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بقيادة السلطان قابوس بن سعيد

السعودية :خادم الحرمين الشريفين يدعم

السلطنة في عيدها الوطني ...سياسة حكيمة جنّبت

جهود األمم المتحدة إلنهاء الحرب في اليمن

البالد األزمات بشهادة أكاديميين عراقيين
�أ�شاد �أكادمييون عراقيون خمت�صون
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي ،بال�سيا�سة
املحايدة التي تتخذها ال�سلطنة
ب��ق��ي��ادة ال�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س بن
�سعيد يف ال��ك��ث�ير م��ن الق�ضايا
الإقليمية والدولية ،م�ؤكدين يف
«عمان
حديثهم ل��ـ«ع��م��ان»� ،أن ُ
ق��د جنحت جن��اح��ات ك��ب�يرة ج � ًدا
و�أر�ست جماالت التنمية واالقت�صاد
واال�ستثمار واال�ستقرار ال�سيا�سي
والأم��ن��ي والعالقات اخلارجية»،
داعني يف الوقت ذاته �إلى تطوير
العالقات بني البلدين ال�شقيقني
يف كافة املجاالت ،مو�ضحني �أن
«�سيا�سة ال�سلطان قابو�س حكيمة
وجنّبت البلد الكثري من الأزم��ات
وال�رصاعات.
وقال �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف
جامعة «ذي ق��ار» ،واملخت�ص يف
ال�ش�أن العماين جنم عبد طار�ش:
العمانية
�إن «ال�سيا�سة اخلارجية
ُ
على قدر كبري من الأهمية ويجب
�أن ي�سلّط عليها ال�ضوء خا�صةً يف
الوقت ال��راه��ن ،لأن ه��ذه الدولة
لها �سيا�سة خارجية ا�ستطاعت
من خاللها �أن تقوم بفعل �سيا�سي
خ��ارج��ي ه���ادف وف��اع��ل وم�ؤثر،
وغلب عليها ابتعادها عن االنفعاالت
غري الواقعية وكانت تت�صف بقدر
من الهدوء وبقدر من ع��دم �إث��ارة
القلق يف املنطقة وح��اول��ت �أن
حتافظ على العالقات املتوازنة
يف املنطقة ،وبالتايل قيامها بدور
الو�سيط يف الكثري من النزاعات،

• ال�سلطان قابو�س بن �سعيد

لأنها بحكم �سيا�ستها اخلارجية
املتوازنة ا�ستطاعت �أن حتقق قدرا
كبريا من املعقولية والقبول من
بني الأط���راف ،وبالتايل قيامها
بدور الو�سيط مل ي� ِأت من الفراغ،
�إمنا جاء من هذا الفعل ال�سيا�سي
ال��ه��ادف وامل ��ؤث��ر التي قامت به
العمانية».
وزارة اخلارجية ُ
و�أ����ض���اف جن��م ع��ب��د ط���ار����ش� :إن
«ال�سلطان ،و�أن���ا مهتم بال�ش�أن
العماين منذ ف�ترة طويلة ،لفت
ُ
نظري بحكم ال�سيا�سة الواقعية
التي ينتهجها ،واحلقيقة ميكن �أن

يقال عنه �أنه الثائر الهادئ الذي
ا�ستطاع �أن يقلب الأو�ضاع رمبا �أكرث
من الكثري من الزعماء العرب الذين
َي َدعون الثورة على الواقع وثورة
التغيري يف بلدانهم ،هذا ال�سلطان
�أح����دث ث���ورة فعلية ول��ك��ن هذه
الثورة الفعلية بدون دماء ،بدون
ا�ضطرابات وب��دون ع��دم ا�ستقرار
وبدون �رصاعات وعداوات ،ال�سلطان
ا�ستطاع �أن يغيرّ و�ضع بالده وهذا
امل��و���ض��وع ه��و لي�س مو�ضوعا
انطباعيا �إمنا امل�ؤ�رشات الدولية
الكبرية التي ت�ؤكد �أن ُعمان جنحت

قال امللك �سلمان بن عبد العزيز يف
خطابه مبجل�س ال�شورى ام�س� :إن
اململكة تدعم جهود الأمم املتحدة
لإنهاء احلرب يف اليمن وان جاللته
ي��ؤك��د ال��دع��م للو�صول �إل��ى حل
�سيا�سي وفق ًا لقرار جمل�س الأمن
رق��م  2216وامل��ب��ادرة اخلليجية
وخمرجات احلوار اليمني.
وكان رئي�س اللجنة الثورية العليا
يف اليمن حممد احل��وث��ي �أع��رب
عن اال�ستعداد لوقف العمليات
الع�سكرية «يف كافة اجلبهات»
وذل��ك «�إذا كان حتالف العدوان
يريد ال�سالم».
و�أعلن مبعوث الأمم املتحدة �إلى
اليمن م��ارت��ن غريفيث يف وقت
�سابق �أن املنظمة الدولية تلقت
ت�أكيدات بح�ضور �أطراف ال�رصاع
م�ؤمتر ًا تعقده للتو�صل حلل �سلمي
للأزمة املتفاقمة يف اليمن.
و�أ���ض��اف امللك ال�سعودي خالل
افتتاح �أعمال ال�سنة الثالثة من
الدورة ال�سابعة ملجل�س ال�شورى
ال�سعودي� :أن اململكة تدعو �إلى حل
�سيا�سي يخرج �سورية من �أزمتها
بعيد ًا عن املنظمات الإرهابية
والتدخالت اخلارجية.
و�إذ �أك��د �أن الق�ضية الفل�سطينية
�ستظل الق�ضية الأول��ى للمملكة،
دعا امللك �سلمان املجتمع الدويل
«لو�ضع حد لربامج �إيران النووية

جن��اح��ات كبرية ج�� ًدا يف جماالت
التنمية واالقت�صاد واال�ستثمار
واال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني ويف
عالقاتها اخلارجية ،كان دورها
العماين
الكبري ل�صانع ال��ق��رار
ُ
املتمثلة يف ال�سلطان قابو�س وحكمة
فريقه الذي يحيط به وكان من�سجما
وملت�صقا مع توجهات ال�سلطان
«عمان
ق��اب��و���س» ،الف��ت� ًا �إل��ى �أن ُ
تعترب يف مقدمة ال��دول العربية
ودول املنطقة ،وثقلها ال ي�أتي من
اقت�صادها وال ي�أتي من مواردها وال
ي�أتي من قوتها الع�سكرية� ،إمنا
ي�أتي من القدرة ال�سيا�سية التي
توفر لها والتي وفرها لها ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد».
ولفت جنم عبد طار�ش �إلى «حجم
الدور الذي ميكن �أن تقوم به ُعمان
يف املنطقة ،وق��ال :نحن نحتاج
�إلى ر�ؤية ا�سرتاتيجية وا�ضحة الآن
تقول لنا �أهمية الدور الذي ميكن
�أن تلعبه دول اخلليج وعلى ر�أ�سها
�سلطنة ُعمان».
وزاد «ميكن و�صف عمان ب�أنها رجل
�إطفاء الذي �أطف�أ الكثري من الأزمات
يف املنطقة من خالل الدبلوما�سية
العلنية وال�رسية ،ولذلك نحن
نحتاج يف العراق �إلى انفتاح �أكرب
مع �سلطنة عمان من خ�لال تبادل
ثقايف واجتماعي واقت�صادي ،كذلك
العمانيون مطالبون �أي�ضا باالنفتاح
على العراق لأهميته يف املنطقة
و�إقامته حمور اال�ستقرار وجتنيب
املنطقة احلروب».

وال�صاروخية البالي�ستية».
و�أ���ش��اد امللك �سلمان «بالق�ضاء
والنيابة العامة لقيامهما مبهامهما
يف خ��دم��ة ال��ع��دال��ة» يف �إ���ش��ارة
منه �إل��ى ق�ضية مقتل ال�صحايف
ال�سعودي جمال خا�شقجي.
وه��ذه هي �أول ت�رصيحات علنية
للعاهل ال�����س��ع��ودي م��ن��ذ مقتل
ال�صحايف جمال خا�شقجي ال�شهر
املا�ضي ،الذي �أثار غ�ضب ًا عاملي ًا،
و�أ�سفر عن ت�أزم عالقات الريا�ض
مع الغرب ،وفق ًا لوكالة رويرتز.
وختم امللك كالمه بالقول� :إن
مت��ر بتطور تنموي
ال�سعودية
ّ
�شامل ،وفق ًا خلطط وبرامج ر�ؤية
اململكة  2030التي و�ضعها ويل

العهد الأمري حممد بن �سلمان.
ومن جانبها �أعلنت حكومة الرئي�س
اليمني عبد رب��ه من�صور هادي
ر�سمي ًا م�شاركتها يف حمادثات
ال�سالم يف ال�سويد.
و�أبلغت حكومة ه��ادي املبعوث
الأممي �إلى اليمن مارتن غريفيث
«�أن توجيهات الرئي�س هادي ق�ضت
ب�إر�سال وفد احلكومة للم�شاورات
ب��ه��دف ال��ت��و���ص��ل حل��ل �سيا�سي
ل�ل�أزم��ة مبني على املرجعيات
الثالث املتفق عليها وهي املبادرة
اخلليجية و�آليتها التنفيذية،
وخم���رج���ات احل�����وار الوطني
ال�شامل ،وقرار جمل�س الأمن رقم
»2216

قطر وكرواتيا  ...مباحثات ثنائية
على مستوى القمة

البحرين  :رئيس الوزراء يمنح بان كي مون جائزة التنمية المستدامة
منح �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س وزراء البحرين ،يف احتفالية
�أقيمت بق�رص الق�ضيبية الأم�ين العام ال�سابق
ملنظمة الأمم املتحدة بان كي مون جائزة �سموه
للتنمية امل�ستدامة لعام  ،2018وذل��ك تقديرا
جلهوده و�إ�سهاماته يف خدمة الإن�سانية وتعزيز
م�ساعي ن�رش ال�سالم والأمن وحتقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة.
وهن�أ �صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء ،بان
كي مون على نيل اجلائزة ،م�ؤكدا �أن لبان كي مون
�سجال حافال بالإجنازات والإ�سهامات املتميزة التي
�أثرت م�سرية العمل اجلماعي الدويل نحو حتقيق
الأهداف الإن�سانية امل�شرتكة.
و�أك���د �سموه �أن ب��ان ك��ي م��ون ا�ستحق بجدارة
احل�صول على اجلائزة نظري عطائه الطويل يف
تعميق التعاون الدويل جتاه التنمية امل�ستدامة،
وج��ه��وده التي �أدت �إل��ى الرتكيز على الأه��داف
الإمنائية للألفية و�إ�رساع اخلطى يف م�ساعدة الدول
وال�شعوب للإيفاء بها ،وتهيئة �أر�ضية �صلبة ترتكز
عليها الدول ومن بينها البحرين يف جهودها لتنفيذ
�أجندة التنمية امل�ستدامة .2030
وقال �سموه�« :إننا ندعم بكل قوة م�ساعي املجتمع
ال��دويل �إل��ى تعزيز جهود التنمية امل�ستدامة،
ون�سعى من خالل هذه اجلائزة �إلى �إبراز اجلهود
واملبادرات الفردية واجلماعية التي ت�صب يف هذا
املجال ،باعتبارها مناذج ملهمة يف م�سار العمل
الإن�ساين الهادف».
و�أك��د �سموه �أن البحرين بقيادة �صاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد،
ا�ستطاعت �أن حت��رز جناحات متميزة يف جمال
التنمية امل�ستدامة ،وباتت تقدم للعامل منوذجا
يف القدرة على االلتزام بالأهداف واخلطط التنموية
التي تقودها منظمة الأمم املتحدة ،وعلى ر�أ�سها
الأهداف الإمنائية للألفية التي جنحت اململكة يف
تنفيذها بالفعل ،و�أهداف التنمية امل�ستدامة 2030
التي قطعت اململكة �أ�شواطا كبرية ومهمة يف طريق
حتقيقها.

• امللك �سلمان بن عبدالعزيز

غادر �سمو ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري قطر ظهر ام�س
متوجها �إلى جمهورية كرواتيا يف زيارة ر�سمية ت�ستغرق
يومني ،يرافق �سموه وفد ر�سمي ،وقد و�صل �سموه الى
العا�صمة زغ��رب م�ساء ام�س وك��ان يف ا�ستقبال �سموه
والوفد املرافق يف مطار زغرب فراجنوتودمان ،داريو
ميهلني م�ست�شار رئي�سة اجلمهورية لل�ش�ؤون اخلارجية
والأوروبية ،و نا�رص بن حمد مبارك ال خليفة �سفري قطر
لدى كرواتيا ،ودراغو لوفريت�ش �سفري جمهورية كرواتيا
لدى الدولة ،و �إيفانا �سيفكوفيت�ش م�ساعدة وزيرة
ال�ش�ؤون اخلارجية والأوروبية ،وال�سادة �أع�ضاء ال�سفارة
القطرية .وقالت وكالة الأنباء القطرية «قنا» �إن زيارة
الأمري �إلى كرواتيا تتبعها �أخرى �إلى �إيطاليا ،م�شرية �إلى
�أن الزيارة الأولى ت�أتي تلبية لدعوة الرئي�سة الكرواتية
كوليندا غرابار كيتاروفيت�ش ،بالإ�ضافة لدعوة مماثلة
من نظريه الإيطايل �سريجيو ماتاريال.
ولفتت الوكالة �إلى �أن �أمري قطر �سيبحث خالل الزيارة
�سبل تطوير العالقات بني بالده وامل�ضيفني ،ف�ضال عن
عقد لقاءات مع كبار امل�س�ؤولني وبحث املوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك .كما �سيتم التوقيع على ع��دد من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف خمتلف املجاالت يف كال
البلدين بح�سب «قنا».

• �سمو الأمري متيم بن حمد

اإلمارات :ندوة دولية حول الحوار بين الثقافات
واألديان لمواجهة التطرف في مدريد

• الأمري خليفة بن �سلمان ي�سلم بان كي مون اجلائزة

و�أ�ضاف �سموه �أن الغايات والأهداف النبيلة التي
ت�سعى �إليها التنمية امل�ستدامة متت ترجمتها
فعليا يف البحرين من خالل جهد د�ؤوب ،للإيفاء
مبتطلبات �شعب البحرين يف امل��ج��االت كافة؛
الإ�سكانية والتعليمية وال�صحية وغريها ،جت�سيدا
لر�ؤيتها �أن التنمية و�ضمان الأم��ن واال�ستقرار
عن�رصان متالزمان وحق يجب �أن ينعم به اجلميع.
و�أك��د �سموه �أن اجلائزة هي تعبري عن االحتفاء
بال�شخ�صيات اجلديرة باحرتام وتقدير العامل
نظري جهودها ومواقفها يف خدمة الأهداف الإن�سانية
النبيلة.
و�أ�شاد �سموه بتميز عالقات ال�رشاكة والتعاون
بني البحرين وجميع املنظمات والهيئات الدولية
ذات ال�صلة بالتنمية امل�ستدامة ،م�ؤكدا �سموه �أن

التنمية �شكلت حمورا جوهريا يف �صلب التعاون
املثمر بني اململكة ومنظمة الأمم املتحدة.
وك��ان احلفل قد ب��د�أ بكلمة لرئي�س جلنة جائزة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة للتنمية امل�ستدامة ،ال�شيخ ح�سام بن عي�سى
�آل خليفة� ،أعرب فيها عن ت�رشفه بتكليفه من قبل
�صاحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء للعمل رئي�سا
للجنة جائزة الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
للتنمية امل�ستدامة ،م�ؤكدا �أن �سموه ميثل رمزا
للقيادة املخل�صة ،وم�صدر �إلهام ومثاال يحتذى
للكثري من القيادات يف القدرة على الإجناز وحتقيق
الطموحات والآم��ال ،م�ست�شهدا بقول �سموه�« :إنه
ال يوجد حدود لطموحاتنا و�آمالنا ،وطاملا �أننا
نعمل ف�سوف تتاح لنا فر�ص كبرية».

نظمت �سفارة االمارات يف مدريد بالتعاون مع جامعة
كومبلتن�سي وكلية الفل�سفة وفقه اللغة ومعهد اجلامعة
لعلوم الأديان ومعهد اجلامعة الأورو – متو�سطي ندوة
دولية بعنوان «احلوار بني الثقافات والأديان ك�أداة
للوقاية والق�ضاء على التطرف العنيف» .
�شارك يف الندوة خرباء ومتخ�ص�صون يف هذا املجال
من عدة جامعات �إ�سبانية ومراكز �أبحاث والإدارة
العامة للعالقات مع الديانات وم�ؤ�س�سة التعددية
والتعاي�ش بوزارة العدل اال�سبانية ومركز مكافحة
الإرهاب واجلرمية املنظمة بوزارة الداخلية الإ�سبانية
وم�ؤ�س�سة الثقافة الإ�سالمية ,بهدف �إثراء احلوار وفتح
�آفاق للحوار بني الثقافات والديانات و�إبراز دوره يف

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني
تعلن �إدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار
املو�صوفة فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم الأربعاء
املوافق  - 2018/12/5قاعة  - 48بالدور الثاين بق�رص
العدل ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا  -وذلك تنفيذ ًا حلكم
املحكمة ال�صادر يف الدعوى رقم  2017/105بيوع.2/
املرفوعة من :خالدة مرت�ضى ابراهيم ال�سلمان
�ضد :نا�رص عبدالعزيز حممد ال�سعران
والدعوى رقم  2016/278بيوع.2/
املرفوعة من :نور علي حيدر ح�سني
�ضد -1 :نا�رص عبدالعزيز حممد ال�سعران
 -2خالدة مرت�ضى ال�سلمان «خ�صم مدخل»
� -3سعود عبدالعزيز جمعة ح�سني «خ�صم مدخل»
 -4نوال نايف العليان «خ�صم مدخل»
 -5كفاء هجيج حمود الغزل «خ�صم مدخل»
 -6جميلة حممد عبدالله ال�رصاف «خ�صم مدخل»
والدعوى رقم  2016/232بيوع2/
املرفوعة من :جميلة حممد عبدالله ال�رصاف
�ضد -1 :نا�رص عبدالعزيز حممد ال�سعران
 -2خالدة مرت�ضى ال�سلمان «خ�صم مدخل»
 -3نوال نايف العليان «خ�صم مدخل»
 -4كفاء هجيج حمود الغزل «خ�صم مدخل»
� -5سعود عبدالعزيز جمعة ح�سني
والدعوى رقم  2018/301بيوع2/
املرفوعة من� :صبيحة عبدالكرمي عبدالواحد مهدي
�ضد :نا�رص عبدالعزيز حممد ال�سعران
�أو ًال� :أو�صاف العقار:
 العقار مو�ضوع النزاع وثيقة رقم  2012/10478ق�سيمةرقم  2من املخطط رقم م 33794/والكائن مبنطقة �سلوى
 قطعة � - 11شارع  - 1منزل  - 2وم�ساحته 1000م. -العقار مو�ضوع النزاع عبارة عن بيت مكون من ثالثة

�أدوار و�رسداب ومق�سم نظام �شقق بالكامل.
 العقار مطابق مل�ستندات امللكية. العقار يقع على �شارعني �شارع  1وخط الفحيحيلال�رسيع وله ارتداد جهة خط الفحيحيل.
 العقار مكون من � 20شقة تقريب ًا ح�سب ار�شاد وكيلاملدعية.
ثاني ًا� :رشوط املزاد:
�أو ًال :يبد�أ املزاد بالثمن الأ�سا�سي وقدره « 750.000د.ك»
�سبعمئة وخم�سون دينار ًا كويتي ًا وي�شرتط للم�شاركة يف
امل��زاد �سداد خم�س ذلك الثمن على االقل مبوجب �شيك
م�صدق من البنك امل�سحوب عليه �أو مبوجب خطاب �ضمان
من �أحد البنوك ل�صالح ادارة التنفيذ بوزارة العدل.
ثاني ًا :يجب على من يعتمد القا�ضي عطاءه �أن يودع حال
انعقاد جل�سة البيع كامل الثمن الذي اعتمد وامل�رصوفات
ور�سوم الت�سجيل.
ثالث ًا :ف�إن مل يودع من اعتمد عطا�ؤه الثمن كام ًال وجب
عليه �إيداع خم�س الثمن على الأقل و�إال �أعيدت املزايدة
على ذمته يف نف�س اجلل�سة على �أ�سا�س الثمن الذي كان
قد ر�سا به البيع.
رابع ًا :يف حالة �إيداع من اعتمد عطا�ؤه خم�س الثمن على
الأقل ي�ؤجل البيع مع زيادة الع�رش.
خام�س ًا� :إذا �أودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم
بر�سو املزاد عليه �إال �إذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل
ال�رشاء مع زي��ادة الع�رش م�صحوب ًا ب�إيداع كامل ثمن
املزاد ،ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�س اجلل�سة
على �أ�سا�س هذا الثمن.
�ساد�س ًا� :إذا مل يقم املزايد الأول ب�إيداع الثمن كام ًال يف
اجلل�سة التالية ومل يتقدم �أحد للزيادة بالع�رش تعاد
املزايدة فور ًا على ذمته على �أ�سا�س الثمن الذي كان قد
ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وال يعتد يف هذه اجلل�سة

ب ��أي عطاء غري م�صحوب ب�إيداع كامل قيمته .ويلزم
املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.
�سابع ًا :يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلاالت
ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�رصوفات �إجراءات التنفيذ
ومقدارها  200دينار و�أتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف
االعالن والن�رش عن البيع يف ال�صحف اليومية.
ثامن ًا :ين�رش ه��ذا الإع�ل�ان تطبيق ًا للقانون وبطلب
املبا�رشين الج��راءات البيع وعلى م�س�ؤوليتهم دون �أن
تتحمل ادارة الكتاب باملحكمة الكلية �أية م�س�ؤولية.
تا�سع ًا :يقر الرا�سي عليه املزاد انه عاين العقار معاينة
نافية للجهالة.
تنبيه:
 -1ين�رش هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبق ًا
للمادة  266من قانون املرافعات.
 -2حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة �أيام
من تاريخ النطق باحلكم طبق ًا للمادة  277من قانون
املرافعات.
 -3تن�ص الفقرة الأخ�ي�رة من امل��ادة  276من قانون
املرافعات على انه «اذا كان من نزعت ملكيته �ساكن ًا يف
العقار بقي فيه كم�ست�أجر بقوة القانون ويلتزم الرا�سي
عليه املزاد بتحرير عقد �إيجار ل�صاحله ب�أجرة املثل».
ملحوظة هامة:
يحظر على جميع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الفردية
امل�شاركة يف املزاد على الق�سائم �أو البيوت املخ�ص�صة
لأغرا�ض ال�سكن اخلا�ص عم ًال ب�أحكام امل��ادة  230من
قانون ال�رشكات التجارية امل�ضافة بالقانون رقم 9
ل�سنة .2008
امل�ست�شار
رئي�س املحكمة الكلية

الوقاية والق�ضاء على التطرف العنيف.
و�أ�شارت د .ح�صة العتيبة �سفرية الدولة لدى اململكة
اال�سبانية يف مداخلتها خ�لال ال��ن��دوة �إل��ى �أهمية
الت�سامح واحلوار بني الأدي��ان والثقافات و�رضورة
جتديد اخلطاب الديني بهدف الوقاية وا�ستئ�صال
التطرف العنيف ال��ذي �أ�صبح ظاهرة عامة تهدد
كافة املجتمعات ,مربزة �أن دولة الإمارات العربية
املتحدة ا�ستطاعت �أن تدرك حجم خطر هذه الظاهرة
و�سارعت بتوجيهات قيادتها الر�شيدة الى تبني
ا�سرتاتيجية وخطة عمل تهدف ملكافحة هذه الظاهرة
واقتالعها من جذورها ,ال�سيما و�أنها �أحد الأ�سباب
الرئي�سية امل�ؤدية �إلى الإرهاب.

