ص اأبوظبي.
يف هذا ال�سدد �سهد املهرجان يف يومه الأول ارتفاع ن�سبة اإقبال الطلبة 
11 باملائة، كما بلغ عدد  اإىل  اأبوظبي  العلوم والريا�سيات يف  على مواد 
17 األف زائر حيث من املتوقع اأن ي�ستقطب املهرجان  ال��زوار اأكرث من 

نحو 27،300 طالب وطالبة.

واأو�سح �سامل ال�سام�سي رئي�ص م�سروع مهرجان اأبوظبي للعلوم ومدير 
التعليم  دائ���رة  يف  ب��الإن��اب��ة  للتعليم  التحليلية  والبيانات  املعرفة  اإدارة 
املهرجانات  اأك��ر  من  يعد  ال��ذي  للعلوم  اأبوظبي  مهرجان  اأن  واملعرفة 
وتفاعلية  �سيقة  اأن�سطة  من  يت�سمنه  مبا  املنطقة  يف  للعلوم  ال�سنوية 
وتعليمية جلميع اأفراد الأ�سرة ي�ساهم يف اإلهام روح الكت�ساف والبتكار 
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة  النا�سئة يف جمالت  والإب��داع بني جيل 
والفنون والريا�سيات«. من جانبه اأ�سار حممد بن بريك مدير م�سروع 
مهرجان اأبوظبي للعلوم 2019 اإىل اأن املهرجان يقدم لطلبة املدار�ص 
امل�ستقبل  اأجيال  اإع��داد  ت�ساهم يف  واملعرفة  باملتعة  ثرية  تعليمية  جتربة 
التعليم وحتفيز  التكنولوجيا احلديثة يف تطوير  ا�ستخدام  وتركز على 

العلمية  التوجهات  يدعم  مما  للعلوم  �سغفهم  وتقوية  النا�سئة  الأجيال 
بناء  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  لدولة  امل�ستقبلية  املبتكرة  والتعليمية 
من  متنوعة  جمموعة  املهرجان  فعاليات  وت�سمل  ومبتكر.  مبدع  جيل 
الور�ص التي ت�سلط ال�سوء على جمالت ابتكارية خمتلفة من بينها ور�سة 
الفر�سة  وتتيح  ال�سم�سي  للنظام  منوذجا  تقدم  الف�ساء” التي  “اأ�سرار 
اأن  وكيف  ال�سماء،  يف  الكواكب  حركة  على  والتعرف  عجائبه  لكت�ساف 
الكون  يف  ال�سم�سي  للنظام  فهمنا  ع��ززت  ال�سناعية  والأق��م��ار  املناظري 
برجمة  كيفية  تعلم  التي  طيار”  ب��دون  الطائرات  “ديناميكية  وور�سة 
طائرة بدون طيار با�ستخدام لغة برجمية ب�سيطة وباأ�سلوب ممتع ينمي 
ال�سغف لعامل الطريان ا�سافة اىل ور�سة “مكعب القمر ال�سناعي” التي 

الأقمار  ن�ستخدم  كيف  واكت�ساف  الف�ساء  ماكينة  ت�سميم  على  ت�ساعد 
الروبوت”  “حروب  ور�سة  ويف  الف�ساء  عن  املزيد  معرفة  يف  ال�سناعية 
يتم ت�سميم الروبوت الذي يعمل بالتحكم عن بعد مع جتميعه مب�ساعدة 
حرب  بطل  على  والتناف�ص  الت�سابق  ث��م  وم��ن  املتخ�س�سني  م��ن  فريق 
الروبوت. كما يجد ال�سغوفون بعامل الطاقة النووية مبتغاهم يف ور�سة 
لكت�ساف  النووية  الطاقة  عامل  اإىل  امل�ساركني  تاأخذ  التي  “�سغلها” 
اجل�سيمات امل�سعة املحيطة بنا وكيفية ا�ستخدامها يف الطاقة النووية يف 
“مهمة اإىل املريخ” تنطلق بهم اإىل م�ستوطنة الإمارات  اأن ور�سة  حني 
املعزز مما  والواقع  الواقع الفرتا�سي  تقنية  والتعرف على  املريخ  على 

يحفز حب ال�ستك�ساف والتعلم.

•• ابوظبي-الفجر:

زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص ن���ادي تراث 
الإم�����ارات ب��ع��د ظ��ه��ر ام�����ص ال�سبت 
مبدينة  الهجن  �سباقات  ميدان  يف 
للدورة  اخلتامي  ال��ي��وم  �سويحان، 
بن  �سلطان  ملهرجان  ع�سرة  الثالثة 
�سهد  الذي   ،2019 الرتاثي  زايد 
اليوم  مبناف�سات  الفائزين  تتويج 
ال��ث��اين م��ن ���س��ب��اق الإب����ل الرتاثي 
اللجان  ك���اف���ة  وت���ك���رمي  الأ����س���ي���ل 
الذين  والإع�����الم�����ي�����ني  وال�����رع�����اة 
الذي  امل��ه��رج��ان  اإجن���اح  يف  �ساهموا 
نظمه نادي تراث الإم��ارات ومركز 
�سلطان بن زايد بتوجيهات ورعاية 

كرمية من �سموه.
وتابع �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
الدكتور  ال�سيخ  بح�سور  نهيان  اآل 
خالد بن �سلطان بن زايد اآل نهيان، 
وال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
وال�سيخ  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
زايد بن حممد بن خليفة بن زايد 
ال�سوط  يف  ���س��ارك  ال��ذي  نهيان  اآل 
الثاين من ال�سباق، وال�سيخ �سلطان 
ب����ن حم���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي����د 
ن��ه��ي��ان وع����دد م���ن ك��ب��ار مالك  اآل 
الإب������ل وم���ئ���ات ال�����س��ي��اح الأج���ان���ب 
وج��م��ه��ور غ��ف��ري وح�����س��د ك��ب��ري من 
الأ�سواط  املتنوعة  الإع��الم  و�سائل 
منها  �سوطان  خ�س�ص  اإذ  الع�سرة، 
اإىل   51 اأع���م���ار  م��ن  للمتناف�سني 

عاما،   70
 

الإبل  ب�سباق  الفائزين  تتويج 
الرتاثي الأ�سيل

تراثية  اح��ت��ف��ال��ي��ة  اأج�����واء  وو����س���ط 
����س���ع���ب���ي���ة، وع����ل����ى وق������ع الأه�����ازي�����ج 
توج  الرتاثية،  واللوحات  ال�سعبية 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن خليفة 
بن زايد اآل نهيان، وال�سيخ زايد بن 
حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان، 
ركا�ص  بن  حممد  ال�سيخ  بح�سور 
ال���ع���ام���ري، و���س��ع��ادة ح��م��ي��د �سعيد 
التنفيذي  املدير  الرميثي،  بولحج 
رئي�ص  وال���ف���ع���ال���ي���ات،  ل��الأن�����س��ط��ة 
للمهرجان،  املنظمة  العليا  اللجنة 
را�سد  علي  عبيد  الدكتور  و�سعادة 
ن��ائ��ب �سمو م��دي��ر عام  امل��ن�����س��وري، 
ب����ن زاي�������د، نائب  ���س��ل��ط��ان  م���رك���ز 
رئي�ص اللجنة العليا، رئي�ص اللجنة 
الفائزين  املهرجان،  يف  الإعالمية 
باملراكز الأوىل يف الأ�سواط الع�سرة 
ال����رتاث����ي يف يومه  الإب������ل  ل�����س��ب��اق 
ال�سباقات  اأج���ري���ت  ح��ي��ث  ال���ث���اين، 
وح�سل  م������رت،   1500 مل�������س���اف���ة 
على  ����س���وط  ك���ل  يف  الأول  ال��ف��ائ��ز 
ح�سل  فيما  ف��اخ��رة،  و�سيارة  �سيف 
على  العا�سر  حتى  الفائزين  بقية 

جوائز نقدية قيمة.
الأول  ال�����س��وط  ب��ن��ام��و���ص  وح��ظ��ي 
�سنة(   70-51( للفئة  “اأحمر” 
القمزي  ���س��امل  بخيت  ���س��امل  �سعد 
حاز  ف��ي��م��ا  “�ساهني”،  ظ��ه��ر  ع��ل��ى 
“عنابي”  ال��ث��اين  ال�سوط  نامو�ص 
ال�سيخ زايد بن حممد بن خليفة بن 
زايد اآل نهيان على ظهر “ظبيان”، 
ويف ال�سوط الثالث “اأبي�ص” للفئة 

علي  خمي�ص  جاء  �سنة(   50-41(
�سعيد امللعاي الكتبي يف املركز الأول 
ال�سوط  ويف  “ظبية”،  ظهر  على 
 40-31( للفئة  “اأ�سود”  الرابع 
اإىل حمد  ال��ن��ام��و���ص  ذه����ب  ���س��ن��ة( 
جمهور  م�������س���ل���ح  ح����م����د  حم����م����د 
“ميا�ص”، ويف  الأحبابي على ظهر 
فاحت”  “اأخ�سر  اخلام�ص  ال�سوط 
ن��ف�����س��ه��ا، ح�سد  ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��ف��ئ��ة 
اجلائزة عي�سى حممد خلفان را�سد 

املزروعي على ظهر “ن�سنا�ص«.
ال�ساد�ص  ال�������س���وط  ن���ام���و����ص  اأم������ا 
-10( العمرية  للفئة  “كحلي” 
�سامل  اإىل  ف���ذه���ب  ����س���ن���ة(،   15
املن�سوري  ط��وي��ل��ب  حم��م��د  �سعيد 
حاز  فيما  “�سواهني”،  ظهر  على 
“اأزرق”  ال�سابع  ال�����س��وط  ن��ام��و���ص 
�سامل  را�سد  نف�سها  العمرية  للفئة 
ظهر  على  الكتبي  بالظبيعة  را�سد 
الثامن  ال�����س��وط  ويف  “�ساهني”، 
“بني” للفئة نف�سها، حاز النامو�ص 
���س��ل��ط��ان ع��ب��د اهلل ���س��ل��ط��ان حممد 
“اجلوكر”،  ظ��ه��ر  ع��ل��ى  ال���ع���واين 
فيما ذهب بنامو�ص ال�سوط التا�سع 
����س���امل مبارك  ال���ع���زي���ز ع��ل��ي  ع��ب��د 
ويف  “مليح”،  املن�سوري على ظهر 
“برتقايل” للفئة  العا�سر  ال�سوط 
عبد  حممد  النامو�ص  حاز  نف�سها، 
اهلل حممد املحفف اخلاطري على 

ظهر “مروح«.

تـــتـــويـــج الـــلـــجـــان والــــرعــــاة 
والإعالميني

ال�سيخ  م  ك���رَّ التتويج  خ��ت��ام  وع��ق��ب 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن خليفة بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، وال�����س��ي��خ زاي���د بن 
حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان 
ركا�ص  بن  حممد  ال�سيخ  بح�سور 
ال���ع���ام���ري، و���س��ع��ادة ح��م��ي��د �سعيد 
الدكتور  و�سعادة  الرميثي،  بولحج 
عبيد علي را�سد املن�سوري عددا من 
العاملة  واللجان  الراعية  اجلهات 
الإعالميني  وك��ذل��ك  امل��ه��رج��ان  يف 
فعاليات  اإجن���اح  على  عملوا  ال���ذي 
امل��ه��رج��ان، ك��م��ا مت ال��ت��ق��اط �سورة 

جماعية تذكارية.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وه����ن����اأت 
بتفاعلهم  واأ�������س������ادت  ال���ف���ائ���زي���ن 

ال�سباق  اإجن���������اح  يف  وح���م���ا����س���ه���م 
املحافظة على هذا  وحر�سهم على 
اأثنت اللجنة  امل��وروث الأ�سيل، كما 
الرعاة  ك��اف��ة  واأدوار  م��واق��ف  ع��ل��ى 
والداعمني وجهود اللجان العاملة 
خدمة  يف  �ساهموا  ال��ذي��ن  وجميع 

دورة املهرجان واإجناح فعالياتها.

الفرحة  ــس:  ــا� رك بــن  حممد 
غــمــرت وجـــوه وقــلــوب املــالك 

ومربي الإبل
ركا�ص  ب����ن  ال�������س���ي���خ حم���م���د  ق�����ال 
مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  اإن  ال���ع���ام���ري 
�سلطان بن زايد الرتاثي هذا العام 
ك���ان لف��ت��اً ب��ت��ج��دده امل��ع��ه��ود و�سط 
اأج����وء ال����رتاث والأ����س���ال���ة وحفظ 
املوروث يف ظل التوجيهات واملتابعة 
بن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو  احلثيثة 
زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو 
رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص ن���ادي تراث 

الإمارات.
واأ�ساف يف ت�سريح له خالل اليوم 
مدى  على  �ساهدت  لقد  اخلتامي: 
امل��ه��رج��ان الفرحة  اأي���ام وف��ع��ال��ي��ات 
املواطنني  ك��ل  وق��ل��وب  وج���وه  تغمر 
م�ساركتهم  خ���الل  ال��ه��ج��ن  م���الك 
الأ�سيلة  العربية  الإب��ل  مزاينة  يف 
التي  الأخ��رى  املتنوعة  والفعاليات 
املالك  ب��ني  ق��وي��ة  مناف�سة  �سهدت 
الإب�������ل، وه����ي م���ن ثقافة  وم���رب���ي 
لها  اأ�س�ص  التي  اجلميلة  ال�سحراء 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
“ طيب اهلل ثراه” حيث  اآل نهيان 
وريا�سة  مزاينة  اهلل  رح��م��ه  ك��ر���ص 
ال���ه���ج���ن و����س���ج���ع امل���واط���ن���ني على 
امل�ساركة واإحياء املوروث والتوا�سل 
معارفهم  وت��ن��م��ي��ة  الأج����ي����ال  ع���ر 

الرتاثية.
ب���ن ركا�ص  ال�����س��ي��خ حم��م��د  وع����ر 
اأيام املهرجان  عن �سعادته مبواكبة 
تكرمي  الإخ���وة يف جلنة  اإىل جانب 
ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات  الفائزين 
مثنياً  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان 
الناجحة  الإدارة  ج����ه����ود  ع���ل���ى 
احلكام  وع��ل��ى  امل��ه��رج��ان  لفعاليات 
واأع�ساء اللجنة املنظمة، داعياً اهلل 
الإمارات  اأن يحفظ دول��ة  عز وجل 
واحلكيمة  ال���ر����س���ي���دة  ب���ق���ي���ادت���ه���ا 

كل  وي��ت��ق��ب��ل  ال����ويف  �سعبها  وي��وف��ق 
خدمة للوطن والإن�سانية.

�سويحان  ي�سيئون  �سعراء  خم�سة 
باأنوار ال�سعر والق�سائد

ال�سعبي  ال�����س��وق  م�����س��رح  اح��ت�����س��ن 
ع��ل��ى هام�ص  ���س��وي��ح��ان  م��دي��ن��ة  يف 
زايد  بن  �سلطان  فعاليات مهرجان 
�سعرية  اأم�����س��ي��ة   2019 ال��رتاث��ي 
ال�سعراء  فيها  ���س��ارك  ج��دا،  مميزة 
ال�سعرية  ب��امل�����س��اب��ق��ة  ال����ف����ائ����زون 
العام.  ه����ذا  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل���راف���ق���ة 
وح�سرها جمع غفري من اجلمهور، 
م���الأ م��ق��اع��د ال��ق��اع��ة وامل���درج���ات، 
عالقة  عن  مده�سة  �سورة  لري�سم 
ومقدار  ال�سعبي  بال�سعر  اجلمهور 
الرتاثي  ال���ف���ن  ه����ذا  م���ع  ت��ف��اع��ل��ه 

الأ�سيل.
الفائز  وه�����م  الأم�������س���ي���ة  ����س���ع���راء 
بن  عبيد  ال�ساعر  بامل�سابقة  الأول 
الثاين  وال��ف��ائ��ز  ال��ك��ع��ب��ي،  خ�سيف 
املزروعي،  عبداهلل  �سليمة  ال�ساعرة 
بال�سيقان  ع��ل��ي  ال�����س��اع��ر  وال��ث��ال��ث 
عبدالعزيز  ال�ساعر  والرابع  امل��ري، 
ال��ف��دغ��و���ص، واخل��ام�����ص ع��ن��زي بن 

مغيب الأكلبي.
بن  را���س��د  ال�����س��اع��ر  الأم�����س��ي��ة  اأدار 
اأج����واء  و���س��ط  امل��ن�����س��وري،  فطيمة 
ق�سائد  زي��ن��ت��ه��ا  م��ل��ف��ت��ة  ���س��ع��ري��ة 
واملفردات.  املعاين  باأعذب  ال�سعراء 
وقال املن�سوري يف بداية الأم�سية: 
نتقدم بال�سكر اجلزيل ل�سيدي �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة 
ال��ذي ي�سرف على  املهرجان،  راع��ي 
ويقدم  ب��ن��ف�����س��ه،  امل���ه���رج���ان  جن����اح 
لل�سعر وال�سعراء كل و�سائل الدعم 
م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على ه��ذا الفن 
املواكب جلميع منا�سباتنا الوطنية 

والجتماعية والثقافية.
بقراءة  اأم�سيتهم  ال�سعراء  ا�ستهل 
بامل�سابقة  ال����ف����ائ����زة  ال���ق�������س���ائ���د 
ق�سيدة  جت����اري  ال��ت��ي  ال�����س��ع��ري��ة، 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
الباين”.  ال�سباب  ذا  “يا  نهيان  اآل 
وتفاعل اجلمهور مع هذه الق�سائد 
املجاراة  مب��و���س��وع  ال��ت��زم��ت  ال��ت��ي 
ل��ت��وؤك��د ع��ل��ى م��ا اأو����س���ى ب��ه ال�سيخ 
زاي�����د ال�����س��ب��اب ع��ن��دم��ا ����س���دد على 

الأخالق  مب��ك��ارم  التحلي  ���س��رورة 
والجتهاد  والعمل  الأوط���ان  وبناء 
يف �سناعة م�ستقبل م�سرق ت�ستحقه 

اأوطانهم.
وقال ال�ساعر عبيد الكعبي اإن مثل 
ال�سعراء  على  ت��ع��ود  اجل��وائ��ز  ه��ذه 
يف  جتمعهم  لأن��ه��ا  ال��ك��ب��ري،  بالنفع 
م�ساحة واحدة، وت�سهم يف الرتقاء 
م�سيدا  ال�سعراء،  وجت��ارب  بال�سعر 
ب��ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال����ذي حت��ظ��ى به 
ال�سيخ  ���س��م��و  ق��ب��ل  م���ن  امل�����س��اب��ق��ة 
ومن  ن��ه��ي��ان.  اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان 

اأبيات ق�سيدته :
خ��ذ راي���ة الوط����اين وار���س��ى و�سب 

�سعود
وانته عزيز ال�ساين عند العرب 

معدود
�سليمة  ال�������س���اع���رة  ث���ان���ي���ة  ق�������راأت 
امل�ساركة  ق�����س��ي��دت��ه��ا  امل�����زروع�����ي 
الثاين،  باملركز  والفائزة  واملتميزة 
راعي  ل�سمو  بال�سكر  تقدمت  كما 
املهرجان، وقالت اإن املهرجان واحد 
م���ن اأب�����رز م��ه��رج��ان��ات ال�����رتاث يف 

املنطقة. ومن اأبياتها:
ال�سديد  ب����ادي الزم������اِن ط��ب��ع  م��ن 

الكود
طاوله  ول  ب���اأث���م���اِن  ي��ن�����س��رى  م���ا 

منقود
قراأ ثالثا ال�ساعر علي املري، وقدم 
الفائزة  ق�سيدته  اجل��م��ه��ور  اأم����ام 
ج��ان��ب عدد  اإىل  ال��ث��ال��ث،  ب��امل��رك��ز 
قوبلت  التي  املتميزة  الق�سائد  من 
امل�ساركة  ق�سيدة  ومن  بالت�سفيق. 

قراأ املري:
ــا يف  ــاين م ــب ــا ذا الــ�ــســبــاب ال ي

التهاون فود
حن نه�سة الأوطاين وما نذخر 

املجهود
ال�ساعر عبدالعزيز  اأما رابعا، فقراأ 
الفدغو�ص باأ�سلوب جميل وتفاعلي، 
حيث قدم ق�سيدة بو�سف املهرجان 
واأجوائه الرتاثية، كما قراأ ق�سيدة 
الرابع  املركز  التي منحته  امل�ساركة 
وف��ي��ه��ا ي��ق��ول: ي��ا ث����روة الأوط����اين 

واعمادها املن�سود
وق����ت ال���ت���ف���اين ح����اين ل��ل��ج��د دون 
حدود اخلتام كان مع ال�ساعر عنزي 
الأكلبي �ساحب املرتبة اخلام�سة يف 

عددا  قراأ  الذي  ال�سعرية،  امل�سابقة 
اأكدت  التي  الوطنية  الق�سائد  من 
والنتماء  ال������ولء  م����ف����ردات  ع��ل��ى 
ال�سعودية  وطنه  وخ�ص  ل��الأوط��ان 
ب���اأب���ي���ات ج��م��ي��ل��ة وم���ب���دع���ة. ومن 

ق�سيدة امل�ساركة قراأ الأكلبي:
تاريخكم  الزم��������اين  ����س���ال���ف  م����ن 

م�سهود
ـــزداين يــا فزعت  ــم ت ــادك اأجم

امل�سهود

�سكرهم  عــن  يعربون  ال�سياح 
لراعي املهرجان 

للمهرجان  اخل��ت��ام��ي  ال��ي��وم  �سهد   
من  الأج��ان��ب  ال�سياح  مئات  ت��واف��د 
�سويحان  م���ي���دان  اإىل  دول  ع����دة 
حل�����س��ور ���س��ب��اق الإب����ل ال���رتاث���ي يف 
ال�سوق  وف��ع��ال��ي��ات  ال���ث���اين  ي���وم���ه 
الزائرة  ال��وف��ود  وق��ام��ت  ال�سعبي. 
ال��ت��ي ب��ل��غ��ت اأع�����داد اأف����راده����ا اأكرث 
دبلوما�سيني  من  �سائح   800 من 
مئات  اىل  اإ�سافة  �سفارات  واأع�ساء 
خيمة  �سملت  بجولة  اجلمهور  من 
الإداري  امل����رك����ز  ق�����رب  ال��ت�����س��ام��ح 
والتوا�سل  الثقافات  ملتقى  حيث 
اإمل�����س��ي��ف حيث  احل�����س��اري ث��م اىل 
ال���ع���ادات ال��ع��رب��ي��ىة الأ���س��ي��ل��ة، ثم 
حيث  ال�سعبي  ال�سوق  اإىل  انتقلوا 
ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة امل��ت��ك��ام��ل��ة التي 
امل���ا����س���ي وع����راق����ت����ه، وزار  حت���اك���ي 
ت ال���وف���ود م�����س��ار م��رك��ا���ص الإب���ل 
اأ�سواط اليوم يف  الرتاثي و�ساهدوا 

جتربة فريدة عريقة.
واأع�����������رب ع�������دد م�����ن ال�����������زوار عن 
مبدين  املهرجان  بزيارة  �سعادتهم 
تعك�ص  ال��ت��ي  بفعالياته  اإع��ج��اب��ه��م 
واملنتجات  الإم�������ارات�������ي  ال��������رتاث 
والأ�������س������غ������ال ال�����ي�����دوي�����ة ل����ل����م����راأة 
ال�سوق  وامل��ع��رو���س��ة يف  الإم��ارات��ي��ة 
�سمو  ب��ج��ه��ود  ال�����س��ع��ب��ي..واأ���س��ادوا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ 
اإح��ي��اء الرتاث  راع���ي امل��ه��رج��ان يف 
الوطنية.. لللهوية  ي��رم��ز  وال���ذي 
مفردات  من  �ساهدوه  ما  وو�سفوا 
اأك��رث من موقع مبيدان  تراثية يف 
�سويحان باأنها جتمع ما بني املا�سي 
واحلا�سر وما بني احلداثة والطابع 
الرتاثي التقليدي مقدمني ال�سكر 

للمنظمني منوهني بكرم ال�سيافة 
الذي حظوا به.

املن�سوري : اإعالم متميز 
وجه �سعادة الدكتور عبيد علي را�سد 
املن�سوري نائب رئي�ص اللجنة العليا 
العالمية  اللجنة  رئي�ص  املنظمة 
والتقدير  ال�����س��ك��ر  ل���ل���م���ه���رج���ان،  
اآل  زاي��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو 
نهيان ، ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ص 
المارات  رتاث  نادي  رئي�ص  الدولة 
لفعاليات  ال���ي���وم���ي  حل�������س���وره    ،
التميز  ل����ه  ح���ق���ق  مم����ا  امل���ه���رج���ان 
على  احلما�سة  واأ���س��ف��ى   ، وال��ن��ج��اح 
برزت  التي  واملناف�سات  امل�ساركني  
املن�سوري  وج��ه  كما   ، ح��ّل��ة  ب��اأب��ه��ى 
ال�����س��ك��ر جل��م��ي��ع و����س���ائ���ل الع����الم 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة والأج���ن���ب���ي���ة ، 
ال���ن���ي ن��ق��ل��ت ����س���ورة م�����س��رف��ة عن 
ومبهنية  ال����ع����امل����ي  احل�������دث  ه������ذا 
موؤكدا   ، بها  ونعتز  نفتخر  عالية 
مبنا�سبة  خ��ا���س��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
اإختتام املهرجان اأن العالم املحلي 
، يف  امل�����س��وؤول��ي��ة  ك���ان ع��ل��ى م�ستوى 
ن��ق��ل  ف��ع��ال��ي��ات واأن�����س��ط��ة وبرامج 
ت��ل��ي��ق باحلدث  ب�����س��ورة  امل��ه��رج��ان 
اأكر  تنظيم  يف  الم������ارات  وري�����ادة 
والثقافية  ال��رتاث��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رات 
يت�سل  وم���ا   ، ل��ل��ه��ج��ن  امل��خ�����س�����س��ة 
ب��ه��ا م��ن ع����ادات وت��ق��ال��ي��د اأ���س��ي��ل��ة ، 
مثنيا على الروح القوية واحلما�سة 
ال���ت���ي اإت�������س���م ب��ه��ا الع���الم���ي���ون يف 
اليومي  بالبث  ���س��واء  احل���دث  نقل 
اأو يف   ، امل��ق��روء  الع���الم  اأو  املبا�سر 
التوا�سل الجتماعي  جمال قنوات 
اأن  املن�سوري  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح     ،
مركزا   خ�س�ست  املنظمة  اللجنة 
الفعاليات  م��ق��ر  يف  ل��الع��الم��ي��ني 
ع���ل���ى جميع  اإ����س���ت���م���ل  ب�����س��وي��ح��ان 
املطلوبة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
لتغطية احلدث ، الذي جنح بف�سل 
�ساهموا  ، ممن  اإع��الم��ي  كل  جهود 
الفريد   امل����ه����رج����ان  ه�����ذا  ن���ق���ل  يف 
ن��وع��ه ع��ل��ى م�����س��ت��وى املنطقة  م���ن 
ومنذ  امل���ه���رج���ان  ب������اأن  خم��ت��ت��م��ا   ،
اإنطالقته عام 1998 ، متكن من 
حتقيق ال�سبق يف اأن يحظى مبكانة 
اإق��ل��ي��م��ي��ة وع���امل���ي���ة م���رم���وق���ة على 

�سعيد املهرجانات الرتاثية .

التوا�سل  لفريق  مميزة  جهود 
الجتماعي باملهرجان

الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  ف��ري��ق  عمل 
اأيام  مدار  على  باملهرجان،  اخلا�ص 
مبا�سرة  الفعاليات  لنقل  املهرجان 
دوراً  اأدت  ال���ت���ي  م��ن�����س��ات��ه  ع���ل���ى 
الكبري  الإع���الم���ي  للجهد  م��ك��م��اًل 
اأع�ساوؤه  ن�سط  حيث  املهرجان،  يف 
برئا�سة ال�سيد راكان فرج العرياين، 
يف توثيق وتغطية الرامج بفعالية 
اأهمية احلدث  ت��واك��ب  واح��رتاف��ي��ة 
الفريق  وب����رزت ج��ه��ود  وط��ب��ي��ع��ت��ه. 
خالل املهرجان بتغطياته ال�ساملة 
�سباحاً وم�ساء للفعاليات الرئي�سية 
والرامج امل�ساحبة �سواء يف ال�سوق 
خميم  يف  اأو  وامل���������س����رح  ال�����س��ع��ب��ي 
م��ك�����س��ات ����س���وي���ح���ان، ف�������س���اًل عن 
مثل  الرئي�سية  امل�سابقات  تغطية 

املزاينة واملحالب.

»العني لالإنقاذ”.. جهود مقدرة 
يف املهرجان

تعزيز  يف  التطوعي  العمل  �ساهم 
م�ستقبل  وبناء  امل�ستدامة،  التنمية 
وت�سب  اجلديدة.  لالأجيال  اأف�سل 
الن�سطة التطوعية - كما ل يخفى 
اأنحاء  بجميع  املجتمع  خدمة  يف   -
ال���دول���ة ومب��خ��ت��ل��ف امل���ج���الت. من 
“فريق  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  من����اذج 
حا�سراً  كان  العني لالإنقاذ” الذي 
اأر���ص مهرجان �سلطان بن زايد  يف 
انطالقته؛  منذ   2019 ال��رتاث��ي 
ال�سباب  من  جمموعة  �سخر  حيث 
خ��رات��ه��م واإم��ك��ان��ي��ات��ه��م يف جمال 
اأو العاملني يف  اإنقاذ زوار املهرجان 
لبع�ص  يتعر�سون  مم��ن  تنظيمه، 
البيئة  ���س��ع��وب��ة  ب�����س��ب��ب  احل������وادث 
املتعطلة  ال�����س��ي��ارات  ���س��ح��ب  م��ث��ل: 
بالإ�سافة  ال���رم���ال،  يف  وامل��ت��ع��رثة 
ومنها  امل���رك���ب���ات  ت���واج���ه  مل�����س��اك��ل 
امل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة ون��ف��اد ال���وق���ود وف���راغ 
الإط�����ارات م��ن ال��ه��واء. ي��ق��ول عبد 
ع�سو  البلو�سي  جمعة  ح���ارب  اهلل 
لي�ست  الإن���ق���اذ  “مهمة  ال��ف��ري��ق: 
الكثري  حت��ت��اج  ب��ل  ال�سهل،  ب��الأم��ر 
ال��رتاك��م��ي��ة وحماولة  م��ن اخل���رة 
ال�ستجابة  و���س��رع��ة  ال��وق��ت  ك�سب 
اأن  “نحاول  وي�����س��ي��ف:  ل���ل���ن���داء«. 
اأو  وق����ت  اأي  يف  ال���ع���ون  ي���د  ن���ق���دم 
والأمل  ال�سعادة  ب��ث  بهدف  م��ك��ان، 
يف قلوب الآخ��ري��ن، يف ح��ال تعطل 
مركباتهم على الطرقات الداخلية 
البلو�سي:  وي��ت��اب��ع  واخل���ارج���ي���ة«. 
وق���ت  ل����ه  ل���ي�������ص  ال���ف���ري���ق  “عمل 
يف  بال�ستجابة  يقوم  حيث  حم��دد، 
اأ����س���رع وق����ت، ف��ال��ف��ري��ق ي��د واح���دة 
توقف  ب���دون  تعمل  ن�سطة  وخلية 
اأو تردد، ويعتر التحدي والعزمية 
والإ������س�����رار ه���و ���س��ع��ار ال��ف��ري��ق يف 
ح��الت الإن��ق��اذ«. وي�سيف عبد اهلل 
حارب البلو�سي: “رغم بعد امل�سافات 
اأن  اإل  النا�ص،  بع�ص  اإىل  للو�سول 
امل��ح��دد يف  ال��وق��ت  الفريق ي�سل يف 
الإنقاذ  ف��ح��الت  الأح���ي���ان،  اأغ��ل��ب 
التي قام بها الفريق كثرية، ولكنها 
قد حتتاج اإىل جمهود ووقت ي�سل 

ل�ساعات لإمتامها«.

�لأول يومه  يف  للعلوم  �أبوظبي  ملهرجان  ز�ئر  �ألف   17

بح�سور �سلطان بن زايد

�خت�ت����ام مهرج���ان �سلط���ان ب���ن ز�ي���د �لت�ر�ث���ي 2019

حمـــدان وزايــد بــن حممــد بــن خليفة يتوجان الفائزين يف اليوم الأخري ل�سباق الإبــل الرتاثــي 
 تكرمي الرعاة واللجان والإعالميني الفائزون بامل�سابقة ال�سعرية ي�سيئون �سويحان باأنوار ال�سعر والق�سائد
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 4 اعتقلت  الأمنية  القوات  اإن  اأم�ص،  تركية  ق�سائية  م�سادر  قالت 
اأ�سنة  مبدينة  الكرد�ستاين  العمال  بحزب  قيادي  بينهم  اأ�سخا�ص 

جنوب البالد.
ال��رتك��ي �سبط يف عملية  الأم���ن  اأن  الرتكية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
العتقال مواد ووثائق رقمية، م�سيفة اأن املحتجزين اأربعة وبينهم 
اإىل  ُنقلوا  باغ�ستاين،  داود  الكرد�ستاين،  العمال  ح��زب  يف  القيادي 

قيادة قوات الدرك يف مر�سني للتحقيق.
الرئي�ص  ب�سجن  حكماً  تركية  حمكمة  اأ���س��درت  مت�سل  �سياق  ويف 
امل��ع��ار���ص �سباحت توجنل،  امل��ن��اط��ق ال��دمي��ق��راط��ي  امل�����س��ارك حل��زب 
عاماً   14 كي�ساناك  غ��ول��ت��ان  املف�سولة  ب��ك��ر  دي���ار  ب��ل��دي��ة  ورئ��ي�����س��ة 

لإدانتهما بدعم “الإرهاب«.
اجلنائية  املحكمة  اأن  القول،  ق�سائية  م�سادر  عن  الوكالة  ونقلت  
وكي�سناك  توجنل  ب�سجن  ق�ست  تركيا،  �سرق  مالطية،  يف  الكرى 

بتهمة “النتماء اإىل منظمة اإرهابية ون�سر دعاية اإرهابية«. 
ويعد حزب املناطق الدميقراطي حليفاً حلزب ال�سعوب الدميقراطي 

املعار�ص، ذي الغالبية الكردية
وتتهمه احلكومة بالرتباط مبنظمة حزب العمال الكرد�ستاين.

ترامب  دونالد  الرئي�ص  اأن  الأمريكية  الإدارة  يف  رفيع  م�سوؤول  اأكد 
التفاوؤل  اإىل  ع��ن ح��ال الحت���اد،  �سيلقيه  ال��ذي  �سيدعو يف اخل��ط��اب 
وال���وح���دة، م��ب��ت��ع��دا ع��ن اأج�����واء اخل���الف���ات احل��ال��ي��ة ال��ت��ي تع�سف 
بوا�سنطن. ويف عر�ص م�سبق للخطاب الذي �سيلقيه ترامب الثالثاء 
اأمام الكونغر�ص، قال امل�سوؤول اإن الرئي�ص “�سيقدم روؤية ملهمة عن 
عظمة اأمريكا«. واأ�ساف امل�سوؤول اأن ترامب �سيرتفع عن اخلالفات 
احلالية التي تدور بينه وبني معار�سيه الدميوقراطيني والنتقادات 
التي يوجهها يوميا تقريبا اإىل املدعني الذين يحققون يف ال�سبهات 
اإن  وقال امل�سوؤول   .2016 باأنه تعاون مع رو�سيا يف انتخابات العام 
اأنه  كذلك  اأعتقد  لكنني  وال��وح��دة،  “التفاوؤل  اإىل  �سيدعو  اخلطاب 
وقع  على  اخلطاب  وياأتي  ا�ست�سرافيا«.  اعتباره  املمكن  من  �سيكون 
خطة  متويل  يرف�سون  ال��ذي��ن  الدميوقراطيني  م��ع  مرير  �سجال 
اأن اخلالف  املك�سيك، حتى  احل��دود مع  ج��دار على  الإقامة  ترامب 
اجلمعة  ترامب  واأمل��ح  اخل��ط��اب.  موعد  تاأجيل  اإىل  الكونغر�ص  دف��ع 
اأنه �سي�ستغل اخلطاب لإعالن حالة الطوارئ الوطنية، لي�سمح  اإىل 
لبناء  الالزمة  الأم��وال  لتخ�سي�ص  اأح��ادي  ب�سكل  بالتحرك  لنف�سه 
تفا�سيل  اأي  تاأكيد  امل�سوؤول  ورف�ص  الكونغر�ص.  متجاوزا  اجل��دار، 
اأن هدف الرئي�ص الأ�سا�سي هو  حمددة تتعلق باخلطاب و�سدد على 
على  توزيعها  مت  مقتطفات  وبح�سب  اأك���رث.  ت�ساحلية  ن��رة  تبني 
ال�سحافيني، �سيقول ترامب “باإمكاننا معا اإنهاء عقود من اجلمود 
القدمية  اجل���راح  ومعاجلة  القدمية  النق�سامات  وردم  ال�سيا�سي 
وبناء حتالفات جديدة وو�سع حلول جديدة واإطالق العنان للوعد 

ال�ستثنائي ب�ساأن م�ستقبل اأمريكا«.

اأف���رج���ت امل��ح��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ب�����س��روط ع��ن رئ��ي�����ص �ساحل 
اأ�سبوعني من  املدوية قبل  ال�سابق لوران غباغبو بعد ترئته  العاج 
تلت  التي  العنف  اأعمال  خالل  الإن�سانية  �سد  جرائم  ارتكاب  تهمة 

النتخابات يف 2010 و2011.
واأعلنت املحكمة اأن غباغبو و�سارل بلي غوديه الزعيم ال�سابق حلركة 
ال�سباب الوطنيني الذي قررت املحكمة اإطالق �سراحه اأي�سا، غادرا 
مكان  اإىل  له���اي  يف  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  للمحكمة  ال��ت��اب��ع  ال�سجن 

“انتقايل” بانتظار حتديد وجهتهما النهائية.
وبالقرب من مقر املحكمة الواقع يف اأحد الأحياء ال�سكنية يف لهاي، 
ن�سروا  �سرطيا  ع�سرين  نحو  اأم���ام  لغباغبو  امل��وؤي��دي��ن  ع�سرات  ردد 
ال��ع��اج، وه��م يهتفون  ب��اأع��الم �ساحل  اأنا�سيد ول��وح��وا  الأم��ن  حلفظ 

“غباغبو حر” و”احرتموا �سلطة غباغبو«.
“نحن  غباغبو  م��ن  املقربني  امل�ست�سارين  اأح��د  بايتو  اب���دون  وق��ال 

�سعداء جدا. امل�ساحلة ميكن اأن تبداأ الآن يف �ساحل العاج«.
وكان القا�سي الذي يرتاأ�ص املحكمة ت�سيلي اأيبوي اأو�سوجي اأعلن اأن 

�أنقرة

و��شنطن

الهاي

فر�سة �لوليات �ملتحدة 
لتحديث تر�سانتها �لنووية  

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

ال�سواريخ  معاهدة  من  ورو�سيا  املتحدة  ال��ولي��ات  من  ك��ّل  ان�سحاب  يهّدد 
النووية املتو�سطة املدى الثنائية باإعادة اإطالق �سباق الت�سّلح بني القوتني، 
تر�سانتها  لتحديث  املتحدة  للوليات  فر�سًة  ي�سّكل  نف�سه  الوقت  يف  لكنه 
الأمريكي  الرئي�ص  واأعلن  عام.  قبل  وا�سنطن  اأعلنته  وهو هدٌف  النووية، 
اإج��راءات الن�سحاب من املعاهدة  اأطلقت  اأن بالده  دونالد ترامب اجلمعة 
الذي �سي�سبح فاعاًل بعد �ستة اأ�سهر، “اإّل يف حال احرتام رو�سيا التزاماتها 
عر تدمري كّل �سواريخها وقاذفاتها ومعداتها املخالفة للن�ص«. وال�سبت 
اأعلن الرئي�ص الرو�سي فالدميري بوتني تعليق م�ساركة مو�سكو يف املعاهدة 
بقوله اإن “�سركاءنا الأمريكيني اأعلنوا تعليق م�ساركتهم يف التفاق و�سنعلق 
مو�سكو  تطوير  �سنوات  منذ  وا�سنطن  وت�ستنكر  م�ساركتنا«.  كذلك  نحن 
املدى،  متو�سطة  النووية  ال�سواريخ  معاهدة  تخالف  اإن��ه��ا  تقول  اأنظمة 
غري اأن الأمريكيني اأكدوا علناً نيتهم التجهز باأ�سلحة نووية جديدة. ويف 
اأخطرت   ،2018 �سباط/فراير  يف  النووي  للو�سع  اجلديدة  مراجعتها 
الوليات املتحدة باأن لديها النية يف حيازة �سالحني جديدين: جيل جديد 
من ال�سواريخ النووية �سعيفة القدرة ميكن اإطالقها من غوا�سة )فئة مل 
تلحظها معاهدة ال�سواريخ النووية(، ونوع جديد من �سواريخ كروز ي�سكل 
انتهاكاً للمعاهدة. ويوؤكد البنتاغون اأن النوع اجلديد من �سواريخ كروز ل 
يعّد خرقاً للمعاهدة اإل اإذا جرى ن�سره، م�سدداً على اأن املعاهدة مع مو�سكو 

عام 1987 مل متنع اإطالق برامج البحث والتطوير.

اأدان تعّر�سه حلملة غري م�سبوقة

حزب »حتيا تون�س« يودع مطلب �حل�سول على تاأ�سرية

�ملعار�سة تتحدى مادورو يف �ل�سارع بذكرى �لثورة 

اأبرز قياداته م�ستقيلة من النداء.
وموؤخرا اأعلنت منظمة “اأنا يقظ” اأنها قامت باإيداع 

•• الفجر - تون�س - خا�س
“حتيا  حركة  حلزب  العام  املن�سق  العزابي  �سليم  اتهم 
ُي�سمها ونعتها باخل�سوم   �سيا�سية مل  اأطرافا  تون�ص” 
ملي�سيات  اإن  ق����ال  ت�����س��وي��ه  ح��م��ل��ة  وراء  ب���ال���وق���وف 

الكرتونية تقودها.
واأكد العزابي يف تدوينة ن�سرها على �سفحته اخلا�سة 
مبوقع في�سوك ، اأّن احلزب م�ستهدف “بحمالت ت�سويه 
احلركة  تعلن  اأن  قبل  انطلقت  واأنها  م�سبوقة”  غري 
عن براجمها وان احلمالت قائمة على “الت�سويه عر 
�سند واقعي  اأي  الف��رتاء واختالق موا�سيع لي�ص لها 

وقانوين«.
وتابع يف نف�ص التدوينة “للُخ�سوم ال�سيا�سّيني الذين 
يك�سف  ه���ذا  اإّن  اأق�����ول  احل���م���الت  ه���ذه  وراء  ي��ق��ف��ون 
منّظمي  روؤي����ة  اإّن  اأّول   : اث��ن��ني  �سيئني  للتون�سيني 
ال�ّسيا�سي  للتناف�ص  الل��ك��رتوين  الّت�سويه  ملي�سيات 
ُروؤي�����ة ل  ال�����س��ت��م وال��ت�����س��وي��ه و ه��ي  تنح�سر ف��ق��ط يف 
نتقا�سمها ُمطلقا” م�سيفا “اإّن هذا امل�سروع ُيثري قلق 
هوؤلء الذين ل �سيء لهم يقدمونه للتون�سيني �سوى 
ال�سيا�سّية  للكوادر  املكّثف  احل�سور  اأقلقهم  الّت�سويه. 
امل�سروع  اأّن هذا  واأقلقهم  املن�ستري  اجتماع  ب��الآلف يف 

ُولد كبريا بحجم انتظارات التون�سينّي وبحجم �سدقنا 
وُحّبنا وولئنا لتون�ص«.

ودع�����ا ال���ع���زاب���ي م���ن و���س��ف��ه��م ب��اأن�����س��ار احل���رك���ة اإىل 
“عن  ال��رتف��ع  واىل  التنظيمّية  للهيكلة  ال���س��ت��ع��داد 
غائر وعدم الّنزول اإىل م�ستوى ال�ّستم و النحدار  ال�سّ

الذي ُيحاولون جّرنا اإليه«.
“حتيا  ال�ساهد  يو�سف  احل��ك��وم��ة  رئي�ص  ح��زب  وك���ان 
العالقة  ل����وزارة  مطلبا  اجل��م��ع��ة،  اأودع  ق��د  تون�ص”، 
م��ع ال��ه��ي��ئ��ات ال��د���س��ت��وري��ة وامل��ج��ت��م��ع امل����دين وحقوق 

الإن�سان،للح�سول على تاأ�سرية العمل القانوين.
تاأ�سرية  على  احل�سول  مطلب  اإن  عليم  م�سدر  وق��ال 
العمل القانوين مت تقدميه با�سم “حتيا تون�ص” بعد 
مطلب  تقدمي  يف  املطلوبة  ال��وث��ائ��ق  جميع  ا�ستكمال 

التاأ�سرية.
قانوين  ن�ص  اأي  وج��ود   ع��دم  على  امل�سدر  ذات  و�سدد 
ت�سجيل  اأن  م��رزا   ، ال���س��م  يجر احل��زب على تغيري 
معهد  يف  تون�ص”  “حتيا  ���س��ع��ار  ي��ق��ظ  اأن����ا  م��ن��ظ��م��ة 
احلزب  على  يحتم  ل  ال�سناعية  وامللكية  املوا�سفات 

تغيري ال�سم.
وا�ستمد حزب يو�سف ال�ساهد �سعار “حتيا تون�ص” من 
�سعار احلملة النتخابية حلركة نداء تون�ص علما واأن 

قلب  يف  بوليفار  �ساحة  يف  �سيتجمعون  الذين  لأن�ساره 
التظاهرة  ع��ن  ك��ي��ل��وم��رتات  ع�سرة  بعد  على  ك��راك��ا���ص 
امل�سادة “ال�سارع ولي�ص غري ال�سارع للدفاع عن الوطن 

والثورة«.
ويت�ساعد التوتر مع كل دعوة اإىل التظاهر يف فنزويال. 
 850 اأك��رث من  واعتقل  اأرب��ع��ني �سخ�سا  وقتل ح��واىل 
كانون   21 يف  التعبئة  ب��دء  منذ  املتحدة،  الأمم  ح�سب 
 2014 يف  احتجاجات  موجتا  واأ�سفرت  الثاين/يناير. 

و2017 عن �سقوط حواىل مئتي قتيل.
مبوارد  الغنية  لفنزويال  القت�سادي  الو�سع  وتدهور 
النفط، وبات �سكانها يعانون من نق�ص خطري يف املواد 
الغذائية والأدوية، وت�سخم متفاقم )بلغ ع�سرة ماليني 
باملئة ح�سب �سندوق النقد الدويل(، ما �ساهم يف تراجع 

�سعبية مادورو.
فنزويلي  م��ل��ي��ون   2،5 ح����واىل  غ����ادر   ،2015 وم��ن��ذ 
“يتنف�ص  اإن��ه  ع��ام��ا(   43( ك��اري��و  ليني�ص  ق��ال  بلدهم. 

 •• كراكا�س-اأ ف ب:

بقيادة  الفنزويلية  املعار�سة  تتحدى 
خوان غوايدو الذي اأعلن نف�سه رئي�سا 
رئي�ص  ال�سارع  اإىل  بالنزول  بالوكالة 
ملطالبته  م����ادورو  نيكول�ص  ال��دول��ة 
الذكرى  يف  ال�سلطة  ع��ن  بالتخلي 
التي  البوليفارية  للثورة  الع�سرين 
قادها الزعيم الراحل هوغو ت�سافيز، 

يف منا�سبة ذات طابع رمزي كبري.
�سيتظاهر  ال��ت��وت��ر،  م��ن  اأج�����واء  ويف 
اأن�سار املع�سكرين اعتبارا من ال�ساعة 
مكانني  يف  غ(  ت   14،00( العا�سرة 

منف�سلني يف كراكا�ص.
البلد  ال�����س��ل��ط��ة يف  وي��ت��ن��ازع رج����الن 
ال��ن��ف��ط��ي ال����ذي ك���ان اأغ���ن���ى دول����ة يف 
اأم����ريك����ا ال���الت���ي���ن���ي���ة، ه���م���ا م������ادورو 
الذي ل يعرتف به جزء من الأ�سرة 
املدعوم  غوايدو  واملعار�ص  الدولية، 
امل��ت��ح��دة ومعظم دول  ال��ولي��ات  م��ن 
اأم���ريك���ا ال��الت��ي��ن��ي��ة وب��ع�����ص ال����دول 

الأوروبية.
املوؤ�س�سة  ال��رمل��ان،  رئي�ص  ع��ام��ا(   35( غ��واي��دو  وق���ال 
اإن  فنزويال،  يف  املعار�سة  عليها  ت�سيطر  التي  الوحيدة 
التظاهرة �ستجري اأمام مقر بعثة الحتاد الأوروبي يف 
كراكا�ص من اأجل “توجيه ر�سالة اإىل الحتاد الأوروبي” 

ي�سكر فيها الدول “التي �ستعرتف بنا قريبا جدا«.
ويرى خ�سوم مادورو اأن وليته الرئا�سية الثانية التي 
بداأت يف العا�سر من كانون الثاين/يناير، غري �سرعية 

لأنا جنمت عن انتخابات يعترونها مزورة.
ذكرى  ي�سادف  اإن��ه  اإذ  اعتباطيا  خيارا  لي�ص  والتظاهر 
التي  البوليفارية”  “الثورة  على  عاما  ع�سرين  م��رور 
حتمل ا�سم بطل ال�ستقالل �سيمون بوليفار. وت�سادف 
اأي�سا ذكرى تن�سيب الرئي�ص ال�سرتاكي  يف هذا اليوم 
ه��وغ��و ت�����س��اف��ي��ز رئ��ي�����س��ا م���ن 1999 ح��ت��ى وف���ات���ه يف 

2013. وينتمي مادورو اإىل التيار الذي اأ�س�سه.
اع��رتاف��ه ب�سلطة غوايدو  الأوروب����ي عند  ال��رمل��ان  دع��ا 
اأن حتذو  اإىل  اخلمي�ص، كل الدول الأع�ساء يف الحتاد 

وفرن�سا  )ا�سبانيا  البلدان  ه��ذه  م��ن  �ستة  لكن  ح���ذوه. 
اأمهلت مادورو  والرتغال وهولندا(  واأملانيا وبريطانيا 
حتى الأحد للدعوة اإىل انتخابات، واإل �ستعرتف بخوان 

غوايدو رئي�سا.
ويرف�ص مادورو )56 عاما( املدعوم من رو�سيا وال�سني 
وكوريا ال�سمالية وكوبا الإنذار الأوروبي ويتهم الوليات 

املتحدة بتدبري انقالب.
باللتزام  م��ت��ع��ه��دا  ال�����س��ني،  اإىل  ي����ده  غ���واي���دو  وم����د 
بالتفاقيات الثنائية املرمة معها. واأبدى يف ت�سريحات 
ال�سينية،  بو�ست”  ت�ساينا  “�ساوث  ل�سحيفة  بها  اأدىل 

ا�ستعداده لبدء حوار مع بكني “يف اأقرب وقت ممكن«.
وتعبريا عن حر�سها على اإبقاء الت�سالت مع خمتلف 
الأطراف على ما يبدو، اأكدت وزارة اخلارجية ال�سينية 
اجلمعة اأن ال�سني وفنزويال “تتعاونان بنهج براغماتي 
“هذا لن يتغري، مبعزل  واأ�سافت  منذ فرتة طويلة”. 
ال�سرتاكي  ال��زع��ي��م  وق�����ال  ال���و����س���ع«.  ت���ط���ورات  ع���ن 

رمبا  ه��ذا  مثل  و���س��يء  القانونية، 
ي�سر ب�سرعية ال�سيا�سة اخلارجية 

للغرب«.
املتحدة  ال���ولي���ات  “راأت  واأ����س���اف 
طيلة عقود اأمريكا اجلنوبية فناًء 
خلفياً ميكنها اأن تفعل فيه وت�سمح 

باأن ُيفعل به ما ت�ساء«.

املوقف  ����س���رودر  ث��م��ن  امل��ق��اب��ل  ويف 
الأوروبي باإلزام فنزويال بانتخابات 
والتي  ودميقراطية  ح��رة  ج��دي��دة 
ال�ساعات  اإل��ي��ه��ا يف  ال��دع��وة  ي��ج��ب 
الثمانية  مبهلة  لاللتزام  القادمة 
اأيام التي منحها الحتاد الأوروبي 
مل��������ادورو وال����ت����ي ت��ن��ت��ه��ي ب���ع���د غد 

•• برلني-وكاالت:

ال�سابق  الأمل����اين  امل�ست�سار  اع��ت��ر 
ال���دع���م  اأن  ������س�����رودر،  غ�����ريه�����ارد 
“الفوري” الذي منحته الوليات 
املتحدة خلوان غوايدو الذي ن�سب 
لفنزويال  م���وؤق���ت���اً  رئ��ي�����س��اً  ن��ف�����س��ه 

“قليل الذكاء«.
اأملانيا  حكم  الذي  امل�ست�سار  و�سرح 
وال����ذي  و2005،   1989 ب���ني 
عار�ص احلرب الثانية �سد العراق، 
مع  الأح��د  اليوم  ُتن�سر  مقابلة  يف 
ما  اأن  الأملانية،  �سبيغل  دير  جملة 
فعلته الوليات املتحدة رمبا ُيثري 

جدًل قانونياً.
قلة  م�����ن  اأن  “اأعتقد  وق���������ال: 
الأمريكيون  ي���ق���ول  اأن  احل��ك��م��ة 
على الفور اإن غوايدو هو الرئي�ص 
املنتخب. الأمر معقد من الناحية 

الإثنني.
هذا  يل  “يبدو  ����س���رودر،  واأ����س���اف 
اإن���ن���ا ���س��ل��ك��ن��ا كل  اأن ن��ق��ول  اأذك������ى. 
ال�����س��ب��ل ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة حل���ل هذا 
وحينئذ  ب��الن��ت��خ��اب��ات.  ال�����س��راع 
تعلن  اأن  الأوروب���ي���ة  ل��ل��دول  ميكن 
الذي  ال�ساب  بو�سوح تعاطفها مع 

ن�سب نف�سه«.
منذ  ي�سغل  ال���ذي  ���س��رودر  وانتقد 
�سركات  اإداري��ة يف  �سنوات منا�سب 
�سعوط  برو�سيا،  مرتبطة  ط��اق��ة 
حلفائها  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

ليبتعدوا عن رو�سيا.
وقال: “ما يقلقني حقاً اأن حتاول 
اأن  ال�سبل  بكل  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 
تفر�ص علينا مع اأي دول ن�ستطيع 
اأن نتاجر ومع اأيها ل مُيكننا ذلك. 
�ساحب  ب���ل���داً  ب��اع��ت��ب��ارن��ا  وع��ل��ي��ن��ا 

�سيادة، األ ن�سمح بهذا«. 

�لرب�زيل: على بكني ومو�سكو 
»روؤية �حلقيقة« يف فنزويال

•• برازيليا-وكاالت:

دعا وزير اخلارجية الرازيلي اإرن�ستو اأراوغو، ال�سني ورو�سيا املتحالفتني 
“روؤية احلقيقة يف  اإىل  مع حكومة الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص م��ادورو، 

فنزويال”، مندداً ب�”الإبادة اجلماعية ال�سامتة” لل�سعب الفنزويلي.
اأراوغ��و خالل موؤمتر �سحايف يف برازيليا: “ناأمل اأن تتمكن ال�سني  وقال 
ورو�سيا من روؤية احلقيقة يف فنزويال وما فعله نظام نيكول�ص مادورو، وما 

�سي�ستمر فيه اإذا بقيت هذه احلكومة يف ال�سلطة«.
امل��ت��ح��دة ون��ح��و ع�سرين بلداً،  ال��ولي��ات  ال���رازي���ل، على غ���رار  واع��رتف��ت 
ب�سرعية خوان غوايدو الذي اأعلن نف�سه رئي�ساً بالوكالة لفنزويال، وطلب 

من مادورو مغادرة ال�سلطة داعياً اإىل “انتخابات حرة«.
والرئي�ص الرازيلي غاير بول�سونارو، هو اأحد املنتقدين ال�سر�سني ملادورو 

الذي و�سفه ب� “دكتاتور«.
جماعية  ب�”اإبادة  فنزويال  يف  املاأ�سوي  القت�سادي  الو�سع  اأراوغ��و  وو�سف 

�سامتة«.
اأن  م��ع��ت��راً  الدبلوما�سي”،  ال�سغط  ه��و  الأق����وى  “ال�سغط  اأن  واأ���س��اف 

“مادورو مل يعد رئي�ساً” لفنزويال.  

طلب ت�سجيل عبارة “حتيا تون�ص” يف املعهد الوطني 
للموا�سفات وامللكية ال�سناعية.

واأ�ساف  مع غوايدو.  هواء جديدا” 
ال�ستمرار حتى رحيل  “يجب علينا 
ميوتون  ال��ن��ا���ص  لأن  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة 

جوعا«.
وي���وؤك���د م�����ادورو ال����ذي ي��ع��ت��م��د على 
منذ  اأن���ه  للجي�ص،  احل��ا���س��م  ال��دع��م 
دافعت  ال�سلطة،  اإىل  ت�سافيز  و�سول 
ال��ث��ورة ع��ن الأك���رث ف��ق��را م��ن خالل 

برامج اجتماعية.
وق��ال رودول��ف��و ب��اري��ات��ا )47 عاما( 
لفران�ص بر�ص اإن “احلكومة منحتني 
ف��ر���س��ة ام���ت���الك م���ن���زل. مل اأح���ب 
ال��ي��م��ني ي��وم��ا لأن���ه ل ي��ح��ب النا�ص 

الب�سطاء. ما زلنا نوؤمن بالثورة«.
اجلمعة،  ميامي  اإىل  رح��ل��ة  وخ���الل 
وا����س���ل ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����ص الأم���ريك���ي 
حكومة  ع��ل��ى  ال�سغط  بن�ص  م��اي��ك 
“حان الوقت لو�سع  م���ادورو. وق��ال 
مادورو”.  لديكتاتورية  نهائي  ح��د 
املتحدة  “الوليات  اأن  واأ������س�����اف 
�ستوا�سل ممار�سة �سغط دبلوما�سي 
انتقال  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  واق��ت�����س��ادي 
“كل  اأن  من  بن�ص  وح��ذر  الدميوقراطية«.  اإىل  �سلمي 
اخليارات مطروحة على الطاولة )...( ا�ستبداد مادورو 
يجب اأن يتوقف ويجب اأن يتوقف الآن”، مدينا “تاأثري 
فنزويال  تخلي�ص  وق���ت  “حان  ال���ذي  ال�سلبي”  ك��وب��ا 

منه«.
اأي  لإج���راء  م�ستعدا  لي�ص  اإن���ه  اجلمعة  غ��واي��دو  وق���ال 

مفاو�سات ما مل يكن رحيل مادورو مطروحا.
املك�سيك  رئ��ي�����س��ي  اإىل  ر���س��ال��ة  امل��ع��ار���س��ة  زع��ي��م  ووج����ه 
والأوروغ���������واي ال��ي�����س��اري��ني ان��دري�����ص م��ان��وي��ل لوبيز 
“�سنكون مهتمني  فيها  اأك��د  فازكيز  وتاباريه  اأوب���رادور 
انهاء  “بنود  حت��دي��د  ه��و  وح��ي��د  ب��ه��دف  مبفاو�سات” 
 )...( ال�سلطة  بنقل  �سي�سمح  م��ا  )ال�سلطة(  اغت�ساب 

وبدء عملية انتقالية تف�سي اإىل انتخابات حرة«.
للدول  م��وؤمت��ر  ع��ن عقد  الأرب��ع��اء  اأعلنا  البلدان  وك��ان 
املحايدة حيال الأزمة يف فنزويال يف ال�سابع من �سباط/

فراير يف مونتيفيدو.

حاكم فرجينيا يعتذر عن �سورة عن�سرية  
 •• وا�شنطن-رويرتز:

يظهر   1984 ع��ام  �سنوي  مدر�سي  كتاب  يف  �سورة  عن  فرجينيا  ولي��ة  حاكم  ن��ورث��ام  رال��ف  اعتذر 
فيها مع �سخ�ص اآخر خالل حفل بينما يرتدي اأحدهما زي حركة عن�سرية. اإل اأن نورثام قال اإنه 
�سيق�سي مدته كحاكم للولية رغم تزايد �سغوط زمالئه الدميقراطيني عليه كي ي�ستقيل. واأ�سار 
ن  يف بيان �سادر عن مكتبه اأم�ص اجلمعة اإىل اأنه كان اأحد ال�سخ�سني اللذين ظهرا يف ال�سورة، وقد لوَّ
اأحدهما وجهه باللون الأ�سود ويقف بجوار اآخر يرتدي زي حركة )كو كلوك�ص كالن( العن�سرية. ومل 

يو�سح من هو بني الثنني ومل ترد املتحدثة با�سمه على طلبات بالتعليق.
“اأ�سعر باأ�سف بالغ لأين اتخذت قرار الت�سوير بهذه الطريقة وملا �سببته من  وقال نورثام يف بيان 
اآن��ذاك والآن«. واأ�ساف نورثام، الذي توىل من�سبه قبل عام، يف ت�سجيل فيديو مت بثه يف وقت  اأمل 
اأف�سل  “اأم�سيت العام املا�سي حاكما لكم يقاتل من اأجل فرجينيا توفر خدمات  لحق على تويرت 
لكل النا�ص. اأنا ملتزم مبوا�سلة تلك املعركة حتى نهاية مدتي واأتطلع ملا كنتم تتوقعونه مني عندما 

انتخبتموين كي اأخدمكم«.

الوطني للح�سول على متويل اجلدار.
وت���رام���ب م���ع���روف ب��ه��ج��م��ات��ه ال�����س��خ�����س��ي��ة على 
امل��ن��ت��ق��دي��ن واخل�������س���وم ال�����س��ي��ا���س��ي��ني وق����د اأدىل 
اإنهاء  على  املوافقة  من  اأ�سبوع  بعد  بت�سريحاته 
دون  ي��وم��ا   35 ا�ستمر  للحكومة  ج��زئ��ي  اإغ���الق 
طلبها  قد  ك��ان  دولر  مليار   5.7 على  احل�سول 

من الكوجنر�ص للم�ساعدة يف بناء اجلدار.
التي  لبيلو�سي  �سيا�سيا  انت�سارا  تراجعه  واعتر 
املا�سي  ال�سهر  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�سة  اأ�سبحت 
ع��ن��دم��ا ت���وىل ال��دمي��ق��راط��ي��ون ال�����س��ي��ط��رة على 

جمل�ص النواب من اجلمهوريني.

•• وا�شنطن-رويرتز:

�سعد الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب هجماته 
على رئي�سة جمل�ص النواب نان�سي بيلو�سي قائال 
“ل  واإنها  لبالدنا”  بالن�سبة  للغاية  �سيئة  “اإنها 
جداره  ترف�ص  لأنها  بالب�سر”  الجت��ار  تعار�ص 
الذي وعد باإقامته منذ فرتة طويلة على احلدود 

بني الوليات املتحدة واملك�سيك.
وقال الرئي�ص اجلمهوري اأي�سا اإن هناك “فر�سة 
بتجاوز  ال�����س��اب��ق��ة  ت��ه��دي��دات��ه  مل��وا���س��ل��ة  جيدة” 
الكوجنر�ص واإعالن حالة الطوارئ على امل�ستوى 

الإخبارية،  )�سي.بي.اإ�ص(  �سبكة  مع  مقابلة  ويف 
للغاية”  “عنيدة  ب��اأن��ه��ا  بيلو�سي  ت��رام��ب  و���س��ف 
�سيا�سية”  نقطة  “ك�سب  كانت حت��اول  اإنها  وق��ال 

مبعار�ستها ملطالبه بتمويل اجلدار.
وق����ال ت���رام���ب اإن اجل�����دار ����س���روري ل��ل��ح��د من 
الهجرة غري امل�سروعة وتهريب املخدرات يف حني 
فعال  وغ��ري  مكلف  باأنه  اجل��دار  بيلو�سي  و�سفت 

وغري اأخالقي.
وكان بناء اجلدار اأحد وعود ترامب اأثناء حملته 
اإن  م����رارا  حينها  وق����ال   2016 يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة 

املك�سيك �ستدفع تكاليف اجلدار.

تر�مب ي�سعد �سد بيلو�سي ملعار�ستها متويل �جلد�ر 

�سرودر: دعم �لوليات �ملتحدة لغو�يدو »قليل �لذكاء«

العزابي.. حزبنا ولد كبريا..
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عربي ودويل

“�سمادا  الإن�����س��ان  حقوق  ويعتر 
يخف  مل   ، للممنحرفني” 
الفاروي�ست.  ل��ق��ان��ون  ان��ت�����س��اره 
النائب  اأعلن   ،  2003 ع��ام  منذ 
الحت�����������ادي، يف م���ن���اق�������س���ة ح���ول 
امليلي�سيات يف الرملان يف برازيليا، 
)الإع���دام  الإبادة”  “جرمية  اأن 
خ���ارج ن��ط��اق ال��ق�����س��اء( “مرحب 
“طاملا اأن الدولة ل متلك  بها” ، 
الإعدام  عقوبة  لتبني  ال�سجاعة 
ع���ام  وال���������ده،  وع����ل����ى خ���ط���ى   .“
2007، اقرتح فالفيو الذي كان 
يبلغ من العمر 25 عاًما ، تقنني 
جلنة  اإح��داث  وانتقد  امليلي�سيات، 
املافيا  جم��م��وع��ات  ح���ول  حتقيق 

هذه.
عائلة  اأ����س���ب���ح���ت  الآن  ل����ك����ن،   
مرتبطة  نف�سها  جتد  بول�سونارو 
بقتل  م���ب���ا����س���ر-  غ����ري  ب�����س��ك��ل   -
اأي�����ق�����ون�����ة ح����ق����وق الإن�����������س�����ان يف 
ك�سف   ، يناير   18 يف  ال��رازي��ل. 
“انرت�سبت”  املوقع ال�ستق�سائي 
قبطاًنا  اأن  يف  ت�ستبه  ال�سرطة  اأن 
�سابًقا يف كتيبة العمليات اخلا�سة 
قائد  اأن�����ه  ي��ف��رت���ص   ، ل��ل�����س��رط��ة 
م�سوؤول عن  “مكتب اجلرمية”، 

اغتيال النا�سطة.
غلوبو،  ك�سفت   ، اأي���ام  اأرب��ع��ة  بعد 
ا���س��م��ه، ادري���ان���و م��اغ��ال��ه��اي�����ص دا 
ال�سرطة  م���ن  ُط�����رد   ، ن��وب��ري��غ��ا 
ب�سبب   2014 ع���ام  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
القمار.  قربه من مافيا ماكينات 
�سرطي  مب���ع���ي���ة  حت�������س���ل  وق������د 
ع�����س��ك��ري ���س��اب��ق اآخ�����ر، رون���ال���دو 
ي�ستبه   ، ب���ريي���را  األ��ف��ي�����ص  ب���اول���و 
“مكتب  اأتباع  اأنهما من  اليوم يف 
ع�سر  ق��ب��ل  حت�سال  اجلرمية”، 
ريو  برملان  ميدالية  على  �سنوات 
فالفيو   ... اق������رتاح  ع��ل��ى  ب���ن���اء 
ه���ي �سدفة؟  ه���ل  ب��ول�����س��ون��ارو.. 
دا  ماغالهاي�ص  زوج���ة  ك��ان��ت  كما 
ووال��دت��ه، يف حالة فرار،  نوبراغا 
نائب  مكتب  يف  اأي�����س��اً  عملتا  ق��د 

برملان ريو.
ابن  ي��ح��ت��م��ي  امل���رح���ل���ة،  ه�����ذه  يف 
ال�سابق:  �سائقه  خ��ل��ف  ال��رئ��ي�����ص 
ب��ن��اء ع��ل��ى ت��و���س��ي��ة ه���ذا الأخ���ري، 
مت انتداب املراأتني.. فهل �سيكون 
ك����ريوز كافياً  ف��اب��ري�����س��ي��و  ���س��م��ام 

حلماية الرئي�ص وابنه؟
عن لك�سربي�س

فابري�سيو كريوز ،
 �سديق العائلة

اإط��ار حتقيق ي�سمل ع��ددا من  يف 
يف  الرملانيني  وامللحقني  ال��ن��واب 
ولية ريو، ك�سف جمل�ص مراقبة 
امل��ال��ي��ة ع��ن معامالت  الأن�����س��ط��ة 
ح�ساب  على  “م�سبوهة”  مالية 
ال�سائق  ك���������ريوز،  ف���اب���ري�������س���ي���و 
لفالفيو  ���س��خ�����س��ي  واحل�����ار������ص 
 2016 يناير  ب��ني  ب��ول�����س��ون��ارو: 
ويناير 2017 ، ك�سفت �سحيفة 
 ، اليومية  باولو  �ساو  دي  ا�ستادو 
البنكي  ح�سابه  من  و�سحب  اأودع 
1.2 مليون ريال برازيلي )280 

األف يورو( .
املبلغ  ه��ذا  اإن  الباحثون  وي��ق��ول   
ون�ساطه  ث���روت���ه  م���ع  ي��ت��ع��ار���ص 
�سيًكا  التقرير  يذكر  كما  املهني. 
برازيلي  ري����ال  األ����ف   24 مب��ب��ل��غ 
كريوز  اأر���س��ل��ه  ي�����ورو(   5600(
مي�سيل  الأوىل  ال�������س���ي���دة  اإىل 

بول�سونارو.
ال�سابق،  الع�سكري  ال�سرطي  هذا 
�سديق لالأ�سرة، وي�ساركها رحالت 
ال�سيد، وكانت ابنته ناتاليا طيلة 
ع��ام��ني م��ل��ح��ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة لالبن 

البكر لبول�سونارو.
ك�سفت   ، اأ����س���اب���ي���ع  ب�����س��ع��ة  ب���ع���د 
�سحيفة غلوبو بدورها، عن وجود 
اإي��داع��ا خ��الل ف��رتة خم�سة   48
  2017 ي��ون��ي��و وي��ول��ي��و  اأي�����ام يف 
 ، منها  لكل  ري��ال   2000 بقيمة 
ومت ت�سغيلها هذه املرة يف ح�ساب 

م�سريف لفالفيو بول�سونارو.

وظائف وهمية؟
اأك����رث تف�سياًل  ت��دق��ي��ق   وي��ظ��ه��ر 
عن هذه التحويالت الغريبة، اأن 
موظفي مكتب فالفيو بول�سونارو 
ال���رمل���اين، ح��ول��وا م��ب��ال��غ تعادل 
99 باملائة من  يف بع�ص الأحيان 
رواتبهم ..  كما اورد مقال اآخر يف 

�سحيفة ا�ستادو دي �ساو باولو. 
ت�����س�����������������ب��ه اإىل  امل������ن������اورة،  وه�������ذه 
�س�����ائعة  مم���ار����س���ة  ب��ع��ي��د  ح����د 
يف ال�����رازي�����ل: ت��وظ��ي�����ف خ���راء 
تقيي������م خيالي����ني، ُيدف����ع جان���ب 
للمنتخبني،  روات��ب��ه��م  م��ن  ك��ب��ري 

هذه اجلماعات امل�سلحة.
�سابقون  ���س��رط��ة  اأ���ّس�����س��ه��ا رج���ال   
ح�������وايل ثالثني  م���ن���ذ  وج�����ن�����ود، 
الأحياء  يف  النظام  لفر�ص  �سنة، 
الفقرية، التي هي فري�سة للعنف، 
نف�سها  امليلي�سيات  تلك  اأ�سبحت 
فقد   ، املحققني  وبح�سب  مافيا. 
ُق���ت���ل���ت ال��ن��ا���س��ط��ة لأن����ه����ا ه����ددت 
ال�ستيالء  ق�سايا  يف  م�ساحلهم 
على الأرا�سي. وُيزعم اأن جرمية 
القتل ارتكبتها �سرية من “مكتب 
اجلرمية”، وهي ملي�سيا “فافيال 

ريو دا�ص بيدرا�ص«.
مل يخف جايري بول�سونارو ، الذي 
خفف موؤخرا قانون حمل ال�سالح 

ميلي�سيا مرتبطة 
باغتيال مارييل فرانكو

غ��ي��وم اأخ����رى ت��رتاك��م ف���وق راأ�ص 
ال�������س���ن���ات���ور ال�����ق�����ادم. ب���ع���د فرتة 
والبطء،  ال��ت��ج��اه��ل  م���ن  ط��وي��ل��ة 
بخ�سو�ص  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ا����س���ت���ع���اد 
للم�ست�سارة  امل������دوي  الغ���ت���ي���ال 
و�سائقها  فرانكو  مارييل  البلدية 
2018، دورته،  14 مار�ص   ، يف 
حيث األقت ال�سرطة يف 22 يناير،  
اأع�ساء  من  العديد  على  القب�ص 
وكانت  ع�سكرية.  �سبه  ميلي�سيا 
ع�سو حزب ال�سرتاكية واحلرية، 
2008 يف جلنة  �ساركت عام  قد 
ع��ل��ى مهاجمة  ب��رمل��ان��ي��ة جت�����راأت 

بعد املرور عر و�سيط.
»اأن����ا رج���ل اأع���م���ال، اأك�����س��ب امل���ال، 
�سرح  اأ�سرتي �سيارات ، واأبيعها”، 
ال�سابق،  ال��ع�����س��ك��ري  ال�����س��رط��ي 
يف ح���وار ل��ت��ل��ف��زي��ون ا����ص ب��ي تي. 
ا�ستدعائه مرتني من قبل  ورغم 
فابري�سيو  ي��ذه��ب  مل   ، ال��ع��دال��ة 
متذرعاً   ، امل��وع��دي��ن  اإىل  ك���ريوز 
ورم.  لإزال�����ة  امل�ست�سفى  ب��دخ��ول 
حماموه،  اأع��ل��ن   ، يناير   30 ويف 
اأنه �سيقدم تو�سيحات عن و�سعه 

املايل كتابًيا.

تعليق التحقيق
الحتادية  امل��ح��ك��م��ة  ع��ّل��ق��ت  وق���د 

يناير   17 يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ع��ل��ي��ا 
فالفيو  حم��ام��و  طلب  على  ب��ن��اء 
العتقاد  ي��ث��ري  ب��ول�����س��ون��ارو، مب��ا 
ياأمل  امل�ستقبلي،  ال�سيناتور  ب��ان 
بعد  الق�سية  اإح��ال��ة  تتغري  اأن  يف 
من  فبالنتقال  املن�سب.  توليه 
املحكمة  اإىل  ال���ع���ادي���ة  ال���ع���دال���ة 
العليا ، ي�سمن فالفيو بول�سونارو 
تقريبا البطء الق�سائي. غري اأّن 
يدين  بول�سونارو،  جايري  وال���ده 
النتخابات  يف  امل��ف��اج��ئ  ب���ف���وزه 
نخر  ال��ذي  بالف�ساد  تنديده  اإىل 
الرازيل ، وقد اأدان هو واأبناوؤه يف 
الذي  بالق�ساء  عديدة  منا�سبات 

يتمتع به املنتخبون.

بعد ب�سعة اأيام ، ك�سفت الأ�سبوعية 
مقتطفات  ب����دوره����ا،  “فيجا” 
جمل�ص  حت���ق���ي���ق  م�����ن  ج�����دي�����دة 
م��راق��ب��ة الأن�����س��ط��ة امل��ال��ي��ة حول 
معامالت مالية غري عادية، على 
ح�ساب فالفيو بول�سونارو ، تقدر 
قيمتها ب� 630 األف ريال برازيلي 
)148 األف يورو( بني اأغ�سط�ص 
مبالغ   .2018 يناير  و   2017
املعروفة  املداخيل  مع  تتطابق  ل 
لفالفيو بول�سونارو ، وفقا ملجل�ص 
م��راق��ب��ة الأن�����س��ط��ة امل��ال��ي��ة. وقد 
الت�سريبات،  اآخ����ر  ه���ذا  ي��ك��ون  ل 
تتاىل  التي  ال��وت��رية  اإىل  بالنظر 

بها عمليات الإف�ساء.

ما عالقة فالفيو باغتيال امل�ست�سارة 
البلدية مارييل فرانكو و�سائقها؟

عمليات مالية »م�سبوهة« على ح�ساب فابري�سيو 
كريوز، �سائقه وحار�سه �ل�سخ�سي ك�سفت �مل�ستور

الرئي�س بول�سونارو يوؤكد اإن ابنه 
يجب اأن يدفع الثمن اإذا تبني اأنه مذنب

هل �سيكون �سمام فابري�سيو كريوز 
كافيًا حلماية �لرئي�س و�بنه؟

ي�ستبه يف تورط �لبن �لبكر للرئي�س يف �لف�ساد 
ويف عالقة مبيلي�سيا مافيوزية يف ريو دي جانريو

ــس  ــ� ــي ــرئ يـــديـــن ال
بــفــوزه املــفــاجــئ يف 
اإىل  ــات  ــاب ــخ ــت الن
بالف�ساد  تــنــديــده 
الذي نخر الربازيل

•• الفجر - خرية ال�شيباين
مل مي�ِس �سوى �سهر واحد على تويل جري بول�سونارو 
بق�سايا  مثقل  هو  وها   ، يناير  من  الأول  يف  من�سبه 
عائلية. ال�سبب ، ابنه فالفيو ، 37 �سنة ، نائب عن 
ولية ريو منذ عام 2003 ، و�سناتور منتخب حديثا 
، وزوجته مي�سيل. اإذ ي�ستبه يف اأن اأكرب اأبناء رئي�س 
البالد، متورط يف الف�ساد، ويف عالقات مع ميلي�سيا 

مافيوزية يف ريو دي جانريو.
دي�سمرب  اأوائل  اإىل  تعود   ، “ال�سبي”  متاعب  اإن     
، بعد �سهرين من انتخابه ملجل�س ال�سيوخ، وثمانية 

اأ�سابيع قبل توليه من�سبه.

م�سرية احتجاجية امام البلدية بعد جرمية الغتيال

فالفيو ووالده..ورطة عائلة با�سرها

انتخبوه من اجل مقاومة الف�ساد.. ولكن

مارييل فرانكو..هل يورط دم ال�سحية اأ�سرة بول�سونارو؟

فابري�سيو كريوز ال�سائق مع ابن الرئي�ص 

الرئي�ص.. ووزر البن البكر

معاملة مالية »م�سبوهة« على ح�ساب �سائقه:

يف �لرب�زيل ، فالفيو بول�سونارو، �لبن �ملزعج ...

تركيا تدين عدم جتديد �إ�سر�ئيل للمر�قبني يف �خلليل   
قام  عندما   1994 ���س��ب��اط/ف��راي��ر  جم���زرة  بعد 
كانوا  فل�سطينيا   29 بقتل  ا�سرائيلي  م�ستوطن 

ي�سلون داخل احلرم البراهيمي.
الإ�سرائيلي بنيامني نتانياهو  ال��وزراء  وقال رئي�ص 

الإثنني اإنه لن يجدد للبعثة واتهمها بالنحياز.
غري اأن اأنقرة رف�ست التهام الإ�سرائيلي.

املراقبني  بعثة  ب��اأن  التهام  قطعا  “نرف�ص  وقالت 
اإ�سرائيل  ق��ال��ت  مثلما  اإ���س��رائ��ي��ل  �سد  تعمل  ك��ان��ت 
التغريدات  م���ن  �سل�سلة  ويف  ل���ق���راره���ا«.  ت���ري���راً 
حزب  با�سم  املتحدث  ت�سيليك  اوم��ري  ن��دد  ال�سبت 
الإ�سرائيلي  ب��ال��ق��رار  احل��اك��م  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��دال��ة 

•• ا�شطنبول-اأ.ف.ب:

نددت تركيا “ب�سدة” بقرار اإ�سرائيل عدم التجديد 
لبعثة امل��راق��ب��ني ال��دول��ي��ني يف م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل يف 

ال�سفة الغربية املحتلة.
متاأخرة  �ساعة  يف  بيان  يف  اخلارجية  وزارة  وقالت 
اجلمعة “ندين ب�سدة قرار اإ�سرائيل الأحادي اإنهاء 
مهمة +بعثة التواجد الدويل املوقت يف اخلليل+ ... 

ونتوقع اأن تتم العودة عن هذا القرار ال�سيا�سي«.
اتفاق  مب��وج��ب  اخلليل  يف  امل��راق��ب��ني  بعثة  ُن�����س��رت 
بني ال�سرائيليني والفل�سطينيني مت التو�سل اليه 

وو�سفه باأنه “خطوة جديدة للت�سرت على الأعمال 
“هذه  وكتب  الدان���ة.  وي�ستدعي  القانونية”  غري 
التخطيط  يتم  ب��اأن��ه  تظهر  الإ�سرائيلية  اخل��ط��وة 
لعتداءات جديدة” وح�ص دول العامل على “اإيالء 

انتباه اأكر” للو�سع يف اخلليل.
تقودها  التي  البعثة  يف  مبراقبني  تركيا  وت�سارك 
يرتكبها  التي  ال��ت��ج��اوزات  ر�سد  ومهمتها  ال���روج 
لعنا�سرها  الفل�سطينيون ول يحق  اأو  امل�ستوطنون 

التدخل مبا�سرة لدى وقوع حوادث.
بالقرار  واأوربيون  فل�سطينيون  ندد م�سوؤولون  كما 

الإ�سرائيلي.

�إير�ن تك�سف عن »كروز« طويل �ملدى  
•• دبي-رويرتز:

ك�سفت اإيران اأم�ص عن �ساروخ كروز جديد ي�سل مداه اإىل 1300 كيلومرت، وذلك مع ا�ستعرا�ص اإجنازاتها خالل الحتفالت بالذكرى 
اأثناء  الر�سمي  التلفزيون  بثها  اأمري حامتي يف ت�سريحات  الإي��راين  الدفاع  وزير  وقال   .1979 عام  الإ�سالمية يف  للثورة  الأربعني 
مرا�سم الإعالن عن ال�ساروخ “مبدى يتجاوز 1300 كيلومرت... ل يحتاج هذا ال�ساروخ الكروز اإل لوقت ق�سري جدا لال�ستعداد، 
وميكنه الطريان على ارتفاع منخف�ص«. واأ�ساف اأن ال�ساروخ اجلديد هويزة اأر�ص/اأر�ص ينتمي لفئة �سومار التي ُك�سف النقاب عنها يف 
ويقول خراء غربيون اإن اإيران كثريا ما تبالغ يف قدرات اأ�سلحتها برغم اأن هناك خماوف ب�ساأن �سواريخها البالي�ستية  عام 2015. 
اإي��ران تغلبت على امل�سكالت  اإن  اأمري علي حاجي زادة قائد القوة اجلو ف�سائية باحلر�ص الثوري خالل املرا�سم  امل��دى. وقال  طويلة 
اإيران يف يناير كانون  اأن ت�سنع جمموعة �ساملة من الأ�سلحة. وقالت  اإنتاج حمركات نفاثة ل�سواريخ كروز وميكنها الآن  الأولية يف 
الثاين اإن حماولتها اإطالق قمر �سناعي ف�سلت. وكانت قد جتاهلت من قبل حتذيرات اأمريكية بتجنب مثل هذه الأن�سطة. وحذرت 
الأم��ن لأنها  ق��رار جمل�ص  �ستنتهك  اإنها  املا�سي من تنفيذ ثالث حم��اولت مزمعة لإط��الق �سواريخ قالت  ال�سهر  وا�سنطن طهران 
ت�ستخدم تكنولوجيا ال�سواريخ البالي�ستية. ويدعو قرار ملجل�ص الأمن الدويل طهران لالمتناع ملدة ت�سل اإىل ثمانية اأعوام عن تطوير 

�سواريخ بالي�ستية م�سممة لنقل اأ�سلحة نووية.
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عربي ودويل
ملادورو  املوالية  التاأ�سي�سية  اأقالت اجلمعية  بدء عملها،  املعار�سة. مع  قاطعته 
اأورتيغا  لويزا  العامة  النائبة  الدولية،  الأ�سرة  من  جزء  بها  يعرتف  مل  التي 
التي كانت تنتمي اإىل تيار ت�سافيز وانتقلت اىل املعار�سة. و�سودر الق�سم الأكر 
م���ادورو يف  انتخاب  اأعيد   2018 اأي��ار مايو   20 ال��رمل��ان. يف  من �سالحيات 
اق��رتاع رئا�سي مبكر قاطعه اجل��زء الأك��ر من املعار�سة ومل يعرتف به جزء 
واأوروب��ي��ة. يف متوز/ اأمريكية  ذلك فر�ص عقوبات  تلى  الدولية.  الأ�سرة  من 
ال�سنوي  الت�سخم  ن�سبة  تبلغ  اأن  الدويل  النقد  2018، توقع �سندوق  يوليو 
مليون باملئة وتراجع اإجمايل الناجت الداخلي 18 باملئة. وقالت منظمة الدول 
ع�سر  خ��الل  الن�سف  مبقدار  تراجع  اخل��ام  اإنتاج  اإن  )اوب��ك(  للنفط  امل�سدرة 
�سنوات. يف نهاية 2017، اأعلنت وكالت للت�سنيف الئتماين فنزويال و�سركة 
امل�ستحقات  ���س��داد  ع��ن  جزئي  تخلف  حالة  يف  متلكها  التي  العمالقة  النفط 
املرتتبة عليهما. اأعلن الرملان اأن الولية الرئا�سية الثانية ملادورو التي بداأت 
يف العا�سر من كانون الثاين/يناير، غري �سرعية ووعد بالعفو عن الع�سكريني 
اأنهم مل  27 ع�سكريا  اأعلن  يناير،  الثاين  21 كانون  الذين يتخلون عنه. يف 

يعودوا يعرتفون مبادورو رئي�سا وحت�سنوا يف ثكنة. وقد مت توقيفهم ب�سرعة.

لوبيز  ليوبولدو  املعار�سة  زعيم  على  حكم  قتيال.   43 �سقوط  عن  اأ�سفر  ما 
بال�سجن 14 عاما. يف اآذار/مار�ص اتهم ثالثة جرالت “مبحاولة انقالب” 
ال�سابق  ك��راك��ا���ص  بلدية  رئي�ص  اأوق���ف   2015 ���س��ب��اط/ف��راي��ر  يف  واأوق���ف���وا. 
انطونيو ليديزما لال�ستباه باأنه �سجع على انقالب. يف ال�سهر نف�سه، فر�ست 
الإن�سان.  بانتهاك حقوق  املتهمني  امل�سوؤولني  وا�سنطن عقوبات على عدد من 
“العدوان  م��واج��ه��ة  ���س��الح��ي��ات ج��دي��دة ليحكم مب��را���س��ي��م يف  م����ادورو  م��ن��ح 
الذي  النفط  �سعر  تراجع  دي�سمر،  الأول  كانون  الأمريكي. يف  المريايل” 
�سنوات  �سبع  له منذ  اأدن��ى م�ستوى  اإىل  البالد،  اي��رادات  باملئة من   96 يوؤمن 
خ�سر  نف�سه  ال�سهر  يف  والأدوي����ة.  الغذائية  امل��واد  يف  خطري  بنق�ص  ت�سبب  ما 
 2017 ابريل  ني�سان  من  الأول  يف  الرملان.  على  �سيطرتهم  ت�سافيز  اأن�سار 
قتيال.   125 �سقوط  اإىل  اأف�ست  التي  التظاهرات  من  جديدة  موجة  ب��داأت 
دعا مادورو اإىل عقد جمعية تاأ�سي�سية انتخبت يف نهاية متوز يوليو يف اقرتاع 

ع�سكريني  دعم  بف�سل  الرئا�سة  ا�ستعاد  لكنه  انقالب  يف  ليومني  ال�سلطة  عن 
اأوفياء له وتعبئة �سعبية كثيفة. يف الثاين من كانون الأول دي�سمر �سل اإ�سراب 
ت�سافيز يف  ف��از   2004 النفط. يف  ���س��ادرات  واأث��ر على  يوما   63 البالد  ع��ام 
 2010 2006. ويف نهاية  اأعيد انتخابه يف  اإق�ساءه، ثم  ا�ستفتاء كان هدفه 
 2011 �سباط/فراير  يف  �سهرا.  ل18  مبرا�سيم  باحلكم  الرملان  له  �سمح 
اأخطائه  ع��ن  ال�سفح  طلب  ال�سلطة،  توليه  على  عاما   12 م��رور  ومبنا�سبة 
ت�سرين  يف  ت�سافيز  انتخاب  اأع��ي��د  الأم��ي��ة.  على  بالق�ساء  �سعادته  ع��ر  لكن 
فاز   .2013 م��ار���ص  اآذار  م��ن  اخلام�ص  يف  ت��ويف  لكنه   2012 اأك��ت��وب��ر  الأول 
نائبه نيكول�ص مادورو يف انتخابات رئا�سية جرت يف ني�سان ابريل، ب50،62 
باملئة من الأ�سوات يف اقرتاع مثري اجلدل. يف ت�سرين الثاين/نوفمر، �سمح 
له الرملان مبر�سوم باحلكم ملدة عام ملعاجلة الت�سخم ونق�ص املواد الأ�سا�سية. 
اأ�سهر  ثالثة  ا�ستمرت  الأم��ن  غياب  �سد  تظاهرات  بعنف  قمعت   ،2014 يف 

 •• باري�س-اأ ف ب:

ت�سافيز  وف��اة هوغو  اأث��ر  الرئا�سة على  ت��وىل  ال��ذي  م���ادورو  نيكول�ص  ي��واج��ه 
به جزء من  الذي اعرتف  الرملان  رئي�ص  2013، حركة احتجاج يقودها  يف 
الأ�سرة الدولية رئي�سا بالوكالة. يف ما يلي املحطات الكرى يف تاريخ فنزويال 
�سباط  م��ن  ال��ث��اين  يف  ع��ام��ا.  ع�سرين  قبل  ال�سلطة  اإىل  ت�سافيز  و���س��ول  منذ 
فراير 1999، توىل ال�سرتاكي هوغو ت�سافيز الذي انتخب رئي�سا يف كانون 
الأول/دي�سمر، مهامه. كان ت�سافيز حاول يف 1992 انتزاع ال�سلطة بانقالب 
ا�سم  حتمل  بوليفارية”  “ثورة  ت�سافيز  اأطلق  �سنتني.  بعدها  ع�سكري و�سجن 
بطل ال�ستقالل �سيمون بوليفار و�سملت العديد من الرامج الجتماعية، يف 
بلد ي�سهد تفاوتا طبقيا كبريا. ويف العام 2000 اأعيد انتخابه ل�ست �سنوات. 
يف ت�سرين الثاين نوفمر 2001، اأ�سدر 49 مر�سوما ت�سمح خ�سو�سا بتاأميم 
اأرا�ص والنفط وامل�سارف. يف ني�سان ابريل 2002، وبعد اإ�سرابات يف القطاع 
فيديكامارا�ص  العمل  اأرب���اب  ومنظمة  فنزويال  عمال  احت��اد  طالب  النفطي، 
برحيله خالل تظاهرة هائلة اأ�سفر قمعها عن �سقوط 19 قتيال. وقد اأق�سي 

�ملحطات �لكربى يف فنزويال منذ تن�سيب ت�سافيز 

الحتاد  املتحدة  اململكة  تركت  اإذا 
الحتاد  اتفاق مع  دون  الربيع  يف 
الأوروب��ي، فان الفو�سى املحتملة 
�ستكون  ذل��ك  على  �سترتتب  التي 
للناخبني  ق�����وي  ح���اف���ز  مب���ث���اب���ة 
وعلى  لالحتاد.  دعما  لي�ستنفروا 
 ، ناعما  بريك�سيتا  ف��ان  النقي�ص، 
على  انتقالية حت��اف��ظ  ف��رتة  م��ع 
الو�سع الراهن، وهو توّهم خمرج 
يخّف�ص  اأن  مي��ك��ن  م�����وؤمل،  غ���ري 
ح��م��ا���ص امل���واط���ن���ني الأوروب����ي����ني 

وم�ساركتهم.
انتخابات  لأول م��رة، قد ل تكون 
انعكا�ص  جم����رد  ال���ق���ادم���ة  م���اي���و 
ال�سيا�سية  امل��ن��اق�����س��ات  مل��ج��م��وع 
عجيبة  مفارقة  ففي  ال��داخ��ل��ي��ة، 
�ستكر�ص  انتخابات  اإنها   ، للتاريخ 
ميكن  ل  الحت��������اد  اأن  ح��ق��ي��ق��ة 
جتاهله والقفز عليه، يف اللحظة 
التي يعتقد معار�سوه اأنهم اأخريا 

يرونه يحت�سر.
عن ليزيكو

بلده العام املا�سي.

م�ساألة الهجرة
اليمني  ب���ني  ال���ت���ق���ارب  ه����ذا  اإّن 
حتديد  ينتظر  ال���ذي  امل��ت��ط��رف، 
���س��ك��ل��ه، م���ا ك����ان ل��ي��ت��ح��ق��ق ل���و مل 
ُت���ف���ر����ص م�������س���األ���ة ال����ه����ج����رة، يف 
كمو�سوع  الأخ��������رية،  ال�������س���ن���وات 

مركزي واأوروبي يف الأ�سا�ص.
ننخدع:  األ  ي���ج���ب  ب���ال���ت���اأك���ي���د، 
ميكن اأن نكت�سف اأّن هذه الوحدة 
�سطحية، لأن الرف�ص الراديكايل 
مواقف  ي��ت�����س��ّم��ن  ل��ل��م��ه��اج��ري��ن 
خمتلفة جداً بني قومي اإيطايل، 
ي��ري��د م���ن ال��ب��ل��دان الأخ�����رى اأن 

ت�ستقبل الأ�سخا�ص الذين و�سلوا 
على اأر�سها، ونظرائه الفرن�سيني 
الذين يريدون،  الهنغاريني...  اأو 
تتكفل  اأن  اخل�سو�ص،  وج��ه  على 
روم����ا ب��ط��رده��م مب��ف��رده��ا. ومع 
ذلك، فاإن ق�سية الهجرة هي، يف 
و�ستبقى  اأوروبية،  ق�سية  الواقع، 
كذلك ما مل ُتدّمر �سنغن، وُتقتل 
وي���ج���ب حّلها  امل����وح����دة،  ال�����س��وق 

جماعيا.

حتدي الربيك�سيت
ه��ن��اك م��و���س��وع رئ��ي�����س��ي اآخ����ر ذا 
اأوروب��ي يعد بثقل كبري على  بعد 
الريك�سيت.  انه  انتخابات مايو: 

فقد �سهد اجلناح اليميني حلزب 
ال�سعب الأوروبي، تقل�ص قاعدته 
النتخابية يف العديد من البلدان، 
التقليدي  ال��ي�����س��ار  ي��ب��دو  ب��ي��ن��م��ا 
انه  ال���س��رتاك��ي-ال��دمي��ق��راط��ي، 

ي�سهد تراجعاً اأكرث اإثارة للقلق.
ال����رك����ائ����ز  ه��������ذه  م�����واج�����ه�����ة  يف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��رمل��ان الأوروب������ي، 
بتحقيق  تعد  التي  الأح���زاب  ف��اإن 
اأحزاب  اأغلبيتها  يف  ه��ي  اخ���رتاق 
م��ن��اه�����س��ة ب�����س��دة ل���الحت���اد، اإىل 
بروك�سل  يف  الكثريين  اأن  درج���ة 
ي��خ�����س��ون روؤي����ة الآل����ة الأوروب���ي���ة 
قدرة  اأ�سبحت  لو  فماذا  تتعّطل: 
هذه الأحزاب على الإزعاج كافية 
واإذا  الأوروب���ي؟،  الرملان  لإبطال 
كان تعيني املفو�سني يف بروك�سل 
من قبل احلكومات املعادية ب�سكل 
قد  “التكنوقراط”،  ل����  ع��ل��ن��ي 
مُي��ّه��د الطريق حل��رب خ��ن��ادق يف 
“وماذا  الأوروب����ي؟،  املفاعل  قلب 
�سُت�سبح امل�سلحة العامة لالحتاد 
بني  نقا�ص  مو�سوع  تكون  عندما 
على  ح��ت��ى  يتفقون  ل  مفو�سني 
اأوروب��ا قوية؟، ت�ساأل  اإىل  احلاجة 
اإحدى ال�سخ�سيات الوازنة داخل 

املوؤ�س�سة.

فخ �سيطاين
داخ��ل ال��رمل��ان، اإن��ه ف��خ �سيطاين 
امل����دى  ع���ل���ى  ي��ن�����س��ب  اأن ُ مي���ك���ن 
ق���وة  ت����اأك����ي����د  مت  اإذا  ال����ط����وي����ل، 
الأح��زاب املناه�سة لأوروب��ا. فمن 
����س���اأن م��ث��ل ه����ذا ال�����س��ي��ن��اري��و اأن 
اأوروب��ا على العمل  ُيجر موؤيدي 
و�سط،  ح��ل��ول  اإىل  ل  للتو�سّ م��ًع��ا 
���س��ُي��غ��ّذي ح��ج��ة خ�سومهم  وه���ذا 
ال�سراع بني  التي تقوم على دفع 
التقليدية،  احلكومية  الأح����زاب 
اأنف�سهم  ط��رح  لهم  يت�سنى  حتى 

كبديل وحيد ممكن.
مفارقة  هناك  �ستكون  ذل��ك،  م��ع 
ه���ذا  م���ث���ل  جت�������س���د  اإذا  ك����ب����رية 
يف  لأن��ه   .2019 ع��ام  ال�سيناريو 

الأحزاب  فيه  تهني  ال��ذي  الوقت 
ال�����س��ع��ب��وي��ة الحت������اد الأوروب��������ي، 
وت��ل�����س��ق ب���ه اأ����س���واأ ال��ن��ع��وت، فاإن 
���س��ك��ل مو�سوع  ي��ن��خ��ذ  الحت�������اد  
فيه.  ج��دال  ل  وانتخابي  �سيا�سي 
ول��ي�����ص م���ن امل����غ����الة ال����ق����ول، اإن 
الق�سايا الأوروبية نادرا ما كانت 
وا���س��ح��ة مب��ث��ل ه���ذا ال��و���س��وح يف 

اأذهان الناخبني يف مايو املقبل.
اآخر مثال بليغ على هذا التطور، 
ك��ان ميكن ت�سوره قبل  ال��ذي ما 
�سنوات قليلة، هو التدخل الأرعن 
مايو،  دي  ل��ل��وي��ج��ي  دب��ل��وم��ا���س��ي��ا 
الإيطايل،  ال����وزراء  رئي�ص  ن��ائ��ب 
ال�سفراء”  “ال�سرتات  ل���دع���م 

الفرن�سية. 

�سابقة،  امل��وق��ف  ات��خ��اذ  ك��ان  ولئن 
اأن�������ه ه����ج����وم م���ب���ا����س���ر على  مب����ا 
دي  لويجي  على  يتحّتم  حكومة 
يوميا  معها  التعامل  نف�سه  مايو 
الهيئات الأوروبية، فانه ميثل  يف 
موجود  فالت�سابه  معينا:  منطقا 
بني حركة 5 جنوم، التي يتزعمها، 
)رف�ص  ال�سفراء”  و”ال�سرتات 
اإعادة  النخب واملطالبة ب�سيا�سات 

توزيع اأعدل(.

تقارب اليمني املت�سدد
على اجل��ان��ب الآخ���ر م��ن الطيف 
التحالف  ل���ك���ن   - ال�������س���ي���ا����س���ي 
الإيطايل اثبت اأن امل�سامية ممكنة 
ب��ني ه��ذي��ن ال��ع��امل��ني - ه��و ماتيو 

ال����وزراء  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  �سالفيني، 
ال����ذي ي�سرخ  الإي���ط���ايل الآخ�����ر، 
وينا�سر  ماكرون،  اإميانويل  �سد 

اأي�سا ، “ال�سرتات ال�سفراء«.
 نف�ص ماتيو �سالفيني هذا، �سافر 
بولندا  اإىل  الأخ������رية  الأي������ام  يف 
مييني  نظام  مع  عالقات  لإقامة 
معركة  اأوج  ويف  للغاية،  حمافظ 
�سد بروك�سل حول دولة القانون. 
مع  التقارب  يف  رغبته  يخف  ومل 
فيكتور اأوربان ، يف هنغاريا ، املوؤيد 
اأي�����س��ا ل��ل��ق��وم��ي��ة، وال��ك��اب��ح ب�سدة 

لل�سلطات امل�سادة يف ب�����الده. 
 ، ل��وب��ان  اإىل م��اري��ن  اأم��ا بالن�سبة 
فهي ل تخفي تعاطفه���ا مع وزير 
ال�سهري،  الإي��ط��ال��������ي  ال��داخ��ل��ي��ة 
ال����ذي ج��ع��ل م��ن رف�����ص الهجرة 
ال�سيا�سية،  حجت�����ه  ج��وه��������������������ر 
يتاأخ�����ر  ل  الواق������ع،  يف  وال���ذي 
تدفق  ب��ان��خ��ف��ا���ص  ال��ت��ب��اه��ي  يف 
املهاجرين بن�سبة 80 باملائ�������ة يف 

يف مفارقة عجيبة للتاريخ:

�خرت�ق مناه�سي �لحتاد �لأوروبي.. يبعث فيه �حلياة...

نادر� ما كانت �لق�سايا �لأوروبية و��سحة مبثل 
هذ� �لو�سوح يف �أذهان �لناخبني يف مايو �ملقبل

انــــتــــخــــابــــات 
ـــو املــقــبــل ـــاي م
ــب ـــــد تــنــ�ــس ق
فـــخـــا داخــــل   
ـــــــــان  ـــــــــربمل ال
ــــــــــــــي الأوروب

عـــــــقـــــــوبـــــــة 
�ــــســــنــــاديــــق 
ـــــــــــــــرتاع  الق
قا�سية  �ستكون 
ـــاد  عــلــى الحت
ــــــــــــــي الأوروب

تاآكل قو�عد ميني حزب �ل�سعب �لأوروبي، 
وتر�جع �لي�سار �لتقليدي �ل�سرت�كي 

تقارب النزوع القومي

مارين ..وحدة اليمني املتطرف يف اأوروبا 

للريك�سيت تداعياته على النتخابات

هل تتعطل ماكينة الرملان الوروبي؟

لويجي دي مايو.. �سابقة اوىل..

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�سك  دون  الأوروبــــــي  الحتــــاد  بـــات 
امل�ستحيل  فمن  للغاية:  حمــرّيا  �سيئا 
عّلة  على  نريهن  ان  دون  نكرهه  اأن 

وجوده.

عقوبة �سناديق القرتاع
يف �سهر مايو املقبل، ويف ما عدا مفاجاأة 
القرتاع  �سناديق  عقوبة  تعد  كربى، 

بالن�سبة  جــدا  قا�سية  �ستكون  باأنها 
اأنحاء  جميع  ففي  الأوروبي.  لالحتاد 
املجموعة  تلك  �سوت  يعلو  اأوروبــــا، 
بت�سّرع  ح�سرها  مت  التي   ، املتباينة 
واملتاآلفة  “ال�سعبوية”،  حتت م�سطلح 

حول رف�س النخب.
الــراأي  با�ستطالعات  الت�سليم  ودون 
ــّزل، ُيــجــمــع معظم  ــن وكــاأنــهــا وحـــي م
اأّن:  املحللني، يف ما ي�سبه اليقني، على 

الأحزاب التقليدية �ستعاين.

غالبية الأحزاب املوعودة بتحقيق 
اخرتاق هي اأحزاب مناه�سة لالحتاد ب�سدة

التقارب بني اليمني املتطرف، �سببه فر�س 
م�ساألة الهجرة كمو�سوع اأوروبي يف الأ�سا�س
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الفجر الريا�ضي

الإم��ارات للجوجيت�سو  اأعلن احت��اد 
ع����ن ب�����دء ا����س���ت���ع���دادات���ه لإط�����الق 
بطولة  م���ن  اخل��ام�����س��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
التحدي للجوجيت�سو، خالل الفرتة 
تعدُّ  وال���ت���ي  ف���راي���ر،   9  -  7 م���ن 
واح��دة من اأه��م واأق���وى البطولت 
 2018 الريا�سي  للمو�سم  املحلية 

 .2019 –
البطولة  م��ن��اف�����س��ات  وت�����س��ت�����س��ي��ف 
زايد  مدينة  يف  اأرينا  مبادلة  �سالة 
الريا�سية، مب�ساركة اأكرث من ثالثة 
اآلف لعب ولعبة والذين ترتاوح 
17 �سنة، من  4 اإىل  اأعمارهم بني 
فئات الأ�سبال وال�سغار والنا�سئني، 
ي��ت��ن��اف�����س��ون مل���دة ث��الث��ة اأي�����ام على 
مناف�سات  وتت�سمن  ب�ساط.   13
ال�سغار  من  الالعبني  الأول  اليوم 
والرمادي  الأبي�ص  احل��زام  فئة  يف 
والأ�سفر والرتقايل، فيما ت�سارك 
اليوم  ال��ف��ت��ي��ات يف  م���ن  ال��الع��ب��ات 
الأبي�ص  احل������زام  ف��ئ��ة  يف  ال���ث���اين 
والرتقايل  والأ���س��ف��ر  وال���رم���ادي 
ثالث  لتختتم  والأزرق،  والأخ�سر 
النا�سئني  مبناف�سات  البطولة  اأي��ام 
من الفتية يف فئة احل��زام الأبي�ص 
والرتقايل  والأ���س��ف��ر  وال���رم���ادي 

والأخ�سر والأزرق.

من اأهم البطولت املحلية
الظاهري  �سامل  �سعادة حممد  قال 

ن����ائ����ب رئ���ي�������ص احت�������اد الإم����������ارات 
البطولة  هذه  “تعدُّ  للجوجيت�سو: 
اأكرث البطولت املحلية  واحدة من 
الريا�سي  امل��و���س��م  ���س��م��ن  اأه��م��ي��ة 
دوراً  تلعب  اإذ   2019،  -  2018
اجلوجيت�سو  م��ن��اف�����س��ات  يف  م��ه��م��اً 
مرموقة  مبكانة  وحت��ظ��ى  املحلية 
الريا�سي  اجل��ي��ل  ع��ل��ى  ل��رتك��ي��زه��ا 
ال�����س��اع��د وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى خو�ص 
التحدي  ب�����روح  امل��ن��اف�����س��ات  غ���م���ار 
الظاهري:  واأ����س���اف  والإ�����س����رار«. 
جيل  ب���ن���اء  ع��ل��ى  ن���رك���ز  ل  “نحن 
ق���وي ب��دن��ي��اً ف��ق��ط، ب��ل اإن��ن��ا ن�سعى 
احلميدة  اخل�������س���ال  ت���ع���زي���ز  اإىل 
وت��ق��ومي �سخ�سيتهم  الأج��ي��ال  ب��ني 
ريا�سة  بقيم  وال��ت��ح��ل��ي  و���س��ق��ل��ه��ا، 
يتطلب  فالتناف�ص  اجل��وج��ي��ت�����س��و، 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ال����ف����وز واخل�������س���ارة 
على  الفائزين  لتحفيز  باإيجابية 
امل���زي���د م���ن اجل���ه���د، وح�سد  ب����ذل 
ال��ذي��ن مل  الإجن����ازات، فيما ي�سعى 
عن  البحث  على  احل��ظ  يحالفهم 
وتطوير  و�سقلها  �سعفهم  مواطن 
اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار  اأدائ����ه����م«. 
تتمتع  ب��ات��ت  اجلوجيت�سو  ري��ا���س��ة 
ال���ي���وم ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�����س��ع��ب��ي يف 
الإم��ارات بح�سور جماهريي  دولة 
ال���ذي  ال������دور  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر  وا����س���ع 
ر�سخه احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
ان��ت�����س��ار وح�������س���ور هذه  ت��ع��زي��ز  يف 

الدولة،  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ة 
خمتلف  اإىل  ال��و���س��ول  ج��ان��ب  اإىل 
دول العامل وتنظيم بطولت عاملية 
دولة  ا�سم  رفع  اأ�سهمت يف  امل�ستوى 
الإم������ارات ع��امل��ي��اً، وت��ع��زي��ز ح�سور 
لهذه  ع���ا����س���م���ة  اأب����وظ����ب����ي  اإم���������ارة 

الريا�سة ال�ستثنائية.

ب�ساط الت�سامح
بطولة  اأن  ال����ظ����اه����ري  واأو������س�����ح 
ح�سور  ا�ستمرار  �ست�سهد  التحدي 
التي  الت�سامح”  “ب�ساط  م��ب��ادرة 
اأطلقها احتاد الإمارات اجلوجيت�سو 
بعام  احتفاًء  اجل���اري،  العام  مطلع 
الب�ساط  �سيكون  وال��ذي  الت�سامح، 
ظهور  و�سيكون  للبطولة.  الرئي�ص 
بطولة  خ����الل  ال��ت�����س��ام��ح  ب�����س��اط 
الرابع  ه��و  للجوجيت�سو،  التحدي 
على التوايل منذ الإع��الن عن عام 
من  ب��دءاً  للت�سامح،  عاماً   2019
ملحرتيف  الدولية  الفجرية  بطولة 
اجلوجيت�سو، ثم بطولة اأم الإمارات 
جل��وج��ي��ت�����س��و ال�������س���ي���دات، م������روراً 
الدولة  رئي�ص  نائب  كاأ�ص  ببطولة 
بطولة  اإىل  و���س��وًل  للجوجيت�سو، 

التحدي للجوجيت�سو. 

جاهزية الالعبني
بلقي�ص  الالعبة  من جهتها، قالت 
الها�سمي من نادي الوحدة، والتي 
اآل  را�سد  بن  بجائزة حممد  ف��ازت 
مكتوم لالإبداع الريا�سي 2019، 
امليداليات  م��ن  ال��ع��دي��د  واأح�����رزت 
اأم  ب���ط���ول���ة  اآخ����ره����ا يف  ال���ذه���ب���ي���ة 
ال�سيدات:  جلوجيت�سو  الإم�����ارات 
يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  م��ت��ح��م�����س��ة  “اأنا 
اإذ  للجوجيت�سو،  التحدي  بطولة 
اأن هذه البطولة تعلمنا اأن نخو�ص 
بالأمل  مفعمة  ب����روح  امل��ن��اف�����س��ات 
وال��رغ��ب��ة ب��ال��ف��وز وال��ت��ح��دي، وهو 
الأمر الذي ي�ساعدنا على الرتكيز 
ع��ل��ى الأخ���ط���اء ال��ت��ي مت��ن��ع��ن��ا من 
الفوز والعمل على �سقل مهاراتنا 
م�ستقباًل  الأخ��ط��اء  ه��ذه  لتجنب 
ب����دًل م���ن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اخل�سم 
واأو�سحت  ه����زمي����ت����ه«.   وك��ي��ف��ي��ة 
اأن���ه���ا تتدرب  ال�����س��اع��دة  ال��الع��ب��ة 
لهذه  ا�����س����ت����ع����داداً  ي���وم���ي  ب�����س��ك��ل 
املزيد  لها  ت�سيف  ال��ت��ي  البطولة 
التعرف  من  ومتكنها  اخل��رة  من 

والحتكاك  ج��دي��دة  تقنيات  ع��ل��ى 
امل���ب���ا����س���ر م����ع خم���ت���ل���ف امل����ه����ارات 
والقدرات يف طريقها نحو حتقيق 
املزيد من امليداليات الذهبية.  من 
جانبه، عر الالعب �سامل مبارك 
وامل�سارك  ي���ا����ص،  ب��ن��ي  ن�����ادي  م���ن 
 81 ل���وزن  الأزرق  ف��ئ��ة احل����زام  يف 
بامل�ساركة  ف��خ��ره  ع��ن  ك��ي��ل��وج��رام، 
ال���ت���ي حتمل  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  يف 
على  “اأنا  ق���ائ���اًل:  ا���س��م��اً حم���ف���زاً، 
مناف�سات  خلو�ص  ا�ستعداد  اأك��م��ل 
واحدة  تعتر  التي  البطولة  ه��ذه 
امل�ستوى  على  البطولت  اأه��م  م��ن 
البطولة  ا�����س����م  اأن  اإذ  امل���ح���ل���ي، 
تدريباتي  تكثيف  ع��ل��ى  ي��ح��ف��زين 
ريا�سية  ب���روح  املناف�سات  خل��و���ص 
النتائج  لتقبل  وي��ه��ي��ئ��ن��ي  ع��ال��ي��ة، 

التي �ستنتهي بها هذه البطولة«.
ال�����س��اع��د بجهود  واأ����س���اد ال��الع��ب 
يخ�ص  ف���ي���م���ا  الإم������������ارات  احت�������اد 
ت���ر����س���ي���خ ق���ي���م���ة ال���ت�������س���ام���ح بني 
هذه  “يف  ق��ائ��اًل:  لعبيه  �سفوف 
ب����روح  اأحت����ل����ى  اأن  اأود  ال���ب���ط���ول���ة 
ال��ت�����س��ام��ح ول���ذل���ك ���س��اأع��م��ل على 
تغلبه  ح��ال  ويف  اخل�����س��م،  ت�سجيع 

و�ساأتعامل  ل��ف��وزه  ف�����س��اأف��رح  ع��ل��ي 
اأنها در���ص يجب  مع اخل�سارة على 
نقاط  على  للعمل  منه  ال�ستفادة 
تكرارها  وع��دم  وتخطيها  ال�سعف 
يف املناف�سات املقبلة«.  ومن جانب 
اآخ���ر، ق��ال م��درب ن��ادي بني يا�ص، 
“اإن التحدي ل يعني اأن نركز على 
ه��زمي��ة الآخ��ري��ن ب��ل اأن���ه يتوجب 
على الالعب خو�ص املناف�سات دون 
ال��ت��ف��ك��ري ب��اخل�����س��م ع��ل��ى اأن���ه عدو 
يتوجب  بل  هزميته،  عليه  ويجب 
عليه اأن يتعامل مع املناف�سات على 
اأن���ه���ا حت����دي ي��ج��ب ع��ل��ي��ه خو�سه 
لإ�سافة املزيد من اخلرة مل�سريته 
اجلوجيت�سو  ولأن  ال���ري���ا����س���ي���ة، 
ريا�سة  ولي�ست  ح��ي��اة  نهج  تعتر 
احتاد  تكثيف  اأن  اأرى  ف��اأن��ا  ف��ق��ط، 
لرت�سيخ  للجوجيت�سو  الإم������ارات 
الالعبني  ل�����دى  ال���ت���ح���دي  روح 
يف  وملحوظاً  كبرياً  فرقاً  �سي�سنع 
ويجعله  ال�ساعد  الريا�سي  اجليل 
املزيد  اإح���راز  على  ت�سميماً  اأك���رث 
من الإجنازات م�ستقباًل«.  وتعتر 
للجوجيت�سو  ال���ت���ح���دي  ب��ط��ول��ة 
ينظمها  حم���ل���ي���ة  ب���ط���ول���ة  راب�������ع 

احتاد الإم��ارات للجوجيت�سو العام 
الريا�سي  امل��و���س��م  �سمن  اجل����اري 
هذه  ومتثل   ،2019  –  2018
ال��ب��ط��ول��ة واح����دة م��ن اأه���م واأق���وى 
الحتاد  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت 

على م�ستوى الدولة.

جدول البطولت
بطولة  امل��ن��اف�����س��ات،  ه���ذه  و�ستتبع 
ال���دول���ي���ة ملحرتيف  راأ������ص اخل��ي��م��ة 
و23   22 ي���وم���ي  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
نهائي  �سيقام  مار�ص،  ويف  فراير، 
الدولة  رئي�ص  نائب  ك��اأ���ص  بطولة 
للجوجيت�سو يف الثاين من مار�ص، 
بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة  تليه 
يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  الإم�����������ارات  اأم 
املو�سم  يختتم  فيما  م��ار���ص،   29
باجلولة  م��ن��اف�����س��ات��ه  ال���ري���ا����س���ي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ك��اأ���ص  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
رئي�ص الدولة للجوجيت�سو يف 30 

مار�ص.

ال�سركاء ال�سرتاتيجيني
للجوجيت�سو  التحدي  بطولة  تاأتي 
ال�سركاء  م���ن  جم��م��وع��ة  ب��رع��اي��ة 
و�سائل  ودع������م  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
كبرياً  دوراً  لعبوا  ال��ذي��ن  الإع����الم 
يف اإجن������اح امل���وا����س���م ال�����س��اب��ق��ة من 
ال�سركاء  اأه��م  البطولة. وم��ن  ه��ذه 
ال�سرتاتيجيني ملو�سم اجلوجيت�سو 

اجلديد 2018 – 2019، �سركة 
ال�سريك  وه���ي  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي 
الإعالمي الر�سمي، وباملز الريا�سية 
ال�سرتاتيجي،  ال�������س���ري���ك  وه�����ي 
اإع����م����ار ال���ع���ق���اري���ة وهي  و����س���رك���ة 
الع�سرية،  احل��ي��اة  اأ�ساليب  م��ط��ور 
ولند  م��وت��ورز  برميري  جانب  اإىل 
روڤر �سريكا ال�سيارات احل�سريني، 
وهي  الريا�سية  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��وات 
القناة الريا�سية الر�سمية وم�سرف 
ال�سريك  وه��و  الإ���س��الم��ي  اأبوظبي 
اأبوظبي  ب����رتول  و���س��رك��ة  امل��ا���س��ي، 
الطاقة،  ���س��ري��ك  وه����ي  ال��وط��ن��ي��ة 
املتمثل  احل����ك����وم����ي  وال���������س����ري����ك 
اأبوظبي  و�سركة  الداخلية،  ب��وزارة 
“�سحة” وهي  ال�سحية  للخدمات 
�سركة الرعاية ال�سحية، اإىل جانب 
واملتمثلني  ال��ذه��ب��ي��ني  ال�������س���رك���اء 
بدولفني للطاقة، واآفاق الإ�سالمية 
لل�سيارات،  وامل�������س���ع���ود  ل��ل��ت��م��وي��ل، 
ال�ستثمارية  اأب���وظ���ب���ي  و����س���رك���ة 
ل���الأن���ظ���م���ة ال����ذات����ي����ة، والإم���������ارات 
الثقافة  ودائ���رة  لالأملنيوم  العاملية 
وال�سياحة، هذا اإىل جانب ال�سركاء 
مبجل�ص  وامل��ت��م��ث��ل��ني  ال���داع���م���ني 
التعليم  ودائ��رة  الريا�سي  اأبوظبي 
وهو  الف�سي  وال�سريك  وامل��ع��رف��ة، 
وجريدة  املتحدة  ال�سقر  جمموعة 
العربية  اجل���ري���دة  وه����ي  الحت�����اد 

الر�سمية.

•• دبي -وام:

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ال������وزراء ح��اك��م دبي 
فر�سان الإمارات  اهلل” تتويج  “رعاه 
احلرمني  خ������ادم  ك����اأ�����ص  يف  اأب�����ط�����ال 
والتي   ، والتحّمل  للقدرة  ال�سريفني 
باململكة  ال��ع��ال  اأق��ي��م��ت يف حم��اف��ظ��ة 
وحتت  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
اإ�سراف الحتاد ال�سعودي للفرو�سية.

ال�سيخ  ال�������س���م���و  �����س����اح����ب  وه������ّن������اأ 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم خ���ادم 
�سلمان  امل��ل��ك  ال�����س��ري��ف��ني  احل���رم���ني 
ال�سمو  و����س���اح���ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز،  ب���ن 
الأمري  ال�����س��ع��ودي  العهد  ويل  امللكي 
التنظيم  ع��ل��ى  ���س��ل��م��ان  ب���ن  حم��م��د 
للقدرة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ال��ط��ي��ب 
يف حم��اف��ظ��ة ال���ع���ال وال���ت���ي ت���اأت���ي يف 
ت�سهدها  التي  ال�ساملة  النه�سة  اإطار 
امل��م��ل��ك��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت مب��ا يف 
ت�سمنته  مب��ا  الريا�سي  امل��ج��ال  ذل��ك 

“روؤية 2030” من اأهداف طموحة 
ل���ه ت���وؤك���د ع���زم امل��م��ل��ك��ة ع��ل��ى حتقيق 
املجالت  بباقي  اأ�سوة  ريا�سية  طفرة 

التنموية على امتداد اململكة.
الدولة  رئي�ص  ن��ائ��ب  ال�سمو  �ساحب 
بح�سور  تابع  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
دبي جانبا  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد 
من مراحل البطولة التي تعد واحدة 
م����ن اأه������م واأغ����ل����ى ال���ب���ط���ولت على 
الأو�سط  وال�����س��رق  ال���ع���امل  م�����س��ت��وى 

ر�سدت  ح���ي���ث  اإف���ري���ق���ي���ا،  و����س���م���ايل 
اللجنة املنظمة التابعة للهيئة امللكية 
ملحافظة العال، جوائز عينية ومالية 

قيمة للفائزين يف البطولة.
وت����وج ال��ف��ار���ص ���س��امل ح��م��د ملهوف 
ال��ك��ت��ب��ي ب��ل��ق��ب ����س���ب���اق ك����اأ�����ص خ����ادم 
احل������رم������ني ال���������س����ري����ف����ني ل����ل����ق����درة 
وال��ت��ح��م��ل مم��ت��ط��ي��ا ���س��ه��وة اجل����واد 
اإم  “بالك ريدج انديغو” لإ�سطبالت 
 4.25.43 ق��دره  زمناً  م�سجاًل   ،7
�ساعات ..واحتل املركز الثاين الفار�ص 

ع���ل���ى �سهوة  امل������ري  غ�����امن  ع����ب����داهلل 
اإف  لإ���س��ط��ب��الت  “ومي�ص”  اجل����واد 
وقدره 4.25.43  زمناً  م�سجاًل   ،3
الثالث  امل����رك����ز  يف  وج������اء  �����س����اع����ات، 
ال��ف��ار���ص �سيف اأح��م��د امل��زروع��ي على 
ميكانو”  ب��اك  “رازور  اجل��واد  �سهوة 
زمناً  م�سجاًل  اإم.اآر.اإم،  لإ�سطبالت 

قدره 4.25.44 �ساعات.
وق����د ����س���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة اأك����رث من 
200 فار�ساً ميثلون 12 دولة، وهي 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ال��ب��ح��ري��ن،  مم��ل��ك��ة 

اإيطاليا،  فرن�سا،  م�سر،  ال�سعودية، 
اإ�سبانيا،  ع���م���ان،  ال���ك���وي���ت،  الأردن، 

ال�سودان، الإمارات، الأوروغواي.
الفعاليات  ���س��م��ن  ال�����س��ب��اق  واأق����ي����م 
املقامة يف »�ستاء طنطورة« مبحافظة 
العال حتت اإ�سراف الحتاد ال�سعودي 
للفرو�سية، والذي تهدف من خالله 
ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ة ال��ع��ال اإىل 
املنطقة  ت���راث  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
الأثرية الذي يعود اإىل اآلف ال�سنني 
باعتبارها  امل��م��ل��ك��ة  غ��رب��ي  ���س��م��ال  يف 

للرتاث  ا�ستثنائية  �سياحية  وج��ه��ة 
والفنون والثقافة والريا�سة.

النجمتني  لفئة  هو  ال�سباق  اأن  يذكر 
وامل����ع����رتف ب���ه م���ن الحت������اد ال����دويل 
ك��ل��م على   120 مل�����س��اف��ة  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
م��دى اأرب���ع م��راح��ل م��رت ع��ر جبال 
ال���ع���ال ف��ائ��ق��ة اجل���م���ال، وذل�����ك وفق 
ال�سحراء  ب���ني  مي��ت��د  ت��ق��ن��ي  م�����س��ار 
الفر�سان  ع�سرات  مب�ساركة  واجلبال 

من حول العامل.
ال�سمو  ����س���اح���ب  ال���ب���ط���ول���ة  ح�����س��ر 

بن  �سلمان  ب��ن  في�سل  الم���ري  امللكي 
اأم���ري منطقة  ���س��ع��ود  ال  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
بن  �سخبوط  وال�سيخ  امل��ن��ورة  املدينة 
ن��ه��ي��ان �سفري  ب���ن م���ب���ارك ال  ن��ه��ي��ان 
الدولة لدي اململكة العربية ال�سعودية 
مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة  و�سعادة 
عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة بدبي 
واللواء الدكتور اأحمد نا�سر الري�سي 
للفرو�سية  الإم�������ارات  احت����اد  رئ��ي�����ص 
رئي�ص  الطاير  حميد  �سعيد  و�سعادة 

جمل�ص اإدارة ميدان .

ثالثة اأيام من املناف�سات النوعية مب�ساركة اأكرث من 3 اآلف لعب ولعبة

�حتاد �لإمار�ت للجوجيت�سو يطلق بطولة �لتحدي للجوجيت�سو يف 7 فرب�ير
الظاهري: البطولة من اأكرث البطولت املحلية اأهمية �سمن املو�سم الريا�سي

»ب�ساط الت�سامح« يتو�سط 13 ب�ساطًا يف مبادلة اأرينا باأبوظبي
امل�ساركون حتت 18 عامًا يخو�سون واحدة من اأهم البطولت يف م�سريتهم

نائب رئي�س �لدولة ي�سهد بح�سور حمد�ن بن حممد تتويج فر�سان 
�لإمار�ت يف كاأ�س خادم �حلرمني للقدرة و�لتحمل 
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جونار  امل��وؤق��ت،  يونايتد  مان�س�سرت  م���درب  ط��ري��ق  تعرت�ص 
���س��ول�����س��ار ع��ق��ب��ة واح�����دة، م��ن اأج����ل ال��ب��ق��اء ب�سكل دائ����م مع 
الإطاحة  الرويجي  على  يتحتم  اإذ  احلمر”،  “ال�سياطني 
راأ�ص  للبقاء على  اأوروب����ا،  اأب��ط��ال  دوري  م��ن  ب�سان ج��ريم��ان 
الإدارة  راأ���ص  على  تعيينه  ومبجرد  للفريق.  الفنية  الإدارة 
املقال  ل��ل��م��درب  خ��ل��ف��اً  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سرت  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي��ة 
قطار  اإع��ادة  �سول�سار  جونار  اأويل  ا�ستطاع  مورينيو،  جوزيه 
من  متكن  اإذ  النت�سارات،  �سكة  اإىل  احلمر”  “ال�سياطني 
البطولت.  كل  يف  فقط  واح��د  وتعادل  انت�سارات   8 حتقيق 
ورغم تدريب �سول�سار ملان�س�سرت يونايتد ب�سكل موؤقت حتى 

نهاية املو�سم احلايل، اإّل اأّن النجم الرويجي ال�سابق، ياأمل 
لأطول  العريق  الإجن��ل��ي��زي  الفريق  م��ع  رحلته  موا�سلة  يف 

فرتة ممكنة، والبقاء ب�سكل دائم مع “ال�سياطني احلمر«.
وتعرت�ص طريق �سول�سار عقبة واحدة، من اأجل حتقيق حلمه 
على  يتحتم  اإذ  يونايتد،  مان�س�سرت  مع  دائ��م  ب�سكل  بالبقاء 
املدرب الرويجي التغلب على نظريه الأملاين توما�ص توخيل 
م�سابقة  م��ن  ال�16  ال���دور  يف  ج��ريم��ان  �سان  باري�ص  م��درب 
دوري اأبطال اأوروبا. وت�سري �سحيفة ذا �سن الريطانية اإىل 
اأن اإدارة مان�س�سرت يونايتد، �ستتعاقد مع اأويل �سول�سار ب�سكل 
العمالق من م�سابقة  الباري�سي  بالفريق  اأطاح  دائم يف حال 

من  ل��ل��دوران  عجلتها  �ستعود  التي  الأذنني”،  “ذات  الكاأ�ص 
اأن  ذا �سن  واأو���س��ح موقع  ال�سهر.  ه��ذا  ال�12 من  جديد يف 
�سول�سار، جنح يف زرع اأجواء اإيجابية يف النادي واأعاد لنجوم 
مع  للغاية  ال�سعبة  البداية  بعد  اأنف�سهم،  يف  الثقة  الفريق 
علني  ب�سكل  ا�سطدم  الذي  ال�سابق جوزيه مورينيو،  امل��درب 
مع عدة لعبني. يف املقابل، لن تكون مهمة �سول�سار �سهلة يف 
الإطاحة بباري�ص �سان جريمان، الذي ُيبدع هذا املو�سم ب�سكل 
اإذ ياأمل املدرب الأمل��اين يف  كبري حتت قيادة توما�ص توخيل، 
اأوروب��ا نهاية املو�سم احلايل،  اأبطال  التتويج مب�سابقة دوري 

وكذلك موا�سلة ال�سيطرة على ال�سعيد املحلي.

بن  حم��م��د  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  ال�سيخة  �سمو  ق���ادت 
فوز  اإىل  الإم�����ارات  فريقها  مكتوم  اآل  را���س��د 
بقيادة  ال��ق��وي  غ��ن��ت��وت  ف��ري��ق  ع��ل��ى  م�ستحق 
املجموعة  مناف�سات  د�سمال �سمن  بن  يو�سف 
للبولو  الف�سية  دبي  كاأ�ص  الأوىل من بطولة 
وال��ت��ي ت��ق��ام م��ب��اري��ات��ه��ا ع��ل��ى ن����ادي ومنتجع 
احل��ب��ت��ور ل��ل��ب��ول��و ب��دب��ي لن���د وب��ذل��ك �سوف 
تلعب يوم الثالثاء املقبل اأمام ثاين املجموعة 
ال��ث��ان��ي��ة. ورج���ح���ت ���س��م��وه��ا ك��ف��ة ف��ري��ق��ه��ا يف 
ال�سوط الثالث باإحرازها هدفني من �سربتي 
جزاء و�سنعت مثلهما لزمالئها لتحول تقدم 

غنتوت اإىل تاأخر بهدف. وبداأت املباراة بتفوق 
وا����س���ح ل��غ��ن��ت��وت ال����ذي ل��ع��ب ب�����س��رع��ة كبرية 
وجن��ح يف اإح���راز اأرب��ع��ة اأه���داف مباغتة احرز 
هدفني  مقابل  منهما  ثالثة  وح��ده  زافاليتا 
على  احل��ف��اظ  يف  غنتوت  وا�ستمر  ل���الإم���ارات 
خم�سة  وبنتيجة  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  ت��ق��دم��ه 
الثالث  ال�سوط  وي�سهد  اأه��داف مقابل ثالثة 
اأه���داف  �ستة  وبنتيجة  ل���الإم���ارات  ت��ق��دم  اول 
ال�سوط  يف  اليخاندرو  بف�سل  خم�سة  مقابل 
اأ�سر غنتوت على العودة اإىل ال�سدارة  الرابع 
فيما  وجن���ح  امل���ب���اراة  زم����ام  ع��ل��ى  يقب�ص  واأن 

رد واأن���ه���ى ال�����س��وط ب��ت��ق��دم��ه ب8 م��ق��اب��ل 7 
اأه����داف ل���الإم���ارات. وج���اء ال�����س��وط اخلام�ص 
مع  ال��ع��ادل  الإم����ارات  اأدرك  حيث  دراماتيكيا 
اأول هجمة ثم اأحرز هدفني تباعا لي�سل اإيل 
10 اأهداف وقبل نهاية اللقاء يخطف غنتوت 
الثانية  امل��ب��اراة  اأم���ا  والأخ����ري.  التا�سع  ه��دف��ه 
ممثلة  وال�سباب  اخل��رة  بني  تناف�سا  ف�سهدت 
العري�سة  اخل��رة  �ساحب  اأبوظبي  فريق  يف 
ب��ق��ي��ادة ف��ار���ص ال��ي��ب��ه��وين وف��ري��ق ذئ����اب دبي 
يتعط�ص  ..والفريقان  احلبتور  حبتور  بقيادة 
انت�سرت  اخل��رة  اأن  اإل  الفوز  اإىل  منهما  كل 

على ال�سباب وكان الفارق وا�سحا منذ البداية 
حيث انتهى �سوط املباراة الأول بتقدم اأبوظبي 
باأربعة اأهداف نظيفة وات�سع الفارق يف ال�سوط 
انتهى  اأن  اأه��داف بعد  �ستة  اإىل  الثاين لي�سل 
التي  للذئاب  واح���د  ه��دف  مقابل   7 بنتيجة 
ا�ستوؤن�ست يف هذه الأ�سواط . و�سجل كل فريق 
هدفني يف ال�سوط الرابع ويف ال�سوط اخلام�ص 
هبط اأداء فريق اأبوظبي بعد اأن �سمن تفوقه 
اأن  الفارق بعد  ذئ��اب دبي قل�ص  ون�سط فريق 
اأحرز اأربعة اأهداف تباعا لي�سل ر�سيده اإىل 8 

اأهداف مقابل 13 هدفا لفريق اأبوظبي.

�سان جريمان يحدد م�سري مدرب مان�س�سرت يونايتد

ميث���اء بن���ت حمم���د ترج���ح كف���ة فريقه���ا �سم���ن 
مناف�س���ات بطول���ة ك���اأ�س دب���ي �لف�سي���ة للبول���و

ان��ت��زع ف��ري��ق ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م املركز 
واق����ف جي  ف��ئ��ة حم��رتف��ني  الأول يف 
بي 1 واملركز الثاين يف فئة النا�سئني 
���س��م��ن اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن بطولة 
الإم����ارات ال��دول��ي��ة ل��ل��دراج��ات املائية 
على �ساطئ جزيرة يا�ص باأبوظبي يوم 

اجلمعة املا�سي.
واأحرز الفيكتوري تيم املركز الأول يف 
فئة واقف جي بي 1عن طريق البطل 
على  رايتري  كيفني  النم�ساوي  العاملي 
منت الدراجة 90، فيما ظفر باملركز 
ال���ث���اين  ب��ف��ئ��ة ال��ن��ا���س��ئ��ني ع���ن طريق 
على  ال��ط��اي��ر  را���س��د  �سهيل  امل��ت�����س��اب��ق 

منت الدراجة 5 .
الفيكتوري  ف��ري��ق  مت�سابق  ووا����س���ل 
كيفني  النم�ساوي  العاملي  البطل  تيم 
نهاية  م��ع  للبطولة  ت�����س��دره  راي��ت��ري 
اجلولة الثالثة وي�ستعد البطل العاملي 
البطولة  �سباقات  راب��ع  خلو�ص  الآن 

متمنياً الت�سدر بها.
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص  وه��ن��اأ 
ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ���س��ع��ادة ح���ري���ز املر 
الفيكتوري  ف��ري��ق  ���س��ائ��ق  ح��ري��ز  ب���ن 

ال��ب��ط��ل ك��ي��ف��ني راي���ت���ري ع��ل��ى اجلهد 
ال��ذي قدمه يف  القوي  والأداء  الكبري 
مناف�سات جولة اأبوظبي والذي توجه 
حريز  ���س��ع��ادة  واأك�����د  الأول.  ب��امل��رك��ز 

الفريق  م��وا���س��ل��ة  اأن  ح��ري��ز  ب���ن  امل���ر 
للدراجات  الإم����ارات  بطولة  ت�سدره 
الفريق  ل��ن��ج��اح��ات  ا���س��ت��م��رار  امل��ائ��ي��ة 
مدار  على  ق��وًي��ا  م�ستوى  ق��دم  ال���ذي 

يكون  اأن  متمنًيا  ال��ب��ط��ول��ة،  ج���ولت 
الفريق  ي���ت���وج  واأن  م�����س��ك  خ��ت��ام��ه��ا 
���س��ع��ادت��ه على  .واأك����د  ال��ب��ط��ول��ة  بلقب 
التي  تيم  الفيكتوري  اأكادميية  اأهمية 

وقال:  املا�سي  يناير  املوؤ�س�سة  اأن�ساأتها 
“نحن نرى التطور الكبري لالأبطالنا 
ال��ن��ا���س��ئ��ني يف ك��ل ج��ول��ة م��ن جولت 
ب��ت��دري��ب و�سقل  ال��ب��ط��ول��ة ون��ف��ت��خ��ر 

م��ق��ارات ك����وادر وط��ن��ي��ة خل��ل��ق اأبطال 
ع��ل��ى م�ستوى  ي��ن��اف�����س��ون  اإم���ارات���ي���ني 
اأع�����رب البطل  ال����ع����امل«. م���ن ج��ان��ب��ه 
�سعادته  ع���ن  راي���ت���ري  ك��ي��ف��ني  ال��ع��امل��ي 

املركز الأول يف جولة  باحل�سول على 
البطولة  ت�سدر  وموا�سلته  اأبوظبي 
ال�سباق  ب�سعوبة  معرتًفا  الآن،  حتى 
ال��ق��وي��ة م���ن بقية  امل��ن��اف�����س��ة  يف ظ���ل 

املناف�سني.
ل�سباق اجلولة  رايتري جاهزيته  واأكد 
الرابعة الأ�سبوع املقبل، وحتقيق لقب 
حتى  �سدارتها  يعتلي  التي  البطولة 

الآن.
الدراجات  ف��ري��ق  م��دي��ر  ق���دم  ب����دوره 
امل��ائ��ي��ة يف م��وؤ���س�����س��ة ال��ف��ي��ك��ت��وري تيم 
اإحراز  على  للفريق  التهنئة  كري�ص 
 1 بي  واق��ف جي  الأول يف فئة  املركز 
وموا�سلته ت�سدر البطولة عن جدارة 
الكبري  وقال:”  الدعم  وا�ستحقاق.  
النم�ساوي  العاملي  البطل  يلقاه  الذي 
ك��ي��ف��ني راي��ت��ري م��ن امل��وؤ���س�����س��ة يوؤهله 
كبري  وبفارق  البطولة  بلقب  التتويج 

عن اأقرب مناف�سيه«.

بعدما عاد ر�سمياً اإىل العا�سمة الإ�سبانية من بوابة فريق اأتلتيكو مدريد، 
على  ت�ساعده  خا�سة  طريقة  اإىل  موراتا  األ��ف��ارو  الإ�سباين  املهاجم  جل��اأ 
اأكر اإىل  اأن ي�سيف موراتا فعالية  جتاوز كابو�ص ت�سيل�سي، فيما يتوقع 

هجوم “الروخيبالنكو�ص«.
اأتلتيكو  فريق  اأعلن  ال�ستوية،  النتقالت  فرتة  على  ال�ستار  اإ�سدال  قبل 
مدريد الإ�سباين تعاقده ب�سكل ر�سمي مع املهاجم الإ�سباين ال�ساب األفارو 
موراتا، اإذ يهدف نادي العا�سمة الإ�سبانية من وراء �سم موراتا اإىل تعزيز 

كتيبته الهجومية واإ�سفاء فعالية كبرية عليها، من اأجل الوقوف على 
من�سة التتويج نهاية املو�سم احلايل.

وع���ان���ى م���ورات���ا )26 ع���ام���اً( م���ن ف����رتة ���س��ع��ب��ة م���ع فريقه 
الجنليزي ال�سابق ت�سيل�سي، اإذ جل�ص املهاجم الإ�سباين 

تعر�سه  “البلوز”، ف�ساًل عن  بدلء  دكة  على  كثرياً 
لنتقادات لذعة ب�سبب اإهداره لعدة فر�ص �سانحة 

للت�سجيل.
الريطانية  ميل  داي��ل��ي  �سحيفة  واأو���س��ح��ت 
مدريد،  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اإىل  ب��ان��ت��ق��ال��ه  م���ورات���ا  اأن 
واأ�ساف  ت�����س��ي��ل�����س��ي،  ل��ك��اب��و���ص  ح����داً  و���س��ع 
الإ�سباين  امل��ه��اج��م  اأن  ال��ري��ط��اين  امل��وق��ع 
مبجرد  ذه��ب  اإذ  جم����دداً،  �سعادته  ا�ستعاد 
انتهاء ح�سته التدريبية مع اأتلتيكو مدريد 

كبرية  ورد  باقة  وا���س��رتى  ورود،  حم��ل  اإىل 
لزوجته احل�سناء األي�ص كامبيلو.

اأن موراتا كان يتحدث مع  وتابعت ال�سحيفة 
زوجته اأثناء �سراء الورود، م�سيفاً اأن “الثنائي 

وت���وج���ه���ا ب��ع��د ذل����ك اإىل حمل  ال��ت��ق��ي��ا لح���ق���اً 
اأجل  م��ن  م��ر���س��ي��دي�����ص،  ���س��ي��ارات  لبيع  خم�س�ص 

التنقل  مهمة  يف  ت�ساعدهما  واح��دة  على  احل�سول 
داخل العا�سمة الإ�سبانية مدريد.

ه����ذا، وك����ان م���ورات���ا ق�����س��ى ج���زء ك��ب��رياً م��ن م�سريته 
ال��ك��روي��ة م��ع ري����ال م���دري���د، وف����از م��ع��ه ب��ال��ع��دي��د من 
الألقاب املحلية والقارية يف عامل ال�ساحرة امل�ستديرة، 
بيد اأن املهاجم الإ�سباين قرر خو�ص جتربة كروية مع 

ت�سيل�سي الإجنليزي مل ُتكلل بالنجاح.
اأتلتيكو مدريد  اأن بع�ص جماهري  اجلدير ذكره 

عار�ست �سم األفارو موراتا، ب�سبب حمله 
�سابقاً قمي�ص فريق نادي العا�سمة 

الآخر ريال مدريد، فيما عر 
الكبرية  �سعادته  عن  م��ورات��ا 
اأتلتيكو  اإىل  ب���الن���ت���ق���ال 

مدريد. 

اأ�سارت م�سادر اإ�سبانية اإىل اأن لعب باري�ص �سان جريمان 
الفرن�سي، الرازيلي نيمار، وم�سوؤولني من ناديه ال�سابق 
اتهامهم  ب�سبب  امل��ح��ك��م��ة،  اأم����ام  �سيمثالن  ب��ر���س��ل��ون��ة 
ب��ال��ت��الع��ب وال��ف�����س��اد، ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ب��ان��ت��ق��ال��ه للنادي 

الكتالوين.

العليا  املحكمة  وقالت اإذاعة “كادينا �سري” اإن 
ال�ستئناف  اجل��م��ع��ة  رف�����س��ت  ل��ل��ج��ن��اي��ات 

املقدم من طرف نيمار، و�سيخ�سع 
التحايل  بتهمة  للمحاكمة 

والف�ساد.
واأث������������ريت ال����ت���������س����اوؤلت 
احلقيقية  القيمة  ح���ول 
ن�����ي�����م�����ار من  لن�����ت�����ق�����ال 
�سانتو�ص اإىل بر�سلونة يف 
اعرتف  بعدما   ،2013
بدفع  الكاتالوين  النادي 
86 مليوناً حل�سم  قرابة 

ال�سفقة.
واأ�ساف التقرير اأن �سيتم 
الالعب  �سد  الق�سية  اأن 

وع����ائ����ل����ت����ه وب����ر�����س����ل����ون����ة 
وم�سوؤوليه �ساندرو رو�سيل 

وجو�سيب بارتوميو وواأوديليو 
و�سانتو�ص،  ون����ادي  رودري��غ��ي��ز، 

قيمة  اإخ�����ف�����اء  ع��م��ل��ي��ة  ب�����س��ب��ب 
ال�سفقة احلقيقية وقت حدوثها.

يتم  ن��ي��م��ار  اأن  امل��ح��ك��م��ة  واأ�����س����ارت 
يف  ملنزل  امتالكه  ب�سبب  مقا�ساته 
اإ�سبانيا وقت التهامات التي ُوجهت 
له من �سركة »DIS«، التي متلك 
م��ن ح��ق��وق ال��الع��ب وقت   40%

اإمتام ال�سفقة.

�سان  باري�ص  اإىل  ان�سم  نيمار  وك���ان 
مقابل  املا�سي  قبل  ال�سيف  ج��ريم��ان 

ُدفعت لر�سلونة. يورو  مليون   222

ختام اجلولة الثالثة لبطولة الإمارات للدراجات املائية 

�لفيكت���وري تي���م يو��س���ل �س���د�رت���ه للبطول���ة

مور�تا ي�ستعني بالورود لتجاوز »كابو�س« ت�سيل�سي نيمار وبر�سلونة يخ�سعان للمحاكمة
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»مري�ل« تكّرم فريق �لعمل ور�ء جناح
 »عامل و�رنر بر�ذرز �أبوظبي«

•• اأبوظبي-الفجر : 

كّرمت �سركة )مريال(، مطور الوجهات الرائدة يف اأبوظبي، فريق العمل 
ال���ذي ك��ان وراء جن��اح )ع���امل وارن���ر ب����راذرز اأب��وظ��ب��ي(؛ وذل���ك يف احلفل 
من  ت�سميمها  ت�ستلهم  التي  البالزا  منطقة  يف  املنا�سبة  لهذه  اأقيم  ال��ذي 
ا�ستوديوهات )هوليوود( �سمن اأول مدينة ترفيهية مغلقة يف العامل حتمل 
عالمة )وارنر براذرزز(  وخالل احلفل مت تكرمي اإجنازات اأكرث من 200 
ا�ست�ساري ومقاول و�سريك وموظف لدى )مريال( و�سركتها التابعة )فرح 

اإك�سبريين�سز(.

•• راأ�س اخليمة. . الفجر 

راأ�ص  ب��اإم��ارة  ال�سويفات  مدر�سة  ط��الب  اطلع 
اخل��ي��م��ة ع��ل��ى م���ه���ام دوري������ة ث��ق��ف امل���روري���ة 
وت��ع��رف��وا على ج��ه��وده��ا ودوره����ا ال��ت��وع��وي يف 
الطالب  وا�ستمع   ، امل��روري��ة  ال�سالمة  تعزيز 
من  ك��ن��در  اأح��م��د  اأول  امل�ساعد  م��ن  ���س��رح  اإىل 
فريق التوعية والإع��الم امل��روري ب��اإدارة املرور 
وال���دوري���ات ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة راأ�ص 
اخليمة يف التوعية املرورية لل�سائقني وامل�ساة 
واإر����س���ادات  بتعليمات  الل���ت���زام  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
العبور من الأماكن املخ�س�سة للم�ساة وكيفية 
ال�سعود اإىل احلافلة والنزول منها واجللو�ص 
حفاظا  اآم��ن��ة  بطريقة  احل��اف��ل��ة   مقاعد  على 

على �سالمتهم . 
وا���س��ت��ع��ر���ص اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة جل��ع��ل الطرق 
اأنواع  عن  للطلبة  و�سرح  و�سالمة  اأمنا  اأك��رث 
ت�ستخدمها  التي  النارية  والدراجات  املركبات 
دوريات مرور راأ�ص اخليمة ، مبينا مهام دورية 
“ ثقف املرورية “ التي تعمل على ن�سر الثقافة 
وتنظيم  الطريق  م�ستخدمي  لكافة  امل��روري��ة 
وال�سائقني  للجمهور  التوعوية  حم��ا���س��رات 
يف امل���دار����ص واجل��ام��ع��ات وت����وزع ال��ك��ت��ي��ب��ات يف 

املعار�ص وخمتلف املنا�سبات والفعاليات. 
   ومت توزيع الهدايا على الطلبة وذلك حتفيزاً 
والفعاليات  ال��رام��ج  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  ل��ه��م 
وتنمي  لديهم  التوعية  ت��ع��زز  ال��ت��ي  املختلفة 
مهاراتهم ، وقّدم الوفد للطلبة جمموعة من 
تثقيفية  ترفيهية  م�سابقات  �سمن  الأ�سئلة 

حول ال�سالمة املرورية .

 �حتفالت �لعام �ل�سيني �جلديد يف »دبي مول«
يقدم لكم )دبي مول( خالل الفرتة املمتدة بني 1 و10 فراير فر�سة ا�ستك�ساف التقاليد والثقافة ال�سينية العريقة، عر اأ�ساليب تعبريية 

وفنية متنوعة، مبنا�سبة العام ال�سيني اجلديد. وحتت �سعار فن ال�سني، ينظم )دبي مول( برناجماً �سائقاً ي�سم العديد من الأن�سطة املميزة، مبا 
يف ذلك الفن واملو�سيقى والرق�ص، عر ور�ص عمل الفنون واحلرف، الألعاب ال�سينية التقليدية، بالإ�سافة اإىل عرو�ص الأداء احلية. 

و�ستكون قاعة النجمة الوجهة الرئي�سة للفعاليات الحتفالية، حيث �ستحت�سن جم�سماً ملبنى ال� )باغودا( الأحمر الذي يعد من املالمح املميزة 
ال�سيني على راحة  الر�سم والتخطيط  التقليدية، مثل  للفنون واحلرف  يومياً  القاعة برناجماً  ال�سينية. و�ست�سهد  الهند�سة والعمارة  لفنون 
اليد، حفر البي�ص، فن الر�سم على املظالت، ربط العقد، اإعداد حقائب احلظ ال�سينية وور�ص عمل اإعداد الأقالم اخل�سبية املحفورة، التي جت�سد 
اإبداعات الفنانني ال�سينيني، حيث ميكن للزوار اأخذ قطعة تذكارية واحدة من م�ساركتهم يف هذه الأن�سطة، عند اإنفاق 150 درهم على الأقل يف 
اأي من متاجر »دبي مول«.  وبالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن للزوار التقاط ال�سور يف من�سة خا�سة مزودة ب�سا�سة خ�سراء، لختيار اخللفية املف�سلة 
لديهم لل�سورة من اأروع املناظر من ال�سني اأو دبي، وم�ساركتها على )اإن�ستغرام(. وتقام اأن�سطة الفنون واحلرف بني ال�ساعة 10 �سباحاً و11 
م�ساًء.  ويف فرتة بعد الظهر، �ستنب�ص اأرجاء قاعة النجمة بالأجواء احليوية، مع عرو�ص اأدائية ثقافية حية، ترثي الأجواء الحتفالية لهذه 
املنا�سبة. وتت�سمن الفعاليات امل�سرية ال�سينية، عرو�ص )بيان ليان( )فنون تغيري الأقنعة(، فنون اخلط ال�سيني وعرو�ص الدمى، بالإ�سافة 
اإىل العرو�ص املو�سيقية احلية التي ت�ستخدم الآلت ال�سينية التقليدية. و�ستجول �سخ�سيات من الفولكلور ال�سيني يف اأرجاء )دبي مول( لتمنح 

بوريالي�س تعزز دعمها ملوؤ�س�سات 
�لرعاية �لجتماعية يف �لإمار�ت

•• اأبوظبي-الفجر :

 اأعلنت �سركة بوريالي�ص الرائدة يف توفري احللول املبتكرة يف جمال اإنتاج 
البويل اأولفينات واملواد الكيماوية القاعدية والأ�سمدة عن موا�سلتها دعم 
حيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  ال��رائ��دة  الجتماعية  املوؤ�س�سات 
الذي  بوريالي�ص  ل�سركة  الجتماعي  ال�سندوق  عر  الدعم  تقدمي  �سيتم 
ورفاهية  تطور  تعزيز  يف  فعال  ب�سكل  للم�ساهمة   2008 ع��ام  يف  تاأ�س�ص 

املجتمعات التي تعمل بها ال�سركة.

اختتام �أعمال �إنتاج �ملو�سم �لثالث من برنامج �لأطفال 

�ل�سهري »�فتح يا �سم�سم« يف twofour54 �أبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:   

يف  لالإعالم  ال��رائ��دة  احل��رة  املنطقة   ،twofour54 ا�ستوديوهات  �سهدت 
الأطفال  برنامج  و�سخ�سيات  ب��داي��ة  موؤ�س�سة  ع���ودة  اأب��وظ��ب��ي،  العا�سمة 
ال�سهري )افتح يا �سم�سم( لت�سوير مغامرات جديدة �سمن حلقات املو�سم 
من  وجم��م��وع��ًة  امل��ع��ت��ادة  �سخ�سياته  �سي�سم  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  م��ن  الثالث 

النجوم ال�سيوف. 
التعليمي  امل��ح��ت��وى  ت��ط��وي��ر  يف  املتخ�س�سة  ب���داي���ة،  م��وؤ���س�����س��ة  واخ��ت��ت��م��ت 
برنامج  من  الثالث  املو�سم  حلقات  ت�سوير  اأع��م��ال  املنطقة،  يف  لالأطفال 
الأطفال املحبوب الذي ي�سّلط يف ن�سخته اجلديدة ال�سوء على قيم التفاهم 

والحرتام املتبادل والتكافل وامل�ساركة وتطوير الذات.
املحببة  ال�سخ�سيات  حلقة،   52 م��ن  امل��ك��ّون  ال��ث��ال��ث،  امل��و���س��م  يف  وتظهر 
اأ�سدقائهم،  اإىل جانب   ) )نعمان(و)�سم�ص( و)مل�سون( و)اإمل��و( و)غرغور 
وترتكز  التعليمي  ال�سياق  مع   تتما�سى  جديدة  تفاعلية  ق�س�ص  وتتخلله 
ويعدُّ  وامل��رون��ة.  املتبادل  والح���رتام  التاآلف  ت�سمل  رئي�سة  قيم  ث��الث  على 
العديد من  الأط��ف��ال احل��ائ��زة على  ب��رام��ج  اأب���رز  م��ن  �سم�سم”  ي��ا  “افتح 
اجلوائز املرموقة ومن �سمنها موؤخراً جائزة ال�سيخ حممد بن را�سد للغة 

العربية عن فئة اأف�سل مبادرة خلدمة اللغة العربية يف و�سائل الإعالم.

تنظيف �ساطئ قرية �حلمر� من 
كيلو غر�مًا من �لنفايات   750

�سركة  احل��م��را،  جمموعة  اأطلقت 
العقاري  وال��ت��ط��وي��ر  ال���س��ت��ث��م��ار 
برنامج  اخليمة  راأ����ص  يف  ال��رائ��دة 
امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات لعام 
2019 والذي بداأ بحملة تنظيف 
�ساطئ قرية احلمرا خالل عطلة 

نهاية الأ�سبوع. 
وقد متكن اأكرث من 300 متطوع 
اإىل  بالإ�سافة  املحلي  املجتمع  من 
م��وظ��ف��ي احل����م����را، م���ن ج��م��ع ما 
من  غراما  كيلو   750 من  يقرب 
ال��ن��ف��اي��ات امل��ت��ن��وع��ة، مب���ا يف ذلك 
من  والعلب،  والبال�ستيك  ال���ورق 

ال�ساطئ العام يف قرية احلمرا.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال بينوي 
ملجموعة  التنفيذي  املدير  كورين 
من  ك���ل  اأ���س��ك��ر  اأن  اأود  احل���م���را: 
الثمني  وق��ت��ه  م��ن  ج����زءاً  خ�س�ص 

للم�ساعدة يف تنظيف �ساطئنا. »على �لعهد نلتقي« تكرم 56 موظفا
ً متميزً� يف �قت�سادية ر�أ�س �خليمة 

نظمت اقت�سادية راأ�ص اخليمة اللقاء الن�سف �سنوي الثاين لعام 2018، 
لتكرمي متميزي الدائرة �سمن حفلها )على العهد نلتقي(. ح�سر اللقاء د. 
عبد الرحمن ال�سايب النقبي – مدير عام الدائرة، وحممد املحمود - نائب 

املدير العام - ومدراء الإدارات وكافة امل�سوؤولني وموظفي الدائرة.
وم��ا حققته  املن�سرم،  للعام  ال��دائ��رة  اإجن���ازات  اأب��رز  بعر�ص  ا�ستهل احلفل 
على  واخلارجية  الداخلية  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  العديد من  نتائج يف  من 
موظفيها  ر�سا  ن�سب  اإىل  بالإ�سافة  وال��ف��رق،  واملكاتب  الإدارات  م�ستوى 

و�سركائها و�سعادتهم. 

�لحتفالت بالعام �لفيتنامي �جلديد 
تنطلق   يف فندق بارك حياة �أبوظبي 

اأبو ظبي -الفجر: 

وفلل  بفندق  اجل��دي��د  الفيتنامي  بالعام  الح��ت��ف��الت  تنطلق 
بارك حياة اأبوظبي يف جزيرة ال�سعديات خالل الفرتة من  من 

1-24 فراير   القادم .
 Tet« ويرحب الفندق بجميع الراغبني يف الحتفال بال�سنة القمرية اجلديدة من خالل مهرجان
Nguyen Dan« الذي ُيعّد من اأكرث املهرجان ال�سنوية �سعبية يف فيتنام. ويدعو ال�سيف الفيتنامي 
ماو، ال�سيوف والزوار لغتنام هذه الفر�سة الفريدة للم�ساركة يف هذه الحتفالت الرائعة، التمّتع 
بالطق�ص  ال�ستمتاع  مع  جنب  اإىل  جنباً  يف  واملُغرية  الأ�سيلة  ال�سّحية  الفيتنامية  الأطباق  باأ�سهى 

املثايل وخيارات اجللو�ص الداخلية واخلارجية يف مطعم “بارك غريل«.

طالب مدر�سة �ل�سويفات يتعرفون على مهام دورية »ثقف« �ملرورية

فعاليات ر�ئعة لدى حديقة �لإمار�ت للحيو�نات

ريك�سو�س باب �لبحر ي�سارك 
يف �ملعر�س �ل�سياحي �لأ�سخم يف �إ�سبانيا

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

بالتعاون مع هيئة راأ�ص اخليمة لتنمية ال�سياحة، حقق فندق ريك�سو�ص باب البحر جناًحا مبهًرا 
خالل م�ساركته يف معر�ص مدريد ال�سياحي العاملي 2019 »فيتور«. وقد مثل مدير الت�سويق 
واملبيعات، ال�سيد �سونري ي�سيليلما فندق ريك�سو�ص باب البحر، حث التقى باأهم اجلهات العاملة 
يف هذا املجال، للرتويج للمرافق املميزة التي ي�سمها الفندق، وا�ستقطاب ال�سياح وال��زوار من 
اإمارة راأ�ص اخليمة. كما  اإنعا�ص قطاع ال�سياحة يف  اأنحاء العامل، وبالتايل امل�ساهمة يف  خمتلف 
فيليب  مقابلة  من  ال�سياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���ص  لهيئة  التنفيذي  والرئي�ص  ي�سيليميا  متكن 
راأ�ص اخليمة، واملزايا  املبهرة املوجودة يف  ال�سياحية  املعامل  اإ�سبانيا، وحدثاه عن  ال�ساد�ص ملك 
الفريدة من نوعها التي يوفرها فندق ريك�سو�ص باب البحر ل�سيوفه من خالل نظام �سمولية 

كافة اخلدمات �سمن �سعر الغرفة الأ�سلي. 

الرنامج  ي��ه��دف  ال�سحية.  ال��رع��اي��ة 
املوظفني  ���س��ح��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل 
وياأتي  النف�سية،  �سحتهم  على  ويركز 
كجزء من برنامج امل�سوؤولية التوعوية 
امل�ساركون  تلقى  الفندق.  يتبناه  الذي 
لتحليل  جم���ان���ي���ة  ط���ب���ي���ة  ف���ح���و����ص 
حياتهم  من��ط  وحت��دي��د  اجل�سم  كتلة 
حتديد  وبالتايل  الغذائية،  وعاداتهم 
اإىل م�ساكل  التي قد ت�سري  الأع��را���ص 

�سحية، عالوًة على ت�سجيعهم يف تبني 
خبري  ح�سر  كما  �سحي.  ح��ي��اة  من��ط 
وزودوا  �سحي  وا�ست�ساري  احلمية  يف 
لإبطال  ع��ل��م��ي��ة  ب��ح��ق��ائ��ق  امل�����س��ارك��ني 
والتغذية  ال�����س��ح��ة  ح���ول  الإ����س���اع���ات 
مبا ميكنهم من تبني من��وذج غذائي. 
و���س��اع��د الإ���س��ت�����س��اري امل�����س��ارك��ني على 
وكيفية  احل��ي��اة  ت����وازن  اأه��م��ي��ة  اإدراك 

التغلب على املعتقدات املغر�سة.

ميلينيوم �أتريا �خلليج �لتجاري يفتتح �أبو�به 14 فرب�ير
دبي-الفجر  :

 �سيفتتح فندق ميلينيوم اأتريا اخلليج التجاري اأبوابه يف 14 فراير 2019. 
ومت الإعالن عن ذلك خالل اجلولة التعريفية التي اأقيمت لو�سائل الإعالم 
�سقق  ع��دد من  �سريعة على  األ��ق��وا نظرة  الفندق، حيث  اأرج���اء  الإم��ارات��ي��ة يف 
الفندق ذي ال�347 �سقة، ف�ساًل عن املطاعم وامل�سبح والنادي الريا�سي الواقع 
�ستوديو  �سقق  التجاري  اخلليج  اأتريا  ميلينيوم  و�سيوفر   .25 ال�  الطابق  يف 
الديكورات  ت�سميم  �سركة  �سممتها  دوبلك�ص  و�سقق  ن��وم  غرفتي  اأو  وبغرفة 
ذو  الفندق  وي��ع��دُّ   ،  YOO Studio ا���س��ت��ودي��و«  “يوو  العاملية  الداخلية 
للتطوير  دي��ار  �سركة  حمفظة  �سمن  �سيافة  م�سروع  اأول  طابًقا  الثالثني 
العقاري، وهي اإحدى �سركات التطوير العقاري واخلدمات العقارية الرائدة 

يف الإمارات.

•• دبي-الفجر :

الب�ستان،  ا�ست�ساف مركز ورزيدن�ص    
الوجهة املف�سلة لل�سياح ورجال الأعمال 
يف ق��ل��ب م��دي��ن��ة دب���ي، ب��رن��ام��ج رعاية 
ا�ست�سارات  يت�سمن  ملوظفيه  �سحية 
ح���ول احل��م��ي��ة وال�����س��ح��ة اإ���س��اف��ًة اإىل 
حت��ل��ي��ل ل��ك��ت��ل��ة اجل�����س��م ب��ال��ت��ع��اون مع 
VLCC خلدمات  �سي«  �سي  اإل  “يف 

الفهود. وقد �سممت هذه الفعاليات 
احلديقة  �سعي  م��ع  متا�سًيا  املميزة 
نحو منح زوراها جتارب قيمة جتمع 
ما بني الت�سلية والرتفيه والتعليم يف 
اإدارة احلديقة  اآن واحد.  واأو�سحت 
اأن ه��ذه ال��رام��ج ال��ث��الث ه��ي جزء 
اأطلقتها  ح�������س���ري���ة  ���س��ل�����س��ل��ة  م����ن 
مع  التفاعل  م��ن  ال�سيوف  لتمكني 

احل���ي���وان���ات، وت���ن���اول ال��ط��ع��ام على 
واك��ت�����س��اب معلومات  م��ن��ه��ا،  م��ق��رب��ة 
عامة حولها وحول اأمناط �سلوكها. 
حيث ميكن للزوار ال�ستمتاع بتناول 
برفقة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  اإف����ط����ار  وج���ب���ة 
ال���زراف���ات اأو ال��ط��ي��ور ال��رائ��ع��ة، مع 
اإمكانية اأخذ �سور تذكارية ح�سرية 

برفقتها. 

•• اأبوظبي- الفجر:

 اأعلنت حديقة الإمارات للحيوانات، 
ال���وج���ه���ة الأف�������س���ل م����ن ن���وع���ه���ا يف 
الفريدة  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
تناول  تت�سمن  وال��ت��ي  ن��وع��ه��ا،  م��ن 
الببغاوات  ب��رف��ق��ة  الإف���ط���ار  وج��ب��ة 
برفقة  ال��غ��داء  ال��زراف��ات، ووجبة  اأو 

مركز ورزيدن�س �لب�ستان ينّظم فحو�س طبية ووقائية ملوظفيه



يحاول �سرقة طائرة حل�سور حفل مو�سيقي
19 ع��ام��ا ب��ال��ذن��ب وحم��اول��ة �سرقة طائرة  اأم��ري��ك��ي يف ال���  اع���رتف 

جتارية بهدف ال�سفر اإىل �سيكاغو حل�سور حفل مو�سيقي. 
وذكرت �سحيفة تيك�ساركانا غازيت اأن زمياركوي�ص �سكوت، اأقر بذنبه 
وحماولة ال�سرقة وال�سطو، وحكم عليه بال�سجن ملدة 5 اأعوام. وقالت 
ال�سلطات اإنه عثور على �سكوت يف 4 يوليو)متوز( املا�سي داخل قمرة 
وكان  الإقليمي،  تيك�ساركانا  مطار  يف  اإيغل  اأمريكان  طائرة  قيادة 
ياأمل ال�سفر اإىل حفل مو�سيقي خارج الولية. واأظهرت التحقيقات 
اأن �سكوت ل ميلك اأي تدريب على قيادة الطائرات، وكان يعتقد اأن 
الأمر ب�سيط ويحتاج اإىل ال�سغط على بع�ص الأزرار، و�سحب بع�ص 

املقاب�ص فقط، ح�سب موقع �ستاف النيوزلندي.

تعرث على و�لدتها بعد 70 عامًا
متكنت �سيدة �سبعينية من تتبع والدتها التي مل تلتِق بها منذ اأن 
بعد نحو  بها  �سنوات، ومتكنت من الجتماع   3 بعمر  كانت طفلة 
7 عقود.  وكانت بولني غونز )73 عاماً( من اإيرلندا قد و�سعت 
للتبني بعد افرتاقها عن والدتها كاثلني )94 عاماً(، وقبل عامني 
والدتها احلقيقية، وخ�سعت لختبار  اأن تبحث عن  فقط، قررت 

للحم�ص النووي وبداأت بتتبع تاريخ عائلتها.
وبعد بحث دوؤوب، عرثت خالله على العديد من اأقربائها، متكنت 
غونز اأخرياً من الجتماع بوالدتها احلقيقية يف نوفمر )ت�سرين 

الثاين( من العام املا�سي، بح�سب �سحيفة "مريور" الريطانية.
ت�سديق  اأ�ستطيع  "ل  املحلية:  لل�سحافة  حديث  يف  غونز  وقالت 
ذلك، نحن مت�سابهتان اإىل حد بعيد، لقد �سعرت بالرعب عندما 

�ساهدتها للمرة الأوىل".
واأ�سافت "حتى اإمياءاتها ت�سبه اإمياءاتي. من كان ي�سدق اأن امراأة 
تبلغ من العمر 73 عاماً ميكنها العثور على والدتها بعد كل هذه 
ال�سنوات!". وتعي�ص كاثلني يف دار للم�سنني يف دبلن، وتعاين من 
مراحل مبكرة من اخلرف، ويف الزيارات الأوىل مل تتذكر ابنتها 
اأو تتعرف عليها، ويف الزيارة الثالثة، تذكرت اأنها اأجنبت طفلة يف 

�سبابها وتعرفت عليها اأخرياً، ليلتم �سملهما بعد طول فراق.

حتول وجهها �إىل لوحات فنية
اأنفقت �سكاي ماكلولني )24 عاماً( من ولية بن�سلفانيا الأمريكية 
واحد،  ع��ام  غ�سون  يف  املكياج  على  اأمريكي  دولر  اآلف   5 ق��راب��ة 
بهدف حتويل نف�سها اإىل دمية فنية حية، وتغيري مظهرها ب�سكل 
العواطف"،  م��ن  "لوحة  باأنها  نف�سها  ماكلولني  وت�سف  ي��وم��ي. 
املكياج كو�سيلة هامة جلعل وجهها لوحة فنية  اإنها تتخذ  وتقول 
فاإنها  ماكلولني،  وبح�سب  ج��دي��د.   فني  �سكل  اإىل  ي��وم  كل  تتغري 
ا�ستوحت اأ�سلوبها من املو�سة اليابانية، واأنها حتر�ص على اإ�سفاء 
�سبغة جديدة على وجهها يومياً وحتويله اإىل لوحات فنية ت�سبه 
اإي�سال  اإىل  كيلوغراماً   133 ت��زن  التي  ال�سابة  وتهدف  ال��دم��ى.  
ر�سالة اإىل الأ�سخا�ص الذين يعانون من البدانة، تفيد باأن زيادة 

الوزن ل يجب اأن حتول دون حتقيق الإجنازات. 
و�سرحت ماكلولني قائلة: "اأنا اأ�ساعد الأ�سخا�ص الآخرين الذين 
يعانون من الوزن الزائد على اإدراك حقيقة اأنهم ميكنهم فعل ذلك 

اأي�ساً، فالبدانة ل يجب اأن متنعنا من حتقيق ما ن�سبو اإليه".
املكياج منذ �سن اخلام�سة  ب�سوؤون  ب��داأت تهتم  اأن ماكلولني  يذكر 
نف�ص،  امل��ج��ال  تعمل يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وال��دت��ه��ا  م��ن  بت�سجيع  ع�سرة 
وتطورت لديها موهبة الر�سم باملكياج بعد �سن الع�سرين، وفق ما 

نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

د�عبت قطة فاأ�سبحت مقعدة!
ال�سنور حيوان يغري باملداعبة، وهكذا ت�سرفت املدونة الريطانية ال�سابة غيما بري�ص، فداعبت قطة جميلة يف 
اأنها  القطيطة معترة  من  اأب��داً  اأنها مل تقرتب  لو  ذل��ك  بعد  لكن غيما متنت  الرتغال،  اإج��ازة ق�ستها يف  اأثناء 

م�سوؤومة.
اأثناء اإقامتها مبنتجع البوفريا بالرتغال ا�ستلطفت الريطانية غيما بري�ص، البالغة من العمر اأربعة وع�سرين 

عاماً، قطة تقف على نا�سية ال�سارع، وتوقفت الفتاة تداعب القطيطة، وتلم�ص فراءها وتتحبب اإليها.
يف اآخر يوم من اإجازتها،  بداأت تنتابها نوبات قيء غري م�سيطر عليها، ثم اأغمي عليها يف الطائرة وهي حتلق يف 

طريق العودة اإىل وطنها، ح�سب �سحيفة ديلي �ستار الريطانية.
حطت الطائرة على اأر�ص املطار، وُهرعت �سيارة ا�سعاف تنقل الفتاة اإىل م�سفى �ساوثبورت، فاكت�سف الأطباء من 
خالل حتليل برازها اأنها م�سابة ببكرتيا كامبي لوباكرت " campylobacter " والتي كانت حتملها القطيطة، 

ما اأدى بالفتاة اإىل اأن مت�سي جلي�سة الكر�سي املتحرك!
اأن بات  امتدت لأربعة ع�سر �سهراً �سد املر�ص، لكّنها ما زالت جلي�سة الكر�سي املتحرك، بعد  وخا�ست غيما حرباً 
ن�سفها الأ�سفل م�سلوًل ل يتحرك، و�سارت تقول اليوم "رغم اأين ع�سقتها، لكن مل يعد بو�سعي بعد ما اأ�سابني اأن 

اأداعب قطط ال�سوارع".
هذه البكرتيا موجودة اأي�ساً يف حلم الدجاج النيء، ولذا فاإن تناول حلم الدجاج دون طبخه، يعر�ص الإن�سان خلطر 

الإ�سابة بهذا املر�ص الفتاك.
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بال �أطر�ف يتحول �إىل ر�ق�س حمرتف
حتول �ساب برازيلي املولد واأمريكي الن�ساأة اإىل راق�ص حمرتف، على الرغم 

من اأنه ولد بال اأطراف نتيجة اإ�سابته بحالة �سحية نادرة. 
اآدامز )19 عاماً( يف مدينة �ساو باولو مع متالزمة  ولد الرازيلي غابي 
"هانهارت"، وهي حالة طبية نادرة توؤدي اإىل عدم منو الأط��راف، قبل اأن 
يتبناه الأمريكيان جانل ورون اآدامز، ويح�سراه اإىل الوليات املتحدة، حيث 
ن�ساأ مع 13 �سقيقاً. ويف املدر�سة حاول غابي الن�سمام اإىل فريق الرق�ص، 
ا�ستخدام  اإمكانية  واكت�سف  ج��دي��دة،  ���س��داق��ات  لتكوين  منه  حم��اول��ة  يف 
الثانوية،  املدر�سة  م��ن  تخرجه  وبعد  دان�ص"   "الريك  رق�ص  يف  ج�سده 
ليبداأ رحلته  العائلة  ا�ستقالليته، وخرج من منزل  اإثبات  ا�ستمر غابي يف 
اإلقاء حما�سرات حتفيزية لالأ�سخا�ص املعاقني.  وقد بذل والدا غابي  يف 
اليومية،  الن�ساطات  الكثري من  تعليمه ممار�سة  كبرية يف  بالتبني جهوداً 
على  وال��ن��زول  وال�سعود  املالب�ص  وارت���داء  الطعام  وت��ن��اول  الغت�سال  مثل 

الدرج، واجللو�ص على الكر�سي املتحرك، اإ�سافة اإىل الكتابة.
ومنذ اأن اأ�سبح جزءاً من فريق الرق�ص يف املدر�سة، بداأ غابي بال�سرتاك يف 
م�سابقات الرق�ص، واحتل مراكز متقدمة فيها، وظهر يف برنامج "موري 
�سو" التلفزيوين، ما �ساهم يف ازدياد ثقته بنف�سه كراق�ص، وهو الآن يتابع 

مهنته كمتحدث حتفيزي، بح�سب ما نقل موقع "ميرتو" الإلكرتوين.  

��سطد�م ناري بني جيب و�ساحنة
اأفالم  يف  ال�سطدام  م�ساهد  على  قوته  يف  تفوق  ا�سطدام،  ح��ادث  اأ�سفر 

احلركة، عن اإ�سابة �ساب يف الثامنة ع�سرة من عمره باإ�سابات خطرية.
ورغ���م جن��اة ال�����س��اب ب��اأع��ج��وب��ة ف��اإن��ه ي��ع��اين م��ن ن��زي��ف يف ال��دم��اغ وك�سور 
ك�سفت  م��ا  بح�سب  احل���روق،  اإىل  بالإ�سافة  الطحال  ومت��زق  القدمني  يف 
"ذي �سن" الريطانية. و�سجلت كامريا فيديو احلادث املرعب،  �سحيفة 
حيث �سوهدت �سيارة جيب يقودها �ساب مراهق وهي تندلع فيها النريان 
على �سكل كتلة نارية �سخمة جراء ا�سطدام مبا�سر ب�ساحنة. ومتكن رجل 
جنونية  ب�سرعة  يقود  ك��ان  ال��ذي  لت�سان�ص،  �سام  ال�ساب  �سحب  من  وابنه 
حلظة ال�سطدام على الطريق ال�سريع يف نيوهام�سري بالوليات املتحدة 

الأمريكية، من ال�سيارة املحرتقة واإنقاذه من موت ب�سع.
ومتكن الرجل مارك كرامر من �سحب ال�ساب من ال�سيارة املحرتقة بعد اأن 

ا�سطدمت �سيارته بال�سيارة املحرتقة فاأخرجتها من كتلة اللهب.
وبعد توقف �سيارته ترجل مارك وابنه جون نحو �سيارة اجليب وجنحا يف 

�سحب �سام منها، ونقل اإىل م�ست�سفى ما�سا�سو�ست�ص العام للعالج.
مرحلة  وب���دء  امل�ست�سفى  يف  للعالج  يخ�سع  ابنها  اإن  ���س��ام  وال���دة  وق��ال��ت 
الإنعا�ص. واأ�سافت اأنه على الرغم من اإ�سابة الدماغ والنزيف الذي تعر�ص 
اأخ��رى ميكنه  اأف��راد الأ���س��رة ويف حلظات  ل��ه، فاإنه ق��ادر على التعرف على 

الكالم ب�سكل جيد ومن دون م�سكالت، لكنه ل يتذكر احلادث.

ب�سبب مر�هنات.. 
�ل�سرطة تتعقب �ملئات
اليومية  »ح���ري���ت«  ���س��ح��ي��ف��ة  ق��ال��ت 
عملية  ب���داأت  ال�سرطة  اإن  ال��رتك��ي��ة، 
�سخ�سا   394 ع��ل��ى  القب�ص  لإل��ق��اء 
للمراهنات  مب���ن���ظ���م���ة  ل�����س��ل��ت��ه��م 
ال��ري��ا���س��ي��ة ع��ل��ى الإن����رتن����ت تعمل 
ب��امل��خ��ال��ف��ة ل��ل��ق��ان��ون. واأ����س���اف���ت اأن 
الإنرتنت  ج��رائ��م  مكافحة  وح���دات 
ر�سدت املنظمة، التي اأن�ساأت اأكرث من 
70 �سركة وهمية يف جمالت الأغذية 
واللوجي�ستيات  ال��ت��ج��م��ي��ل  واأدوات 
الإنرتنت  ع��ل��ى  امل��راه��ن��ات  لت�سهيل 
واأل��ع��اب امل��راه��ن��ات الأخ���رى. وذكرت 
اأكرث  ال�سرطة �سادرت  اأن  ال�سحيفة 
مليون   8.3( ل���رية  م��ل��ي��ون   43 م��ن 
مداهمات  يف  رق��م��ي��ة  وم����واد  دولر( 
ن���ف���ذت���ه���ا يف ال�������س���ب���اح ال����ب����اك����ر يف 
و�سدر،  اآخر.  اإقليما  و39  اإ�سطنبول 
يحظر  ت���رك���ي  ق���ان���ون   ،2007 ع����ام 
على  املراهنات  اأع��م��ال  جميع  نهائيا 
الإنرتنت، وهو ما جعل من ن�ساطات 
عدة مواقع متخ�س�سة يف هذا املجال 

غري قانونية يف البالد.

يدعي �ختطافه ليح�سل 
على �ملال من و�لدته

�ساوث  ولي������ة  يف  ال�������س���رط���ة  وج���ه���ت 
البتزاز  ت��ه��م��ة  الأم��ري��ك��ي��ة  ك��ارول��ي��ن��ا 
من  امل��ال  على  احل�سول  ح��اول  ل�ساب 
ت��ل��ف��ي��ق حادثة  وال����دت����ه، ع���ن ط���ري���ق 
اختطافه.  واعتقلت ال�سرطة اإميانويل 
يناير   24 يف  ع���ام���اً(   19( ف��ران��ك��ل��ني 
والدته  ق��اد  اأن  بعد  ال��ث��اين(،  )ك��ان��ون 
ل��الع��ت��ق��اد ب���اأن���ه ���س��ي��ق��ت��ل ع��ل��ى اأي����دي 
اخلاطفني، اإذا مل ت�سع 130 دولر يف 

�سندوق الريد يف منزل والده.

زوجان من �لقفاز�ت.. 
هدية لهاري وميجان 

للمالكمة  ري���ا����س���ي  م���رك���ز  اأه�������دى 
الأمري هاري وزوجته ميجان زوجني 
بالريا�سة  خ��ا���س��ني  ال���ق���ف���ازات  م���ن 
����س���م���م���ا خ�����س��ي�����س��ا ل��������دوق ودوق������ة 
ملدينة  زي���ارت���ه���م���ا  خ����الل  ���س��ا���س��ك�����ص 
هاري  وزار   . الريطانية  بري�ستول 
حفيد ملكة بريطانيا وزوجته مركز 
اخلريية  للجمعية  ال��ت��اب��ع  امل��الك��م��ة 
تهدف  التي  ت�سان�ص  فايتينج  اإمباير 
اإىل ال�ستعانة باملالكمة لتغيري حياة 
ال�سبان الذين يت�سربون من الدرا�سة 
نحو  الن������زلق  خ��ط��ر  ي���واج���ه���ون  اأو 

البطالة اأو اجلرمية.
ورغ���م ت�����س��اق��ط ال��ث��ل��وج مت��ك��ن هاري 
ي��ن��ت��ظ��ران طفلهما  ال��ل��ذان  وم��ي��ح��ان 
ال�سفر  م������ن  ال�����رب�����ي�����ع  يف  الأول 
لري�ستول بالقطار حيث ي�ساركان يف 

عدة فعاليات.

تقيم جنازة مبكرة بعد 
�إ�سابتها بال�سرطان 

ب�سرطان  ع��ام��اً،   58 ف��ورد،  �ساماندا  حالة  ت�سخي�ص  مت 
القولون يف نهاية عام 2017، واأخرها الأطباء باأنها من 
اأنها ما زالت  املا�سي، غري  ال�سهر  اأن متوت يف  املفرت�ص 

على قيد احلياة خالفاً لتوقعات الأطباء. 
وطريقة  العالية،  املعنوية  روح��ه��ا  اإن  �ساماندا،  وت��ق��ول 
ت��ف��ك��ريه��ا الإي��ج��اب��ي��ة ���س��اع��داه��ا ع��ل��ى م��ق��اوم��ة املر�ص 

والعي�ص لفرتة اأطول. 
ولالحتفال بالوقت الإ�سايف الذي حظيت فيه وهي على 
لها  مبكرة  جنازة  تقيم  اأن  �ساماندا  ق��ررت  احل��ي��اة،  قيد 
وهي على قيد احلياة. وجاءت فكرة �ساماندا، بعد اإدراكها 
مدى الأمل الذي ي�سعر به اأفراد العائلة والأ�سدقاء عند 

خروجهم يف جنازة اأحد الأحباء. 
اأعتقد  �سعداء،  النا�ص  اأن يكون  " اأحب  �ساماندا:  وتقول 
ومنا�سبة  رائعة،  فكرة  كانت  اإقامة جنازة مبكرة يل  باأن 
والأ�سدقاء.  العائلة  برفقة  مميز  بوقت  لأحظى  رائعة 
فلن  ممتعة،  باأ�سياء  للقيام  الالزمة  الطاقة  ل��دي  طاملا 

اأتوقف عن فعلها"
���س��ام��ان��دا ح�����س��روا اجلنازة  ب���اأن عائلة واأ���س��دق��اء  ي��ذك��ر 
بي�سلي�ص،  منطقة  يف  حملية  قاعة  يف  يتجمعوا  اأن  قبل 
�سوفولك، وغنوا اأغاين �ساماندا املف�سلة، وفق ما ورد يف 

موقع "ميرتو" الإلكرتوين. 

قتل زوجته بطريقة 
جهنمية.. و�لق�ساء قال كلمته

اأ�سدل الق�ساء الأمريكي ال�ستار على جرمية قتل ب�سعة 
ب�سجن  ق�سى  بعدما  اأب��ن��اء،  لأرب��ع��ة  اأم  �سحيتها  راح���ت 

القاتل مدى احلياة.
وذكرت �سبكة "فوك�ص نيوز" الأمريكية نقال عن �سحيفة 
اأن القاتل هو زوج ال�سحية التي كانت  حملية، اجلمعة، 

تريد النف�سال عنه بعد ن�سوب م�سكالت بينهما.
36 ع��ام��ا( بارتكاب  اأري���الن���و )  واع����رتف وه���و رودل���ف���و 

اجلرمية، التي كان �سيواجه ب�سببها حكما الإعدام.
 ،2016 ع��ام  اأب��ري��ل  يف  اجلهنمية  القتل  جرمية  ووقعت 
عندما خدع القاتل، زوجته اإليزابيث واقتادها اإىل مكان 

قريب من بحرية وورث يف ولية تك�سا�ص.
 50 ي��زن  بلوح خر�ساين  عنقها  رب��ط  على  وه��ن��اك، عمل 
كيلوغراما، واألقى بها يف مياه البحرية، ليظهر اأن الأمر 

عملية انتحار.
البالغة  الفتاة  اأن  البداية  ال�سرطة يف  اعتقدت  وبالفعل، 
28 ع��ام��ا ف��ارق��ت احل��ي��اة ان��ت��ح��ارا، خ��ا���س��ة اأن��ه��ا تركت 
وقت  يف  لكن  ال��ب��ح��رية،  م��ن  قريبا  و�سيارتها  اأغرا�سها 

لحق اكت�سف املحققون دلئل تبث تورط الزوج القاتل.
اأن الثنني عا�سا ق�سة حب  ووقعت هذه اجلرمية، رغم 
عاما   13 مل��دة  معا  وظ��ال  الثانوية،  املدر�سة  يف  كانا  منذ 

واأجنبا خاللها اأطفال، قبل اأن تن�سب م�سكالت بينهما. ليلي كولينز خالل ح�سورها ت�سوير التحفة الفنية يف با�سادينا ، كاليفورنيا.  )ا ف ب(

�آلف �لطيور تغزو 
مدينة �أمريكية

نوعها،  م����ن  غ���ري���ب���ة  ح����ادث����ة  يف 
�سماء  يف  ال��ط��ي��ور  اآلف  انت�سرت 
مدينة اأو�سنت الأمريكية، ما اأدى 
الطرق  م��ن  ال��ع��دي��د  اإق���ف���ال  اإىل 

ال�سريعة فيها.
الطيور  اأ�سراب من  وقد �سوهدت 
ال����ع����دي����د من  ت��ن��ت�����س��ر يف  وه������ي 
ب��امل��دي��ن��ة، يف ح���ني حلق  امل���واق���ع 
ال�سماء،  يف  منها  الأك����ر  اجل���زء 
م�سكاًل مظلة كرى حجبت �سوء 

ال�سم�ص لعدة �ساعات.
الذين  ال��ع��ي��ان  �سهود  اأح���د  وق���ال 
"كنت  �����س����ّوروا امل�����س��ه��د امل���ذه���ل: 
م���ع ���س��دي��ق��ي على  ال�������س���ي���ارة  يف 
ب�����داأ  عن������دما  ال�س������ريع،  الطريق 
بالتحليق  الطيور  من  هائل  عدد 
جانبي  على  والهبوط  ال�سماء  يف 

الطريق".
واأ�ساف: "كانت ال�سيارات تتفادى 
اأدى اإىل توقف  ده�ص الطيور، ما 
الطريق  يف  امل�����روري�����ة  احل����رك����ة 
ل��ره��ة م��ن ال���وق���ت. ك���ان املنظر 

رائعاً جداً".
ب���اأن  ت��ف��ي��د  ال���ت���ق���اري���ر  اأن  ي���ذك���ر 
املدينة  �سماء  غ��زت  التي  الطيور 
ال����������زرزور التي  ن�����وع  ك���ان���ت م����ن 
تتجمع باأعداد هائلة قد ت�سل اإىل 
األ��ف طائر بح�سب ما نقلت   100

�سحيفة "مريور" الريطانية.

�ل�سمكة �ملرعبة ظهرت.. و�ليابانيون ينتظرون كارثة 
يف واقعة �سببت هلع كثريين، ينتظر اليابانيون كارثة 
اأن مروا  �سبق  اإىل جتارب مفزعة  م�ستندين  حمققة، 
فيما  املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  اأخ���رى،  و�سعوب  ب��ه��ا، 

يو�سح العلم اأن لالأمر اأ�سا�سا حمددا.
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  ال�سائعات  وانت�سرت 
ب�ساأن احتمال تعر�ص البالد ملوجات مد عاتية بعد اأن 
ظهرت اأ�سماك غام�سة من اأعماق البحار على �سواطئ 
اأ�سماك   3 املا�سية، ظهرت  اليابان. ففي الأي��ام الع�سر 
با�سم  اأي�����س��ا  امل��ع��روف  امل��ج��دايف،  ال�سمك  ف�سيلة  م��ن 
"ملك الرجنة"، على �ساطئ "توياما" على الرغم من 
1000مرت،  اأو نحو  3 اآلف قدم  اأنها تعي�ص على عمق 
ونادرا ما تظهر قرب ال�سطح، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

مورنينغ" ال�سينية. ت�ساينا  "�ساوث 
ووفقا لالأ�ساطري املحلية، فاإن ال�سمك املجدايف، الذي 
البحري عند  الإل��ه��ي  الق�سر  م��ن  ر���س��ول  ب��اأن��ه  يعرف 
قبل  ال�ساطئ  على  بنف�سه  ويلقي  �سيظهر  اليابانيني، 
اأي���ام م��ن زل���زال توهوكو  اأن��ه قبل  اإىل  ال���زلزل. ي�سار 
عام 2011، ظهرت 20 �سمكة جمدايف على ال�سواطئ 
"ليف  م��وق��ع  ذك��ر  كما  لليابان،  ال�سرقية  ال�سمالية 

�سيان�ص".
اأكرث  اأعقب ظهور الأ�سماك من  ال��ذي  ال��زل��زال  وك��ان 
الزلزل املدمرة يف التاريخ احلديث، اإذ اأدى اإىل مقتل 
النووية  ال��ط��اق��ة  حمطة  ودم���ر  ن�سمة  األ���ف   19 نحو 

فوكو�سيما.
املجدايف  اأ���س��م��اك  م��ن  جم��م��وع��ة  ظ��ه��رت  ت�سيلي،  ويف 
ع��ل��ى ال�����س��واط��ئ ق��ب��ي��ل ك��ارث��ة ال���زل���زال امل��دم��ر الذي 
8.8 درجة  ���س��دت��ه  وب��ل��غ��ت   2010 ع���ام  ال��ب��الد  ���س��رب 
بح�سب مقيا�ص ريخرت، كما ذكرت �سحيفة ديلي ميل 

الريطانية.
كذلك احلال عند وقوع زلزال يف الفلبني، حيث ظهرت 
�سمكة جمدايف على �ساطئ "غو�سان ديل نورتي" قبل 
اأيام قليلة من الزلزال الذي اجتاح جزيرة ميندناو يف 
نف�ص  من  اأ�سماك   5 ظهرت  كما  املا�سي،  فراير   11
درجة   6.3 ق��وت��ه  بلغت  ال���ذي  ال��زل��زال  بعد  الف�سيلة 
بح�سب مقيا�ص ريخرت. وبرغم ال�سائعات والأ�ساطري 
اأنه ل توجد �سلة  ي�سددون على  العلماء  فاإن  املحلية، 
بني الأمرين، مع اعرتافهم باأن الأ�سماك قد ت�ست�سعر 

وتتنباأ بقرب وقوع كارثة طبيعية.

�أجنلينا جويل وبر�د 
بيت معا جمدد�؟

بعد 3 �سنوات من القطيعة، ر�سدت عد�سات م�سوري الباباراتزي النجمة 
العاملية  اجنلينا جويل  وطليقها النجم  براد بيت  �سويا.

رجل  برفقة  ظهرا  الثنائي  ف��اإن  �سن" الريطاين  "ذا  موقع  وبح�سب 
خمت�ص بالقانون يف مكتب بيفريل هيلز يف مدينة لو�ص اأجنلو�ص.

واظهرت ال�سورة ح�سول نقا�ص وجدال بينهما، اذ ان جويل كانت ترفع 
يدها بغ�سب فيما يجل�ص بيت على الأريكة ومي�سك بقنينة م�سروب.

كاجوال  باإطاللة  ب��راد فظهر  اما  اللون،  ابي�ص  وارت��دت جويل معطفاً 
مع ُقبعة �سوداء وقمي�ص رمادي. اجلدير ذكره انه ترددت موؤخرا اخبار 

مفادها ان براد بيت على عالقة بالنجمة ت�سارليز ثريون.


