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�ضهد�ء �لوطن و�أبطاله .. فخر وعز وت�ضحية
•• بقلم : عبيد حميد املزروعي

ق��ي��ادة و�شعباً، وق��ل��وب��اً، وذاك���رة وط��ن، وت��اري��خ��اً نقف ال��ي��وم يف يوم 
وب�شالتهم  الإم���ارات  اأبناء  لعطاءات  واح��رام  اإج��ال  بكل  ال�شهيد 
ورجولتهم يف الذود عن حمى الوطن وحماية مكت�شباته واإجنازاته 
ال��ذي��ن جادوا   ، ال��ن��ا���س  ب��اأط��ه��ر  ال��ع��ز وال��ف��خ��ر  ،وت��غ��م��رن��ا م�شاعر 
باأرواحهم الزكية ودمائهم الطاهرة من اأجل اأن تبقى الإمارات اأبية 
اأمان  نعي�س يف  ، ولكي  واأبطالها  �شاخمة م�شانة حممية برجالها 
واطمئنان، ولكي ي�شتمر الوطن يف م�شرية البناء والإجناز منطلقا 
وبت�شحيات  له  مثيل  ل  ب�شمود  منه  النيل  خمططات  كل  يدحر 
امل�شلحة  قواتنا  جنود  البوا�شل  وبطولت  ال�شهداء  مواكب  �شمن 

املرابطني يف �شاحات املجد والعز.
الوطن  الأكيدة لأمن  ال�شمانة  �شيبقى  ال��ررة  و�شهداوؤها  الإم��ارات  اأبناء  دفعه  الذي  الغايل  الكرم  اإن 
، وبنى قلعة  اأح��اط �شعب الإم���ارات بحزام من الأم��ن والأم���ان  ال��ذي  املنيع  ، وه��و احل�شن  وا�شتقراره 
التحدي والبطولة لتقف يف وجه الطامعني املرب�شني باأمننا وا�شتقرارنا ، واليوم يقف اأبطال قواتنا 
امل�شلحة امليامني �شفا واحدا موؤدين باإميان باهلل وبولء للوطن وبعهد لقادة الوطن ورافعي راية جمده 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  ال�شيخ خليفة بن زايد  ال�شمو  راأ�شهم �شاحب  ومنائه وعزته وعلى 
،و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
واأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ حكام الإمارات والذين يقودون ملحمة الوطنية والبطولة. )التفا�شيل �س7(
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موظفو ال�شلطة الفل�شطينية مينعون من العودة اىل اأماكن عملهم )رويرز( 

اأكد يف يوم ال�صهيد اأن االأمم العظيمة تبنى بالت�صحية و�صادق االنتماء

رئي�س �لدولة يوجه حتية �إجالل ل�ضهد�ء �الإمار�ت.. ويوؤكد: بطوالتهم تزيدنا قوة وتالحمًا
حممد بن را�صد: ن�صتلهم من �صهداء االإمارات ح�صد اجلهود ملوا�صلة طريق البناء والنه�صة
حممد بن زايد: بطوالت اأبنائنا غريت م�صار املنطقة من الفو�صى واالإرهاب اإىل اال�صتقرار والبناء

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شهداء  ب���ط���ولت  اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
الإمارات �شتظل حمفورة يف ذاكرة 
ال���وط���ن وخ���ال���دة يف ال���وج���دان .. 
وا�شفا �شموه هذه البطولت باأنها 
ال�شدور.  يف  وف��خ��ر  ع���زة  اأو���ش��م��ة 
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة 
ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة  الوطن  درع 
ت�شحيات  اإن  اليوم-  يوافق  ال��ذي 
اأبنائنا لن تزيدنا اإل عزمية وقوة 
ومتا�شكا وتاحما.. �شونا للدولة 
ال���ت���ي اأ���ش�����ش��ه��ا اآب�����اوؤن�����ا ع��ل��ى قيم 
الت�شحية واملروءة ومنا�شرة احلق 
امل��ظ��ل��وم. ووج����ه �شاحب  ون�����ش��رة 
ال�شمو رئي�س الدولة حتية تكرمي 
الإمارات وترحم  واإجال ل�شهداء 
النقية..  الطاهرة  اأرواح��ه��م  على 

بتوجيهات رئي�س الدولة

حممد بن ز�يد ياأمر مبنح قرو�س 
وتوزيـع م�ضـاكن و�أر��س �ضـكنية

وجهت ر�صالة اإعزاز الأمهات ال�صهداء
�ل�ضيخة فاطمة: ت�ضحيات 

�أبنائكن لن تغيب عن ذ�كرتنا
•• اأبوظبي-وام:

وجهت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لاأمومة 
ال�شهداء  اأم��ه��ات  اإىل  ر���ش��ال��ة  الأ���ش��ري��ة  التنمية 
اعتزازها  ع���ن  ف��ي��ه��ا  ع���رت  واأ����ش���ره���م وذوي���ه���م 
وفخرها بهم وبثباتهم دفاعا عن الوطن والأمة 

يف وقفة �شنظل نرفع روؤو�شنا عاليا من اأجلها.
وقالت �شموها - يف ر�شالتها اإىل اأمهات ال�شهداء 
ت��اري��خ دولة  ب���ارزة يف  ال�شهيد ع��ام��ة  ي��وم  اإن   -
الإمارات العربية املتحدة و�شي�شجل باأحرف من 
نور .. ل �شيما واأن القيادة الر�شيدة للدولة قد 
اخ��ت��ارت ه��ذا ال��ي��وم قريبا م��ن ذك��رى الحتفال 
الوطن  ذاك��رة  يف  ليظل  للدولة  الوطني  باليوم 
وعرفانا  وتقديرا  ال�شهداء  حلق  وف��اءا  واأبنائه 
ذودا عن  الغالية  اأرواح��ه��م  لأنهم قدموا   .. لهم 

حمى الوطن ومكت�شباته.    )التفا�شيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل نهيان  اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  الدولة حفظه اهلل 
 1789 امل�شلحة بتوزيع  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  ويل عهد 
م�شكناً و 2358  قر�شاً و2647 اأر�شاً �شكنية يف كل من مدينة اأبوظبي 

ومنطقة العني ومنطقة الظفرة.
وياأتي اإجناز هذه املبادرات يف جمال الإ�شكان، انطاقا من روؤية القيادة 
احلكيمة التي اأ�ش�س دعائمها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  وباهتمام  ث��راه  طيب اهلل 
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  و�شمو  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  العني ومتابعة  ممثل احلاكم يف منطقة 

مد�ن بجر�ئم حرب يتجرع 
�ل�ضــــم يف حمكمـة الهــاي

•• زغرب -رويرتز:

قائد  اأن  الأرب���ع���اء  ام�����س  ال��ك��روات��ي  التلفزيون  ذك��ر 
قوات كروات البو�شنة �شلوبودان برالياك تويف جراء 
جترعه ال�شم بعد حلظات من رف�س ق�شاة املحكمة 
اجلنائية الدولية طعنا قدمه يف احلكم ب�شجنه 20 

عاما عن جرائم احلرب �شد م�شلمي البو�شنة.
التلفزيون عن م�شادر مقربة لرالياك قوله  ونقل 

اإنه تويف يف م�شت�شفى يف لهاي.
ت���اوة احل��ك��م عليه يف املحكمة  اأث��ن��اء  وق��ع احل���ادث 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة ل��ي��وغ��و���ش��اف��ي��ا ال�����ش��اب��ق��ة التي 

•• القاهرة-اأ ف ب:

رئي�س  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  كلف 
هيئة الركان باعادة فر�س المن يف �شيناء يف غ�شون 
ثاثة ا�شهر، مع ا�شتخدام كل القوة الغا�شمة وذلك 
 300 م��ن  اك���ر  راح �شحيته  ال���ذي  الع���ت���داء  ب��ع��د 

�شخ�س داخل م�شجد اجلمعة.
ال�شي�شي بت�شريحه يف كلمة متلفزة مبنا�شبة  واأدىل 
عيد املولد النبوي وبينما ل تزال مذبحة امل�شجد يف 

�شمال �شيناء حا�شرة يف الذهان بقوة.
يف  داع�����س  تنظيم  ف���رع  وق���وف  يف  ال�شلطات  ت�شتبه 
�شيناء وراء العتداء الذي ا�شتهدف م�شجدا يق�شده 

�شوفيون.
األزم  الرك�����ان  رئ��ي�����س  اىل  م��ت��وج��ه��ا  ال�شي�شي  وق���ال 

منع موظفي �ل�ضلطة من دخول مقار �لوز�ر�ت يف غزة 
•• غزة -اأ ف ب:

اأوعزت نقابة املوظفني احلكوميني يف غزة اىل مندوبيها بطرد املوظفني 
احلكومة  ق���رار  ب��ع��د  ال������وزارات،  م��ن  الفل�شطينية  لل�شلطة  ال��ت��اب��ع��ني 
اإع��ادة موظفيها يف قطاع غزة اىل عملهم، بح�شب ما افاد  الفل�شطينية 
بيان �شادر عنها الربعاء. وذكر �شهود انه مت منع موظفي وزارات احلكم 
اأماكن  اىل  ال��ع��ودة  م��ن  والتعليم  وال�شحة  وامل��ال��ي��ة  والوق����اف  املحلي 
عملهم. وكان هوؤلء ا�شتنكفوا عن التوجه اىل مراكز عملهم بطلب من 

ال�شلطة بعد �شيطرة حركة حما�س على القطاع يف 2007.
املحلي ح�شني  وزي��ر احلكم  ومنع موظفون معينون من حركة حما�س 
الوزارة  مقر  مكتبه يف  دخ��ول  الفل�شطينية من  لل�شلطة  التابع  الع��رج 

مبدينة غزة، وفق ما اعلن الناطق با�شم احلكومة يو�شف املحمود.
وقال م�شوؤول يف مكتب الوزير ان الوزير ا�شطر للتوجه اىل مكتب نائب 

رئي�س حكومة الوفاق يف املدينة زياد ابو عمرو للقيام بعمله.
ا�شدرت  املح�شوبة على حركة حما�س  نقابة موظفي قطاع غزة  وكانت 
بيانا قالت فيه اأ�شدرنا قرارات جلميع مندوبي النقابة مبنع دخول اأي 
ال�شكل  بهذا  فيها  وال���دوام  احلكومية  املوؤ�ش�شات  اإىل  م�شتنكف  موظف 
املوظفني  و���ش��رب  الأر�����س،  على  وق��ائ��ع  ي��ه��دف خللق  ال���ذي  الع�شوائي 
ب�شرعية  الع����راف  يتم  حتى  �شي�شتمر  امل��ن��ع  ان  واأ���ش��اف��ت  ببع�شهم. 
موظفي غزة ودجمهم وت�شكينهم و�شمان اأمنهم الوظيفي. بدون ذلك، 

لن ت�شمح لهم بدخول الوزارات.

��ضتباكات  يف  �لقتلى  ع�ضر�ت 
�ل�ضود�ن جنوب  قبائل  بني 

•• جوبا-اأ ف ب:

قتل خم�شون �شخ�شا على القل 
يف ا����ش���ت���ب���اك���ات ب�����ني ق���ب���ائ���ل يف 
ج��ن��وب ال�����ش��ودان ي��وم��ي الثنني 
اأعلنه  م���ا  ب��ح�����ش��ب  وال����ث����اث����اء، 

م�شوؤول حملي الربعاء.
وق��ال وزي��ر ال��دول��ة دوت ا�شويك 
ان ث��م��ان��ي��ة ا���ش��خ��ا���س ق��ت��ل��وا يف 
هجوم �شنه م�شلحون الثنني يف 
ولية جونقلي )�شرق( ثم قتلت 
و19 رجا الثاثاء  ام��راأة   23

يف هجوم ثان.
معظم  ان  ا�����ش����وي����ك  واأ�������ش������اف 
ال�������ش���ح���اي���ا م����دن����ي����ون اح���رق���ت 

منازلهم و�شرقت ما�شيتهم.
نفذهما  ال����ل����ذان  وال���ه���ج���وم���ان 
م�����ش��ل��ح��ون م���ن ق��ب��ي��ل��ة امل�����وريل، 
ا�شتهدف افرادا من قبيلة الدنكا 
يف قرى تبعد نحو 150 كلم عن 

بور، عا�شمة الولية.
وزير  نياكورونو  ك��ودوم��ك  واأك���د 
املجاورة  بوما  ولي��ة  الع���ام يف 
قبيلة  م����ن  م�����ش��ل��ح��ني  ����ش���ل���وع 

املوريل من املنطقة.
ال�شبان  ه����وؤلء  ان  ن��ع��رف  وق���ال 
ذهبوا اىل هناك من ولية بوما 
جارية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ان  م�شيفا 

ملعرفة ا�شباب الهجمات.
دامية  ا�شتباكات  تقع  ما  وكثريا 
بني رعاة من قبائل متناف�شة يف 
جنوب ال�شودان، يتم فيها �شرقة 

موا�شي ونهب ممتلكات.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

بيونغ يانغ تخترب �صاروخا ي�صل اإىل اأي بقعة يف اأمريكا
رئي�س كوريا �ل�ضمالية يعلن بالده دولة نووية!

•• �سيول-اأ ف ب:

باتت  باده  ان  الربعاء  اون  كيم جونغ  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  اأعلن 
دولة نووية بعد اأن اخترت بنجاح نوعا جديدا من ال�شواريخ قادرا على 

ا�شتهداف القارة المريكية برمتها.
وهذه التجربة، الوىل التي تقوم بها بيونغ يانغ منذ 15 اأيلول �شبتمر 
تبدد المال بان يكون هدف الهدنة التي لزمتها كوريا ال�شمالية بحكم 
المر الواقع، فتح باب حل متفاو�س عليه لازمة الناجمة عن براجمها 

ال�شاروخية والبال�شتية.
الكوري  النظام  لدى  املف�شلة  الرامج  مقدمة  ت�شون-هي  ري  واأطلت 

ال�شمايل عر �شا�شة التلفزيون الر�شمي لعان اخلر.
وقالت لقد اأعلن كيم جونغ اون بفخر اننا حققنا يف نهاية املطاف هدفنا 

التاريخي الكبري وهو ا�شتكمال القوة النووية للدولة.
وتابعت ان النجاح الكبري لتجربة ال�شاروخ هوا�شونغ15- هو ن�شر ل 

يقدر بثمن حققه ال�شعب الكبري البطل.
الكر تطورا  ال�شاح  ال�شاروخ هو  ان  الر�شمية اىل  ال�شحف  وا�شارت 

حتى الن.
ان �شاروخ هوا�شونغ  ال�شمالية  الكورية  الر�شمية  واأوردت وكالة النباء 
15- البال�شتي العابر للقارات مزود براأ�س حربي كبري جدا قادر على 

�شرب القارة المريكية برمتها.
ال�شمالية من  ك��وري��ا  �شيحمي  ال�����ش��اروخ  ه��ذا  تطوير  ان  على  و���ش��ددت 

�شيا�شة البتزاز والتهديد النووي لامرياليني المريكيني.
ان  قبل  كلم   4،475 علو  حتى  حلق  ال�����ش��اروخ  ان  يانغ  بيونغ  وق��ال��ت 

يتحطم على بعد 950 كلم من مكان الطاق.
وقال خبري غربي ان م�شار ال�شاروخ العمودي يحمل على العتقاد بان 
مداه 13 الف كلم اي البعد ل�شاروخ تختره كوريا ال�شمالية وبالتايل 

فهو قادر على بلوغ كرى املدن المريكية.
الذي  ترامب  دون��ال��د  الم��ريك��ي  للرئي�س  حتديا  التجربة  ه��ذه  ت�شكل 
اعلن يف الونة الخرية عن عقوبات جديدة �شد بيونغ يانغ واعاد ادراج 

كوريا ال�شمالية على الائحة المريكية للدول الراعية لارهاب.
اكتفى  اذ  الرئي�س المريكي دونالد ترامب غام�شا يف رده الول  وبدا 
بالقول �شنهتم بالمر، يف حني واف��ق جمل�س الم��ن ال��دويل على عقد 

جل�شة طارئة.
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م�شريا اإىل اأنهم �شطروا بدمائهم 
الب�شالة  �شفحات  اأع��ظ��م  ال��زك��ي��ة 
بجزيل  �شموه  وت��ق��دم  وال�����ش��م��وخ. 
ال�شهداء..  ذوي  اإىل  ال���ع���رف���ان 
كامل  ي��ج��دوا  اأن  اإي���اه���م  م��ع��اه��دا 
م�شيفا  وال����رع����اي����ة..  ال���ت���ق���دي���ر 
اأم���ة ت��ق��در ال�شهادة  ���ش��م��وه  ن��ح��ن 
الأرواح  بذلوا  من  اأب��دا  تن�شى  ول 
وجادوا بالدماء لتظل راية الوطن 

�شاخمة خفاقة. 
- رجال  الوطن  اأبناء  �شموه  ودع��ا 
القيم  يجعلوا من  اأن  اإىل  ون�شاء- 
ال�شهادة  جت�����ش��ده��ا  ال��ت��ي  النبيلة 
م��ث��ال يف الأذه������ان وي��ت��خ��ذوا من 
تقدي�شا  ح�����ش��ن��ة  اأ����ش���وة  ال�����ش��ه��داء 
العمل  يف  واإخ����ا�����ش����ا  ل���ل���واج���ب 
م�شددا   .. ول��دول��ت��ه��م  ملجتمعهم 
تبنى  ال��ع��ظ��ي��م��ة  الأمم  اأن  ع��ل��ى 
بالت�شحية و�شادق النتماء. وقال 
املبارك..  اليوم  هذا  يف  اإننا  �شموه 

باأبنائنا اجلنود وال�شباط  نحتفي 
ال�شاهرين  امل�شلحة  قواتنا  وق��ادة 
عنه  وال��دف��اع  للوطن  حماية  على 
.. موجها التحية لكل اأبناء الوطن 
املنت�شرين يف جمالت العمل كافة 

داخل وخارج الدولة. 
ال�شمو  اأك����د ���ش��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
احتادها  م�����ش��رية  خ����ال  ح��ق��ق��ت 
���ش��ك��ل��ت حديث  ت��ن��م��وي��ة  م��ع��ج��زة 
اأن املعجزة  اإل  القا�شي وال��داين.. 
الأكر هي بناء الإن�شان الإماراتي 
التي  الوطنية  ال�شخ�شية  ورعاية 
الفداء  قيم  على  ت���زال  ول  ن�����ش��اأت 

والعطاء.
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة 
ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة  الوطن  درع 

الذي يوافق اليوم- اإن اأكر القيم 
مدعاة الفخر روؤية اأبناء الإمارات 
الكرامة  ���ش��اح��ات  اإىل  يت�شابقون 
اأكفهم  ع��ل��ى  اأرواح�����ه�����م  ح��ام��ل��ني 
واإم��ارات��ه��م يف وج��دان��ه��م لريتقوا 
با�شت�شهادهم  امل���ج���د  ذرى  اإىل 
ولريتقي الوطن بهم اأكر فاأكر.
ال�شمو  اأك����د ���ش��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
يوم  اأن  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
لدولة  ف���خ���ر  ي�����وم  ه����و  ال�����ش��ه��ي��د 
املتحدة تتج�شد  العربية  الإم��ارات 

ف��ي��ه ق��ي��م ال����ولء والن��ت��م��اء وحب 
ال��وط��ن يف اأ���ش��م��ى م��ع��ان��ي��ه��ا.. يوم 
اأبناء الإم��ارات وقفة عز  يقف فيه 
و�شموخ واإباء يتذكرون بكل تقدير 
واإجال ت�شحيات كوكبة من خرية 
الذين  املعطاء  ال��وط��ن  ه��ذا  اأب��ن��اء 
الطاهرة  الزكية  اأرواح��ه��م  حملوا 
على اأكفهم وجادوا بها فداء لدولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ومن 
اأجل اأن تبقى رايتها عالية خفاقة 
�شاربني اأروع الأمثلة يف الت�شحية 

والبذل والعطاء.
)التفا�شيل �س3-2(

توفري  اإىل  �شعياً  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
والإمكانيات  ال��ط��اق��ات  كافة  وح�شد  الإم����ارات،  لأب��ن��اء  الكرمية  احل��ي��اة 

للم�شي قدما يف م�شرية التنمية ال�شاملة.
مليون  و147  مليارين  بقيمة  م�شكنا   1789 بتوزيع  �شموه  اأم��ر  فقد 
درهم ت�شمل مدينة اأبوظبي، منطقة العني و منطقة الظفرة و 2647 

اأر�شا �شكنية بقيمة مليار و 323 مليون درهم.
كما اعتمد �شموه دفعة من القرو�س ال�شكنية �شملت 2358  م�شتفيدا، 
بناء،  واإع���ادة  ه��دم  بناء، و150 قر�س  1000 قر�س  وت��وزع��ت ما بني 
قر�س �شيانة و 80 قر�س �شيانة وتو�شعة بقيمة مليارين و 403   20

مليون درهم.
كما مت اعتماد طلبات 1108م�شتفيد لأول دفعة ا�شتبدال اأر�س بقر�س 
�شراء م�شكن جاهز وقر�س �شراء م�شكن جاهز بقيمة  مليار و 330  األف 

�ل�ضي�ضي يكلف رئي�س �الأركان 
بفر�س �الأمن يف �ضيناء خالل 3 ��ضهر 
ال�شعب  قدام  قدامكم  فريد حجازي  الفريق حممد 
ان��ت م�����ش��وؤول خ��ال ث��اث �شهور عن  امل�شري ك��ل��ه، 
ووزارة  اأن���ت  �شيناء  وال���ش��ت��ق��رار يف  الأم���ن  ا���ش��ت��ع��ادة 

الداخلية.
وت�شحياتكم  م�شاعدتكم  وبف�شل  اهلل  بعون  وت��اب��ع 
ال�شتقرار  م�شر  �شت�شتعيد  ال�����ش��رط��ة،  وت�شحيات 
الغا�شمة  ال��ق��وة  ك��ل  ان  م�����ش��ددا  ���ش��ي��ن��اء،  والم����ن يف 

�شت�شتخدم، كل القوة الغا�شمة.
وكان ال�شي�شي ا�شتبدل رئي�س هيئة الركان يف ت�شرين 
يف  الق��ل  على  �شرطيا   16 مقتل  بعد  اكتوبر  الأول 

كمني مل�شلحني يف ال�شحراء الغربية للباد.
ووق�����ع الع����ت����داء اجل��م��ع��ة يف م�����ش��ج��د ال���رو����ش���ة يف 
ا�شرائيل  م��ع  احل���دود  على  �شيناء  �شمال  حمافظة 

وقطاع غزة .

تغلق  وال��ت��ي   1993 ع���ام  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأ�ش�شتها 
اأبوابها ال�شهر املقبل عندما ينق�شي تفوي�شها.

الق�شاة  وا�شطر  املحكمة  قاعة  يف  الفو�شى  وعمت   
الر�شمي  الع����ام  اع��ل��ن  فيما  اجل��ل�����ش��ة،  تعليق  اىل 

الكرواتي لحقا وفاة برالياك )72 عاما(.

�شلوبودان برالياك يتجرع ال�شم يف املحكمة عقب رف�س طعنه 
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اأخبـار الإمـارات

اأكد اأن االأمم العظيمة تبنى بالت�صحية و�صادق االنتماء

رئي�س �لدولة يوجه حتية تكرمي و�إجالل ل�ضهد�ء �الإمار�ت.. ويوؤكد: بطوالتهم تزيدنا قوة وتالحما
نحن اأمة تقدر ال�صهادة وال تن�صى اأبدا من بذلوا االأرواح وجادوا بالدماء لتظل راية الوطن �صاخمة خفاقة 

�صتظل بطوالت �صهدائنا حمفورة يف ذاكرة الوطن وخالدة يف الوجدان.. اأو�صمة عزة وفخر يف �صدرونا

يف كلمته مبنا�صبة يوم ال�صهيد: 

حممد بن ر��ضد: ن�ضتلهم من �ضهد�ء �الإمار�ت ح�ضد �جلهود ملو��ضلة �لبناء
بقيادة خليفة ومتابعة حممد بن زايد واإخوانهما احلكام االإمارات ت�صرب اأروع االأمثال يف بناء ال�صخ�صية الوطنية امل�صتعدة للعطاء والت�صحية 

الدولة حققت خالل م�صرية احتادها معجزة تنموية.. اإال اأن املعجزة االأكرب هي بناء االإن�صان االإماراتي 
ما �صجله ال�صهداء بدمائهم الطاهرة ي�صعنا اأمام م�صوؤولية عظيمة لنكون اأكرث احتادًا وت�صامنًا واأكرث التزامًا واإخال�صًا 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« اأن بطولت �شهداء الإمارات �شتظل حمفورة يف ذاكرة الوطن وخالدة 
اأو�شمة عزة وفخر يف  باأنها  البطولت  �شموه هذه  وا�شفا   .. الوجدان  يف 

ال�شدور.
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي 
ومتا�شكا  وق��وة  عزمية  اإل  تزيدنا  لن  اأبنائنا  ت�شحيات  اإن  اليوم-  يوافق 
وتاحما.. �شونا للدولة التي اأ�ش�شها اآباوؤنا على قيم الت�شحية واملروءة 

ومنا�شرة احلق ون�شرة املظلوم. 
ووجه �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة حتية تكرمي واإجال ل�شهداء الإمارات 
وترحم على اأرواحهم الطاهرة النقية.. م�شريا اإىل اأنهم �شطروا بدمائهم 
اأعظم �شفحات الب�شالة وال�شموخ. وتقدم �شموه بجزيل العرفان  الزكية 
والرعاية..  التقدير  كامل  يجدوا  اأن  اإياهم  معاهدا  ال�شهداء..  ذوي  اإىل 
م�شيفا �شموه » نحن اأمة تقدر ال�شهادة ول تن�شى اأبدا من بذلوا الأرواح 

وجادوا بالدماء لتظل راية الوطن �شاخمة خفاقة ». 

اأرواحهم الطاهرة النقية. ونتقدم بجزيل العرفان اإىل ذويهم ونعاهدهم 
والرعاية..  التقدير  كامل  واملجتمع  ال��دول��ة  وم��ن  منا  ي��ج��دوا  اأن  على 
فنحن اأمة تقدر ال�شهادة ول تن�شى اأبدا من بذلوا الأرواح وجادوا بالدماء 
درجات  اأعلى  هو  بالنف�س  اجل��ود  اإن  �شاخمة خفاقة.  الوطن  راي��ة  لتظل 
بذل وعطاء ل  املكانة  ي�شاهيه يف  بذل ل  للوطن..  والإخا�س  التفاين 
ع�شكريني  �شهدائنا-  بطولت  �شتظل  ولذلك..  بثمن..  القيمة  يف  يقدر 
اأو�شمة عزة  الوجدان..  الوطن وخالدة يف  ذاك��رة  ومدنيني- حمفورة يف 
وفخر يف �شدرونا.. ولن تزيدنا ت�شحيات اأبنائنا اإل عزمية وقوة ومتا�شكا 
واملروءة  الت�شحية  قيم  على  اآباوؤنا  اأ�ش�شها  التي  للدولة  �شونا  وتاحما 
وم��ن��ا���ش��رة احل��ق ون�����ش��رة امل��ظ��ل��وم. ويف ه��ذا ال��ي��وم - ال���ذي ه��و اعراف 
وطني مبكانة ال�شهداء الذين تعاقبت مواكبهم عر التاريخ - ندعو اأبناء 
الوطن - رجال ون�شاًء- اإىل اأن يجعلوا من القيم النبيلة التي جت�شدها 
اأ�شوة ح�شنة تقدي�شا  ال�شهادة مثال يف الأذهان واأن يتخذوا من ال�شهداء 
للواجب واإخا�شا يف العمل ملجتمعهم ولدولتهم.. فالأمم العظيمة تبنى 
باأبنائنا  نحتفي  امل��ب��ارك..  اليوم  ه��ذا  ويف  النتماء.  و���ش��ادق  بالت�شحية 
للوطن  حماية  على  ال�شاهرين  امل�شلحة  قواتنا  وق��ادة  وال�شباط  اجلنود 

القيم  م��ن  اأن يجعلوا  اإىل  ون�����ش��اًء-  رج���ال   - ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �شموه  ودع���ا 
ال�شهداء  ويتخذوا من  الأذه��ان  مثال يف  ال�شهادة  التي جت�شدها  النبيلة 
اأ�شوة ح�شنة تقدي�شا للواجب واإخا�شا يف العمل ملجتمعهم ولدولتهم .. 
النتماء. وقال  بالت�شحية و�شادق  تبنى  العظيمة  الأمم  اأن  م�شددا على 
�شموه اإننا يف هذا اليوم املبارك.. نحتفي باأبنائنا اجلنود وال�شباط وقادة 
موجها   .. عنه  وال��دف��اع  للوطن  حماية  على  ال�شاهرين  امل�شلحة  قواتنا 
التحية لكل اأبناء الوطن املنت�شرين يف جمالت العمل كافة داخل وخارج 
الإم��ارات برحمته  اأن يتغمد �شهداء  املوىل عز وجل  اإىل  الدولة. وتوجه 
وي�شكنهم الفردو�س الأعلى على �شدقهم فيما عاهدوا اهلل والوطن عليه 
يقينهم  ح�شن  على  اجل��زاء  اأف�شل  واأرحامهم  اأبناءهم  �شبحانه  ويجزي 
ورباطة جاأ�شهم و وطنيتهم و�شرهم اجلميل.. كما توجه اإليه �شبحانه 

اأن يحفظ دولة الإمارات ويدمي عليها الأمن والأمان. 
وفيما يلي.. كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل« بهذه املنا�شبة:« يف هذا اليوم الذي تعلي فيه دولتنا 
من قيم الفداء والبطولة.. نرفع حتية تكرمي واإجال ل�شهدائنا الذين 
�شطروا بدمائهم الزكية اأعظم �شفحات الب�شالة وال�شموخ.. ونرحم على 

•• دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل » اأن دولة الإمارات العربية 
حديث  �شكلت  تنموية  معجزة  احت��اده��ا  م�شرية  خ��ال  حققت  املتحدة 
الإماراتي  الإن�شان  بناء  هي  الأك��ر  املعجزة  اأن  اإل  وال���داين..  القا�شي 
الفداء  ق��ي��م  ع��ل��ى  ت���زال  ن�����ش��اأت ول  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�شخ�شية  ورع��اي��ة 

والعطاء.
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي 
يوافق اليوم- اإن اأكر القيم مدعاة الفخر روؤية اأبناء الإمارات يت�شابقون 
اإىل �شاحات الكرامة حاملني اأرواحهم على اأكفهم واإماراتهم يف وجدانهم 

لريتقوا اإىل ذرى املجد با�شت�شهادهم ولريتقي الوطن بهم اأكر فاأكر.
واأ�شار �شموه اإىل اإعاء الإماراتيني لقيم الت�شحيات التي يقدمها اأبناء 
الوطن واللتفاف املجتمعي حول ال�شهداء وذويهم تقديراً لت�شحياتهم 
التي ل تقدر بثمن وعرفانا وامتناناً ملا بذلوه يف �شبيل الوطن من خال 
حر�س خمتلف ال�شرائح املجتمعية والقطاعات واملوؤ�ش�شات على تكرميهم 

وتخليد ذكراهم.
اأن �شهداء الإم��ارات الأب��رار يلهموننا كي نوحد الطاقات  واأو�شح �شموه 
ونح�شد اجلهود ملوا�شلة م�شرية البناء والتنمية وكتابة ف�شول م�شيئة 

يف كتاب املجد مبداد دمائهم الزكية.
منوها اإىل اأن ما �شجله ال�شهداء بدمائهم الطاهرة ي�شعنا اأمام م�شوؤولية 
عظيمة لنكون اأكر احتاداً وت�شامناً واأكر التزاماً واإخا�شاً واأن نحمل 

م�شاعل الأمل التي اأ�شاءوها لنا ملوا�شلة طريق البناء والنه�شة.
وحيا �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اأهايل جنود الإم��ارات امليامني الذين يقفون يف جبهة الوطن الداخلية 
ميدونهم  اخل��ارج��ي��ة  اجلبهة  على  واآب��ائ��ه��م  اأبنائهم  خلف  واح���داً  �شفاً 
يف  ويعلون  وال�شمود  الإ���ش��رار  روح  فيهم  ويبعثون  والعزمية  بالثبات 
نفو�شهم قيمة الت�شحية لأجل الوطن.. اإما الن�شر واإما ال�شهادة املكللة 
» ثبات جنودنا من ثباتكم ويقينهم من  باملجد يف جنان اخللد.. قائا 

يف هذا اليوم العزيز على نفو�شنا جميعا.. نحيي ذكرى �شهدائنا الأبرار 
هوؤلء  دولتنا..  دعائم  لتمكني  ببطولتهم  ن�شر�شد  ب��اأن  العهد  وجن��دد 
م�شرية  ملوا�شلة  اجلهود  ونح�شد  الطاقات  نوحد  كي  يلهموننا  الأبطال 
دمائهم  مب��داد  املجد  كتاب  يف  م�شيئٍة  ف�شوٍل  وكتابة  والتنمية  البناء 

الزكية.
الإب���اء  مل��اح��م  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ال��ط��اه��رة  ب��دم��ائ��ه��م  �شهدائنا  �شجل  ل��ق��د 
والت�شحية ما ي�شعنا اأمام م�شوؤولية عظيمة لنكون اأكر احتاداً وت�شامناً 
لنا  اأ�شاءوها  التي  الأم��ل  م�شاعل  نحمل  واأن  واإخا�شاً،  التزاماً  واأك��ر 

ملوا�شلة طريق البناء والنه�شة.
التي  الت�شحيات  لقيم  الإم��ارات��ي��ني  اإع���اء  ه��و  ال�����ش��دور  يثلج  م��ا  لعل 
يقدمها اأبناء الوطن واللتفاف املجتمعي حول ال�شهداء وذويهم تقديراً 
لت�شحياتهم التي ل تقدر بثمن عرفانا وامتنانا ملا بذلوه يف �شبيل الوطن 
واملوؤ�ش�شات  والقطاعات  املجتمعية  ال�شرائح  خمتلف  حر�س  خال  من 
على تكرميهم وتخليد ذكراهم رغم اأن �شهداءنا قدموا اأرواحهم يف �شبيل 
اأكرمهم اهلل  عزة وطنهم ودولتهم و�شعبهم دون انتظارهم ملقابل.. وقد 

بال�شهادة التي هي اأ�شمى واأجل اآيات التكرمي.
الواجب  ن��داء  لتلبية  ي�شارعون  جنودنا  ن��رى  ونحن  بالفخر  ن�شعر  اإننا 
بكل �شجاعة وا�شتب�شال واإقدام ل نظري له.. ما يزرع يف قلوبنا اطمئنانا 
باأرواحهم ول  الوطن  اأبطال ل يبخلون على  ب��اأن لدينا رج��ال  متجددا 

يعرف قامو�شهم الراجع اأو التخاذل.
يقفون يف  الذين  امليامني  اأه��ايل جنودنا  ال�شهداء  اأ�شر  اإىل  هنا  واأتوجه 
اأبنائهم واآبائهم على اجلبهة  واح��داً خلف  جبهة الوطن الداخلية �شفاً 
الإ�شرار  روح  فيهم  ويبعثون  وال��ع��زمي��ة  بالثبات  ميدونهم  اخل��ارج��ي��ة 
وال�شمود ويعلون يف نفو�شهم قيمة الت�شحية لأجل الوطن.. اإما الن�شر 

واإما ال�شهادة املكللة باملجد يف جنان اخللد..
اأن اأحييهم على هذه الروح واأقول لهم: ثبات جنودنا  ل ي�شعني هنا اإل 
اإخا�شكم  من  ووف��اوؤه��م  واإخا�شهم  يقينكم  من  ويقينهم  ثباتكم  من 
اأن ما دام لدينا ن�شاء ورجال يرفعون راية  ووفائكم.. ونحن مطمئنون 
الوطن �شرفاً وي�شنون عليه يف القلب والروح فاإن الإم��ارات لن يلحقها 

يقينكم واإخا�شهم ووفاوؤهم من اإخا�شكم ووفائكم.. ونحن مطمئنون 
اأن ما دام لدينا ن�شاء ورجال يرفعون راية الوطن �شرفاً وي�شنون عليه 
يف القلب والروح فاإن الإمارات لن يلحقها �شيم و�شعبها �شتظل هاماته 

مرفوعة عاليا تطال القمم ».
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بقيادة �شاحب  الإم���ارات  دول��ة  اإن  �شموه  وق��ال 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل » ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لاحتاد حكام 
امل�شتعدة  الوطنية  ال�شخ�شية  بناء  يف  الأم��ث��ال  اأروع  ت�شرب  الإم����ارات 
للعطاء والت�شحية م�شتندة على الإميان باهلل والولء للوطن والقيادة 

والنتماء ملجتمعها املتاحم.
وتوجه �شموه بال�شكر اجلزيل اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان لرعايته اأ�شر ال�شهداء ومتابعة �شوؤونهم وحر�شه على اأن يكون 

داعماً لهم وحا�شراً من اأجلهم.
وفيما يلي كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بهذه املنا�شبة: 
املواطنون واملواطنات.. اأبناءنا يف قواتنا البا�شلة .. اإىل كل جندي يف ميدان 

الدفاع عن كرامتنا و�شيادتنا .. ال�شام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
يف هذا اليوم.. يوم ال�شهيد.. ننحني اإجال لأرواح �شهدائنا الذين افتدوا 
الوطن الغايل بدمائهم الطاهرة م�شطرين اأروع مناذج البذل والت�شحية 
يف �شبيل اهلل واإعاء ا�شم الوطن والدفاع عن �شرف الأمة.. كي تظل راية 

اإماراتنا خفاقة يف �شماء العزة.
لقد حققت الإمارات خال م�شرية احتادها معجزة تنموية �شكلت - ول 
تزال - حديث القا�شي وال��داين.. لكن املعجزة الأكر هي بناء الإن�شان 
قيم  على  ت��زال  ول  ن�شاأت  التي  الوطنية  ال�شخ�شية  ورع��اي��ة  الإم��ارات��ي 
للفخر  مدعاة  واأكرها  �شورها  اأروع  يف  تتج�شد  قيم  والعطاء..  الفداء 
حني نرى اأبناءنا يت�شابقون اإىل �شاحات الكرامة حاملني اأرواحهم على 
با�شت�شهادهم  املجد  ذرى  اإىل  لريتقوا  وجدانهم  يف  واإم��ارات��ه��م  اأكفهم 

ولريتقي الوطن بهم اأكر فاأكر.

والدفاع عنه.. والتحية لأبنائنا املنت�شرين يف جمالت العمل كافة.. داخل 
الدولة وخارجها. تغّمد اهلل �شهداءنا برحمته واأ�شكنهم الفردو�س الأعلى 
فقد �شدقوا ما عاهدوا اهلل والوطن عليه.. ون�شاأل اهلل عز وجل اأن يجزي 
جاأ�شهم  ورب��اط��ة  يقينهم  ح�شن  على  اجل��زاء  اأف�شل  واأرحامهم  اأبناءهم 
واأدام  �شهداءنا  ورح��م  بادنا  اهلل  حفظ  اجلميل..  و�شرهم  ووطنيتهم 

الأمن والأمان على دولتنا«.

�شيم و�شعبها �شتظل هاماته مرفوعة عالياً تطال القمم.
اإن ال�شهادة لي�شت فعا طارئا يف تاريخ الإمارات .. فمنذ اأول �شهيد �شقط 
1971 قبل يومني  دفاعا عن علم باده يف الثاثني من نوفمر عام 
فقط من اإعان دولة الإمارات وحتى اليوم يرهن الإماراتيون اأنهم اأهل 
للوطن والوطن اأهل بهم.. ويوم ي�شقط �شهيد يهب ع�شرة يحملون راية 

املجد والعزة.
اإن دولة الإم��ارات بقيادة اأخي ال�شيخ خليفة رئي�س الدولة » حفظه اهلل 
اأع�شاء املجل�س الأعلى  ال�شيخ حممد بن زايد والإخ��وة  اأخيه  » ومتابعة 
امل�شتعدة  الوطنية  ال�شخ�شية  ب��ن��اء  يف  الأم��ث��ال  اأروع  ت�شرب  ل��احت��اد 
للعطاء والت�شحية م�شتندة على الإميان باهلل والولء للوطن والقيادة 
وقيمه  الأ�شيل  الوطني  ب��اإرث��ه  املتم�شك  املتاحم  ملجتمعها  والن��ت��م��اء 
الغايل  اأبناوؤنا من تقدمي  الرا�شخة ومب�شرية طويلة مل يبخل خالها 
اأمنها  وتعزيز  وعزتها  بادهم  لرفعة  باأرواحهم  والت�شحية  والنفي�س 

وا�شتقرارها يف مواجهة التحديات.
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأخ��ي �شاحب  اإىل  اأتوجه  اأن  هنا  واأود 
نهيان بال�شكر اجلزيل لرعايته اأ�شر ال�شهداء ومتابعة �شوؤونهم وحر�شه 

على اأن يكون داعماً لهم وحا�شراً من اأجلهم.
ال�شفاء  ون�شاأله  با�شطفائهم  اأكرمهم  الذين  الأب��رار  �شهداءنا  اهلل  رحم 
العاجل جلرحانا واأن يجعل اإماراتنا احلبيبة واحَة اأمن و�شام وازدهار 
اأبنائه وبناته املخل�شني.. وال�شام عليكم ورحمة  ووطناً منيعاً على يد 

اهلل وبركاته.

�ل�ضيخة فاطمة توجه ر�ضالة �إعز�ز الأمهات �ل�ضهد�ء.. وتوؤكد: ت�ضحيات �أبنائكن لن تغيب عن ذ�كرتنا
•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة الحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  وجهت 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة 
اإىل  ر�شالة  الأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
اأمهات ال�شهداء واأ�شرهم وذويهم عرت فيها عن اعتزازها 
وفخرها بهم وبثباتهم دفاعا عن الوطن والأمة يف وقفة 

�شنظل نرفع روؤو�شنا عاليا من اأجلها.
وقالت �شموها - يف ر�شالتها اإىل اأمهات ال�شهداء - اإن يوم 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ت��اري��خ  ب���ارزة يف  ال�شهيد عامة 
املتحدة و�شي�شجل باأحرف من نور .. ل �شيما واأن القيادة 
اليوم قريبا من ذكرى  الر�شيدة للدولة قد اختارت هذا 
الوطن  ذاكرة  للدولة ليظل يف  الوطني  باليوم  الحتفال 
واأب��ن��ائ��ه وف���اءا حل��ق ال�شهداء وت��ق��دي��را وع��رف��ان��ا لهم .. 
الوطن  حمى  ع��ن  ذودا  الغالية  اأرواح���ه���م  ق��دم��وا  لأن��ه��م 

ومكت�شباته.
ال�شهداء  لأمهات  ب�شدق  اأق��ول  اإنني   “ �شموها  واأ�شافت 

اأعلى  ق��دم��ن  فقد  جميعا..  لنا  وامل��ث��ل  ال��ق��دوة  اأن���ن   ..
اأكبادكن من  وفلذات  اأبناءكن  ووهبن  الت�شحية  درجات 
الثناء  ت�شتحق  اللواتي  فاأنن  وال��ذود عنه..  الوطن  اأجل 
والتكرمي والتقدير والمتنان .. وجزاكن اهلل خري اجلزاء 
على هذا ال�شر والعطاء الاحمدود والتفاين يف خدمة 

الإمارات والت�شحية من اأجلها “.
وم�شت تقول “ اإن اأبناءكن هم اأبناوؤنا الذين اآملنا فقدهم 
وهم يذودون عن اأمن وطنهم وا�شتقرار اأ�شقائهم .. وكل 
اأم هي فخر للوطن واإننا فخورون بال�شهداء وببطولتهم 
التي حتت�شب لهم يف �شجات املجد والفخر .. ونحت�شبهم 
وح�شن  وال�شديقني  الأنبياء  منازل  ويف  �شهداء  اهلل  عند 

اأولئك رفيقا “.
وقالت �شموها “ اإنني اأدعو اأمهات الأطفال الذين فقدوا 
اآباءهم يف �شاحات ال�شرف اإىل تربيتهم على البذل والعطاء 
والقيم واملبادئ التي تربى عليها اآباوؤهم وال�شري على هذا 

النهج حتى ترتفع رايات الوطن عاليا “.
حافلة  مل�شرية  م�شيئة  قناديل  �شهداءنا  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 

وتاريخ جميد لاإمارات .. فلقد عهدنا اأبناءنا من رجال 
القوات امل�شلحة البا�شلة يف مواقع وميادين ال�شرف واملجد 
ورفع  ال��ع��دوان  وردع  احل��ق  خدمة  ويف  دائما  والبطولت 

الظلم ومد يد العون لل�شقيق وال�شديق.
اأبناء زايد الذين  “ ال�شهداء هم  اأن  و�شددت �شموها على 
ل��ب��وا ن����داء ال���وط���ن وه����م رم����ز ال�����ش��ج��اع��ة.. ول����ن تغيب 
التاريخ  و�شيخطها  الوطنية  ال��ذاك��رة  ع��ن  ت�شحياتهم 
مب���داد ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز.. ف��ق��د اأدوا ال��واج��ب الأخ���وي 
وال��ع��رب��ي والإن�������ش���اين.. و���ش��ي�����ش��ه��د ل��ه��م اجل��م��ي��ع بذلك 
وعزمية  حكامها  بقيادة  �شاخمة  الإم���ارات  �شتبقى  فيما 
اأبنائها ال�شجعان “. واختتمت �شموها بالقول “ اإن املراأة 
الإماراتية متفانية يف خدمة وطنها وحتمل هم ق�شاياه 
�شواء  للوطن  وتقدم روحها فداء  قلبها  اأكتافها ويف  على 
القوات  �شفوف  اإىل  بالن�شمام  الع�شكرية  اخل��دم��ة  يف 
اأو العمل .. حيث اأجنبت  اأو املدر�شة  اأو يف البيت  امل�شلحة 
هذه النماذج من الن�شاء ما يرقى به الوطن وتبقى رايته 

مرفوعة خفاقة بني الأمم “.
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اأخبـار الإمـارات
�إعفاء مو�طني �لدولة من تاأ�ضرية �لدخول جلمهورية ناورو

•• اأبوظبي -وام:

مواطني  باإمكان  اأ�شبح  اأن��ه  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
واملهمة  والعادية  واخلا�شة  الدبلوما�شية  ال�شفر  ج��وازات  حملة  الدولة 
ال�شفر اإىل جمهورية ناورو دون احلاجة للح�شول على تاأ�شرية م�شبقة 
اعتبارا  وذل��ك  زي��ارة  90 يوما يف كل  البقاء ملدة ل تتجاوز  اإمكانية  مع 
من يوم 19 نوفمر 2017. وقال �شعادة اأحمد �شعيد الهام الظاهري 
على  ب��ن��اء  ي��اأت��ي  الإع��ف��اء  ه��ذا  اإن  القن�شلية  ل��ل�����ش��وؤون  امل�شاعد  ال��وك��ي��ل 
توقيع دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع جمهورية ناورو لإعفاء جوازات 
الدولة  عن  ال�شادرة  واملهمة  والعادية  واخلا�شة  الدبلوما�شية  ال�شفر 
للدولة حل�شور  ن��اورو  بها وزير خارجية  قام  التي  الزيارة  وذلك خال 

الجتماع ال�شنوي الدويل للم�شاركني الدوليني يف »اإك�شبو دبي 2020« 
اأكتوبر املا�شي. واأكد اأن هذا الإعفاء �شيفتح اآفاقا جديدة لوجهات �شفر 
مواطني الدولة وذلك بالجتاه اإىل اإحدى دول البا�شيفيك مما �شينعك�س 
وال�شتثمار وغريها مبا يحقق  والتجارة  ال�شياحة  اإيجابا على جمالت 
التعاون  اأوا�شر  تنوع الفر�س القت�شادية وال�شتثمارية للبلدين ويعزز 

امل�شرك ويرتقي بالعاقات الثنائية بني دولة الإمارات وناورو.
جاهدة  ت�شعى  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
لتوفري كل الت�شهيات ملواطني الدولة لل�شفر دون احلاجة اإىل تاأ�شرية 
م�شبقة مع توفري الإر�شادات والن�شائح الازمة ل�شفرهم .. موؤكدا �شري 
كافة  ال�شعادة  �شبل  لتوفري  الر�شيدة  القيادة  لتوجيهات  وفقا  ال���وزارة 

ملواطني الدولة وت�شخري الإمكانيات من اأجل رعايتهم حول العامل.

بلدية ر�أ�س �خليمة حتتفل باليوم �لوطني 46 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

راأ�س  بلدية  دائ���رة  م��دي��رع��ام  ال��زع��اب��ي  �شكر  ب��ن  حممد  منذر  �شهد 
ال�شاد�س  الوطني  باليوم  ال��دائ��رة  اأقامته  ال��ذي  الحتفال  اخليمة 
الأق�شام  وروؤ���ش��اء  والإدارات  القطاعات  م���دراء  بح�شور  والأرب��ع��ني 
وموظفي وموظفات الدائرة. وبداأ الحتفال بعزف ال�شام الوطني 
ال�شحوح احلربية  ، وقدمت فرقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  لدولة 
فقرات  املن�شوري  اأح��م��د  الفنان  ق��دم  حيث   ، لليولة  تراثية  ف��ق��رة 
ل��ل��راث، عر�شاً  امل��ط��اف  ال��وط��ن.   كما قدمت جمعية  ع��ن  غنائية 
اأحيى جمموعة  الولء وعر�س م�شرحي   اأدو ق�شم  اأطفال  ملجموعة 
م�شاعر  ت�شكن بني اأروقة القلب وحجراته حركت م�شاعر حب الفداء 

لراب هذا الوطن وتكرمياً واعتزازاً لقيادة هذا الوطن.
وعززت اأجواء الحتفال روح النتماء والولء للوطن الغايل الإمارات 
وللقيادة الر�شيدة التي حر�شت على متا�شك الحتاد وعززت معاين 

الوفاء والفداء ودفعت م�شرية الإمارات نحو التقدم والزدهار. 
وت�شمن الحتفال تنظيم فقرات جانبية متنوعة مثل ركن املاأكولت 
ال�شعبية  وركن تراثي �شعبي لعر�س حرف دولة الإمارات قدمياً من 
جمعية التنمية الجتماعية ، وركن للفنان الكاريكاتريي حممد عطا 
الذي قام بر�شم ر�شومات كاريكاتريية جميلة للموظفني واملوظفات 
واأي�شاً كان هناك ركٌن  مل�شاريع رخ�س الغد دعماً وم�شاندة للم�شاريع 
الوطنية . ويف نهاية احلفل مت �شحب جمموعة جوائز  وزعت على 

ح�شور احلفل.

حاكم �ل�ضارقة: فخورون بت�ضحيات �أبناء �لوطن �لذين �ضطرو� �أ�ضماءهم يف �ضجل �لفخر و�ل�ضرف حاكم عجمان : ن�ضتذكر بطوالت �أبنائنا بالفخر و�لعزة
•• ال�سارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
الوفاء  �شور  تعك�س  ال�شهيد  يوم  ذكرى  اأن  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
واملحبة ل�شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقوا اإىل العلياء مدافعني عن عزة 

وكرامة الوطن.
واأعرب �شموه - يف كلمة عر جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي 
ت�شحيات  الوطن من  اأبناء  قدمه  واع��ت��زازه مبا  اليوم- عن فخره  يوافق 
ي�شتلهم منها اأبناء الوطن والأجيال العظات والدرو�س يف اأن الوطن يبنى 

ب�شواعد اأبنائه وت�شحياتهم.
وفيما يلي كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بهذه املنا�شبة : » متر علينا ذكرى يوم 
واملحبة  الوفاء  لتعك�س �شور  نوفمر  الثاثني من  ت�شادف  التي  ال�شهيد 
ل�شهداء الوطن الأبرار الذي ارتقوا اإىل العلياء مدافعني عن عزة وكرامة 
اأ�شمائهم واإجن��ازات��ه��م يف �شجل  ن��ور  ب��اأح��رف م��ن  ال��وط��ن م�شطرين  ه��ذا 
اأجمل �شور العطاء والبذل والفداء يف خدمة  الفخر وال�شرف ومقدمني 

الوطن وال�شعي لرفعته واإعاء رايته.
قبل  من  امليمون  احت��اده��ا  قيام  ومنذ  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن 
واإخوانه   « ث��راه  اهلل  طيب   « نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
ال�شيوخ املوؤ�ش�شني و�شعت خدمة الإن�شان منهجا وطريقا وراهنت عليه كونه 
الروة احلقيقة و�شار على نف�س اخلطى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« واإخوانه اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات فا�شتثمرت يف الإن�شان وجعلته عماد تطورها 
وتقدمها، وما خاب الرهان يف اأبناء الوطن الأبرار فقدموا كل غايل ونفي�س 

لإعاء رايته وحماية مكت�شباته.
ال��دوؤوب للتطور والتقدم مل تفتاأ يوما عن  الإم���ارات ويف �شعيها  اإن دول��ة 
واجبها الأخاقي ور�شالتها الإن�شانية يف مد يد العون اإىل امل�شت�شعفني و 
املظلومني واإغاثة امللهوفني ون�شرة الأخوة والأ�شقاء يف ق�شاياهم العادلة 

•• عجمان-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن 
 30 ال���  اأن  الأعلى حاكم عجمان 
م��ن ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع���ام ميثل 
الرابط  ع���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ف��ر���ش��ة 
والقيادة  ال��وط��ن  ب��ني  احلقيقي 

وال�شعب.
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة 
درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
اإننا ن�شتذكر  الذي يوافق اليوم- 
اأبنائنا  ب���ط���ولت  ال���ي���وم  ه����ذا  يف 
اخلالدة  اأ���ش��م��اءه��م  ون�شتح�شر 

بالفخر والعزة وال�شرف.
ال�شمو  �شاحب  كلمة  يلي  وفيما 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
“يوم  ع��ج��م��ان ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة : 
ال�شهيد هو يوم وطني تعر فيه 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
عن تقديرها لت�شحيات �شهدائها 
الذين �شحوا باأرواحهم دفاعاً عن 
للجميل  رد  مبثابة  وه��و  ال��وط��ن 
الرابط  ع��ن  للتعبري  وف��ر���ش��ة 
والقيادة  ال��وط��ن  ب��ني  احلقيقي 
دولة  خ�ش�شت  وق��د   .. وال�شعب 
يوماً  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
لل�شهيد.. يف 30 نوفمر من كل 
عام يوم �شقط اأول �شهيد اإماراتي 
 1971 ع�����ام  ن���وف���م���ر   30 يف 
ال���ك���رى �شد  يف م��ع��رك��ة ط��ن��ب 
اليوم  هذا  يف  الإيرانية..  القوات 
ن�شتذكر بطولت اأبطالنا واأبنائنا 
اخلالدة  اأ���ش��م��اءه��م  ون�شتح�شر 

بالفخر والعزة وال�شرف.
املبادئ  ك��ل  يج�شد  ال�شهيد  ي���وم 
التي يعمل الوطن على تر�شيخها 
يف جمتمعنا من التكاتف والحتاد 
وال����ع����م����ل اجل����م����اع����ي م����ن اأج����ل 

و�����ش����م����وده����م و����ش���ج���اع���ت���ه���م يف 
واإيثارهم  وال��وغ��ى  العز  ميادين 
ال�شامية  وت�شحياتهم  امل�����ش��رف 
فقد قامت قواتنا امل�شلحة باإغاثة 
العامل  دول  خمتلف  يف  املنكوبني 
ال����ت����ي م�����رت ب����ح����روب وك�������وارث 
مناذج  ق��وات��ن��ا  وق��دم��ت  ع�شيبة 
والعطاء  الت�شحية  يف  م�شرفة 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  وت��ق��دمي 
الاجئني  واإي������واء  للمحتاجني 
امل�شابني  ومعاجلة  احل��روب  من 
واإعادة بناء واإعمار ما خلفته اآلة 
احل���روب، و ب��ث احل��ي��اة فيها من 

جديد.
بالفخر  ن�شعر   .. ال�شهيد  يوم  يف 
التي  امل�شلحة  بقواتنا  والع��ت��زاز 
تكاملت عدة وعتادا بعد اأن وجدت 
الدعم الكبري والكامل من قيادتنا 
التنظيم  ح��ي��ث  م���ن  ال���ر����ش���ي���دة 
ملواكبة  وال���ت���دري���ب  وال��ت�����ش��ل��ي��ح 
الع�شكرية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  خم��ت��ل��ف 

والتطور التكنولوجي.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  اإن 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
�شاحب  م���ن  خ��ا���ش��ة  وب���رع���اي���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اأ�شر �شهداء  �شوؤون  باإن�شاء مكتب 
عهد  ويل  دي���������وان  يف  ال�����وط�����ن 
اأبوظبي تقدير عظيم من قيادتنا 
وعطاء  ل��ت�����ش��ح��ي��ات  ال���ر����ش���ي���دة 
اأبنائنا ال�شهداء وتكرمي لأ�شرهم 
وذوي���ه���م. وخ��ت��ام��ا .. ن�����ش��األ اهلل 
�شهداء  يتغمد  اأن  القدير  العلي 
وي�شكنهم  رحمته  بوا�شع  الوطن 
النبيني  م������ع  ج����ن����ات����ه  ف�������ش���ي���ح 
ويلهم  وال�����ش��ه��داء  وال�����ش��دي��ق��ني 

ذويهم ال�شر وال�شلوان”.

خمتلف  على  بدولتنا  النهو�س 
ال�شهيد  ي���وم  اأن  ك��م��ا  ال�����ش��ع��د.. 
اخلالدة  ل��ل��وط��ن��ي��ة  ي��وم��ا  مي��ث��ل 
وقمة الت�شحية والفداء يف �شبيل 
ال��وط��ن واأق�����ش��ى درج����ات البذل 
ب���الأرواح وال��دم��اء .. يف  والعطاء 
ه��ذا ال��ي��وم اخل��ال��د جن��دد الوفاء 
والعهد  لقيادته  وال��ولء  للوطن 
امل�شرية  ه��ذه  ت�شتمر  اأن  ل�شعبه 
بكل ثبات وثقة واطمئنان ويقني 
�شادق يف اهلل عز وجل اأن ميكننا 
من اإر�شاء دعائم اخلري وال�شام 
راية  وترتفع  احل��ق  �شوت  ويعلو 

الوطن.
وجنود  ال�����ش��ه��ي��د  ب���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل 
الغايل  يقدمون  الأب���رار  ال��وط��ن 
اليمن  اأر�����������س  يف  وال���ن���ف���ي�������س 
وي�����������ش�����ط�����رون م�����اح�����م امل���ج���د 
ببذل  وال������وف������اء  وال���ت�������ش���ح���ي���ة 
ونفو�شهم  ال���ط���اه���رة  اأرواح����ه����م 

ال��ط��ي��ب��ة ودم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة التي 
ارت��وت بها الأر���س لتزهر �شنابل 
بها  وت�شتدمي  وال�شام  الكرامة 
ح���ي���اة ال��ب�����ش��ري��ة يف ظ���ل الأم����ن 

والأمان و�شعادة الإن�شان.
اأن  ل��ن��ا  ال���ي���وم .. ي��ط��ي��ب  يف ه���ذا 
ن�������ش���ت���ذك���ر اإجن������ازه������م ون���رح���م 
ع��ل��ى اأرواح�����ه�����م ال���ط���اه���رة وقد 
واأع�����لوا  اهلل  �ش������بيل  يف  ب������ذلوها 
عن  وا�ش�������تحقوا  الإم������ارات  راية 
الت�شحية  درج���ات  اأ�شمى  ج���دارة 
اأ�شماوؤهم  واأ���ش��ب��ح��ت  وال����ف����داء 
ذويهم  وق��ل��وب  قلوبنا  يف  خ��ال��دة 

و�شعبهم.
بال�شكر  نتوجه   .. ال��ي��وم  ه��ذا  يف 
امل�شلحة  ل���ق���وات���ن���ا  وال���ت���ق���دي���ر 
ال�������ش���اه���رة ع���ل���ى اأم�������ن ال���وط���ن 
على مقدرات  الأم���ني  واحل��ار���س 
الإم��ارات يف احلا�شر  ومكت�شبات 
ب�شموخهم  ون�����ش��ي��د  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
فخر  ي��وم  هو  ال�شهيد«  ي��وم   « اأن  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
والنتماء  ال���ولء  قيم  فيه  تتج�شد  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
وحب الوطن يف اأ�شمى معانيها.. يوم يقف فيه اأبناء الإمارات وقفة عز 
و�شموخ واإباء يتذكرون بكل تقدير واإجال ت�شحيات كوكبة من خرية 
الطاهرة على  الزكية  اأرواحهم  الذين حملوا  املعطاء  الوطن  اأبناء هذا 
اأن  اأجل  اأكفهم وج��ادوا بها فداء لدولة الإم��ارات العربية املتحدة ومن 
والبذل  الت�شحية  يف  الأمثلة  اأروع  �شاربني  خفاقة  عالية  رايتها  تبقى 

والعطاء.
وقال �شموه - يف كلمته مبنا�شبة يوم ال�شهيد -: » اإن الأمم تبنى وترتقي 
ب�شواعد اأبنائها وعزميتهم وحبهم وولئهم لأوطانهم وت�شحياتهم من 
اأجل رفعتها وعزتها .. ول توجد ت�شحية اأعظم ول اأ�شمى من اأن يقدم 
روح  ال��روح  �شادت هذه  .. وكلما  الطاهرة خدمة لوطنه  الإن�شان روحه 

الت�شحية والفداء والولء كان هذا الوطن اأكر قوة ومنعة وتطورا ».
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  هنا  نحن   « �شموه  واأ���ش��اف 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل 
» فخورون كل الفخر باأبنائنا و�شبابنا الذين قدموا القدوة والنموذج يف 
الت�شحية والفداء ومل يرددوا يف تلبية نداء الوطن والواجب بل هبوا 
م�شرعني ملبني النداء لي�شطروا اأروع املاحم يف ميادين احلق وال�شرف 
ال�شديق  قبل  العدو  القوية  وب�شالتهم وعزميتهم  ب�شجاعتهم  ويذهلوا 
.. مر�شخني ال�شورة احلقيقية ملعدن ابن الإمارات الأ�شيل الذي وقف 
على الدوام �شدا منيعا اأمام كل حماولت النيل من هذا الوطن العزيز اأو 

م�شداقيتها  واأك���دت  وا�شتقرارها  بها  املحيطة  املنطقة  ب��اأم��ن  مرتبط 
وا�شتعدادها  ومواقفها  �شيا�شاتها  التي حتكم  الرا�شخة  والقيم  واملبادئ 

للت�شحية بالغايل والنفي�س يف �شبيل هذه املبادئ والقيم.
كان  .. فقد  �شدى  الأب���رار مل تذهب  �شهدائنا  دم��اء  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
لبطولتهم امل�شهودة مع اأ�شقائهم العرب يف �شاحات العز وال�شرف دورها 
كان  ال��ذي  الطريق  برمتها من  املنطقة  تغيري م�شار  واملهم يف  احلا�شم 
ي��راد لها وه��و الفو�شى والإره���اب واخل��راب اإىل طريق اآخ��ر هو طريق 
الطائفية  امليلي�شيات  من  الوطنية  الدولة  وحماية  والبناء  ال�شتقرار 
اأجندات  اإط����ار  يف  عليها  وال�����ش��ي��ط��رة  تفكيكها  ت��ري��د  ال��ت��ي  والإره��اب��ي��ة 

م�شبوهة ل تريد اخلري للمنطقة واأهلها.
البا�شلة  امل�شلحة  قواته  حول  الإم��ارات��ي  ال�شعب  بالتفاف  �شموه  واأ�شاد 
التي كانت و�شتظل دائما ح�شن الوطن املنيع ويده القوية التي ت�شرب 
كل من يحاول اأن يهدد وحدة هذا الوطن الغايل وترابه ومكت�شباته .. 
مثمنا الت�شامن ال�شعبي القوي مع اأ�شر �شهداء الوطن الأبرار وذويهم.

الت�شامنية  وامل�شاعر  العالية  الوطنية  ال��روح  هذه  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 
اجليا�شة التي اأظهرها اأبناء الإمارات يف الحتفاء باأ�شر ال�شهداء وذويهم 
.. فمن هذا  الإماراتي ومتا�شكه ووحدته وتاحمه  البيت  قوة  ر�شخت 
ما  وه��و  وال�شعاب  التحديات  ملواجهة  وال��ق��وة  الثقة  ن�شتمد  التاحم 
امل�شتقبل  نحو  منه  ننطلق  ال��ذي  ال�شلب  الأ���ش��ا���س  ال���دوام  على  ي�شكل 
وامل�شي بثبات يف عملية البناء والنمو والزدهار ل�شناعة م�شتقبل اأف�شل 

لاأجيال القادمة.
اإجال  حتية  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ووج��ه 
اأبناءهم على قيم  ربوا  الذين  واآبائهم  ال�شهداء  واإكبار لأمهات  واعتزاز 
الت�شحية والإيثار والإخا�س وغر�شوا فيهم حب الوطن و�شربوا اأروع 

تهديده اأو امل�شا�س بوحدته ون�شيجه الوطني وم�شاحله العليا ».
اأن ق��رار �شاحب  اآل نهيان  واأك��د �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زاي��د 
 « اهلل  » حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
تخ�شي�س يوم الثاثني من نوفمر منا�شبة �شنوية لاحتفاء ب�شهداء 
باأبنائها  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اع��ت��زاز  يوؤكد  الأب���رار  الوطن 
و�شموخها  عزتها  �شبيل  يف  الطيبة  ال��زك��ي��ة  ب��اأرواح��ه��م  �شحوا  ال��ذي��ن 
وعقولهم  املتعاقبة  الأجيال  قلوب  يف  بطولتهم  تخليد  على  وحر�شها 
راية  لتظل  م��ن ت�شحيات  الأب��ط��ال  ه���وؤلء  ق��دم��ه  دوم���ا مب��ا  لتذكرهم 
اأبناوؤه يعي�شون يف ظال وارفة من الأمن  الوطن عالية خفاقة ويظل 

والأمان والزدهار.
الأب���رار  ���ش��ه��داوؤن��ا  �شطرها  ال��ت��ي  البطولة  م��اح��م  اأن  �شموه  اأك���د  كما 
لي�شت جديدة على اأبناء دولة الإم��ارات العربية املتحدة واإمنا هي نتاج 
الآباء  الأبناء عن  الإماراتي يتوارثها  اأ�شيلة ورا�شخة يف املجتمع  ل�شيم 
والأجداد وهي كذلك ترجمة ملنظومة القيم التي ر�شخها الوالد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » واإخوانه 
اأجيال متجددة من  اأبناء الوطن لتثمر  املوؤ�ش�شني يف نفو�س  من الآب��اء 
الأبطال الذين ي�شربون املثل والقدوة يف الدفاع عن احلق ودفع الظلم 
وم�شاندة الأ�شقاء و�شون اأمن وطنهم ومكت�شباته مهما كلفهم ذلك من 

ت�شحيات.
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
امل�شلحة اإن ت�شحيات �شهدائنا الأبرار برهنت على عمق النتماء العربي 
على  وحر�شها  ال��ويف  �شعبها  واأ�شالة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
اإليها  العون  وا�شتقرارها ومد يد  ال�شقيقية  البلدان  اأمن  احلفاظ على 
وازدهارها  وا�شتقرارها  اأمنها  ب��اأن  وقناعتها  م�شوؤولياتها  من  انطاقا 

الطاهرة  اأبنائهم  اأرواح  اأن  اأك��دوا  عندما  والنتماء  الوطنية  الأمثلة يف 
الغالية لي�شت اأغلى من تراب الوطن واأنهم لن يرددوا يف تقدمي املزيد 
م�شريا  الأم��ر..  تطلب  اإذا  الوطن  حلماية  اأنف�شهم  وحتى  اأبنائهم  من 
�شموه اإىل اأن هذه الروح جتعلنا اأكر اإ�شرارا على حتقيق الأهداف التي 
بذل �شهداوؤنا اأرواحهم يف �شبيل حتقيقها وتزيدنا قوة وعزمية على بناء 

م�شتقبل اأف�شل لأبناء هذا الوطن املعطاء.
وقال �شموه خماطبا اأمهات ال�شهداء واآباءهم وذويهم: » ر�شالتي اليوم 
باأبنائها  بقدر فخرها  بكم  و�شعبا فخورة  قيادة  الإم��ارات  اأن  اإليكم هي 

ال�شهداء ..
تن�شئة  يف  جهودكم  ول��ول  وطنيته  و  ال�شعب  ه��ذا  لأ�شالة  رم��ز  فاأنتم   
كنا  ما  نفو�شهم  يف  الوطن  وحب  والنتماء  الوطنية  قيم  وزرع  اأبنائكم 
لنقف اليوم على هذه الأر�س ال�شلبة فخورين باأبنائنا الررة متطلعني 

اإىل امل�شتقبل امل�شرق بخطى واثقة ».
كما جدد �شموه حر�س قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة على تقدمي 
كل �شور الدعم والرعاية وامل�شاندة اإىل اأ�شر ال�شهداء واأبنائهم.. موؤكدا 
اأن الإمارات لن تن�شى اأبدا ت�شحيات �شهدائها الررة و�شتظل حتمل لهم 

ولأ�شرهم واأبنائهم بالعرفان والتقدير.
ودعا �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. اهلل عز وجل اأن 
يحفظ دولة الإم��ارات العربية املتحدة و�شعبها الويف من كل �شوء واأن 
يرحم اأبناءها ال�شهداء ويتقبلهم قبول ح�شنا يف جنات اخللد جزاء مبا 

قدموا من ت�شحيات لأهليهم ووطنهم.

�شبيل  بذلوا يف  الذين  الوطن  اأبناء  قبل  اجلليلة من  الت�شحيات  وقدمت 
رفعة الوطن ون�شرة احلق اأرواحهم الغالية.

ونحن يف يوم ال�شهيد نعر عن فخرنا واعتزازنا ما قدمه اأبناء الوطن من 
ت�شحيات ي�شتلهم منها اأبناء الوطن والأجيال القادمة العظات والدرو�س 
يف اأن الوطن يبنى ب�شواعد اأبنائه وت�شحياتهم لتبقى راية الإمارات خفاقة 

يف حمافل العز وال�شرف.«

حممد بن ز�يد: �الأمم ترتقي بت�ضحيات �أبنائها .. ودماء �ضهد�ئنا مل تذهب �ضدى
بطوالت اأبناء االإمارات غريت م�صار املنطقة برمتها من الفو�صى واالإرهاب اىل اال�صتقرار والبناء

فخورون كل الفخر باأبنائنا و�صبابنا الذين هبوا م�صرعني ملبني النداء وقدموا القدوة والنموذج يف الت�صحية والفداء 
ال توجد ت�صحية اأعظم وال اأ�صمى من اأن يقدم االإن�صان روحه الطاهرة خدمة لوطنه 

ت�صحيات �صهدائنا برهنت على عمق االنتماء العربي لالإمارات وحر�صها على اأمن البلدان ال�صقيقة وا�صتقرارها 
�صموه خماطبا اأمهات ال�صهداء واآباءهم وذويهم: 

» االإمارات قيادة و�صعبا فخورة بكم بقدر فخرها باأبنائها ال�صهداء .. فاأنتم رمز الأ�صالة هذا ال�صعب ووطنيته

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5310  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- مون يل �شبا �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

عزيزه �شكري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/11  
توؤدي  باأن  عليها  املدعى  بالزام  �شكري  ل�شالح/عزيزه  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف 
الدرجة  على  اىل موطنها  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م   )26.333( وق��دره  مبلغ  للمدعي 
ال�شياحية عني او نقدا ما مل تلتحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعية من ن�شيبها فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات 
. حكما مبثابة احل�شوري قابا لا�شتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�شر هذا العان �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3977  تنفيذ عمايل 

م م جمهول حمل  ذ  �س  �شي�شتم  �شي كوين فرايت  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شاونداريا مادهو  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )37200( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2814( 
الجراءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر 
اخليمة  راأ����������س  ح����اك����م  الأع�����ل�����ى 
ال�����ش��ه��ي��د يف  ب���ي���وم  اأن الح���ت���ف���ال 
ال���ث���اث���ني م���ن ن��وف��م��ر م���ن كل 
عام ي�شكل �شورة نا�شعة للبطولة 
اليوم  ه��ذا  اأن  باعتبار   .. وال��ف��داء 
يعك�س مدى عرفان اأبناء الإمارات 
الذين  الوطن  �شهداء  بت�شحيات 
�شبيل  يف  رخي�شة  اأرواحهم  بذلوا 

الذود عنه.
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة 
درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
وهبوا  الإم���������ارات  ����ش���ه���داء  اإن   -
نفو�شهم لتظل راية الوطن عالية 
اأن  مو�شحا  ال�����ش��م��اء..  يف  خفاقة 
على  اأو���ش��م��ة  �شتبقى  اأ���ش��م��اءه��م 

ال�شدور اأبد الدهر.
ال�شمو  �شاحب  كلمة  يلي  وفيما 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
الأع�����ل�����ى حاكم  امل���ج���ل�������س  ع�����ش��و 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة: “ 
يف  ال�شهيد  بيوم  الحتفال  ي�شكل 
الثاثني من نوفمر من كل عام 
والفداء  للبطولة  نا�شعة  �شورة 
باعتبار اأن هذا اليوم يعك�س مدى 
بت�شحيات  الإم��ارات  اأبناء  عرفان 

•• اأم القيوين-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  امل��ع��ا  را���ش��د 
اعتزازنا  اإن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م 
واح��ت��ف��اءن��ا ب�����ش��ه��داء ال��وط��ن يف ال� 
اإمنا  30 م��ن نوفمر م��ن ك��ل ع��ام 
البوا�شل  اأبطالنا  لكافة  تقدير  هو 
وواجباتهم  مهامهم  ي���وؤدون  الذين 

الوطنية داخل الوطن وخارجه.
مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  يف   - ���ش��م��وه  وق����ال 
اإن  يوم ال�شهيد الذي يوافق اليوم- 
اأبناء الوطن �شربوا اأروع الأمثلة يف 
الإجنازات  ع��ن  وال���ذود  الت�شحيات 
والن���ت���م���اء ال���وط���ن���ي.. ف��ي��م��ا قدم 
واآباوؤهم  واأب��ن��اوؤه��م  ال��وط��ن  �شهداء 
ومنوذجا  وطنيا  م��ث��ال  وزوج��ات��ه��م 
لاأ�شالة  ع���ال���ي���ا  وم���ف���ه���وم���ا  ف�����ذا 
والنتماء وترجمة حقيقية وواقعية 

للواجب الوطني.
ال�شمو  ك��ل��م��ة ���ش��اح��ب  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
ع�شو  املعا  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ 
القيوين  اأم  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
وافتخار  عزة  “بكل  املنا�شبة:  بهذه 

اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاحب  واأخ������ي  اهلل”  “حفظه 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل” واأخي �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واإخواين  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
الإم��ارات حلر�شهم  الأعلى حكام 
على  امل�شلحة  ال���ق���وات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
اأ���ش�����س ع�����ش��ري��ة م��ت��ط��ورة ليظل 
�شيبقى   .. �شاخما  ع��زي��زا  ال��وط��ن 
اأب����دا و�شتظل  ال�����ش��ه��داء خ��ال��دون 
ذكراهم عنوانا عري�شا للت�شحية 
و�شعا  القيادة  والفداء ولن تدخر 
والوقوف  ال�شهداء  اأ�شر  دعم  من 
�شهداءنا  اهلل  رح��م  جانبهم.  اإىل 
جناته  ف�شيح  واأ���ش��ك��ن��ه��م  الأب�����رار 
الزكية  اأرواح��ه��م  زه��ق��ت  فلقد   ..
عملهم  تعك�س  ال��وط��ن  اأج���ل  م��ن 
اجلليل يف ذاكرة الأجيال و�شتبقى 
�شدورنا  على  اأو���ش��م��ة  اأ���ش��م��اوؤه��م 
اأب����د ال���ده���ر وق����د ���ش��دق اهلل عز 
قتلوا  ال��ذي��ن  حت�شنب  “ول  وج��ل 
يف �شبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند 

ربهم يرزقون«.

القائد  راأ����ش���ه���م  وع���ل���ى  امل��وؤ���ش�����ش��ني 
اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
نهيان “ طيب اهلل ث��راه “ واإخوانه 
واحتفاءنا  اعتزازنا  اإن  املوؤ�ش�شون. 
ب�����ش��ه��داء ال��وط��ن يف ال��ث��اث��ني من 
ن��وف��م��ر م���ن ك���ل ع����ام .. اإمن�����ا هو 
البوا�شل  اأب��ط��ال��ن��ا  ل��ك��اف��ة  ت��ق��دي��ر 
وواجباتهم  مهامهم  ي���وؤدون  الذين 
الوطنية داخل الوطن وخارجه ويف 
مثال  اأ�شبحوا  حتى  كافة  امليادين 
الع�شكرية  امل��ج��الت  يف  ب��ه  يحتذى 
وامل��دن��ي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة. ل��ق��د �شرب 
يف  الأم����ث����ل����ة  اأروع  ال����وط����ن  اأب����ن����اء 
الإجنازات  ع��ن  وال���ذود  الت�شحيات 
�شهداء  وق����دم  ال��وط��ن��ي  والن���ت���م���اء 
الوطن واأبناوؤهم واآباوؤهم وزوجاتهم 
مثال وطنيا ومنوذجا فذا ومفهوما 
وترجمة  والنتماء  لاأ�شالة  عاليا 

حقيقية وواقعية للواجب الوطني.
يتغمد  اأن  وج�����ل  ع����ز  اهلل  ون����دع����و 
بوافر  الأب����������رار  ال����وط����ن  ����ش���ه���داء 
رحمته ويتقبلهم يف منازل ال�شهداء 
جنات  وي�����ش��ك��ن��ه��م  وال�������ش���دي���ق���ني 

الفردو�س«.

ويوم  الت�شامن  وي���وم  وال��ك��رام��ة 
ن�شرة الوطن ون�شرة احلق ويوم 
دور  وت��ث��م��ني  الت�شحيات  ت��ق��دي��ر 
دولة  تعبري  ي��وم  اإن���ه   .. ال�شهداء 
الإم��ارات قيادة و�شعبا عن تقدير 
ت�شحيات الرجال الأ�شاو�س ويوم 
ت���ك���رمي ال�������ش���ه���داء وي�����وم اإع����ان 
�شعب الإمارات وقوفه �شفا واحدا 
بهذه  ي�شعنا  ول  ال�شهداء.  لدعم 
بالهتمام  ن�شيد  اأن  اإل  املنا�شبة 
توليه  ال�����ذي  وال���ك���ب���ري  ال���ن���وع���ي 
بقيادة  للدولة  الر�شيدة  القيادة 

بذلوا  ال����ذي����ن  ال����وط����ن  ����ش���ه���داء 
الذود  �شبيل  رخي�شة يف  اأرواحهم 
عنه .. لقد وهب �شهداء الإمارات 
نفو�شهم لتظل راية الوطن عالية 

خفاقة يف ال�شماء.
وما قدمته دولة الإمارات العربية 
تاريخها  �شهداء عر  املتحدة من 
الإم���ارات  اأن رج���ال  ي��وؤك��د  املجيد 
رفعة  ع���ل���ى  اأق�������ش���م���وا  الأب�����ط�����ال 
ال��وط��ن و���ش��ون ك��رام��ت��ه والدفاع 
ع��ن��ه م��ه��م��ا ك���ان ال��ث��م��ن.. ولهذا 
العزة  ي���وم  ه��و  ال�شهيد  ي���وم  ف���اإن 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شياج  ن��ك��ون  ب����اأن  اهلل”  “حفظه 
يجمعنا  الغايل  الوطن  لهذا  املنيع 
ترابط امل�شري والت�شحيات الوطنية 
واإعاء راية العز والفخر والعتزاز 
واأن  الأوف�����ي�����اء  واأب���ن���ائ���ه  ب���ال���وط���ن 
للقادة  والوفاء  العهد  على  نحافظ 

�شهداء  وعطاء  بت�شحيات  وعرفان 
امل�شلحة  قواتنا  من  الأب���رار  الوطن 
واإكبار  اإج���ال  وقفة  ال��ي��وم  نقف   ..
�شحوا  ال����ذي����ن  ال����وط����ن  ل�������ش���ه���داء 
حيا�شه  ع����ن  دف����اع����ا  ب�����اأرواح�����ه�����م 
وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  معاهدين 
راأ�شهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

•• ال�سارقة -وام:

�شلطان  �شلطان بن حممد بن  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة اأن يوم 
ال�شهيد ميثل يوما جديدا يف تاريخنا للوفاء من 
الذين قدموا  ال��ررة  املخل�شني  لأبنائه  الوطن 
اأجمل �شرية له عنوانها الوفاء والت�شحية. وقال 
- يف كلمة عر جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم 
ال�شهيد - �شيظل الوطن يحفظ هذه الت�شحية 
�شتبقى  فيما   .. ت��ق��دي��ر  ح��ق  وي��ق��دره��ا  النبيلة 
الت�شحيات درو�شا ت�شتلهم منها الأجيال العظات 
مكت�شباته  وحماية  عنه  وال��ذود  الوطن  حب  يف 
ومقدراته. وفيما يلي كلمة �شمو ال�شيخ �شلطان 
بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب 
دولة  “حتتفي  املنا�شبة:  ب��ه��ذه  ال�شارقة  ح��اك��م 
ال�شهيد  ي��وم  بذكرى  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ونعر   .. نوفمر  م��ن  الثاثني  ي�شادف  ال��ذي 

 .. رايته  اإع��اء  �شبيل  الوطن يف  اأبناء هذا  اعتزازنا وفخرنا مبا قدمه  عن 
م�شطرين يف تاريخ املجد اأروع �شور الت�شحية والفداء يف �شبيل رفعة الوطن 
ليبقى علمه �شاخما ي�شهد مبكارمهم واجنازاتهم. يف يوم ال�شهيد .. ن�شرجع 
اأح�شان هذا  تربوا يف  العطاء..  الأب��رار يف خمتلف ميادين  �شهدائنا  ذكرى 

وحب  بحبه  وت�شربوا  فيه  وت��رع��رع��وا  ال��وط��ن 
يف  لاإن�شانية  ور�شالته  مببادئه  واآم��ن��وا  اأه��ل��ه 
الدفاع عن احلق والدين ون�شرة املظلوم واإغاثة 
امللهوف فنذروا اأنف�شهم خلدمة الوطن وحتقيق 
وعزته  رف��ع��ت��ه  �شبيل  يف  وا���ش��ت�����ش��ه��دوا  ر���ش��ال��ت��ه 
وكرامته ودفاعا عن احلق و�شتبقى ت�شحياتهم 
العظات  القادمة  الأجيال  منها  ت�شتلهم  درو���س 
وال��ذود عنه وحماية مكت�شباته  الوطن  يف حب 
جديدا  يوما  ميثل  ال�شهيد  يوم  اإن  ومقدراته. 
يف تاريخنا للوفاء من الوطن لأبنائه املخل�شني 
عنوانها  له،  �شرية  اأجمل  الذين قدموا  ال��ررة 
الوفاء والت�شحية من اأجل الوطن وبذل الغايل 
والنفي�س من اأجل جمتمعهم الذي عا�شوا فيه 
ومن اأجل م�شتقبله يحدوهم الأمل يف اأن يكون 

الوطن اأجمل الأوطان وبادهم اأعز البلدان.
و�شيظل  ب�شهدائه  ال��وط��ن  يحتفي  ال��ي��وم  ه��ذا 
الوطن يحفظ هذه الت�شحية النبيلة ويقدرها 
الأعمال  اأ���ش��رف  وع��زه  الوطن  رفعة  �شبيل  يف  النف�س  ب��ذل  واأن  تقدير  حق 
ي�شكنهم  واأن  ال��وط��ن  �شهداء  يتقبل  اأن  القدير  العلي  اهلل  ن�شاأل  واأج��ل��ه��ا. 
ف�شيح جناته وينزل ال�شكينة على قلوب ذويهم ويدمي على الإم��ارات اأمنها 

وا�شتقرارها«.

اإىل  وال��وف��اء لهذا الوطن. با �شك .. ف��اإن وق��وف دول��ة الإم���ارات جنباً 
ال�شقيقة واحلليفة يف عا�شفة احل��زم خلري دليل على  ال��دول  جنب مع 
املغفور له  انتهاج خطى  الإم��ارات احلكيمة على  الكبري لقيادة  احلر�س 
“ يف طريق الوحدة  ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
والرابط بني الإخوة والأ�شقاء وال�شعي احلثيث للحفاظ على مكت�شبات 
الوطن واإعاء رايته اإمياناً منها باأن النه��ج وا�شح ي�شتدل باعت�شام املبداأ 

وقوة العزمية.
و�شيبقى “ يوم ال�شهيد “ الإماراتي هو يوم للفخر والتمجيد والتبجيل 
باأ�شماء ال�شهداء اخلالدة عر الزمان والنور الذي ي�شيء لأبناء الإمارات 
العزة والبطولت وي�شتكمل م�شرية الحت��اد بخطى ثابتة  ال��ررة دروب 
اأن  �شبيل  وال�����ش��رف يف  امل��ج��د  �شاحات  م��ن ق�ش�س يف  ت��رك��وه  متينة مب��ا 
تظل راية دولة الإمارات يف املعايل خفاقة على اأكف ت�شحياتهم اخلالدة 

يرويها التاريخ وت�شتذكرها الأجيال القادمة«.

•• الفجرية-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
الذي ي�شيُء  والنور  30 من نوفمر يوم للفخر  ال�  اأن  الفجرية  حاكم 
التاريخ  التي يرويها  وال��ب��ط��ولت  ال��ع��زة  ال���ررة دروب  الإم����ارات  لأب��ن��اء 

وت�شتذكرها الأجيال.
وقال �شموه - يف كلمة عر جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي 
يوافق اليوم- اإن �شهداء الإمارات اأو�شحوا للعامل اأجمع ما حتمله نفو�شهم 

الوفية من قيم النبل والإن�شانية والنتماء والوفاء لهذا الوطن.
ال�شرقي ع�شو  بن حممد  ال�شيخ حمد  ال�شمو  كلمة �شاحب  يلي  وفيما 
30 من  يوم  اإق��رار  “اإن  املنا�شبة:  بهذه  الفجرية  الأعلى حاكم  املجل�س 
نوفمر من كل عام يوماً لل�شهيد يف دولة الإمارات منا�شبة جليلة وذكرى 
اأرواحهم  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  ال�شهداء  الإم����ارات  اأب��ط��ال  فيها  منجد  عظيمة 

اإخوانهم يف  اإىل جانب  وال��وق��وف  احل��ق،  كلمة  اإع��اء  �شبيل  رخي�شًة يف 
الذود عن الأر�س و�شون العر�س.

اإن دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم احلكام ت�شعى اإىل 
تاأ�شيل قيم الإن�شانية والعطاء يف نفو�س اأبنائها وبذل الغايل والنفي�س 
ودح�س  والقومية  ال��واج��ب  ن��داء  وتلبية  اأ�شحابها  اإىل  ال�شرعية  ل��رد 
اأبنائها  اأرواح  الإره��اب وحماربة الباطل.. ول متلك الإم��ارات اأغلى من 
املعهودة  بب�شالتهم  ال��ط��اه��رة  وبدمائهم  بت�شحياتهم  ���ش��ط��روا  ال��ذي��ن 
للعامل  اأو���ش��ح��وا  حيث  الإن�شانية  معاين  اأ�شمى  امل��ي��دان  يف  و�شجاعتهم 
والنتماء  والإن�شانية  النبل  قيم  من  الوفية  نفو�شهم  حتمله  ما  اأجمع 

حاكم �لفجرية : بطوالت �أبنائنا يرويها �لتاريخ وت�ضتذكرها �الأجيال

�ضندوق �أبوظبي للتنمية يحتفل باليوم �لوطني �لـ 46 للدولة
•• اأبوظبي -وام:

والأربعني  ال�شاد�س  الوطني  باليوم  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  احتفل 
ال�شندوق  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  بح�شور  للدولة 
الوطني  بال�شام  بداأ  الذي  احلفل  ت�شمن  واملوظفون.  العليا  والإدارة 
للدولة تقدمي عرو�س فنية وم�شابقات تراثية و�شعبية وق�شائد �شعرية 
جت�شد روح الحتاد وحتكي روؤية موؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد 
الإمارات  حكام  املوؤ�ش�شني  والآب���اء  اهلل”  “رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
يف  الإم���ارات  ت�شهدها  التي  والزده���ار  التقدم  وم�شرية  الوطن  بناء  يف 
خمتلف امل��ج��الت يف ظ��ل ال��ق��ي��ادة احلكيمة ل��ل��دول��ة. ورف���ع م��دي��ر عام 
اإىل  التريكات  التهاين وخال�س  اآيات  اأ�شمي  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
“حفظه اهلل” و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اع�شاء املجل�س العلى 
 .. للدولة  والأرب��ع��ني  ال�شاد�س  الوطني  اليوم  الإم���ارات مبنا�شبة  حكام 
موؤكداً اأن هذه املنا�شبة الغالية لها مكانة خا�شة عند كل مواطن ومقيم 
على هذه الأر�س الطيبة داعياً اهلل اأن يحفظ احتاد دولة الإمارات واأن 
حافظت  لقد  وق��ال  ال����دوام.  على  مرفوعة  خفاقة  ال��وط��ن  راي��ة  يبقي 
دولة الإمارات يف ظل الحتاد على وترية منو ثابتة مرتكزًة على اأ�ش�س 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املوؤ�ش�س  الوالد  اأر�شى دعائمها  �شلبة 

رحمه اهلل واإخوانه املوؤ�ش�شون الأوائل و�شار على نهجهم اأ�شحاب ال�شمو 
حكام الإمارات. واأ�شاف اأن املوؤ�شرات ال�شتثنائية املتقدمة التي حققتها 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  على  وملمو�س  وا�شح  دليل  ال�شعد  كافة  على  الدولة 

واحلكمة التي حتلت بها قيادتنا الر�شيدة .
احلثيثة  واملتابعة  التوجيهات  بف�شل  ا�شتطاعت  ال��دول��ة  اأن  مو�شحاً 
ت�شهده  ملا  املتقدمة  ال��دول  م�شاف  اإىل  ت�شل  اأن  الر�شيدة  القيادة  من 
وال�شياحة  والقت�شاد  وال�شحة  التعليم  جمالت  يف  �شاملة  نه�شة  من 
املرموقة  ال�شمعة  جانب  اإىل  املت�شارعة  العمرانية  والنه�شة  والتجارة 

التي باتت حتظى بها على م�شتوى عاملي.
واأو�شح اأن �شندوق اأبوظبي للتنمية واكب م�شرية الحتاد املباركة التي 
امتدت طوال اأكر من اأربعة عقود ون�شف من الزمان تخللها حتقيق 

العديد من الإجنازات واملكت�شبات التي �شاهمت بر�شيخ املكانة املرموقة 
العاملي  ال�شعيد  التنموي على  العمل  الدولة يف جمال  بها  التي تتمتع 
الإمنائية  امل�شاعدات  جم��ال  يف  عاملياً  الأوىل  امل��رات��ب  دولتنا  احتلت  اإذ 

والإن�شانية الأمر الذي عزز من مكانتها الريادية يف هذا املجال.
وت�شمن الحتفال �شل�شلة من الفعاليات والأن�شطة الراثية بالتعاون 
مع عدد من املوؤ�ش�شات الوطنية املختلفة مثل جمموعة بريد الإمارات 
الإن�شانية  ل��اأع��م��ال  زاي���د  ب��ن  خليفة  وموؤ�ش�شة  ال��وط��ن��ي  والأر���ش��ي��ف 
ومدار�س الإم��ارات الوطنية ون��ادي ت��راث الإم��ارات ودار زاي��د للرعاية 
الأ�شرية. كما قدمت مو�شيقى �شرطة اأبوظبي و اإدارة املرا�شم والعاقات 
العامة القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي فقرة ا�شتعرا�شية نالت اإعجاب 

امل�شاركني.

حاكم �أم �لقيوين: �أبناوؤنا مثال لالنتماء �لوطنيحاكم ر�أ�س �خليمة : �أ�ضماء �ضهد�ئنا �أو�ضمة على �ل�ضدور

ويل عهد �ل�ضارقة: ت�ضحيات �ل�ضهد�ء درو�س ت�ضتلهما �الأجيال
•• دبي-وام:

را�شد  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  اأك��د �شمو 
هو  ال�شهيد  ي��وم  اأن  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 
ال��وف��اء اإىل  ل��ن��وؤدي حتية  ي��وم نقف فيه جميعا 
والبطولة  ال��رج��ول��ة  اأه���ل  ال��وف��اء ونحيي  اأه���ل 
الذين  �شهداءنا  نفي  اأن  ال�شعب  من  ك��ان  واإن 
حفروا ا�شم الوطن يف �شماء العزة حقهم. وقال 
 “ مبنا�شبة  الوطن  درع  جملة  عر  كلمة  يف   -
ج�شدوا  الأبطال  �شهداءنا  اإن   - ال�شهيد”  يوم 
اأن  فا�شتحقوا  والوفاء  الت�شحية  اأ�شمى معاين 
نخلد ذكراهم واأن ن�شتلهم ت�شحياتهم من اأجل 
موا�شلة العمل لإعاء �شاأن الوطن لتظل رايته 

ترفرف عاليا.
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي بهذه 
اليوم ذكرى �شهداء �شطروا  املنا�شبة :” نحيي 

وعزتنا  فخرنا  راي��ة  فرفعوا  و�شعبنا  وطننا  جمد  وت�شحياتهم  بدمائهم 
عاليا لرفرف يف �شماء احلق هوؤلء الذين واإن غابوا عنا ج�شدا اإل اأنهم 
يحيون بيننا ب�شريتهم العطرة التي تروي ق�شة بطولة وب�شالة فاأ�شبحوا 

اأو�شمة فخر على جبني الوطن.
يف يوم ال�شهيد نقف جميعا لنوؤدي حتية الوفاء اإىل اأهل الوفاء نحيي اأهل 
الرجولة والبطولة واإن كان من ال�شعب اأن نفي �شهداءنا الذين حفروا ا�شم 
الوطن يف �شماء العزة حقهم فكل اجلمل والعبارات والفعاليات متوا�شعة 
حني نحاول اأن ن�شف اأو نكرم بها اأبطال قدموا اأرواحهم هدية للوطن.. 
اأبطال ج�شدوا اأ�شمى معاين الت�شحية والوفاء فا�شتحقوا اأن نخلد ذكراهم 

موا�شلة  اأج���ل  م��ن  ت�شحياتهم  ن�شتلهم  واأن 
العمل لإعاء �شاأن الوطن لتظل رايته ترفرف 
الإمارات  �شهداء  واأبناوؤنا  اإخوتنا  اإنهم  عاليا.. 

الذين �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.
يف هذا اليوم جندد العهد قيادة و�شعبا على اأن 
اأرواحهم  نن�شى  واأل  �شهدائنا  م�شرية  نوا�شل 
ال��ط��اه��رة ال��ت��ي ق��دم��وه��ا م��ن اأج���ل اأن يعي�س 
كل فرد يف الإم��ارات باأمن واأم��ان. وكما نحيي 
معانيهما  باأ�شمى  والعطاء  الت�شحية  ذك��رى 
الذين  ال�شهداء  واآب���اء  باأمهات  اأي�شا  نحتفي 
ارتقوا بت�شحيات اأبنائهم معرين عن عظيم 
ف��خ��ره��م ب��ال�����ش��ه��ادة م��ن اأج���ل ك��رام��ة الوطن 
الذين  ال�����ش��ه��داء  وب��ن��ات  ب��اأب��ن��اء  نحتفي  ك��م��ا 
�شيوا�شلون درب العزة بروؤو�س عالية مرفوعة 
الإم��ارات ونحيي  اأبطال  اأبناء  باأنهم  فخورين 
�شهادات  و���ش��ع��وا  ال��ذي��ن  واأ���ش��ره��م  عائاتهم 
اأقربائهم ني�شانا على �شدورهم موؤكدين اأن ل 
�شيء على وجه الأر�س ميكن اأن يرد اجلميل للوطن واأن كل �شاب اإماراتي 

م�شتعد للدفاع عن احلق يف كل مكان وزمان.
البوا�شل  وجنودنا  �شباطنا  اإىل  اأي�شا  نتوجه  اأن  ي�شعدنا  املنا�شبة  وبهذه 
الذين يحملون اأرواحهم الغالية على اأكفهم من اأجل اإحقاق العدل لنقول 
لهم اأنتم فخرنا وعزنا اأنتم ح�شن الإمارات الذي يحمي عزتها وكرامتها 

وهم ح�شانتها احلقيقية وهم خري قدوة لل�شباب والأجيال القادمة.
الأب���رار  �شهدائنا  وق�ش�س  ت�شحيات  ا���ش��ت��ع��ادة  ي��وم  وك��ل  ال��ي��وم  لنوا�شل 
ق�ش�س مل تختف يوما من ذاكرتنا احلا�شرة ولن تختفي اأبدا من ذاكرتنا 

امل�شتقبلية يعي�شون بيننا بالذكرى وعند ربهم اأحياء يرزقون ».

حمد�ن بن حممد: �ضهد�وؤنا �أو�ضمة فخر على جبني �لوطن

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9690  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الطرفانة لتنظيف و�شيانة املباين ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حم��م��د ادري�����س ك��ال��و ���ش��اردي��ر ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )38400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176787698AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   1000(
بالقاعة  ال�شاعة 08.30 �س  املوافق 2017/12/11  الثنني  يوم  لها جل�شة  وحددت 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5178  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الكروميكانيكية  1-ن�شامي   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبدالرحمن  املدعي /خالد  ان  مبا 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )20351 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE173670813MB:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.2 جل�شة يوم الثنني املوافق 2017/12/11 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5776  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�شاه حممود للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد امان اهلل ايوب خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )28422 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)800 درهم( 
لها  وح��ددت    AE171162788MB:ال�شكوى رق��م  وامل�شاريف  وبالر�شوم 
 ch1.A.5 جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
بان  علما   ، الأق��ل  اأي��ام على  بثاثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  مذكرات 

الدعوى جددت من ال�شطب .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9126  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �شرنث  1-�شوبر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عامر حمزة  /�شهباز  املدعي  ان  القامة مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )11080 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
وحددت    MB177078599AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
لها جل�شة يوم الحد املوافق 2017/12/24 ال�شاعة 08.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية- وام:

حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
30 من  ال����  اأن  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ال�����ش��رق��ي ويل 
ن��وف��م��ر ي����وم ل��ت��ك��رمي م�����ش��ت��ح��ق ل��ك��ل �شهداء 
ال���ذي���ن وق���ف���وا جم��اب��ه��ني الظام  الإم��������ارات 
التي  امل�شيئة  بالرموز  احتفاء  وه��و  واخل���راب 
دخ��ل��ت امل���ي���دان ب��ب�����ش��ال��ة ل��ي��ك��ون ال����درب �شالكاً 

بالأمن والنماء �شاطعاً باحلق والنور.
وق��ال �شموه - يف كلمة عر جملة درع الوطن 
مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي يوافق اليوم- يحق 
اأ�شماء �شهدائنا بحروف من ذهب  لنا اأن نكتب 
على  ون��ردده��ا  وامل��ف��اخ��ر  الت�شحيات  �شجل  يف 
�شدر  على  حمفورة  ماآثرهم  لتظل  م�شمع  كل 
حممد  ال�شيخ  �شمو  كلمة  يلي  وفيما  التاريخ. 
بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
عظيم  ي��وم  ال�شهيد  ي��وم  “اإن  املنا�شبة:  ب��ه��ذه 

ل�شتذكار معاين الت�شحية والوفاء والوطنية اخلالدة التي خطها �شهداء 
الإمارات بدمائهم الزكية و�شهدت على بطولتهم يف ميادين العز دفاعاً عن 
الوطن وجندة املنكوب. اإن اأبناء الإمارات الذين هبوا ملبني واجب الوطن 
مببادئ  ومت�شكوا  لاأر�س  ال��ولء  قيم  كل  متثلوا  الر�شيدة  القيادة  ون��داء 
الإن�شانية احلقة فكانت اأرواحهم التي فا�شت يف �شبيل احلق منارات يهتدى 

•• عجمان -وام:

النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�����ش��ي��خ  �شمو  اأك���د 
لل�شهيد  ي��وم  تخ�شي�س  اإن  عجمان  عهد  ويل 
يف ال��ث��اث��ني م��ن �شهر ن��وف��م��ر م��ن ك��ل عام 
تاريخه  يف  نا�شعة  و�شفحة  للوطن  ي��وم  ه��و 
وه��و ي��وم ع��ز وف��خ��ر وت��وث��ي��ق ل��ذك��رى اأبنائنا 
راية  لتظل  اأرواح��ه��م  وه��ب��وا  ال��ذي��ن  ال�شهداء 
يف   - �شموه  واأع���رب  خفاقة.  عالية  الإم����ارات 
“يوم  مبنا�شبة  الوطن  درع  جملة  عر  كلمة 
باأبنائها  الإم�������ارات  ف��خ��ر  ع���ن   - ال�شهيد” 
ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن ���ش��ط��روا اأ���ش��م��اءه��م كاأبطال 
بثبات  ال���واج���ب  ن����داء  بتلبيتهم  ال��ت��اري��خ  يف 
الرجال واإميان الواثقني حيث قدموا دماءهم 
ذلك  �شبيل  ال��ط��اه��رة يف  ون��ف��و���ش��ه��م  ال��زك��ي��ة 
وخ��ل��دوا اأ���ش��م��اءه��م ب��اأح��رف م��ن ن���ور. وفيما 
حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  كلمة  ن�س  يلي 

النعيمي ويل عهد عجمان بهذه املنا�شبة : “اإن 
تخ�شي�س يوم لل�شهيد يف الثاثني من �شهر نوفمر من كل عام حتتفل 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء  بال�شهداء  بادنا  فيه 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” هو يوم للوطن و�شفحة 
ال�شهداء  اأبنائنا  لذكرى  وتوثيق  وفخر  عز  يوم  وهو  تاريخه  يف  نا�شعة 
الذين وهبوا اأرواحهم لتظل راية دولة الإم��ارات العربية املتحدة عالية 
خفاقة وهم يوؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه 
ال�شهداء  تخليد  اأن  كما  كافة  والإن�شانية  والع�شكرية  املدنية  امليادين  يف 
باإن�شاء الن�شب التذكاري هو اأب�شط ما تقدمه الإمارات ل�شهدائنا الأبرار 
وفاء وعرفانا وتخليدا لذكراهم .. وهو ر�شالة لل�شعب وللعامل اأجمع اأن 
اأبنائنا غالية نفخر ونعتز بهم وبت�شحياتهم وبطولتهم  اأرواح ونفو�س 
الإم��ارات كي يحذو حذوهم وي�شهموا مع  القدوة والنموذج لأبناء  وهم 

اإخوانهم البوا�شل يف رفع راية الوطن عالية خفاقة .
اإن الإمارات تفخر باأبنائها ال�شهداء الذين �شطروا اأ�شماءهم كاأبطال يف 
التاريخ العربي وال�شامي بتلبيتهم نداء الواجب بثبات الرجال واإميان 
الواثقني حيث قدموا دماءهم الزكية ونفو�شهم الطاهرة يف �شبيل ذلك 

وخلدوا اأ�شماءهم باأحرف من نور.
قوات  م��ع  م�شاركتهم  خ��ال  �شالت  التي  الزكية  ال�شهداء  ه���وؤلء  دم��اء   
التحالف العربي الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة للوقوف 

•• راأ�س اخليمة-وام: 

ب��ن �شقر  ���ش��ع��ود  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  �شمو  اأك���د 
التاريخ  اأن  اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
�شهدائنا يف  اأ���ش��م��اء  �شجل  وال��ع��رب��ي  الإم��ارات��ي 
ر���ش��م��وا بدمائهم  ال��ن��ا���ش��ع��ة لأن��ه��م  ���ش��ف��ح��ات��ه 
خ��ارط��ة ال��ع��زة والإب����اء ومت��ي��زوا بعطائهم من 
اأج���ل ن�����ش��رة احل���ق وال��ك��رام��ة وم���ن اأج���ل يظل 

جبني الإمارات مرفوعاً باعتزاز وفخر.
وق��ال �شموه - يف كلمة عر جملة درع الوطن 
اإن  ال��ي��وم-  يوافق  ال��ذي  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة 
�شوراً  وقدموا  رائعة  بطولت  �شجلوا  ال�شهداء 
للفداء ومنوذجاً وا�شحاً لتعا�شد ابن الإمارات 
اأن  اأج��ل  م��ن  ال��ف��داء  قيادته ولقدرته على  م��ع 
يظل الوطن واحة لاأمن والأم��ان. وفيما يلي 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  كلمة 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة بهذه املنا�شبة: 

العربية  الإم���ارات  “يف الثاثني من نوفمر من كل ع��ام .. حتتفل دول��ة 
املتحدة بيوم ال�شهيد .. ول�شك يف اأن هذا الحتفال يج�شد معاين الوفاء 
الوطن ويف  ال��ذود عن  �شبيل  اأرواحهم يف  الذين قدموا  الأب��رار  ل�شهدائنا 

�شبيل اأن يبقى علم الإمارات خفاقاً يف �شمائها.

•• اأم القيوين-وام:

اأن �شهداء الوطن �شربوا  اأم القيوين  اأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد 
مثال يف العزم والوفاء والت�شحيات لتبقى راية العزة والفخر والعتزاز عالية.

وفيما يلي ن�س الكلمة التي وجهها �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعا ويل عهد اأم القيوين 
مبنا�شبة “يوم ال�شهيد “ عر جملة “درع الوطن “: “يف اأيام الفخر والعتزاز ومبنا�شبة اإعان 
الإحتاد يتج�شد العطاء بالت�شحيات وتعلو الهامات عاليا وميتزج الفخر بالولء وترتفع الأكف 
للباري - عز وجل - اأن ي�شمل �شهداء الوطن بعفوه ومغفرته بقدر عطائهم وولئهم وت�شحياتهم 
لوطنهم و�شدق عهدهم فهم فئة اآمنت وبذلت كل جهودها و�شاهمت بخريها وعطائها يف بناء 
الوطن  واأم��ن  املكت�شبات  اأم��ان��ة احلفاظ على  ب��اأن حتمل  الإم���ارات وع��اه��دت اهلل وقيادتها  دول��ة 
وواجب الدفاع عنه على اأكتافها واأن ت�شرب مثال طيبا يف العزم والوفاء والت�شحيات لتبقى راية 

العزة والفخر والعتزاز عالية.
ولأبنائهم  البطولت  ماحم  �شطروا  الذين  الأب���رار  ل�شهدائنا  واع��ت��زاز  وتقدير  اإج��ال  حتية 
وزوجاتهم ولأمهات ال�شهداء واآبائهم وكل عزيز لديهم مت�شرعني هلل عز وجل اأن يتقبلهم مع 

ال�شهداء وال�شديقني وح�شن اأولئك رفيقا ».

بها وخري قدوة لكل حمب لوطنه وغيور على 
الأوطان ومكت�شباتها واجب  .. فحماية  اأر�شه 
ي�شتلزم النهو�س بالعزمية والوطنية وتاأ�شيل 
من   30 ي��وم  اإن  ل��اأر���س.  احلقيقي  النتماء 
ل��ك��ل �شهداء  ت���ك���رمي م�����ش��ت��ح��ق  ن��وف��م��ر ه���و 
الإم��������ارات ال���ذي���ن وق���ف���وا جم��اب��ه��ني الظام 
واخلراب.. وهو احتفاء بالرموز امل�شيئة التي 
�شالكا  ال����درب  ل��ي��ك��ون  بب�شالة  امل��ي��دان  دخ��ل��ت 
فبذلوا  والنور  باحلق  �شاطعاً  والنماء  بالأمن 
لذلك اأ�شمى ما ميلكون وهو الروح ولهذا حق 
لنا اليوم اأن نكتب اأ�شماءهم بحروف من ذهب 
على  ون��ردده��ا  وامل��ف��اخ��ر  الت�شحيات  �شجل  يف 
كل م�شمع لتظل ماآثرهم حمفورة على �شدر 
التاريخ ويظل اأبناوؤهم من بعدهم مداداً لهم. 
لقد اأثبتت دولة الإمارات للعامل اأجمع مت�شك 
اأبنائها بقيم الحتاد وروؤية املوؤ�ش�شني له التي 
فخورة  فجادت  والوطنية  الوحدة  على  قامت 
ب�شهدائها من كل بقعة يف اأر�س الإمارات .. فاأعطت بذلك �شورة حقيقية 
الإمارات  اأب��ن��اء  عليها  ن�شاأ  التي  الوحدوية  وامل��ب��ادئ  الأ�شيلة  املعاين  عن 
ور�شختها يف اأرواحهم القيادة احلكيمة منذ قيام الحتاد .. فاأ�شبح ال�شغري 
قبل الكبري يج�شد اأجمل ما قد تعنيه الوطنية والفداء يف �شبيل اأن تبقى 

راية الحتاد خفاقة مرفوعة ل ي�شتهان بها قدرا ومنزلة بني الأمم«.

هي  اليمن  يف  ال�شرعية  احلكومة  جانب  اإىل 
للوفاء  احلقيقي  املعنى  متثل  ط��اه��رة  دم���اء 
الأ�شقاء  اخل��ل��ي��ج��ي��ة وجن����دة  الأخ�����وة  مل��ب��ادئ 
يظل  و�شوف  والكرامة  للحرية  عنوانا  وتعد 
الوطن  حب  معنى  يج�شدون  الإم���ارات  اأبناء 
ويعلون من قيمة المن والمان وال�شتقرار 

وغوث املظلوم .
الر�شمي  املوقف  ذلك  اأب��دا  مب�شتغرب  ولي�س 
وال�شعبي املن�شجم واملتناغم والتاحم املهيب 
املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  ب��ني 
واملواطنني وذوي ال�شهداء حيث تفاعلت دولة 
الإمارات بكل م�شتوياتها الر�شمية وال�شعبية 
م��ن جديد  لتعطي  الكبري  احل���دث  ه��ذا  م��ع 
احل�شارية  الوطنية  الدولة  لأمن��وذج  �شورة 
والتي تدرك جيدا اأن قيمة الوطن من قيمة 
اأبنائه واأن تكرمي �شهداء الوطن بهذا ال�شكل 
اأبرز املهام ال�شامية التي  والهتمام بهم اأحد 
الإماراتي  ال�شعب  ويتمثلها  ال��دول��ة  بها  تقوم 
باأطيافه وفئاته كافة والذي اأثبت مرة اأخرى اأنه على م�شتوى امل�شوؤولية 
نف�شها  على  اآل��ت  التي  احلكيمة  قيادته  خلف  بوقوفه  العالية  الوطنية 
اأن ت�شارك يف العمل اخلليجي العربي امل�شرك لإعادة ال�شرعية اىل  اإل 

اليمن.
اأبنائنا وبناتنا وهم ي�شربون اأروع الأمثلة يف حب  اإننا موؤمنون بوطنية 
الوطن وال�شتعداد لتلبية ندائه والدفاع عنه بكل غال ونفي�س من خال 
و  امل�شلحة  للقوات  دعما  الوطنية  باخلدمة  لالتحاق  الكبري  التدافع 

احلفاظ على ا�شتقرار الوطن ومكت�شباته التنموية.
يف يوم ال�شهيد نقول لأخوتنا ولأبنائنا يف �شاحات القتال وميادين الواجب 
اأنف�شكم للموت  باأعمال جليلة وكبرية وعظيمة تعر�شون  اإنكم تقومون 
التعب  اأم��ن ورخ��اء وتواجهون  اإخوانكم يف  اأن يعي�س  اأج��ل  وللخطر من 
وامل�شاق من اأجل اأن يعي�س اإخوانكم يف راحة واأمن واطمئنان وتفارقون 
الزوجات والأولد والأهل من اأجل اأن ينعم اإخوانكم بعي�شة طيبة ن�شاأل 

اهلل لكم الن�شرة والتاأييد والثبات.
ختاما: �شيظل الثاثون من نوفمر من كل عام �شعلة يهتدي به اأبناء 
الوطن يف دربهم البطويل ورحم اهلل �شهداءنا الأبرار واأ�شكنهم الفردو�س 
الأعلى وجزى اأهلهم وذويهم خريا وجعل دولة الإمارات العربية املتحدة 

مدر�شة يف حب الوطن �شدد اهلل خطاكم وحفظ وطننا من كل �شوء ».

يوماً  تخ�ش�س  عندما  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  اإن 
وراء  من  تعني  فاإنها  ال�شهيد  بيوم  لاحتفال 
الذين  الأب��ط��ال  ال��رج��ال  �شنيع  تقدير  ذل��ك 
جاهزة  �شوراً  وقدموا  رائعة  بطولت  �شجلوا 
ل��ل��ف��داء ومن���وذج���اً وا���ش��ح��اً ع���ن ت��ع��ا���ش��د ابن 
الفداء  وع��ن قدرته على  الإم���ارات مع قيادته 
والنفي�س من  بالغايل  و�شخائه  لوطنه  وع�شق 
اأن يظل واحة  اأج��ل  اأج��ل عزته وكرامته وم��ن 
اأعدائه.  لاأمن والأم��ان ودرع��اً �شلداً يف وجه 
اأ�شماء  والعربي  الإم��ارات��ي  التاريخ  �شجل  لقد 
هوؤلء  لأن  ال��ن��ا���ش��ع��ة  �شفحاته  يف  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
ر�شموا بدمائهم خارطة العزة والإباء ومتيزوا 
بعطائهم من اأجل ن�شرة احلق والكرامة ومن 
باعتزاز  م��رف��وع��اً  الإم�����ارات  جبني  يظل  اأج���ل 
منا�شبة  ال�شهيد  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اإن  وف��خ��ر. 
للتعبري عن افتخارنا ب�شهدائنا الذين ج�شدوا 
با�شت�شهادهم معاين كثرية .. ولهذا فاإن تثمني 
دور هوؤلء الأبطال يف احلفاظ على اأمن واأمان الوطن وعلى كرامته الغالية 

يغدو واجباً وطنياً .
وندعو اهلل عز وجل اأن يرحم �شهداءنا الأبرار واأن يزيد قواتنا امل�شلحة قوة 

واأن ميتع دولة الإمارات الغالية مبعاين احل�شارة والزدهار«.

�ضرطة عجمان تطلق دورية »�حلار�س « �لبحرية جمعية �ملحامني حتتفل باليوم �لوطني �لـ 46
يف منطقة اخلور والتي تكر فيها حركة ال�شفن، كون هذه الدورية جمهزة 
بجهاز رادار واأجهزة ماحة وتتبع حلركة ال�شفن، تعزيزا للتدخل ال�شريع 
يف حالت حوادث الدراجات املائية، وباغات املفقودين يف امل�شطحات املائية. 
وقام �شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي بجولة جتريبية على 
من دورية “ احلار�س” البحرية يف خور عجمان برفقة عدد من ال�شباط، 
م�شيدا  بها،  متتاز  التي  واخل�شائ�س  “احلار�س”  دوري���ة  مهام  لتجربة 
بجهود القائمني على جتهيزه وادارة مهامه. ح�شر حفل التد�شني العقيد 
اأحمد اإبراهيم الغما�شي رئي�س مكتب ويل العهد، والعقيد عبد اهلل �شيف 
املطرو�شي مدير اإدارة العمليات ال�شرطية بالإنابة، والعقيد حممد �شيبان 
�شويدان مدير مكتب القائد العام، واملقدم علي جر ال�شام�شي مدير اإدارة 

مراكز ال�شرطة ال�شاملة، وعدد من ال�شباط ب�شرطة عجمان.

•• عجمان-وام: 

�شرطة  عام  قائد  النعيمي  عبداهلل  بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  اأطلق 
احتفالت  م��ع  تزامنا  عجمان  خ��ور  يف  البحرية  احل��ار���س  دوري���ة  عجمان 
الدولة باليوم الوطني 46، بح�شور العميد عمر حممد ال�شام�شي مدير 
ال�شادة  م��ن  وع��دد  عجمان  ب�شرطة  امل�شاندة  واخل��دم��ات  امل���ورد  اإدارة  ع��ام 
الهادفة  ال�شراتيجية  لاأهداف  حتقيقا  وذل��ك  عجمان،  �شرطة  �شباط 
اإىل �شمان ال�شتعداد واجلاهزية يف التعامل مع احلوادث البحرية وتعزيز 
دورية  اإط��اق  اإن  �شرطة عجمان  عام  قائد  �شعادة  وقال  املدنية.  ال�شامة 
“حار�س” البحرية جاء انطاقا من حر�س القيادة على �شمان ال�شتعداد 
واجلاهزية للتعامل مع احلوادث البحرية، وتعزيز الأمن وال�شامة املدنية 

احتاد  بناء  يف  املوؤ�ش�شني  الآب��اء  بت�شحيات  ويذكر  والفخر،  العزة  م�شاعر 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل،  ب��اإذن  ل��ه،  املغفور  واأ�ش�شه  ق��واع��ده  اأر���ش��ى 
وقادة الإم��ارات الأوفياء، الذين �شنعوا بف�شل  “طيب اهلل ثراه”،  نهيان، 
روؤيتهم ال�شديدة وطنا يعتلي قمم املجد ويحتل موقع ال�شدارة يف املجالت 
كافة موؤكدا ان ال�شهداء يحظون يف دولة الإمارات بتكرمي خا�س ومكانة ل 

تدانيها مكانة �شواء عند القيادة الر�شيدة اأو ال�شعب الإماراتي .
ورفع ال�شام�شي اأ�شمى اآيات التهاين والتريكات اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات و�شمو اأولياء العهود 

ونواب احلكام و�شعب الإمارات بهذه املنا�شبة العظيمة.

•• ال�سارقة -وام: 

ال�  الوطني  “اليوم  ب�  والقانونيني  للمحامني  الإم���ارات  جمعية  احتفلت 
ال�شاد�س والربعني “ بح�شور املدير العام املحامية عائ�شة را�شد الطنيجي 

واع�شاء جمل�س الإدارة وعدد من منت�شبي اجلمعية.
ال��وط��ن��ي��ة وال��راث��ي��ة اىل جانب  ال��ف��ق��رات  وت�شمن الح��ت��ف��ال ع���ددا م��ن 
م�شابقات متنوعة كما قدمت املحامية اميان الرفاعي جل�شة حوارية حول 
الولء للوطن وقدمت ال�شاعرة هم�شة يون�س عددا من الق�شائد ال�شعرية 
احتفاء بالوطن. وعر املحامي زايد �شعيد ال�شام�شي رئي�س جمل�س الإدارة 
عن عظيم �شعادته بهذه املنا�شبة الغالية العزيزة على قلوب كل اأبناء الوطن 
يجدد   ،46 ال�  الوطني  باليوم  الحتفال  اأن  موؤكدا  اأر�شه،  على  واملقيمني 

عمار �لنعيمي : دماء �ضهد�ئنا عنو�ن �حلرية و�لكر�مةويل عهد �لفجرية : ماآثر �ضهد�ئنا حمفورة يف �ضفحات �لتاريخ

ويل عهد ر�أ�س �خليمة: �ضهد�وؤنا ر�ضمو� بدمائهم خارطة �لعزة و�الإباء

ر��ضد بن �ضعود �ملعال: �ضهد�ء �لوطن مثال يف �لعزم و�لوفاء و�لت�ضحيات

مكتوم بن حممد : �ضهد�وؤنا كتبو� �أروع حكايات �لت�ضحية و�لفد�ء و�لبطولة

عبد�هلل بن �ضامل �لقا�ضمي: �ضهد�وؤنا خري �ل�ضباب .. ولن نن�ضى ت�ضحياتهم

اأو الن��ك�����ش��ار وكي  ت��ع��رف الن��ح��ن��اء 
الأعلى  ه���و  الإم��������ارات  ا����ش���م  ي��ب��ق��ى 
تعتز  ك��دول��ة  الأمم  ب��ني  والأج���م���ل 
ثروتها  واأخ��ريا  اأول  فيها  بالإن�شان 
الأغ��ل��ى والأب��ق��ى وك��وط��ن ه��و منبع 
احل���ب وال��ت��اح��م وال��ت��ع��ا���ش��د الكل 
واأمل  واح��د  قلب  على  يجتمع  فيه 

واحد وا�شم واحد هو.. الإمارات.
يف  �شقطوا  الذين  واأب��ن��اوؤن��ا  اإخواننا 
�شاحات الواجب ر�شموا لنا الطريق 
منيع  وط����ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وط����ن  اإىل 
بعطاء  معطاء  وبناته  اأبنائه  مبنعة 
قابلة  غ��ري  �شيادته  ون�شائه  رج��ال��ه 
نحن  علينا  وبدورنا  فيها  للتفريط 
الإماراتيني اأن نرتقي بفعل ال�شهادة 
الذي  العظيم  الإن�شاين  الفعل  هذا 
فنكون  اآخ����ر  ف��ع��ل  اأي  ي�����ش��اه��ي��ه  ل 
على قدر ت�شحيات �شهدائنا بعملنا 
واإخا�شنا  ووف���ائ���ن���ا  واج���ت���ه���ادن���ا 
اإزاء  م�شوؤوليتنا  وحتملنا  والتزامنا 
وط��ن��ن��ا مب���ا ي��ك��ف��ل رف��ع��ت��ه ومن����اءه 
ل�شهدائنا  ر�شالة  نر�شل  كنا  لو  كما 
نقول لهم فيها : �شكرا ملا قدمتموه 
ونعدكم باأن جنعل �شهادتكم د�شتور 
وطريقا  ع���م���ل  وم���ن���ه���ج  ل���ن���ا  ح���ي���اة 
م��وا���ش��ل��ة م�شرية  ب���ه يف  ن�����ش��ر���ش��د 

وجمتمعهم  واأر����ش���ه���م  ب��ب��ل��ده��م 
واأهلهم.

عام..  كل  اليوم من  بهذا  نحتفي 
ت�شحي������ات  يب�������ادل  وال���وط���ن 
والعهد  والتقدير  بالوفاء  اأبنائه 
ط����ري����ق اخلري  امل�������ش���ي يف  ع���ل���ى 
و  ملجتمعنا  وال���رخ���اء  وال�����ش��ع��ادة 
واعتزازن��������ا  ف��خ��رن��ا  ع��ن  لنعر 
الذين  املعطاء  باأبناء هذا الوطن 
ه�����م اأك�������ر م���ك���ت�������ش���ب���ات ال���وط���ن 

ومقدراته.
نن�شى  ل����ن  ال������وط������ن..  �����ش����ه����داء 

اليوم  هذا  اأن  ونوؤكد  ت�شحياتكم 
حقيقيا  تاأريخا  ميثل  خالد  ي��وم 
ل���ب���ذل���ك���م وحم�����ط�����ة اأخ����������رى يف 
حمط�����ات م�ش���رية وطنن�����ا العزي�ز 
 .. الإجن�����ازات  م��ن  م��زي��د  نح�������و 
قيادتنا  بتوجيهات  م�شر�شدين 
ب�شريتكم  وم��ع��ت��زي��ن  ال��ر���ش��ي��دة 
ماآثركم  وم�شت�شحبني  النبيلة 
املقبلة  لأج��ي��ال��ن��ا  وت�����ش��ح��ي��ات��ك��م 
مبزيد  ق�ش�شكم  ���ش��روي  ال��ت��ي 
لأر�شنا  والن���ت���م���اء  ال��ف��خ��ر  م���ن 

الغالية العزيزة علينا جميعا«.

الت�شحية  ح���ك���اي���ات  اأروع  ك���ت���ب���وا 
ا�شم  ليغر�شوا  وال��ب��ط��ول��ة  وال��ف��داء 
اأر�س  يف  �شامقة  ���ش��ج��رة  الإم������ارات 
ال���ع���زة وال���ك���رام���ة ول���ريف���ع���وا راي���ة 
الفخر يف ميادين ال�شرف مدافعني 
عن العدالة وقد اأخذوا على عاتقهم 
ومكانا  ومعنى  ا�شما  الوطن  �شون 
وتاريخا واإرثا وف�شاء م�شاملا وماذا 
اآمنا ملواطنيه ولكل مقيم على اأر�شه 

الطاهرة.
عن  ي��ت��وان��وا  مل  البوا�شل  ���ش��ه��داوؤن��ا 
�شبيل  يف  الغالية  اأرواح��ه��م  ت��ق��دمي 
اإع��اء كلمة احلق وكي تبقى هامة 
دول��ت��ن��ا م��رف��وع��ة ب�����ش��م��وخ واإب�����اء ل 

بهذه املنا�شبة: “يف الثاثني من 
نوفمر من كل عام .. نقف وقفة 
قدمه  م��ا  لعظيم  وف��خ��ر  اع��ت��زاز 
اأبناء دولة الإمارات  ال�شهداء من 
اأمن  �شبيل  يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وا���ش��ت��ق��رار وع���زة وك��رام��ة ورفعة 
الأر�س التي تربوا عليها وت�شربوا 

منها حب الوطن.
وتقدير  اإج���������ال  وق����ف����ة  ن���ق���ف 
�شباب  خ���رية  م��ن  وه���م  لل�شهداء 
بالرحمة  ل��ه��م  ن��دع��و   .. ال��وط��ن 
مواقفهم  ون�����ش��ت��ذك��ر  وامل���غ���ف���رة 
واأحامهم وطموحاتهم وفخرهم 

•• دبي-وام:

حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
ن��ائ��ب حاكم  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
دبي اأن “ يوم ال�شهيد” هو منا�شبة 
وط����ن����ي����ة ن���ح���ي���ي خ����ال����ه����ا ذك�����رى 
�شهداء الوطن الأب��رار الذين كتبوا 
والفداء  الت�شحية  ح��ك��اي��ات  اأروع 
والبطولة ليغر�شوا ا�شم الإمارات يف 
اأر�س العزة والكرامة ولريفعوا راية 
الفخر يف ميادين ال�شرف مدافعني 
عن العدالة . وقال �شموه - يف كلمة 
مبنا�شبة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة  ع���ر 
�شهداءنا  اإن   - ال�شهيد”  ي���وم   “
ع���ن تقدمي  ي���ت���وان���وا  ال��ب��وا���ش��ل مل 
اإعاء  �شبيل  يف  ال��غ��ال��ي��ة  اأرواح���ه���م 
دولتنا  تبقى هامة  كلمة احلق وكي 
يبقى  وك��ي  واإب����اء  ب�شموخ  م��رف��وع��ة 
والأجمل  الأعلى  هو  الإم���ارات  ا�شم 

بني الأمم.
ال�شيخ  �شمو  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
يوم  “ياأتي   : املنا�شبة  بهذه  مكتوم 
ال�شهيد كمنا�شبة وطنية لها مكانة 
خا�شة يف اأفئدتنا نحيي من خالها 
ذكرى �شهداء الوطن الأبرار الذين 

•• ال�سارقة-وام:

اأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
القا�شمي  ����ش���ل���ط���ان  ب����ن  �����ش����امل 
الوطن  اأن  ال�شارقة  حاكم  نائب 
بالوفاء  اأبنائ������ه  ت�شحيات  يبادل 
امل�شي  ع��ل��ى  وال��ع��ه��د  وال��ت��ق��دي��ر 
وال�شعادة  اخل��ي��������������ر  ط���ري���ق  يف 
الفخر  ع���ن  م���ع���را  وال�����رخ�����اء.. 
الذين  الإم��ارات  باأبناء  والعتزاز 
ه�����م اأك�������ر م���ك���ت�������ش���ب���ات ال���وط���ن 

ومقدراته.
عر  ك���ل���م���ة  يف   - ����ش���م���وه  وق�������ال 
يوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة 
حمطة  ال��ي��وم  ه��ذا  اإن   - ال�شهيد 
اأخرى يف حمطات م�شرية وطننا 
العزيز نحو مزيد من الإجنازات 
قيادتنا  بتوجيهات  م�شر�شدين 
ب�شرية  وم���ع���ت���زي���ن  ال����ر�����ش����ي����دة 

�شهدائنا النبيلة.
ال�شيخ  ���ش��م��و  ك��ل��م��ة  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
�شلطان  ب���ن  ����ش���امل  ب���ن  ع���ب���داهلل 
ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�شمي 

هو  ه��ذا  ال��دائ��م��ة  والنه�شة  ال��ب��ن��اء 
واج��ب��ن��ا جت����اه ���ش��ه��دائ��ن��ا وه����ذا هو 

حقهم علينا.
هوؤلء الرجال الذين اأعادوا تعريف 
م��ع��ن��ى ال�����ش��ج��اع��ة ي���ذك���رون���ن���ا ب���اأن 
الإم��ارات قامت على ق��رار �شجاع .. 
الوحدة وحدة �شعب ووحدة م�شري 
واآم����ال.. وبكتابتهم  غ��اي��ات  ووح���دة 
باإذن  اخلالدين  �شجل  يف  �شهادتهم 
اهلل فاإن �شهداءنا الذين ا�شطفاهم 
ي�����ش��ن��ع��ون جمدا  اهلل لأن���ب���ل غ��اي��ة 
متجددا لوطن ل ير�شى عن املجد 

بديا.
يف ه��ذا ال��ي��وم الأغ���ر ن��وج��ه التحية 
قواتنا  يف  وج����ن����ودن����ا  ل�����ش��ب��اط��ن��ا 
امل�����ش��ل��ح��ة وق��وات��ن��ا الأم��ن��ي��ة الذين 
وجه  خ��ري  على  بواجبهم  ي��ق��وم��ون 
�شاهرين على �شامة الوطن.. كما 
والإكبار  التقدير  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع 
ال��ذي��ن يحملون  ال�����ش��ه��داء  لأه����ايل 
ال�شهادة و�شاما جليا على ال�شدور 

واجلباه.
عا�س وطننا حرا منيعا وعا�س �شعبنا 
اأبيا عايل الهمة والهمم ون�شاأل اهلل 
فيه  مل��ا  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  يلهم  اأن 

خري اأمتنا«.

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4722  تنفيذ عمايل 
�شركة  من  )ف��رع  الكهروميكانيكية  لعمال  احلديريات  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
احل��دي��ري��ات للتكييف وال��ت��ري��د وامل��ق��اولت ال��ع��ام��ة ���س ذ م م( جم��ه��ول حمل 
الدعوى  اأق���ام  عليك  ق��د  ب��رك��ات   التنفيذ/�شعد احمد  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36785( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل مبلغ )2795( درهم ر�شوم 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/878  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ���ش��رك��ة ع��ب��دال��رح��ي��م ن�����ش��ار ال��رف��اع��ي لتجارة 
اخل�����ش��ار وال��ف��واك��ه ذ.م.م  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف / 
حممد �شاقب خان امان اهلل خان  قد ا�شتاأنف/ احلكم ال�شادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2017/5/2  وح��ددت لها جل�شه  رق��م 2016/8262 عمايل جزئي 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2018/1/4 املوافق  اخلمي�س   ي��وم 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

فقدان جواز �شفرت
/برين�شي�س  امل���دع���و  ف��ق��د 
 ، ج���ي�������ش���و����س  دى  دازال 
جواز   - اجلن�شية  الفلبني 
�شفره رقم )7741469(  
ي���ع���ر عليه  ي���رج���ى مم����ن 
ت�شليمه بال�شفارة الفلبينية 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات. 

فقدان جواز �شفرت
ماريلني   / امل���دع���و  ف��ق��د 
الفلبني   ، كانو  �شالمانكا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3665400( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/3067376
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اأخبـار الإمـارات

�ضلطان بن ز�يد : يوم �ل�ضهيد .. يوم �لعز و�لفخر لوطن �خلري

طحنون بن حممد : �ل�ضهد�ء م�ضاعل ت�ضيء دروب �لعزة و�لكر�مة

�ضيف بن ز�يد: �ضهد�ء �الإمار�ت باقون يف وجد�ننا

من�ضور بن ز�يد: �ضهد�وؤنا م�ضاعل نور ت�ضيء �حلا�ضر و�مل�ضتقبل

»�لوطني لالإعالم« و»وز�رة �لثقافة« 
يحتفالن باليوم �لوطني �لـ 46

وال��ع��زم مل��وا���ش��ل��ة امل�����ش��رية وحتقيق 
امل���ب���ادئ ال�����ش��ام��ي��ة ال��ت��ي اآم���ن���وا بها 

وبذلوا اأرواحهم فداء لها.
 - ك��ل��ن��ا  جن��ت��م��ع   .. ال�شهيد  ي���وم  يف 
رج��ال ون�شاء - ك��ب��ارا و���ش��غ��ارا- يف 
واحة ال�شهداء واحة الكرامة وعلى 
كافة  وعر  الوطن  م�شاحة  امتداد 
حتية  معا  ل��ن��وؤدي  وفئاته  �شرائحه 
ح���ب وع���رف���ان ل�����ش��ه��دائ��ن��ا الأب�����رار 
ول��ن��ق��ول ب�����ش��وت واح����د اإن���ن���ا نقف 
وراء  حني  كل  يف  كما  اليوم  جميعا 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  امل�شلحة  للقوات 
حكام الإمارات .. فالت�شحيات التي 
وجمده  ال��وط��ن  لرفعة  بذلتموها 
وان���ت�������ش���ارا ل��ق��ي��م احل�����ق واخل����ري 
وال����ع����دال����ة ت���ذك���رن���ا ع���ل���ى ال������دوام 
بر�شالة الإمارات العليا ر�شالة البيت 
متوحد .. وها نحن ن�شتقبل ذكرى 
والأربعني  ال�شاد�س  الوطني  اليوم 

الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
اليوم،  “كرم  امل��ن��ا���ش��ب��ة:  ب���ه���ذه 
البوا�شل،  �شهداءنا  ال�شهيد،  ي��وم 
الطاهرة  باأرواحهم  جادوا  الذين 
الزكية يف ميادين احلق والواجب. 
وب�شالتهم  ب�شجاعتهم  ونحتفي 
وعزميتهم وت�شحياتهم، �شهداءنا 
الذين لبوا نداء الواجب يف �شبيل 
رفعة وعزة دولة الإمارات العربية 
ع��ل��ى خطى  ال��ت��ي ت�شري  امل��ت��ح��دة 
زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور  بانيها 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
وال�شديق يف  ال�شقيق  م�شاندة  يف 
ق�����ش��اي��ا احل���ق وال���ك���رام���ة. اليوم 
والفخر  العز  يوم   .. ال�شهيد  يوم 
والإب��������������اء.. ي������وم امل����ج����د ل���دول���ة 
يوم   .. املتحدة  العربية  الإم���ارات 
ال����ولء ل��وط��ن اخل���ري م��ن �شعب 
ال���وف���اء. ال��ي��وم ي��ق��ف اجل��م��ي��ع .. 

يوم ال�شهيد، اإمنا يوؤكد اأن الوطن 
بذلوا  ال���ذي���ن  اأب����ن����اءه  ي��ن�����ش��ى  ل 
يف  عنه  دفاعا  الطاهرة  اأرواح��ه��م 
دولة  اإن  وال�����ش��رف.  العز  �شاحات 
الإمارات العربية املتحدة ملتزمة 
القومية  مب�شوؤولياتها  ب��ال��وف��اء 
والأخ���اق���ي���ة والإن�����ش��ان��ي��ة، فهي 
ال�شعوب  ج��ان��ب  اإىل  دائ��م��ا  ت��ق��ف 
امل��ظ��ل��وم��ة امل��داف��ع��ة ع��ن حقها يف 
املظلوم  ت�شاند  ال��ك��رمي،  العي�س 
والعدل  احل��ق  اإر���ش��اء  اإىل  وتدعو 
وال�����ش��ام يف ال��ع��امل اأج��م��ع. رحم 
واأ�شكنهم  الأب�����رار  ���ش��ه��داءن��ا  اهلل 
اأهليهم  وج�����زى  ج��ن��ات��ه،  ف�����ش��ي��ح 
وذويهم خريا. كما اأتوجه بال�شكر 
اأي�شا اإىل اأمهات ال�شهداء واآبائهم 
واأب���ن���ائ���ه���م ال���ذي���ن ب��ره��ن��وا على 
وحب  عظيم  و�شر  �شلبة  اإرادة 
للوطن. اإن �شهداءنا الذين جادوا 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل 
ال�شهيد  “ ي��وم  اأن  ال��دول��ة  رئي�س 
“ يوؤكد اأن الوطن ل ين�شى اأبناءه 
ال��ذي��ن ب��ذل��وا اأرواح��ه��م الطاهرة 
العز  �����ش����اح����ات  يف  ع���ن���ه  دف�����اع�����ا 

وال�شرف.
وقال - يف كلمة له عر جملة درع 
ال�شهيد”  “يوم  مبنا�شبة  الوطن 
العز  ي���وم  ه��و  ال�شهيد  ي���وم  اإن   -
املجد  ي������وم  والإب������������اء  وال����ف����خ����ر 
وال���ولء لوطن اخل��ري م��ن �شعب 
م��ن يف  ال��وف��اء حيث يقف جميع 
املر�شو�س  كالبنيان  الوطن  هذا 

لتبقى رايته خفاقة عالية.
وفيما يلي ن�س كلمة �شمو ال�شيخ 
نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  �شلطان 

وعطاء وبذل �شهداء الوطن واأبنائه 
ال�����ررة ال���ذي���ن وه���ب���وا اأرواح���ه���م 
لتظل راية دولة الإمارات العربية 
يوؤدون  وهم  عالية  خفاقة  املتحدة 
مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل 
الوطن وخارجه يف امليادين املدنية 
كانت  وقد  والإن�شانية  والع�شكرية 
الدولة  رئي�س  م��ن  عظيمة  ب���ادرة 
املكانة  ع��ل��ى  ت���دل  اهلل”  “حفظه 
يف  ال�شهداء  يحتلها  التي  العالية 
والقيادة  الوطن  ووج���دان  �شمري 
وال�شعب ملا قدمه هوؤلء الأبرار من 
ت�شحيات جتاه وطنهم وا�شتقراره 
واأ�شدقائه  اأ�شقائه  وجت��اه  واأم��ن��ه 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��راره��م واأم���ن 
العزيزة  دول��ت��ن��ا  وحتتفل  دول��ه��م. 
ب���ي���وم ال�����ش��ه��ي��د ل���ت���وؤك���د اأن���ه���ا لن 
الررة ممن قدموا  اأبناءها  تن�شى 
وال�شرف  العز  �شاحات  يف  حياتهم 
دفاعا عن اأر�شها وا�شتقرارها فكل 
�شهيد هو ملحمة وطنية متكاملة 
وتقدير  واإك����ب����ار  اإج�����ال  ف��ت��ح��ي��ة 
وف��خ��ر واع���ت���زاز ل��ك��ل م���ن �شحوا 
دفاعا  ال��ط��اه��رة  الزكية  بدمائهم 
دي��ن��ه��م واأوط��ان��ه��م وذودا عن  ع��ن 

حقوق ال�شقيق وال�شديق.

اإن م�����ش��ارك��ة دول�����ة الإم���������ارات يف 
الطابع  ذات  امل���ه���ام  م���ن  ال��ك��ث��ري 
دائما  توؤكد  والع�شكري  الإن�شاين 
اأب��دا يف تقدمي  اأنها مل ولن تبخل 
الت�شحيات يف �شبيل احلفاظ على 
الأ�شيلة  العربية  والقيم  مبادئها 
ن�شاأتها  م��ن��ذ  ع��ل��ي��ه��ا  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
املوؤ�ش�شني  الآب�����اء  م��ن  وت��وارث��ت��ه��ا 
ومعينا  نا�شرا  تكون  اأن  �شبيل  يف 
جميعا  ولاإن�شانية  اأمتها  لأب��ن��اء 
امل�شاركة يف  اإىل  دائما  ت�شعى  واأنها 
حتقيق الأمن وال�شتقرار وتقدمي 
ال����ع����ون وامل���������ش����اع����دات والإغ�����اث�����ة 
ال�شراعات  مناطق  يف  الإن�شانية 
وال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م����ن دون 
حتيز لدين اأو عرق اأو لون. اأن يوم 
تذكر  منا�شبة  مبثابة  هو  ال�شهيد 
فيه ت�شحيات جنود الوطن الذين 
وبقيت  لل�شماء  اأرواح���ه���م  ارت��ق��ت 
و�شتبقى   .. �شعبهم  اأبناء  قلوب  يف 
الإم��ارات اآمنة وم�شتقرة باإذن اهلل 
الطاهرة  دم��ائ��ه��م  بف�شل  ت��ع��اىل 
ال�شرف  ����ش���اح���ة  يف  ����ش���ال���ت  ال���ت���ي 
و�شامة  الإن�شان  وع��زة  والكرامة 
يوم  اأن  كما  وا���ش��ت��ق��راره��ا.  ال��ب��اد 
ي�شتلهم منها  ال�شهيد هو منا�شبة 

•• العني -وام: 

اأك������د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط���ح���ن���ون بن 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  حممد 
منطقة العني اأن الحتفال ب� “يوم 
30 نوفمر من كل  يف  ال�شهيد” 
ت��خ��ل��ي��د ووف�����اء وعرفان  ه���و  ع����ام 
الوطن  �شهداء  وعطاء  بت�شحيات 
وهبوا  ال����ذي����ن  ال�������ررة  واأب����ن����ائ����ه 
اأرواح����ه����م ل��ت��ظ��ل راي�����ة الإم������ارات 
خفاقة عالية. وق��ال - يف كلمة له 
اإن   -  “ ال�شهيد  ي���وم   “ مبنا�شبة 
ي�شتلهم  م��ن��ا���ش��ب��ة  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم 
النا�شئة  والأج���ي���ال  الأب���ن���اء  منها 
وال��ف��داء من  والعطاء  ال��ب��ذل  قيم 
غ��ال ويف  فالوطن   .. الوطن  اأج��ل 
يلي  وفيما  الأنف�س.  تهون  �شبيله 
طحنون  ال�شيخ  �شمو  كلمة  ن�����س 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
املنا�شبة:  ب��ه��ذه  ال��ع��ني  منطقة  يف 
 30 يف  الإم������ارات  دول����ة  “حتتفل 
ال�شهيد  بيوم  نوفمر من كل عام 
بتوجيه من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ليكون  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
بت�شحيات  وعرفانا  ووفاء  تخليدا 

•• اأبوظبي -وام: 

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب���ن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأب���وظ���ب���ي اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم��������ارة 
تذكرنا  الأب��رار  �شهدائنا  ت�شحيات 
على الدوام بر�شالة الإمارات العليا 
م�شيفا   .. متوحد  البيت  ر�شالة   ..
والعزم  ال��ق��وة  م��ن��ه��م  ن�شتمد  اأن��ن��ا 
املبادئ  امل�����ش��رية وحت��ق��ي��ق  مل��وا���ش��ل��ة 
ب��ه��ا وبذلوا  اآم���ن���وا  ال�����ش��ام��ي��ة ال��ت��ي 

اأرواحهم فداء لها.
وتوجه �شموه - يف كلمة عر جملة 
ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع 
اآيات  باأ�شمى   - ال��ي��وم  ي��واف��ق  ال��ذي 
ال�شهداء  لأه��ل  والعرفان  التقدير 
واإخوتهم  واأم���ه���ات���ه���م  اآب���ائ���ه���م   -
 .. لكم  اأق���ول   : م�شيفا   - وذوي��ه��م 
اإنكم مبواقفكم ال�شجاعة و�شركم 
م�شاعر  ع��ل��ى  وت��ع��ال��ي��ك��م  اجل��م��ي��ل 
الوطني  ووع��ي��ك��م  والأمل  احل�����زن 
امل�����ش��رف ك��ن��ت��م امل����ن����ارات ال���ت���ي بها 
نهتدي والتي تزرع يف الأجيال القيم 

التي من اأجلها �شحى اأبناوؤكم.
هزاع  ال�شيخ  �شمو  كلمة  يلي  وفيما 
رئي�س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
ال���ي���وم  “نقف  امل���ن���ا����ش���ب���ة:  ب����ه����ذه 
يف ���ش��اح��ة ال���ع���ز وال���ف���خ���ر والإب������اء 
�شاحة  والب�شالة  ال�شجاعة  �شاحة 
ال�شهادة  �شاحة   .. والعطاء  الإي��ث��ار 
ماآثر  ل��ن�����ش��ت��ذك��ر  ل   .. وال���ك���رام���ة 
اأفعالهم  وعظيم  الأبطال  �شهدائنا 
ومواقفهم امل�شرفة فح�شب .. ولكن 
اأي�شا لنبلغهم بقلوب �شفافة �شادقة 
جزء  واأن���ه���م  ي��وم��ا  نن�شهم  مل  اأن��ن��ا 
و�شمرينا  وج��دان��ن��ا  م��ن  يتجزء  ل 
ن�شتلهم  ي��وم  ك��ل  واأن��ن��ا   .. اجلمعي 
م��ن��ه��م ق��ي��م ال���وف���اء وال�����ولء وحب 
القوة  م��ن��ه��م  ون�����ش��ت��م��د   .. ال���وط���ن 

جميع من يف هذا الوطن .. قادة 
وم���واط���ن���ني .. ن�����ش��اء ورج�����ال .. 
.. جنودا ومدنيني  �شغارا وكبارا 
املر�شو�س..  كالبنيان  يقفون   ..
لتبقى  بع�س،  اأزر  بع�شهم  ي�شد 
راية الوطن خفاقة عالية. اإن ما 
يعر عنه اأبناء الإمارات جميعا يف 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  حر�س  اإن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�شر  م�����وؤازرة  يف  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
اأحزانهم  وم�����ش��ارك��ت��ه��م  ال�����ش��ه��داء 
وه���م���وم���ه���م اإمن�������ا ت��ع��ك�����س م���دى 
التاحم الوطني بني اأبناء الوطن 

وقيادته.

والعتزاز  ال��ف��خ��ر  م�شاعر  مت��ل��وؤن��ا 
موا�شلة  على  ال��را���ش��خ  والت�شميم 
ال����وط����ن طريق  ط��ري��ق��ك��م ط���ري���ق 
الوحدة طريق احلق طريق الوفاء. 
املبارك  ال��ي��وم  ه���ذا  وي��ط��ي��ب يل يف 
التقدير  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  اأت���وج���ه  اأن 
لآبائهم  ال�شهداء..  لأهل  والعرفان 
واأمهاتهم واإخوتهم وذويهم ولأقول 
ال�شجاعة  مب��واق��ف��ك��م  اإن���ك���م  ل��ه��م 
على  وتعاليكم  اجل��م��ي��ل  و���ش��رك��م 
ووعيكم  والأمل  احل�����زن  م�����ش��اع��ر 
ال���وط���ن���ي امل�������ش���رف ك��ن��ت��م امل���ن���ارات 
ال��ت��ي ب��ه��ا ن��ه��ت��دي وال���ت���ي ت����زرع يف 
اأجلها  م���ن  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  الأج����ي����ال 
�شحى اأبناوؤكم .. فالربة ال�شاحلة 
عريق  ح�����ش��اري  اإرث  منبتها  ال��ت��ي 
تثمر  اأن  اإن�شاين جلي لبد  والتزام 
الرجال  من  الفريدة  النوعية  هذه 
ك��ل �شيء  ال��ذي��ن يرخ�س  الأب��ط��ال 
الوطن  رف��ع��ة  �شبيل  يف  اأعينهم  يف 

وعزته و�شموخ رايته.
قواتنا  اإىل  واج���ب���ة  ال��ت��ح��ي��ة  ك��م��ا 
واأف������رادا مباركني  ق��ي��ادة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ل���ك���م ت���خ���ري���ج دف����ع����ة ج�����دي�����دة يف 
اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ب��ال��ت��زام��ن مع 
مهيب  م�شهد  يف  امل��ج��ي��دة  اأع��ي��ادن��ا 
الفخر  وم�شاعر  باحلما�شة  مفعم 
والع����ت����زاز .. ف�����ش��ب��اب ال���وط���ن هم 
احل�شن وال�شور املنيع وهم اإ�شراقة 

النور يف وطن اخلري والعطاء.
 .. الأب����������رار  ����ش���ه���داءن���ا  اهلل  رح�����م 
ال��ي��وم ويف كل  ون��ع��اه��ده��م يف ه���ذا 
م�شريتهم  على  اأمناء  نبقى  اأن  يوم 
العطرة خمل�شني لقيمهم ال�شامية 
ح���ري�������ش���ني ع���ل���ى ح���ف���ظ ال���وط���ن 
و�شون منجزاته وم�شريته امل�شرقة 
نحو املزيد من املجد الذي نفخر به 
ومبا قدموه يف �شبيل انت�شار اخلري 
ال��ب��اط��ل والأم����ل ع��ل��ى الياأ�س  ع��ل��ى 

والنور على الظام ».

عند  اأح��ي��اء  �شيبقون  ب��اأرواح��ه��م 
الوطن  و�شيبقى  ي��رزق��ون  رب��ه��م 
يفخر بهم. ويف اخلتام، اأود بهذه 
املنا�شبة اجلليلة اأن اأتوجه بال�شكر 
اإىل قواتنا امل�شلحة البا�شلة، فهي 
احل�شني،  و���ش��ي��اج��ه  ال��وط��ن  درع 
ن����داء  ت�������وان  دون  ت���ل���ب���ي  وال����ت����ي 
ال����واج����ب يف ���ش��ب��ي��ل رف���ع���ة دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة وعزتها. 
والوطن  اهلل  ���ش��دق��وا  ول���رج���ال 
راية  تظل  ب���اأن  عليه  ع��اه��دوا  م��ا 
وباأن  دوم���ا،  ال��وط��ن خفاقة  ه��ذا 
تكون دول��ة الإم���ارات واح��ة رخاء 
لأبنائها  واأم�����ان  واأم����ن  وازده������ار 
اأر�شها،  ع��ل��ى  امل��ق��ي��م��ني  وجل��م��ي��ع 
والعطاء  ل��ل��خ��ري  م���ن���ارة  وت���ظ���ل 
وال�شديق.  لل�شقيق  وعونا  �شندا 
����ش���ه���داءن���ا الأب��������رار ..  رح����م اهلل 

واأ�شكنهم ف�شيح جناته ».

الأب���ن���اء والأج����ي����ال ال��ن��ا���ش��ئ��ة قيم 
ال����ب����ذل وال����ع����ط����اء وال�����ف�����داء من 
غ��ال ويف  فالوطن   .. الوطن  اأج��ل 
اأن  �شبيله تهون الأنف�س لذا يجب 
الأخطار  وندافع عنه �شد  نحميه 
والأع������داء ون��ك��ون دائ��م��ا ع��ل��ى اأمت 
واأن  اأجله  من  للت�شحية  ا�شتعداد 
ن��ف��دي��ه ب���اأرواح���ن���ا ودم��ائ��ن��ا يف اأي 
وق���ت ف��ه��و احل�����ش��ن ال���ذي جتتمع 
جميع قلوب اأبناء الوطن ال�شرفاء 

دفاعا عنه.
يحفظ  �����ش����وف  ال�����وط�����ن  ت�����اري�����خ 
ال���ذي���ن قدموا  الأب����ط����ال  ل���ه���وؤلء 
اأن��ف�����ش��ه��م واأرواح����ه����م رخ��ي�����ش��ة يف 
مكت�شبات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  �شبيل 
ال��وط��ن ورق��ي��ه ع��رف��ان��ا منه لهذه 
الكوكبة التي �شربت اأروع الأمثلة 
و�شتبقى  للوطن  ف��داء  واأ�شدقها 
ي�����ش��يء دروب  م�����ش��ع��ا  ذك����راه����م 
العزة والكرامة. اليوم هو منا�شبة 
لنقدم حتية اإجال واإكبار وتقدير 
اىل اأ�شر ال�شهداء الذين ب�شرهم 
ال�شادقة  وط��ي��ن��ت��ه��م  و  وولئ���ه���م 
منحونا مزيد من القوة والإ�شرار 
والثبات للم�شي يف �شبيل املحافظة 

على اأمن وا�شتقرار الوطن ».

والنتماء والإخا�س يوما للمجد 
وال���ع���ز وي���وم���ا ل��ل��وف��اء مل���ن �شحى 
الغايل وهو  الوطن  بالغايل لأجل 
البوا�شل  ���ش��ه��دائ��ن��ا  ل��ت��ك��رمي  ي���وم 

و�شجاعتهم وب�شالتهم .
ال��وط��ن وعلى  ق��ي��ادة  اأن  واأ����ش���اف 
راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واأخ�������وه  اهلل”  “حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 

الذين  اأب��ن��ائ��ه��ا  م��ن  الكوكبة  ه��ذه 
العزة  من  وطنية  ملحمة  �شطروا 
بني  اأ�شماءهم  ليحفروا  والكرامة 
قلوبنا مم��ن حملوا  اخل��ال��دي��ن يف 
راي���ة ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن وقدموا 
اأرواح���ه���م ف���داء ل��ه ون�����ش��رة للحق 

واملظلوم.
ت�شحيات  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
����ش���ه���داء ال����وط����ن ���ش��ت��ب��ق��ى حمل 
ال���ف���خ���ر وال���ت���ق���دي���ر والإع�����ج�����اب 
من  ال��ق��ادم��ة  الأج���ي���ال  لت�شتلهم 
الرجولة  م��ع��ن��ى  الأب���ط���ال  ه����وؤلء 
والفداء وعظمة الدفاع عن اأر�شهم 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ �شيف بن  الفريق �شمو  اأكد 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اأن �شهداء  ال��وزراء وزي��ر الداخلية 
والعطاء  للوفاء  اأي��ق��ون��ات  ال��وط��ن 
و�شنظل نذكرهم يف كل وقت وحني 
يج�شدون  وج��دان��ن��ا  يف  ب��اق��ون   ..
للفخر  اأمثلة  الطاهرة  باأرواحهم 

والعتزاز.
مبنا�شبة  كلمة  يف   - �شموه  وق���ال 
ال�شهيد  ي���وم  اإن   - ال�����ش��ه��ي��د  ي���وم 
ي�شكل اأق�شى قيم الوطنية والولء 

ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأع�شاء  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات 
ل���احت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الازم  الدعم  قدمت   .. الإم���ارات 
كل  وتاأمني  ال�شهداء  واأبناء  لأ�شر 
اأوج������ه ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام لهم 
اأبناء  ل��ت�����ش��ح��ي��ات  م��ن��ه��ا  ت��ق��دي��را 
التاحم  ملعاين  وجت�شيدا  الوطن 

بني �شعب الإمارات وقيادته.
وق����ال ���ش��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية اإن الإمارات 
 .. الأب��رار  ب�شهدائها  وتعتز  تفخر 

ومقدرات ومكت�شبات بادهم فهم 
الطاهرة  ب���اأرواح���ه���م  ج�����ادوا  م���ن 
الزكية يف ميادين احلق والواجب 
والإن�شاين لكي تظل راية الإمارات 
را�شخا  �شاخما  عالية خفاقة رمزا 

عزيزا قويا منيعا.
واخ���ت���ت���م ����ش���م���وه ب���ال���رح���م على 
العزيز  داع��ي��ا   .. الإم����ارات  �شهداء 
القدير اأن ي�شكنهم جناته اخلالدة 
واأن  خريا  وذويهم  اأهلهم  ويجزي 
الذين  الإم�������ارات  ���ش��ه��داء  ي��ت��ق��ب��ل 
�شحوا ب��اأرواح��ه��م م��ن اأج��ل احلق 

وارتقوا اإىل جنان.

����ش���ه���داءن���ا ب�����اأن ت��ظ��ل اأرواح����ه����م 
طريق  ل��ن��ا  ت�����ش��يء  ن���ور،  م�شاعل 
وم�شدر  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  احل���ا����ش���ر 
عزة وفخر، واأن تظل ت�شحياتهم 
ماحم خالدة يف ذاكرة الأجيال، 

���ش��اح��ات العز  ي��داف��ع��ون ع��ن��ه يف 
وال���������ش����رف وم����ي����ادي����ن ال����واج����ب 

الإن�شاين.
وفيما يلي ن�س كلمة �شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
نعلي  ال�����ذي  ال����ي����وم،  ه����ذا  “يف   :
– م��ن قيم  – ق��ي��ادة و�شعبا  فيه 
اإجال  نقف  وال��ف��داء،  الت�شحية 
وتقديرا ل�شهدائنا الأبرار، الذين 
جادوا بالأرواح وهي غالية؛ فداء 
للوطن، و�شونا ل�شيادته، وحماية 
حلا�شره  وت��اأم��ي��ن��ا  لإجن�����ازات�����ه، 
وم�شتقبله، ولتظل راية الإمارات 
عالية خفاقة؛ رمزا للقوة والعزة 
نعاهد  ال���ي���وم،  ه���ذا  وامل��ن��ع��ة، ويف 

وق����دوة لأب��ن��ائ��ن��ا يف ح��ب الوطن 
والتفاين، متكينا له، وذودا عنه.

جميدة،  منا�شبة  ال�شهيد  يوم  اإن 
املجتمع  ق������وة  خ���ال���ه���ا  ن�����وؤك�����د 
وت�شامن  ومت��ا���ش��ك��ه  الإم����ارات����ي 
الولء  قيم  فيه  نعزز  يوم  اأبنائه، 
اأعلنت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة،  ل��ل��ق��ي��ادة 
يف  اأمانة  واأ�شرهم  ال�شهداء  اأبناء 
بالرعاية  وت��ع��ه��دت��ه��م  الأع����ن����اق، 
الوطن  اأن  على  تاأكيدا  والعناية؛ 
قدموا  ال��ذي��ن  اأب���ن���اءه،  ين�شى  ل 
اأرواح�����ه�����م ال���ط���اه���رة ودم���اءه���م 
ال��زك��ي��ة، وه���م ي��داف��ع��ون ع��ن��ه يف 
وميادين  وال�شرف  العز  �شاحات 

الواجب الإن�شاين.
والتحية يف هذا اليوم نبعثها اإىل 
و�شباطه  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا  ج��ن��ود 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأن  الرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
توؤكد  “ منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم   “
ومتا�شكه  الإماراتي  املجتمع  قوة 
فيه  نعزز  وي��وم  اأب��ن��ائ��ه  وت�شامن 
الر�شيدة  للقيادة  ال���ولء  قي�������م 
ال�شهداء  اأب�����ن�����اء  اأع���ل���ن���ت  ال���ت���ي 
اأم�����ان�����ة يف الأع����ن����اق  واأ�����ش����ره����م 
والعناية  ب��رع��اي��ت��ه��م  وت��ع��ه��دت��ه��م 

بهم.
وقال - يف كلمة له مبنا�شبة “ يوم 
ين�شى  الوطن ل  اإن   - “ ال�شهيد 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  اأب���ن���اءه 
وهم  الزكية  ودم��اءه��م  ال��ط��اه��رة 

كافة،  الأمنية  واأجهزتنا  وق��ادت��ه 
ال�شرف؛  م��ي��ادي��ن  يف  امل��راب��ط��ني 
لرايته،  واإع���اء  للوطن،  حماية 
لأبناء  وال��ت��ح��ي��ة  ع���ن���ه؛  ودف����اع����ا 
جميع  يف  العاملني  وبناته  وطننا 
�شاحات العطاء وميادين الواجب 
الأمنية واملدنية والإن�شانية داخل 

الدولة وخارجها. 
ك���ل �شر  ب���ادن���ا م���ن  ح��ف��ظ اهلل 
�شهداءنا  برحمته  وتغمد  و�شوء، 
واأو�شمة  ال���ع���زة  رم�����وز  الأب��������رار، 
الفردو�س  واأ���ش��ك��ن��ه��م  ال�������ش���رف، 
وال�شديقني  النبيني  مع  الأعلى، 
اأهلهم  وج�������زى  وال���������ش����احل����ني، 
على  واأدام  خ���������ريا،  وذوي������ه������م 
والأم����ان  الأم����ن  نعم��������ة  دول��ت��ن��ا 

وال�شتقرار ».

•• اأبوظبي -وام:

نظم املجل�س الوطني لاإعام بالتعاون مع وزارة الثقافة 
حفا  اأب��وظ��ب��ي  يف  الرئي�شي  مقرهما  يف  املعرفة  وتنمية 
ت�شمن جمموعة متنوعة من الفعاليات الراثية والثقافية 
احتفاء باليوم الوطني ال� 46 لقيام احتاد دولة الإمارات. 
وبداأ احلفل الذي ح�شره كل من معايل نورة بنت حممد 
من�شور  و���ش��ع��ادة  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة  الكعبي 
املن�شوري مدير عام املجل�س الوطني لاإعام .. بالن�شيد 

الوطني ثم كلمة ملعايل الوزيرة. كما ا�شتمل احلفل - الذي 
ح�شره عدد من كبار امل�شوؤولني واملوظفني - على العديد 
من الفقرات ال�شعرية قدمها كل من ال�شاعر القدير �شعيد 
العامري  ح�شني  والإع��ام��ي  وال�شاعر  الفاحي  دري  بن 
ورق�شات  عرو�س  اإىل  اإ�شافة  البلو�شي  زينب  وال�شاعرة 
�شعبية �شارك يف تقدميها املقر الثقايف الهندي الجتماعي 
ومدر�شة بيت املقد�س اخلا�شة ومدر�شة الوردية اخلا�شة 
التي  الرفيهية  والأن�����ش��ط��ة  بامل�شابقات  احل��ف��ل  واخ��ت��ت��م 

قدمها امل�شت�شفى الأهلي. 

وال���ف���داء يف  الت�شحية  ���ش��ور  اأج��م��ل 
حب الوطن والذود عن حيا�شه.

كل  م��ن  ال�شهيد  ب��ي��وم  اح��ت��ف��اءن��ا  اإن 
عام تاأكيد على املبادئ ال�شامية التي 
الراحم  يف  ال���دول���ة  ع��ل��ي��ه��ا  ق���ام���ت 
والتقدير  وال��وف��اء  وال���ر  وال��ت��ع��اون 
ملن قدم اأجمل معاين الإيثار واجلود 
بالنف�س من اأبناء هذا الوطن املعطاء 
والعز  الفخر  ���ش��اروا يف موكب  مم��ن 
لتحقيق غايات نبيلة ور�شالة �شامية 
ون�شرة  ال���وط���ن  ح��م��اي��ة  ع��ن��وان��ه��ا 
املظلوم وبذلوا يف �شبيل حتقيق هذا 
ال��غ��اي��ات اجل��ل��ي��ل��ة ك���ل غ���ال ونفي�س 
ولت�شتمر م�شرية  اأف�شل  الوطن مب�شتقبل  اأبناء  لينعم 

التنمية والعطاء وخدمة الإن�شان والب�شرية.
التي  اأبنائه  بت�شحيات  وفخر  عز  ي��وم  ال�شهيد  ي��وم  اإن 
القادمة  لاأجيال  الطريق  وتنري  الوطن  �شماء  ت�شيئ 
واأن  الوطن  حب  يف  والق�ش�س  العر  منها  ي�شتلهمون 
�شدر  على  �شرف  وخدمته  مقد�س  واج��ب  عنه  ال��دف��اع 
نن�شى  لن  نحن  واأبنائهم  لأهلهم  ونقول  مواطن..  كل 
وحافظني  ت�شحياتهم  مقدرين  اأبنائكم  من  �شهداءنا 
ف�شيح  واأ�شكنهم  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء  اهلل  رح��م  ذك���راه���م.. 

جناته واأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان«.

•• ال�سارقة -وام:

�شلطان  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة اإن يوم 
ال�شامية  املبادئ  على  تاأكيد  ال�شهيد 
التي قامت عليها الدولة يف الراحم 
والتقدير  وال��وف��اء  وال���ر  وال��ت��ع��اون 
ملن قدم اأجمل معاين الإيثار واجلود 
الوطن  ه�����ذا  اأب����ن����اء  م����ن  ب��ال��ن��ف�����س 

املعطاء.
واأ�شاف �شموه - يف كلمة عر جملة 
ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع 
ال�شهيد  اإن يوم   - اليوم  الذي يوافق 

�شماء  ت�شيئ  ال��ت��ي  اأب��ن��ائ��ن��ا  بت�شحيات  وف��خ��ر  ع��ز  ي��وم 
ي�شتلهمون  القادمة  لاأجيال  الطريق  وتنري  الوطن 

منها العر والق�ش�س يف حب الوطن.
وفيما يلي كلمة �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي 
نائب حاكم ال�شارقة بهذه املنا�شبة : “اإن يوم ال�شهيد .. 
اأحد الأيام اخلالدة يف تاريخ بادنا.. ن�شتذكر ت�شحيات 
اأبناء الوطن يف ميادين العز وال�شرف والفخر يف �شبيل 
رفعة الوطن وخدمة احلق .. يوم نقف فيه بكل اإجال 
الوطن  اأب��ن��اء  م��ن  ك��وك��ب��ة  ل��ذك��رى ت�شحيات  وت��ق��دي��ر 
ي�شطرون  وه��م  ال��ط��اه��رة  اأرواح��ه��م  ق��دم��وا  املخل�شني 

�أحمد بن �ضلطان �لقا�ضمي: �لـ 30 من نوفمرب يوم عز وفخر

هز�ع بن ز�يد: ن�ضتمد من �ضهد�ئنا �لقوة و�لعزم
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نهيان بن ز�يد: �لوطن يفخر ويعتز بت�ضحيات �ل�ضهد�ء �الأبر�ر
•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي اأن دولة  والإن�����ش��ان��ي��ة رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�شور  جت�شد  ال�شهيد  ي��وم  ب��ذك��رى  حتتفي  وه��ي  الإم�����ارات 
ال��وف��اء وال��ع��رف��ان وامل��ح��ب��ة م��ن ال��وط��ن ب��ق��ي��ادت��ه احلكيمة 
و�شعبه الأ�شيل لهذه الكوكبة النبيلة التي دافعت عن م�شري 

الوطن بعزة وكرامة.

وقال �شموه اإن “ يوم ال�شهيد ميثل منا�شبة وطنية ل�شتلهام 
يف  الأب����رار  ال�����ش��ه��داء  قدمها  ال��ت��ي  والت�شحيات  ال��ع��ط��اءات 
�شبيل رفعة الوطن الذي يفخر ويعتز بهم وبدورنا نتوجه 
لهم واأبنائهم واآبائهم وزوجاتهم بتحية اكبار واجال فهم 
النماذج امل�شيئة يف تاريخ الإم��ارات والقدوة احل�شنة لأبناء 
هذا الوطن و�شتبقى �شرية ت�شحياتهم وعطاءاتهم خالدة يف 

وجدان الوطن ورجاله ا�شحاب املبادئ والقيم ال�شيلة”.
الأب��رار فهم  بال�شهداء  واعتزاز  “ كلنا فخر  �شموه  واأ�شاف 
النرا�س ورموز املجتمع الذين وهبوا اأرواحهم فداء للوطن 

ووفاء ملبادئه الرا�شخة ودوره الريادي داعيا املوىل عز وجل 
القيادة احلكيمة ل�شاحب  الإم��ارات حتت مظلة  اأن يحفظ 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “حفظه 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة..  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
للوطن  احل�شني  ال���درع  البوا�شل  الإم����ارات  بجنود  م�شيدا 
الذين لبوا نداء الواجب وكانوا على العهد �شيوفا للحق من 

اجل اإعاء علم الإمارات عاليا خفاقا”.
وال��وط��ن -  ال��واج��ب  ع��ط��اءات �شهداء  اأن  اإىل  واأ���ش��ار �شموه 
معاين  اأ���ش��م��ى  بدمائهم  وخ��ط��وا  ب��اأرواح��ه��م  �شحوا  ال��ذي��ن 
املظلومني  ون�شرة  احل��ق  عن  وال��دف��اع  والب�شالة  ال�شجاعة 
واإعاء نهج الإمارات وم�شاندته املتوا�شلة لأ�شقائه العرب يف 
�شتى الظروف ال�شعبة وخمتلف املحن التي مرت بها المة 
العربية - يخلدها تاريخ الأمة باعتبارها واحدة من العر 
وتعلي  احلا�شر  لأج��ي��ال  والفخر  وامل��ج��د  ال��ق��وة  متنح  التي 

كلمة احلق لتكون نرا�شا لاأمم يف �شتى بقاع الأر�س.

عبد�هلل بن ز�يد : �ضرح �الحتاد يزد�د قوة ب�ضهد�ئه وت�ضتد عزميته باأبطاله و�أبنائه

نهيان بن مبارك : �ل�ضهيد نرب��س م�ضيء ل�ضعب �الإمار�ت ومبعث عزة وفخار الأهله ووطنه

حممد بن خليفة : �أ�ضماء �ل�ضهد�ء �ضتبقى حمفورة يف ذ�كرة �ملجد

•• اأبوظبي- وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
���ش��رح الحت����اد يزداد  ان  ال����دويل 
وت�����ش��ت��د عزميته  ب�����ش��ه��دائ��ه  ق����وة 
�شموه  ..وا�شفا  واأبنائه  باأبطاله 
يوم ال� 30 من �شهر نوفمر باأنه 
ت���اري���خ دولة  ع��ام��ة م�����ش��ي��ئ��ة يف 
قدمه  م��ا  فيه  ن�شتذكر  الإم����ارات 
م��ن ت�شحيات  ال�����ش��ه��داء  اأب��ن��اوؤن��ا 

وفاء لوطنهم واأمتهم.
مبنا�شبة   - كلمة  يف  �شموه  وق��ال 
ال�  ال��وط��ن��ي  وال��ي��وم  ال�شهيد  ي��وم 
وهي  الم�����ارات  دول���ة  ان   -  46
حت��ت��ف��ل ه���ذه الأي�����ام مب����رور 46 
ع��ام��ا ع��ل��ى ق��ي��ام الحت����اد مت�شي 
ب��خ��ط��وات را���ش��خ��ة ن��ح��و حتقيق 
التنموية  الجن���ازات  من  العديد 
واحل�����������ش�����اري�����ة والق����ت���������ش����ادي����ة 
وفيما  والجتماعية.  وال�شيا�شية 
يلي ن�س كلمة �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
“يعتر   : ال��������دويل  وال����ت����ع����اون 
نوفمر  ����ش���ه���ر  م����ن  ال����ث����اث����ون 
ت���اري���خ دولة  ع��ام��ة م�����ش��ي��ئ��ة يف 
قدمه  م��ا  فيه  ن�شتذكر  الإم����ارات 
م��ن ت�شحيات  ال�����ش��ه��داء  اأب��ن��اوؤن��ا 
واإن �شرح  واأمتهم،  لوطنهم  وفاء 
ب�شهدائه  ق�����وة  ي�������زداد  الحت�������اد 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واإخ�����وان�����ه  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال�����دول�����ة 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���احت���اد حكام 
اأبنائها  وب�����ش��واع��د   .. الإم�������ارات 
والتنمية،  البناء  املخل�شني، عماد 
ت�����ش��ري ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د من 
واحل�شارية  التنموية  الجن��ازات 
وال�شيا�شية  والق����ت���������ش����ادي����ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة. ن�������ش���ارك اأب���ن���اء 
الغامرة  فرحتهم  ال��غ��ايل  وطننا 
بهذه املنا�شبة والتي ينتظرها كل 
م��واط��ن يف ك��ل ع���ام ل��ي��ج��دد حبه 
ل��ل��وط��ن ويعر  وولئ������ه ووف���ائ���ه 
ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه مب��ا حتقق 
الطيبة خال  الأر����س  ه��ذه  على 
من  كل  وينعم  املا�شية،  ال�شنوات 
برغد  الإم������ارات  دول����ة  يف  يعي�س 

ب�شرهم  ون���ف���ت���خ���ر  ن���ع���ت���ز  ب���ه���م 
وب�شابتهم وقناعتهم باأن ال�شهيد 
ح��ي ل مي���وت واأن����ه دائ��م��ا نرا�س 
ومبعث  الإم�����ارات  ل�شعب  م�شيء 
عزة وفخار لأهله ووطنه وم�شدر 
قوة وعزم لأبناء الإمارات جميعا .

وتابع معاليه .. اإننا يف يوم ال�شهيد 
واملبادئ  ب��ال��ق��ي��م  ك��ذل��ك  ن��ح��ت��ف��ي 
التي ت�شكل م�شرية قواتنا امل�شلحة 
والوفاء  ال��ولء  قيم  وه��ي  البا�شلة 
امل�شوؤولية  وحتمل  ال��واج��ب  واأداء 
كل  فوق  الوطن  م�شلحة  وتقدمي 
ب�����ش��رف ونزاهة  ���ش��يء وال��ت�����ش��رف 
ورحمة و�شجاعة .. �شهداء الوطن 
الأبرار هم بحمد اهلل جت�شيد حي 

واأبنائه  باأبطاله  عزميته  وت�شتد 
ال�شهيد”  “يوم  يف  ن�����ش��ت��ذك��ر   ..
عزم اأبناء الإمارات على الذود عن 
هذا الوطن وحماية مكت�شباته .. 
و�شتظل الأجيال القادمة ت�شتلهم 
م��ن ت�����ش��ح��ي��ات الآب�����اء والأج�����داد 
اأ���ش��م��ى درو�����س ال��ت��ف��اين م��ن اأجل 
اليوم  نلم�س  اإننا  الوطن ورفعته. 
الكثري من م�شاعر العزة والفخر، 
الإم��ارات��ي��ني احتفاء  مت��اأ نفو�س 
ب��ذك��رى ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن ج���ادوا 
ب�شجاعتهم  ���ش��ارب��ني  ب��اأرواح��ه��م 
الأمثلة،  اأروع  ل��وط��ن��ه��م  وح��ب��ه��م 
الوطن،  ق��ل��ب  يف  خ���ال���دون  ف��ه��م 
وبت�شحياتهم تزداد دولة الحتاد 
بعزمية  ومت�������ش���ي  وم���ن���ع���ة  ق�����وة 
لت�شطر  �شهدائها  ودم���اء  رجالها 
الفخر والعزة  اإجن��ازا جديدا من 
كل ي��وم .. واأدع���و امل��وىل عز وجل 
بوا�شع  ال��وط��ن  �شهداء  يتغمد  اأن 
هذه  ن��ح��ت��ف��ل يف  ك���م���ا  رح���م���ت���ه. 
الأي���ام مب��رور �شتة واأرب��ع��ني عاماً 
العربية  الإم�����������ارات  ق���ي���ام  ع���ل���ى 
مت�شي  اليوم  والدولة   .. املتحدة 
ب��خ��ط��وات را����ش���خ���ة، ون���ح���ن كلنا 
�شائرة على  امل�شرية  باأن هذه  ثقة 
راأ�شهم  وع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ني  خ��ط��ى 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  روؤي���ة 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وق���ي���ادة 

التطور  ج��وان��ب  ويلم�س  العي�س 
�شتى مناحي احلياة.  �شملت  التي 
ل���ق���د اأ����ش���ب���ح���ت دول������ة الإم��������ارات 
مت�شاحمة  ل��ل��ج��م��ي��ع،  م���ق�������ش���داً 
العاملية  الثقافات  على  ومنفتحة 
احرامهم  ت����ب����ادل  وال�������ش���ع���وب، 
بالحرام وتنعم بالأمن والأمان 
يف ظل قوانني حترم الختاف 
الزده����ار  واإن   .. ال��ت��ن��وع  وح��ري��ة 
وطننا،  يف  نعي�شه  ال��ذي  والتطور 
�شيا�شة  ع��ل��ي��ه  وحت���اف���ظ  ت��واك��ب��ه 
مكت�شبات  تعزز  حكيمة،  خارجية 
الدولة  اأ���ش��ب��ح��ت  ال���وط���ن، ح��ي��ث 
امل���ب���ادرة يف ملفات  زم����ام  مت��ت��ل��ك 
عدة يف العديد من ق�شايا املنطقة 
والعامل وا�شتطاعت الدبلوما�شية 
ال�شنوات  خ������ال  الإم������ارات������ي������ة 
نوعية  اإجن���ازات  الأخ���رية حتقيق 
اخلارجية  ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا  جم����ال  يف 
التفاهم  ج�شور  بناء  على  وعملت 
والتعاون مع دول ال�شرق والغرب. 
مهمتنا  ع��ل��ى  اأث���ن���ي  اأن  اأود  ك��م��ا 
الإن�شانية والإغاثية التي ل متيز 
الدين  اأو  ال��ع��رق  اأو  اجلن�س  ب��ني 
وم�شتمر  دوؤوب  ب�����ش��ك��ل  وت��ع��م��ل 
الإن�شاين  ال���ن���ه���ج  ه�����ذا  ل��ت��ع��زي��ز 
املوؤ�ش�شون،  اأر���ش��اه  ال��ذي  ال��را���ش��خ 
عمليات  يف  ال��دول��ة  وت�شاهم  كما 
مناطق  يف  وامل�������ش���اع���دة  الإغ����اث����ة 
الطبيعية  وال������ك������وارث  ال�����ن�����زاع 

وع��م��ل��ي��ات ح��ف��ظ ال�����ش��ام واإع����ادة 
الإع����م����ار وذل�����ك ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ال�����ش��رك��اء ال���دول���ي���ني.  م���ا حتقق 
يجعلنا  ال��دول��ة  اأر�����س  ع��ل��ى  الآن 
ع��ل��ى عاتقنا  وي�����ش��ع  ب����ه،  ن��ف��خ��ر 
م�شوؤوليات  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وع��ات��ق 
تتطلب منا بذل مزيد من اجلهد 
والتقدم  النجاح  حتقيق  ملوا�شلة 

لهذا الوطن العزيز على قلوبنا.
هذه  اأغ���ت���ن���م  ان  اأود  وخ����ت����ام����ا، 
�شيدي  مل���ق���ام  لأت����ق����دم  ال��ف��ر���ش��ة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�شمو  واأخيه �شاحب  حفظه اهلل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�شحاب  اإخ��وان��ه��م  واإىل  امل�شلحة 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو 
الأع��ل��ى ل��احت��اد ح��ك��ام الإم����ارات 
�شعب  واإىل   - اهلل  ح��ف��ظ��ه��م   -
التهنئة  اآي���ات  باأ�شمى  الإم�����ارات، 
الغالية  املنا�شبة  بهذه  والتريك 
املوىل  داع��ني  جميعاً،  قلوبنا  على 
وطننا  على  يعيدها  اأن  وج��ل  ع��ز 

و�شعبنا باخلري والأمن والرفاه .

•• اأبوظبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ال�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�شامح..  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
ال��ع��زة واملجد  رم��ز  ه��و  ال�شهيد  ان 
والعطاء  للوفاء  اخلالد  والنموذج 
للت�شحية  والفريد  الرائد  واملثال 

والفداء.
مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ال�شهيد  ي����وم  يف  ال�����ش��ه��ي��د..  ي����وم 
الأب������رار الذين  ���ش��ه��داءن��ا  ن��ت��ذك��ر 
والباقون  ب��اأج�����ش��اده��م  عنا  رح��ل��وا 
واأجم���اده���م.. بت�شحياتهم  معنا 
اإننا مهما قلنا من كلمات اأو قدمنا 
من مقالت فلن نويف ال�شهيد حقه 
ب��اأي ح��ال وكيف يكون الأم��ر غري 
ذلك ونحن اأمام نخبة كرمية من 
اأبناء الوطن الذين وهبوا حياتهم 
يف ���ش��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق ال���ع���زة والأم����ن 
الإم����ارات  ل��ن��ا جميعا يف  والأم�����ان 
و���ش��رب��وا ل��ن��ا امل��ث��ل يف اأن امل���وت يف 
�شبيل رفعة الوطن والوفاء لقيمة 
واأعظم  ت�شحية  اأنبل  هو  ومبادئه 

واجب و�شرف.
اإن���ن���ا ن��ق��ول ال���ي���وم اأن  واأ����ش���اف .. 
�شهداء الإمارات هم اأحياء يف قلوبنا 
جميعا وهم دليل دائم على عظمة 

العزيزة تلك العظمة  هذه الدولة 
الرجال  ه�����وؤلء  يف  ت��ت��ج��ل��ى  ال��ت��ي 
الطاهرة  واأرواح������ه������م  الأب�����ط�����ال 
يف  حتلق  ال��ت��ي  املر�شية  ال��را���ش��ي��ة 
���ش��م��اوات الإم�����ارات ك��ل��ه��ا.. اإن��ن��ا يف 
فيه  ن��رح��م  ون��ح��ن  ال�شهيد  ي���وم 
على اأرواح �شهدائنا الأبرار وندعو 
 .. اخللد  جنة  يف  يتقبلهم  اأن  اهلل 
والعتزاز  ال��ف��خ��ر  مي��ل��وؤن��ا  ف��اإمن��ا 
اأمامنا :  بت�شحياتهم التي جت�شد 
حب الوطن وال��ذود عن م�شاحله 

وتقدمي احلياة ذاتها يف �شبيله.
يوم  يف  ال��ي��وم  نحن  معاليه  وق���ال 
�شهداءنا  اأن  كيف  نتدبر  ال�شهيد 
ال����ك����رام ق����د اأع����ط����وا ح��ي��ات��ه��م يف 
�شبيل اأن نحيا جميعا اأحرار اأعزاء 
الإم���ارات وهي  اأن حتيا  ويف �شبيل 
ال�شامية  وامل���ب���ادئ  ب��ال��ق��ي��م  ق��وي��ة 
ال��ت��ي ت�شكل م�����ش��ريت��ه��ا.. ن��ح��ن يف 
ال�شهيد نرى عظمة الإمارات  يوم 
حر�س  ويف  �شهدائها  ت�شحيات  يف 
متجيدهم  ع��ل��ى  ك��ل��ه��ا  الإم��������ارات 
العطرة..  ب��ذك��راه��م  والح���ت���ف���ال 
اإننا يف يوم ال�شهيد نتذكر باعتزاز 
كبري اأفراد اأ�شر ال�شهداء الأبرار : 
اآباءهم امهاتهم زوجاتهم اأبناءهم 
واإخوانهم واأع�شاء املجتمع املحيط 

باأعمال  وقاموا  القيم  ه��ذه  لكافة 
العدل  ن�����ش��ر  يف  عظيمة  ب��ط��ول��ي��ة 
ومكافحة الظلم وم�شاعدة املحتاج 
للجميع..  الآم��ن��ة  احلياة  وتوفري 
امل�����ش��ل��ح��ة يف يوم  ل��ق��وات��ن��ا  حت��ي��ة 
وندعمهم  معهم  ن��راب��ط  ال�شهيد 
ون���ع���ت���ز مب�����ا مي���ث���ل���ون���ه م�����ن قيم 
ون�شكرهم  نبيلة  وم��ب��ادئ  را�شخة 
الغالية يف  ت�شحياتهم  على  كثريا 

�شبيل الوطن.
واأ�شاف اإننا يف يوم ال�شهيد يف اإطار 
ذلك كله نقدم الوعد والعهد لقادة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال���وط���ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  واأخيه  اهلل  الدولة حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإم��ارات نقدم لهم الوعد والعهد 
ببذل كل ما ن�شتطيع خدمة لهذا 
امل��ع��ط��اء ون��وؤك��د ل�شموهم  ال��وط��ن 
اأن���ن���ا يف الإم�������ارات نحمل  ج��م��ي��ع��ا 

ل�شهدائنا  ك��ب��ريا  دي��ن��ا  اأع��ن��اق��ن��ا  يف 
الأبرار واأن هذا الدين يتطلب منا 
جميعا اأن نتذكرهم واأن ن�شري على 
وعزم  جد  بكل  نعمل  واأن  خطاهم 
اأهداف  تاأكيد  اأج��ل  واإخ��ا���س من 
يحر�س  ال���ت���ي  وال���ق���ي���م  ال����وط����ن 
عليها والتي يف �شبيلها قدم �شهداء 
تعبريا عن حبهم  الوطن حياتهم 
العميق لهذا الوطن وما ميثله يف 
العامل من من��وذج رائ��ع يف التقدم 
وال���ب���ن���اء ون�������ش���رة ق�����ش��اي��ا احلق 

وال�شام.
الأبرار  الإم��ارات  �شهداء  رحم اهلل 
وحده  ف��ه��و  اهلل  ع��ن��د  نحت�شبهم 
�شبحانه  ون���دع���وه  وامل��ل��ج��اأ  امل����اذ 
وتعاىل من قلوب خا�شعة و�شدور 
برحمته  ي��ت��غ��م��ده��م  اأن  م���وؤم���ن���ة 
ي�شكنهم  واأن  ور�شوانه  ومغفرته 
ال�شديقني  م����ع  ج���ن���ات���ه  ف�����ش��ي��ح 
وال�������ش���احل���ني “ وح�����ش��ن اأول���ئ���ك 

رفيقا “.
ع��ا���ش��ت ل��ن��ا ذك��راه��م وه���م القدوة 
واملثال ون�شتمد منهم درو�س العزة 
والفخار واأعاننا اهلل على اأن ن�شري 
ونن�شر  بالعهد  نفي  نهجهم  على 
ونقدم  ح�شاب  ب��ا  ونعطي  احل��ق 

اأرواحنا فداء لاإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل 
�شندوق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
لإمارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات 
ياأتي  ال�شهيد”  “يوم  اأن  اأبوظبي 
اأن هذا الوطن مل يحقق  ليذكرنا 
هذه الإجن��ازات العاملية ومل ي�شل 
للمراتب العليا اإل لأن لديه قيادة 
بيد  الباطل  على  ي�شربون  و�شعبا 
واح��دة ويعلون راي��ة احل��ق ب�شوت 
الوقوف  يف  ي������رددون  ول  واح����د 

بجانب اأ�شقائهم يف املحن والكرب.
وقال �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة 
“ يوم ال�شهيد “ - اإن قائمة ال�شرف 
ال�شهداء  ب��اأ���ش��م��اء  ت��ت��زي��ن  لزال����ت 
الأبطال املرابطني يف وجه الباطل 
وعازمني  الظلم  ظلمات  متحدين 
ع��ل��ى ال��ن�����ش��ر اأو ال�����ش��ه��ادة واإع����ادة 
ورفع  للمنطقة  والأم������ان  الأم����ن 

الظلم عن الأ�شقاء.
التي  ال���ف���رة  خ���ال  اأن  واأ����ش���اف 
اأنها  الإم���ارات  دول��ة  اأثبتت  م�شت 
دول������ة ت���ق���وم ع���ل���ى ح��ك��م��ة ال���ق���ادة 
رجال  ت�شحيات  وع��ل��ى  وحنكتهم 

ميادين  خ���و����س  يف  ي�������رددون  ل 
قوة  م���ك���ام���ن  ل���دي���ه���ا  واأن  احل�����ق 
ا�شراتيجية وع�شكرية ل ي�شتهان 
ب��ه��ا وت����رك ب�����ش��م��ات وا���ش��ح��ة يف 
“ يوم  اأن  اإىل  كل جم��ال.. م�شريا 
ال�شهيد “ منا�شبة وطنية خمتلفة 
الولء  اأن����واع  اأرق����ى  فيها  تتج�شد 

والت�شحية من اأجل الوطن.
ل  ال����ي����وم  “نحن  ����ش���م���وه  وق�������ال 
الإم���ارات  �شهداء  على  حزنا  نقف 
ب��ل ن��ق��ف ف��خ��را و���ش��م��وخ��ا ب�شباب 
الوطن  �شبيل  يف  اأرواح��ه��م  قدموا 
ا�شتجابوا  ب���ل  امل����وت  ي��ه��اب��وا  ومل 

ل���ش��ت��غ��اث��ة ال�����ش��ع��ف��اء ول��ب��وا نداء 
قادتهم ومثلوا دولتهم يف ميادين 

احلق اأف�شل متثيل” .
�شتبقى  ال�شهداء  اأ���ش��م��اء  اأن  واأك���د 
و�شتبقى  املجد  ذاك��رة  يف  حمفورة 
اأم���ه���ات���ه���م رم�������زا ل���ع���ط���اء امل�������راأة 
و�شتبقى  وت�شحيتها  الإم��ارات��ي��ة 
والوطن  ال��ق��ادة  رع��اي��ة  يف  اأ�شرهم 
و���ش��ت��ب��ق��ى الإم���������ارات دائ���م���ا على 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  خطى 
�شلطان “ رحمه اهلل “ الذي طاملا 
كان �شوت احلق يف املنطقة ومعني 

املحتاجني ونا�شر املظلومني.

عبد �هلل �آل حامد: �ضهد�ء �الإمار�ت وهبو� �أرو�حهم �لطاهرة فد�ًء للوطن وعونًا لل�ضقيق 
•• اأبوظبي-وام:

دائرة  رئي�س  اآل حامد  ال�شيخ عبد اهلل بن حممد  اك��د معايل 
الفخر  م�شاعر  يبعث  ال�شهيد  ي���وم  ان  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�شحة 
الق�ش�س  اأروع  �شطروا  ال��ذي��ن  البوا�شل  بجنودنا  والع��ت��زاز 
تلني  ال��ت��ي ل  ال��رج��ال  فبعزمية  ال��وط��ن،  وح��ب  الت�شحية  يف 

وب�شجاعة ل تعرف اخلوف.
اأبناء  و قال معاليه يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد لقد ت�شابق 

زاي���د اإىل م��ي��ادي��ن ال��ع��زة وال�����ش��رف دف��اع��اً ع��ن احل���ق وتلبية 
وعوناً  للوطن  ف��داء  الطاهرة  اأرواحهم  فوهبوا  الوطن  لنداء 
لل�شقيق ون�شرة للمظلوم يج�شدون بت�شحياتهم قيم عظيمة 
الذين  والأج���داد  الآب��اء  من  توارثوها  وال�شجاعة  النتماء  يف 
تركوا ب�شمات م�شرفة ومواقف فا�شلة خلدت يف تاريخ الوطن 

واأناروا الطريق لأجيال الإمارات لت�شري على نهجهم.
قلوبنا  يف  اأح��ي��اًء  البوا�شل  �شهدائنا  �شيبقى  معاليه  واأ���ش��اف 
الإم����ارات  دول���ة  ت��اري��خ  �شفحات  يف  ب��اق��ي��ة  ذك��راه��م  و�شتبقى 

التاريخ  م��دى  على  للفخر  رم���وزاً  و�شيبقون  املتحدة  العربية 
ن�شتلهم منهم القوة والنتماء نحو مزيد من الرفعة لدولتنا 
الأجيال  ت��رب��ي��ة  يف  ق���دوة  اأف�����ش��ل  ال�����ش��ه��داء  اأم���ه���ات  و�شتبقى 
وتن�شئتهم على حب الوطن وخري مثال يف ال�شر على فراق 
ال�شهداء فهم  اأب��ن��اء  اأم��ا  الأح��ب��ة وف��اء لهذه الأر����س الطيبة.. 
القيادة بظلها وت�شهر على رعايتهم  اأبناءنا جميعاً حتت�شنهم 
�شهدائنا  اهلل  ورح��م  عالية  �شاخمة  عزيزة  دولتنا  اهلل  اأدام  ..و 

وا�شكنهم ف�شيح جناته باإذنه تعاىل.

�ضهد�ء �لوطن و�أبطاله .. فخر وعز وت�ضحية
ق��ي��ادة و�شعباً، وق��ل��وب��اً، وذاك���رة وط��ن، وت��اري��خ��اً نقف 
اإج��ال واح��رام لعطاءات  اليوم يف يوم ال�شهيد بكل 
عن  ال���ذود  يف  ورجولتهم  وب�شالتهم  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
،وتغمرنا  واإجنازاته  الوطن وحماية مكت�شباته  حمى 
جادوا  ال��ذي��ن   ، النا�س  باأطهر  والفخر  العز  م�شاعر 
ب��اأرواح��ه��م ال��زك��ي��ة ودم��ائ��ه��م ال��ط��اه��رة م��ن اأج���ل اأن 
تبقى الإمارات اأبية �شاخمة م�شانة حممية برجالها 
اأم���ان واط��م��ئ��ن��ان، ولكي  ، ول��ك��ي نعي�س يف  واأب��ط��ال��ه��ا 
منطلقا  والإجن����از  البناء  م�شرية  يف  ال��وط��ن  ي�شتمر 
ي��دح��ر ك��ل خم��ط��ط��ات ال��ن��ي��ل م��ن��ه ب�����ش��م��ود ل مثيل 
وبطولت  ال�����ش��ه��داء  م��واك��ب  �شمن  وبت�شحيات  ل��ه 
�شاحات  يف  املرابطني  امل�شلحة  قواتنا  جنود  البوا�شل 

املجد والعز.
اإن الكرم الغايل الذي دفعه اأبناء الإمارات و�شهداوؤها 
ال�����ررة ���ش��ي��ب��ق��ى ال�����ش��م��ان��ة الأك����ي����دة لأم����ن الوطن 
وا����ش���ت���ق���راره ، وه����و احل�����ش��ن امل��ن��ي��ع ال�����ذي اأح����اط 
�شعب الإم�����ارات ب��ح��زام م��ن الأم����ن والأم�����ان ، وبنى 
الطامعني  وج��ه  يف  لتقف  والبطولة  التحدي  قلعة 
اأبطال  يقف  واليوم   ، وا�شتقرارنا  باأمننا  املرب�شني 
باإميان  امليامني �شفا واحدا موؤيدين  امل�شلحة  قواتنا 
باهلل وبولء للوطن وبعهد لقادة الوطن ورافعي راية 
ال�شمو  �شاحب  راأ�شهم  وعلى  وع��زت��ه  ومن��ائ��ه  جم��ده 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ،و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
واأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��وخ ح��ك��ام الإم������ارات الذين 

يقودون ملحمة الوطنية والبطولة.
التي  ال�شهداء  لن�شب  اجلديدة  الت�شمية  ج��اءت  لقد 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها 
ن��ه��ي��ان )واح����ة ال���ك���رام���ة(  جت�����ش��ي��دا ل���روؤي���ة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�شهداء  ت�شحيات  تقدير  على  وحر�شه  اهلل  حفظه 
اأبطال الإمارات تعك�س مدى اعتزاز قيادتنا الر�شيدة 
ببطولت اأبناء الإمارات ،وباملكانة ال�شامية التي يحظى 
بها �شهداوؤنا واأبطال قواتنا امل�شلحة وذويهم ، وحر�س 
ال�شريفة  الكوكبة  ه��ذه  رف��ع  على  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
الكرمية من اأبناء الوطن منزلة الأبرار الكرام ، لأنهم 
قدموا اأغلى ما ميكنهم من اأجل حفظ كرامة الوطن 
ال��ط��اه��رة غرا�شا  اأج�����ش��اده��م  ، فكانت  ���ش��اأن��ه  واإع����اء 
وك��ل عربي  وم��واط��ن��ة  م��واط��ن  ك��ل  اأنبتت يف  مباركة 
وثباتا.  الوطن �شمودا  وزادت  للكرامة  واحة  وم�شلم 
اإذ حتتفل الإمارات بكل اأطيافها يف ال� 30 من نوفمر 
ال�شمو  �شاحب  من  احلكيم  ال��ق��رار  بعد  ع��ام  كل  من 
اإمنا  لل�شهيد  يوما  التاريخ  هذا  بجعل  الدولة  رئي�س 
اأ�شمى  الذين �شطروا  هو وقفة وفاء لهوؤلء الأبطال 
�شي�شجلها  ت�شحيات  واإنها   ، والت�شحية  العطاء  اآيات 
والفخر،  باملجد  العربية  ولاأمة  ل��اإم��ارات  التاريخ 

الأبطال حا�شرة يف وجداننا،  ه��وؤلء  ذك��رى  و�شتبقى 
يف  وت�شقي   ، للوطن  الن��ت��م��اء  ب���ذور  قلوبنا  يف  ت���زرع 
 ، املقدامة  احلكيمة  للقيادة  ال��ولء  اأ�شجار  �شمائرنا 
نرا�س  �شهدائنا  من  املطهرة  الكوكبة  هذه  و�شتبقى 
ال�شام  طريق  لاأجيال  ت�شيء  ن��ور  وم�شاعل   ، اأم��ل 
ال����ردع وال���وق���وف يف وج���ه التحديات  وال���ق���درة ع��ل��ى 

والأخطار التي تتهدد الأمة العربية قاطبة.
ويف هذا اليوم فاإن م�شاعر الفخر والعتزاز بالأبطال 
ال��ذي��ن ب��ذل��وا اأرواح���ه���م ودم��اءه��م ال��زك��ي��ة الطاهرة 
احلكيمة  قيادتنا  وكذلك   ، باأرواحنا  وت�شمو  تغمرنا 
يف دول���ة الإم�����ارات ق��د اأع��ط��ت ل��ه��ذه ال�����ش��ه��ادة وهذه 
الت�شحيات من اأبطال الإمارات قيمة وطنية ، تتجدد 
يف قلب كل مواطن ومواطنة ، وتذكر باأجماد وجتليات 
ال�شهادة التي ر�شمها اأبناوؤنا الأبطال يف �شاحات املجد 
وت�شحيات  الأب�����رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا  دم����اء  واإن  وال�����ش��رف، 

اأبطالنا �شتبقى منارات عز وفخر لنا.
حتية اإجال وتقدير وعرفان لدماء �شهدائنا الزكية 
اأبناء الإم��ارات البوا�شل  ، ووقفة عز وفخر ببطولت 
الذين ما يزالون يرابطون لإحقاق احلق، ورفع الظلم 
ون�شرة الق�شايا العربية والإن�شانية العادلة ، واأ�شمى 
اآيات التقدير والولء للقيادة احلكيمة التي زرعت يف 
قلوبنا معاين التحدي وال�شمود ، والب�شالة ، وحملت 
ال��وط��ن وردع  ع��ن ح��م��ى  وال�����ذود   ، ال��ك��رام��ة  م�شعل 
الطامعني الآثمني املرب�شني بحا�شرنا وم�شتقبلنا، 
واحلاقدين على كل اإجنازاتنا ، فكان جي�س الإمارات 
له  ت�شول  داب��ر كل من  و�شيقطع  ال��ذي قطع  ال�شيف 
اأمتنا  م�شتقبل  وتهديد  ب��ادن��ا  ب��اأم��ن  امل�شا�س  نف�شه 
 ، والفخر  العز  ي��وم  ال�شهيد  ي��وم   . وكرامتها  واأمنها 
�شيبقى منارة لتذكر ت�شحيات اأبناء الإمارات امليامني 
، و�شيبقون يف ذاكرة الأجيال منارات نور و�شام لأن 
هذه الكوكبة من اأ�شرف النا�س واأطهرهم قدموا اأغلى 
اأرواحهم  ، فهانت عليهم  اأن ميلكه الإن�شان  ما ميكن 
من اأجل كرامة الوطن ، ورخ�شت عليهم دماوؤهم من 

اأجل اإعزاز اأبناء الوطن .

عبيد حميد املزروعي

خليفة بن طحنون : يوم �ل�ضهيد يلهم 
�الأجيال �أ�ضمى معاين �لعطاء و�الإخال�س

•• اأبوظبي-وام:

اآل  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  اأك��د 
اأ�شر  ن��ه��ي��ان م��دي��ر م��ك��ت��ب ����ش���وؤون 
ال�شهداء يف ديوان ويل عهد اأبوظبي 
الأبطال  الإم���ارات  دول��ة  �شهداء  ان 
الت�شحية  ق�����ش�����س  اأروع  ���ش��ط��روا 
ن�شرة  �شبيل  يف  والفداء  والبطولة 
املظلوم والدفاع عن احلق وذكراهم 
���ش��ت��ب��ق��ى خ����ال����دة ت���ت���ج���دد ك����ل يوم 
لتكون �شعلة م�شيئة تلهم الأجيال 
والإخا�س  العطاء  معاين  اأ�شمى 
اأغلى  وب����ذل  اأرواح����ه����م  ت�����ش��ام��ي  يف 
الوطن  جم���د  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الأث����م����ان 
وا�شتقرار.   ب��اأم��ن  اأب���ن���اوؤه  ول��ي��ح��ي��ا 
وقال يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
ن�شتذكر  والكرامة  العزة  يوم  يف   “
بروؤو�س  البوا�شل  �شهدائنا  ق��واف��ل 
مرفوعة الذين �شجلوا اأروع املاحم 
البطولية يف ميادين احلق ون�شرة 
الطاهرة  بدمائهم  وكتبوا  املظلوم 
ت��اري��خ دول���ة الم�����ارات، ان��ه��م اأبناء 
زايد، �شانعو الأجماد، الذين حموا 
باأرواحهم رفعة الوطن و�شموخه”.

واأ����ش���اف .. يف ي���وم ال�����ش��ه��ي��د اأدع���و 

جم��ت��م��ع الإم�������ارات ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه اأن 
مثال  اأبطالنا  ت�شحيات  من  ياأخذ 
ي��ن��ري طريق  ون���را����ش���ا  ح��ي��ات��ه  يف 
اإجن���ازات���ه... اأدع���و ك��ل ف��رد منا اأن 
درا�شته  يف  ال���ن���ج���اح  ع��ل��ى  ي�����ش��م��م 

موقع  اأي  يف   ... وح��ي��ات��ه  وع��م��ل��ه 
كان اأو وظيفة... اأدعو جميع اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع اأن ي��ه��دوا اإجن���ازات���ه���م يف 
خدمة الإمارات ملن قدموا اأرواحهم 
اأب�شط  اإن����ه  ل������اإم������ارات.....  ف����داء 
تعبري وكلمة �شكر وتقدير لأبطال 
اأغ��ل��ى م��ا ميلكون ك��ي نحيا  ق��دم��وا 
جميعا باأمن و�شام. وقال ..نهدي 
يف ه���ذا ال��ي��وم اجل��ل��ي��ل حت��ي��ة فخر 
ال�شهداء  لأ���ش��ر  القلب  م��ن  واإك��ب��ار 
وذوي��ه��م ال��ذي��ن راف��ق��وا درب حماة 
العطرة  م�شريتهم  خ��ال  ال��وط��ن 
حمبة  وتنمية  غ��ر���س  يف  و�شاهموا 

الوطن فيهم.

فقدان  �شهادة ا�شهم   ت
ا���ش��ه��م تابعة  ���ش��ه��ادة  ف��ق��دت 
���س م ع(   )ال��واح��ة كابيتال - 
بعدد   1184407 ب���رق���م 
منري  ب��ا���ش��م  ���ش��ه��م   3511
ي���رج���ى   ، ن����ا�����ش����ر  خ����ل����ف����ان 
الت�شال  عليها  ي��ع��ر  مم��ن 
برقم الهاتف  على   م�شكورا 

 050-1300098 

فقدان جواز �شفرت
م���ك���م���ل   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 
ح�������������ش������ني خ�������������ان م����ف���������ش����ل 
بنغادي�س   ، خ������ان  ح�������ش���ني 
رقم  �شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
-يرجى   )BF0497918(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب��ال�����ش��ف��ارة ال��ب��ن��غ��ادي�����ش��ي��ة او 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   
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اأخبـار الإمـارات

ذياب بن حممد بن ز�يد : نحتفي يف يوم �ل�ضهيد 
باأبناء �لوطن �لذين حملو� ر�يات �لن�ضر

•• اأبوظبي-وام:

رئ��ي�����س دائرة  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ذي���اب  ال�شيخ  ق���ال �شمو 
اأبعادا  يحمل  ال��ذي  ال�شهيد  ي��وم  اإن  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  النقل 
وطنية م�شرفة نحتفي فيه باأبناء الوطن الذين حملوا رايات الن�شر 
للوطن  ف��داء  اأرواح��ه��م  الذين قدموا  الأوف��ي��اء  البوا�شل  فهم جنودنا 
ون�شرة للمظلوم واإحقاقا للحق .. وو�شفهم باأنهم عماد الوطن ودرعه 

يف  �شموه  واأ�شاف  وت�شحياتهم.  بطولتهم  التاريخ  �شيخلد  احل�شني 
كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد :  اإننا نقف وقفة تقدير واجال لأمهات 
مبزيد  واإرادت��ه��م  ووعيهم  ب�شرهم  اأم��دون��ا  الذين  واآبائهم  الأب��ط��ال 
التحديات  وج��ه  يف  للوقوف  كبرية  ثقة  ومنحونا  والثبات  القوة  من 
تفخروا  اأن  ولكم  وال�شتقرار  بالأمن  تنعم  منيعة  اإماراتنا  تبقى  كي 
اهلل  رح��م   .. القادمة  لاأجيال  املجد  ه��ذا  وت��ورث��وا  اأبنائكم  ببطولت 

�شهداءنا الأبرار واأ�شكنهم جنات خالدة و جزى اأهلهم وذويهم خريا.

�أمل �لقبي�ضي: يوم �ل�ضهيد منا�ضبة وطنية تظهر �لتالحم �لوطني بني �لقيادة و�ضعب �الإمار�ت
•• اأبو ظبي-الفجر:

اأك���دت معايل ال��دك��ت��ورة اأم��ل عبد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  اهلل 
الوطني الحتادي اأن يوم ال�شهيد 
نحتفي  جم��ي��دة  وط��ن��ي��ة  منا�شبة 
الأبرار  �شهدائنا  بت�شحيات  فيها 
الأم��ث��ل��ة يف  اأروع  ال��ذي��ن ���ش��رب��وا 
الوطن  وح��ب  وال��ف��داء  الت�شحية 

وقيادته الر�شيدة.
وقالت معاليها -يف كلمة مبنا�شبة 
»ي�������وم ال�������ش���ه���ي���د« ال�������ذي ي���واف���ق 
اإن   – ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمر   30
وطنيا  ي���وم���ا  ت��ع��ي�����س  الإم����������ارات 
تاريخيا من اأيامها الوطنية توؤكد 
اأن«ال���ب���ي���ت م��ت��وح��د« ويظهر  ف��ي��ه 
الوثيق  الوطني  التاحم  جليا يف 
و�شعب  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني 
وراأيناه  مل�شناه  ما  وه��ذا  الإم���ارات 
اإماراتي  مواطن  كل  ا�شتعداد  من 
ال��وط��ن وحمايته من  ع��ن  ل��ل��ذود 

الطامعني واحلاقدين.
ال�شهيد  يوم  اأن  معاليها  واأ�شافت 
وطنية  اإم��ارات��ي��ة  ملحمة  يج�شد 
لبطولت  را���ش��خ��ة  حية  تاريخية 
جنود  اأن  ويثبت  الأب���رار  �شهدائنا 

اج���ت���م���اع جم��ل�����س ال����������وزراء عند 
الكرامة  واح���ة  يف  ال�شهيد  ن�شب 
والقوية  ال��ك��ب��رية  امل��ك��ان��ة  ي���وؤك���د 
ل�����ش��ه��داء ال���وط���ن الأب��������رار لدي 
اأبناء  نفو�س  ويف  الر�شيدة  القيادة 

الإمارات.
وقالت معايل الدكتورة القبي�شي: 
مهمة  وطنية  حلظات  نعي�س  اإننا 
لوطننا  ف������داء  ك��ل��ن��ا  اأن����ن����ا  ت����وؤك����د 
متوحد  ال���ب���ي���ت  واأن  وق���ي���ادت���ن���ا 
ل���ل���ذود ع���ن وطننا  ���ش��ف��ا واح������دا 
حاقد  اأي  م��ن  وحمايته  احلبيب 
امل����وىل عز  داع���ي���ة  اأو م���رب�������س.. 
وجل اأن يحفظ الإمارات يف قلوب 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  اجل��م��ي��ع حت���ت 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

حفظه اهلل.
القبي�شي  الدكتورة  معايل  وقالت 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اع����ت����م����اد  ج������اء 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل 
ت�شمية  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 
با�شم  ال�����ش��ه��داء  ن�����ش��ب  م��ن��ط��ق��ة 
لأ�شماء  تخليدا  الكرامة«،  »واح��ة 
وت�شحيات �شهداء الوطن لروى 

القوات  لأب��ن��اء  وال��ع��رف��ان  بال�شكر 
وحماة  الحت�������اد  رع������اة  امل�����ش��ل��ح��ة 
الوطن .. موؤكدة اأنه بف�شل قواتنا 
بالأمان  ال���وط���ن  ي��ن��ع��م  ال��ب��ا���ش��ل��ة 
وي�شري واثقا نحو م�شتقبل م�شرق 

وم�شرف.
احتفاء  اأن  م���ع���ال���ي���ه���ا  ون�����وه�����ت 
ال�����ش��ه��ي��د يرفع  ب���ي���وم  الإم���������ارات 
بت�شحيات  والعتزاز  الفخر  راي��ة 
����ش���ه���دائ���ه���ا الأب����������رار دف����اع����ا عن 
والأخاقية  احل�����ش��اري��ة  ق��ي��م��ه��ا 
اأر���ش��اه��ا القائد  والإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي 
املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
اآل نهيان » طيب  زايد بن �شلطان 
اهلل ثراه » على قيم البذل والعطاء 

ومنا�شرة احلق ون�شرة املظلوم.
الواجب قدموا  اأن �شهداء  واأك��دت 
احلق  �شبيل  يف  الغالية  اأرواح��ه��م 
وا�شتقراره  واأم��ن��ه  ال��وط��ن  ورف��ع��ة 
وم�شتقبل اأبنائه وخلدوا اأ�شماءهم 
التاريخ رمزا  ن��ور يف  ب��اأح��رف من 
ل��ل��ت�����ش��ح��ي��ة وال������ف������داء وع���ن���وان���ا 
ال�شامية  الإم����ارات����ي����ة  ل��ل��م��ب��ادئ 
قادتها  ن���ف���و����س  يف  وال���را����ش���خ���ة 
يزيد  م��ا  اأن  ون��وه��ت   .. واأب��ن��ائ��ه��ا 
م����ن م��ع��ن��ى ه�����ذا ال����ي����وم وم���غ���زاه 

والوطنية  وال���ع���ط���اء  ال���ث���ب���ات  يف 
واإعاء  ال��ذات  ون��ك��ران  والتاحم 

م�شالح الدولة العليا وقيمها. 
�شهداء  اأم�����ه�����ات  اأن  واأ�����ش����اف����ت 
بهن،  ن���ف���خ���ر  من�������اذج  الإم������������ارات 
واأ�شماء �شتبقى حمفورة يف تاريخ 
دول���ة الإم������ارات، وق��دم��ن الدليل 
ع��ل��ى ع��م��ق ال��وع��ي ال��وط��ن��ي لدى 
على  ومقدرتها  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
اأن تقدم النموذج امل�شرف للوطنية 
وال���ب���ذل وال���ع���ط���اء؛ ح��ي��ث �شرب 
ثبات اأمهات ال�شهداء اأروع الأمثلة 
لقيادته  وال����ولء  ال��وط��ن  يف ح��ب 
والت�شحية بفلذات اكبادهن فداء 
للوطن.  واأعربت معايل القبي�شي 
لأم�����ه�����ات ولأه����������ايل ال�������ش���ه���داء، 
اأع�شاء  واع����ت����زاز  اع���ت���زازه���ا  ع���ن 
الوطني الحتادي و�شعب  املجل�س 
الإمارات وفخرهم بهم، �شائلة اهلل 
اأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها 
درجة  اأن  اإىل  م�����ش��رية  و���ش��ع��ب��ه��ا، 
ال�شهداء كبرية ومنزلتهم رفيعة. 

فهم اأحياء عند ربهم يرزقون.
البوا�شل  جنودنا  اأن  على  و�شددت 
ه��م ح�شننا  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  يف 
امل���ت���ني ومنعة  ودرع���ن���ا  احل�����ش��ني 

الإم��ارات �شيوف الدولة وح�شنها 
ال�����ش��دائ��د ولينعم  مل��واج��ه��ة  امل��ن��ي��ع 

بالأمان. 
واأ�����ش����ارت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة اأمل 
القبي�شي اإىل اأن تخ�شي�س �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
ل  الوطن  اأن  يوؤكد  لل�شهيد  يوما 
الذين ي�شحون  اأبناوؤه  اأبدا  ين�شى 
دفاعا عنه يف �شاحات العز وال�شرف 

ويعملون من اأجل رفعته وعزته.
الوطني  املجل�س  رئي�شة  ووج��ه��ت 
الحت������ادي حت��ي��ة اإك���ب���ار واإج����ال 
الأب������رار  الإم���������ارات  ����ش���ه���داء  اإىل 
الزكية  ب��دم��ائ��ه��م  ج�����ادوا  ال���ذي���ن 
و�شطروا  العظيمة  وت�شحياتهم 
ب�����ط�����ولت �����ش����ريوي����ه����ا ال����ت����اري����خ 
لاأجيال املقبلة بكل فخر واعتزاز. 
�شبيل  يف  ال�شهادة  نيل  اأن  م��وؤك��دة 
اهلل دفاعا عن الأوطان اأغلى و�شام 

�شرف يحمله اأي اإماراتي.
واأ���ش��اف��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأمل 
تتجدد  الذكرى  اأن هذه  القبي�شي 
ترفع  امل�شلحة  وقواتنا  العام  ه��ذا 
بانت�شاراتها  وامل��ج��د  ال��ع��ز  راي����ات 
وتوجهت  ال��وط��ن��ي��ة  اإجن���ازات���ه���ا  و 

لتبقى  النبيلة  العطرة  �شريتهم 
الأجيال،  ج��م��ي��ع  ن��ف��و���س  يف  ح��ي��ة 
ينهلون منها معاين العزة والرفعة 
والولء للوطن وقيادته الر�شيدة. 
الكرامة«  »واح�����ة  اأن  واأو����ش���ح���ت 
ه��ي واح��ة �شرف لأب��ن��اء الإم���ارات 
البارين لدينهم ووطنهم و�شعبهم 
ال����ذي����ن ت��ن��ح��ن��ي ل���ه���م ال���ه���ام���ات 
وال��ق��ام��ات ف��خ��را ب��ه��م، ك��م��ا تعزز 
م�������ش���رية وط�����ن ب�����ات م���ث���ال لكل 
ال�شعوب ال�شاعية للرفعة والتقدم 
الت�شمية  ه��ذه  وت��اأت��ي  والزده�����ار، 
واحة الكرامة تذكريا لنا اأننا كلنا 
نعمل لوطن واحد، واأن وطننا هو 
اأهلنا  ك��رام��ة  ال��ك��رام��ة، واأن  وط��ن 

هي جزء من كرامتنا. 
ال�شهيد  ي���وم  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
وحمبة  ف���خ���ر  ي������وم  اإىل  حت������ول 
الدولة،  اأب��ن��اء  جميع  ومب�����ش��ارك��ة 
ف���ال���ك���ل ع���ل���ى ق���ل���ب رج������ل واح����د 
يعرون وي�شطرون اأروع الق�ش�س 

يف حب بادهم. 
ووج���ه���ت م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
وتقدير  اإج����ال  حت��ي��ة  القبي�شي 
لكل اأم واأب وزوج��ة واب��ن وابنة يف 
درو�س  من  �شطروه  ملا  اليوم،  هذا 

الوطني والتاريخي هو تزامنه مع 
احتفالت الدولة باليوم الوطني. 
وق���ال���ت م���ع���ايل  ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
يوؤكد  ال�شهيد  ي���وم  اأن  القبي�شي 
والتاحم  واملحبة  ال��وح��دة  م��دي 
و�شعب  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني 
الإم������ارات وع��ل��ى راأ���ش��ه��م �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل« واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  و 
اأبو  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 
حكام  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  و  امل�شلحة 
الكبري  التكرمي  ليوؤكد  الإم����ارات 
الذي تكنه القيادة احلكيمة لهوؤلء 
دفاعا عن  اأرواحهم  الذين قدموا 

الوطن وعزته وكرامته.
�شاحب  دع������وة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
الدولة  يف  اجل��ه��ات  جميع  مكتوم 
ل��اح��ت��ف��اء ب�����ش��ه��داء الإم������ارات يف 
ج��م��ي��ع م���ب���ادرات���ه���م اإ����ش���اف���ة اإىل 

و�شعلة  م�شتقبلنا  وق��وة  حا�شرنا 
م�������ش���ريت���ن���ا، وه�����م م���و����ش���ع فخر 
واعتزاز و�شطروا �شفحات جميدة 
من البذل والت�شحية ورفعوا راية 
ع��ال��ي��ة متحلني  ال���دول���ة خ��ف��اق��ة 
مت�شلحني  والب�شالة،  بال�شجاعة 
بالعزمية والإق��دام ل يثنيهم عن 
واجبهم �شيء، متاآزرين متاحمني 
وبالأجر  معت�شمني،  اهلل  وبحبل 
اهلل  وبن�شر  م�شتب�شرين،  العظيم 
اأن يحفظ اهلل  م��وع��ودي��ن، داع��ي��ة 
واأن  الباد وقيادتها و�شعبها  هذه 
ال��ر���ش��ي��دة وي�شدد  ق��ي��ادت��ه��ا  ي��وف��ق 
خطاها... داعية اهلل العلي القدير 
ويحفظ  الإم�����������ارات  ي��ح��م��ى  اأن 
اأبناَءها  وي�شون  الر�شيدة  قيادتها 

ويجعل رايتها مرفوعة عاليا.

وزير دولة ل�ضوؤون �لدفاع : �ضهد�وؤنا �ضطرو� �أروع �الأمثلة يف �ل�ضجاعة و�الإقد�م

وزير �لطاقة و�ل�ضناعة : يوم �ل�ضهيد منا�ضبة وطنية تعك�س معاين �لوالء و�لت�ضحية

وزير �القت�ضاد : �ضهد�ء �الإمار�ت �الأبطال قدمو� �أروع �لنماذج �مل�ضرفة 

•• اأبوظبي -وام:

اأك�������د م����ع����ايل حم���م���د ب����ن اأح���م���د 
البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
العز  �شاحات  يف  �شطر  �شهداءنا  اأن 
وال�شرف اأروع الأمثلة يف ال�شجاعة 
والإق������دام وق���دم���وا اأرواح���ه���م من 
ك��ل��م��ة احل����ق وتلبية  اإع�����اء  اأج�����ل 
ال��واج��ب وال��دف��اع ع��ن وط��ن طاملا 
وه��ب��ه��م ال��ك��ث��ري ودف��اع��ا ع��ن احلق 
يف   ���� معاليه  واأ���ش��اف   . وال�شرعية 
كلمة له مبنا�شبة “ يوم ال�شهيد “ 
وطني  رم���ز  ه��و  ال�شهيد  ي���وم  اأن   ����
بدمائهم  ���ش��ح��وا  رج����ال  ل���ذك���رى 
واأرواح��ه��م م��ن اأج��ل ت��راب الوطن 
ومكت�شباته واعتزازا بب�شالة جنوده 
وفيما  باأبنائه.  وفخرا  و�شجاعتهم 
بن  حممد  م��ع��ايل  كلمة  ن�س  يلي 

اأحمد البواردي بهذه املنا�شبة ..
ال�شهيد  يوم  ذك��رى  علينا  “تقبل 
لتزيدنا اإميانا باأن اأبناءنا هم عماد 
ال���وط���ن وف���خ���ره والع���ت���م���اد على 
الذي  الرابح  ال�شتثمار  �شبابنا هو 
الوطن  ه���ذا  واأن  اأب�����دا  ي��خ�����ش��ر  ل 
بب�شالتهم  ويعتز  ب��اأب��ن��ائ��ه  يفتخر 

يقدم روحه رخي�شة فداًء لوطنه.. 
وتلبية لواجبه.. وحباً يف اأر�شه”.

فقد �شطر �شهداوؤنا يف �شاحات العز 
وال�شرف اأروع الأمثلة يف ال�شجاعة 
والإقدام وقدموا اأرواحهم من اأجل 
الواجب  وتلبية  كلمة احلق  اإع��اء 
وم��ن اأج��ل ال��دف��اع ع��ن وط��ن طاملا 
وه��ب��ه��م ال��ك��ث��ري ودف��اع��ا ع��ن احلق 
وال�شرعية .. فال�شهادة فخر وو�شام 
انخراطهم  ع��ن��د  اأب��ط��ال��ن��ا  اخ���ت���ار 
على  ي��ع��ل��ق��وه��ا  اأن  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  يف 
وك��ت��ب لهم  ت����ردد  ���ش��دوره��م دون 
ويذوق  ال�شهادة  طعم  ي��ذوق��وا  اأن 
ذويهم طعم الفخر والفرح لت�شيء 
وتخلد  نور  بحروف من  اأ�شماوؤهم 

ذكراهم على �شفحات التاريخ.
وي����اأت����ي ه����ذا ال���ي���وم ل��ن��ق��دم حتية 
لأمهات  وت��ق��دي��ر  واإك���ب���ار  اإج�����ال 
دفعوا  ال����ذي����ن  ال�������ش���ه���داء  واآب���������اء 
اأب���ن���اوؤه���م وف���ل���ذات اأك���ب���اده���م اإىل 
ال�����ش��ه��ادة ومل ي��ت��وان��وا ع��ن تقدمي 
اأبنائهم من اأجل الوطن ومن اأجل 
باإميانهم  فهم  احل��ق  كلمة  اإع���اء 
القوة  يف  در�������س  ال����ع����امل  ي���ع���ط���ون 
وال�شابة وال�شر وحتمل الباء 

و�شيخلد ذكراهم على  و�شجاعتهم 
اإذ  العظيم  التاريخ و�شدق اهلل  مر 
يف  قتلوا  الذين  حت�شنب  “ول  ق��ال 
عند  اأح��ي��اء  ب��ل  اأم���وات���ا  اهلل  �شبيل 

ربهم يرزقون”.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق�����رار  ك����ان  ل��ق��د 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
30 م���ن نوفمر  ي���وم  ي��ك��ون  ب����اأن 
لل�شهيد” هو  “يوما  ع��ام  ك��ل  م��ن 
ل��ذك��رى رج��ال �شحوا  رم��ز وطني 
بدمائهم واأرواحهم من اأجل تراب 
واعتزازا  ومكت�شباته  ال��وط��ن  ه��ذا 
بب�شالة جنودنا و�شجاعتهم وفخرا 
باأبناء الوطن الذين قدموا للعامل 
اأروع الأمثلة يف الرجولة والإقدام 
وال�������ولء والن���ت���م���اء والإخ����ا�����س 

والت�شحية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال  وك��م��ا 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل” يف  ال��وزراء حاكم دبي 
ذكرانا  هم  “�شهداوؤنا   : اليوم  هذا 
التاريخية..  وذاك��رت��ن��ا  ال��وط��ن��ي��ة 
وتذكري لنا بعظمة الإن�شان عندما 

وي�شربون اأ�شدق الأمثلة على حب 
ويج�شدون معاين  والوفاء  الوطن 
ويلبون  �شورها  باأجمل  الت�شحية 
ف���ي���ه���ا ن�������داء ال����وط����ن م����ن خ���ال 
اأبنائهم ويج�شدون باإيثارهم معنى 

الطاعة واأداء الواجب.
ك���م���ا ن����ق����دم ل������زوج������ات اأب���ط���ال���ن���ا 
الدعم  ك���ل  واأب���ن���ائ���ه���م  ال�������ش���ه���داء 
وامل�شاندة ونقول لهم يحق لكم اأن 
تفتخروا وترفعوا روؤو�شكم �شاخمة 
فقد األهم �شركم عزميتنا وعززت 
بني  ال��ت��اح��م  م��ع��ن��ى  ت�شحياتكم 
ال�����ش��ع��ب وال����ق����ي����ادة واأك��������دت قوة 
اإمي���ان���ك���م مت��ا���ش��ك وت����راب����ط هذا 
وقيادة  واح��دة  كلمة  املجتمع حتت 
الوحدة  واحدة وحب واحد لوطن 

والحتاد.
اإىل  نوجهها  و�شكر  اعتزاز  ور�شالة 
كل  ���ش��خ��رت  ال��ت��ي  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
واأجهزتها  واإم��ك��ان��ات��ه��ا  م���وارده���ا 
خل���دم���ة ال����وط����ن و����ش���اه���م���ت من 
تاأهيل  يف  الوطنية  اخلدمة  خال 
لتخريج  وجنودنا  اأبنائنا  وتدريب 
ج�شديا  م��وؤه��ل��ة  ع�شكرية  دف��ع��ات 
ا�شتعداد  ع��ل��ى  ل��ت�����ش��ب��ح  وم��ع��ن��وي��ا 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �شهيل بن حممد فرج 
الطاقة  وزي����ر  امل���زروع���ي  ف���ار����س 
ال�شهيد  ي������وم  اأن  وال�������ش���ن���اع���ة 
ج����اءت تخليدا  وط��ن��ي��ة  م��ن��ا���ش��ب��ة 
ووفاء وعرفانا بت�شحيات وعطاء 
واأبنائه  ال���وط���ن  ���ش��ه��داء  وب�����ذل 
اأرواحهم  وه��ب��وا  ال��ذي��ن  ال����ررة 
لتظل راية الإمارات خفاقة عالية 
وواجباتهم  مهامهم  ي��وؤدون  وهم 
كلمة  وق��ال معاليه يف   . الوطنية 
ل���ه مب��ن��ا���ش��ب��ة “ ي���وم ال�����ش��ه��ي��د “ 
اإن الح��ت��ف��اء ب�����ش��ه��داء الإم�����ارات 
وت��ك��رمي��ه��م واج����ب ع��ل��ى ك���ل من 
الطيبة  الأر���س  ه��ذه  يعي�س على 
اأع�����ز م���ا ميلكون  لأن���ه���م ق���دم���وا 
دف��اع��ا ع��ن ث��رى ال��وط��ن و�شحوا 

�شادقة  ر����ش���ال���ة  ت���ب���ع���ث  ووف��������اء 
اأ���ش��م��ى معاين  خ��ال�����ش��ة مت��ل��وؤه��ا 
الوطن  ل�شهداء  والعرفان  الوفاء 
الوطن  ن��داء  لبوا  الذين  الأب���رار 
و�شحوا باأرواحهم يف �شبيل اإبقاء 
راي��ة الإم���ارات خفاقة يف ميادين 
ال�شرف والبطولة ليزينوا اأجماد 
الإمارات و�شريتها العطرة مبزيد 
من العز والفخر وال�شموخ وليظل 
عبق ت�شحياتهم معينا تنهل منه 
الأجيال وم�شدرا لإلهامها معاين 
العزة والنخوة والكرامة وم�شدرا 
ل�شحذ الهمم وبث روح الإخا�س 
الوطن  اأب��ن��اء  نفو�س  يف  وال����ولء 
الوطن  اأن  على  للتاأكيد  وحمطة 
بدمائهم  كتبوا  فقد  الأغ��ل��ى  ه��و 
وعك�شوا  وال���ع���زة  ال�����ش��رف  ���ش��ف��ر 
فرو�شيتهم  ع��ن  م�����ش��رف��ة  ���ش��ورة 

لينعم  ال����ط����اه����رة  ب�����اأرواح�����ه�����م 
ك�����ل م�����واط�����ن وم���ق���ي���م ب����الأم����ن 
اأ�شمى  وج�������ش���دوا  وال��ط��م��اأن��ي��ن��ة 
م��ا ت��ع��رف��ه ال��ب�����ش��ري��ة م��ن معاين 

ال�شرف والبطولة والإيثار .
�شهدائنا  ب���ط���ولت  اأن  واأو�����ش����ح 
الأب���رار حم��ل فخر واع��ت��زاز عند 
اأبناء  ال��ر���ش��ي��دة وج��م��ي��ع  ال��ق��ي��ادة 
الوطن وتثبت مبادرة يوم ال�شهيد 
اأن دول��ة الإم���ارات تقدر بطولت 
اأب��ن��ائ��ه��ا وت��خ��ل��د ذك���راه���م معززة 
جميع  ل��دى  الوطنية  روح  بذلك 
الإم����ارات  ف�شهداء  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
الوطنية  يف  ي�����ش��رب  م��ث��ال  خ��ري 
والولء والت�شحية والإيثار دفاعا 

عن الوطن .
يوم  “جاء  امل�����زروع�����ي  واأ������ش�����اف 
فخر  م��ل��ح��م��ة  لي�شطر  ال�����ش��ه��ي��د 

عظيما  منوذجا  وق��دم��وا  ونبلهم 
يف حب الوطن والنتماء له”.

�شهداء  ق�����دم   “ م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
ال��وط��ن الأب����رار دم��اءه��م الزكية 
وواجباتهم  مهامهم  ي��وؤدون  وهم 
الوطنية وجاء يوم ال�شهيد ليظل 
لت�شحيات  هاديا  نرا�شا  عام  كل 
اأب��ن��ائ��ن��ا ال�����ش��ه��داء ال��ع��ظ��ام الذين 
وتاريخا  جمدا  بدمائهم  �شطروا 
وم�شرية م�شرفة للوطن يف �شبيل 
اأن تبقى رايتنا خفاقة عالية بهمة 
بنفو�س  ف�شدقوا  ع��اه��دوا  رج��ال 
واثقة وبقلوب موؤمنة للدفاع عن 
عالية  وطنية  بروح  الوطن  تراب 
الإمارات  دول��ة  اأن  اإىل  م�شريا   ..
اأ�ش�شا  الر�شيدة  القيادة  يف  اأر�شت 
حب  ع��ل��ى  مبينة  متينة  وط��ن��ي��ة 
اأجله  م���ن  وال��ت�����ش��ح��ي��ة  ال���وط���ن 

•• اأبوظبي-وام:

�شعيد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  م���ع���ايل  ق�����ال 
امل���ن�������ش���وري وزي������ر الق���ت�������ش���اد اإن 
وطنية  منا�شبة  نوفمر   30 ي��وم 
وتقدير  اإج����ال  وق��ف��ة  فيها  ن��ق��ف 
تكرمياً للدماء الزكية التي قدمها 
�شهداوؤنا الأبرار وجنودنا البوا�شل 
ون�شرة  ال����وط����ن  ع�����زة  اأج������ل  م����ن 
احل��ق ولإب��ق��اء راي��ة دول��ة الإمارات 

ولقيادته الر�شيدة وتوؤكد التاحم 
وال�شطفاف الوطني خلف قواتنا 
الأمثلة  اأروع  التي �شربت  امل�شلحة 
البطولة والفداء حلماية تراب  يف 
ع��ل��ى مقدراته  واحل���ف���اظ  ال��وط��ن 
والعدالة  ال�������ش���ام  ق��ي��م  وت���ع���زي���ز 
اأن  اإىل  ول��ف��ت  الأ����ش���ق���اء.  ون�����ش��رة 
قدموا  الأب��ط��ال  الإم����ارات  �شهداء 
اأروع النماذج امل�شرفة ومن �شريتهم 
ال���داف���ع واحلافز  ن��ت��خ��ذ  ال��ع��ط��رة، 

مرفوعة و�شاخمة.
مبنا�شبة  كلمة  يف  معاليه  واأ���ش��اف 
ي����وم ال�����ش��ه��ي��د ال�����ذي ي���واف���ق 30 
اإحياء  اأن  ع����ام  ك���ل  م���ن  ن��وف��م��ر 
ذك������رى ي�����وم ال�����ش��ه��ي��د ت���ع���ر عن 
بالت�شحيات  واع���ت���زازن���ا  ف��خ��رن��ا 
والعطاء  ال����ب����ذل  وروح  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
ال��ت��ي ج�����ش��ده��ا ���ش��ه��داء الإم������ارات 
فيها  وت���ت���ج���ل���ى  ����ش���وره���ا  ب�����اأرف�����ع 
م��ع��اين ال���ولء والن��ت��م��اء للوطن، 

ن��ه�����ش��ة وط��ن��ن��ا احلبيب  مل��وا���ش��ل��ة 
الإن�شانية  مب�����ش��ريت��ه  والرت����ق����اء 
كواحة  وتر�شيخ مكانته  والتنموية 
ل����اأم����ن وال�����ش����ت����ق����رار، ومن�����وذج 
والعطاء. وقال  والت�شامح  للتنمية 
بجنودنا  والع���ت���زاز  ال��ف��خ��ر  ك��ل   :
البوا�شل من اأبناء القوات امل�شلحة، 
ويرفع  يتقبلهم  اأن  اهلل  ون�����ش��األ 
اأه��ل��ه��م وذويهم  درج��ات��ه��م، وي��ل��ه��م 
و�شعب الإمارات ال�شر وال�شلوان.

كامل وجاهزية عالية لل�شد والرد 
واإجن���ازات  ع��ن مكت�شبات  وال��دف��اع 
يدفعها  والنفي�س  بالغايل  الدولة 
ح�����ب ال�����وط�����ن وال����ف����خ����ر وال����ع����زة 
وال�����ش��ج��اع��ة وت��ت��ج��ل��ى ف��ي��ه��م قيم 
واأعظم  اأبهى  الت�شحية والولء يف 
����ش���ه���داءن���ا  اهلل  رح������م  �����ش����وره����ا. 
اجلنان  ف�شيح  واأ�شكنهم  الأب��ط��ال 
وال�شلوان  ال�����ش��ر  ذوي��ه��م  واأل���ه���م 
���ش��اح��ات العز  اأب���ن���اوؤن���ا يف  وح��ف��ظ 
املبني  بالن�شر  واأي��ده��م  وال�����ش��رف 
اإنه  و�شعبا  قيادة  الإم���ارات  وحفظ 

جميب الدعوات “.

قيمها  ع���ل���ى  ذل�����ك  يف  م���ع���ت���م���دة 
ال��وط��ن��ي ع��ر الأجيال  وم��ورث��ه��ا 
والت�شحية  للوطن  النتماء  فان 
نفو�س  يف  را���ش��خ��ة  عقيدة  لأج��ل��ه 

اأبناء الإمارات”.

�أحمد جمعة �لزعابي: يوم �ل�ضهيد .. تكرمي 
لالأبطال �لذين بذلو� �أرو�حهم ليحيا �لوطن

�ضلطان �لبادي: �الإمار�ت �ضتخلد ذكرى 
�ضهد�ئها بحروف من نور يف �ضجالت �لتاريخ

•• ابوظبي-وام:

قال معايل �شلطان بن �شعيد البادي 
“نحتفل  ال���ع���دل  وزي����ر  ال��ظ��اه��ري 
وال����ذي  ال�شهيد”  “بيوم  ال���ي���وم 
نوفمر  م����ن  ال���ث���اث���ني  يف  ي����اأت����ي 
من كل ع��ام، وهو اليوم ال��ذي نقف 
ف��ي��ه اأج����ال وت��ع��ظ��ي��م��ا مل��ن قدموا 
ال��ط��اه��رة ف����داء للوطن  اأرواح���ه���م 
الغايل، وج�شدوا اأنبل معاين البذل 
والفخر  ال����ع����زة  ل���وط���ن  وال�����ف�����داء 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
وي���ع���د اأك�����ر اأي�����ام دول�����ة الإم������ارات 
على  للدللة  رمزاً  املتحدة  العربية 
الن��ت��م��اء وال��ف��خ��ر وال��ع��زة واملعاين 

العظيمة”.
اأب���ن���اء الإم�������ارات وهم  ان  وا����ش���اف 
واعتزازهم  ف��خ��ره��م  ع��ن  ي��ع��رب��ون 
�شحوا  ال���ذي���ن  ال���وط���ن  ب�����ش��ه��داء 
ب����اأرواح����ه����م ودم���ائ���ه���م دف���اع���ا عن 
اأي�شا  ي���وؤك���دون  ال��وط��ن وك��رام��ت��ه، 
واإقدامهم  ب�شجاعتهم  انهم �شربوا 
الأمثلة لإحقاق احلق ون�شرة  اأروع 
امل���ظ���ل���وم واإر�������ش������اء دع����ائ����م الأم�����ن 
والت�شحية  الوطن  وحب  وال�شام 

من اجله.
ي����وم الع���ت���زاز  ان����ه يف  واأ�����ش����ار اىل 
�شهيد  ب��ك��ل  وال��ف��خ��ر  بت�شحياتهم 
جندها  اخل���ل���د،  ج��ن��ة  اإىل  ارت���ق���ى 
العهد  ل��ت��ج��دي��د  اأي�������ش���ا  م��ن��ا���ش��ب��ة 
التي  ال��ر���ش��ي��دة  للقيادة  وال��ت��ق��دي��ر 

اأبناء  ودع��م  رعاية  على  دائما  تبادر 
ال�شهداء وا�شرهم.

�شهدائنا  ت�����ش��ح��ي��ات  ان   “ وق�����ال 
وكرامة  وع��زة  فخر  و�شام  البوا�شل 
ع��ل��ى ج��ب��ني ال��وط��ن وع��ام��ة وفاء 
هم  الذين  وبناته،  اأبنائه  قلوب  يف 
على ا�شتعداد دائم لبذل املزيد من 
الت�شحيات، فالوطن غال وكل �شيء 
ي���زول وي��ه��ون وي��ب��ق��ى ال��وط��ن حرا 
م��ب��ادرة �شاحب  اأن  ع��زي��زا، ول�شك 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي���د 
“حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
نوفمر   30 يوم  اهلل” بتخ�شي�س 
من كل عام تخليدا ووفاء وعرفانا 
الوطن  �شهداء  وع��ط��اء  بت�شحيات 
ه��ي م���ب���ادرة ك��رمي��ة وو����ش���ام �شرف 
عظيم لل�شهداء وا�شرهم ولكل ابناء 
ال���وط���ن، ف��ه��ي ت��وؤك��د م���دي اعتزاز 
ال�شهداء  بابنائها  الر�شيدة  القيادة 
ت�شحياتهم  ع��ل��ى  ل��ه��م  وت��ق��دي��ره��ا 
وت��ل��ب��ي��ت��ه��م ل���ن���داء ن�����ش��رة احل����ق يف 
على  و�شدد  العامل”.  من  مكان  اأي 
ذكراهم  دائماً  �شتخلد  الإم��ارات  ان 
بحروف من نور يف �شجات التاريخ 
بدمائهم  ت�شحيات  م��ن  ق��دم��وه  مل��ا 
الوطن  �شبيل  الغالية يف  وارواحهم 
اأن  الر�شيدة موؤكدا  الغايل وقيادته 
ما يقدمه ال�شهداء يبقى قليا نحو 
اهلل والوطن والقيادة الر�شيدة التي 
ل تتوانى عن توفري احلياة الكرمية 
لأبنائها وال�شهداء، ويف يوم ال�شهيد 

•• اأبوظبي -وام:

الزعابي  جمعه  اأحمد  معايل  اأك��د 
ن��ائ��ب وزي����ر ����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة اأن 
وطنية  منا�شبة  ال�شهيد”  “يوم 
من   - وق��ي��ادة  �شعبا   - فيها  نعلي 
والفداء  والت�شحية  ال��ب��ذل  ق��ي��م 
بذلوا  ال����ذي����ن  الأب�����ط�����ال  ون����ك����رم 
يف  الوطن  ليحيا  والدماء  الأرواح 
ع��ز وك��رام��ة واأم���ن واأم����ان ولتظل 
راية الدولة خفاقة عالية يف �شماء 

املجد.
مبنا�شبة  ل��ه  ك��ل��م��ة  يف   - واأ����ش���اف 
اإن قرار �شاحب  “يوم ال�شهيد” - 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
نوفمر  م��ن   30 ال����  بتخ�شي�س 
م���ن ك���ل ع����ام ي��وم��ا ل��ل�����ش��ه��ي��د لهو 
الوطن  تقدير  على  بالعمل  بيان 

اأجل  م��ن  يعملون  ال��ذي��ن  لأب��ن��ائ��ه 
رفعته ويبذلون الأرواح يف �شاحات 
منجزاته  ع�����ن  دف�����اع�����ا  ال������ف������داء 
اإىل  م�شريا   .. ملكت�شباته  وتاأمينا 
اأبنائها  ب��ب��ط��ولت  تعلو  الأمم  اأن 
لاأجيال  ت��وؤ���ش�����س  وبت�شحياتهم 
يفتخرون  ما  والقادمة  احلا�شرة 
وي���ع���ت���زون ب����ه. وق�����ال اإن�����ه يف هذا 
لقيادتنا  ال��������ولء  جن�����دد  ال����ي����وم 
نظل  اأن  على  ونعاهدها  الر�شيدة 
اأوف�����ي�����اء ل���ل���وط���ن م���داف���ع���ني عن 
مكت�شباته واإجنازاته اأوفياء للقيم 
لها  اإع��اء  اأبطالنا  ا�شت�شهد  التي 
م�شريتهم  نكمل  واأن  عنها  ودفاعا 
باأن نعمق يف وجدان اأبنائنا معاين 
واأن  والن��ت��م��اء  وال���ولء  الت�شحية 
الوطن  ه���ذا  ي��ظ��ل  اأن  ع��ل��ى  نعمل 
ال����ذي ا���ش��ت�����ش��ه��دوا ف����داء ل���ه بيتا 
موحدا متحدا اآملني اأن يعم الأمن 

واأن  ومنطقتنا  ب��ادن��ا  وال�����ش��ام 
لتوا�شل  ال�شتقرار  �شعوبها  تنعم 
م�شريتها يف البناء وحتقيق املزيد 

من الزدهار والرخاء.
قائا  ك��ل��م��ت��ه  م��ع��ال��ي��ه  واخ���ت���ت���م 
وكل  ال���ررة  �شهداءنا  اهلل  “رحم 
باأبطالها  ت��زه��و  والإم��������ارات  ع���ام 

واإجنازاتها “. 

للوطن  اوفياء  نبقى  ان  اهلل  نعاهد 
الغايل وقيادته الر�شيدة ولإخواننا 
���ش��ط��روا بدمائهم  ال���ذي  ال�����ش��ه��داء 
اروع  الغالية  وارواح���ه���م  ال��ط��اه��رة 
ومنا�شرة  والوفاء  الت�شحية  اأمثلة 
احل������ق. وخ���ل�������س ف����ى خ���ت���ام كلمة 
لل�شهيد  ان  اىل  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه 
الكرامة واملنزلة العظيمة عند اهلل 
“عز وجل” وندعو اهلل اأن يتغمدهم 
يلحقهم  واأن  وامل��غ��ف��رة..  بالرحمة 
بركب ال�شهداء وال�شديقني يف جنة 
ح��ي��ة يف  ذك���راه���م  و�شتبقي  اخل��ل��د، 
الغايل  الوطن  اأب��ن��اء  جميع  نفو�س 
ت�شحياتهم  ي��ت��ذك��ر  �شيظل  ال����ذي 
م��ن اج���ل رف���ع ا���ش��م ال��دول��ة عاليا، 
ويف  اهلل  عند  مكانتهم  لهم  وهنيئا 
قلوب و�شمائر اأبناء الإمارات قيادة 

و�شعباً.

�ضلطان بن ز�يد يعزي خادم �حلرمني يف 
وفاة �الأمرية م�ضاوي بنت عبد �لعزيز

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  بعث 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة  ال��دول��ة 
عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة يف وفاة املغفور 

لها باإذن اهلل تعاىل الأمرية م�شاوي بنت عبدالعزيز اآل �شعود.
وفاة  يف  موا�شاته  و���ش��ادق  تعازيه  خال�س  ع��ن  الرقية  يف  �شموه  واأع���رب 
الفقيدة .. �شائا املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح 

جناته.

حاكم �أم �لقيوين ياأمر باالإفر�ج 
عن عدد من �ل�ضجناء

•• اأم القيوين -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعا ع�شو املجل�س الأعلى حاكم اأم 
القيوين بالإفراج عن عدد من ال�شجناء ممن اأثبتوا ح�شن ال�شرية وال�شلوك 
خال تنفيذهم مدة العقوبة يف املن�شاآت العقابية والإ�شاحية باأم القيوين 
ويق�شون عقوبات متفاوتة و�شدرت بحقهم اأحكام يف ق�شايا خمتلفة وانطبقت 
اإبعاد من �شدر بحقه  به.. مع  للتمتع  اأهليتهم  العفو وثبتت  �شروط  عليهم 
حكم الإبعاد عن الباد .. وذلك مبنا�شبة احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 
الإفراج حر�شا من �شموه على اإدخال البهجة  اأمر  وياأتي  ال�شهيد.  ويوم   46

وال�شرور اإىل نفو�س النزلء ومل �شملهم مع عائاتهم واأقربائهم.



اخلميس   30   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12187  
Thursday  30   November   2017  -  Issue No   12187 اأخبـار الإمـارات

09

�لفال�ضي: �ضهد�ء �الإمار�ت يظلون نرب��س 
فخر للوطن على مدى �لدهر

•• ابوظبي-وام:

العايل  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفا�شي  بالهول  بن عبد اهلل حميد  اأحمد  الدكتور  اكد معايل 
واملهارات املتقدمة ان �شهداء الإمارات البوا�شل يظلون رموزاً م�شيئة يف ذاكرة الوطن، ن�شتلهم من 
النف�س يف  الت�شامن والت�شحية والفداء، ونقف لهم وقفة تبجيل واإج��ال لبذلهم  ذكراهم معاين 
تلبية نداء الوطن والواجب حلفظ اأمن واأمان الإمارات. واأ�شاف مبنا�شبة يوم ال�شهيد “اإن ت�شحيات 
مبادئ  على  قائم  الإم���ارات  لأبناء  الأ�شيل  املعدن  اأن  مفادها  واإخا�س  حب  ر�شالة  تبعث  �شهدائنا 
الوحدة والولء والعرفان للوطن. و�شوف تبقى ذكراهم العطرة واأعمالهم املجيدة وتفانيهم يف قلوب 

الأجيال القادمة، فهم منوذج لاإخا�س، و�شيظلون نرا�س فخٍر للوطن على مدى الدهر”.

عبد �لرحمن �لعوي�س: يوم �ل�ضهيد ن�ضتلهم منه �لعزمية وحب �لوطن
•• اأبوظبي -وام: 

املجتمع  ال�شحة ووقاية  العوي�س وزير  اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد 
وطنية  ذك��رى  ه��و  ال�شهيد  ي��وم  ان  الوطني  املجل�س  ل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
بت�شحيات  والع���ت���زاز  ال��ف��خ��ر  اإىل  ي��دع��و  عظيم  ت��اري��خ  يج�شدها  جم��ي��دة 
جنودنا البوا�شل ن�شتلهم منهم العزمية وحب الوطن واأ�شمى معاين الولء 
لرابه حيث عك�س �شهداوؤنا بت�شحياتهم قوة اإرادة ال�شعب الإماراتي وعزمه 
يف خدمة باده والدفاع عن اأمنها وا�شتقرارها ومقدرات اأجيالها بكل قوة 
ياأتي  ال�شهيد  يوم  ان  ال�شهيد  يوم  كلمة مبنا�شبة  وق��ال معاليه يف  وثبات.  
وتاأتي معه م�شاعر تغمر ربوع الوطن كله بالفخر والإب��اء.. نفخر برجال 
والعزة  بالن�شر  الإم��ارات خفاقة  راية  لتبقى  والت�شحية  العطاء  تفانوا يف 

وقائده  والوطن  اهلل  نعاهد  العظيم  اليوم  هذ  يف  واإننا  وال��وف��اء  والكرامة 
يف  عالياً  الإم���ارات مرفوعاً  علم  ليبقى  املخل�شني  اجلنود  نكون  اأن  املفدى 
�شبيل  يف  ونفي�س  غال  بكل  للت�شحية  م�شتعدين  نكون  واأن  امليادين  جميع 

الوطن الغايل واأر�شه الطاهرة. 
اأجننب  ال�شهيد لأنهن  اأمهات  يوم عزتنا وعزميتنا  نن�شى يف  “ لن  واأ�شاف 
للوطن واحل��ق، فهن  ف��داء  اأرواح��ه��م ودماءهم  اأبطاًل قدموا  الوطن  لهذا 
قدوتنا يف حب الوطن واأبناءهم قدوة جليل اليوم والغد الذي نحر�س على 
تعزيز وعيه بكل القيم واملفاهيم والت�شحيات ليكونوا رجال الإمارات الذين 

بعطاءاتهم واإجنازاتهم يكر الوطن ويزدهر”.
وقال .. يف هذا اليوم ويف ذكرى اأجماد اأبطالنا ن�شاأل اهلل عز وجل اأن يتغمدهم 
برحمته واأن ي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يتقبلهم عنده من ال�شهداء الأبرار.

حممد بن حم �لعامري :�ضهيد �الإمار�ت لي�س �أبنًا تفقده �أ�ضرته بل هو �بن كل �الأ�ضر و�ملجتمع

يف ح��ب ال��وط��ن وال��ت�����ش��ح��ي��ة من 
عريق  ت��اري��خ  اإىل  م�شتندة  اأج��ل��ه 
وبانية مل�شتقبل زاهر خلري اأبنائها 

والب�شرية جمعاء. 

ق���ال ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
م�����ش��ل��م ب���ن ح���م ال���ع���ام���ري نائب 
بالأمم  اإم�شام  منظمة  ع��ام  اأم��ني 
نوفمر  م���ن   30 اإن    « امل��ت��ح��دة 
ب��ه �شاحب  اأم���ر  ال�شهيد  ي��وم  ه��و 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
وعرفانا  ووف��اء  تخليدا  نهيان  اآل 
�شهداء  وب��ذل  وع��ط��اء  بت�شحيات 
الذين  ال�����ررة  واأب���ن���ائ���ه  ال���وط���ن 
وه����ب����وا اأرواح������ه������م ل���ت���ظ���ل راي����ة 
الإم����������ارات خ���ف���اق���ة ع���ال���ي���ة وهم 
داخل  الوطنية  واجباتهم  ي��وؤدون 
الوطن وخارجه يف امليادين املدنية 

والع�شكرية والإن�شانية كافة.
واأو�شح بن حم اأن �شهيد الإمارات 

هذا  ويف  و�شعبا  ق��ي��ادة  الإم�����ارات 
مت��ج��ي��د ل��ل�����ش��ه��ادة وت��ك��رمي كبري 
ملن بذلوا اأرواحهم حماية للوطن 
وف��������داء ل���ل���واج���ب ون���ع���اه���د اهلل 
على  وال�شعب  الر�شيدة  وقيادتنا 
ن��ك��ون اجل��ن��ود الأوف���ي���اء رهن  اأن 

اإ�شارة نداء الواجب« .
اأن �شهداء الإمارات ي�شجلون اأروع 
ليكتبوا  دم��ائ��ه��م  ب��ب��ذل  الأم��ث��ل��ة 
اأ�شماءهم اخلالدة يف �شجل �شهداء 
ال�����ش��رف وال��وط��ن��ي��ة وال��ب�����ش��ال��ة .. 
وه��ا هي الإم���ارات لن تن�شى هذه 
على  ال�شامية  املخل�شة  الت�شحية 
اأن ال�شت�شهاد اأكر معاين  اعتبار 
الخ��ا���س وال��وف��اء للوطن ومن 

لي�س اأب��ن��ا ت��ف��ق��ده اأ���ش��رت��ه ب��ل هو 
اب���ن ك��ل الأ���ش��ر وامل��ج��ت��م��ع باأ�شره 
معها  وي����ق����ف  م���ع���ه���ا  ي���ت���ع���اط���ف 
موا�شيا ومفتخرا بعطائها مقدرا 
بذلها يف تربية ابن بار جتاه وطنه 
دفاعا  لعلمه  ف��داء  روح��ه  مقدما 

عن اأمته.
واأ��������ش�������ار ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د : » 
بقيادتنا  الإم�����ارات  ل�شعب  هنيئا 
لل�شهداء  وه��ن��ي��ئ��ا  ال���ت���اري���خ���ي���ة 
الوطني  ال���ي���وم  ب��ه��ذا  اخل��ال��دي��ن 
�شمرينا  يف  مكانتهم  يعلي  ال��ذي 
ك��م��ا ه���و م��ق��ام��ه��م ع��ن��د اهلل ويف 
املاأ الأعلى وهنيئا لأهل ال�شهداء 
اأهل  وعند  اهلل  عند  املكانة  بهذه 

ال��وط��ن واأب���ن���اوؤه وامل��ق��ي��م��ون على 
بدمائها  ���ش��ط��رت  رم�����وزا  اأر����ش���ه 
والفداء  الت�شحية  ق�ش�س  اأروع 
والولء والنتماء وكانت �شباقة يف 
تلبية نداء الواجب ويف هذا اليوم 
ي�����ش��ارك ال��وط��ن ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه اأ�شر 
ال�شهداء ذكريات ل تن�شى لأبطال 
حلماية  والنفي�س  الغايل  قدموا 
ال���وط���ن ف�����ش��ي��ظ��ل��ون خ��ال��دي��ن يف 

ذاكرة الوطن واأبنائه.
رحم اهلل �شهداءنا واأ�شكنهم جناته 
اأه��ل��ه��م وذويهم  اخل��ال��دة وج���زى 
خ������ريا وج����ع����ل دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة على الدوام قوية 
درو�شا  ك��ل��ه  ل��ل��ع��امل  ت��ق��دم  منيعة 

اأ���ش��م��ى م��رات��ب الإن��ت��م��اء الوطني 
وهو �شريبة الدم دفاعا عن �شيادة 
وال��وق��وف خلف  ال��وط��ن وحريته 
القيادة للزود عن حماها وروؤيتها 
الوطنية لرفع ا�شم الباد لتكون 

رايتها خفاقة.
واأكد بن حم اأن قواتنا امل�شلحة هي 
م�شدر فخرنا، ودرع الوطن الذي 
العزيزة،  دولتنا  مكت�شبات  يحمي 
الإم������ارات،  اأب���ن���اء  ت�����ش��ح��ي��ات  واأن 
 ، ي��ق��دم��ون��ه��ا لن�شرة احل���ق  ال��ت��ي 
�شتظل خالدة يف �شجات التاريخ، 
واأن بطولتهم ومواقفهم تن�شب 

يف رفعة هذا الوطن ون�شرته.
اإن����ه يف ه���ذا ال��ي��وم امل��م��ي��ز يتذكر 

حمد �ملدفع : �ضهد�وؤنا قدمو� �أروع �الأمثلة 
يف �ملو�طنة �الإيجابية و�لوالء و�النتماء

•• اأبوظبي-وام:

ان  الأعلى لاحتاد  املجل�س  ل�شوؤون  العام  الأم��ني  املدفع  اأك��د معايل حمد 
“يوم ال�شهيد” منا�شبة جميدة ترهن على قوة التعا�شد بني اأبناء الوطن 
املواطنة  يف  الأمثلة  اأروع  قدموا  الوطن  �شهداء  ان  اىل  ..م�شريا  والقيادة 

الإيجابية والولء والنتماء.
 - ال��ي��وم  ي�����ش��ادف  ال���ذي  ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة  كلمة  يف   - معاليه  وق���ال 
الذين �شّحوا  الأب��رار،  بكّل فخر واعتزاز ذكرى �شهدائنا  اليوم  ن�شتح�شر 
باأرواحهم من اأجل تراب هذا الوطن الغايل وقيادته و�شعبه، مقّدمني اأروع 

الأمثلة يف املواطنة الإيجابية والولء والنتماء.
واكد ان وقوف القيادة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�شد 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأ�شر  جانب  اإىل  الإم���ارات  حكام  لاحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ 
ا�شتمرار توفري احلياة  بيوتهم و�شمان  اإليهم يف  العزاء  ال�شهداء وتقدمي 
وت�شحياتهم  املخل�شني  لأبنائها  القيادة  تقدير  على  دليل  لهم  الكرمية 

لتبقى راية الإمارات �شاخمة يف امليادين كافة.
وقال ان هذه املنا�شبة املجيدة ترهن على قوة التعا�شد بني اأبناء الوطن 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شطر �شاحب  والقيادة فقد 
التاحم  �شور  اأروع  امل�شّلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
وتخ�شي�س  ال�شهداء  اأ���ش��ر  جانب  اإىل  ال��وق��وف  ع��ر  وال��راب��ط  املجتمعي 
على  تاأكيد  وهو  وعائاتهم  اأبنائهم  لرعاية  ال�شهداء  اأ�شر  ل�شوؤون  مكتب 
العّز  �شاحات  باأرواحهم يف  الذين ج��ادوا  �شهداءه  اأب��دا  ين�شى  الوطن ل  اأن 

والفخر وميادين الواجب الإن�شاين.
وا�شاف “ اإننا يف هذا اليوم، جنّدد الولء لقيادتنا الر�شيدة، ونعاهدها على 
اأننا �شنظّل جنوًدا اأوفياء للوطن، ونبذل كل ما منلك يف احلفاظ على م�شرية 
نه�شته، واحلفاظ على مكت�شباته، التي حتّققت خال م�شرية طويلة من 
اأهلهم وذويهم  التخطيط والإجناز .. رحم اهلل �شهداءنا البوا�شل، وجزى 

خريا، واأدام على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان وال�شتقرار “.

وزير �ملو�رد �لب�ضرية : ذكرى �ضهد�ئنا حا�ضرة يف وجد�ننا وخالدة يف ذ�كرة �لوطن

حنيف �لقا�ضم : �ضهد�ء �الإمار�ت جادو� باأرو�حهم يف �ضاحات �ل�ضرف 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل نا�شر بن ثاين الهاملي 
والتوطني”  الب�شرية  امل���وارد  وزي��ر 
ح����ف����روا  الأم���������������ارات  �����ش����ه����داء  ان 
اأ����ش���م���اءه���م ب���ح���روف م���ن ذه����ب يف 
حيث  والت�شحية  البطولت  �شجل 
�شتبقى ذكراهم حا�شرة يف وجداننا 
لن تغيب يوما عنا وخالدة يف ذاكرة 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ظ��ل  يف  ال��وط��ن 
ال��ت��ي ت���ويل اه��ت��م��ام��ا خ��ا���ش��ا باأ�شر 

ال�شهداء.

جمتمع  ل��دى  وي��ع��زز  ير�شخ  �شنويا 
للوطن  الن���ت���م���اء  ق��ي��م  الإم���������ارات 
وال���وف���اء مل��ن ���ش��ح��وا ب��اأرواح��ه��م يف 
�شبيل اإعادة احلق لأ�شحابه و�شون 
ال����ذي �شتبقى  ال���وط���ن  ت����راب ه���ذا 
املجد  �شماء  يف  عالية  خفاقة  رايته 
ت������ذود ع���ن���ه ك���وك���ب���ة م����ن الأب����ط����ال 
امل���ي���ام���ني ال���ذي���ن ي�����ش��ك��ل��ون ال����درع 
للدولة  امل��ن��ي��ع  واحل�����ش��ن  ال���واق���ي 
التي  وعزميتهم  ال�شلبة  ب��اإرادت��ه��م 

ل تلني.
واأ������ش�����ار م���ع���ايل ن���ا����ش���ر ب����ن ثاين 

ووج������ه م��ع��ال��ي��ه ال��ت��ح��ي��ة لأم���ه���ات 
ال�����ش��ه��داء ال���ل���وات���ي اجن����نب ورب���ني 
حيث  بهم  جميعنا  نفتخر  اأب��ط��ال 
البطولة  م���اح���م  اروع  ����ش���ط���روا 
لزوجات  التحية  وجه  كما  والفداء 
واأبناء �شهداء الوطن الذين قدموا 
من���اذج م�����ش��رف��ة ع��ن اب���ن الإم�����ارات 
ملواجهة  وجاهزيته  النبيلة  وقيمه 
ال�شعاب والتحديات جت�شيدا لهذه 

القيم التي تربى عليها.
واأكد معاليه يف كلمة مبنا�شبة يوم 
ال�شهيد ان الحتفال بهذه املنا�شبة 

�شهداء  ت�شحيات  اأن  اإىل  الهاملي 
ال���وط���ن ت��زي��دن��ا ف��خ��رن��ا واع���ت���زازا 
وتوؤكد يف الوقت ذاته للعامل اأجمع 
الويف  و�شعبها  الإم�����ارات  ق��ي��ادة  ان 
الر�شيدة  قيادته  ح��ول  يلتف  ال��ذي 
النداء  تلبية  يوما عن  يتاأخروا  لن 
الأ�شقاء  ون�شرة  والدفاع عن احلق 
املظلومني. وختم معاليه داعيا اهلل 
اأن يتغمد �شهداء الوطن الأبرار يف 
ف�شيح  ي�شكنهم  واأن  رحمته  وا���ش��ع 
وال�شهداء  ال���ن���ب���ي���ني  م����ع  ج���ن���ات���ه 

وال�شديقني.

•• دبي -وام:

ال��دك��ت��ور حنيف ح�شن  م��ع��ايل  اأك���د 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شم 
ج��ن��ي��ف حل���ق���وق الن�������ش���ان واحل�����وار 
العاملي ان يوم ال�شهيد ي�شكل مبادرة 
تاريخا  جت�شد  واإن�شانية  ح�شارية 
الت�شحية  يف  الوطن  لأبناء  م�شرفا 
مبنا�شبة  ت�شريح  يف  وقال  والفداء. 
بيوم  الح���ت���ف���اء  ان  ال�����ش��ه��ي��د  ي�����وم 
ال�شهيد يعك�س املكانة املرموقة التي 
يحظى بها ال�شهداء يف قلوب ونفو�س 
ابناء الوطن وقيادته الواعية برئا�شة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
“حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  دب��ي  حاكم 

عربية  ح�شارة  ت��راث  من  امل�شتمدة 
وا�شامية زاخرة مبقومات الت�شامح 
وال��ت��ع��اون الإن�����ش��اين ون�����ش��رة احلق 
مكان  كل  يف  لاإن�شان  اخل��ري  ون�شر 
ومعتقداته  ف��ك��ره  ايل  ال��ن��ظ��ر  دون 
فقط لكونه ان�شان. وا�شاف القا�شم 
ان الحتفال بيوم ال�شهيد يعد اي�شا 
قيادتنا  وف��اء  م��ب��ادرة كرمية جت�شد 
باأرواحهم  �شحوا  للذين  الر�شيدة 
يف  ل��ن��دائ��ه  تلبية  ال��وط��ن  �شبيل  يف 
والدفاع  والكرامة  ال�شرف  �شاحات 

عن احلق .
يف  ي�شجل  ال��ت��اري��خ  ان  اإىل  .م�����ش��ريا 
م�شرف  ت��اري��خ��ا  اخل��ال��دة  �شفحاته 
الت�شحية  يف  ال����وط����ن  ل�������ش���ه���داء 
وال���ف���داء م��وؤك��دا ان��ه��م ق��دم��وا اروع 
ال��درو���س و���ش��ط��روا اع��ظ��م ملحمة. 
ال�شعوب  ان  القا�شم  القا�شم  وق���ال 
ابنائها  لتن�شي  والعريقة  ال�شيلة 

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  ا�شحاب  واخوانهم  امل�شلحة 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��ي��وخ 
القا�شم اىل  وا�شار   . الم��ارات  حكام 
ان الحتفال بيوم ال�شهيد بالتزامن 
مع احتفالت اليوم الوطني للدولة 
ي��ج�����ش��د دلل�����ه رم���زي���ة ع��ظ��ي��م��ة يف 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ك��ان��ة ال�����ش��ه��داء يف 
خريطة الحداث التاريخية اخلالدة 
الكبار  املوؤ�ش�شني  جيل  بداأها  والتي 
املغفور لهما ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ال نهيان واملغفور له ال�شيخ را�شد بن 
ثراهما  اهلل  طيب  مكتوم  اآل  �شعيد 
باإطاق  امل�شتقبل  ا�شت�شرفوا  الذين 
م�شروعهم الوحدوي الفريد املتمثل 
العربية  الم����ارات  دول��ة  تاأ�شي�س  يف 
امل��ت��ح��دة ع��ري��ق��ة امل���ب���ادئ والأرك������ان 
�شابة البنيان ا�شيلة الهوية الوطنية 

بارواحهم  ج��اه��دوا  ال��ذي��ن  ال��ع��ظ��ام 
من اجل احلفاظ علي تراب الوطن 
ون�شرة املظلوم وم�شاعدة املحتاج يف 
كل انحاء العامل مما دعي الكثريين 
�شعوبا وقادة ايل اطاق ا�شم امارات 
المارات  دول��ة  علي  والنماء  اخل��ري 
�شاحبة الريادة يف العمل الن�شاين.

�ضامل بن ركا�س: »يوم �ل�ضهيد » منا�ضبة 

للفخر يف دروب �لعزة و�لبطوالت  
اأكد ال�شيخ �شامل حممد بن ركا�س العامري ع�شو املجل�س الوطني الحتادي 
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  اأن  ال�شهيد«  »ي���وم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف  ال�شابق  
التي  الكبرية  الت�شحيات  بحجم  واع���راف  الأب���رار  لل�شهداء  تكرمي  ه��ي 

قدموها، وهي حمطة وطنية تقديراً 
الوطن يف  اأبناء  بت�شحيات  واعتزازا  
���ش��اح��ات احل��ق وال���واج���ب، فالذكرى 
يوؤكدون  الإم�������ارات  اأب���ن���اء  اأن  ت���وؤك���د 
ويحتفون  البوا�شل  لل�شهداء  الوفاء 
وت�شحياتهم،  وب�شالتهم  ب�شجاعتهم 
وهم الذين جادوا باأرواحهم الطاهرة 

الزكية يف ميادين ال�شرف.  
واأ�شاف بن ركا�س: يف »يوم ال�شهيد«  
اآيات التقدير والمتنان  اأ�شمى  نرفع 
ال�شيخ  ال�����ش��م��ّو  ���ش��اح��ب  م���ق���ام  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

30 نوفمر من كل عام  يوم  �شموه  اختيار  الدولة، حفظه اهلل، مبنا�شبة 
�شهداء  وب��ذل  وع��ط��اء  بت�شحيات  وع��رف��ان��اً  ووف���اًء  تخليداً  لل�شهيد،  ي��وم��اً 
ويعك�س  الأب���رار،  ل�شهدائنا  الر�شيدة  قيادتنا  تقدير  يعك�س  وه��ذا  الوطن، 
مدى حر�شها على تكرميهم والحتفاء بذكراهم �شنويا، وقال بن ركا�س  
�شيبقى  »يوم ال�شهيد » الإماراتي منا�شبة للفخر يف دروب العزة والبطولت  

يف �شبيل اأن تبقى راية دولة الإمارات خفاقة . 

�أحمد �حلمريي : �ضهد�ء �لوطن �ضربو� �أروع 
�الأمثلة يف �لدفاع عن مكت�ضباته و�جناز�ته

•• اأبوظبي-وام:

اإحياء  ان  الرئا�شة  ���ش��وؤون  ع��ام وزارة  اأم���ني  اأح��م��د احل��م��ريي  م��ع��ايل  اأك���د 
ذكرى “يوم ال�شهيد” يج�ّشد اعتزازنا بت�شحيات �شهدائنا الأبرار، ويعك�س 
مدى قوة التاحم بني قيادة الإم��ارات الر�شيدة و�شعبها الويف، ويوؤّكد اأن 
�شاحب  احلكيمة، ممّثلة يف  قيادتنا  نهج  واعتباًرا يف  تقديًرا  لت�شحياتهم 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل فقد اأمر 
معاين  ج�ّشدوا  الذين  الوطن،  �شهداء  ماآثر  فيه  ن�شتذكر  يوم  بتخ�شي�س 
ميادين  يف  املظلوم  لن�شرة  والنفي�س  الغايل  وب��ذل��وا  والت�شحية،  ال��ف��داء 
ال�شهيد” الذي  “يوم  وق��ال معاليه - يف كلمة مبنا�شبة  وال��واج��ب.  احل��ق 
ي�شادف اليوم- “ اإننا يف هذا اليوم املجيد جندد الولء للقيادة الر�شيدة، 
اأن نبقى جنوًدا خمل�شني لرفع راية الوطن خّفاقة يف امليادين  ونعاهدها 
على  القائم  ونهجها  واإجن��ازات��ه��ا،  دولتنا  م��ب��ادئ  على  نحافظ  واأن  ك��اف��ة، 
العدل والت�شامح، وتقدمي العون وامل�شاعدة اإىل ال�شعوب والدول ال�شقيقة 

وال�شديقة “.
الذين  الأب���رار،  الوطن  �شهداء  اهلل  “ رحم  بالقول  كلمته  واختتم معاليه 
قّدموا اأرواحهم الغالية ودماءهم الزكّية يف �شاحات العطاء، و�شربوا اأروع 
الأمثلة يف الدفاع عن مكت�شبات الوطن واإجنازاته، ون�شاأل اهلل العلّي القدير 

اأن يدمي على الإمارات نعمة الأمن والأمان وال�شتقرار”.

وكيل وز�رة �لطاقة : يوم �ل�ضهيد يعرب عن جتذر قيمة �لوفاء يف �ملجتمع �الإمار�تي

�الأور�ق �ملالية و�ل�ضلع: يوم �ل�ضهيد منا�ضبة وطنية جليلة 
ت�ضتح�ضر ت�ضحيات �أبناء �لوطن �الأبر�ر

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور مطر حامد  اأك���د 
الطاقة  وزارة  وك���ي���ل  ال���ن���ي���ادى 
يعر  ال�شهيد  ي��وم  اأن  وال�شناعة 
عن جتذر قيمة الوفاء يف املجتمع 
الإماراتي فالقيادة الر�شيدة دائما 
الوطن  اأب����ن����اء  ت�����ش��ح��ي��ات  ت��ث��م��ن 
وع����ط����اءه����م يف خم���ت���ل���ف م���واق���ع 

العمل الوطني.
ذكري  ال�����ش��ه��ي��د  ي���وم  اأن  واأ����ش���اف 

ل���ل���م���واط���ن الإم������ارات������ي ،وع������ززت 
وج�شدت  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ه���وي���ة  م���ن 
ال��ت��ط��ل��ع��ات ن��ح��و م�����ش��ت��ق��ب��ل اآم���ن 
القيادة  ح��ر���ش��ت  ح��ي��ث   ، وواع�����د 
امللحمة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ال���ر����ش���ي���دة 
ال��وط��ن��ي��ة وع��م��ل��ت ع��ل��ى ب��ن��اء وعي 
اأبناء  لدي  متكامل  �شيا�شي وطني 
الإم����������ارات لإمي���ان���ه���م ب������اأن جمد 

الوطن ل يبنى اإل بالت�شحيات.
�شهداءنا  ان  اىل  ال��ن��ي��ادي  واأ����ش���ار 
الأبرار ا�شاءوا ببطولتهم ميادين 

وطنية تكرم فيه الإم��ارات اأبناءها 
�شبيل  يف  ا����ش���ت�������ش���ه���دوا  ال�����ذي�����ن 
ال��وط��ن م��ن اأج��ل اأن ي��داف��ع��وا عن 
احل��ق والأر�����س وال�����ش��ام حاملني 
عزم  بكل  ومتقدمني  بلدهم  ا�شم 
ل��ي��ف��ت��دوا ب���اأرواح���ه���م ك��ل ف���رد من 

جمتمعهم واأمتهم.
وقال وكيل وزارة الطاقة وال�شناعة 
الوطن  �شهداء  كوكبة  قدمت  لقد 
العز  �شفحة جديدة من �شفحات 
الأ�شيل  باملعدن  واملجد والفتخار 

اإىل قمم  وارت���ق���وا  وال��ف��خ��ر  ال��ع��ز 
���ش��اخم��ة م��ن امل��ج��د وال���ع���زة حيث 
قدم ال�شهداء ت�شحيات كبرية ول 
حدود لها فداء للوطن وهذا حمل 
تقدير القيادة الر�شيدة واحلكومة 
وجميع اأبناء �شعب الإمارات الذين 
يقفون جميعا وقفة اإجال واإكبار 
لهوؤلء ال�شهداء الذين دافعوا عن 

الوطن ورايته اخلفاقة .
الحتفاء  اأن  اإىل  ال��ن��ي��ادي  ول��ف��ت 
قيمته  ي�شتمد  ل  يوم  يف  بال�شهيد 

من رمزيته فقط بل يتجاوز ذلك 
اإىل تاأكيد اأ�شالة الإن�شان الإماراتي 
وطبيعته املبنية على الوفاء للويف 
العظيم  وتعظيم  الكرمي  وتكرمي 
ال�شهيد  ي���وم  يعك�س  ح��ي��ث  الأم����ر 
�شهداء  م��ك��ان��ة  و  ال�����ش��ه��ادة  عظمة 
الوطن الأبرار م�شريا اإىل اأن هذه 
فر�شة  �شتكون  ال��غ��ال��ي��ة  املنا�شبة 
الذين  اأب��ن��ائ��ن��ا  ب��ط��ولت  لتخليد 
ودفاعا  له  ف��داء  باأرواحهم  �شحوا 

عنه.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الدكتور عبيد �شيف الزعابي 
الرئي�س التنفيذي لهيئة الأوراق 
اأن يوم  ب��الإن��اب��ة  امل��ال��ي��ة وال�����ش��ل��ع 
جليلة  وط��ن��ي��ة  منا�شبة  ال�شهيد 
نتذكر فيها �شهداء الوطن الذين 
ون�شتح�شر  ال���واج���ب  ن���داء  ل��ب��وا 
وت�شحياتهم  ب��ط��ولت��ه��م  ف��ي��ه��ا 
لوطنهم  وولئ���ه���م  واإخ��ا���ش��ه��م 

وقيادته الر�شيدة.

تتج�شد  التي  الوطنية  وال��وح��دة 
بني  و���ش��وره��ا  معانيها  اأ�شمى  يف 

كافة اأبناء الوطن.
اإن الدعم والرعاية التي  واأ�شاف 
عن  ال��ر���ش��ي��دة  قيادتنا  ت��ت��وان  مل 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ب��ه��ا جت���اه  ال��ق��ي��ام 
قيادة  ت��ب��ذل��ه  وم����ا  وع���ائ���ات���ه���م 
ولفتات  م����ب����ادرات  م���ن  ال����دول����ة 
ال�شهداء  اأه�������ايل  جت�����اه  ك���رمي���ة 
ملحمية  ���ش��ورة  ن��ر���ش��د  جتعلنا 
الولء  م�شاعر  فيها  ن��ادرة متتزج 

يوم  ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة  وق������ال يف 
يوم  ه��و  ال�شهيد  ي��وم  اإن  ال�شهيد 
اأبناءها  الإم���ارات  تكرم فيه دول��ة 
اأرواحهم  حملوا  الذين  الأوف��ي��اء 
حياتهم  وب����ذل����وا  اأك���ف���ه���م  ع���ل���ى 
رخي�شة دفاعا عن حيا�س الوطن 
م��ن اأج��ل اأن تظل راي��ة الإم���ارات 
مرفوعة عالية خفاقة وهو ذكري 
وعطاءات  ت�شحيات  فيها  نخلد 
���ش��ه��داء ال��وط��ن واأب���ن���اءه ال���ررة 
اللحمة  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��د  ي����وم  وه����و 

والعطاء  وال���ف���خ���ر  والن����ت����م����اء 
للوطن  والن���ت���م���اء  وال��ت�����ش��ح��ي��ة 
على  وت��ره��ن  وق��ي��ادت��ه احلكيمة 
املعدن  واأن  م��ت��وح��د  ال��ب��ي��ت  اأن 
اأمهات  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار  اأ����ش���ي���ل. 
يف  الأمثلة  اأروع  �شربن  ال�شهداء 
منوذجا  وقدمن  واجللد  ال�شر 
عرن  عندما  هاماتنا  له  تنحني 
بلحاق  والع�����ت�����زاز  ال���ف���خ���ر  ع����ن 
ال�شهداء  اأكبادهن مبوكب  فلذات 
بل وعرن عن رغبتهن يف الدفع 

ببقية اأبنائهن اإىل �شاحة ال�شرف 
ل���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��رية امل��ج��د التي 
الذين  اإخ���وان���ه���م  اإل��ي��ه��ا  �شبقهم 
احلق  قيم  ع��ن  دف��اع��ا  ا�شت�شهدوا 

والعدالة والنت�شار للمبادئ.
اإن ���ش��ه��داءن��ا - ال��ذي��ن مل  وق����ال 
م�شابيح  ه����م   - امل������وت  ي���ه���اب���وا 
..زرع�����وا  امل��ج��د  مل�����ش��رية  م�شيئة 
ترانيم  ون�������روا  الأم�������ل  راي�������ات 
املجد  فح�شدوا  والكرامة  العزة 

واخللود.

رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي: يوم �ل�ضهيد 
عالمة بارزة من تاريخ دولتنا

�لنائب �لعام بر�أ�س �خليمة : ت�ضحيات 
�ل�ضهد�ء ال تقدر بثمن

•• اأبوظبي-وام:

مكتب  رئي�س  ال��زع��اب��ي  عتابة  ب��و  جا�شم  م��ع��ايل  اأك���د 
�شيبقى  نوفمر  من   30 ي��وم  اأن  التنفيذي  اأبوظبي 
يوما خالدا يف ذاك��رة دول��ة الإم���ارات لاحتفاء مبن 
ذاكرة  �شيبقون يف  للوطن كما  ف��داء  ارواح��ه��م  وهبوا 
اأب��ن��ائ��ه��ا ع��ام��ة ب�����ارزة م���ن ع���ام���ات ت���اري���خ دولتنا 
والقوة  الوحدة  من  را�شخة  اأ�ش�س  على  تاأ�ش�شت  التي 
والتاحم والتكاتف والنتماء املتجذرة يف نفو�س اأبناء 

الوطن.
على وحدتنا  ي�شهد  ال�شهيد  ي��وم  “ اإن  معاليه  وق��ال 
�شهدائنا  بدماء  معانيها  بكل  جت�شدت  التي  الوطنية 
اأن تبقى راي��ة دولة  اأج��ل  الذين �شحوا بحياتهم من 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ���ش��اخم��ه خ��ف��اق��ة ومهما 

قدمنا وقلنا فاإننا لن نويف �شهدائنا حقهم حيث تقف 
واعتزازنا  فخرنا  ع��ن  التعبري  ع��ن  ع��اج��زة  الكلمات 

بهم”.
واأ�شاف “ اأن ت�شحيات ال�شهداء ترقى لوهب اأرواحهم 
فداء للوطن وهذا حمل فخر وتقدير القيادة الر�شيدة 
واحلكومة وجميع اأبناء �شعب الإمارات الذين يقفون 
دافعوا  الذين  ال�شهداء  لهوؤلء  اإج��ال  وقفة  جميعا 

عن الوطن منذ تاأ�شي�س الدولة وحتى يومنا هذا “.
اأبنائنا البوا�شل يف القوات  “ اإن  ويف ختام كلمته قال 
امل�شلحة ميثلون اليوم قيم الولء والنتماء وال�شجاعة 
والإقدام وهم بذلك يحملون ر�شالة �شهدائنا يف حفظ 
الوطن لأجيال امل�شتقبل لتكون ذكرى ال�شهداء حجر 
اأ�شا�س وق�شة فخر واعتزاز يف قيام وقوة دولة الإحتاد 

دولة املواقف دولة الإمارات العربية املتحدة”.

•• راأ�س اخليمة-وام:

العام  النائب  �شعيد حميمد  امل�شت�شار ح�شن  �شعادة  اأكد 
اأن ال�شهيد هو حمط فخر لقيادة  لإمارة راأ�س اخليمة 

و�شعب دولة المارات.
الدولة  ان  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  واأ���ش��اف 
حر�شت على الحتفاء بال�شهداء حيث خ�ش�س �شاحب 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
حفظه اهلل يوم الثاثني من نوفمر من كل عام ليكون 
يوم ال�شهيد.. كما اولت الدولة الرعاية لأ�شرهم تثمينا 
لت�شحياتهم التي ل تقدر بثمن يف احلفاظ على الوطن 
اأرواحهم  يتغمد  ان  امل��وىل  ن�شاأل  و  ارا���ش��ي��ه..  و�شامة 
ال�شديقني  م���ع  وي��ج��ع��ل��ه��م  ج��ن��ات��ه  ف�����ش��ي��ح  ال���ط���اه���رة 

وال�شهداء وح�شن اأوؤلئك رفيقا.
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قائد عام �ضرطة دبي : �ضهد�وؤنا وهبو�
 �أر�وحهم لتظل ر�ية �الإمار�ت خفاقة عالية

فهد مطر �لنيادي: يوم �ل�ضهيد يج�ضد �ملكانة �لتي يحتلها �ل�ضهد�ء يف وجد�ن �أبناء �الإمار�ت

�ضيف بدر �لقبي�ضي : �ضهد�ء �الإمار�ت �أ�ضدق من �أعطى للت�ضحية معانيها �لبطولية 
اأبناء الوطن منزلة الأبرار الكرام ، 
لأنهم قدموا اأغلى ما ميكنهم من 
واإعاء  الوطن  كرامة  اأجل حفظ 
الطاهرة  اأج�شادهم  فكانت   ، �شاأنه 
غرا�شا مباركة اأنبتت يف كل مواطن 
ومواطنة وكل عربي وم�شلم واحة 

الكرامة وزادت الوطن حت�شيناً.
لبلدية مدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك���د 
ال���ق���رار احل��ك��ي��م من  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة جعل 
هذا التاريخ الثاثني من نوفمر 
وقفة  ه��و  لل�شهيد  ي��وم��ا  ع���ام  ك��ل 
اإج����ال ل��دم��اء ���ش��ه��دائ��ن��ا ه��و يوم 
الأبطال  بهوؤلء  والعتزاز  للفخر 
العطاء  اآي��ات  اأ�شمى  �شربوا  ال��ذي 
وال���ب���ذل وال�����ش��خ��اء وال��ت�����ش��ح��ي��ة ، 
واإنه يوم ي�شجله التاريخ لاإمارات 
ول��اأم��ة العربية مب��داد من جمد 
وف���خ���ر، و���ش��ت��ب��ق��ى ذك�����رى ه����وؤلء 
الأبطال حا�شرة يف وجداننا، تزرع 
للوطن  الن��ت��م��اء  ب���ذور  قلوبنا  يف 
اأ�شجار  ���ش��م��ائ��رن��ا  يف  وت�����ش��ق��ي   ،
املقدامة  احلكيمة  للقيادة  ال��ولء 

•• ابوظبي-الفجر:

القبي�شي  ب���در  �شيف  ���ش��ع��ادة  رف���ع 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
اأ�شدق اآيات التقدير والمتنان اإىل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  �شهداء 
الزكية،  دم���اءه���م  ق���دم���وا  ال���ذي���ن 
ن�شرة  البطولت  اأعظم  و�شطروا 
احلق  لكلمة  واإع��اء  للمظلومني، 
باأ�شدق معاين  �شعادته  ،كما تقدم 
ال�شكر والعرفان اإىل اأبطال القوات 
امل�شلحة البوا�شل الذين يوا�شلون 
م�����اح�����م ال�������ف�������داء وال�����رج�����ول�����ة 
وي��ق��دم��ون ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س من 
اأجل حماية اأمن وطننا والذود عن 
 ، والأ���ش��ق��اء  العربية  الأم��ة  كرامة 
باأمتنا  والطامعني  العدوان  ودحر 

وامل�شتهدفني لأمننا وا�شتقرارنا. 
وقال �شعادته : لقد اأعطى �شهداء 
البطولة  اأ���ش��دق معاين  الإم���ارات 
والت�شحيات ، وهبوا لإعاء كلمة 
م�شوؤولياتهم  وحت��م��ل��وا   ، احل����ق 
واأم���ان���ت���ه���م ب���ك���ل رج����ول����ة وف�����داء 

رمي �لفال�ضي: يوم �ل�ضهيد
 ذكرى خالدة يف تاريخ �لبالد

•• اأبوظبي-وام:

العلى لاأمومة  للمجل�س  العام  الفا�شي المني  الرمي عبداهلل  اأكدت 
والطفولة ان يوم ال�شهيد يعد يوما تاريخيا لأبناء الوطن جميعا ويوما 
خالدا لأ�شر ال�شهداء واأمهاتهم الاتي اأجننب هوؤلء ليقدموا اأرواحهم 

فداء للوطن.
ي�شادف  ال���ذي  ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة  ل��ه��ا  كلمة  يف  ال��ف��ا���ش��ي  وق��ال��ت 
الثاثني من نوفمر ان قرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اإعان يوم ال�شهيد يوم 30 نوفمر من 
كل عام هو تعبري عن التكرمي الكبري الذي تكنه القيادة الر�شيدة لهوؤلء 
لتظل  وكرامته  وعزته  الوطن  رب��ى  عن  دفاعا  اأرواح��ه��م  قدموا  الذين 

ذكراهم خالدة وم�شجلة بتاريخ الباد.
واأو�شحت ان �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي 
العام رئي�شة املجل�س الأعلى لاأمومة والطفولة الرئي�س العلى ملوؤ�ش�شة 
التنمية ال�شرية زرعت يف املراأة الكثري من القيم واملبادئ التي تعتز بها 
املراأة التي تربي ابناءها على الفداء والت�شحية وحب الوطن ولهذا فلن 
تن�شى �شهداء الوطن الأبرار الذي �شحوا من اأجل ا�شتقرار واأمن بادهم 

و�شتظل يف ذكراهم لي�س اليوم فقط واإمنا يف كل وقت وكل حني.
در�شا  جم��ددا  للعامل  تعطي  الر�شيدة  قيادتنا  ان  اىل  الفا�شي  وا�شارت 
اأن  يف  ال�شهداء  لأ�شر  كرمية  لفتة  وه��ي  لل�شهداء  اجلميل  رد  كيفية  يف 
اأجل  تراب�ه ومن  اأج��ل  اأبناءه وكل من �شحوا من  اأب��دا  ين�شى  الوطن ل 

الذود عنه.
واكدت ان هذا اليوم �شيظل خالدا يف النفو�س وهو يف الوقت نف�شه منا�شبة 
وطنية جت�ش���د القيم الإماراتية الأ�شيلة الذي يجمع اأبناء وبنات �شعب 
ل��������واء هذه القي������ادة م�شتذكرين املواق����ف ال�شيلة التي  الإمارات حتت 
والتي  ومب�����ادئ  قي�������م  اىل  وترجمتها  والمه������ات  الب�������اء  فين������ا  زرعها 
اآل نهيان طيب اهلل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور  عر عنها كثريا 

ثراه.
وطن��������ها  خدمة  يف  متفاني�������ة  الإماراتي���������ة  والم  امل��������راأة  ان  وا�شافت 
ف��������داء  روحها  وتق���������دم  قلبه��ا  اأكتافه�������ا ويف  على  ه������م ق�شاياه  وحتمل 
القوات  �شفوف  اإىل  بالن�شمام  الع�شكرية  اخل��دم��ة  يف  ���ش��واء  للوطن 
النماذج من  اأجنبت هذه  البيت واملدر�ش����������ة والعمل حيث  اأو يف  امل�شلحة 
بني  خفاق������ة  مرفوعة  رايته  وتبقى  الوط����������ن  به  يرق����ى  ما  الن�ش��������اء 

الأمم.

مدير عام مكتب �أبوظبي �لتنفيذي: 
�ل�ضهد�ء هم �لذين و�ضعو� �أ�ض�س �حل�ضار�ت

•• اأبوظبي-وام: 

قال �شعادة حممد را�شد الهاملي مدير عام مكتب اأبوظبي التنفيذي .. 
اأيام الوطن لتخليد بطولت وت�شحيات  نقف يف هذا اليوم امل�شرف من 
اأجل  ملا قدموه من  امتنانا  اعتزازا وفخرا  التاريخ  �شهدائنا يف �شفحات 
والعزة هنيئا  ال�شرف  والأم��ه��ات ميادين  الأر���س فهنيئا لكل لآب��اء  هذه 
بهذا  اخلالدين  لل�شهداء  وهنيئا  التاريخية  بقيادتنا  الإم���ارات  ل�شعب 
اليوم الوطني الذي يعلي مكانتهم يف وجداننا ويخلدهم يف ذاكرة تاريخ 

دولة الإمارات العربية املتحدة.
يوم  مبنا�شبة  كلمة  يف  التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  ع��ام  م��دي��ر  واأ���ش��اف 
ال�شهيد .. ان ال�شهداء هم الذين و�شعوا اأ�ش�س احل�شارات وهم من ي�شنع 
جمد الأمم وكرامتها وهاهم �شهداء الإمارات ير�شمون الطريق لأجيال 
وا�شتقرار  الوطن  اأر���س  �شبيل احلفاظ على  الغد م�شحني بحياتهم يف 

املنطقة.
اإ�شرارا  اأن �شهداء الإم��ارات بثوا يف �شعب الإم��ارات كافة  واأك��د الهاملي 
الغايل ويف  الوطن  �شبيل هذا  والعطاء يف  البذل  وعزمية على موا�شلة 
العطاء  يقت�شر  ول  والإن�شانية  والإ���ش��ام��ي��ة  العربية  الق�شايا  �شبيل 
يف  خدمته  جم��ال  ويف  عمله  جم��ال  يف  اجلميع  واإمن���ا  الع�شكريني،  على 
الدولة لريفع بذلك قدرات واإمكانات الإمارات لدعم الق�شايا الوطنية 

والإقليمية والدولية.

مدير عام »معا�ضات �أبوظبي«: �ضهد�وؤنا 
قدمو� در�ضًا يف �لت�ضحية وحب �لوطن

•• اأبوظبي-وام:

معا�شات  �شندوق  ع��ام  مدير  احلمادي  رحمه  عبداهلل  خلف  �شعادة  ق��ال 
ومكافاآت التقاعد لإمارة اأبوظبي اإن دولة الإمارات تقف اليوم معرة عن 
اأرواحهم فداء لوحدة  الذين بذلوا  البوا�شل  باأبنائها  فخرها واعتزازها 

الوطن ولتظل راية الإمارات ترفرف عالياً. 
ع��ام -  30 من نوفمر من كل  ال��ذي ي�شادف   - ال�شهيد  ي��وم  اإن  وق��ال 
هو اليوم الذي تتوج فيه ت�شحياتهم حلفظ اأمن وا�شتقرار املنطقة فهم 
املجتمع  اأف��راد  جلميع  والفداء  الوطن  وحب  الت�شحية  يف  در�شا  قدموا 

ولل�شباب خا�شة.
ت�شحيات  اأن  اإىل   - ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  كلمته  يف   - �شعادته  واأ���ش��ار 
ر�شالة  لت�شمو  �شحوا  فهم  فينا  حلظة  كل  يف  تنب�س  البوا�شل  �شهدائنا 
الحتاد ولن�شتمر على خطا قيادتنا الر�شيدة التي حر�شت منذ تاأ�شي�س 
الدولة على ت�شخري اخلريات املادية واملعنوية كافة التي اأنعم اهلل علينا 
بها ليعي�س جميع اأفراد املجتمع الإماراتي على اختاف اأطيافه برفاهية 
و�شعادة متحلني بقيم الولء والنتماء م�شتعدين لبذل الغايل والنفي�س 
العربي  ال��وط��ن  يف  اأ�شقائنا  م��ن  املظلوم  ولن�شرة  ال��وط��ن  وح��دة  لدعم 

والأمة الإ�شامية والعامل اأجمع.
واح��د متاحما  �شتقف يف �شف  و�شعبا  قيادتا  الإم����ارات  دول��ة  اأن  واأك���د 
لتت�شدى لكل اأنواع ال�شعوبات بعزة وفخر جمددين الولء معززين قيم 
احتاد  عا�س  “عي�شي بادي  واأب��دا  دائما  واقعنا  ليكون  والوفاء  النتماء 

اإماراتنا ».

والكوكبة  ال��ث��ل��ة  ه���ذه  و���ش��ت��ب��ق��ى   ،
اأمل  نرا�س  �شهدائنا  من  املطهرة 
ت�����ش��يء لاأجيال  ن���ور  ، وم�����ش��اع��ل 
ون��ت��ع��ل��م منهم   ، ال�������ش���ام  ط���ري���ق 

معنى الوفاء والت�شحيات.
 وق����ال :اإن م���ا ق��دم��ت��ه الإم�����ارات 
م��ن ف��ل��ذات اأك��ب��اده��ا الأب��ط��ال يعد 
ملحمة جديدة ت�شاف اإىل ماحم 
مل��وؤازرة وجندة  العزة التي تقدمها 
اأ�شقائنا، ومن اأجل اإحال ال�شام 
ال�شر  ، وطرد جحافل  وال�شتقرار 
يرب�شون  ال���ذي���ن  وال��ظ��ام��ي��ني 
باأمن الأمة العربية والإ�شامية.  

العزم  ع��اق��دة  الإم�����ارات  و�شتبقى 
واإب���اء  ���ش��رف  ق��دم��ا وب��ك��ل  ما�شية 
العربية  الكرامة  ا�شتحقاق  لبذل 
من دماء اأبنائها بكل فخر واعتزاز 
الإم�����ارات�����ي  ال������دم  اأن  م���وؤم���ن���ة   ،
اأغ���ل���ى م���ن كرامة  ي��وم��ا  ي��ك��ن  مل 
الأم��ة  واأمنها وا�شتقرارها ، ولقد 
�شربت الإمارات مثا م�شرفاً على 
انتمائها العربي ، وقيمها ال�شامية 
، وعطاءاتها التي ل حتدها حدود. 

املقام  ا���ش��ت��ح��ق��وا  ل��ذل��ك   ، واإق������دام 
الرفيع ، وخلدهم الوطن يف �شجل 
الأب��ط��ال ال�����ش��رف��اء، واأ���ش��ب��ح��وا يف 

حياتنا منارات عز وفخر .
ل�شعادته  ت�����ش��ري��ح  يف  ذل����ك  ج����اء 
ال�شهيد  ب��ي��وم  الح��ت��ف��اء  مبنا�شبة 
والعتزاز  ال��ف��خ��ر  ب��ك��ل  م���وؤك���دا:   ،
باإجال  ن��ق��ف  ���ش��ه��دائ��ن��ا  ب���دم���اء 
الإمارات  اأبناء  لعطاءات  واح��رام 
وب�شالتهم ورجولتهم يف الذود عن 

حمى الوطن وحماية مكت�شباته.
الت�شحيات  اإن  �شعادته:  واأ���ش��اف 
اأبناء الإمارات  التي دفعها  الغالية 
ال�شمانة  ت��زال  وم��ا  كانت  الأب���رار 
لأم���ن ال��وط��ن وا���ش��ت��ق��راره ، وهي 
ال�����ش��د امل��ن��ي��ع ال����ذي ي��وف��ر ل�شعب 
الإم���ارات الأم��ن والأم���ان ، ويبنى 
والبطولة  ال��ت��ح��دي  م���ن  ق���اع���ا 
الطامعني  وج���ه  يف  م��ن��ي��ع��ة  ت��ق��ف 
امل��رب�����ش��ني ب��اأم��ن��ن��ا وا���ش��ت��ق��رارن��ا ، 
امل�شلحة  قواتنا  اأب��ط��ال  اأن  م�شريا 
املر�شو�س  ك���ال���ب���ن���ي���ان  ي���ق���ف���ون 
م���وؤي���دي���ن ب����اإمي����ان ب�����اهلل وب�����ولء 

ما  الأب��ط��ال  ا�شت�شهاد  اإن   : وت��اب��ع 
اإل و�شام �شرف تزهو وتتباهي  هو 
اإماراتنا الغالية به ملا بذلوه جلعل 
روؤو�����ش����ن����ا م���رف���وع���ة ب���ق���وة وع����زة 
التي  ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة  ب��ف�����ش��ل 
الفداء  م��ع��اين  نفو�شنا  يف  ع���ززت 
اأجل رفعة الوطن  والت�شحية من 
مكافحة  �شماء  يف  �شم�شه  و�شطوع 
باأهمية  م�شيدا  والإره����اب  الظلم 
الإماراتية  امل�شلحة  ال��ق��وات  دور 
ون�شرة  والواجب،  احلق  ن�شرة  يف 
مكان  ك����ل  يف  ال����ع����رب  الأ�����ش����ق����اء 
الواجب  ت��ل��ب��ي��ة  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��م 
وم�شاندة  اجل��وار  وحفظ  الوطني 

الأخوة العرب يف كل مكان.

•• دبي-وام:

اأكد �شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة دبي اأن “يوم ال�شهيد” 
يعك�س تقدير قيادتنا الر�شيدة - وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن  زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اع�شاء املجل�س العلى 
لاحتاد حكام الم��ارات - ل�شهدائنا الب��رار وم��دى حر�شها على تكرميهم يف 
اأعلى امل�شتويات الر�شمية والحتفاء بذكراهم �شنويا كي يكون هذا اليوم يوما 

للمجد والبطولة والوفاء والوطنية والولء والنتماء لاأر�س والقيادة.
ورفع اللواء املري - يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي ي�شادف اليوم- ا�شمى 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والم��ت��ن��ان  التقدير  اآي���ات 
مبنا�شبة اختيار �شموه يوم 30 نوفمر من كل عام يوما لل�شهيد تخليدا ووفاء 
وهبوا  الذين  ال��ررة  واأبنائه  الوطن  �شهداء  وبذل  وعطاء  بت�شحيات  وعرفانا 
اأرواحهم لتظل راية دولة المارات خفاقة عالية وهم يوؤدون مهامهم وواجباتهم 
الوطنية داخل الوطن وخارجه يف امليادين املدنية والع�شكرية والإن�شانية كافة.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي اإن “يوم ال�شهيد” يج�شد املكانة التي يحتلها 
اأن  وي��وؤك��د  اأبنائها  امل��ت��ح��دة يف وج���دان  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ���ش��ه��داء 
ت�شحياتهم وبطولتهم التي �شي�شجلها التاريخ باقية يف ذاكرة الإمارات 

و�شتظل تلهم اأبناءها اأعلى قيم الوطنية والنتماء والولء.
امل�شلحة  قواتنا  اأبطال  اأن  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  يف  �شعادته  وق��ال 
مثلوا النموذج يف بذل الغايل والنفي�س من اأجل بقاء الوطن حرا عزيزا 
مرفوع الراية قادرا على حماية مكت�شباته والدفاع عن حدوده و�شيادته 

واأمنه واأمانه.
واأ�شاف اأن اختيار �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل يوم 30 نوفمر ليكون يوم ال�شهيد ي�شري اإىل اأن حب 

وقال �شعادة القائد العام ل�شرطة دبي “ �شيبقى 30 نوفمر من كّل عام يوماً 
اأرواح��ه��م ف��داء للوطن  خ��ال��داً يف ذاك��رة دول��ة الإم���ارات لاحتفاء مبن وهبوا 
والمة العربية واحقاقا للحق وحماية املظلوم والوقوف مع ال�شعوب ال�شقيقة 
وال�شديقة ..و�شيبقون يف ذاكرة البناء وعامة بارزة من عامات تاريخ دولتنا 
احلبيبة التي تاأ�ش�شت على اأ�ش�س را�شخة من الوحدة احلقيقّية والقّوة والتاحم 
اأبناء  نفو�س  يف  املتجذر  والن��ت��م��اء  وال���ولء  والإخ��ا���س  والتكاتف  والتعا�شد 
المارات » . واأكد �شعادته اأن يوم ال�شهيد اأ�شبح حمطة وطنية بامتياز يف تاريخ 
اأبناء دولة الإم��ارات و�شجًا كتبت كلماته بدماء طاهرة زكية ي�شع منها �شياء 
امل�شتقبل الذي ُينري لنا درب وحدتنا الوطنية ويعزز من اأ�شالة هويتنا ويج�شد 
والر�شيدة  احلكيمة  قيادتنا  راي��ة  خلف  وواع���د  اآم��ن  م�شتقبل  نحو  تطلعاتنا 
بالت�شحيات  والعتزاز  الفخر  معاين  عن  تعبري  ال�شهيد  يوم  اأن  اإىل  ..م�شريا 
التي قدمها �شهداء الإمارات يف �شبيل تلبية نداء الواجب للوطن كما انه جت�شيد 
اأب��ن��اء دول��ة الم���ارات وب��دوره��م الرائد  لاعتزاز ب�شهداء ال��وط��ن الأب���رار م��ن 
الذي قاموا به يف الدفاع عن مكت�شباتها القت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية 

وم�شريتها التنموية الرائدة.
وج��زاه��م عنا خري  ف�شيح جناته  واأ�شكنهم  الأب���رار  �شهداءنا  اهلل  “ رح��م  وق��ال 

اجلزاء وحفظ اهلل المارات و�شعبها من كل مكروه ».

الوطن والت�شحية يف �شبيله هو خ�شلة اأ�شيلة يف �شعب الإمارات اإذ قدم 
الدولة وعن  �شيادته  للوطن ودفاعا عن  ف��داء  اأرواح��ه��م  الإم���ارات  اأبناء 

ترابها..
 موؤكدا اأن اأبناء زايد اأثبتوا للعامل كله اأنهم ل ترهبهم املخاوف وال�شعاب 
ول يثنيهم عن تلبية نداء الوطن عوائق اأو موانع و�شهداء الوطن هم عزه 
وفخره واأن كوكبة �شهداء الإمارات من منت�شبي القوات امل�شلحة ورجال 
ال�شرطة خري �شاهد على بطولتهم يف معارك الدفاع عن احلق والعدل 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  امللهوفني  واإغ��اث��ة  الإن�شانية  املهام  تنفيذ  ويف 
وال�شطراب يف  الفتنة  املنطقة وحماربة  الأ�شقاء وحمايتهم يف  وجندة 

اأرجائها.
ورعاية  لل�شهداء  تكرمي  من  الر�شيدة  القيادة  اأبدته  ما  النيادي  وثمن 
لأ�شرهم وذويهم.. وقال “ كلنا نتذكر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 

وكيل د�ئرة �لق�ضاء �أبوظبي: �ضتظل 
ت�ضحيات �ضهد�ئنا نرب��ضًا ينري �لطريق

�لنائب �لعام الإمارة �أبوظبي : ت�ضحيات 
�ضهد�ء �لوطن �ضفحة م�ضيئة يف تاريخ 

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد العري وكيل دائرة 
الق�شاء يف اأبوظبي اأن اإحياء ذكرى يوم ال�شهيد يج�شد 
مدى العرفان والوفاء من دولة الإمارات قيادة و�شعباً 
فداًء  الطاهرة  اأرواح��ه��م  قدموا  الذين  الوطن  لأبناء 

وت�شحية لتظل راية الوطن خفاقة عالية.
واأ�شاف امل�شت�شار العري يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
الأمثلة  اأروع  القتال  ميادين  يف  اأبطالنا  �شرب  لقد 
نرا�شاً  ت�شحياتهم  و�شتظل  والب�شالة،  ال�شجاعة  يف 
ينهلون  در�شاً  املتعاقبة وتقدم  الطريق لاأجيال  ينري 
منه قيم ال���ولء والن��ت��م��اء وال���زود ع��ن ت��راب الوطن 
الق�شايا  ون�شرة  ومكت�شباته  مقدراته  على  واحلفاظ 

الإن�شانية.
واأ�شار اإىل اأن نهج املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان “طيب اهلل ثراه” وموروثه القيمي والأخاقي 
الوطن  �شبيل  يف  والعطاء  ال��ب��ذل  روح  يف  جليا  يظهر 

وهو ما واكبه تكرمي �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وتوجيهاته 
يف  ال�شهيد  ليوم  ال�شنوية  ال��ذك��رى  ب��اإح��ي��اء  ال�شامية 
الثاثني من نوفمر من كل عام لتكون �شاهدة على 
واأمتهم فا�شتحقوا  به �شهداوؤنا فداًء لوطنهم  ما جاد 

كل الإجال والتقدير.
الت�شحيات  تلك  ك��ل  م��ع  اأن��ه  ال��ع��ري  امل�شت�شار  وق��ال 
ال���ي���وم مب�����ش��اع��ر الفخر  ن�����ش��ت��ذك��ر يف ه����ذا  اخل���ال���دة 
قدموا  ال��ذي��ن  البوا�شل  ال�شهداء  ب��ط��ولت  والع��ت��زاز 
الغايل والنفي�س ووهبوا اأرواحهم اأثناء تاأدية مهامهم 
وواجباتهم الوطنية يف خمتلف امليادين لينعم الوطن 

بالأمن وال�شتقرار.
واأ�شاف اأن ذكرى �شهداء الوطن الأبرار وت�شحياتهم 
اأبناء  وج���دان  يف  حم��ف��ورة  �شتظل  وعطائهم  وبذلهم 
جت�شد  التي  النبيلة  القيم  منها  ي�شتلهمون  الإم���ارات 
ن��ه��ج دول���ة الإم�����ارات مب��ا ي��ر���ش��خ ق��ي��م ال��ت��اح��م وحب 

الوطن والولء والنتماء لقيادته الر�شيدة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة امل�شت�شار علي حممد البلو�شي النائب العام 
البوا�شل  الوطن  �شهداء  اأن ت�شحيات  اأبوظبي  لإمارة 
احلافل  الإم����ارات  ت��اري��خ  يف  م�شيئة  �شفحة  �شطرت 
احلكيمة  بقيادته  احلق  ون�شرة  والعطاء  بالبطولت 
اأرا�شيه  ���ش��ون  على  اأق�شموا  ال��ذي��ن  الأب����رار  واأب��ن��ائ��ه 

وحمايتها والدفاع عنها يف كل الظروف والأوقات.
اإحياء  انه مع  ال�شهيد  يوم  كلمة مبنا�شبة  واأ�شاف يف 
لهوؤلء  ب��ال��وف��اء  ال��ع��ه��د  ي��ت��ج��دد  ال�شهيد  ي���وم  ذك���رى 
الأب���ط���ال ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح���ه���م ودم��ائ��ه��م لننعم 
الغالية  ال��ت�����ش��ح��ي��ات  ظ���ل  والأم������ان يف  ب��ال���ش��ت��ق��رار 
بحب  اإمي��ان��ا  واإق���دام  �شجاعة  بكل  اخلطر  ومواجهة 
لاأمن  واح���ة  ليظل  �شبيله  يف  والت�شحية  ال��وط��ن 

والأمان.
بتخ�شي�س  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  اأن  اإىل  واأ�شار 
املكانة  لل�شهيد يعك�س  30 نوفمر من كل عام يوماً 

الدولة  قيادة  لدى  ال�شهداء  بها  التي يحظى  النبيلة 
وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
الإمارات  واأب��ن��اء  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ت�شحيات  وال��ع��رف��ان  الإج���ال  بكل  يتذكرون  ال��ذي��ن 

الأبطال.
اإن القيم العظيمة التي  وقال امل�شت�شار علي البلو�شي 
ر�شخها �شهداوؤنا الأبطال يف نفو�س اأبناء الوطن تعزز 
ت�شتلهم  �شياًء  لتكون  وقيادته  ال�شعب  بني  التاحم 
منه الأجيال معاين الولء والعطاء والفداء من اأجل 

رفعة راية الوطن و�شون مكت�شباته.
باأنف�شهم  �شحوا  الذي������ن  اأبطالن���������ا  اأن  واأ�ش������اف 
الأمن  على  املحافظ�������ة  �ش������بيل  يف  �شهداء  لريتقوا 
اخلالدة  وت�شحياتهم  باأعمالهم  باقون  وال�شتقرار 
القيم  واأن��ب��ل  اأ�شمى  ال�شباب  نفو�س  يف  غر�شت  ال��ت��ي 
ون�شتذكر دائماً ت�شحياتهم وعطاءهم ونحيي ذكراهم 
وت��خ��ل��ي��داً لأرواح م��ن ق��دم��وا دم��اءه��م فداًء  ت��ك��رمي��اً 

للوطن.

“رعاه اهلل” مبنا�شبة افتتاح واحة الكرامة عندما قال.. 
“ �شهداوؤنا هم ذكرانا الوطنية وذاكرتنا التاريخية.. وتذكري لنا بعظمة 
الإن�شان عندما يقدم روحه رخي�شة فداء لوطنه.. وتلبية لواجبه.. وحبا 
فيما اختزل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان،  يف اأر�شه”، 
القيادة  امل�شلحة ما تكنه  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  ويل عهد 
بليغة حني  عبارة موجزة  وذويهم من حب يف  ال�شهداء  لأبناء  الر�شيدة 
قال خماطبا اإحدى اأ�شر ال�شهداء: “ال�شهيد، واأنتم، وعيالكم، كلكم عظم 

رقبة«.
واأ�شرهم  ال�شهداء  لذوي  والعتزاز  التقدير  حتيات  اأبلغ  النيادي  ووجه 
ال�شادقة  اأفعالهم  وردود  النبيلة  مواقفهم  خ��ال  م��ن  برهنوا  ال��ذي��ن 
اأ�شالة قيم املجتمع الإماراتي، الذي ن�شاأ على البذل والعطاء والت�شحية 
لأ�شمى  منوذجا  مثلوا  ال�شهداء  ذوي  اأن  موؤكدا  الوطن،  رفعة  �شبيل  يف 

معاين الوطنية والتفاين، لاأجيال التالية.

حممد �ل�ضويدي: �ضهد�ء �الإمار�ت 
�ضطرو� �ضفحات م�ضيئة يف تاريخ �لوطن

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة حممد �شيف ال�شويدي مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية ان 
يوم ال�شهيد ذكري وطنية ن�شتذكر فيها �شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا 
اأرواحهم الزكية فداء للوطن و�شونا لكرامته والذود عن حماه واحلفاظ 

على اأر�شه ومقدراته.
وقال يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي يوافق 30 نوفمر من كل عام 
اأرواحهم الطاهرة دفاعا عن احلق  النداء وقدموا  ان �شهداء الوطن لبوا 
وال�شرعية ورفع الظلم ومتكني الأ�شقاء من العي�س بحرية وكرامة، فكانوا 

اجلند ال�شابرين املرابطني ال�شادقني مع انف�شهم وقيادتهم.
واأ�شاف “ن�شتذكر يف هذا اليوم مواقف قيادتنا الر�شيدة التي اأحاطت اأهل 
الوطن  ف�شهداء  وامل�شاندة،  والدعم  بالرعاية  والتقدير  باحلب  ال�شهداء 
الدولة  تاريخ  يف  م�شيئة  �شفحات  ر�شموا  املرابطني  ال�شابرون  وجنوده 

وكانوا مثال يحتذى بالتفاين والإخا�س للوطن الغايل«.
قدموا  ال��ذي��ن  ال�شهداء  ذوي  اإىل  واع��ت��زاز  تقدير  حتية  ال�شويدي  ووج��ه 
اأن  القدير  العلي  اهلل  اإىل  مت�شرعا  الواجب،  لنداء  ف��داء  اأكبادهم  فلذات 
ي�شكن �شهداء الوطن ف�شيح جناته، ويلهم اأهلهم وذويهم و�شعب الإمارات 

ال�شر وال�شلوان.

يكون يوم الثاثني من نوفمر يوما لتكرمي ال�شهداء هو 
لفتة كرمية للتعبري عما تكنه الإمارات قيادة و�شعبا من 

تقدير واإجال لل�شهداء.
را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مب��ب��ادرات  ون��وه 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
وكذلك  ال�شهداء  اأ���ش��ر  احت�شان  يف  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
اآل نهيان  مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
الذي اأمر باإن�شاء مكتب اأ�شر ال�شهداء يف ديوان ويل عهد 
ويتابع  ال��وط��ن  �شهداء  باأ�شر  بالهتمام  ليقوم  اأب��وظ��ب��ي 

احتياجاتهم.

»�الإمار�ت للف�ضاء« : يوم �ل�ضهيد جت�ضيد
 الأ�ضمى معاين تالحم �لقيادة مع �ل�ضعب

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة الدكتور املهند�س حممد نا�شر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للف�شاء اأن �شعب الإمارات اأكد وقوفه 
خلف القيادة الر�شيدة حتت راية الوطن �شفا منيعا اأمام من يحاول اأن مي�س الوطن باأي �شوء يف جت�شيد حقيقي 

لأ�شمى معاين تاحم القيادة مع ال�شعب.
وقال يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد اإن هذا اليوم يكرم فيه الوطن اأبناءه الأبطال الذي ا�شت�شهدوا يف �شاحات 
العزة والكرامة تلبية لنداء احلق والواجب وجت�شيدا لولئهم وحبهم للدولة املنبثق عن روح النخوة التي غر�شها 
اأبناوؤه  بعده  ووا�شل م�شريته من  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  فينا 

املخل�شون.

•• اأبوظبي-وام:

العام  الأمني  املزروعي  اأحمد مبارك  الدكتور  قال معايل 
للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي اإن يوم ال�شهيد تكرمي 
لأنبل النا�س واأطهرهم، الذين لبوا نداء الواجب الوطني، 
اأعلى  والقيادة احلكيمة بتحقيق  العهد مع اهلل  و�شدقوا 
معاليه  واأك����د  والت�شحية.  وال���وف���اء  الإخ���ا����س  درج����ات 
اأجدر  ه��م  ال�����ش��ه��داء  اأن  ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة  كلمة  يف 
القوات  اأبطال  لأن  العطره،  وبذكراهم  بهم  نحتفي  من 
امل�شلحة ي�شيجون حمى الوطن باأرواحهم، ومينحونا كل 
املتينة  الأ�ش�س  وهي  والأم��ن،  والطماأنينة  الراحة  اأ�شباب 

م�شاعل  وتبقي  الأم����ام،  اإىل  التنمية  عجلة  ت��دف��ع  ال��ت��ي 
الفخر والعز وهاجة.

واأ����ش���اف اأن ا���ش��ت�����ش��ه��اد ك��وك��ب��ة م��ن اأب���ن���اء الإم������ارات بعد 
ال���ب���ط���ولت ال���ت���ي ح��ق��ق��وه��ا اأظ���ه���ر ع��م��ق ال��ت��اح��م بني 
مواقف  فكانت  قيادتهم،  ح��ول  والتفافهم  الإم��ارات��ي��ني، 
اأم���ه���ات ال�����ش��ه��داء واآب���ائ���ه���م حم���ط ت��ق��دي��ر اجل��م��ي��ع مبا 
الوطني  الواجب  وجعلهم  والثبات،  ال�شر  من  اأظهروه 
على  واملعاهدة  الفخر  عبارات  كانت  فيما  �شيء،  كل  فوق 
ورفاق  ال�شهداء  اأب��ن��اء  األ�شنة  على  جت��ري  امل�شرية  اإك��م��ال 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق���رار  اإن  امل��زروع��ي  وق���ال  درب��ه��م. 
باأن  اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 

الوطن  ل����ق����ادة  وب���ع���ه���د  ل���ل���وط���ن، 
ورافعي راية جمده ومنائه وعزته 
وعلى راأ�شهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
،و�شاحب  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة 
اأعطوا  وال���ذي���ن  الإم�������ارات  ح��ك��ام 
ل��ل��رج��ول��ة م��ع��ان��ي��ه��ا ال��ب��ط��ول��ي��ة ، 

وللمواقف حزمها وعزمها .
بيوم  احتفاءنا  اإن   : �شعادته  وق��ال 
ال�����ش��ه��ي��د ي��ع��ك�����س م�����دى اع���ت���زاز 
اأبناء  ببطولت  الر�شيدة  قيادتنا 
التي  ال�شامية  ،وباملكانة  الإم���ارات 
ي��ح��ظ��ى ب���ه���ا ����ش���ه���داوؤن���ا واأب����ط����ال 
قواتنا امل�شلحة وذووه��م ، وحر�س 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى رف���ع هذه 
ال��ك��وك��ب��ة ال�����ش��ري��ف��ة ال��ك��رمي��ة من 

�أحمد مبارك �ملزروعي : يوم �ل�ضهيد تكرمي الأنبل �لنا�س و�أطهرهم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

املن�شوري  ع��ي��د  ط���ار����س  ���ش��ع��ادة  اأك�����د 
مدير عام حماكم دبي ان يوم ال�شهيد 
يحيي يف قلوبنا ذكرى �شهدائنا الأبرار 
احلق  عن  بالدفاع  ال��ن��داء  لّبوا  الذين 
ال�شامية  بالقيم  م�شلّحني  وال�شرعية 
ال�شيخ  ل��ه  املغفور  حكمة  م��ن  امل�شتقاة 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
جي�س  م���ن  ج��ع��ل  ال�����ذي  ثراه”،  اهلل 
للحفاظ على  الواقي  ال��درع  الإم���ارات 
دفاعاً  الأ�شقاء  م�شاندة  وا�شعاً  الوطن 
مقدمة  يف  للظلم  ودفعاً  ال�شرعية  عن 
امل�������ش���وؤول���ي���ات ال��وط��ن��ي��ة والأول�����وي�����ات 
ت�شريح  يف  ق����ال  و  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة. 
ي�شادف  ال���ذي  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة 
ت�شحيات  اإىل  ن��ن��ظ��ر  ح����ني   .. غ�����دا 
بوا�شل القوات امل�شلحة تغمرنا م�شاعر 
العتزاز والفخر واملجد باأن ننتمي اإىل 
اأبناءها فداًء للعزة  اأر�ِس طيبة قّدمت 

واإحقاقاً للحق ون�شرًة للمظلوم.
وا�����ش����اف ق���ائ���ا ي��ب��ق��ى ع�����زاوؤن�����ا ب�����اأّن 

ال��ع��اب��ق��ة بدماء  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ت�����ش��ح��ي��ات 
اأبطالنا متهد الطريق اأمام اإعادة الأمن 
ال�شقيق..  لليمن  وال�شتقرار  والأم��ان 
وجنّدد اليوم العهد على تخليد ذكرى 
�شبيل  يف  والنفي�س  النف�س  قدموا  من 
رف���ع���ة ال���وط���ن م���وؤك���دي���ن ال���ع���زم على 
والإب���اء  امل��ج��د  درب  على  ق��دم��اً  ال�شري 
النبيلة  ببطولتهم  مقتدين  والفخار 
التي متثل منارًة نهتدي بها يف �شعينا 
لإع������اء ����ش���اأن الإم���������ارات ب���ني الأمم 

املتقدمة يف العامل.

•• اأبوظبي-وام:

اإن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  قالت 
اأن  �شبيل  يف  نفو�شهم  فيه  ج��ادت  اأب��ط��ال  ب��اأجم��اد  ال�شهيد” يذكرنا  “يوم 
التقدم  الرقي  نحو  م�شريته  ويوا�شل  كرميا  عزيزا  �شاخما  الوطن  يبقى 
والزده��ار. واأ�شافت معاليها - يف كلمة لها مبنا�شبة “يوم ال�شهيد” - اأن 
�شهداءنا الأب���رار ق��دم��وا اأج��م��ل ال��درو���س يف ح��ب ال��وط��ن وال��دف��اع عنه .. 
م�شرية اإىل اأن ت�شحياتهم ترز قوة املجتمع الإماراتي ووحدته خلف راية 
الوطن وقيادته الر�شيدة مما يعك�س اأجمل ال�شور عن �شعب دولة الإمارات 
كالأ�شرة الواحدة املتما�شكة دفاعا عن تاريخ عابق بالبطولت والت�شحيات 

اخلالدة التي �شطرها �شهداء الوطن بدمائهم الذكية.

•• اأبوظبي-وام: 

جهاز  ع��ام  مدير  العامري  البحري  �شعيد  �شعادة  اأك��د 
منا�شبة  ال�شهيد  ي���وم  اأن  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وطنية عزيزة على قلوب اأبناء الوطن تتجلى فيها اأروع 
ت�شحيات  وجت�شد  والبطولة  وال��ف��داء  الت�شحية  قيم 
اأبناء الإمارات البوا�شل الذين جادوا باأرواحهم لفتداء 
اأوطانهم ون�شرة اأ�شقائهم بعزمية قل نظريها و�شجاعة 

�شهد لها القا�شي والداين.
واأ�شاف اأن �شهداء الإمارات الأبرار ر�شموا بت�شحياتهم 
ببطولتهم  ور�شخوا  املقبلة  امل�شتقبل لاأجيال  خارطة 
املكانة العريقة لدولة الإم��ارات التي حتمل لاإن�شانية 
جمعاء ر�شالة ال�شام واملحبة واخلري و�شطروا يف تاريخ 
من  م�شيئة  �شفحات  والإ���ش��ام��ي��ة  العربية  الأم��ت��ني 

الإيثار والبطولة.
ال�شهيد فر�شة لأبناء وبنات  اأن يوم  اإىل  واأ�شار �شعادته 
الأبطال  الإم����ارات  �شهداء  ب��ط��ولت  ل�شتذكار  ال��وط��ن 
والذود  وافتدائها  الأوط��ان  الدرو�س يف حمبة  وا�شتقاء 

الوطني  التاحم  لر�شيخ  كذلك  وفر�شة  حماها  عن 
وال��ت��ع��ب��ري احل�����ش��اري ع���ن الن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وال����ولء 
املواطن على قائمة خططها  التي ت�شع �شعادة  للقيادة 
اأ�شعد  الإماراتي  الإن�شان  يكون  لأن  وت�شعى  واأولوياتها 

اإن�شان.
واأكد �شعادته اأن ت�شحيات ال�شهداء وبطولتهم الكبرية 
وامل��واط��ن وحم��ل فخر  الوطن  ذاك��رة  �شتظل خالدة يف 
واع���ت���زاز ل��ك��ل الإم��ارات��ي��ني ف��دم��اوؤه��م ال��زك��ي��ة �شتبقى 
معززة للوحدة والتاحم والتكاتف ودافعا لبذل املزيد 
من العمل والإجن��از والتفاين يف بناء الوطن ونه�شته 
بتاريخ  والفخر  بالثقة  اأجيال مفعمة  لإع��داد  ومرتكزا 

وطنهم املجيد.
وتوجه �شعادته باأ�شمى اآيات التقدير والعرفان اإىل اأ�شر 
واحل�س  الهوية  اأ�شلت  كونهم مدر�شة عريقة  ال�شهداء 
يف  الأ�شيلة  وامل��ب��ادئ  النبيلة  القيم  وغر�شت  الوطني 
�شهداء  املجد  علياء  اإىل  ارت��ق��وا  ال��ذي��ن  طلبتها  نفو�س 
العزة  راي���ة وط��ن��ه��م ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة يف م��ي��ادي��ن  لتبقى 

والإباء.

•• اأبوظبي-وام:
برئا�شة  ال��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون  وزارة  م���ن  وف����د  زار 
�شوؤون  وزي��ر  نائب  الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل 
مت  التي  اأبوظبي  يف  الكرامة”  “واحة  الرئا�شة 
ت�شييدها لتخليد ذكرى �شهداء الإم��ارات الأبرار 

وت�شحياتهم يف �شبيل الدفاع عن الوطن.
و����ش���م ال���وف���د م���ع���ايل اأح���م���د حم��م��د احلمريي 
الأمني العام لوزارة �شوؤون الرئا�شة ومعايل حمد 
عبدالرحمن املدفع الأمني العام ل�شوؤون املجل�س 
الأعلى لاحتاد يف وزارة �شوؤون الرئا�شة ومعايل 

�شوؤون  وزارة  يف  امل�شت�شار  املزروعي  حممد  فار�س 
الرئا�شة واأ�شحاب ال�شعادة وكاء الوزارة ومدراء 
املكاتب والإدارات وعدد من موظفي وزارة �شوؤون 

الرئا�شة.
وا�شتهل الوفد زيارته بجوله �شملت اأرجاء “واحة 
اإىل  ال��وف��د  وا���ش��ت��م��ع  ال��ف��خ��ر  الكرامة” وم��ي��دان 
�شرح عن عنا�شر الواحة وما تت�شمنه من رموز 

ودللت وطنية جليلة.
الذي  ال�شهيد”  “ن�شب  على  ال��وف��د  اط��ل��ع  كما 
يتكون من 31 لوحا من األواح الأملنيوم ال�شخمة 

والتاآلف  والتكاتف  ال��وح��دة  عن  رم��زي  تعبري  يف 
والقوة كذلك اطلع الوفد على “جناح ال�شرف«.

وق���ال م��ع��ايل اأح��م��د جمعة ال��زع��اب��ي ن��ائ��ب وزير 
����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة “ م��ن ه���ذه ال�����ش��اح��ة ن�شتذكر 
ت�شحيات �شهداءنا الأبرار الذي قدموا ارواحهم 
ملكت�شباته؛  وتاأمينا  الوطن،  منجزات  عن  دفاعا 
فالأمم تعلو ببطولت اأبنائها، رحم اهلل �شهداءنا 
ي��دمي على  اأن  القدير  العلي  اهلل  ون�شاأل  ال��ررة، 

الإمارات التقدم والزدهار«.
اأح��م��د حممد احلمريي  م��ع��ايل  ق��ال  م��ن جانبه 

الأمني العام لوزارة �شوؤون الرئا�شة “ اننا يف هذا 
املكان نرحم على �شهداء الوطن الأبرار، الذين 
ق��دم��وا اأرواح���ه���م ال��غ��ال��ي��ة ودم���اءه���م ال��زك��ي��ة يف 
الدفاع  الأمثلة يف  اأروع  العطاء، و�شربوا  �شاحات 
عن مكت�شبات الوطن واإجنازاته، ون�شاأل اهلل العلي 

القدير اأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان«.
الأمني  امل��دف��ع  عبدالرحمن  حمد  م��ع��ايل  وع��ر 
وزارة  ل��احت��اد يف  الأع��ل��ى  املجل�س  ل�شوؤون  ال��ع��ام 
����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة ع��ن ف��خ��ره واع���ت���زازه ب�شهداء 
الإمارات الأبطال موؤكدا اأن واحة الكرامة جت�شد 

قدموا  ال��ذي��ن  الأب���رار  ال��وط��ن  �شهداء  ت�شحيات 
اأغلى ما ميلكون من اأجل الدفاع عن الوطن.

وزارة  يف  امل�شت�شار  امل��زروع��ي  ف��ار���س  معايل  واأك���د 
الوطني  ال�شرح  ه��ذا  اق��ام��ة  اأن  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
قدموا  ال��ذي  الوطن  ل�شهداء  تقدير  هو  الكبري 
اأنه  كما  وطنهم  ع��ن  ال��دف��اع  �شبيل  يف  اأرواح���ه���م 
ميثل دللت عميقة عن قيم التاحم والتكاتف 
“اإن  اأط��ي��اف جمتمع الم���ارات.. وق��ال  بني كافة 
والعزمية،  والقوة  الإرادة  تلهمنا  الكرامة  واح��ة 
وجت�شد لنا قيمة ال�شهيد كمثال رائع لاإخا�س 

والفداء يف �شبيل رفعة الوطن وتقدمه«.
�شوؤون  وزرارة  اأن�����ش��ط��ة  ���ش��م��ن  ال����زي����ارة  وت���اأت���ي 
عن  وت��ع��ب��ريا  ال�شهيد  ب��ي��وم  لاحتفاء  ال��رئ��ا���ش��ة 
الفخر ب�شهداء الإمارات ودورهم يف حماية تراب 
الطاهرة  اأرواح��ه��م  وتقدمي  عنه  وال���ذود  الوطن 

لإبقاء راية الإمارات عالية �شاخمة.
ال�����وزارة اهلل العلي  ال���زي���ارة دع���ا وف���د  ويف خ��ت��ام 
يتغمدهم  واأن  الوطن  �شهداء  يرحم  اأن  القدير 
بوا�شع رحمته واأن يجعل مقامهم مع ال�شديقني 

وال�شاحلني.

وفد من وز�رة �ضوؤون �لرئا�ضة يزور» و�حة �لكر�مة « يف يوم �ل�ضهيد

علي ر��ضد �لنعيمي: “يوم �ل�ضهيد” هو تر�ضيخ حقيقي ملعنى �لوفاء �مل�ضتحق الأهل �لعطاء

مدير عام حماكم دبي: �ضهد�ء �المار�ت 
قدمو� �أرو�حهم فد�ء للعزة و�إحقاقا للحق 

»�الإمار�ت للطاقة �لنووية” : �ل�ضهد�ء 
م�ضدر فخر و�إلهام لنا ولالأجيال �لقادمة

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�ش�شة المارات 
للطاقة النووية اأن “يوم ال�شهيد” يوم وطني يج�شد اأ�شمى معاين الوفاء 
والولء والنتماء وتعر فيه دولة الإمارات عن تقديرها للت�شحيات التي 

بذلها �شهداء هذا الوطن املعطاء يف �شبيل الدفاع عن الوطن.
املنا�شبة اجلليلة  اإن هذه  ال�شهيد  وقال احلمادي يف ت�شريح مبنا�شبة يوم 
تعد جت�شيدا ملبادئ العطاء والتفاين والرابط التي اأر�شاها الوالد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان” طيب اهلل ثراه “ و�شارت على 
ن�شرة  اأجل  اجلهود من  كافة  �شخرت  التي  الر�شيدة  الدولة  قيادة  نهجها 

احلق يف �شاحات وميادين الواجب.
واأ�شاف احلمادي اأن تخليد ذكرى �شهداء دولة الإمارات ميثل وقفة اإجال 
ال��ررة من بطولت يف  واأبنائه  الوطن  �شهداء  ملا قدمه  واح��رام وتقدير 
اأمنه  على  واحل��ف��اظ  وطننا  راي��ة  اإع���اء  اأج��ل  م��ن  وال�شرف  العز  ميادين 
القادمة  ولاأجيال  لنا  واإلهام  فخر  م�شدر  ال�شهداء  و�شيبقى  وا�شتقراره 

حيث تر�شم بطولتهم اأروع النماذج امل�شرفة يف احلب والت�شحية.

•• العني -وام:

النعيمي،  را����ش���د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  اأك����د م��ع��ايل 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات، اإن احتفال 
تثبت  وطنية  منا�شبة  ال�شهيد  ب��ي��وم  ال��دول��ة 
ل��ل��ع��امل اأج���م���ع م���ع���اين ال����وف����اء، وه����و تعبري 
الأب���رار  ال�شهداء  لأبنائها  وامل��ج��د  ال��ع��زة  ع��ن 
ت�شيء  م���ن���ارات  ب��اع��ت��ب��اره��م  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 

�شفحات التاريخ.
“يوم  ن��وف��م��ر  م���ن   30 ال�����  اإن  اىل  وا�����ش����ار 
الوفاء  ملعنى  حقيقي  تر�شيخ  ه��و  ال�شهيد”، 
التاحم  من  ويقوي  العطاء،  لأه��ل  امل�شتحق 
والنتماء  ال��ولء  ويوؤكد على مفهوم  الوطني 
ل��دى اأب��ن��اء ال��وط��ن، وان ذاك���رة الأم���ة �شتظل 
حت��ت��ف��ي ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ات ال��ت��ي ج���اد ب��ه��ا �شباب 

الوطن الأوفياء.

الوطنية  املنا�شبة  اإننا وبهذه  واأ�شاف معاليه، 
العزيزة على قلوبنا، نرفع حتية اإجال واإكبار 
والذين  ال���ط���اه���رة،  ال���وط���ن  ���ش��ه��داء  لأرواح 
�شيظلون اأبد الدهر يف قلوب وعقول و�شمائر 
ن��ور على دروب  الإم����ارات، فهم م�شاعل  اأب��ن��اء 
اأبية  ع��زي��زة  الإم�����ارات  دول���ة  و�شتبقى  امل��ج��د، 
�شهدائنا  ك��ل  اهلل  فرحم  امل��ج��د...  راي��ة  ترفع 
اأرواحهم  وقدموا  وطنهم،  عن  دافعوا  الذين 

من اأج��ل رفعة راي��ة ال��وط��ن، وال��ذي ي�شتحق 
منا اأن نقدم من اأجله اأرواحنا كي يظل عزيزاً 
كرمياً ورمزاً للوفاء والولء والنتماء. وترحم 
“وعزاوؤنا  معاليه على �شهدائنا الأبرار قائا 
فيهم اأنهم وكما وعدهم اهلل عز وجل يف جنات 
وال�شديقني،  الأن��ب��ي��اء  م��ع  وال��ن��ع��ي��م  اخل��ل��د 
و�شيظل علم الدولة عزيزاً �شاخماً فوق اأر�س 

هذا الوطن الغايل املعطاء«.

•• ابوظبي-الفجر:

كلنا  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  اخلييلي  روي���ة  ب��ن  خمي�س  ���ش��ع��ادة  ق��ال 
الإمارات، اإن يوم ال�شهيد هو الذكرى الوطنية  ن�شتذكر فيها ت�شحيات 
الطاهرة الرى وجادوا  الذين رووا بدمائهم  الإم��ارات  اأبناء  وبطولت 
القدوة  هم  ال�شهداء  اأن  واأك��د  ورفعته،  الوطن  لأج��ل  ما ميلكون  باأغلى 
واملثل الأعلى للعطاء وحب الوطن، فلي�س هناك اأكرم واأعظم من �شهداء 
الوطن الذين بذلوا اأرواحهم لأجل الوطن ليبقى �شاخما اأمنا م�شتقرا، 

وواحة لاأمن والأمان وعنوانا للتعاي�س والت�شامح وال�شام.
ال�شهيد:  يوم  الإم��ارات مبنا�شبة  كلنا  واأ�شاف اخلييلي يف كلمة جمعية 

من  لوحات  الزكية  بدمائهم  ر�شموا  الذين  الأبرار  الوطن  �شهداء  “اأن 
البطولة والعزمية والإ�شرار ونالوا اأ�شمى املراتب، هم اأكرم بني الب�شر 
و�شوف يبقون دائما نرا�شا تهتدي به الأجيال ومثال للت�شحية وعنوانا 
ونالوا  نور  باأحرف من  اأ�شماءهم  اأن خلدوا  بعد  الوطن وعزته،  ل�شموخ 

خريي الدنيا والآخرة«.
بني  التاحم  م��دى  عن  للتاأكيد  منا�شبة  هو  ال�شيهد  ي��وم  اأن  اأك��د  كما   
اأبناء الإمارات حول قيادتهم الر�شيدة، واأنهم  القيادة وال�شعب والتفاف 
ما�شون خلف هذه القيادة كجنود اأوفياء لن يبخلوا باأرواحهم لأجل عزة 
اأثبت  وقد  مكت�شباته،  و�شون  وا�شتقراره  اأمنه  وحتقيق  الوطن  ون�شرة 
اأبناء الإمارات وجنودها البوا�شل للعامل اأجمع اأنهم جنود اأوفياء لوطنهم 

وقيادتهم ل يثنيهم املوت عن القيام بواجبهم جتاه اأوطانهم وجريانهم، 
واأن ال�شهادة هي اأغلى ما يتمنون يف �شبيل حتقيق الن�شر والعزة واملجد، 
واأنهم لن يدخروا جهدا يف �شبيل ن�شرة احلق وب�شط الأمن يف كل مكان، 
الظلم  وج��ه  يف  منيعا  �شدا  واجل��ار  ال�شقيق  جانب  اإىل  دائما  و�شيقفون 

والإرهاب وكل ما من ت�شول له نف�شه بالعبث باأمن الوطن وا�شتقراره.
دائما مببادئ ح�شن اجلوار  الإم��ارات  اآمنت دولة  “لقد  وقال اخلييلي: 
العامل،  يف  امل�شت�شعفة  ال�شعوب  وكافة  واجل��ار  لل�شقيق  العون  يد  وم��د 
وكانت دائما �شباقة اإىل ن�شر قيم الت�شامح والتعاي�س ال�شلمي بني جميع 
ال�شعوب والأعراق وب�شط الأمن ون�شرة احلق، وقد وقفت بحزم يف وجه 
ذل��ك من موقفها  اأدل من  ولي�س  احل��رم��ات،  وانتهاك  وال��ع��دوان  الظلم 

امل�شرف عندما هبت لنجدة اليمن ال�شقيق �شمن قوات التحالف الدويل 
�شبيل  يف  باأرواحهم  الوطن  اأبناء  �شحى  وقد  �شرعيته  ون�شرة  لنجدته 

ذلك ورووا اأر�س اليمن ال�شقيق بدمائهم الطاهرة.
بهذه  الإم�����ارات،  كلنا  جلمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  وج��ه  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
فلذات  الاتي قدمن  ال�شهداء  اأمهات  اإىل  واإكبار  اإج��ال  املنا�شبة حتية 
الأم  اأن  اأثبن  البوا�شل  ال�شهداء  اأمهات  اأن  واأكد  اأكبادهن فداء للوطن، 
الأبطال وجتود  اإل  واأنها ل تنجب  العطاء  اأعلى يف  الإماراتية هي مثل 
باأغلى ما متلك فداء للوطن، وعر �شعادته عن فخره واعتزازه باأمهات 
ال�شهداء والأم الإماراتية التي تقف جنبا اإىل جنب مع اأخيها الرجل يف 

كافة امليادين وت�شاهم يف بناء الوطن وحفظ اأمنه وا�شتقراره.

خمي�س بن روية �خلييلي: �ل�ضهد�ء هم �لقدوة و�ملثل �الأعلى للعطاء وحب �لوطن

•• اأبوظبي-وام:

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  احلب�شي  ميثاء  اأكدت 
ب��ي��ت واأ�شرة  ك���ل  ي���وم  ال�����ش��ه��ي��د ه���و  ي���وم  اأن  الإم�������ارات 

اإماراتية.
ال�شهداء  �شرية  ان  املنا�شبة  بهذه  ت�شريحها  يف  وقالت 
وذكراهم العطرة ل تنقطع و�شنظل نق�س على الأجيال 
القادمة بطولتهم وت�شحياتهم لي�شتمدوا من ال�شهداء 
القوة التي جتعلهم قادرين على تخطي كل التحديات 
والعطاء  الت�شحية  يف  درو�شا  بطولتهم  من  ويتعلموا 

الاحمدود وخدمة الوطن.
اليوم الوطني هو يوم الفخر الذي يدرك  وا�شافت ان 
ممتنني  ويجعلنا  الحت����اد  واأه��م��ي��ة  قيمة  �شبابنا  ف��ي��ه 

نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  ل��اأب 
اهلل ث���راه وجلميع اأج���دادن���ا واآب��ائ��ن��ا ال��ذي��ن غ��ر���ش��وا يف 
لن�شبح  الآن  قادنا  ال��ذي  الطيبة غر�س الحت��اد  اأر�شنا 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  احلب�شي  وق��دم��ت  الإن�����ش��ان��ي��ة.  عا�شمة 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتريكات  التهاين 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
“رعاه اهلل”  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الإمارات 

واإىل كل مواطن ومقيم على اأر�س الإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

الحتادية  الهيئة  رئي�س  الكعبي  علي  امل��ف��و���س  م��ع��ايل  اأك���د 
جمموعة  تاريخها  عر  قدمت  الإم���ارات  دول��ة  ان  للجمارك 
ك��ب��رية م��ن ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون ���ش��ف��وة اأب��ن��ائ��ه��ا الذين 
اأق�����ش��م��وا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ل��رف��ع��ة وط��ن��ه��م وال���دف���اع ع��ن��ه بالغايل 
ميثل  ال�شهيد  بيوم  الدولة  احتفاء  اأن  اإىل  ولفت  والنفي�س. 
قدمها  التي  الت�شحيات  بقيمة  وال�شعب  القيادة  من  عرفاناً 
ال�شهداء ودورهم يف تعزيز مكانة الدولة وحماية الوطن من 

املخاطر والتهديدات اخلارجية.
يوافق  ال���ذي  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  يف  معاليه  واأ���ش��ار 
�شبيل  ت�شحيات ج�شام يف  قدموا  الإم���ارات  اأبناء  اأن  اإىل  غدا 
دول��ة الحت���اد ومن  التي قامت عليها  وامل��ب��ادئ  القيم  اإع���اء 
العربية  والأم��ة  الباد  وم��ق��درات  اأج��ل احلفاظ على هويتنا 

اأن التاريخ  ال��ك��ع��ب��ي  ����ش���واء. واأ����ش���اف م��ع��ايل ع��ل��ي  ع��ل��ى ح��د 
احلديث لدولة الإمارات ُيْكَتب بروؤى وحكمة وب�شرية القيادة 
اأبناء الوطن  الر�شيدة وت�شحيات ودماء ال�شهداء الأبرار من 
على اختاف اأطيافه ومكوناته وات�شاع اأرجائه م�شرياً اإىل اأن 
اأجل رفعة دولة الإم��ارات تعك�س روح  الدماء التي �شالت من 
الإمارات  اأبناء  بني  ت�شود  التي  والت�شحية  والعطاء  النتماء 

كما توؤكد التاحم البناء بني القيادة وال�شعب.
واأ�شار معاليه اإىل احتفاء القيادة واأبناء الوطن بيوم ال�شهيد 
القيادة  ب��ني  الكبري  والتاحم  املتوحد  البيت  ���ش��ورة  يعك�س 
وال�شعب كما يعد مظهراً للوحدة على الأهداف واملبادئ التي 

ر�شمتها القيادة احلكيمة لدولة الإمارات.
واأباء  اأم��ه��ات  اإىل  والتقدير  التحية  بخال�س  معاليه  وتقدم 
الوطن  اأج��ل  من  و�شرهم  ت�شحياتهم  على  ال�شهداء  واأ�شر 

موؤكداً اأن اأبناء الإمارات جميعاً هم اأبناء لهم.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ش�شة 
اآل نهيان لاأعمال الإن�شانية ان يوم  خليفة بن زايد 
ال�شهيد الذي يوافق 30 نوفمر من كل عام يج�شد 
اأنف�شهم  وه��ب��وا  ل��رج��ال  ب���ال���روح  الت�شحية  ���ش��ورة 
الذين  ال�شهداء  الإم��ارات  جنود  ولبطولت  لوطنهم 
وقدموا  والفداء  الت�شحية  يف  الأمثلة  اأروع  �شطروا 
للوطن  وحبهم  ولئهم  يف  لنا  العملية  الدرو�س  اأبلغ 

وقيادته الر�شيدة.
وقال اخلوري - يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي 
ي�شادف اليوم- “ يف هذا اليوم حتتفي الدولة ر�شميا 
الدللة  بالغة  خطوة  يف  الم���ارات  �شهداء  ببطولت 
�شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  تقدير  تعك�س 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل ل�شهدائنا الأبرار وحر�شها على تكرميهم 
لكي يكون هذا اليوم يوما للمجد والبطولة والوفاء 

ونرا�شاً تهتدي به الأجيال القادمة.
واأ�شار اخلوري اىل اإن جميع املواطنني ي�شعرون بالعزة 

وال��ف��خ��ر وال��ك��رام��ة جت���اه ���ش��ه��داء ال��وط��ن والواجب 
الذين نذروا اأنف�شهم و�شحوا بالأرواح اأغلى ما ميلك 

الإن�شان خلدمة والدفاع عن الوطن الغايل.
“ ل نن�شى يف يوم الت�شحية والفداء ان نوجه  وقال 
حتية اإجال واإكبار اىل اأرواح �شهدائنا وعزنا وفخرنا 
يف  ا�شت�شهدوا  ال��ذي��ن  الإن�شاين”  العمل  “�شهداء 
الإن�شانية  ور�شالتهم  يوؤدون واجبهم  اأفغان�شتان وهم 
ال�شهيد حممد   : وه���م  وامل��ح��ت��اج��ني  ال��ف��ق��راء  جت���اه 
را�شد  اأح��م��د  وال�شهيد  الب�شتكي  زي��ن��ل  حممد  علي 
وال�شهيد عبداهلل حممد عي�شى  املزروعي  �شامل علي 
الكعبي وال�شهيد اأحمد عبدالرحمن اأحمد الطنيجي 
ابراهيم  ع���ب���داهلل  ���ش��ل��ط��ان  ع��ب��داحل��م��ي��د  وال�����ش��ه��ي��د 
احلمادي« . واخختم قائا “ نفخر كل الفخر ب�شهداء 
باأرواحهم من  الذين �شحوا  الأبطال  الإم��ارات  دولة 
اأجل الوطن ولبوا نداء الواجب ونالوا ال�شهادة وهي 
اأعلى املراتب �شرفاً يف الدنيا والآخرة ونحت�شبهم عند 
وجل  عز  لقوله  م�شداقاً  اأحياء  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 
بل  اأمواتاً  اهلل  �شبيل  يف  قتلوا  الذين  حت�شنب  “ول 

اأحياء عند ربهم يرزقون ».

ميثاء �حلب�ضي : يوم �ل�ضهيد يوم كل 
بيت و�أ�ضرة �إمار�تية

رئي�س هيئة �جلمارك: �أبناء �الإمار�ت قدمو� 
ت�ضحيات ج�ضام يف �ضبيل �إعالء �لقيم و�ملبادئ

حممد حاجي �خلوري : �ضهد�وؤنا �ضطرو� 
�أروع �الأمثلة يف �لت�ضحية و�لفد�ء

نورة �لكعبي: �ضهد�وؤنا �الأبر�ر قدمو� �أجمل 
�لدرو�س يف حب �لوطن و�لدفاع عنه

�ضعيد �لعامري: �ضهد�ء �الإمار�ت 
�ضفحات م�ضيئة يف تاريخ �لوطن
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بطوالت �أبناء �الإمار�ت 
�لبو��ضل �ضتظل حمفورة يف 

ذ�كرة كل مو�طن ومقيم
الطنيجي  ن�شال  ال��دك��ت��ورة  اأ���ش��ادت 
للثقافة  زاي�����د  ل�����دار  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
الإ�شامية يف يوم ال�شهيد ببطولت 
التي   ، ال���ب���وا����ش���ل  الإم���������ارات  اأب����ن����اء 
�شتظل حمفورة يف ذاكرة كل مواطن 
ومقيم على اأر�س دولتنا، فمواقفهم 

البطولية هي فخر و اعتزاز لنا.
الحتفاء  اإن  ال��ط��ن��ي��ج��ي:  وق���ال���ت 
واجب  تكرميهم،  و  الوطن  ب�شهداء 
اأن هذه  ، و  على ك��ل ف��رد يف دول��ت��ن��ا 
القيم  من�������وذج  جت�������ش���د  امل���ن���ا����ش���ب���ة 

الإماراتية الأ�شيلة التي جتمع �شعب 
موؤ�ش�س  غر�شها  لقيم  تر�شيخ  و  الكرمية،  قيادتنا  ل��واء  حت��ت  الإم����ارات 
ال��ذود عن  الدولة ال�شيخ زايد-رحمه اهلل- يف الدفاع و حماية الوطن و 

اأ�شقاءه.
م�شتقبلنا،  ومنارة  بادنا،  اأم��ن  مفتاح  هي  �شهداءنا  بطولت  واأ�شافت: 
ال��ولء و النتماء للوطن و  ودر���س لنا و لأجيالنا يف معاين الت�شحية و 
اأرواحنا  بتقدمي  العهد  وجتديد  ا�شتقراره،  و  اأمنه  على  احلفاظ  اأهمية 
و  �شرهم  يف  ال�شهداء  لأ���ش��ر  امل�شرفة  امل��واق��ف  نن�َس  ول  للوطن،  ف��داء 

فخرهم ببطولت اأبناءهم ال�شهداء.   
واأكدت اأن دار زايد للثقافة الإ�شامية ُت�شخر جميع امكانياتها الب�شرية 
اأبنائه البوا�شل من خال  اإىل جنب مع  و الإداري��ة خلدمة الوطن جنباً 
بهدف  ت��ع��اون،  و  حمبة  و  ت�شامح  من  ال�شامية  الإ�شامية  القيم  غر�س 
حتقيق التعاي�س ال�شلمي يف جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة، الأمر 

الذي تنتهجه حكومتنا و تدعو اإليه يف جميع املحافل و املجالت.
واأ�شافت: مهمتنا جميعا اأن تبقى الإم��ارات عزيزة �شاخمة رايتها عالية 
لنكمل  واملجد،  العلو  طريق  يف  وعزمية  ق��وة  بكل  من�شي  و�شوف  خفاقة 

م�شرية احلفاظ على اأمن الدولة.
اأن يلهم  اأن ي�شكن �شهداءنا الأب��رار ف�شيح جناته و  ودعت الطنيجي اهلل 
اأهلهم و ذويهم ال�شر وال�شلوان، واأن يجعل دولة الإم��ارات على الدوام 
قوية منيعة تقدم للعامل كله درو�شا يف حب الوطن والت�شحية من اأجله 
والب�شرية  اأبنائها  خلري  زاه��ر  مل�شتقبل  وبانية  عريق  تاريخ  اإىل  م�شتندة 

جمعاء.

�لدرمكي: �لثالثون من نوفمرب 
يج�ضد عظمة �ضعب �الإمار�ت

الدرمكي  را���ش��د  ال��دك��ت��ور م��ط��ر  اأك����د 
ابوظبي  ل�شركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
اأن  “�شحة”  ال�����ش��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ن��وف��م��ر يج�شد  ال���ث���اث���ني م���ن  ي����وم 
م���ع���اين ال��ت�����ش��ح��ي��ة وال�����ف�����داء وحب 
اإم���ارات���ي  وميثل  اي�شا  ل��ك��ل  ال��وط��ن 
رم���ز خ��ال��د يف ذاك�����رة ال���وط���ن ملاحم 
بطولية فريدة و�شجاعة نادرة للجنود 
البوا�شل وتاحم بني القيادة وال�شعب 
الإم��ارات، ووف��اء من القيادة الر�شيدة 

�شعب ر�شم  عظمة  يج�شد  كما  ل�شعبها، 
اأ�شمى املعاين الوطنية  يف لوحة �شطرتها قيم الولء والعرفان بحب الوطن 
املخل�شني،  جنوده  ببطولت  اليوم  هذا  الوطن  يف  ويتباهى  لأجله،  والفداء 
الذين �شطروا  ت�شحياتهم التاريخية العظيمة وبطولتهم النبيلة يف �شبيل 
الإن�شانية وال�شام والذود عن الأوطان، �شاربني بذلك  اأروع املعاين الع�شكرية 
ب��ي��وم  ال�شهيد  ال��ي��وم  ال��وط��ن  يحتفل  حيث  اأم���ارات���ي،  ك��ل  بها  يت�شرف  ال��ت��ي 
لكل  الت�شحيات  كل  تقدير  على  الر�شيدة  قيادتنا  تتجلي حر�س  فيه  وال��ذي 
ا�شت�شهد منهم وال��ذي��ن ل  ال��ذي��ن  امل�شلحة  ال��ق��وات  م��واط��ن وك��ل جندي م��ن 
ي��زال��ون يف م��ي��ادي��ن ال�����ش��رف والن�شر وال��ك��رام��ة وال��ب��ط��ول��ة، ف��ال��ت��اري��خ يقف 
�شبيل  يف  الطاهرة  امل�شت�شهدة  الأرواح  لتلك  كبري  باعتزاز  وتقديرا  اإج��ال 
اإعاء  الراية  وجت�شيد القيم ال�شادقة الرفيعة،  لقد ر�شم جنودنا  البوا�شل 
التاريخ حتكي  ذاك��رة  وتظل منحوتة يف  الأجيال  بها  تفتخر  م�شاهد عظيمة 
�شجاعة �شعب وكرياء جنود لم�شت اأرواحهم عنان ال�شماء، يحققون الن�شر 
يف عزة و�شموخ حتى ي�شمت الوطن لهم اليوم يف اعتزاز وامتنان، �شيظل هذا 
الوفاء  قيم  على  ثابتا  ووج��دان��ه  الوطن  ذاك��رة  ويف  النفو�س  يف  خالدا  اليوم 
والت�شحية التي غر�شها القائد واملوؤ�ش�س رحمه اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه و�شرنوي  ق�ش�س بطولتهم واأجمادهم الوطنية لاأبناء 

والأحفاد م�شتمدين منها ال�شر والعزمية والإرادة وحب الوطن. 

ميثاء �ل�ضام�ضي حت�ضر حفل ��ضتقبال �ل�ضفارة �الأملانية عبد�هلل بن ز�يد ي�ضارك يف �الجتماع 
•• اأبوظبي-وام:�خلما�ضي حول �ليمن بلندن

ح�شرت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي 
وزي����رة دول���ة اأم�����س ح��ف��ل ال���ش��ت��ق��ب��ال ال���ذي اأقامه 
الحتادية  اأملانيا  جمهورية  �شفري  لينغنتال  غوت�س 

لدى الدولة مبنا�شبة اليوم الوطني لباده.
اأق��ي��م يف ح��دائ��ق �شاطئ  ال��ذي  كما ح�شر احلفل - 
امل�شوؤولني  م��ن  ع��دد   - اأب��وظ��ب��ي   - هيلتونيا  ف��ن��دق 
والأجنبي  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�����ش��اء 
اأب��ن��اء اجلالية  م��ن  ال��دول��ة وع���دد  ل��دى  املعتمدين 

الأملانية املقيمة يف الدولة.
املنا�شبة  واأ�شاد ال�شفري الأمل��اين - يف كلمة له بهذه 

- بالعاقات املتميزة بني دولة الإمارات وجمهورية 
اأملانيا الحت��ادي��ة وال��ت��ي ت�شهد ت��ط��ورا وازده����ارا يف 

املجالت املختلفة. 
ونوه بحكمة قيادة الدولة الر�شيدة برئا�شة �شاحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 
مع  ال��ع��اق��ات  ت��وط��ي��د  يف  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 

جميع دول العامل.
واأ�شار اإىل اأن العاقات بني الإمارات واأملانيا مت�شي 
نحو اآفاق اأو�شع .. موؤكدا حر�س باده على توثيق 
رواب��ط ال�شداقة مع دولة الإم���ارات.. لفتا اإىل اأن 
املف�شلة  ال�شياحية  الوجهات  اأب���رز  م��ن  تعد  اأملانيا 

ملواطني الدولة.

•• لندن-وام:

�شارك �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف الجتماع اخلما�شي حول 
اليمن الذي ا�شت�شافته اخلارجية الريطانية اأم�س الأول وعقد يف لندن.

اأحمد  وتراأ�س الجتماع معايل بوري�س جون�شون وزير اخلارجية الريطاين مب�شاركة معايل عادل بن 
ال�شوؤون  وزي��ر  عبداهلل  بن  علوي  بن  يو�شف  ومعايل  ال�شعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزي��ر  اجلبري 
اخلارجية ب�شلطنة عمان واإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد املبعوث اخلا�س لاأمم املتحدة اإىل اليمن وتوما�س 
�شانون وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية لل�شوؤون ال�شيا�شية.  ويعد الجتماع جزءا من العملية الأ�شا�شية 

متعددة الأطراف التي ت�شعى للتو�شل حلل �شيا�شي طويل الأمد لل�شراع يف اليمن.

•• اأبوظبي -وام:

ال�شهيد ه��و يوم  ي���وم  ان  ال��ع��ط��اء  زاي���د  اأك����دت م���ب���ادرة 
تاريخية  وملحمة  ���ش��ورة  يج�شد  وع��ط��اء  وولء  وف���اء 
را�شخة  حية  �شتظل  والتي  الم���ارات  �شهداء  لبطولت 
لتقدم اأروع الأمثلة يف الت�شحية والفداء ..م�شرية اىل 
ان �شهداء الوطن الذين جادوا بدمائهم الزكية رفعوا 
الهمم والروؤو�س عاليا و�شطروا اأعظم ملحمة بطولية 

�شريويها التاريخ لاأجيال املقبلة .
وقال الدكتور عادل ال�شامري الرئي�س التنفيذي ملبادرة 
الذي  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  كلمة  يف   - ال��ع��ط��اء  زاي���د 
التاريخ  �شطره  در���ش��ا  ن�شهد  “ ال��ي��وم  ال��ي��وم-  ي�شادف 
اأبناء زايد الذين �شحوا باأغلى ما يتملكه  من نور عن 
حي  اأن��ه  �شرفاً  ال�شهيد  فيكفي   .. روح��ه  وه��ي  الإن�شان 
والف�شل  العظمة  ل��ه  الآخ����رة  ويف  ال��دن��ي��ا  يف  ب��اأف��ع��ال��ه 
اأن ي��داف��ع ع��ن وط��ن��ه وميوت  وي��ك��ف��ي ل��واح��دن��ا ���ش��رف��اً 
و�شهداوؤنا  والأم����ان  ب��الأم��ن  اأه��ل��ه  وينعم  وطنه  ليحيا 
لأبنائنا  �شندر�شها  التي  العطرة  ب�شريتهم  اأحياء  فعًا 
بررة  اأبناء  الوطن  لهذا  اأن  ليعرفوا  القادمة  والأجيال 

�شحوا باأرواحهم » .
�شهداء  ي��رح��م  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  ال�����ش��ام��ري  ودع���ا 
يحفظ  واأن  واأهلهم  ذويهم  ي�شر  واأن  الأب���رار  الوطن 

وط��ن��ن��ا وق��ي��ادت��ه و���ش��ع��ب الإم������ارات الأب����ي م��ن ك��ل �شر 
ومكروه.

م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق��ال��ت ���ش��ع��ادة ال��ع��ن��ود ال��ع��ج��م��ي املديرة 
جميعاً  ن�شعر   “ ل��ل��ت��ط��وع  الم�����ارات  مل��رك��ز  التنفيذية 
�شبيل  يف  الوطن  �شهداء  بت�شحيات  والع��ت��زاز  بالفخر 
اأن  الإم���ارات  ل��ذا علينا نحن �شعب  ال��دف��اع عن الوطن 
نخلد ذكرى هذا اليوم بالدعاء لهم ولأ�شرهم كما اأننا 
يف هذا اليوم نحتفي بيوم تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة 
ر�شميا يف  ال��دول��ة  ب��ه  ال���ذي حتتفي  ال�شهيد  ي��وم  وه��و 
الر�شيدة  قيادتنا  تقدير  تعك�س  الأهمية  بالغة  خطوة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  راأ�شها �شاحب  وعلى 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
تكرميهم  على  وحر�شها  الأب��رار  ل�شهدائنا  اهلل  حفظه 
يف اأعلى امل�شتويات الر�شمية والحتفاء بذكراهم �شنوياً 
والوفاء  والبطولة  للمجد  ي��وم��اً  ال��ي��وم  ه��ذا  يكون  ك��ي 

والوطنية«.
واأ�شافت “ اإن تخ�شي�س يوم ال�شهيد اإمنا يج�شد معاين 
التاحم بني �شعب الإمارات وقيادته ف�شهداوؤنا الأبرار 
هم م�شدر فخر واعتزاز لأبناء الدولة ولل�شعب العربي 
الطاهرة  واأرواحهم  الغالية  ت�شحياتهم  اأن  كما  جميعاً 
الت�شحية  على  واإ���ش��رارا  عزمية  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  �شتزيد 

والفداء ».

•• اأبوظبي-وام:

اأكد ال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي رئي�س دائرة 
ال�شناعة والقت�شاد بالفجرية ان بطولت �شهداء 
الوطن �شتبقى حية ُتروى وي�شتقي منها الأجيال 

يف دولة الإمارات درو�س ال�شرف واملروءة.
وقال ال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي - يف كلمة 
ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة  ع��ر 
الذي يوافق اليوم- ان يوم 30 نوفمر هو يوم 
التعبري  يف  اجلميع  فيه  يت�شارك  بامتياز  وطني 

عن عرفانهم لل�شهداء الأبرار.
ال��ذي تركوه دليل  ال�شامخ  الأث��ر  ان  م�شريا اىل 

على الُلّحمة الوطنية ورد اجلميل لوطن العطاء 
وللقيادة الر�شيدة .

حممد  ب��ن  �شالح  ال�شيخ  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
والقت�شاد  ال�����ش��ن��اع��ة  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش��رق��ي 
اأروع  الإم������ارات  ���ش��ه��داء  “ي�شرب   : ب��ال��ف��ج��رية 
الأمثلة على معنى الإن�شواء حتت راية الوطن و 
الرابط القوي وقت ال�شدة بني القيادة وال�شعب، 
حماية  و  ل��ه  وال���ولء  للوطن  بحبهم  مدفوعني 
الطامعني  كيد  م��ن  عليه  واحل��ف��اظ  مكت�شباته 
وعبث العابثني . ويف يوم 30 من نوفمر، وهو 
التعبري  يت�شارك اجلميع يف  بامتياز،  يوٌم وطنٌي 
ال�شامخ  والأث���ر  الأب���رار  لل�شهداء  عرفانهم  ع��ن 

ورد  الوطنية  ال��ُلّ��ح��م��ة  دل��ي��ل على  ت��رك��وه  ال���ذي 
اجلميل لوطن العطاء و للقيادة الر�شيدة ، فالكل 
القوات  مب��ن��ج��زات  الإع���ت���زاز  و  الفخر  ي�شت�شعر 
الذين  البوا�شل  واأف���راده���ا  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة 
 ، والأر�����س  ال��وط��ن  ف��داء  اأعينهم  ُن�شب  و�شعوا 
املتينة  وال��وح��دة  العظيم  الحت���اد  روح  تدفعهم 
على  وت��وال��ت  الأوىل  ال��دول��ة  لبنة  اأ�ش�شت  ال��ت��ي 
الدولة  اأر���س  امتداد  على  الأجيال  بها  التم�شك 
ال�شهداء  اأ�شر  ج�ّشدت  ولقد  مناطقها.  وخمتلف 
واملجتمعي  الإن�شاين  التاحم  قيم  واأ�شمى  اأَج��ّل 
فهم  والنتماء،  الوطنية  معاين  من  حتمله  مبا 
للحق  ت��ك��ون  اأن  �شبيل  يف  اأب��ن��اءه��م  ي��ذخ��روا  مل 

مكانته  ول��ل��وط��ن  ال��ت��اري��خ،  يف  ال�����ش��ارب��ة  كلمته 
اأوفى  اأبنائهم  ت�شحيات  فكانت  ب��ه،  تليق  ال��ت��ي 
و�شتبقى  وال�شجاعة،  والبذل  العطاء  يتمثله  ما 
الأجيال  منها  وي�شتقي  ُت���روى  حية  بطولتهم 
يف دول��ة الإم���ارات درو���س ال�شرف وامل���روءة. حَقّ 
كل  يف  الإم����ارات  ب�شهداء  ونحتفي  نفخر  اأن  لنا 
عام ون�شع اأ�شماءهم اخلالدة يف مكانتها العالية 
ت�شحيات  و�شتتواىل  ت�شتحقها،  التي  والعزيزة 
ي�شتوجب  اأم���ر  ك��ل  يف  و�شعبها  الإم������ارات  اأب��ن��اء 
قوة الحتاد  للعامل  الوطن موؤكدين  نداء  تلبية 
الرا�شخة والقيم التي ُجبلت عليها اأرواحهم منذ 

قيام الحتاد اإىل يومنا هذا ».

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  ال��ب��ادي  حمد  حممد  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
من  ال��ث��اث��ني  ي���وم  اأن  العليا  الحت���ادي���ة  املحكمة 
فخر  م�����ش��در  ال�شهيد” ���ش��ي��ظ��ل  “ ي���وم  ن��وف��م��ر 
والواجب  الوطن  ل�شهداء  غالية  وذك��رى  واع��ت��زاز 
الذين نذروا انف�شهم خلدمة هذه الأر�س الطيبة 
والدفاع عن الوطن الغايل. وقال �شعادته يف كلمة 
الر�شيدة  القيادة  تكرمي  اأن  ال�شهيد  يوم  مبنا�شبة 
�شتبقى  الغالية  ذك��راه��م  اأن  ي��وؤك��د  ولأ���ش��ره��م  لهم 
حية لدى جميع اأبناء الوطن واأن احتفالية الدولة 

هي لكل �شهيد بذل روحه الطاهرة حماية للوطن 
وفداء للواجب ور�شالة �شكر وتقدير ملا قدموه من 
ومنحوا  والعطاء  البذل  قيم  فج�شدوا  ت�شحيات 
والعزة فهنيئا لهم مكانتهم  القوة  الإم��ارات  �شعب 
قيادة  الإم���ارات  اأبناء  و�شمائر  قلوب  ويف  اهلل  عند 
الهامات  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء  “رفع  واأ����ش���اف  و���ش��ع��ب��ا. 
البطولة  ماحم  اأعظم  و�شطروا  عاليا  وال��روؤو���س 
اأرواحهم  ب��ذل  واجل�����ش��ارة وق��دم��وا �شري ع��ط��رة يف 
اأمن  على  وحفاظا  والكرامة  للعزة  ف��داء  ودمائهم 
الوطن وا�شتقراره وياأتي هذا اليوم ليج�شد معاين 
و�شهدائنا  وق��ي��ادت��ه  الإم����ارات  �شعب  ب��ني  التاحم 

الأب�����رار ال��ذي��ن ه��م م�����ش��در ف��خ��ر واع���ت���زاز لأبناء 
اأج��ل رفعته  ال��غ��ايل والنفي�س م��ن  ال��دول��ة يف ب��ذل 

الدولة وتقدمها ومكت�شباتها الع�شرية«.
الر�شيدة  لقيادتنا  ن��وؤك��د  ال�شهيد  ي��وم  “ يف  وق���ال 
الغالية  ت�شحياتهم  اأن  الأب���رار  �شهدائنا  ولأرواح 
عزمية  ال��دول��ة  اأب��ن��اء  �شتزيد  الطاهرة  واأرواح��ه��م 
ون�شره  الوطن  اأج��ل  من  الت�شحية  على  واإ���ش��رار 
املظلوم واأنهم و�شام فخر واعتزاز لكل اأبناء الإمارات 
فقيادتنا الر�شيدة وقواتنا امل�شلحة البا�شلة و�شعب 
الإمارات باأكمله لن ين�شى ت�شحياتهم التي جادوا 
هذا  ���ش��اأن  رف��ع��ة  اج��ل  م��ن  والنفي�س  بالغايل  فيها 

قيم  يج�شد  ال�شهيد”  “يوم  ان  واأك����د  ال���وط���ن«. 
الوفاء والعتزاز ب�شهداء الوطن الأبرار والتقدير 
م��ن ج��ان��ب ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة وال�����ش��ع��ب ل��ك��ل من 
ق���دم دم��ائ��ه ال��ط��اه��رة دف��اع��ا ع��ن احل���ق والواجب 
ومكت�شبات ال�شعب وحماية م�شالح دولة الإمارات 
نعاهد  ال�شهيد  ي��وم  “يف  وق���ال  امل��ت��ح��دة.  العربية 
القيادة الر�شيدة و�شهداء الوطن اأن تبقى �شريتهم 
العطرة را�شخة يف النفو�س تتناقلها اأجيال امل�شتقبل 
وتتعلم منها معاين الت�شحية والنتماء لتظل راية 
اإىل الأبد رمزا  الإم��ارات خفاقة عالية. و�شيظلون 

لعزتنا وعروبتنا مبا قدموا من ت�شحيات«.

•• دبي -وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئي�س 
جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شات اأن 
يوم ال�شهيد الذي ي�شادف ال� 30 من نوفمر من 
كل عام يعتر يوماً خالداً يف تاريخ دولة المارات 
اأبطال  ت�شحيات  فيه  ن�شتذكر  املتحدة  العربية 
الطاهرة  اأرواحهم  ارتقت  الذين  امل�شلحة  قواتنا 

لبارئها دفاعاً عن احلق ون�شرًة للمظلومني.
�شيبقى  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  وق��ال 

�شطرها  التي  الفداء  روح  على  �شاهداً  اليوم  هذا 
جنودنا البوا�شل يف معركة ال�شرف والكرامة على 
اأر�س اليمن التي تعد معركة الدفاع عن م�شري 
التاريخ  و�شيقف  وم�شتقبلها  وحا�شرها  الأم���ة 
الأبرار  ل�شهدائنا  العطرة  ال�شرية  اأم��ام  طويًا 

الذين منحونا ال�شرف والكرامة والعزة.
اإن �شهداء الم��ارات الأب��رار الذين  وقال الطاير 
على  ���ش��اه��داً  �شتبقى  ل��ب��ارئ��ه��ا  اأرواح���ه���م  اأرت��ق��ت 
يف  وقدوتنا  واعتزازنا  فخرنا  هم   .. ال��ف��داء  روح 
الذود عن حيا�س الوطن و ن�شرة اأمتنا العربية 

والإ�شامية.
ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الإم����ارات  دول���ة  اأن  واأك���د 
الدولة”  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن 
حفظه اهلل” واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�شلحة 
تقدم منوذجاً م�شرفاً يف بذل الغايل والنفي�س يف 

احلفاظ على دولتنا ون�شرة ال�شقاء .

•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي  الرئي�س  البلو�شي  را�شد  �شعادة  اأك��د 
ل�شوق ابوظبي لاأوراق املالية ان قيادة الدولة 
لعزة  حثيث  ب�شكل  و  دائ���م���اً  ت�شعى  ال��ر���ش��ي��دة 
اأه��م��ي��ة تاأ�شيل  و���ش��م��وخ ال��وط��ن وت���وؤك���د ع��ل��ى 
والنفي�س  بالروح  للت�شحية  البطولية  املواقف 
من اأجله و هي تاأ�شيل �شامي للقيم و للمكانة 
العظيمة لل�شهداء كي تبقى متوارثة لاأجيال 
ولأن ال�شهداء �شيبقون مبعث فخر واعتزاز بهم 
جميعاً  علينا  الغالية  املنا�شبة  ه��ذه  �شتبقى  و 
لهذا  اأ�شيل  تقليد  مقيمني  اأو  مواطنني  �شواء 
و  وعراقته  باأ�شالته  تاريخياً  املتجّذر  الوطن 

عروبته .
هنيئاً  ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة  كلمة  يف  ق���ال  و 

الر�شيدة  التاريخية  بقيادتنا  الإم���ارات  ل�شعب 
وهنيئا لل�شهداء اخلالدين بهذا اليوم الوطني 
ال�����ذي ي��ع��ل��ي م��ك��ان��ت��ه��م يف ���ش��م��رين��ا ك��م��ا هو 
باأذنه تعاىل  مقامهم عند اهلل ويف املاأ الأعلى 
امل��ك��ان��ة عند اهلل  ب��ه��ذه  ال�����ش��ه��داء  وهنيئا لأه���ل 
الإم���ارات قيادًة و�شعباً ويف هذا با  اأه��ل  وعند 
اأرواح��ه��م حماية  ب��ذل��وا  مل��ن  ت��ك��رمي كبري  �شك 
ل��ل��وط��ن ال��غ��ايل وف����داء ل��ل��واج��ب ون��ع��اه��د اهلل 
اأن نكون  ع��ل��ى  وال�����ش��ع��ب  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ن��ا 
اجلنود الأوفياء رهن اإ�شارة نداء الواجب.. كما 
نوؤكد دوماً على اأن اأرواحنا فداء لدولتنا الفتية 
التي وفرت لنا كافة مقومات احلياة الكرمية، 
اأ�شكال  كافة  قدمت  التي  الر�شيدة  ولقيادتنا 

الدعم والرعاية لأبنائها.
الدولة  ق��ي��ادة  اإىل  بال�شكر  البلو�شي  ت��وج��ه  و 

ال��ر���ش��ي��دة ع��ل��ى ه���ذه م���ب���ادرة الح��ت��ف��اء بيوم 
التي ت�شهم يف تخليد �شهدائنا الأبرار  ال�شهيد 
اأبوظبي  ���ش��وق  اأن  اإىل  ال��ي��وم  ه���ذا  يف  ن�شري  و 
هذا  يف  امل�شاركة  على  �شيعمل  املالية  ل���اأوراق 
بي�شاء  ب�شجات  �شيوثق  ال��ذي  العظيم  اليوم 
ال�شوق  و�شيعمل  العظيمة  دول��ت��ن��ا  ت��اري��خ  م��ن 
على تنفيذ املبادرات التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف 
افتدوا  الذين  الإم��ارات  اأبناء  ت�شحيات  تخليد 

الوطن باأرواحهم.
 30 واختتم البلو�شي ت�شريحه قائا :ان يوم 
عن  للتعبري  يوما  اأ�شبح  ع��ام  كل  من  نوفمر 
ا�شت�شهدوا  من  لت�شحيات  والإخ��ا���س  الوفاء 
اأجلنا ولأجل رفعة الوطن واحلفاظ عليه  من 
لتبقى رايته خفاقة فوق ف�شاءات الكون ب�شموخ 

وعزة و فخر.

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ���ش��ع��ادة حم��م��د �شيف ال��ه��ام��ل��ي م��دي��ر ع���ام الهيئة 
ان ت�شحيات  والتاأمينات الجتماعية  للمعا�شات  العامة 
للوطن  ف��داًء  اأرواح��ه��م  ال��ذي قدموا  البوا�شل  ال�شهداء 

تنري  و�شتظل  وم�شتقبًا  ح��ا���ش��راً  الأم���ة  فخر  �شتبقى 
لاأجيال املقبلة طريقها نحو العزة والكرامة.

اإن  ال�شهيد  ي���وم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف  ال��ه��ام��ل��ي  وق���ال 
تقدير الإمارات لت�شحيات اأبنائها هو نهج اأ�شيل يوؤكده 
اعتبارها يوم الثاثني من نوفمر من كل عام منا�شبة 

وطنية تخلد بها ذكرى �شهدائنا الأبرار.
العطاء  قيم  ًت�شتح�شر  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  اأن���ه  اإىل  م�����ش��رياً 
بكل  ويذكر  الوطن  اأبناء  عليها  تربى  التي  والت�شحية 
اأمن  حفظ  يف  املخل�شة  ج��ه��وده��م  �شاهمت  كيف  فخر 

الوطن وا�شتقراره.

اأن يتغمد  ال��ي��وم  ه���ذا  ال��ق��دي��ر يف  ال��ه��ام��ل��ي اهلل  دع���ا  و 
ال�شر  اأه��ل��ه��م  ي����رزق  واأن  رح��م��ت��ه  ب��وا���ش��ع  ال�����ش��ه��داء 
وال�شلوان واأن يحفظ وطننا من كل �شر واأن يدمي اأمننا 
الإمارات  تظل  واأن  و�شعبنا  قيادتنا  يحفظ  واأن  وعزتنا 

واحة لاأمن وال�شام.

مبادرة ز�يد �لعطاء : �ضهد�وؤنا �ضطرو� �أعظم 
�ملالحم �لبطولية �لتي �ضريويها �لتاريخ

�ضالح بن حممد �ل�ضرقي : بطوالت �ضهد�ئنا �ضتبقى حية ي�ضتقي منها �الأجيال درو�س �ل�ضرف و�ملروءة

رئي�س �ملحكمة �الحتادية �لعليا: يوم �ل�ضهيد يج�ضد معاين �لتالحم بني �ضعب �الإمار�ت وقيادته

طرق دبي : �ضهد�وؤنا قدوتنا يف �لذود عن حيا�س �لوطن 

�أبوظبي لالأور�ق �ملالية: �ضهد�ء �الإمار�ت بذلو� 
�أرو�حهم حماية للوطن وفد�ء للو�جب

هيئة �ملعا�ضات: ت�ضحيات �ل�ضهد�ء فخر �الأمة حا�ضر� وم�ضتقبال 

�أمل �لعفيفي : �ضري �ل�ضهد�ء 
وت�ضحياتهم �ضتظل نهر� للعطاء �لوطني 

•• اأبوظبي-وام:

احتفاء  اإن  الربوية  خليفة  جلائزة  العام  الأم��ني  العفيفي  اأم��ل  �شعادة  قالت 
اأبناء  من  الغالية  الكوكبة  هذه  مكانة  يرجم  اإمن��ا  الأب��رار  بال�شهداء  الوطن 
الوطن يف قلوبنا جميعاً فقد جاد ال�شهداء باأرواحهم الطاهرة يف ميادين العزة 
والكرامة، مدافعني عن الوطن والأمة حاملني اأرواحهم الزكية على اأكفهم يف 
اأ�شمى امليادين التي ُيّرُد فيها الظلم وُيوقُف فيها الظامل وي�شتعيد فيها املظلوم 
�شبحانه  اهلل  اأنعم  “ لقد  وا�شافت  انتهكت.  التي  واإن�شانيته  وحريته  كرامته 
�شهدائه  من  يكونوا  ب��اأن  الوطن  اأبناء  من  الغالية  الكوكبة  ه��ذه  على  وتعاىل 
اإلتف  فقد  و�شعباً  قيادة  قلوبنا جميعاً  غالية يف  مكانته  وقد جت�شدت  الأب��رار 
العظيم  الإماراتي  النموذج  ذلك  مرجمني  ال�شهداء  ت�شحيات  حول  اجلميع 
�شري ال�شهداء اإىل م�شادر اإلهام لاأجيال املقبلة  “ وحتولت  متوحد  “ البيت 
الوطن  �شهداء  قدمه  ال��ذي  العظيم  والإي��ث��ار  الوطني  العطاء  بهذا  يقتدون 
وت�شحياتهم  ال�شهداء  ه��وؤلء  �شري  ان  واك��دت   .  « الكرامة  الأب���رار يف ميادين 

�شتظل نهراً للعطاء الوطني الذي ننهل منه جميعاً على مر الع�شور.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

ب���ن���ت عبداهلل  ع�����زة  ال�����ش��ي��خ��ة  ق���ال���ت 
حميد  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي 
بن را�شد النعيمي اخلريية يف عجمان 
ال�شهيد والذي ي�شادف  مبنا�شبة يوم 
30 م���ن ن��وف��م��ر م���ن ك���ل ع�����ام  انه 
ل��ي��وم عظيم ي��وم ت��ك��رمي ال�����ش��ه��داء يف 
وطننا احلبيب الإمارات  ن�شتلهم فيه 
الدفاع  ونتخذهم قدوة يف  بطولتهم 
عن تراب وطننا الغايل.. ونرحم فيه 
عليهم، ونطلب من املوىل عز وجل  اأن 
ي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يلهم اأهلهم 

ال�شر وال�شلوان.
واأ�شافت اأن الأمم اإمنا تكر ببطولت 
اأبنائها وتخلد يف التاريخ بت�شحياتهم  
القوة  ت��ب��ن��ي  ���ش��ه��دائ��ه��ا  ف��ب��ت�����ش��ح��ي��ات 
ل��اأج��ي��ال احلا�شرة  وامل��ج��د وال��ف��خ��ر 
وال����ق����ادم����ة  ف��ت��م��ت��ل��ئ اأن��ف�����ش��ه��م عزة 
وكرياء وكرامة بني الأمم وي�شجلون 
اأع���م���ال���ه���م  ن�������ور  يف ����ش���ف���ح���ات م�����ن 
ال��ب��ط��ول��ي��ة وم��ب��ادرات��ه��م ال��ق��ت��ال��ي��ة يف 
�شاحات احلق ون�شرة املظلوم والدفاع 
�شعادة  اأكد  املكت�شبات. من جانبه  عن 
د. ���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف امل��ط��رو���ش��ي الأم���ني 
اأن  التنفيذي بعجمان  العام للمجل�س 

نوفمر من   30 املوافق  ال�شهيد  يوم 
تاريخ دولة  كل عام هو يوم عظيم يف 
الإمارات، نحتفي فيه برموز البطولة 
ت�شحيات  يف  تتجلى  التي  وال�شجاعة 
اأبناء الإمارات يف �شبيل رفعتها وحفظ 
كرامتها. وقال: نقف اليوم وكلنا فخٌر 
الذين  ال��ب��وا���ش��ل  ب�شهدائنا  واع���ت���زاز 
�شطروا اأ�شمى معاين الوفاء من اأجل 
ا�شتعادة ال�شرعية والوقوف اإىل جانب 

احلق ون�شرة املظلوم.
لهذه  احيائنا  اإن  املطرو�شي:  واأ�شاف 
رم��ز على  اإل  الغالية ما هو  ال��ذك��رى 
تخليداً  و  و���ش��ع��ب��ن��ا  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��اح��م 

الوطن  ���ش��ه��داء  بت�شحيات  وع���رف���اًن 
���ش��ع��ادة ع��ل��ي عي�شى  الأب��������رار. وق�����ال 
التنمية  “دائرة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي 
“مبنا�شبة  ع��ج��م��ان  يف  الإق��ت�����ش��ادي��ة 
“يوم ال�شهيد” “جنتمع يف هذا اليوم 
الذكرى  واع���ت���زاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل  لنحيي 
اأعز  ب��ذل  ال��ذي  ال�شهيد  ليوم  الثالثة 
ما ميلك يف �شبيل اإعاء راية الوطن 
وك��ل��م��ة احل���ق وق����ّدم من���وذج ف��ري��د يف 
تنفيذاً  وذل����ك  وال����ف����داء،  ال��ت�����ش��ح��ّي��ة 
ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��دره  ال��ذي  للقرار 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
يكون  ب��اأن  الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س 

ي���وم 30 ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع���ام يوماً 
وعرفاناً  ووف������اًء  ت��خ��ل��ي��داً  ل��ل�����ش��ه��ي��د، 
الذين  ال�����ش��ه��داء  وع��ط��اء  بت�شحيات 
الوطن  اأجل هذا  اأرواحهم من  وهبوا 
اليوم  نحتفي  اأن  وي�����ش��ّرف��ن��ا  ال��غ��ايل. 
وجنودنا  الأب����رار  �شهدائنا  ببطولت 
النف�س  ي���ب���ذل���ون  ال���ذي���ن  ال���ب���وا����ش���ل 
اإح����ق����اق احلق  ���ش��ب��ي��ل  وال��ن��ف��ي�����س يف 
ون�شرة ال�شرعية، لينالوا بذلك اأعلى 
بذلك  م�شتلهمني  ال�����ش��رف،  م��رات��ب 
الر�شيدة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا  ال���ق���ومي  ال��ن��ه��ج 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  عهد  منذ 
ثراه”،  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان 

ال������ذي اأر�����ش����ى دع����ائ����م م��ت��ي��ن��ة جلعل 
الإم��ارات بلد العزة وال�شموخ.  وياأتي 
املجتمع  ق��ّوة  ليوؤكد  ال�شهيد”  “يوم 
الإماراتي ومتا�شكه ووحدته وت�شامن 

اأبنائه وا�شتعدادهم الدائم لتلبية نداء 
الوطن والقيادة. وهنا ن�شّدد على اأننا 
ما�شون يف احلفاظ على ذكرى �شهداء 
ن��ف��و���ش��ن��ا لتكون  الإم������ارات خ��ال��دة يف 

واإرادتنا  وع��زمي��ت��ن��ا  ل��ق��وت��ن��ا  م�����ش��دراً 
الدفاع عن احتادنا، ولإعاء  ملوا�شلة 
زاهر  م�شتقبل  ل�����ش��م��ان  احل���ق  كلمة 

واآمن لاأجيال القادمة«.

يوم �ل�ضهيد: يوم تخليد وعرفان بت�ضحيات �ضهد�ء �لوطن �الأبر�ر

•• العني-الفجر:

بن  نهيان  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ق��ال 
ركا�س اإن يوم ال�شهيد يف الإمارات 
�شنوات  ي�شتح�شر  �شنوي  ي��وم  هو 
احل���ب وال��ع��م��ل وال���ف���داء ويحقق 
ل��ق��اء الأج���ي���ال يف اح��ت��ف��اء وطني 
اآيات  واأ���ش��م��ى  ك��ل بيت  اإىل  ي��دخ��ل 
مقام  اإىل  ترفع  والتقدير  ال�شكر 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
يوم  تخ�شي�س  ع��ل��ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
نوفمر  من  الثاثني  يف  ال�شهيد 
كل عام وهو يوم للوطن، وهو يوم 
عن  للتعبري  وفر�شة  للجميل،  رد 
ب���ني الوطن  ال���راب���ط احل��ق��ي��ق��ي 
اأبناء  ورث  ،لقد  وال�شعب  والقيادة 
الدولة  م��وؤ���ش�����س  ع���ن  الإم���������ارات 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
قيم  ث����راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الاحمدود  وال��ع��ط��اء  الت�شحية 
�شهداوؤنا  وك��ان  ال��وط��ن،  �شبيل  يف 
الررة خري من ج�شد هذه القيم، 
غاية  اأق�شى  هو  بالنف�س  فاجلود 
اجل�����ود، واأع���ظ���م م���ا ي��ق��دم��ه املرء 

فداء لوطنه واأهله، فا�شتحقوا منا 
جميعاً الإجال والإكبار.

واإن�������ه ت����زام����ن ه�����ذا ال���ت���اري���خ مع 
الوطني  باليوم  الباد  احتفالت 
كل  ع��ام يحمل يف طياته  ك��ل  م��ن 
لرجال  ال����وف����اء  ول���ف���ت���ات  م���ع���اين 
والقيادة  وال���وط���ن  اهلل  ���ش��دق��وا 
م��ا ع���اه���دوا ع��ل��ي��ه ب����اأن ت��ظ��ل راية 
اأوفياء  دوم���ا  خفاقة  ال��وط��ن  ه��ذا 
القائد  ر���ش��م��ه  ل��ن��ه��ج  خم��ل�����ش��ني 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه باأن تكون 
الإم���������ارات واح�����ة رخ�����اء وازده������ار 

واأم����ان لأب��ن��ائ��ه��ا واملقيمني  واأم���ن 
اأر���ش��ه��ا وت��ظ��ل م��ن��ارة للخري  على 
لل�شقيق  وع���ون���ا  ���ش��ن��دا  وال��ع��ط��اء 
وال�شديق وهنيئا ل�شعب الإمارات 
وهنيئا  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ب���ق���ي���ادت���ن���ا 
ل��ل�����ش��ه��داء اخل��ال��دي��ن ب��ه��ذا اليوم 
يف  مكانتهم  يعلي  ال���ذي  ال��وط��ن��ي 
���ش��م��رين��ا ك��م��ا ه���و م��ق��ام��ه��م عند 
امل��اأ الأعلى وهنيئا لأهل  اهلل ويف 
ال�����ش��ه��داء ب��ه��ذه امل��ك��ان��ة ع��ن��د اهلل 
و�شعبا  قيادة  الإم���ارات  اأه��ل  وعند 
وتكرمي  لل�شهادة  متجيد  هذا  ويف 
اأرواح���ه���م حماية  ب��ذل��وا  مل��ن  كبري 
للوطن وفداء للواجب ونعاهد اهلل 
وقيادتنا الر�شيدة وال�شعب على اأن 
اإ�شارة  الأوفياء رهن  نكون اجلنود 
ن��داء الواجب واأخ���رياً نقدم حتية 
�شهدائنا  لأرواح  وت��ق��دي��ر  اإج���ال 
احلبيب  ول���وط���ن���ن���ا  ال����ط����اه����رة، 
وقيادته الر�شيدة معاهدينهم على 
الررة،  �شهدائنا  نن�شى  ل��ن  باأننا 
م���ا ح��ي��ي��ن��ا جنوداً  ���ش��ن��ب��ق��ى  واأن���ن���ا 
لهذا الوطن نقدم الت�شحيات تلو 

الت�شحيات يف �شبيله.

ي���اأت���ي ال���ث���اث���ون م���ن ن��وف��م��ر يف 
ذكرى  ب��ال��وج��دان  ليخلد  ع���ام  ك��ل 
به  تتجلى  وي����وم  م��ن��ا���ش��ب��ة جم��ي��دة 
اأق�����ش��ى اأن�����واع ال��وط��ن��ي��ة وال�����ولء و 
اأن�����ه يوم   ، الن���ت���م���اء والإخ�����ا������س 
الذي  ال��ي��وم   ، الإم���ارات���ي  ال�شهيد 
ن��وؤك��د ب��ه ال��غ��ر���س ال��ط��ي��ب يف اأبناء 
الإم��ارات من قبل قيادته الر�شيدة  
وال�����ذي اأن���ب���ت اأروح������اً ح��م��ل��ت ا�شم 

ال���وط���ن و داف���ع���ت ع��ن��ه ب��ال��غ��ايل و 
النفي�س.

اإن كل بيت اإماراتي هو واحة كرامة 
كمثال  الإم����������ارات  ب���اأب���ن���اء  ت��ف��خ��ر 
كل  و   ، ال��وط��ن  ح��ب  ع��ل��ى  حقيقي 
و  ال�شهداء  باأمهات  يفخر  اإم��ارات��ي 
�شكلوا  الذين   ، اأبنائهم  و  زوجاتهم 
اإرادت����ه����م  و  ث��ب��ات��ه��م  و  ب�����ش��ره��م 
م���ث���ال ع��ل��ى ال��ت��م��ا���ش��ك وال���وق���وف 

���ش��ف��اً واح�����داً مل��واج��ه��ة امل�����ش��اع��ب و 
التحديات واملحن. 

هو  الأب����رار  �شهدائنا  ق��دم��ه  م��ا  اإن 
وفخر  وك�����رام�����ة  �����ش����رف  م�������رياث 
جميعاً  وعلينا  الأج��ي��ال،  �شيتناقله 
�شورة  اإب������راز  و   ، ع��ل��ي��ه  امل��ح��اف��ظ��ة 
الأ����ش���رة ال���واح���دة ال��ت��ي ي��ل��ت��ف بها 
للتاأكيد  ال���ق���ي���ادة  ح�����ول  ال�����ش��ع��ب 
ال���ذي ي�شعب  امل��ت��ني  على الأ���ش��ا���س 

اإن احتفائنا  به.  امل�شا�س  اأو  تهديده 
ب��ي��وم ال�����ش��ه��ي��د ه���و ت��ه��ن��ئ��ة للوطن 
ع��ل��ى اأب��ن��ائ��ه ال����ررة ال��ذي��ن حملوا 
ال��ك��رام��ة يف ميادين  و  ال��ع��زة  ل���واء 
ال���ذود ع��ن حمى ب��اده��م  ، داعني 
اهلل – عز و جل – اأن يدوم الأمن و 
الأمان على دولة الإمارات و قيادتها 
الر�شيدة ، و �شعبها الويف ، و يدمي 

عز و ازدهار دولتنا الغالية. 

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �شعادة حمد بن كردو�س العامري مدير عام 
لاأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
الم��ارات قيادة  دول��ة  ان  والإن�شانية  اخلريية 
ت�شحياتهم  لل�شهداء  تقدر  و�شعباً  وحكومة 

وتقدمي اأرواحهم نداء للوطن.
ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم  ال���ه���ام���ري - يف  وق�����ال 

ال�شهداء  اإن  ال��ي��وم-  ي�����ش��ادف  ال���ذي  ال�شهيد 
اأي�شاً  اأح��ي��اء  ي��رزق��ون وه��م  اأح��ي��اء عند ربهم 
يف  ا�شماءهم  نخلد  ان  علينا  حقهم  قلوبنا  يف 
اأغلى  قدموا  لنهم  والكرامة  ال�شرف  لوحات 
الدفاع عن  اأج��ل  ماعندهم وهي حياتهم من 
ل��ن��ا ولاأجيال  ب��ات��وا م��در���ش��ة  وط��ن��ه��م ح��ت��ى 
واجلود  ال��وط��ن  ح��ب  منهم  نتعلم  بعدنا  م��ن 

بالنف�س والروح يف �شبيل الدفاع عنه.

واأ�شار �شعادته اىل اأن املوؤ�ش�شة وعلى نهج الوالد 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
اأ�شر  ج��ان��ب  اىل  تقف  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان 
ال�����ش��ه��داء ل��ت��ع��ر ع���ن ال��ت��ق��دي��ر والع�����راف 
باعتزازها  ت��ف��خ��ر  ك��م��ا  اب��ن��ائ��ه��م  ب��ت�����ش��ح��ي��ات 
الر�شيدة  للقيادة  الرائدة  واملبادرات  باملواقف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
الدولة حفظه اهلل من  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

اأج����ل ت��وف��ري ك��ل ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام لذوي 
واحلياة  والتعليم  ال��ع��ن��اي��ة  وت��ب��ن��ي  ال�����ش��ه��داء 

الكرمية لأبنائهم اإكراماً لت�شحيات اآبائهم.
وقال اإن ال�شهيد و�شام على �شدورنا واأن ابناءه 
وذويه اأمانة يف اأعناقنا وان املوؤ�ش�شة وبالتعاون 
ديوان  يف  ال�شهداء  اأ�شر  مكتب  مع  والتن�شيق 
ويل عهد ابوظبي لت�شع كل الإمكانيات املتاحة 

لتعزيز الرعاية لأ�شر ال�شهداء الأبرار.

•• الظفرة -الفجر:

باليوم  الظفرة  منطقة  بلدية  احتفلت 
ال�����ش��اد���س والأرب����ع����ني لدولة  ال��وط��ن��ي 
وح�شر  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم��������ارات 
البلدية  مببنى  اأقيمت  التي  الفعاليات 
حمد  خ��م��ي�����س  ع��ت��ي��ق  امل���ه���ن���د����س  “اأ” 
ب��ل��دي��ة منطقة  امل����زروع����ي م���دي���ر ع����ام 
ال��ظ��ف��رة ب���الإن���اب���ة وع����دد م���ن مديري 
باملنطقة  احلكومية  ال��دوائ��ر  وممثلي 
الدارات  وم���دراء  التنفيذيني  وامل����دراء 
وموظفي البلدية. وقال املهند�س عتيق 
نحتفل يف هذه  امل��زروع��ي  خمي�س حمد 
الأيام بذكرى اليوم الوطني ومرور �شتة 
واأربعني عاماً على احتاد دولتنا الغالية 
املوؤ�ش�شني  ب��الآب��اء  واع��ت��زاز  فخر  وكلنا 
لحتاد دولة الم��ارات العربية املتحدة، 
وعلى راأ�شهم املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
ب��اين نه�شة وح�����ش��ارة دول���ة الم����ارات، 
كما نفتخر مبن �شاروا على نهج الحتاد 
وجعل دولة المارات العربية املتحدة يف 
م�شاف الدول املتقدمة يف كافة املجالت 
والجتماعية  والقت�شادية  ال�شيا�شية 
دولة  الآب���اء  لنا  اأ�ش�س  لقد  والثقافية. 
واحلياة  والأم���ان  بالأمن  تنعم  موحدة 
على  الر�شيدة  قيادتنا  وت�شري  الكرمية، 
ال���ذي جعل دول���ة الم���ارات  ه��ذا النهج 
العربية املتحدة يف طليعة دول العامل يف 

خمتلف املجالت. 
الوطني  باليوم  الحتفال  ب��اأن  واأ���ش��اف 
ياأتي  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
والعتزاز  والفخر  احل��ب  ع��ن  للتعبري 
بدولتنا الغالية، ومبكت�شباتها يف جميع 
ومبادئها،  وبقيمها  وامليادين،  املجالت 
فريد  ومب��ا متثله من من��وذج ح�شاري 
وم��ت��ط��ور يف ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س ويف 
ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ع��م��ري وال���ب���ن���اء، ك��م��ا هو 
واحلا�شر  ال��ت��ل��ي��د  ب��امل��ا���ش��ي  اف���ت���خ���ار 
م�شتقبل  من  اإليه  نتطلع  ومبا  الزاهر، 
م�شاف  يف  دولتنا  لتظل  وواع��د  م�شرق 
اليوم  منا�شبة  واإن  امل��ت��ق��دم��ة.  ال��دول��ة 
�شهدائنا  بت�شحيات  معطرة  ال��وط��ن��ي 
الأبرار الذين قدموا دمائهم واأرواحهم 
اأج��ل ن�شرة احل��ق، وتر�شيخ  الزكية من 
للمنطقة،  وال���ش��ت��ق��رار  ال�شام  دع��ائ��م 

الطامعني  ���ش��د  الإم��������ارات  وحت�����ش��ني 
واملرب�شني واأن دولة المارات العربية 
امل�شرفة  ب��امل��واق��ف  لها  م�شهود  املتحدة 
ل��ن�����ش��رة الأ���ش��ق��اء وال���وق���وف م��ع احلق 
من  املت�شررين  واإغ��اث��ة  الظامل،  ودح��ر 

احلروب والكوارث الطبيعية. 
نفو�شنا  على  العظيمة  املنا�شبة  وبهذه 
والتريكات  التهاين  اآي��ات  اأ�شمى  نرفع 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل مقام �شاحب 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، واإىل 
زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
واأ�شحاب  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 

الأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو 
�شعب  واإىل  الم������ارات،  ح��ك��ام  ل��احت��اد 
علي  الغالية  املنا�شبة  ب��ه��ذه  الإم�����ارات، 
للقيادة  ال�����ولء  ع��ه��د  ن��ف��و���ش��ن��ا وجن����دد 

الر�شيدة وللوطن الغايل.
وب����داأ احل��ف��ل ب��ت��اوة اآي����ات ع��ط��رة من 
عبداهلل  الطالب  تاها  احلكيم،  الذكر 
ح��م��د امل����ري وت�����ش��م��ن الح��ت��ف��ال فقرة 
قدمها  ال����ولء  وق�����ش��م  ع�شكري  ع��ر���س 
 – الع�شكرية  الثانوية  املدر�شة  ط��اب 
الظفرة، وفقرة تراثية لطالبات مدر�شة 
ال�شعراء  م���ن  ع����دد  وق�����دم  اخل���م���ائ���ل.  
والولء  الوطن  حب  يف  وطنية  ق�شائد 
ال�شعراء،  األ��ق��اه��ا  ال��ر���ش��ي��دة،  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
ع��ل��ي ����ش���امل ب���رط���اع ال��ه��ام��ل��ي، وحمد 
بالإ�شافة  ال��ع��ام��ري،  ال�شلمي  �شهيل 

عبيد  خ��م��ي�����س  ال��ط��ال��ب  م�����ش��ارك��ة  اإىل 
اأدن���وك  ال��ه��ام��ل��ي م��ن م��در���ش��ة  �شويلح 
الحتفال  وت��خ��ل��ل  وط��ن��ي��ة.  ب��ق�����ش��ي��دة 
لطالبات من مدر�شة اخلمائل  عرو�س 
وط����اب م��در���ش��ة زاي����د اخل����ري، وفرقة 
امل��زاري��ع احل��رب��ي��ة.   ويف اخل��ت��ام كرمت 
بلدية منطقة الظفرة ال�شعراء والفرق 
امل�شاركة يف الحتفال، ومت ال�شحب على 
جوائز قيمة مت توزيعها على الفائزين، 
وقام احل�شور باإطاق جمموعة كبرية 
م��ن ال��ب��ال��ون��ات ال��ت��ي حتمل األ����وان علم 
داعني  اجلميع،  فرحة  و�شط  الم���ارات 
اأن ي��دمي الأم���ن والأمان  اهلل ع��ز وج��ل 
ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل، وي��ج��م��ع��ن��ا يف كل 
لقيادتنا  وال��ولء  الوطن  ع��ام على حب 

الر�شيدة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأدى 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة و�شمو ال�شيخ 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد 
اخليمة ظهر ام�س �شاة اجلنازة على جثمان ال�شهيد 

الذي  الأح��م��د  ع��ب��دال��ك��رمي  عبدالرحمن  اأول  ال��وك��ي��ل 
اأثناء م�شاركته  اأزمة قلبية مفاجئة  املنية نتيجة  وافته 

يف اأحد التمارين الع�شكرية داخل الدولة.
م�شجد  يف   - ���ش��م��وه��م��ا  ج��ان��ب  اإىل  ال�����ش��اة  اأدى  ك��م��ا 
ال�شيخ زايد يف راأ�س اخليمة - ال�شيخ عبدامللك بن كايد 
القا�شمي امل�شت�شار اخلا�س ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 

امل�شلحة  القوات  و�شباط  امل�شوؤولني  من  وعدد  اخليمة 
وج��م��وع غ��ف��رية م��ن امل��واط��ن��ني. ودع���ا ���ش��اح��ب ال�شمو 
حاكم راأ���س اخليمة و�شمو ويل عهده واجلميع اهلل عز 
وجل اأن يتغمد �شهيد الوطن بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 
واأن  والأب����رار  وال�شديقني  ال�شهداء  م��ع  جناته  ف�شيح 

يلهم ذويهم ال�شر وال�شلوان.

حاكم ر�أ�س �خليمة وويل عهده يوؤديان �ضالة 
�جلنازة على �ل�ضهيد عبد�لرحمن �الأحمد

حممد بن نهيان بن ركا�س : عند 
�ل�ضد�يد معدن �ملخل�س يبان

مطر �لنعيمي: يوم �ل�ضهيد تتجلى به �أق�ضى �أنو�ع �لوطنية و �لوالء و�النتماء و �الإخال�س

حمــد بن كــردو�س �لعـامري : �الإمــار�ت 
تقـــدر لل�ضهـــد�ء ت�ضحياتهــــم

وز�رة �خلارجية حتتفل باليوم �لوطني �لـ 46 للدولة بلدية منطقة �لظفرة حتتفل باليوم �لوطني 46
•• اأبوظبي -وام:

نّظمت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
اليوم  مبنا�شبة  اح��ت��ف��اًل  ام�����س  ���ش��ب��اح 
الوطني ال� 46 لتاأ�شي�س دولة الإمارات 
فعاليات  على  ا�شتمل  املتحدة  العربية 

وطنية وثقافية وتراثية متنوعة. 
وعّر امل�شاركون يف الحتفال عن املكانة 
نفو�س  يف  الحت������اد  ل���ذك���رى  ال���ك���ب���رية 
واملقيمني  الإم���������ارات  دول�����ة  م���واط���ن���ي 
للقيادة  الكبري  وال����دور  اأرا���ش��ي��ه��ا  على 
الريادية  امل��ك��ان��ة  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ر���ش��ي��دة 
امل�شتويات.  كافة  على  الإم���ارات  لدولة 
اأنور  الدكتور  معايل  الحتفالية  ح�شر 
بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون 
اخلارجية بالإ�شافة اإىل عدد كبري من 
وال�شديقة  ال�����ش��ق��ي��ق��ة  ال�����دول  ���ش��ف��راء 
امل��ع��ت��م��دي��ن ل���دى ال���دول���ة.. ك��م��ا ح�شر 
اخلارجية  وزارة  ق����ي����ادات  الح���ت���ف���ال 
والتعاون الدويل بالإ�شافة اإىل موظفي 
الفعاليات  وا�شتهلت  ال��وزارة.  ومنت�شبي 
ثم  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  بال�شام 
الدكتور  معايل  األقاها  ترحيبية  كلمة 
اإىل  فيها  اأ�شار  اأن��ور بن حممد قرقا�س 
معاين ومدلولت وم�شامني الحتفال 
والأربعني  ال�����ش��اد���س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

لدولة الإمارات. 
حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  وتقدم 

مقام   اإىل  والتريك  بالتهنئة  قرقا�س 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
واإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
ابوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
القائد العلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
اأع�شاء املجل�س  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
حكومة  واإىل  الإم������ارات  ح��ك��ام  الأع���ل���ى 
و�شعب الإمارات مبنا�شبة اليوم الوطني 

ال�شاد�س والأربعني لاحتاد. 

وقال معاليه : حتتفل الإمارات العربية 
بيومها  دي�شمر  من  الثاين  يف  املتحدة 
ال���وط���ن���ي ال�������ش���اد����س والأرب�����ع�����ني وهو 
ال��ي��وم ال���ذي �شهد ق��ي��ام دول���ة الإحت���اد 
له  املغفور  روؤي���ة  بف�شل  متكنت  وال��ت��ي 
زاي��د بن �شلطان طيب اهلل ثراه  ال�شيخ 
الإماراتي من  ال�شعب  واإ�شرار وعزمية 
املتميز  وتاأخذ مكانها  اأركانها  اأن تر�شخ 
يف تاريخ املنطقة. واأكد معايل الدكتور 
اأن احت��اد دول��ة الإم���ارات  اأن���ور قرقا�س 
اأ�شبحت  حيث  �شلبة  اأ�ش�س  على  يقوم 
دولة  ال��ي��وم  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
واملقيمون  م��واط��ن��وه��ا  يحظى  ح��دي��ث��ة 

املعي�شة  م�شتويات  ب��اأرق��ى  اأر���ش��ه��ا  على 
اآمنة  اأج������واء  ال���ع���امل وذل����ك ���ش��م��ن  يف 
وم�شتقرة ت�شمن حتقيق النمو امل�شتدام 
قدما  للم�شي  متناهية  ل  اآفاقا  وتفتح 

نحو م�شتقبل زاخر بالفر�س الواعدة. 
القرية  ع��رو���س  الحتفالية  وت�شمنت 
املاأكولت  على  ا�شتملت  التي  الراثية 
الراثية  اليدوية  وامل�شغولت  ال�شعبية 
�شعبية  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
م�شتمدة من الراث ال�شعبي الإماراتي 
بالإ�شافة اإىل م�شابقات ثقافية متحورت 
حول م�شرية الإحتاد التاريخية ورموزة 

ومدلولته وم�شامينه املختلفة. 

الدكتور مطر حممد النعيمي 
املدير العام لبلدية مدينة العني

العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11092  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ويل �شبيد لتاجري ال�شيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اكر  ميان  /عبدالعزيز  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )30030 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�شكوى:MB178138031AE  وحددت  رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم( 
 ch1.A.1 لها جل�شة يوم الثاثاء املوافق 2017/12/5 ال�شاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12187 بتاريخ 2017/11/30   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11692  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول  التنظيف  بل�س خلدمات  كلري  1-كري�شتال   / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /كارميلني �شولبو دوجلوميى قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )3200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178702718AE:ال�شكوى رقم  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2017/12/6 ال�شاعة 15.00 م�شاءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• عجمان – حم�سن را�سد 

�شعيد  �شالح  متقاعد  ال��ل��واء  وج��ه 
اخلا�س  امل�شت�شار  املطرو�شي  عبيد 
ب����ن حميد  ال�������ش���ي���خ ع����م����ار  ل�����ش��م��و 
النعيمي ويل عهد عجمان يف بداية 
حديثه ظهر ام�س برنامج الرابعة 
التهنئة  ع��ج��م��ان،  ب���اإذاع���ة  وال��ن��ا���س 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه   ، اهلل 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل ، واأخيه �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م ع��ج��م��ان حفظه اهلل 
، واأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��وخ حكام 
بن  ع��م��ار  ال�شيخ  و���ش��م��و  الم�����ارات، 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
وقادتها  الم��������ارات  ���ش��ي��وخ  م��ه��ن��ئ��ا 
واأول���ي���اء ال��ع��ه��ود و���ش��ع��ب الم����ارات 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ع��ل��ي��ه��ا  وامل��ق��ي��م��ني 
دوام  ل��ه��م  متمنيا  ال�46  ل��احت��اد 
اأر�س  على  والم���ان  والم��ن  ال�شمو 

الغايل المارات .
امل�شت�شار  املطرو�شي  اللواء  ووا�شل 
عجمان  ع��ه��د  ويل  ل�شمو  اخل��ا���س 
حديثه وردوده فيما يخت�س بتوليه 
للتطوير  ال���دائ���م���ة  ال��ل��ج��ن��ة  م���ه���ام 
التنفيذي  ب���امل���ج���ل�������س  احل���ك���وم���ي 

اللجنة  اأن  اىل  م�����ش��ريا   ، ب��ع��ج��م��ان 
ال���دائ���م���ة وم�����ا ي��ت��ب��ع��ه��ا م����ن جلان 
فرعية كلفت كل جلنة مبهام تعمل 
وجه  اأكمل  على  مهامه  تنفيذ  على 
الدائمة  اللجنة  جل��ان  اأرب���ع  وه��م   ،
واللجنة   ، الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الدائمة للتطوير احل�شري والبنية 
التحتية والبيئة ، و اللجنة الدائمة 
واللجنة   ، الج��ت��م��اع��ي��ة  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
الدائمة لاأمن وال�شامة ، تخت�س 
�شوطا  قطعت  قد  القطاعات  بكافة 
كبريا فيما كلفت به من مهام وقد 
اإجنازات  م��ن  حققته  م��ا  معدل  بلغ 

معربا   80% م��ن  اأك��ر  الن  حتى 
فيما  التميز  اأن حتقق  اأم��ل��ه يف  ع��ن 
اأويل اليها من مهام حتى العام 21 
م�شريا   ،  95% م��ن  لك��ر  لت�شل 
ي�شطلع  التنفيذي  املجل�س  اأن  اىل 
ب����دور ق��ي��ادي يف الإم������ارة يف جمال 
واخلطط  العامة  ال�شيا�شات  و�شع 
الإ�����ش����رات����ي����ج����ي����ة ال�����ت�����ي ت���ه���دف 
الإقت�شادية  ب��اخل��دم��ات  ل��اإرت��ق��اء 
والبيئية  وال�شحية  والإج��ت��م��اع��ي��ة 
بها   لي�شل  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والتعليمية 
والتميز  اجل������ودة  درج������ات  لأع���ل���ى 
املواطنني  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  مم���ا 

واملقيمني يف الإمارة.
وحول التح��ول  الرقم��ي  للخدم��ات  
عجم��ان  ح��ك��وم��ة  ف��ي  احلكومي��ة  
اأك������د ال����ل����واء امل���ط���رو����ش���ي ع���ل���ى اأن 
عجمان  يف  ال����ر�����ش����ي����دة  ال����ق����ي����ادة 
الإلكروين  التحول  على  حت��ر���س 
وال���ذك���ي جل��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا بهدف 
تقدم  واأن  املتعاملني  على  التي�شري 
 ، واآم��ان  �شهولة  بكل  لهم اخلدمات 
موؤكدا على اأن دور  اللجنة الدائمة 
باملجل�س  احل����ك����وم����ي  ل���ل���ت���ط���وي���ر 
ه���و لتمكني   ، ب��ع��ج��م��ان  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�شتفادة  م��ن  احلكومية  ال��دوائ��ر 

ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  م��ن  ال��ق�����ش��وى 
املجتمع  ت���ط���وي���ر  يف  والإ������ش�����ه�����ام 
اجلهات  م���ع  وال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���رق���م���ي 
اإع�����داد وتطوير  ب�����ش��اأن  احل��ك��وم��ي��ة 
ذات  معلومات  تقنية  وب��رام��ج  نظم 
م�شاريع  وتطبيق  م�شركة  طبيعة 
والإ�شراف  الإل��ك��رون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
وبرامج  ن��ظ��م  ا����ش���ت���خ���دام���ات  ع��ل��ى 
وو�شائل التقنية احلديثة يف الإدارة 
احلكومة  اأن  اىل  لفتا   ، احلكومية 
اأجن��زت ما  الرقمية لإم��ارة عجمان 
التحول  % م��ن خ��ط��ة   80 ي��ع��ادل 
الرقمي الكلي ل�30 خدمة حكومية 

موؤكدا   ، الإم������ارة  دوائ�����ر  مب��خ��ت��ل��ف 
على اأن كافة فرق العمل تعمل وفق 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان،  ح���اك���م  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  وروؤي��ة 
ودعم  ع��ج��م��ان،  عهد  ويل  النعيمي 
من ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س 
رئي�س اللجنة العليا للتحول الذكي 
اخل���دم���ات احلكومية  ك��ل  ل��ت��ح��وي��ل 
اإىل خ��دم��ات رقمية  الإم�����ارة  داخ���ل 
م��ت��وف��رة ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة وفق 

اإجراءات �شهلة وتقنيات مبتكرة.
اأهم  ع��ن  امل��ط��رو���ش��ي  ال��ل��واء  وك�شف 
ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا حاليا  ال���ت���ي  امل��ل��ف��ات 
اللجنة الدائمة للتطوير احلكومي 
التنظيمية  ال��ه��ي��اك��ل  م��ل��ف  وه����و   ،
التزامها  للدوائر احلكومية ومدى 
وخطتها  احلكومية  ال��روؤى  بتنفيذ 
مت  اأن  اىل  م�شريا   ، ال�شراتيجية 
التنفيذية  ال��ه��ي��اك��ل  ت��ل��ك  اإع��ت��م��اد 
وعاملي��ة   علمي��ة  واأ�ش���س  مبادئ  وفق 
، لفتا اىل اأن كل جلنة من اللجان 
امل���ن���ب���ث���ق���ة م�����ن ال���ل���ج���ن���ة ال���دائ���م���ة 
باملجل�س  احل����ك����وم����ي  ل���ل���ت���ط���وي���ر 
مبهام  مكلفة   ، بعجمان  التنفيذي 
عليها تنفيذها منها اللجنة الدائمة 
وت�شتهدف  الق��ت�����ش��ادي��ة  للتنمية 
التنفيذي  املجل�س  معاونة  مهامها 
يتعلق  فيما  اخت�شا�شاته  ت��اأدي��ة  يف 
ب��ال��ق��ط��اع الق��ت�����ش��ادي يف الإم�����ارة ، 
رفع معدلت  بالعمل على  وتخت�س 
وتعزيز   ، فيها  الق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و 

ق���درات���ه���ا ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وف���ق���اً لأط���ر 
2021م  ع��ج��م��ان  روؤي�����ة  وحم�����اور 
واإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة الإم������ارة ، 
للتنمية  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك��ذل��ك 
يف  مهامها  وتنح�شر  الج��ت��م��اع��ي��ة 
املجالت الجتماعية ورعاية م�شالح 
وحتقيق   ، وامل���ق���ي���م���ني  امل���واط���ن���ني 
ال�����ش��ع��ادة وال��رف��اه الج��ت��م��اع��ي لهم 
للتطوير  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ذا   ،
والبيئة  التحتية  والبنية  احل�شري 
بالتخطيط  م���ه���ام���ه���ا  وت���ت���ع���ل���ق 
وا�شتغال   ، ل���ل���م���دن  ال����ع����م����راين 
الأرا�شي ، وحت�شني البنية التحتية 
، وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ، ب��الإ���ش��اف��ة اىل 
اللجنة الدائمة للتطوير احلكومي 
وتخت�س مبا يتعلق منها بالتطوير 
ذلك  حتقيق  �شبيل  ويف  احل��ك��وم��ي. 
الدائمة  اللجنة  تخت�س   ، ال��ه��دف 
ل��ل��ت��ط��وي��ر احل��ك��وم��ي ب��ال��ع��م��ل على 
وحت�شني  احل��ك��وم��ي  الأداء  ت��رق��ي��ة 
ج����ودة اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة ورفع 
ك���ف���اءة وق������درات امل���راف���ق ال��ع��ام��ة ، 

ال���دائ���م���ة لاأمن  ال��ل��ج��ن��ة  واخ�����ريا 
بكافة  مهامها  وتتعلق  وال�����ش��ام��ة 
�شوؤون احلفاظ على الأمن والنظام 
وال�شامة  امل����دين  وال���دف���اع  ال���ع���ام 

املجتمعية.
ووا���ش��ل ال��ل��واء امل��ط��رو���ش��ي حديثه 
ممتدة  وم�شرية  العطاء  ق���دوة  ع��ن 
�شاحب  يف   مم��ث��ل��ة  ال���ع���ط���اء  م����ن 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
، �شاحب  اهلل  حاكم عجمان حفظه 
الذي  ال�شخ�شية  واملتابعة  احلر�س 
ما  ل��ل��خ��ري حيثما  ا���ش��م��ه  ي�����ش��اح��ب 
حل ، ويحر�س �شموه على الو�شول 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني ح��ي��ث��م��ا ك���ان���وا وكيف 
حتمل  اإن�شانية  موؤ�ش�شة  ه��ن��اك  اأن 
اأن  ا�شمه وهمه للخري ، م�شريا اىل 
�شاحب ال�شمو حلكم عجمان  وكافة 
اأوائ��ل اخلري  الدولة يعدون  قيادات 
والعطاء الذين ميثلون اأنبل واأجمل 
م��ا ورث��ن��اه م��ن م��وؤ���ش�����س ه���ذا البلد 

العظيم.

•• عجمان ـ الفجر 

نظمت غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
�شباح ام�س احتفالية مبنا�شبة اليوم 
الوطني ال�شاد�س والأربعني للدولة، 
و����ش���ه���د احل����ف����ل �����ش����ع����ادة ع���ب���داهلل 
اإدارة غرفة  املويجعي رئي�س جمل�س 
الإدارة،  جمل�س  واأع�����ش��اء  ع��ج��م��ان 
عام  مدير  ال�شويدي  �شامل  و�شعادة 
التنفيذيون  وامل���دراء  عجمان  غرفة 
الأق�شام  وروؤ���ش��اء  الإدارات  وم����دراء 
وم����وظ����ف����ي ال����غ����رف����ة ول���ف���ي���ف من 
وموؤ�ش�شات  دوائ������ر  م���ن  امل���دع���وي���ن 

عجمان وجمهور الإمارة.

�شعادة عبداهلل  رفع  املنا�شبة  وخال 
اإدارة غرفة  املويجعي رئي�س جمل�س 
اأ�شمى التهاين والتريكات  عجمان. 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م��ق��ام  اإىل 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
مقام  واإىل  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
را�شد  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل(  )رع�����اه 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
ع�شو املجل�س الأعلى  حاكم عجمان، 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
املجل�س الأعلى حكام المارات، واإىل 

�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
ويل عهد عجمان واإىل اولياء العهود، 

مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 46.
يوؤكد  اليوم  بهذا  ان الحتفال  وقال 
املغفور  الحت���اد  �شانع  اأن  للجميع 
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل ث����راه، ك���ان ذو  اآل 
نظرة وروؤية ثاقبة  ملا اأر�شاه بقيادته 
احلكيمة وتاأ�شي�س دولة باتت حمط 
تبواأت المارات  العامل. فلقد  اأنظار 
املراكز الوىل يف خمتلف القطاعات 
الم��ارات مثال  وا�شبحت  واملجالت 
رائدا يحتذي به، ول�شك ان القطاع 
الق��ت�����ش��ادي ���ش��ه��د ط���ف���رات كبرية 

ومنو دائم يف عهد الحتاد.
من  اجلميع  اح��ت��ف��الت  اأن  واأ���ش��اف 
مواطنني ومقيمني وجهات حكومية 
وخا�شة لتعبريا �شادقا عن حب هذا 
احتفالتنا  ان  كما  امل��ع��ط��اء  ال��وط��ن 
دل��ي��ا على ب��ذل امل��زي��د وامل��زي��د من 
مكت�شبات  ع��ل��ى  ل��ن��ح��اف��ظ  اجل���ه���د  
وط��ن��ن��ا ورف��ع��ت��ه وت��ق��دم��ه ع��ام��اً بعد 

اآخر.
�شامل  �����ش����ع����ادة  ق�������ال  ج����ان����ب����ه  م�����ن 
ال�شويدي � مدير عام غرفة عجمان 
الوطني  ب����ال����ي����وم  الح����ت����ف����ال  اإن 
الكبرية  ب�����الإجن�����ازات  اح��ت��ف��ال  ه���و 
بحكمة  ال���ت���ي حت��ق��ق��ت  وال��ع��ظ��ي��م��ة 

وع���زمي���ة الآب�����اء امل��وؤ���ش�����ش��ني لحتاد 
دول��ت��ن��ا ب��ق��ي��ادة امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ت��ع��اىل 
وحر�س  ث������راه،  اهلل  ط��ي��ب  ن���ه���ي���ان، 
ومتابعة وروؤى �شاحب ال�شمو رئي�س 
ال���دول���ة واإخ����وان����ه ح��ك��ام الإم������ارات 

وتعزيز  الجن�������ازات  ه����ذه  مل��وا���ش��ل��ة 
م��ك��ان��ة الإم������ارات ع��امل��ي��ا يف خمتلف 
ال���ق���ط���اع���ات، ف��ل��ق��د ����ش���ط���رت دول����ة 
46 عاما �شفحات  الم���ارات خ��ال 
التاريخ  �شجات  يف  الجن����ازات  م��ن 
وتوجيه  وت�����ش��ج��ي��ع  اأب���ن���اءه���ا  ب��ه��م��م 

المارات  فاليوم  الر�شيدة،  قيادتها 
دول  وم��ن��ارة ملختلف  ال��ه��ام  م�����ش��در 

العامل يف كافة املجالت.
فاطمة  اأو������ش�����ح�����ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
تنظيم  اإدارة  م���دي���ر  ال�������ش���وي���دي، 
ا�شتهلت  الحتفالية  اأن  الفعاليات، 

املوظفني  وتكرمي  الوطني  بال�شام 
وعرو�س  التذكارية  ال�شور  اأخذ  ثم 
اإىل جانب عدد من  ال�شعبية  للفرق 
الك�شاك والتي ت�شتعر�س فلق املحار 
وال��ت�����ش��وي��ر ال��ف��وت��غ��رايف والأك����ات 

ال�شعبية. 

•• ال�سارقة -وام:

اأ����ش���در ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور �شلطان 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن 
ب�ش�اأن   7102 ل�شنة   9 رق���م  ال��ق��ان��ون  ال�����ش��ارق��ة 

تنظي�م �شن�دوق ال�شارقة لل�شمان الجتم�اعي.
�شندوق  ي�شمله  ال����ذي  امل��وظ��ف  ال��ق��ان��ون  وع����رف 
ال�شارقة لل�شمان الجتماعي باأنه املوظف املواطن 
اإح��دى اجلهات احلكومية ويحمل  يعمل يف  ال��ذي 
املواطنات  اأب��ن��اء  م��ن  امل��وظ��ف  اأو  ال��دول��ة..  جن�شية 
على  القانون  ون�س  ال�شندوق.  لدى  عليه  املوؤمن 
اأن يكون املقر الرئي�س ل�شندوق ال�شارقة لل�شمان 
من  بقرار  ويجوز  ال�شارقة  مدينة  يف  الجتماعي 
املجل�س التنفيذي اأن ين�شئ مكاتب له يف باقي مدن 

ومناطق الإمارة.
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  اأه�����داف  اإىل  ال��ق��ان��ون  واأ����ش���ار 
ت�شريعي  اإط���ار  اإي��ج��اد  وه��ي  الجتماعي  لل�شمان 
للموؤمن  وي��ك��ف��ل  الج��ت��م��اع��ي  ال�����ش��م��ان  ي��ج�����ش��د 
لهم  الكرمي  والعي�س  والطماأنينة  ال��راح��ة  عليهم 
وم�شتمر  منتظم  دخ��ل  وتوفري  اأ�شرهم..  ولأف���راد 
متطلباتهم  ���ش��د  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��ده��م  ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن 
الأ�شا�شية لتحقيق ال�شتقرار الجتماعي لاأجيال 

التكافل  ق��ي��م  وت��ع��م��ي��ق  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة..  احل��ال��ي��ة 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  والإ����ش���ه���ام  الج��ت��م��اع��ي 
ال�شتقرار  حتقيق  يف  والإ���ش��ه��ام  والج��ت��م��اع��ي��ة.. 
عمله..  بجهة  امل��وظ��ف  ع��اق��ة  وت��ع��زي��ز  الوظيفي 
و�شمان جودة اخلدمات املقدمة للم�شتفيدين من 
ال�شندوق.   وحدد القانون جملة من اخت�شا�شات 
ال�شمان  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  و����ش���ع  وه����ي  ال�����ش��ن��دوق 
الجتماعي يف الإمارة وفق اأف�شل املمار�شات العاملية 
املعتمدة.. واإدارة نظم املعا�شات والتقاعد بالتن�شيق 
اأخ���رى يعهد  م��ع اجل��ه��ات احلكومية واأي���ة ج��ه��ات 
والتح�شني  والتطوير  لل�شندوق..  اأنظمتها  ب��اإدارة 
امل�شتمر للخدمات املقدمة للموؤمن عليهم واجلهات 
احلكومية واأية جهات اأخرى يعهد باإدارة اأنظمتها 
واملنافع  للمعا�شات  الدورية  واملراجعة  لل�شندوق.. 
ب��غ��ر���س حت�����ش��ي��ن��ه��ا وحت���دي���ث���ه���ا.. وو�شع  امل���ق���ررة 
الأ�ش�س واملعايري املنا�شبة ل�شمان �شامة ا�شتثمار 
يف  ال�شندوق  اأم���وال  وتوظيف  ال�شندوق..  اأم���وال 
وتطويرها  تنميتها  على  والعمل  اآمنة  ا�شتثمارات 
كافة  وم���ب���ا����ش���رة  خ����ارج����ه����ا..  اأو  ال����دول����ة  داخ������ل 
قيام  ح�شن  يقت�شيها  التي  القانونية  الت�شرفات 
ال�شندوق بعمله يف حدود ما ت�شمح به الت�شريعات 
ال�����ش��اري��ة.. واأي����ة اخ��ت�����ش��ا���ش��ات اأخ����رى ي��ك��ل��ف بها 

ال�شندوق من قبل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة اأو 
املجل�س التنفيذي. وح�شب مواد القانون .. يتوىل 
اإدارة ال�شندوق جمل�س اإدارة ي�شكل من رئي�س وعدد 
مكافاآتهم  وحتديد  بتعيينهم  ي�شدر  الأع�شاء  من 
مر�شوم اأمريي على اأن يختار املجل�س نائبا لرئي�شه 
ليحل حمل  ل��ه  اج��ت��م��اع  اأول  اأع�شائه يف  ب��ني  م��ن 
بالقراع  اأو  بالتوافق  وذل��ك  غيابه  حال  الرئي�س 

ال�شري املبا�شر.
ال�شندوق  اإدارة  جمل�س  يف  الع�شوية  م��دة  وتكون 
اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له ويجوز 
ي�شتمر  اأن  على   .. مماثلة  م��دد  اأو  مل��دة  متديدها 
اإىل  انتهاء مدته  اأعماله لدى  املجل�س يف ت�شريف 
اأن يتم ت�شكيل جمل�س جديد .. ويجوز اإعادة تعيني 

من انتهت مدة ع�شويتهم.
جمل�س  اخت�شا�شات  م��ن  جملة  ال��ق��ان��ون  وح���دد    
اإق���رار   .. وه��ي  اأه��داف��ه  لتحقيق  ال�����ش��ن��دوق  اإدارة 
ال�شيا�شات العامة التاأمينية وال�شتثمارية الازمة 
املجل�س  على  وعر�شها  ال�شندوق  اأه��داف  لتحقيق 
ب�شاأنها..  ال���ازم  ات��خ��اذ  اأو  لع��ت��م��اده��ا  التنفيذي 
اخلا�شة  والأنظمة  القوانني  م�شروعات  واق���راح 
التنفيذي  املجل�س  على  وعر�شها   .. بال�شندوق 
لعتمادها اأو اتخاذ الازم ب�شاأنها.. واإقرار م�شروع 

وعر�شهما  لل�شندوق  اخلتامي  واحل�شاب  امليزانية 
املحددة  ل��اإج��راءات  وفقا  التنفيذي  املجل�س  على 
بقانون النظام املايل للحكومة.. ومراقبة العملية 
والتتبع  والتحوط  املحفظة  لتنمية  ال�شتثمارية 
واإقرار  ال�شتثمارية..  ال�شيا�شة  اأه���داف  وحتقيق 
اأ���ش�����س احل��وك��م��ة وم��ع��اي��ريه��ا يف ال�����ش��ن��دوق مب��ا يف 
ذلك �شيا�شات منع ت�شارب امل�شالح املحتملة وو�شع 
الت�شاربات..  ه��ذه  للحد من  ال��ازم��ة  الإج���راءات 
العمل  وف���رق  وامل��وؤق��ت��ة  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ان  وت�شكيل 
ونظام  اخت�شا�شاتها  وحتديد  لل�شندوق  التابعة 
ال�شتعانة  وال��ف��رق  اللجان  لهذه  وي��ج��وز  عملها.. 
مبن تراه من ذوي اخلرة يف جمال اخت�شا�شها.. 
ال�شندوق  وم��وج��ودات  ل�شتثمارات  دل��ي��ل  واإق����رار 
وت��ط��وي��ره ك��ل��م��ا دع���ت احل��اج��ة اإىل ذل����ك.. ورفع 
و�شع  عن  التنفيذي  للمجل�س  �شنوية  ربع  تقارير 
والتعليمات  اللوائح  واإ���ش��دار  واأدائ����ه..  ال�شندوق 
التنفيذية والتنظيمية الداخلية واملالية والإدارية 
والفنية وال�شتثمارية لل�شندوق مبا يكفل حتقيق 
التنظيمي  الهيكل  م�����ش��روع  واق����راح  اأغ��را���ش��ه.. 
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  ع���ل���ى  وع���ر����ش���ه  ل��ل�����ش��ن��دوق 
وتعيني  اأم���ريي..  مبر�شوم  اإ���ش��داره  ث��م  لعتماده 
واإن�شاء  بال�شندوق..  العليا  التنفيذية  الوظائف 

اأو  اأن��واع��ه��ا  ال�����ش��رك��ات بجميع  وت��اأ���ش��ي�����س ومت��ل��ك 
امل�شاهمة فيها اأو امل�شاهمة يف راأ�س مالها.. والتعاقد 
مع بيوت اخلرة ومدققي احل�شابات لتنفيذ املهام 
لل�شندوق..  والتاأمينية  ال�شتثمارية  الطبيعة  ذات 
اجلهات  مع  والتفاقيات  التفاهم  مذكرات  واإب��رام 
اأغرا�شه..  حتقيق  يكفل  مبا  والدولية  احلكومية 
بهذا  منا�شبا  ي��راه  من  تفوي�س  للمجل�س  ويجوز 
يكلف  اأخ���رى  اخت�شا�شات  اأو  مهام  واأي���ة  ال�����ش��اأن.. 
املجل�س  اأو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من  بها 
التنفيذي اأو مبوجب اأحكام هذا القانون والأنظمة 

والتعليمات ال�شادرة مبقت�شاه.
ون�س القانون على اأن يتوىل اإدارة ال�شندوق مدير 
ع���ام ي��ع��ني مب��ر���ش��وم اأم����ريي ي��ع��م��ل حت��ت اإ�شراف 
املجل�س وحدد القانون جملة من مهام و�شاحيات 

املدير العام لل�شندوق.
القانون  ن�س   .. لل�شندوق  امل��ال��ي��ة  امل����وارد  وح���ول 
املح�شلة  ال�شهرية  ال���ش��راك��ات  م��ن  تتكون  اأن��ه��ا 
وامل�شاهمة   .. عملهم  وج��ه��ة  عليهم  امل���وؤم���ن  م��ن 
امليزانية  يف  ل��ل�����ش��ن��دوق  تخ�ش�س  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة 
العامة للحكومة.. وتكاليف �شم اخلدمة ال�شابقة 
للموؤمن عليهم طبقا لأحكام الت�شريعات ال�شارية.. 
و�شايف القيمة احلالية لتبادل املنافع التاأمينية مع 

خارجها..  اأو  بالدولة  العاملة  الأخ��رى  ال�شناديق 
ال�����ش��ن��دوق.. والإي����رادات  اأم���وال  ا�شتثمار  وع��وائ��د 
واأية  اأن�شطته..  نتيجة ممار�شة  لل�شندوق  الذاتية 

موارد اأخرى يوافق عليها جمل�س الإدارة.
اأم��وال عامة وتعفى من  ال�شندوق  اأم��وال  وتعتر 
ال�����ش��رائ��ب وال���ر����ش���وم احل��ك��وم��ي��ة املحلية  ج��م��ي��ع 
اأ�شكالها واأنواعها. ويكون لل�شندوق موازنة  بكافة 
�شنوية .. وتبداأ ال�شنة املالية له من اأول �شهر يناير 
.. على  اآخ��ر �شهر دي�شمر من كل عام  وتنتهي يف 
اأن تبداأ ال�شنة املالية الأوىل له من تاريخ نفاذ هذا 
�شهر  م��ن  والثاثني  احل���ادي  يف  وتنتهي  القانون 
الرقابة  دائ��رة  وتتوىل  نف�شه.   العام  من  دي�شمر 
املالية يف الإمارة التدقيق على ح�شابات ال�شندوق 

وفق الت�شريعات ال�شارية.
�شوؤون  لائحة  ال�شندوق  يف  العاملون  ويخ�شع 
وي�شري  الإدارة  جمل�س  ي�شدرها  التي  املوظفني 
واللوائح  ل��اإم��ارة  الب�شرية  امل���وارد  ق��ان��ون  عليهم 
والقرارات ال�شادرة تنفيذا له فيما مل يرد به ن�س 
خا�س بها. ويعمل بهذا القانون من تاريخ �شدوره 
وع��ل��ى اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذه ك��ل ف��ي��م��ا يخ�شه 
يف  وين�شر  واأح��ك��ام��ه  يتعار�س  حكم  اأي  ويلغى   ..

اجلريدة الر�شمية.

�ضلطان �لقا�ضمي ي�ضدر مر�ضوما ب�ضاأن �إخ�ضاع �ملوظفني �لعاملني يف 
حكومة �ل�ضارقة ل�ضندوق �ل�ضمان �الجتماعي

•• ال�سارقة-وام: 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مر�شوما اأمرييا ب�شاأن اإخ�شاع 
لل�شمان  ال�شارقة  ال�شارقة ل�شندوق  العاملني يف حكومة  املوظفني 

الجتماعي.
يخ�شع  ب���اأن   2017 ل�شنة   70 رق���م  الأم����ريي  امل��ر���ش��وم  ويق�شي 
املوظفون املواطنون العاملون يف اجلهات احلكومية و�شبه احلكومية 
والهيئات واملوؤ�ش�شات التابعة حلكومة ال�شارقة وال�شركات وموؤ�ش�شات 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س امل��م��ل��وك��ة ب��ال��ك��ام��ل حل��ك��وم��ة ال�����ش��ارق��ة لأحكام 
لل�شمان  ال�شارقة  �شندوق  وتنظيم  باإن�شاء  ال�����ش��ادرة  الت�شريعات 

الجتماعي ومعا�شات ومكافاآت التقاعد يف الإمارة.
ويجوز ل�شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س التي ت�شهم بها حكومة 
ال�شارقة اأو متتلك ح�ش�شا فيها اأن تطلب �شم موظفيها املواطنني 
ال�شارقة  ���ش��ن��دوق  وتنظيم  ب��اإن�����ش��اء  ال�����ش��ادرة  الت�شريعات  لأح��ك��ام 
لل�شمان الجتماعي ومعا�شات ومكافاآت التقاعد يف الإمارة .. على 
اإدارة  اأن يتم اإخ�شاعهم لتلك الت�شريعات بناء على موافقة جمل�س 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة  مع  التن�شيق  بعد  ال�شندوق 

الج��ت��م��اع��ي��ة.. وع��ل��ى امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة اتخاذ 
العامة  الهيئة  وت��ب��ل��غ   .. امل��ر���ش��وم  ه���ذا  لتنفيذ  ال��ازم��ة  ال��ت��داب��ري 

للمعا�شات والتاأمينات الجتماعية به.
امل��وارد الب�شرية يف  وح�شب م��واد املر�شوم الأم��ريي .. ت�شرف دائ��رة 
اإمارة ال�شارقة على �شندوق ال�شارقة لل�شمان الجتماعي.. كما تقوم 
بالتن�شيق مع كافة اجلهات املعنية لتنفيذ اأحكام هذا املر�شوم وذلك 

حلني ت�شكيل جمل�س اإدارة ال�شندوق.
كل  ويلغى   ..  2017 نوفمر   2 من  اعتبارا  املر�شوم  بهذا  ويعمل 

حكم يخالف اأحكامه .. وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

•• اأكرا -وام:

اأدو رئي�س جمهورية غانا - مبكتبه يف ق�شر العلم يف  اأكوفو  اأدو دانكوا  ا�شتقبل فخامة نانا 
غانا.  لدى جمهورية  الدولة  �شفري  الزعابي  يو�شف حممد  �شعادة خليفة   - اأك��را  العا�شمة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  الغاين حتيات  الرئي�س  اإىل  ال�شفري  �شعادة  ونقل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة . كما حمل فخامة رئي�س 
جمهورية غانا �شفري الدولة تقديره وحتياته اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
الثنائية  العاقات  وتطوير  التعاون  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خال  وجرى  نهيان.  اآل  زايد 

واملوا�شيع امل�شركة التي تهم البلدين.

�لرئي�س �لغاين ي�ضتقبل �ضفري �لدولة

�ضلطان �لقا�ضمي ي�ضدر قانونا ب�ضـاأن تنظيـم �ضنـدوق �ل�ضارقة لل�ضمان �الجتمـاعي

حاكم عجمان قدوة العطاء ي�صاحب ا�صمه اخلري حيثما حل

% من �لتحّول �لرقمي لدو�ئر حكومة عجمان �للو�ء �ملطرو�ضي : �إجناز 80 
بنهاية 2020 اكتمال التحــول  الرقمــي  لكافة اخلدمــات احلكوميــة

غرفة عجمان حتتفل مع موظفيها ومتعامليها 
باليوم �لوطني �ل�ضاد�س و�الأربعني
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي وال�سارقة -الفجر: 

 29 الأرب��ع��اء  ام�س  لات�شالت  الريا  �شركة  احتفلت 
ن��وف��م��ر ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني لدولة 
الحتاد«  »روح  �شعار  حت��ت  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم����ارات 
تعبرياً ع��ن احل��ب والن��ت��م��اء ل��دول��ة الإم����ارات والولء 

لقيادتها احلكيمة.
وبهذه املنا�شبة، وجه اأحمد ال�شام�شي، الرئي�س التنفيذي 
اآيات  اأ�شمى  خالها  م��ن  رف��ع  كلمة  لل�شركة  بالوكالة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  والتريكات  التهاين 

اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  واإىل �شاحب 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
»رعاه اهلل«، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة.
اأع�شاء املجل�س  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  اإخوانهم   واإىل 
الأعلى لاحتاد حكام الإمارات واإىل �شمو اأولياء العهود 
ونواب احلكام واإىل �شعب دولة الإمارات العربية املتحدة 
واملقيمني على اأر�شها الطيبة، متمنياً من اهلل اأن يعيد 

ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى دول��ت��ن��ا احل��ب��ي��ب��ة باخلري 
والركة والتقدم والزدهار.

وت�شمن احلفل الذي اأقيم يف املحطة الأر�شية التابعة 
الثقافية  الفعاليات  ع��دداً من  الذيد  للريا يف منطقة 
�شيدات  م��ن خ��ال��ه  ق��دم��ت  ت��راث��ي  ورك���ن  والرفيهية 
الإم���ارات���ي���ة واحلناء.  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  الأك�����ات  اإم���ارات���ي���ات 
وا�شتمل احلفل اأي�شاً على ركن لاأطفال بالإ�شافة اإىل 
على  التقليدية  عرو�شها  قدمت  حربية  تراثية  فرقة 
للريا  العليا  الدارة  بح�شور  ال�شعبية  الأهازيج  اأنغام 

واملدراء موظفي الريا واأ�شرهم.

�لرثيا لالت�ضاالت حتتفي باليوم �لوطني �لـ 46 لدولة �الإمار�ت

�أر��ضي دبي حتتفل باليوم �لوطني 
•• دبي –الفجر:

احتفلت دائرة الأرا�شي والأماك 
ال�شاد�س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  دب��ي  يف 
والربعني لدولة الإمارات العربية 
قيادة  الأم������ة،  مل�����ش��ارك��ة  امل���ت���ح���دة، 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ف��رح��ت��ه��ا  و���ش��ع��ًب��ا، 

الغالية على قلوب اجلميع.
لهذا  ا�شتعدت  قد  ال��دائ��رة  وكانت 
احل��دث م��ن خ��ال اإع���داد برنامج 
مب�شاركة  م���ت���ك���ام���ل،  اح����ت����ف����ايل 
من  ع���دد  واأك����ر  موظفيها،  ك��اف��ة 
اعتزازهم  ل��ر���ش��ي��خ  م��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا، 
م�شاعر  وتعزيز  الإم���ارات،  بتاريخ 

الوحدة والفخر باإجنازاتها.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ���ش��ل��ط��ان ب��ط��ي بن 
جم��رن مدير ع��ام دائ��رة الأرا�شي 
والأماك يف دبي: »اليوم الوطني 
م�����ش��در ف��خ��ر واع���ت���زاز ب���ني كافة 
اأب��ن��اء الإم������ارات، لأن���ه ك���ان نقطة 
اآف����اق ج��دي��دة من  ان��ط��اق��ن��ا اإىل 

احل�شارة واملجد. 
وفيه يجدد اجلميع النتماء لهذه 
الأر������س وق��ي��ادت��ه��ا ال��ك��رمي��ة التي 
الكرمي  العي�س  �شبل  ك��اف��ة  وف���رت 
مكانة  وح��ج��زت  ال��دول��ة،  ملواطني 
الإم���ارات بني دول  مرموقة ل�شم 

العامل«.
واأ�شاف: »اإن الفرحة التي ارت�شمت 

تعود  امل�شاركني  جميع  وج��وه  على 
عّمت  التي  الفرحة  اإىل  بالذاكرة 
كافة اأرجاء الإمارات عند الإعان 
عن تاأ�شي�س دولة الإمارات العربية 
دي�شمر  م���ن  ال���ث���اين  يف  امل��ت��ح��دة 
م�شرية  لتظل   ،1971 العام  من 
الفرح باحتادنا م�شتمرة، وتتناقلها 
ويطيب  جيل.  بعد  جيًا  الأجيال 
لنا يف هذه املنا�شبة، التقدم باأ�شمى 
اآيات التهنئة والتريكات لأ�شحاب 
ال�شمو ال�شيوخ الكرام، واإىل جميع 
مواطني الإمارات واملقيمني فيها، 
اأن يبقى  امل����وىل ع��ز وج���ل  داع����ني 

وطننا عزيًزا م�شاًنا«.

فعاليات متميزة لروح الحتاد
ح��م��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ع���دي���د من 
القيم ال�شامية، مبا يف ذلك تاحم 
وانتمائها  املجتمع،  مكونات  كافة 
اأرا�شي  وقدمت  للوطن.  ال�شادق 
تراثية  ف��ع��ال��ي��ات  و  اأن�����ش��ط��ة  دب���ي 
الفرقة  ق���دم���ت  ح���ي���ث  م��ت��ن��وع��ة 

ا متميزة،  احلربية عرو�شً
اإ�شافة اىل ذلك مت تنظيم معر�س 
اأ�شحاب  و���ش��ارك  املنتجة،  الأ���ش��ر 
ال��ه��م��م مب��ع��ر���س ل��ل��م��ن��ت��ج��ات مع 

تقدمي فقرات اإبداعية. 
وكان من اأهم فقرات الرنامج قيام 
نائب  ح��م��ي��دان،  ب��ن  جمعة  �شعادة 
و�شعادة  دبي،  لأرا�شي  العام  املدير 
املهند�س مروان بن غليطة، املدير 
التنظيم  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
»كتاب  ع��ل��ى  ب��ال��ت��وق��ي��ع  ال���ع���ق���اري 
ل��ل�����ش��ه��داء« يف رك���ن الولء  ال����ولء 
لل�شهداء، حيث قام موظفو الدائرة 
بالتوقيع  متعامليها  م���ن  وع����دد 
اليوم  فعاليات  خال  الكتاب  على 
الوطني، لغر�س حفظ هذا الكتاب 

يف الدائرة لل�شنوات املقبلة.

»�آفاق �الإ�ضالمية للتمويل« حتتفل باليوم �لوطني ويوم �ل�ضهيد
•• دبي-الفجر: 

نظّمت »اآفاق الإ�شامية للتمويل« ام�س الأربعاء احتفالية خا�شة مبنا�شبة 
ال�46 لدولة الم��ارات العربية املتحدة ويوم ال�شهيد �شارك  اليوم الوطني 
الذين  ال�شركة  وع��م��اء  وم��وظ��ف��ي  العليا  الإدارة  اأف����راد  م��ن  ع��دد  خ��ال��ه 
رافعني  الوطنية  ال���روح  ع��ن  تعبرياً  التقليدي  الإم��ارات��ي  اللبا�س  ارت���دوا 
الأعام الإماراتية، تعبرياً عن فرحهم وولئهم وانتماءهم للوطن وقيادته 
احلكيمة. واأبتداأ احلفل بالن�شيد الوطني الماراتي، تاه اإطاق عدد من 
الأن�شطة والفّعاليات �شملت اأداء »ق�شم الولء« للموظفني، وتوزيع الهدايا 
الإماراتية  امل��اأك��ولت  م��ن  الفريج«  »اأط��ب��اق  وت��ن��اول  منهم،  املتمّيزين  على 
البالونات  عالياً  اأطلقت  فيما  بيوتهم،  يف  املوظفون  اأع��ّده��ا  التي  ال�شعبية 
املنا�شبة  بهذه  ال��ف��رح  ع��ن  التاآخي تعبرياً  م��ن  ال��دول��ة، يف ج��و  ب��األ��وان علم 

الوطنية الأهم يف تاريخ الإمارات.

عند  الحتفال  امل�شاركون يف  ق��ام  خ��ال��دة«،  ذك��راك��م  »�شتبقى  ع��ن��وان  وحت��ت 
ال�شاعة 11:30 �شباحاً، بالوقوف اأمام املبنى الرئي�شي يف �شارع ال�شيخ زايد، 
دقيقة اإجال ودعاء �شامت على اأرواح ال�شهداء، تعبرياً عن عن ت�شامنهم 
مع اأ�شر وذوي ال�شهداء الذين �شّطروا بدمائهم الزكية وهم يوؤدون مهامهم 
وواجباتهم الوطنية اأنبل �شفحات الت�شحية والفداء يف �شبيل رفعة الوطن 

وكرامة المة ودفاعاً عن احلق وال�شرعية.
يف  التاأمل  اأن   ب���«اآف��اق«  املنتدب  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شّحي  �شيف  وق��ال 
الت�شحيات اجلليلة التي قدمّها �شهداء هذا الوطن الأبرار حلماية مبادئه 
اأ�شمى  يحمل  للدولة  الوطني  باليوم  الح��ت��ف��ال  خ��ال  الرا�شخة  وقيمه 
الإمارات  اأبناء  وج��دان  يف  وير�ّشخ  ال�شهداء،  لأ�شر  والعرفان  الوفاء  معاين 
قيم الولء والتفاين واأهمية الت�شحية والعطاء لتظل راية الإمارات خفاقة 
عالية، وليبقى ا�شتذكار هذا اليوم اأمانة ن�شلّمها لاأجيال املقبلة من اأبناء 

هذا الوطن.

م�ضرف �ل�ضارقة �الإ�ضالمي يحتفل 
مع موظفيه باليوم �لوطني �لـ46

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�شارقة  م�����ش��رف  ن��ظ��م  الإم����ارات����ي،  ال��وط��ن��ي  الن�شيد  اأحل����ان  وق���ع  ع��ل��ى 
بال�شارقة، حفًا  الرئي�شي  الأربعاء، يف مقره  اأم�س  يوم  �شباح  الإ�شامي، 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال�����ش��اد���س والأرب���ع���ني  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
املتحدة، بح�شور الرئي�س التنفيذي للم�شرف ونائبه، وروؤ�شاء املجموعات 
، وع��دد كبري من موظفي امل�شرف من خمتلف فروعه  و م��دراء الإدارات 

بدولة الإمارات. 
اليوم  للم�شرف: »ميثل  التنفيذي  الرئي�س  اهلل،  عبد  �شعادة حممد  وقال 
من  الكثري  فينا  يبعث  ح��دث��اً  املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني 
الفخر والعتزاز مبا حققته دولتنا، بروؤية وحكمة قيادتها امللمهة، ودعم 
ووفاء �شعبها الطيب، من اإجنازات يف جميع املجالت والقطاعات، وتوفري 
الأمن، والأم��ان، والرخاء، والزده��ار، ولذلك يج�شد الحتفال بهذا اليوم 

واجباً للتاأكيد على حمبتنا وولئنا للوطن ولقيادتنا الر�شيدة«.  
مقام  اإىل  املنا�شبة  بهذه  والتريكات  التهنئة  اآي���ات  اأ�شمى  �شعادته  ورف��ع 
حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اهلل، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، واأخيهما �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو املجل�س حاكم ال�شارقة، 
اأ���ش��ح��اب ال�شمو ح��ك��ام الإم����ارات واأول��ي��اء ال��ع��ه��ود، واإىل �شعب  واخ��وان��ه��م 

الإمارات واملقيمني على اأر�شها.  

�لعني �الأهلية للتاأمني حتتفل باليوم �لوطني �ل�ضاد�س و�الأربعني

�أكادميية ربد�ن حتتفل باليوم �لوطني �لـ 46  

•• ابوظبي-الفجر:

الوطني  باليوم  ابتهاجا  احتفالية  للتاأمني  الأهلية  العني  �شركة  نظمت 
ال�شاد�س والأربعني لدولة الإمارات ازدانت خالها بالأعام الزاهية وال�شور 
ال�شركة عن  امل�شئولون وموظفو  املباركة فيما عر  امل�شرية  التي تعر عن 
التي  باملكت�شبات  واع��ت��زازه��م  وفخرهم  الر�شيدة  للقيادة  وولئ��ه��م  حبهم 

حققتها الدولة 

 ... الأه��ل��ي��ة  ال��ع��ني  اإدارة  ال��ب��ادي رئي�س جمل�س  ب��ن ج��وع��ان  وق���ال حممد 
التهاين  اآي���ات  ا�شمى  لرنفع  العظيمة  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  نغتنم  اإن��ن��ا 
والتريكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال  نهيان رئي�س 
الدولة حفظه  اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل �شاحب 
القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان  ال  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإىل اأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات و�شعب الإمارات 

واللحمة  الوحدة  ويج�شد معاين  الر�شيدة  قيادته  يلتف حول  الذي  الويف 
الغالية  املنا�شبة  بهذه  نحتفل  ونحن  ن�شعر  اإننا  البادي  واأ�شاف  الوطنية. 
النه�شة  �شعيد  على  الدولة  حققتها  التي  ب��الإجن��ازات  والع��ت��زاز  بالفخر 
والدور  امل�شتدامة  والتنمية  والقت�شادية  والتعليمية  وال�شحية  العمرانية 
والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال���دويل  ال�شعيد  على  تلعبه  باتت  ال��ذي  الفاعل 
والإن�شاين وجندد الولء والوفاء ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة ولقيادتنا 

احلكيمة وللوطن.

•• ابوظبي-الفجر: 

احتفلت “اأكادميية ربدان« باليوم الوطني ال� 46 لدولة 
اأع�شاء  ك��اف��ة  م�شاركة  م��ع  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 

الهيئة الإدارية والتدري�شية والطاب. 
ربدان  اأك��ادمي��ي��ة  رئي�س  م��ن  ك��ا  ح�شور  احلفل  و�شهد 
جيم�س مور�س ونائب رئي�س الأكادميية الدكتور في�شل 

العيان، وعدد من املدراء التنفيذيني.
ب��اأداء ق�شم  وب��داأ برنامج احلفل بقيام طلبة الكادميية 
الولء لدولة الإمارات العربية املتحدة مع ترديد كافة 

احل�شور من طاب وموظفني. 
واألقى ال�شيد جيم�س مور�س كلمته امام احلفل الكبري 
ق��ائ��ا« حتتفل دول���ة الإم����ارات ب��ذك��رى ال��ي��وم الوطني 
 ، اإىل تقدم  ، وه��ي ت�شري من تقدٍم  ال�شاد�س والأرب��ع��ني 

الر�شيدة  القيادة  بف�شل  ،وذل���ك  جن��اح  اإىل  جن��اٍح  وم��ن 
وت�شحيات وعطاءات �شعبها الويف،  وي�شرين يف هذا اليوم، 
اإىل �شاحب  والتريكات  التهنئة  اآيات  باأ�شمى  اأتقدم  اأن 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
»حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل«، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة ، واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات.   واأ�شاف قائا: باأن دولة الإمارات قد قطعت 
�شوطاً طويًا يف م�شرية تقدمها خال فرة وجيزة من 
الزمن عر اإميانها املطلق بدور العمل اجلاد يف امل�شي 

قدماً بالإجنازات الوطنية وحتقيق الأهداف.
طلبة  قبل  م��ن  �شيقة  ت��راث��ي��ة  ع��رو���ش��اً  احل��ف��ل  وتخلل 

والن�شطة  الفعاليات  م��ن   العديد  تبعها   - الأكادميية 
الإعان  مت  كما  ال�شعر،  واإل��ق��اء  وامل�شابقات  ال��راث��ي��ة 
اأع�شاء  اأف�شل زي وطني من  الفائزين يف م�شابقة  عن 

اأي�شا ت�شمن احلفل تنظيم م�شابقة  و  التدري�س،  هيئة 
امل���رح والبهجة لدى  ال��راث��ي��ة  لإ���ش��ف��اء روح  الأ���ش��ئ��ل��ة 

طاب الكادميية وموظفيها.

•• دبي - وام:

اكد �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي انه يف يوم ال�شهيد نتذكر 
ون�شرة  الوطن وحماية مكت�شباته  تراب  الدفاع عن  �شبيل  باأرواحهم يف  ج��ادوا  الذين  الأب��رار  �شهدائنا  ت�شحيات 
اأبطال �شطروا  �شاهدة على ت�شحيات  الإم��ارات عالية خفاقة  راية  والكرامة كي تظل  العزة  والدفاع عن  ال�شقيق 
بدمائهم اأ�شمى معاين الولء والنتماء للوطن الغايل لتبقى �شريتهم مبعث فخر و�شرف لنا ولاأجيال القادمة 

ن�شتلهم منها قيم الكرامة والوطنية والنتماء والتاحم الوطني وال�شطفاف حول قيادة الدولة.
واأ�شاف يف تريح مبنا�شبة يوم ال�شهيد يف هذا اليوم جندد العهد اأن نبقى دائماً جنوداً اأوفياًء لهذا الوطن وقيادته 
ون�شيد بت�شحيات قواتنا امل�شلحة البا�شلة حماة الوطن ودرعها احل�شني �شائلني املوىل عز وجل اأن يرحم ال�شهداء 
وي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان حتت قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة واأخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات.

�لرئي�س �لتنفيذي لدبي �لتجارية : نفخر بهويتنا �لوطنية �لتي كهرباء ومياه دبي : �ضهد�ء �الإمار�ت مبعث فخر و�ضرف لنا ولالأجيال �لقادمة
�أ�ضبح عنو�نها “�حتاد �ل�ضهد�ء”

•• دبي -وام:

يف  التجارية  لدبي  التنفيذي  الرئي�س  الب�شتكي  حممود  املهند�س  ق��ال 
النور الذي اعتادت اأن ت�شرق به كل  بغري  ال�شم�س  ال�شهيد” ت�شرق  “يوم 
يوم لأنه يوم ي�شرق فيه نور ال�شهادة الأ�شد قوة واأكر ومي�شا فهو نور 
م�شتمد من اأرواح ال�شهداء اخلالدة عند ربهم ي�شري يف وجداننا وقلوبنا 

وعقولنا ليا ونهارا ول يعرف الغروب. 
واأ�شاف الب�شتكي - يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي ي�شادف اليوم- 
نفخر بهويتنا الوطنية فخراً ل حدود له لأننا اأبناء  الإمارات  يف  “ كنا 
ق�شة جناح اأ�شطورية لاحتاد واملحبة والتاآلف واليوم ومع توايل قوافل 

والظلم  العدوان  والواقفني �شد  املدافعني عن احلق واحلرية  ال�شهداء 
“احتاد  عنوانها  اأ�شبح  ال��ت��ي  الوطنية  بهويتنا  ف��خ��راً  اأ���ش��د  اأن��ن��ا  ن�شعر 
اأن يكونوا ن�شرياً  اأج��ل  اأرواح��ه��م م��ن  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال�شهداء” اأول��ئ��ك 
يد  على  الأخ��ذ  يف  ملحمة  م�شطرين  للملهوفني  وغوثاً  للم�شت�شعفني 

الظامل بحروف من البطولة والإقدام “.
يف  اأنتم  لهم  ونقول  خا�شة  حتية  منا  واأبنائهم  ال�شهداء  “ لأه��ل  وتابع 
نتعلم  .. من �شركم  واأنف�شنا  اأبنائنا  عيوننا وحقكم مقدم على حقوق 
ال�شر ومن احت�شابكم الأجر ن�شتلهم الت�شحية ول ي�شعنا اإل اأن نقول باأن 
م�شابكم يف فقدان �شهدائكم هو م�شاب لنا اأي�شاً فرباط ال�شهادة يجمع 

بيننا ويجعلنا كاجل�شد الواحد وال�شف الواحد والبنيان الواحد”.
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حمد�ن بن ز�يد يرت�أ�س �الجتماع �لر�بع ملجل�س �إد�رة �لهالل للعام �جلاري
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
وبرامج  اأن�شطة  ب��ه  حتظى  ال���ذي  بالهتمام  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  الأحمر من �شاحب  الهال 
الدولة حفظه اهلل وثمن �شموه دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة مل�شاريع الهال 

الأحمر لكافة جوانب العمل الن�شاين داخل الدولة وخارجها.
الجتماع  الول  اأم�س  م�شاء  النخيل  بق�شر  �شموه  تروؤ�س  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
حمدان  الدكتور  �شعادة  بح�شور  احل��ايل  للعام  الهيئة  اإدارة  ملجل�س  الرابع 

م�شلم املزروعي رئي�س جمل�س ادارة الهيئة واأع�شاء جمل�س الدارة .

تر�شخ  الر�شيدة  القيادة  تتبناها  التي  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  اإن  �شموه  وق��ال 
الإن�����ش��اين على  م��ن مكانة دول��ة الإم����ارات باعتبارها دول��ة رائ���دة يف العمل 
امل�شتوى العربي والعاملي ..م�شريا �شموه اإىل اأن م�شاعدة الدولة للمحتاجني 
واملت�شررين من الكوارث والنكبات مبداأ اأ�شيل يف �شيا�شة الدولة وهو انعكا�س 

حقيقي للقيم التي اأر�شاها ديننا احلنيف.
التي  والأفكار اخلاقة  املبادرات  بالعديد من  قامت  الهيئة  ان  �شموه  وقال 
ل�شالح  وال�شركات  والهيئات  واملح�شنني  اخلريين  تاأييد  ح�شد  على  تعمل 
برامج الهيئة املحلية واخلارجية ون�شج �شراكات اأقوى مع الأفراد واملوؤ�ش�شات 
يف  امل�شتهدفة  لل�شرائح  اأ�شا�شيه  خدمات  توفر  التي  الرائدة  امل�شاريع  لتبني 

عدد من املجالت احليوية.
ودعا �شموه اىل �شرورة تكاتف اجلهود اخلرية يف الدولة والعمل �شويا من 

اأف�شل للعمل الإن�شاين وحياة كرمية لل�شرائح والفئات التي  اأجل م�شتقبل 
ترعاها الهيئة داخل الدولة وخارجها مو�شحا اأن الهيئة لن تدخر و�شعا يف 
التي  الرامج  والتو�شع يف  النت�شار  الإن�شانية عر  تطلعاتها  �شبيل حتقيق 

تخدم امل�شتهدفني وتلبي احتياجاتهم وتعمل على حت�شني اأو�شاعهم.
اإدارة هيئة الهال الأحمر يف  وثمن �شموه الدور الذي ي�شطلع به جمل�س 
توجيه م�شرية الهيئة نحو املزيد من التجويد يف الأداء والتميز يف العطاء 
وتلبية  املحلية  ال�شاحة  على  اأك��ر  الهيئة  دور  تفعيل  اأهمية  على  واأك���د   ..
احتياجاتها يف املجالت كافة وبتعزيز الرامج التي ت�شتهدف الأ�شر املتعففة 
والتعليمية  ال�شحية  املعي�شية  م�شتلزماتها  وت��وف��ر  احل��اج��ات  واأ���ش��ح��اب 
والجتماعية وغريها من اأوجه الدعم وامل�شاندة التي حتتاجها تلك ال�شرائح 

التي ت�شعها الهيئة ن�شب اأعينها وتتحرك وفقا ملتطلباتها اليومية.

ودعا �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان اىل اأهمية التعاون والتن�شيق مع 
املنظمات الدولية والغاثية يف دعم وتن�شيق جهود الإغاثة وتنفيذ امل�شاريع 

الن�شانية واخلريية.
م�شتقبا  الهيئة  م�شرية  تعزز  التي  امل��ح��اور  من  العديد  الجتماع  وناق�س 
اأرحب وترقية جمالته  اآفاق  اإىل  اآلياتها للنهو�س بالعمل الإن�شاين  وتفعل 

املختلفة.
امل�شاريع الإغاثية املحلية التي تنفذها الهيئة  واطلع املجل�س على عدد من 
وب��ع�����س امل�����ش��اري��ع اخل��ارج��ي��ة يف ك��ل م��ن ال�����ش��ودان ج���زر ال��ق��م��ر و�شوقطره 

واملك�شيك وبورتوريكو وبنغادي�س الروهينغا.
واآلية جمع  للهيئة  املالية  الإي���رادات  كما مت خ��ال الجتماع الط��اع على 

الترعات يف ظل اإ�شتخدام التكنولوجيا احلديثة يف جمعها.

حمد�ن بن ز�يد : بتوجيهات خليفة ومبادر�ت حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد ..��ضتد�مة �لعطاء �الإمار�تي ت�ضدرت �أولويات )عام �خلري(

�ل�ضيخة فاطمة ت�ضهد �حتفال �الحتاد �لن�ضائي �لعام باليوم �لوطني �لـ46 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي اأن ا�شتدامة العطاء ت�شدرت اأولويات 
عام اخلري الإماراتي ، بف�شل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ومبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ  زايد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
، والأو�شع  ال��دول الأك��ر عطاء  اإن الإم���ارات ت�شدرت قائمة  وق��ال �شموه 
انت�شارا يف تنفيذ امل�شاريع التنموية و الإن�شانية حول العامل ، من خال 
ما تقدمه للب�شرية من مبادرات نوعية توفر احللول املائمة للكثري من 
تقدمها  التي  اجلليلة  واخلدمات   ، امللحة  و  العاجلة  الإن�شانية  الق�شايا 
لأي  النظر  دون  ا�شمل  ب�شورة  ال��ظ��روف  وط��اأة  من  تعاين  التي  لل�شعوب 

اعتبارات غري اإن�شانية .
وجدد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان التزام الدولة مب�شوؤولياتها 
الإن�شانية جتاه املتاأثرين من الأزمات و الكوارث و موا�شلة دورها الريادي 

م��ن خ��ال حزمة من  الأب��ري��اء  املدنيني  لآث��اره��ا على حياة  الت�شدي  يف 
تفي  التي  التنموية  امل�شاريع  و  الإغاثية  العمليات  و  الإن�شانية  الرامج 

مبتطلبات احلياة الكرمية للمت�شررين من تداعياتها .
الهال  هيئة  اف��ت��ت��اح  مبنا�شبة   - زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�����ش��ي��خ  �شمو  وق���ال 
للمتاأثرين  نفذتها  التي  التنموية  امل�شاريع  من  ع��ددا  الإم��ارات��ي  الأحمر 
 - املا�شي  العام  ال�شودان  اجتاحت عددا من ولي��ات  التي  الفي�شانات  من 
العاملية  الإن�شانية  تاأتي �شمن توجهاتها  ال�شدد  الدولة يف هذا  اإن جهود 
جتاه املتاأثرين من الأزمات و الكوارث حول العامل وامتدادا لنهج الإمارات 
الإن�شاين ، والذي �شارت عليه قيادتها الر�شيدة وتر�شخت معامله عر تاريخ 
طويل من البذل و املبادرات التي �شاهمت يف تعزيز اجلهود الدولية للحد 
من تداعيات الكوارث والأزمات على املتاأثرين و ال�شحايا ، واأحدثت الفرق 
الب�شرية  ت��وؤرق  التي  التحديات  مواجهة  و  الرعاية  م�شتوى  يف  املطلوب 

وتعيق م�شريتها نحو حتقيق ال�شتقرار و التنمية املن�شودة .
واأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان على اأن هذه امل�شاريع ج�شدت 
اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة بالأو�شاع الإن�شانية الناجمة عن 
تداعيات الفي�شانات يف ال�شودان و تداعياتها على �شكان املناطق املت�شررة، 
وقال �شموه : اإنه من ح�شن الطالع اأن يتزامن افتتاح هذه امل�شاريع احليوية 

ونحن على اأعتاب عام زايد 2018 ، ويف خواتيم عام اخلري الذي يج�شد 
الب�شرية وتخفيف  اإ�شعاد  الإم��ارات يف �شبيل  التي تتبناها  الر�شالة  عاملية 
يعم خري  باأن  الر�شيدة  القيادة  ويوؤكد توجهات   ، الإن�شانية  املعاناة  وط��اأة 

الإمارات اجلميع دون ا�شتثناء .
الهيئة يف  »عملت   : الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  رئي�س  �شمو  وق��ال 
خلفته  ما  اإعمار  اإع��ادة  اإىل  تهدف  متكاملة  اإ�شراتيجية  �شمن  ال�شودان 
واملباين  واملن�شاآت  هناك  الأ�شقاء  مب�شاكن  واأ�شرار  دم��ار  من  الفي�شانات 
الجتماعية  التنمية  يف  للم�شاهمة  والتعليم  ال�شحة  قطاعي  يف  العامة 
هما  والتعليم  ال�شحة  اأن  بحكم   ، ال�����ش��ودان  يف  والتعليمية  وال�شحية 
الركيزتان الأ�شا�شيتان لتنمية املجتمعات وتطورها يف خمتلف دول العامل 
ال�شحة  املنطلق كان تركيز هيئة الهال الأحمر على قطاعي  ومن هذا 

والتعليم«.
املوجود حاليا يف اخلرطوم  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  وافتتح وفد هيئة 
فهد  وع�شوية  ال��ع��ام  الأم���ني  ال��ف��اح��ي  عتيق  حممد  ال��دك��ت��ور  برئا�شة 
 ، الدولية  امل�شاعدات  لقطاع  العام  الأم��ني  نائب  �شلطان  بن  عبدالرحمن 
عددا من امل�شاريع التي نفذتها الهيئة يف وليات اخلرطوم و نهر النيل و 

ك�شا ، اأكر الوليات ت�شررا من في�شانات العام املا�شي .

40 األف �شخ�س من م�شاريع  ويف ولية ك�شا وحدها ي�شتفيد اأكر من 
املواد  من  م�شكن   1200 بناء  تت�شمن  التي  و  اجن��ازه��ا  مت  التي  الهيئة 
املدار�س  و  ال�شحية  املراكز  من  عدد  �شيانة  جانب  اإىل  وتاأثيثها،  املحلية 
يف الولية وتوفري املياه ال�شاحلة من خال حفر الآب��ار يف املناطق التي 

تعاين نق�شا من هذا امل�شدر احليوي .
األ��ف �شخ�س يف منطقة �شرق   30 ويف ولي��ة اخل��رط��وم ي�شتفيد ح��وايل 
النيل من امل�شاريع التي مت اإن�شاوؤها يف جمايل التعليم و ال�شحة ، حيث مت 
افتتاح عدد من املدار�س و امل�شاريع ال�شحية يف مناطق خمتلفة من الولية 
، ويف ولية نهر النيل �شمال العا�شمة اخلرطوم اأن�شاأت الهيئة مدر�شتني 
يف منطقة القليعة ، واحدة للبنني و الأخرى للبنات من 16 ف�شا درا�شيا 

اإىل جانب مكاتب الإدارة و املرافق التعليمية الأخرى .
ومتثل هذه امل�شاريع املرحلة الثانية من جهود الهال الأحمر الإماراتي 
�شربت  التي  الفي�شانات  و  ال�شيول  م��ن  املت�شررين  ل�شالح  الإن�شانية 
م�شاعدات  تقدمي  الأوىل  املرحلة  ت�شمنت  حيث   ، املا�شي  العام  ال�شودان 
اإن�شانية طارئة واإغاثية عاجلة فور وقوع الكارثة ، و�شريت الهيئة قوافل 
م�شاعدات للمت�شررين يف الوليات املتاأثرة ت�شمنت احتياجاتهم الغذائية 

و الإيوائية ال�شرورية.

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اأك���دت 
رئي�شة املجل�س العلى لامومة والطفولة الرئي�س الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
الأ�شرية ان الحتفالت ال�شنوية التي تعم كافة انحاء الدولة بذكرى اليوم 
الوطني املجيد تعبري عن فرحة كبرية تغمر بها قلوب املواطنني واملقيمني 

على ار�س هذه الدولة لذكرى قيامها وتا�شي�س الحتاد.
وقالت �شموها يف ت�شريح لها عقب ح�شورها الليلة قبل املا�شية ترافقها 
�شمو ال�شيخة �شمة بنت زايد اآل نهيان حرم �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد 
العام مبقره يف ابوظبي  الن�شائي  اآل نهيان الحتفال الذي اقامه الحتاد 
ي�شاركها  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ان  الوطني  لليوم   46 ال���  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 
املواطنون هذه الحتفالت لتظل هذه الذكرى خالدة يف حياتهم ولبنائهم 
اجيال امل�شتقبل ليتعرفوا على ما فعله اباوؤهم الذين يرجع اليهم الف�شل 
يف تا�شي�س هذا الحتاد واقامة هذه الدولة التي تتقدم ب�شورة م�شطرده 

يف كافة املجالت .
واعربت �شموها عن اعتزازها مب�شرية الوطن املظفرة التي اأر�شى دعائمها 
على  وي�شري  ث��راه  اهلل  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
نهجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 

رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى للقوات امل�شلحة  بن زايد 
واخوانهم ا�شحاب ال�شمو اع�شاء املجل�س العلى حكام المارات بكل حكمة 

واقتدار.
واأ�شافت �شموها اأن ما ي�شعدين يف هذا الحتفال ان املراأة يف دولة الإمارات 
وخطط  برنامج  اإط��ار  يف  املتميزة  والإجن���ازات  املكا�شب  من  املزيد  حققت 
التمكني ال�شيا�شي والقت�شادي الذي يقوده �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
حفظه اهلل واأ�شبحت تتبواأ اليوم اأعلى املنا�شب يف جميع املجالت وت�شاهم 
بفاعلية يف قيادة م�شرية التنمية والتقدم من خال م�شاركتها يف ال�شلطات 
املواقع  وخمتلف  والق�شائية  والت�شريعية  التنفيذية  ال��ث��اث  ال�شيادية 

القيادية.
واعربت �شمو اأم المارات عن �شكرها وتقديرها ل�شحاب ال�شعادة �شفراء 
الدول املعتمدين لدى الدولة وعقياتهم الذين �شاركوا يف احتفال الحتاد 
ح�شورهم  ان  وقالت  والربعني..  ال�شاد�س  الوطني  باليوم  العام  الن�شائي 
لدولة  ال��ع��امل  دول  تكنه  ال��ذي  الح���رام  ع��ن  تعبري  وه��و  ا�شعدنا جميعا 
المارات وقيادتها الر�شيدة ل�شيا�شتها احلكيمة التي تنتهجها جتاه جميع 

الق�شايا العاملية .
وا�شارت �شموها اىل ان م�شاركة �شفراء الدول املعتمدين لدى الدولة بفقرة 
ا�شعدنا  اثر كبري علينا وقد  ازي��اء دولهم يف هذا الحتفال كان له  عر�س 

جميعا حيث اطلعت املراة الماراتية على ازياء كل دولة وكذلك اطلعوا هم 
اي�شا على ازياء املراة الماراتية وتراثها ال�شعبي القدمي مما اثار اعجابهم 

ال�شديد بهذا الراث العربي ال�شيل .
العام  الن�شائي  الحت��اد  مديرة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  و�شفت  جانبها  من 
ح�شور �شمو اأم المارات لهذا الحتفال باليوم الوطني الذي اقامه الحتاد 
الكبرية  بانه ت�شريف كبري لاحتاد وم�شاركة لها اهميتها  املا�شية  الليلة 
يف نفو�شنا جميعا مما يدفعنا اىل الت�شميم اكر على تنفيذ كافة الرامج 

التي تفيد املراأة الماراتية والتي توجه بها �شموها با�شتمرار.
وقالت يف ت�شريح لها بهذه املنا�شبة ان ما ي�شهده الوطن من تقدم واإجنازات 
ب�شواعد اأبنائه رجال ون�شاء يعر عن عمق النتماء والولء للوطن والقيادة 

التي مل تدخر جهدا يف �شبيل اإ�شعاد ال�شعب وتوفري احلياة الكرمية له.
تفاعا  ازداد  وقد  رائعا  كان  للدولة  الوطني  باليوم  الحتفال  ان  وذك��رت 
ورونقا اكر بح�شور �شمو ام المارات لهذا الحتفال حيث ابدى احل�شور 
تقديريهم  عن  معرين  الحتفال  �شموها  بت�شريف  وفرحتهم  �شرورهم 
حلر�س �شموها على امل�شاركة فيه وهو ما يعر عن اهتمامها الكبري للمراة 

الماراتية وم�شاركتها يف كافة املنا�شبات الوطنية واملجتمعية .
ع��دد من  ال���ذي ح�شره  ه��ذا الح��ت��ف��ال  ال��ع��ام يف  الن�شائي  ولب�س الحت���اد 
ال�شيخات والقيادات الن�شائية وامل�شوؤولني وجمموعة من ا�شحاب ال�شعادة 
�شفراء الدول املعتمدين لدى الدولة وقريناتهم حلة جميلة من العام 

الدولة  ت��راث  عن  تعر  مميزة  بطريقة  ظهرت  البهية  والن���وار  الوطنية 
الحتاد  �شاحات  عمت  التي  الفرحة  م��دى  عن  تعر  ثم  وم��ن  وتقاليدها 

الن�شائي بهذه املنا�شبة الوطنية املجيدة.
املزروعي  ف��رق��ة  ك��ان��ت  بينما  ال��وط��ن��ي  بال�شام  الح��ت��ف��ال  ف��ق��رات  وب����داأت 

للحربية توؤدي رق�شاتها ال�شعبية تعبريا عن الفرحة بهذا احلفل الكبري.
وجرى عر�س ازياء اماراتي للم�شممة �شم�شة املهريي ت�شمن اهم اللب�شة 
املطرزة اجلميلة والعباءات التقليدية وكذلك ماب�س العرو�س الماراتية 
اث��ن��اء زف��اف��ه��ا وه���و م��ا اب��ه��ر احل��ا���ش��ري��ن واب����دوا اع��ج��اب��ه��م ال��رائ��ع بهذه 

الت�شميمات التي تعر عن الراث الماراتي ال�شيل.
ثم قدمت عقيات ال�شلك الدبلوما�شي يف الدولة عر�س ازياء ملاب�س كل 
دولة متثلها احلا�شرات الذي ت�شتخدمه ن�شاوؤها وكانت فقرة جميلة جدا 
امل�شاركة  ال��دول  بتنوع  الزي��اء  تنوعت هذه  احلا�شرين حيث  انتباه  �شدت 

فيها وتراثها العريق.
وق��ب��ل خ��ت��ام الح��ت��ف��ال اق��ي��م��ت م�����ش��اب��ق��ات ت��راث��ي��ة ���ش��ارك فيها ع���دد من 
احلا�شرين وكانت م�شوقة وتهدف اىل تعريف الجيال احلا�شرة بالراث 

الماراتي القدمي ليظلوا مرتبطني به ويتناقلونه جيا اىل جيل.
ومت تكرمي �شركاء الحتاد الن�شائي يف هذا الحتفال وعددهم 14 �شريكا 
اليوم  احتفالت  امل�شاركة يف  املميزة يف اجناحه كتعبري عن  على جهودهم 

الوطني للدولة.

�أحمد بن طحنون ي�ضهد �حتفاالت �ضالح �خلدمات �لطبية ويد�ضن ن�ضبًا تذكاريًا لل�ضيخ ز�يد

مبنا�صبة اليوم الوطني 46

�ضرطة ر�أ�س �خليمة تنظم م�ضرية وت�ضتعر�س جهودها �الأمنية 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  طيار  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �شهد 
اأح���م���د ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
اخلدمة  هيئة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
الحتفال  والحتياطية  الوطنية 
�شاح  ق�����ي�����ادة  اأق�����ام�����ت�����ه  ال��������ذي 
اخل������دم������ات ال���ط���ب���ي���ة ب���ال���ق���وات 
امل�������ش���ل���ح���ة يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى زاي�����د 
الع�شكري مبنا�شبة اليوم الوطني 

ال� 46.
ركن  ال��ل��واء   .. الح��ت��ف��ال  ح�شر 
ع��ب��دال��رح��م��ن ���ش��ب��ت امل����ري قائد 
الإمداد امل�شرك وعدد من �شباط 

القوات امل�شلحة واملدعوين.
ال�شيخ  الركن طيار  ال��ل��واء  ورف��ع 
اأحمد بن طحنون اأ�شدق التهاين 
اإىل القيادة الر�شيدة  والتريكات 
مبنا�شبة  الإم����ارات  دول���ة  و�شعب 
46 .. معربا  ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
ل�����اإجن�����ازات التي  ت���ق���دي���ره  ع���ن 
الر�شيدة  القيادة  ظل  يف  حتققت 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شاحب  واأخ���ي���ه  اهلل”  “حفظه 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جهودنا وعطاءاتنا لوطننا “.
واأ�شاف “ ل جدال يف اأن اإجنازات 
ال�شنوات  م�������دار  ع���ل���ى  دول����ت����ن����ا 
املا�شية كبرية ي�شهد لها القا�شي 
وال�������داين ل��ك��ن ه����ذه الإجن�������ازات 
اأ�شبحت تاريخا نحمل ف�شا عن 
م�شوؤولية احلفاظ على مكت�شباته 
امل�شتقبل  اإليه لنكتب يف  الإ�شافة 
اأبناءنا  به  يفتخر  جديدا  تاريخا 
الأم�س  يف  فعلنا  وك��م��ا  واأح���ف���ادا 
نفعل اليوم وغدا نتم�شك بثوابتنا 
فاعلية  ون��زي��د  ق��درات��ن��ا  ونح�شد 
ت�شريعاتنا  ون��ح��دث  موؤ�ش�شاتنا 
ومن�شي قدما يف م�شرية التمكني 
اليوم  ن���ح���ن  “ها  ق�����ال  و   .  “
ونرفع  واح������دة  ح��ق��ي��ق��ة  ن��ع��ي�����س 
متوحد  “البيت  واح�����دا  ���ش��ع��ارا 
بل  اإم����ارات  �شبع  ل�شنا  ون��ح��ن   “
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
وتقدم  زايد”.  يحبه  م��ا  فهذا   ..
الطبية  اخل���دم���ات  ���ش��اح  ق��ائ��د 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  بالتهنئة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
لقواتنا  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
“ و�شاحب  “حفظه اهلل  امل�شلحة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

لل�شيخ  ال���ت���ذك���اري  ال��ن�����ش��ب  ع���ن 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب 
اهلل ثراه “ الذي اأقيم اأمام مبنى 
خملدا  الع�شكري  زايد  م�شت�شفى 
وا�شتعدادا  ل����ه  امل���غ���ف���ور  ذك������رى 

ل�شتقبال عام زايد 2018.
ت��ك��رمي عدد  ومت خ����ال احل��ف��ل 
م����ن امل�������ش���ارك���ني يف ع��م��ل��ي��ت��ي “ 
 “ عا�شفة احل���زم واإع����ادة الأم���ل 
�شاح  م����ن  ال�����ش��ق��ي��ق  ال���ي���م���ن  يف 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  اهلل” 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأن  اهلل  داعيا   .. امل�شلحة  للقوات 
على  العزيزة  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد 
واملقيمني  الإم�����ارات  دول���ة  �شعب 

فيها باخلري والركات.
ال�شيخ  الركن طيار  اللواء    وقام 
اأحمد بن طحنون باإزاحة ال�شتار 

منحهم  ومت  ال��ط��ب��ي��ة  اخل���دم���ات 
ت��ق��دي��ر. وك�����ان احلفل  ����ش���ه���ادات 
ق��د ب���داأ ب��ت��اوة ع��ط��رة م��ن اآيات 
قائد  األقى  بعدها  احلكيم  الذكر 
���ش��اح اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة كلمة 
بهذه املنا�شبة قال فيها “ اإن روح 
الحت��اد التي ت�شري فينا تتطلب 
ومتوهجة  م���ت���ق���دة  ل��ت��ظ��ل  م���ن���ا 
�شفوفنا  ل��ر���س  الإ�����ش����رار  ذل���ك 
وم�شاعفة  ب��ن��ه��ج��ن��ا  وال��ت��م�����ش��ك 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
على  وطنية  م�شرية  اخليمة  راأ����س 
فعالياتها  �شمن  القوا�شم  كورني�س 
46 لدولة  مبنا�شبة اليوم الوطني 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة حتت 
تقدمها  وقد  الوطن،  �شعار يف حب 
 ، النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ل��ي  ال���ل���واء 
اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العام  القائد 
ع���ب���داهلل خمي�س  ال��ع��م��ي��د  ي��راف��ق��ه 
املدراء  العام  القائد  ناب  احلديدي 
وروؤ�شاء  الإدارات  وم��دراء  العامون 

قلوبنا جميعاً ن�شتذكر فيه اجنازات 
وجناحات الدولة ونوؤكد من خاله 
على معاين النتماء للوطن والولء 
لقيادته ، متوجهاً بال�شكر والعرفان 
لكافة اجلهات امل�شاركة اليوم يف هذا 
الحتفال م�شيداً بتعاونهم ودعمهم 
الرامج  لجن��اح  الكبري  وتفاعلهم 

وخروجها بال�شورة امل�شرفة .
القائد  اأك������د   ، اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
وا�شتعداد  ج���ه���وزي���ة  ع���ل���ى  ال����ع����ام 
اإداراتها  بكافة  التام  العامة  القيادة 
احتفالت  لتاأمني  املعنية  واأق�شامها 
الإم�����ارة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 46 ، يف 

الوطنية  والهدايا  ال�شالت  توزيع 
مع تنفيذ عدد من اللوحات الفنية 
تولت  وق��د   ، املنا�شبة   حتاكي  التي 
ال�����ش��رط��ة مهمة  ف���رق���ة م��و���ش��ي��ق��ى 
الفرقة  عزف  عر  امل�شرية  مرافقة 
ع�شكرية  مل��ق��ط��وع��ات  امل��و���ش��ي��ق��ي��ة 
ووطنية احتفاًل بهذا اليوم الوطني 
م���ن احلما�س  اأ���ش��ف��ت ج����واً  وال���ت���ي 
امل�شاركني  م��ع  وت��ف��اع��ل   ، والبهجة 
م���ن خ����ال ال��ه��ت��اف��ات امل���ع���رة عن 
واأكدت  املجيد  اليوم  بهذا  الفرحة 
واعتزازهم  ام��ت��ن��ان��ه��م  عميق  ع��ل��ى 
ل��ل��دول��ة وق��ادت��ه��ا ، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 

الأق�����ش��ام والأف����رع وع���دد كبري من 
�شباط وموظفي ال�شرطة مب�شاركة 
ح���ا����ش���دة م���ن ع����دة ج���ه���ات ودوائ�����ر 
وموؤ�ش�شات بالإمارة وعدد من طلبة 
اأع�شاء  يرافقهم  ب��الإم��ارة  املدار�س 
الهيئة التدري�شية والإدارية واأفراد 

اجلمهور .
ال�شاعة  مت��ام  يف  امل�شرية  وانطلقت 
ال��ث��ام��ن��ة وال��ن�����ش��ف ���ش��ب��اح��اً على 
�شارية  ح��ت��ى  ال��ق��وا���ش��م  ك��ورن��ي�����س 
ال��ع��ل��م ، وق���د رف���ع امل�����ش��ارك��ون علم 
توزيعه  مت  ال����ذي  الإم�������ارات  دول����ة 
قبيل انطاق امل�شرية بالإ�شافة اإىل 

ورقباء  ال�شرطة  دوري���ات  م�شاركة 
�شاعد  ����ش���رك���ة  ودوري����������ات  ال�������ش���ري 
ل���اأن���ظ���م���ة امل������روري������ة و�����ش����ي����ارات 
القائد  . وه��ن��اأ  ال���ش��ع��اف والن���ق���اذ 
قادة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�شرطة  ال��ع��ام 
و�شعب دولة الإمارات بهذه املنا�شبة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��غ��ال��ي��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع ، 
على  العامة  القيادة  حر�س  موؤكداً 
الإماراتية  ال��ق��ي��م  من���وذج  جت�شيد 
الفعالة  م�شاركتها  ع��ر  الأ���ش��ي��ل��ة 
الوطنية  وامل���ح���اف���ل  امل��ن��ا���ش��ب��ات  يف 
اليوم  واأن   ، ك���اف���ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
يف  خ��ال��دة  منا�شبة  �شيظل  الوطني 

ي��ت��و���ش��ح ب���غ���ر����س وت���ر����ش���ي���خ قيم 
والذود  للوطن  والنتماء  ال��ولء 
وال��ن��ف��ي�����س وق�شما  ب��ال��غ��ايل  ع��ن��ه 
يتجدد ويتاأكد باملزيد من العطاء 
والوفاء والإخا�س لتعزيز �شرح 
هذا الوطن واإع��اء راية اأجماده 
اإىل  الأك��ف مبتهلة  ودع��اء ترفعه 
يحفظ  اأن  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل 
ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��ا ويدفع  الإم�������ارات 
عنها كل كيد ومكروه واأنك يدمي 

النعمة والأمن والأمان “.
الحتفال  هام�س  على  اأقيم  وق��د 
ق���ري���ة ت���راث���ي���ة ���ش��م��ل��ت حمات 

جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  اهلل” 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأع�شاء 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���اإحت���اد حكام 
الإم��ارات مبنا�شبة اليوم الوطني 
يعيد  اأن  امل��وىل  �شائا   ..  46 ال��� 
هذه املنا�شبة الكرمية على دولتنا 
ينعم  والإ�شامي  العربي  وعاملنا 

باخلري وال�شام وال�شتقرار.
اأيام  ال��ي��وم م��ن  “ اإن ه���ذا  وق���ال 
ي��ح��م��ل عهدا  ال������ذي  الإم����������ارات 

والأكات  احل��ن��اء  ونق�س  تراثية 
الفنون  ال�شعبية كما قدمت فرق 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ل���وح���ات ت���راث���ي���ة ومت 
ع���ر����س ف��ي��ل��م ق�����ش��ري ب��ع��ن��وان “ 
كلمات  ت�������ش���م���ن   “ زاي��������د  ح�����ب 
وموؤ�ش�س  ب���اين  م��ن  وت��وج��ي��ه��ات 
الإم��ارات ال�شيخ زايد بن �شلطان 
 .“ ث����راه  “ ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل 
من جهة اأخرى زار اللواء الركن 
طحنون  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  ط��ي��ار 
ب���ن حم��م��د اآل ن��ه��ي��ان ع����ددا من 
العاج يف  يتلقون  الذين  املر�شى 

م�شت�شفى زايد الع�شكري.

داعياً   ، للجميع  الازمني  والدعم 
وال�شائقني  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد 
التي  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل�����ت�����زام  اإىل 
حفاظاً  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  ت��ط��ل��ق��ه��ا 

خطوة توؤكد دائماً على ثقة ال�شعب 
باأجهزته ال�شرطية والمنية بف�شل 
اأية  مواجهة  على  وامل��ق��درة  الكفاءة 
طارئ ل �شمح اهلل وتقدمي امل�شاندة 

ع���ل���ى ���ش��ام��ت��ه��م ول�������ش���م���ان عدم 
وق����وع اخ��ت��ن��اق��ات م���روري���ة واإق�����رار 
للجميع  ال�شتقرار  وتوفري  الم��ن 

لا�شتمتاع بهذه املنا�شبة .
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عربي ودويل
�لبابا يدعو لل�ضالم يف عظة مبيامنار 

•• ياجنون-رويرتز:

بال�شام  للتم�شك  الأرب���ع���اء  ام�����س  م��ي��امن��ار  �شعب  فرن�شي�س  ال��ب��اب��ا  دع���ا 
عاما   50 قرابة  ا�شتمر  ع�شكري  حكم  بعد  بلدهم  نهو�س  مع  وامل�شاحلة 

لكنه ل يزال ي�شهد �شراعات عرقية وطائفية.
زي��ارت��ه مليامنار  ي��وم من  البابا يف قدا�س يف ياجنون يف ثالث  ج��اءت دع��وة 
التي حتمل اأهمية وخماطرة دبلوما�شية مع حملة ع�شكرية للجي�س دفعت 
البلد الذي تقطنه  األفا من م�شلمي الروهينجا للفرار من   625 حوايل 
كلمة  يف  )الروهينجا(  البابا  ي�شتخدم  ومل  بنجاد�س.  اإىل  بوذية  غالبية 
اأم�س الأول الثاثاء لكن كثريين يرون اأن دعوته فيها اإىل العدل وحماية 
الذين ل تعرف  الروهينجا  اإىل  ت�شري  واح��رام اجلميع  الإن�شان  حقوق 

بهم ميامنار كمواطنني. وبداأ النزوح اجلماعي للروهينجا اأواخر اأغ�شط�س 
من  اأف���راد  �شنها  هجمات  على  ردا  م�شادة  عملية  اجلي�س  �شن  عندما  اآب 
من  ع�شرات  واأُح��رق��ت  لل�شرطة.  ومواقع  للجي�س  قاعدة  على  الروهينجا 
واغت�شاب.  قتل  لأع��م��ال  تعر�شهم  ع��ن  لج��ئ��ون  وحكى  الروهينجا  ق��رى 
وقالت الوليات املتحدة الأ�شبوع املا�شي اإن حملة اجلي�س ت�شمنت فظائع 
مروعة تهدف اإىل تطهري عرقي. وينفي جي�س ميامنار كل التهامات التي 

وجهت اإليه بالقتل والغت�شاب والت�شريد.
ويعي�س يف ميامنار نحو 700 األف فقط من الكاثوليك من بني اإجمايل 
اأماكن  قادمني من  الآلف منهم  و�شافر  مليونا.   51 البالغ  ال�شكان  عدد 
بعيدة اإىل ياجنون لروؤية البابا، وح�شر كثري منهم قدا�س الأربعاء الذي 

اأقيم يف حلبة غري مغطاة تعود حلقبة ال�شتعمار الريطاين.

تيلر�ضون: ميز�نية وز�رة �خلارجية ميكن تخفي�ضها مع �نتهاء �حلروب 
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ميزانية  الثاثاء عن خطط خلف�س  الأول  ام�س  تيلر�شون  ريك�س  الأمريكي  اخلارجية  وزير  دافع 
وزارته قائا اإن على وا�شنطن ان تنفق اأقل على الدبلوما�شية مع انتهاء النزاعات امل�شلحة.

ورف�س الكونغر�س خطة تيلر�شون خلف�س ميزانية وزارة اخلارجية البالغة 55 مليار دولر بالثلث، 
وانتقدتها و�شائل الإعام وحتى هوجمت من جانب م�شوؤولني دبلوما�شيني كبار.

لكن تيلر�شون ي�شر على اأنه يحاول فح�شب احتواء واإدارة ما اأ�شبح تاريخيا انفاقا باهظا، ويف نف�س 
الوقت تر�شيد الجراءات وبناء �شلك دبلوما�شي امريكي اكر فعالية.

لكن يف خطة تيلر�شون عن�شر من التفاوؤل، اإذ يبدو ان الوليات املتحدة قد تتمكن اأخريا من اإخراج 
ارقام  خف�س  من  جانبا  “اإن  تيلر�شون  وق��ال  الو���ش��ط.  وال�شرق  اآ�شيا  يف  طويلة  ح��روب  من  نف�شها 
امليزانية يعك�س التوقعات باأننا �شننجح يف بع�س مناطق النزاعات تلك، وحل تلك النزاعات والنتقال 

اىل مكان اآخر فيما يتعلق بنوع الدعم الذي يتعني تقدميه لهم«.

••الفجر – خرية ال�سيباين
   مرة اأخرى يقوم كيم جونغ - اأون مبراوغة القوى 
اإطالق �صاروخ بالي�صتي عابر  الكربى. فمن خالل 
على  نظريا  قــادر  االأربــعــاء،  ام�س  �صباح  للقارات 
الكوري  االعلى”  “القائد  و�صع  امريكا،  �صرب 

ال�صمايل حدا لتوقف تكتيكي.
  لقد ظل امل�صاغب كامنا منذ �صهرين، مغذيا االمل 
وا�صنطن  يف  دبلوما�صي  وانفراج  اخرتاق  بتحقيق 
وبيكني. وكان دونالد ترامب الذي هدد ب “تدمري” 
كوريا ال�صمالية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
يف  املتمثلة  �صيا�صته  ان  يعتقد  املا�صي،  �صبتمرب  يف 
“اق�صى قدر من ال�صغط” بداأت جترب بيونغ يانغ 

على االنحناء.

الر�س”  “كبار”  اجتماع  وطيلة 
يف ن��ي��وي��ورك، ام��ت��ن��ع ك��ي��م ع��ن اأي 
النووي  اخ���ت���ب���اره  ب��ع��د  ا���ش��ت��ف��زاز 
ال�شاد�س يف بداية �شبتمر واختبار 
 15 يوم  اليابان  باجتاه  �شاروخي 

�شبتمر. 
اأكتوبر طيلة  ا�شتمر يف  امتناع      
ال�شيوعي  احل���زب  م��وؤمت��ر  ان��ع��ق��اد 
اأول  خ��ال  ث��م  ب��ك��ني،  يف  ال�شيني 
اأوائل  اآ���ش��ي��وي��ة ل��رام��ب يف  ج��ول��ة 
ان  ي��ري��د  البع�س  وك���ان  ن��وف��م��ر. 
يرى يف ذلك نتيجة اولية للعقوبات 
القت�شادية اجلديدة التي فر�شت 
م��ن��ذ ب���داي���ة ال���ع���ام، وخ��ا���ش��ة من 

جانب ال�شني، ب�شغط اأمريكي.
   احلقيقة، ان الدكتاتور البالغ من 
30 عاما ُيظهر عقانيته،  العمر 
املت�شرعة  التحاليل  يجه�س  مم��ا 
وامل���ت���ه���اف���ت���ة ل���ب���ع�������س امل���راق���ب���ني 
الذين  الأم���ري���ك���ي���ني  وال�������ش���ق���ور 
يرون ان كيم جمرد اأحمق خطري، 
ح�شب  وجمنون”،  بدين  و”طفل 

عبارة ال�شيناتور جون ماكني.
يوم   15 ه���وا����ش���ون���غ  اإط�������اق      
ذلك،  م��ن  العك�س  على  الأرب���ع���اء، 
الواقعية  يف  غ��اي��ة  �شيطرة  ي��وؤك��د 
على الجندة. هذا ال�شاروخ الذي 
4500 كيلومر  اأكر من  ارتفع 
ف���وق م�����ش��ت��وى ���ش��ط��ح ال��ب��ح��ر، هو 
ال��ق��وى العظمى  ل��ت��ذك��ري  ط��ري��ق��ة 
الأحمر”.  “اخلط  جت�����اوز  دون 
فقد حتا�شت الدولة املنبوذة بعناية 
ان  �شاأنه  ك��ان من  انقابا يف وق��ت 
على  عامليتني  قوتني  اأعظم  ُيرغم 
ال���ت���ح���رك. وه����ذا الرب����ع����اء اكدت 

كوريا ال�شمالية انها دولة نووية.

كيم املندفع؟
   ان اختبارا خال موؤمتر احلزب 
�شيمثل  ك���ان  ال�����ش��ي��ن��ي  ال�����ش��ي��وع��ي 
حتتمل  ل  وج�������ه  م�������اء  خ���������ش����ارة 
بينغ  ج��ني  �شي  للرئي�س  بالن�شبة 
جميع  ل�����ش����ت����ام  ي�����ش��ت��ع��د  وه������و 
ال�شاحيات. وباملثل، فاإن الإطاق 

القادمة ح�شب  ال�شهور  جديدة يف 
امل��ح��ل��ل��ني.     ف��ه��ل �شيكون  بع�س 
ه���ذا الخ��ت��ب��ار ه��و الأخ�����ري؟ يرى 
ملكتب  ميديرو�س يف مذكرة  ايفان 
حت��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر يف اورا����ش���ي���ا، انه 
“مبجرد ان حتقق كوريا ال�شمالية 
جاهزة  ت��ك��ون  ان  مي��ك��ن  ه��دف��ه��ا، 
ل��ل��م��ف��او���ش��ات، ول��ك��ن ك��ق��وة نووية 
انها طريقة  بحكم المر الواقع”. 
للعودة من موقع القوة اىل طاولة 
التفاو�س لتقرح جتميد جتاربها، 
اإجن��ازات��ه��ا. وهذه  مبا ل ينال من 
�شيغة تدفع باجتاهها بكني ولكن 
الوقت  يف  وا����ش���ن���ط���ن  ت��رف�����ش��ه��ا 

الراهن.

تهديدات لالأرا�صي االأمريكية
ك�شر  ان����ه����ا حت�������اول  ل����و  وك����م����ا     
وطماأنة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ع��زل��ت��ه��ا 
اأي�شا  ي��ان��غ  بيونغ  اأع��ل��ن��ت  ال��ع��امل، 
لا�شتخدام  ه���ي  ت��ر���ش��ان��ت��ه��ا  اأن 
�شيء  ك��ل  قبل  وهدفها  ال��دف��اع��ي، 
هو ردع الإمرياليني الأمريكيني. 
وي�����ق�����ول ت���ق���ري���ر ج����دي����د ����ش���ادر 
للعاقات  الأوروب��������ي  امل���رك���ز  ع���ن 
دو�شاتيل:  ماثيو  كتبه  اخلارجية 
لكوريا  ال��ع��ق��ائ��دي  ال��ت��ف��ك��ري  “اإن 
الأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  يف  ال�شمالية 
يعتقده  مما  تقدما  اأك��ر  النووية 

الكثريون«.
   ول ي���زال ال��ع��دي��د م��ن اخلراء 
ي�شككون يف قدرة النظام احلقيقية 
على �شرب الوليات املتحدة بدقة، 
على الرغم من ادعاءاته احلما�شية. 
حربي  براأ�س  �شواريخها  فتجهيز 
الدقيقة  املرحلة  حتمل  على  ق��ادر 
ال��غ��اف اجلوي،  اإىل  ال��دخ��ول  يف 
ي�شتدعي اإجراء اختبارات جديدة. 
�شيدققون  الدبلوما�شيني  ان  بيد 
عن قرب يف �شماء كوريا ال�شابيع 
مل��ع��رف��ة م���ا اذا ك���ان هذا  ال��ق��ادم��ة 
اا�شارت  اجلديد، الذى  “النجاح” 
اليه بيونغ يانغ، يعلن عن “نافذة 
ما  اإذا  اأو  ه�����ش��ة،  دبلوما�شية” 
مرة  تكتيكي  ال��ق��ادم  التوقف  ك��ان 

اأخرى.
عن لوبوان الفرن�صية

خال جولة ترامب كان ميكن اأن 
يوؤدي اإىل رّد ع�شكري، يف وقت كان 
الطريان احلربي الأمريكي يحلق 
اأي�شا  قريبا منها. كما انتظر كيم 

القوة  بناء  من  النتهاء  العظيمة، 
النووية للدولة. اعان هام، ح�شب 
يفتح  ان  ال���دع���اي���ة، مي��ك��ن  ج��ه��از 
دبلوما�شية  م��رح��ل��ة  ام����ام  ال���ب���اب 

ميكن  التكتيكي  ك��ي��م  ك���ان  اإذا  م��ا 
على  دب��ل��وم��ا���ش��ي  اىل  ي��ت��ح��ّول  ان 
خطى وال��ده كيم جونغ ايل الذي 
ت��ف��او���س ح����ول ه���دن���ة ن���ووي���ة مع 

م����غ����ادرة ث����اث ح��ام��ل��ة ط���ائ���رات 
ليقوم  اجل����زي����رة  ���ش��ب��ه  ام��ري��ك��ي��ة 
انه  ق��ال  مبفاجاأته اجل��دي��دة. من 
تبقى معرفة  ومت�شرع؟     مندفع 

زعم القائد الأعلى اأنه بف�شل هذا 
للقارات،  العابر  اجلديد  ال�شاروخ 
اأي وق��ت م�شى، لقد  الأق���وى م��ن 
التاريخية  مهمتنا  اأخ���ريا  حققنا 

“حمور  رئي�س  بو�س  دبليو  ج��ورج 
وعامة  دل���ي���ل  ه���ن���اك  ال�شر”.. 
ميكن ان تدمي هذا الأم���ل.    بعد 
�شاعات قليلة من اإطاق ال�شاروخ، 

حتا�شى ا�شتفزاز ال�شني خال موؤمتر حزبها احلاكم هل �شيفتح الختبار اجلديد الباب للدبلوما�شية

هل يفتح االنتهاء من بناء القوة النووية للدولة الباب 
اأمــام مرحلة دبلوما�صــية جديدة يف ال�صــهور القادمــة 

اإن اختبارًا خالل موؤمتر احلزب ال�صيوعي ال�صيني اأو 
خالل جولـة ترامب االآ�صيوية كان �صريتد �صـلبًا عليه

�شاروخ جديد يعلن قيام دولة نووية

قوة دفاعية ل غري امل�شافة التي قطعها ال�شاروخ وارتفاعه

اخل�شم لي�س جمرد بدين جمنون

تبقى معرفة ما �إذ� كان كيم �لتكتيكي ميكن �أن يتحّول �ىل دبلوما�ضي على خطى و�لده كيم جونغ �يل

�ثبت كيم جونغ - �أون من خالل توقيت �لتجربة �جلديدة �أنه عقالين ولي�س جمرد »�أحمق خطري«

على هام�س االختبار ال�صاروخي اجلديد:

كوريا �ل�ضمالية: فن �لتوقيت ح�ضب كيم جونغ �أون...!
انتظر كيم مغادرة ثالث حامالت طائرات اأمريكية �صبه اجلزيرة ليقوم مبفاجاأته اجلديدة

حتليل اخباري

جي�س �لفلبني يوؤكد قتل 14 متمرد� ماويا يف ��ضتباك  تركيا ت�ضعى للقب�س على 360 �ضخ�ضا ب�ضاأن �ضبكة كولن يف �جلي�س 
•• مانيال -رويرتز:

قال �شابط فلبيني ام�س الأربعاء اإن قوات اجلي�س قتلت 14 من املقاتلني املاويني يف 
هجوم جنوبي العا�شمة مانيا وذلك بعد اأيام من قرار الرئي�س رودريجو دوتريتي 
اإنهاء حمادثات ال�شام مع املتمردين. وقتل ما يربو على 40 األف �شخ�س خال 
قرابة 50 عاما من القتال بني امليلي�شيات الي�شارية والقوات احلكومية يف �شراع 

•• ا�سطنبول-رويرتز: 

اأوامر  اأ���ش��در  ال��رك��ي  اإن الدع���اء  الأرب��ع��اء  الأن��ا���ش��ول لاأنباء ام�س  قالت وك��ال��ة 
اأن�شار رجل الدين املقيم  360 �شخ�شا يف عملية ت�شتهدف  باعتقال ما ي�شل اإىل 
يف الوليات املتحدة فتح اهلل كولن داخل اجلي�س. واأ�شافت اأن 333 �شخ�شا ممن 
يواجهون العتقال يف العملية املتمركزة يف ا�شطنبول من اجلنود ومن بينهم 216 

اأ�شعف النمو القت�شادي يف املناطق الريفية الغنية باملوارد. وكان دوتريتي الذي 
ال�شيوعيني وكذلك  اآمال حتقيق ال�شام مع  املا�شي قد عزز  العام  ال�شلطة  توىل 
متمردين م�شلمني يف جنوب الفلبني التي يدين اأغلب �شكانها بالكاثوليكية لكن 
ال�شام ظل بعيد املنال. وقال امليجر ميكو ماجي�شا القائد التنفيذي للواء 202 يف 
اجلي�س لل�شحفيني “هذه �شربة قوية لتنظيمهم” يف اإ�شارة اإىل ال�شتباك الذي 

وقع يف �شاعة متاأخرة اأم�س الأول الثاثاء يف مقاطعة باتاجنا�س.

الذي  الفا�شل  بتدبري النقاب  اأنقرة كولن و�شبكته  ع�شكريا يف اخلدمة.. وتتهم 
ا�شطنبول  �شرطة  اأن  الوكالة  وذك��رت  التهامات.  كولن  وينفي  املا�شي.  العام  وقع 
توا�شل عملياتها للقب�س على امل�شتبه بهم. وقالت وكالة دوجان اخلا�شة اإن �شبعة 
ممن يواجهون العتقال من الطيارين. وحتتجز تركيا اأكر من 50 األف �شخ�س 
حلني تقدميهم للمحاكمة ب�شبب �شات بكولن يف حني ف�شلت اأو اأوقفت عن العمل 

والعام منذ النقاب الفا�شل. اخلا�س  القطاعني  يف  �شخ�س  األف   150



اخلميس   30   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12187  
Thursday  30   November   2017  -  Issue No   12187الفجر الريا�ضي

1818

�صمن احتفاالته باليوم الوطني

نادي تر�ث �الإمار�ت يطلق �ضباق �ليوم �لوطني لقو�رب �لتجديف �ل�ضبت
حتت رعاية �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث المارات 
ال�شاد�س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  ال���ن���ادي  اح���ت���ف���الت  و���ش��م��ن 
والن�شف من ع�شر  الثالثة  النادي يف  والأرب��ع��ني، يطلق 
يوم ال�شبت القادم مناف�شات �شباق اليوم الوطني لقوارب 
العربي  40 قدما، وذلك يف مياه اخلليج  التجديف فئة 
ومل�شافة اأربعة اأميال بحرية تنتهي عند من�شة التتويج يف 

القرية الراثية بكا�شر الأمواج.

ومن املتوقع  م�شاركة 65 قاربا على متنها نحو 1100 
الدولة  اإم���ارات  كافة  من  ج��اءوا  و�شكوين  ونوخذة  بحار 
للم�شاركة يف هذه الحتفالية البحرية التي تعك�س مدى 
الوطني،  ال��ي��وم  بقيمة  وال��ب��ح��ارة  ال��ن��ادي  اإدارة  اه��ت��م��ام 
والتجهيزات  والتدريبات  ال�شتعدادات  كافة  انتهت  حيث 
وو�شع اللم�شات الأخرية من جانب البحارة، ومن جانب 
اللجنة املنظمة لل�شباق التي عقدت اجتماعها التنويري 
وتنظم  الثاثاء،  الول  اأم�س  يوم  امل�شاركني  البحارة  مع 

�شباقا  ال�شباق،  هذا  هام�س  على  اجلمعة،  يوم  ظهر  بعد 
لبواني�س الفري�س و�شط م�شاركة �شبابية كبرية .

ويكت�شب هذا ال�شباق خ�شو�شية تناف�شية، كما ُيعد �شباق 
الأجيال، اإذ يتميز باأنه يجمع بني عمالقة التجديف من 
املخ�شرمني وبني البحارة ال�شباب يف لقاء اإن�شاين، الأمر 
الذي ين�شجم مع ر�شالة النادي التي حتر�س على توا�شل 
املوروث الوطني عر الأجيال، حيث ياأتي ال�شباق يف �شوء 
توجيهات �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ب�شرورة 

مفردات  على  واحلفاظ  البحري،  تراثنا  على  املحافظة 
ممار�شتها  وتعزيز  واإنعا�شها  التجديف  ريا�شة  وتقاليد 
ك���واح���دة م���ن اأج���م���ل ال��ري��ا���ش��ات امل��ح��ب��ب��ة ل����دى بحارة 

الإمارات، والعمل على توا�شلها وتوارثها عر الأجيال.
اأبو ظبي وكا�شر  اأن ترتدي منطقة كورني�س  ومن املقرر 
فر�شان  ل�شتقبال  تتزين  وان  تراثية  حلة  اأبهى  الأم��واج 
وع�شاق الراث والتجديف و�شط مظاهر الفرح والبتهاج 
ال�شعبية  ال��ف��ن��ون  ف���رق  و�شتحيي  ال��وط��ن��ي��ة،  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة 

اأن�شطة خا�شة بجانب املن�شة، ويقدم طلبة مراكز النادي 
عر�شا لاألعاب ال�شعبية، و�شتفتح القرية الراثية، التي 
وت�شتقبلهم  للزائرين،  اأبوابها  التتويج،  من�شة  حتت�شن 
تليق  ت��راث��ي��ة  وف��ع��ال��ي��ات  عائلية  اأن�شطة  �شمن  اأرك��ان��ه��ا 
حيث  ا���ش��م��ه��ا،  ال�����ش��ب��اق  يحمل  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  باملنا�شبة 
يت�شمن  م�شاحباً  تراثياً  برناجماً  القرية  اإدارة  اأع���دت 
تفعيًا كامًا لفعاليات القرية، ل �شيما ال�شوق الراثية، 

واملتحف، و�شوق املهن ال�شعبية.

  ُتختتم غ��داً اجلمعة دورة الفيفا ملدربي فئة 
ال�شباب، مبقر احتاد الكرة باخلوانيج يف دبي، 
الإحتاد  م��ع  بالتعاون  الإحت����اد  نظمها  وال��ت��ي 
الفرة  يف  “الفيفا”،  ال���ق���دم  ل��ك��رة  ال�����دويل 
ال�����ش��ه��ر اجل�����اري،  30 م���ن  26 وح���ت���ى  م���ن 
اإ�شراف  ال������دورة حت���ت  وُع���ق���دت حم���ا����ش���رات 
الأمل������اين ب���رين���ارد ���ش��ت��وب��ر حم��ا���ش��ر الحت����اد 
الأوروب�������ي وال�������دويل، وع�����ش��و جل��ن��ة حتديث 
يف   ”J.R. Panel“ ال��ت��دري��ب��ي��ة  امل���ن���اه���ج 
الإحت��اد الأوروب��ي،  ومب�شاركة 24 مدرب من 
ومدربي  الدولة،  واأندية  الوطنية  منتخباتنا 

املراكز التابعة لاإحتاد.
التدريب يف  ق�شم  رئي�س  واأ�شار عبداهلل ح�شن 
ت��اأت��ي �شمن  ال���دورة  ه��ذه  ب��اأن  الفنية،  الإدارة 
اهتمامات اإحتاد الكرة ممثًا يف اإدارة املنتخبات 
وال�شوؤون الفنية، باجلوانب التدريبية يف تاأهيل 
وتطوير الكوادر الفنية يف منتخباتنا الوطنية 
والأندية واملراكز التدريبية، حيث مت التفاق 
ب���اأن ت�شتهدف  ال���دويل،  الإحت���اد  م��ع حما�شر 
لل�شهادة  تاأهيلهم  مت  الذين  امل��درب��ني  ال���دورة 
احلا�شلني  امل���درب���ني  وت��اأه��ي��ل  الح���راف���ي���ة، 
اأحدث  على  باطاعهم  “اإيه”،  الرخ�شة  على 

ا�شتعداد  على  ليكونوا  ال��ت��دري��ب،  م�شتجدات 
لا�شراك يف الدورة الأعلى “املحرفني” يف 

�شلك التدريب. 
واأ�����ش����اف رئ��ي�����س ق�����ش��م ال���ت���دري���ب،  تطرقت 
التعرف  اأه���م���ي���ة  اإىل  ال��������دورة  حم���ا����ش���رات 
ال�شباب،  ف��رق  فئة  خ�شائ�س  على  وال��رك��ي��ز 
والبدنية،  وامل��ه��اري��ة  اخلططية  واأول��وي��ات��ه��ا 
وامل�شتجدات التي حدثت يف هذه اجلوانب من 
خال التحليل الفني للن�شخ ال�شابقة ملباريات 
 ،2016 اأوروب���ا  وكاأ�س   ،2014 العامل  كاأ�س 
الأوروب���ي���ة،  ال��ك��روي��ة  امل���دار����س  اأه���م  وفل�شفة 

تطبيقها يف  منها وحماولة  ُي�شتفاد  كمراجع  
الدورة   حما�شرات  اإن  ح�شن  وق��ال  التمارين. 
انعقادها،  ف���رة  خ���ال  وال��ع��م��ل��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
والدفاعية  الهجومية  اجلوانب  على  ارتكزت 
ال��ت��دري��ب، مع  بفل�شفة  اخل��ا���ش��ة  واجل��زئ��ي��ات 
ال��اع��ب يف  م��ع  التعامل  ع��ن كيفية  احل��دي��ث 
هذه املرحلة والركيز على الأداء ولي�س حتقيق 
ملجموعات  املدربني  تق�شيم  مت  حيث  النتائج،  
عمل، وقدمت كل جمموعة لت�شوراتها الفنية 
متت  والتي  عليهم،  املطروحة  املو�شوعات  يف 

مناق�شتها بني املدربني واملحا�شر الدويل.

•• العني - الفجر

متنوعة  برامج  ت�شمنت  والتي  ال�46  الوطني  باليوم  الثقايف  الريا�شي  العني  ن��ادي  احتفالت  انطلقت 
من  عدد  جانب  اإىل  واخلا�شة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الهيئات  من  لفتة  وم�شاركة  وا�شع  بتفاعل  حظيت 
اجلاليات العربية، بالإ�شافة اإىل اجلهات املجاورة لإ�شتاد هزاع بن زايد. وجاء برنامج الحتفال �شامًا، اإذ 
ت�شمن عزف ال�شام الوطني للدولة وم�شرية الحتاد وق�شم الولء، وفلكلور تراثي وعرو�س اجليوجيت�شو، 
والكاراتيه وق�شم التفتي�س الأمني “K9”، فقرة م�شرحية واألعاب تراثية اإىل جانب فقرة غنائية لاأطفال، 
احلربية،  فرقة  ال�شقارة،  ال�شعبي،  ال�شوق  منها  للحفل  م�شاحبة  برامج  هناك  وكانت  �شعرية.  واأخ��رى 
�شيارات كا�شيكية لل�شرطة، دورية ال�شعادة، دورية �شرطة الأطفال. وانطلقت “م�شرية الحتاد” من اأمام 
املدخل الرئي�س لإ�شتاد هزاع بن زايد، مب�شاركة نحو 500 �شخ�س من لعبني واأجهزة اإدارية وفنية واأطقم 
طبية وموظفي النادي و�شركاته كما �شجل اخليالة ح�شوراً مميزاً يف امل�شرية وهم يرفعون اأعام الدولة 
عالية خفاقة. كما �شهدت احتفالت العني باليوم الوطني، م�شاركة فاعلة من �شرطة اأبوظبي، هيئة املوارد 
الق�شيد  بيت  التخ�ش�شي،  الطبية  العناية  “تدوير”، م�شت�شفى  اأبوظبي  النفايات-  اإدارة  الب�شرية، مركز 

للحلوى العمانية، فالودة فليك، �شكال، ميلك كوكيز، فريق الوطن التطوعي وح�شانة اأر�س الأطفال.

النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
بح�شور  ام�����س  عجمان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان 
�شباق  م��ن  الثالثة  الن�شخة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
دائرة ميناء وجمارك عجمان  الذي نظمته  التجديف 
يف منطقة مارينا عجمان تزامنا مع الحتفالت باليوم 
الوطني ال� 46 ومب�شاركة ع�شرة حمامل مل�شافة 3.5 

كيلومرات.
عبدالعزيز  ال�شيخ  �شموه  ج��ان��ب  اإىل  ال�شباق  ح�شر 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
�شعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  ومعايل  والتخطيط 
رئي�س  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  وال�شيخ  النعيمي 

ال�شيوخ. كما  دائ��رة ميناء وجمارك عجمان وعدد من 
امل�شت�شار  ال�شرفا  اأم��ني  عبداهلل  �شعادة  ال�شباق  ح�شر 
بديوان احلاكم و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب 
النعيمي مدير  يو�شف  و�شعادة  احلاكم  ال�شمو  �شاحب 
روؤ�شاء  م��ن  وع���دد  وال�����ش��ي��اف��ة  الت�شريفات  اإدارة  ع���ام 
ال�شخ�شيات  وك���ب���ار  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر  وم���دي���ري 
ل�شاحب  تفقدية  بجولة  ال�شباق  وا�شتهل  وامل�شوؤولني. 
الراثي  امل��ع��ر���س  يف  وم��راف��ق��ه  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو 
من  العديد  على  وا�شتمل  املنا�شبة  ب��ه��ذه  اأق��ي��م  ال���ذي 
املهن القدمية واأدواتها وكيفية العمل اإ�شافة اإىل اأدوات 
وفلق  ال�شيد  �شباك  وخا�شة  �شناعتها  وكيفية  ال�شيد 
املحار وغريها من احلرف اليدوية والأ�شغال الراثية 
ب�شناعتها  ق��ام  للقوارب  من��اذج  عر�س  اىل  بالإ�شافة 

بال�شام  الفعاليات  برنامج  وب��داأ  مواطنون.  حرفيون 
قدمت  التي  ال�شعبية  الفنون  لفرق  وعر�س  الوطني 
من  واأغ���ان  ب��اأه��ازي��ج  م�شحوبة  فلكلورية  فنية  لوحة 
القيوين لوحة  اأم  ال��راث الإماراتي كما قدمت فرقة 
فنية ت��راث��ي��ة ب��ح��ري��ة. بعد ذل��ك ق��دم ف��ري��ق الإم����ارات 
اإعجاب  نال  مائيا  املائية عر�شا  للدراجات  بورد  فاي 
والعامل  الإم���ارات  بطل  الفريق  �شارك  حيث  احل�شور 
ال��ع��رو���س. و�شهد �شموه واحل�شور  ال��ن��وع م��ن  يف ه��ذا 
�شباق “الري” الذي �شاركت فيه جمموعة من القوارب 
واأ���ش��ف��ر ع��ن ف���وز ق����ارب ال��ن��ع��ي��م��ي رق���م 22 ل�شاحب 
الأول  باملركز  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو 
فيما اح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ق��ارب ال��ذه��ب واح���د رقم 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب   7

لل�شيخ   6 رقم   4 الذهب  القارب  الثالث  باملركز  وج��اء 
را�شد بن حميد النعيمي. وتلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حميد بن را�شد النعيمي و�شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
العميد  النعيمي ويل عهد عجمان هدية تذكارية من 
عبداهلل احمد احلمراين نائب قائد عام �شرطة عجمان 
املتوا�شل  ودعمهما  ل�شموهما  تقديرا  املنا�شبة  بهذه 
الوطني  باليوم  تراثية  فعاليات  لتنظيم  وت�شجيعهما 
ل��دول��ة الم������ارات . وق����ام ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن عبداهلل 
النعيمي يف ختام ال�شباق بتوزيع اجلوائز على الفائزين 
للدراجات  ب��ورد  ف��اي  فريق  ك��رم  كما  الأوىل  باملراكز 

املائية وامل�شاهمني يف اإجناح ال�شباق.
دائرة  رئي�س  النعيمي  ال�شيخ حممد بن عبداهلل  ورفع 
اآيات  اأ���ش��م��ى  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ع��ج��م��ان  وج��م��ارك  م��ي��ن��اء 

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وال��ت��ري��ك��ات  التهاين 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل اأخيه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اهلل” واىل 
للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد  ويل  نهيان 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واإىل  امل�شلحة 
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان واإخوانهم 
اأ����ش���ح���اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم�������ارات و���ش��ع��ب الإم������ارات 
 46 ال���  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  اأر�شه  على  واملقيمني 
متمنيا املزيد من الأمن وال�شتقرار والتقدم والزدهار 

للوطن.
يف  عجمان  وج��م��ارك  ميناء  دائ���رة  م�شاهمة  اإن  وق���ال 

تنظيم هذا ال�شباق جاءت تزامنا مع احتفالت الدولة 
التجديف  �شباق  اختيار  ومت  العظيمة  املنا�شبة  بهذه 
والأجداد  الآب��اء  كان  التي  البحرية  الريا�شات  لإحياء 
الأج���ي���ال بالراث  وت��ع��ري��ف  امل��ا���ش��ي  مي��ار���ش��ون��ه��ا يف 

الأ�شيل لدولة الإمارات.
ووجه ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
ال�شباق  ه���ذا  وح�����ش��وره��م��ا  لت�شريفهما  ع��ه��دة  وويل 
مم��ا ي���دل ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه ودع��م��ه مل��ث��ل ه���ذه امل�شابقات 

والريا�شات البحرية.
واأكد اأن ال�شباق حقق جناحا كبريا من حيث امل�شاركني 
واجلمهور م�شريا اإىل اأن دائرة ميناء وجمارك عجمان 
ال�شباق  ه��ذا  تطوير  اإىل  املقبلة  الأع����وام  يف  �شت�شعى 

لي�شم م�شاركني من خارج الإمارة.

�حتـــاد �لكــرة يختـتـــم دورة �لفيفــــا ملدربــي فئـــة �ل�ضبــــاب غـــًد�

ت�صمنت م�صرية االحتاد

�حتفاالت �ضعبية وتر�ثية يف نادي �لعني باليوم �لوطني

حاكم عجمان ي�ضهد �لن�ضخة �لثالثة من �ضباق �لتجديف مبنا�ضبة �ليوم �لوطني �لـ46 

اإدارة �شركة املال كابيتال �س.م.خ  )ال�شركة( دعوة ال�شادة امل�شاهمني حل�شور اجتماع  ي�شر جمل�س 
اجلمعية العمومية لل�شركة ، واملقرر انعقاده يوم الثاثاء املوافق:19 من �شهر دي�شمر لعام 2017 
يف متام ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا يف مقر ال�شركة الواقع يف مكتب 48 ، 901 برج جيت داون 

تاون دبي ، �شارع ال�شيخ زايد وذلك للنظر يف جدول اعمال التايل:
لل�شركة  الأ�شا�شي  النظام  من   18 امل��ادة  تعديل  على  خ�شا�س  ق��رار  مبوجب  املوافقة  النظريف   -1

لزيادة عدد من اع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة من خم�شة 5 اع�شاء لي�شبحوا �شبعة 7 اأع�شاء.
2- النظر يف انتخاب جمل�س اإدارة ال�شركة لولية جديدة.

يوم  ال�شنوي  العادية  العمومية  للجمعية  الثاين  الجتماع  �شيكون  الن�شاب  اكتمال  عدم  حال  ويف 
الثاثاء املوافق 26 من �شهر دي�شمر لعام 2017 يف نف�س املكان والزمان.

وعلى من يرغب بر�شيح نف�شه التقدم بطلب خطي مرفق مع ال�شرية الذاتية اىل مقر ال�شركة 
بالريد امل�شجل وذلك مبوعد اق�شى تاريخه 12 دي�شمر 2017.

- يجوز للم�شاهم الذي يتعذر عليه احل�شور اأن يفو�س كتابة عن طريق تفوي�س اأو وكالة اأي �شخ�س 
من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة للح�شور عنه والت�شويت نيابة عنه �شريطة ان يكون هذا ال�شخ�س 

% من اأ�شهم راأ�س املال. �شاحب التفوي�س ل يتمتع باأكر من 5 
رئي�س جمل�س االإدارة

دعوة حل�صور اجتماع اجلمعية العمومية
 ل�صركة املال كابيتال �س.م.خ
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الفجر الريا�ضي

اأوروب��ا يف التحلي باحلذر والعتماد  اأن ت�شتمر الرتغال بطلة  يتوقع 
لكرة   2018 العامل  كاأ�س  مناف�شات  خال  رونالدو  كري�شتيانو  على 

القدم وهو اأمر ل تخفيه ول تخجل منه.
ومع وجود لعبني مثل ريكاردو كواري�شما وبرناردو �شيلفا وناين وجواو 
موتينيو وجون�شالو جيدي�س، ودون احلاجة للحديث عن اأف�شل لعب 
الامعة  الأ�شماء  الت�شكيلة ل تخلو من  ف��اإن  م��رات،  العامل خم�س  يف 

اأ�شحاب املهارة.
على  ويعتمد  الواقعي  باأ�شلوبه  يفتخر  �شانتو�س  فرناندو  امل��درب  لكن 
الفاعلية لتحقيق النتائج وبالفعل مل يخ�شر �شوى مرة واحدة يف 24 
داعي  ول   2014 اأيلول  �شبتمر  يف  املهمة  توليه  منذ  ر�شمية  مباراة 
اأوروب��ا العام املا�شي وهو ما جعله  للتذكري باإجناز فوزه بلقب بطولة 

يقتنع متاما باأ�شلوبه.
الفوز  ميكن  “ل  ال��ع��ام  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف  ل��روي��رز  �شانتو�س  وق���ال 
اللعب  مفهوم  اأم���ا  اجل��ي��د  باللعب  اإل  ال��ع��امل  وك��اأ���س  اأوروب����ا  ببطولة 

اجلميل اأو عدمه فهذا �شيء اآخر«.
الثاث يف  مبارياتها  الرتغال يف  تعادلت   2016 اأوروب��ا  بطولة  ويف 
بولندا  اإ�شايف واجتازت  بعد وقت  وف��ازت على كرواتيا  املجموعات  دور 

بركات الرجيح ثم تفوقت على ويلز وفرن�شا لتحرز اللقب.
اأمام  -2�شفر  باخل�شارة  العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  الت�شفيات  بداية  وبعد 
�شدارة  لتحتل  متتالية  انت�شارات  ت�شعة  الرتغال  حققت  �شوي�شرا 
املجموعة بفارق الأهداف بعد النت�شار بالنتيجة ذاتها على �شوي�شرا 

يف اجلولة الأخرية من الت�شفيات.
�شي�شارك  الذي  رونالدو  الرتغال عن طريق  ملنتخب  وجاء 15 هدفا 

لأنه  الأخ���رية  تكون  ورمب��ا  م�شواره  يف  الرابعة  للمرة  العامل  كاأ�س  يف 
�شيبلغ 33 عاما العام املقبل.

ماديرا  املولود يف  املهاجم  على  كبري  ب�شكل  تعتمد  الرتغال  ت��زال  ول 
وهو اأكر لعبي املنتخب خرة بر�شيد 145 مباراة دولية والهداف 

التاريخي لباده بر�شيد 79 هدفا.
واأحيانا  اإ���ش��رار رون��ال��دو على تنفيذ كل ركلة ح��رة وركلة ج��زاء  وم��ع 
غ�شبه من زمائه ب�شبب عدم التمرير له فاإنه قد يبدو اأنه ميثل عبئا 

عليهم. لكن الإح�شاءات تقول غري ذلك.
ومنذ الظهور الدويل الأول لرونالدو يف 2003 بلغت الرتغال نهائي 
بطولة اأوروبا مرتني اإ�شافة اإىل الو�شول مرة واحدة اإىل قبل النهائي 
كاأ�س  نهائي  قبل  بلغت  كما  القارية  البطولة  يف  الثمانية  ل��دور  وم��رة 

العامل مرة واحدة وهو اإجناز كبري بالطبع لهذا الفريق.

�لربتغال ال تز�ل تتحلى باحلذر وتعتمد على رونالدو 

املا�شي  بريق  ل�شتعادة  تتوق  التي  بولندا،  �شتعتمد 
روبرت  هدافيها  كبري  خ��دم��ات  على  ال��ق��دم،  ك��رة  يف 

ليفاندوف�شكي لتعوي�س ما فات عندما تظهر يف 
نهائيات كاأ�س العامل لأول مرة يف 12 عاما.
ومب���ج���ه���ود ف�������ردي ق������اد م���ه���اج���م ب���اي���رن 
يف  املقررة  النهائيات  لبلوغ  ب��اده  ميونيخ 
16 من  �شجل  بعدما  املقبل  العام  رو�شيا 

مباريات  ع�شر  يف  لبولندا  هدفا   28
بالت�شفيات لتت�شدر جمموعتها 

على ح�شاب الدمنرك.
ليفاندوف�شكي  واأ����ش���ب���ح 
لعب  اأول  ع���ام���ا(   29(
ي�شجل  الإط����������اق  ع���ل���ى 

ه���ذا ال��ك��م م��ن الأه����داف 
ت�شفيات  م�������ش���وار  يف 
موؤهلة  واحدة  اأوروبية 

لكاأ�س العامل.
وت��األ��ق��ت ب��ول��ن��دا يف 
ال�شابق يف النهائيات 
العامل  كاأ�س  واأنهت 
و1982   1974
الثالث  امل���رك���ز  يف 
من  خرجت  لكنها 
دور املجموعات يف 
م�شاركتني  اآخ����ر 
 2002 يف 

و2006.
ويرغب ليفاندوف�شكي يف تغيري كل 

اأن لعبا يف  هذه الأم��ور وهو يعلم جيدا 
�شنه ويف ظل تاألقه احلايل مع ناديه حيث 

الدوري  م��ب��اراة يف   12 يف  ه��دف��ا   13 �شجل 
الأمل��اين قد ل يح�شل على فر�شة ذهبية مثل 

امل�شاركة يف رو�شيا.
وقال ليفاندوف�شكي “بولندا متلك فريقا رائعا 
اأعلى امل�شتويات. ميكننا  الآن ي�شم لعبني على 
ت��ق��دمي ع��رو���س ق��وي��ة ول��دي��ن��ا اإم��ك��ان��ات كبرية 

لكننا نعرف اأي�شا اأن اأمامنا فر�شة للتح�شن«.
وتعر�س زميله املهاجم اأركاديو�س ميليك موؤخرا 
الركبة خال عام لكن  اإ�شابة خطرية يف  لثاين 
البطولة  اأن ي�شتعيد لياقته قبل انطاق  يتوقع 

ال��ق��وة للخط  امل��زي��د م��ن  يف يونيو ح��زي��ران لي�شيف 
الأمامي. وقبل �شحب قرعة كاأ�س العامل تقع بولندا 
املنتخبات  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ع  الأول  امل�شتوى  يف 
اللقب  اأمل��ان��ي��ا حاملة  بينها  م��ن  ال��ك��رى 
والرازيل  ال�����ش��ي��اف��ة  �شاحبة  ورو���ش��ي��ا 
والرتغال بطلة اأوروبا ولذلك �شتتجنب 
ال����وق����وع م���ع م��ث��ل ه����ذه ال���ف���رق يف دور 

املجموعات.

ليفاندوف�ضكي ماكينة �الأهد�ف ي�ضعى 
لتعوي�س بولند� عّما فات 

م�ضر تنهي �ضنو�ت من �الإحباط وت�ضل �أخريً� �إىل كاأ�س �لعامل 
اأنهت م�شر �شنوات من الإحباط والتعر يف 
ت�شفيات كاأ�س العامل وبلغت النهائيات لأول 

مرة منذ 1990.
وجاء تاأهل م�شر بعدما عانى املنتخب على 
مدار �شنوات يف ت�شفيات كاأ�س العامل بينما 
ك���ان ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س ي��ت��األ��ق يف ك��اأ���س الأمم 
حيث  القيا�شية  الأرق���ام  ويحقق  الأفريقية 
توج باللقب القاري ثاث مرات متتالية بني 

و2010.  2006
وو����ش���ل���ت م�����ش��ر اىل م���رح���ل���ة ح��ا���ش��م��ة يف 
 2014 ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات 
غانا  ����ش���ي���اف���ة  يف   1-6 خ�������ش���رت  ل���ك���ن���ه���ا 

لتتعر�س ل�شدمة جديدة.
لكن غانا بداأت الت�شفيات الأخرية 

-2�شفر  وخ�شرت  ���ش��يء  ب�شكل 
حافظت  ال���ت���ي  م�����ش��ر  اأم������ام 
حتى  املجموعة  ���ش��دارة  على 
ب���ع���د اخل�������ش���ارة يف اأوغ����ن����دا 

وال���ظ���ه���ور ب�����ش��ك��ل غري 
يف  للم�شجعني  مقنع 

اآخ�����ر ج��ول��ت��ني من 
الت�شفيات.

وان������ط������ل������ق������ت 
اح�������ت�������ف�������الت 

����ش���اخ���ب���ة يف 
م���������������ش�������ر 

ع������ق������ب 

���ش��م��ان ال��ت��اأه��ل ل��ك��اأ���س ال��ع��امل ق��ب��ل خو�س 
الت�شفيات  م��ن  الأخ���رية  اجل��ول��ة  مناف�شات 
وبعدما �شجل حممد �شاح هدفا من ركلة 
ج���زاء يف ال��ث��واين الأخ����رية ل��ي��ف��وز الفريق 
قبل  ت��اأه��ل��ه  ويح�شم  ال��ك��وجن��و  على   1-2

اللعب يف �شيافة غانا.
وكان �شاح هداف ليفربول هو كلمة ال�شر 
الت�شفيات  م�����ش��وار  خ���ال  مل�����ش��ر  بالن�شبة 
خم�شة  بر�شيد  ال��ه��داف��ني  ق��ائ��م��ة  وت�����ش��در 

اأهداف.
ويعتر �شاح �شمن عدة لعبني م�شريني 
يف اإجنلرا ومنهم اأحمد املحمدي يف اأ�شتون 

وحممد  ال����ن����ن����ي يف ف��ي��ا 

بروميت�س  و�شت  واأحمد حجازي يف  اأر�شنال 
األ��ب��ي��ون وال���واع���د رم�����ش��ان ���ش��ب��ح��ي لعب 

�شتوك �شيتي.
وم���زج الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ه��ي��ك��ت��ور كوبر 

مرحلة  خ������ال  م�������ش���ر  م��������درب 
الكبار  ال��اع��ب��ني  ب��ني  انتقالية 
يزال  ل  لكنه  ال�شابة  وامل��واه��ب 

ي����ع����ت����م����د ع�����ل�����ى احل������ار�������س 
امل������خ�������������ش������رم ع���������ش����ام 

احل�شري.
احل�شري  و�شيبلغ 

يف   45 ع������ام������ه 
ي����ن����اي����ر ك����ان����ون 
ال������ث������اين 

�شي�شجل  ف��اإن��ه  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ���ش��ارك يف  واإذا 
رق��م��ا ق��ي��ا���ش��ي��ا ك��اأك��ر لع���ب ���ش��ن��ا ي��ظ��ه��ر يف 

النهائيات.

يف  النقاد  ولعبوه  ال�شويد  م��درب  اأندر�شون  ي��ان  فاجاأ 
كاأ�س  اإىل  والتاأهل  �شعبة  عقبات  ع��دة  بتجاوز  بادهم 
الفوز  بعد   2006 منذ  م��رة  لأول  القدم  لكرة  العامل 

على اإيطاليا يف جولة فا�شلة مثرية.
وعندما حل اأندر�شون حمل اإيريك هامرين بعد اخلروج 
املخيب من دور املجموعات يف بطولة اأوروبا 2016 مل 
يتوقع كثريون اأن ينجح يف قلب الأمور راأ�شا على عقب 
بهذه ال�شرعة خا�شة بالنظر اإىل عدد الاعبني الذين 

تركوا الفريق.
واع���ت���زل ك��ل م��ن ال��ق��ائ��د وال���ه���داف ال��ت��اري��خ��ي زلتان 
ولعب  ايزاك�شون  اأندريا�س  واحلار�س  اإبراهيموفيت�س 
الو�شط كيم كال�شروم، الذين خا�شوا جمتمعني 380 

مباراة دولية، ليحرموا الفريق من خرة ثمينة.
اأي�شا  �شمت  ال��ت��ي  بالت�شفيات  الأوىل  املجموعة  ويف 
فرن�شا وهولندا بذل اأندر�شون جهدا كبريا و�شنع فريقا 
متما�شكا وجمتهدا وجمع النقاط الازمة للتفوق على 
باملجموعة  الثاين  املركز  واحتال  الهولندي  املنتخب 

ويف طريقه فاز على فرن�شا مبلعبه.
مللحق  الإج��م��ال��ي��ة  النتيجة  يف  -1�شفر  ال��ف��وز  وك����ان 

الت�شفيات على اإيطاليا بطلة العامل اأربع مرات النقطة 
ب�شكل  خطته  تنفيذ  ومت  لأن��در���ش��ون  الآن  حتى  الأب���رز 
لكنها  ك��ب��رية  لأ���ش��م��اء  تفتقر  ت�شكيلة  بوا�شطة  م��ث��ايل 

متتلك روحا قتالية عالية.
جناح  ف��ورزب��ريج  اإميل  ورث  اإبراهيموفيت�س  غياب  ويف 
مهمة  عاتقه  على  وحمل   10 رق��م  القمي�س  ليبزيج 
ت��وف��ري اجل���ان���ب الإب����داع����ي و���ش��ج��ل اأرب���ع���ة اأه������داف يف 

الت�شفيات.
واأر�شل الفوز على اإيطاليا البلد امل�شت�شيف لكاأ�س العامل 
يف  م�شتواه  واأظهر   12 للمرة  النهائيات  اإىل   1958
امل�شتوى  يف  ال��ف��رق  اأ�شعب  م��ن  �شيكون  اأن��ه  الت�شفيات 

الثالث للقرعة.
ال�شائكة  امل�شاألة  مع  التعامل  اأندر�شون  على  و�شيتعني 
يزال  ل  ال��ذي  اإبراهيموفيت�س  ع��ودة  باحتمال  املتعلقة 
عن  امل��درب  ت�شور  جيدا  يائم  ل  لكنه  خطورة  ي�شكل 

الأداء اجلماعي.
اأو  يونايتد  مان�ش�شر  ع��ودة مهاجم  النظر عن  وبغ�س 
لن  اأن��ه  الت�شفيات  اأظهر يف  ال�شويدي  املنتخب  ف��اإن  ل 

يخ�شى قرعة �شعبة.

يف   2002 العامل  كاأ�س  يف  ال�شابقة  الوحيدة  م�شاركته  يف  ال�شنغال  منتخب  جنح 
ذلك  بعد  طريقه  و���ش��ق  الفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  اللقب  حاملة  فرن�شا  على  ال��ف��وز 
فيه هذا اجليل جاء جيل جديد  ال��ذي رحل  الوقت  الثمانية. ويف  دور  اإىل  بنجاح 
يزخر باملواهب وي�شتعد خلطف الأ�شواء يف رو�شيا العام املقبل. واأ�شبحت ال�شنغال 
هذا  حققت  عندما  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  الثمانية  دور  اإىل  ت�شل  افريقية  دول���ة  ث��اين 
الإجناز يف كوريا اجلنوبية واليابان لكنها ف�شلت يف البناء على هذا النجاح وغابت 
عن النهائيات يف اأملانيا وجنوب افريقيا والرازيل. وبعد م�شوار با هزمية �شمن 
الكثري  ي�شم  رو�شيا بجيل  الظهور يف  ال�شنغال  مناف�شات جمموعة مثرية �شمنت 
املوؤثر  والقائد  كوليبايل  كاليدو  واملدافع  ماين  �شاديو  اخلطري  مثل  املواهب  من 
�شابقني  دوليني  الأخ��رية باعبني  ال�شنوات  ال�شنغال يف  قوة  وزادت  كوياتي.  �شيخ 
وجود  ومع  �شو  ومو�شى  نياجن  مباي  مثل  والنا�شئني  لل�شباب  فرن�شا  منتخبات  يف 
مواهب واعدة مثل بالدي كيتا واأوبا جنيتي فاإن املنتخب بات ميلك خيارات عديدة 
يف معظم املراكز. ومتلك ال�شنغال اأي�شا مدربا يتمتع بخرة كاأ�س العامل وهو األيو 
يف  م�شوارها  ال�شنغال  وب���داأت   .2002 يف  القيادة  �شارة  يحمل  ك��ان  ال��ذي  �شي�شي 
ت�شفيات كاأ�س العامل 2018 ب�شكل �شعيف اإذ تاأخرت -2�شفر اأمام مدغ�شقر يف 
ذهاب الدور التمهيدي. لكن ال�شنغال جنحت يف اإدراك التعادل خال هذه املباراة 
قبل اأن تفوز ب�شهولة يف مباراة الإياب ثم هيمنت على �شدارة جمموعتها يف الدور 
التايل. والتعر الوحيد كان باخل�شارة 2-1 اأمام جنوب اأفريقيا العام املا�شي لكن 
تاعب  اكت�شاف  بعد  -الفيفا  ال��دويل  الحت��اد  �شجات  من  األغيت  النتيجة  ه��ذه 
امل��ب��اراة هذا  واأع��ي��دت  ب�شركة مراهنات.  الرت��ب��اط  ب�شبب  امل��ب��اراة  نتيجة  احلكم يف 
واأنهت دور املجموعات بفارق  العامل  التاأهل لكاأ�س  ال�شنغال لتح�شم  ال�شهر وفازت 

�شت نقاط عن بوركينا فا�شو �شاحبة املركز الثاين.

�شتذهب الرازيل اإىل رو�شيا يف حالة اأف�شل كثريا مما 
تخيل اأي �شخ�س عقب اخل�شارة املذلة 7-1 اأمام اأملانيا 
تيتي  اجلديد  امل��درب  وبوجود   2014 العامل  كاأ�س  يف 
بقوة  مر�شحا  وجعله  الفريق  يف  �شيء  ك��ل  ح��ول  ال��ذي 

لإحراز لقب كاأ�س العامل للمرة ال�شاد�شة.
اأملانيا مبثابة  اأمام  اأر�شها  الرازيل على  وكانت خ�شارة 

الفريق  وتطور  القاع  اإىل  الو�شول 
بالكاد يف العامني التاليني حتت 

قيادة دوجنا الذي توىل املهمة 
فيليبي  ل��وي��ز  ل��ل��م��درب  خ��ل��ف��ا 
�شكولري لكن الفريق مل ي�شل 

اأي�شا اإىل قمة م�شتواه.
ورغ������م ذل�����ك جن����ح امل�����درب 

اجل���������دي���������د ت�����ي�����ت�����ي يف 
حت���ق���ي���ق م���ع���ج���زات 

 17 ع����ل����ى م���������دار 
من�شبه  يف  �شهرا 
منتخب  واأ���ش��ب��ح 
ال����������رازي����������ل يف 
اآذار  م�������ار��������س 
اأول  امل�����ا������ش�����ي 
اإىل  امل��ت��اأه��ل��ني 
من  رو�������ش������ي������ا 

الت�شفيات.
تيتي،  وب���������ات 
م������������������������������������درب 
ك�����ورن�����ث�����ي�����ان�����ز 
الذي  ال�����ش��اب��ق 
ي�����ح�����ظ�����ى  ل 
وا�شعة  ب�شهرة 

خ���������ارج ب��������اده، 
ي������ع������ت������م������د ع����ل����ى 

اأ�����ش����ل����وب ال���ت���ق���ارب 
وال�شغط  اخلطوط  بني 

الق�شرية  والتمريرات  املناف�س  على 
والهجمات املرتدة اخلاطفة.

والأهم من ذلك اأن الرازيل باتت متلك قواما 
رئي�شيا بوجود الظهريين مار�شيلو وداين األفي�س 

اإ�شافة اإىل قلبي الدفاع ماركينيو�س ومرياندا.
الأهم  ال��اع��ب  ه��و  نيمار  ي���زال  ل  الهجوم  ويف 
وميلك اإىل جواره الثنائي الذي ي�شيف خطورة 
واملكون من جابرييل جي�شو�س وفيليب كوتينيو.

وج����اءت اأك���ر ت��غ��ي��ريات تيتي يف خ��ط ال��و���ش��ط اإذ 
فرناندينيو  ���ش��وى   2014 ت�شكيلة  م��ن  ي�شتمر  مل 

وباولينيو.

وذهب باولينيو اإىل ال�شني وخرج من خريطة كرة القدم 
اأوجو�شتو،  ري��ن��ات��و  ا�شتدعى  وك��ذل��ك  �شمه  تيتي  لكن 
الذي يلعب يف ال�شني، يف ظل �شابق معرفته بهما من 

اأيام وجوده يف كورنثيانز.
يف  لنف�شه  مكانا  ري��ال مدريد  لع��ب  كا�شيمريو  وحجز 

مركز قلب الو�شط املدافع.
م�شتوى  اإىل  الو�شول  الرازيل  بو�شع  كان  اإذا  و�شرنى 

كبار منتخبات اأوروبا اأملانيا واإ�شبانيا وفرن�شا.
واأظ��ه��ر ال��ت��ع��ادل ب���دون اأه����داف م��ع اإجن��ل��را ودي���ا هذا 
املنتخب  عن  الاعبني  من  العديد  غياب  رغ��م  ال�شهر 
العمل  من  املزيد  اإىل  حتتاج  ال��رازي��ل  اأن  الإجنليزي 
ل��ك��ن ال��ل��ع��ب ���ش��د اأمل��ان��ي��ا ب��ط��ل��ة ال��ع��امل ورو�شيا 
م�شت�شيفة البطولة �شيفيد ت�شكيلة املدرب 

تيتي.
ويف النهاية �شتكون الإجابة 
الرازيل  لقوة  احلقيقية 

يف ال�شيف املقبل.
 

�أندر�ضون يفجر مفاجاأة ويقود �ل�ضويد لكاأ�س �لعامل 

جيل �ل�ضنغال �جلديد ي�ضعى لرتك ب�ضمة يف كاأ�س �لعامل 

لعبت يد ممدودة بال�شام يف اإحدى مقاهي اأم�شردام دورا حا�شما يف عودة املغرب 
املتاأخرة والنجاح يف بلوغ نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم للمرة الأوىل منذ 1998 
ملقابلة حكيم  العام  اإىل هولندا يف منت�شف  رينار  اإي��ريف  امل��درب  و�شافر  فرن�شا.  يف 
الوطني بعدما  املنتخب  الب��ت��ع��اد ع��ن  ق��رر  وال���ذي  امل��وه��وب  الو�شط  زي��ا���س لع��ب 
بداية  يف  الفريقية  الأمم  كاأ�س  يف  املغرب  ت�شكيلة  من  الفرن�شي  امل��درب  ا�شتبعده 
الفور يف  ب�شمته على  العام. وترك زيا�س، املولود يف هولندا والذي يبلغ 24 عاما، 
عودته اإىل الفريق اإذ �شجل هدفني يف الفوز ال�شاحق -6�شفر على مايل يف �شبتمر 

اأيلول وهي املواجهة التي اأ�شبحت نقطة انطاق نحو النهائيات يف رو�شيا.
املنتخب  مينحون  الذين  املوهوبني  الو�شط  لعبي  من  جمموعة  بني  من  وزيا�س 
بلهندة  ويون�س  هولندا،  يف  اأي�شا  املولود  بو�شوفة،  مبارك  بجانب  الكثري  املغربي 
الذين  الاعبني  من  جمموعة  على  كبري  ب�شكل  املغرب  واعتمد  املولد.  الفرن�شي 

ولدوا لأبوين مهاجرين يف بلجيكا وفرن�شا واأملانيا وهولندا وا�شبانيا.
بتمثيل  اأوروب���ا  يف  امل��ول��ودي��ن  املوهوبني  الاعبني  لإق��ن��اع  املغربي  الحت���اد  ون�شط 

املنتخب ولعب على احل�س الوطني والولء الأ�شري.
وق�شى �شفيان بوفال لعب �شاوثامبتون، وهو اأحد اأهم املهاجمني يف املغرب، عاما 
كاما ليقرر هل يلعب مع فرن�شا اأو املغرب قبل اأن يقنعه رينار، الذي دربه يف ليل، 

بالن�شمام اإىل منتخب “اأ�شود الأطل�س«.
وجدد املدرب الفرن�شي املتميز عقدا جديدا يوم الثاثاء كمكافاأة على قيادة املنتخب 
التي  العاج  �شاحل  لت�شعق  اخللف  من  فيها  املغرب  جاء  ت�شفيات  يف  العامل  لكاأ�س 

قادها رينار للقب كاأ�س الأمم يف 2015.
الت�شفيات وكان بحاجة لنقطة  العاج يف  �شاحل  نتائج  توا�شع  املغرب من  وا�شتفاد 
واحدة يف اآخر مباراة يف اأبيدجان لكنه فاز -2�شفر على املنتخب �شاحب الأر�س، 

الذي كان ي�شتطيع التاأهل لو فاز، ليت�شدر املجموعة الثالثة بفارق اأربع نقاط.

يد ممدودة بال�ضالم ت�ضاعد �ملغرب على بلوغ كاأ�س �لعامل 

�لرب�زيل تعود �إىل �الأ�ضو�ء بعد ن�ضيان �خل�ضارة 1-7



    

 
روبوت على �ضكل و�ضادة ملكافحة �الأرق

و�شادة  �شكل  على  جديدا  روب��وت��ا  الباحثني  من  جمموعة  ط��ورت 
اإىل  اأمانا ملكافحة الأرق، فهو حل تكنولوجي يهدف  اأكر  كبديل 
احلد من تناول الدواء الذى يحتمل اأن ي�شبب الإدمان، والروبوت 
يعمل من  اإذ  ناعم،  ملم�س  ول��ه    Somnox ا�شم  يحمل  اجلديد 
النوم  على  ال��ن��ا���س  وت�شاعد  التنف�س  اأمن���اط  حت��اك��ى  اآل��ي��ة  خ��ال 
ب�شكل مريح، من خال حركة بطيئة وثابتة واملوؤثرات ال�شوتية 

املهدئة.
روبوت  اإن  الباحثون  فقال  الأم��ري��ك��ي  دوت"  "ديلي  ملوقع  ووف��ق��ا 
ال�شرخاء  على  النا�س  م�شاعدة  هو  هدفه  اجلديد   Somnox
ب�شكل  ال�شتيقاظ  على  النائمني  وم�شاعدة  �شحى  ب�شكل  والنوم 
طبيعي، وكل ما يحتاج امل�شتخدم القيام به هو احت�شان الروبوت 
اإىل   30 اأن  النوم  النوم. وتقدر الأكادميية الأمريكية لطب  اأثناء 
35 يف املائة من البالغني يف الوليات املتحدة يعانون من �شكل من 
الباحثني لإيجاد حل ذكى  ن�شبة كبرية دفعت  الأرق، وهى  اأ�شكال 
 Somnox للتغلب على هذا الأمر. من اجلدير بالذكر اأن روبوت
متاح حاليا على موقع التمويل اجلماعي "كيك �شتارتر" للح�شول 

على الدعم املادي الازم.

بريطانية تن�ضى عائلتها بعد �إفاقتها من غيبوبة
بعد  عائلتها  على  تتعرف  ومل  ذاك��رت��ه��ا  بريطانية  �شابة  ف��ق��دت 
الأطباء  فيها  اأدخ��ل��ه��ا  التي  ال�شطناعية  الغيبوبة  م��ن  اإفاقتها 

خال و�شعها مولودها الثاين. 
وتفيد ديلي مريور باأن هذه احلادثة وقعت يف امل�شت�شفى امللكي يف 
اإيفرييت  �شينون  ال�شابة  غيبوبة  ا�شتمرت  حيث  اجلنوبية،  ويلز 
)22 �شنة( مدة اأ�شبوعني، وعند عودتها اإىل وعيها اأكدت اأن عمرها 

13 �شنة فقط.
ا�شطر  ما  العمل،  عن  امل���راأة  قلب  توقف  املخا�س  عملية  وخ��ال 
الأطباء اإىل اإدخالها يف غيبوبة، لتجنب وفاتها. وبعدما اأفاقت، مل 

ت�شدق باأنها متزوجة ولها طفلني.
وقبل اأ�شبوع، غادرت هذه املراأة امل�شت�شفى بعد اأن رقدت فيه �شهرين، 
وهي يف الوقت احلا�شر مقعدة و�شريرة. بيد اأن الأطباء يوؤكدون 

اأنها �شتعود اإىل حالتها الطبيعية بعد م�شي بع�س الوقت.

ما�ضة وردية ز�هية تباع بـ  32 مليون دوالر 
اأخفقت ما�شة وردية بي�شاوية كبرية تعرف با�شم "بينك برومي�س" 
الوردي  امل��ا���س  ل��ق��رياط  العاملي  القيا�شي  البيع  �شعر  حتطيم  يف 
دولر  مليون   32 تك�شف هويته مببلغ  مل�شر مل  بيعها  عندما مت 

يف مزاد لدار كري�شتيز.
الثاثاء  اأم�س  وبيعت  ق��رياط   14.93 اللون  زاهية  املا�شة  وت��زن 
ب�شعر نهائي يف هوجن كوجن بلغ 249 مليونا و850 األفا بالدولر 
للقرياط،  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   2.14 ي��ع��ادل  م��ا  وه��و  امل��ح��ل��ي، 

جلامع مقتنيات دويل يف مزاد اخلريف لدار كري�شتيز.
ال�شابق  العاملي  القيا�شي  البيع  �شعر  حتطيم  من  ال�شعر  واق��رب 
زاهية  ما�شة  حققته  وال��ذي  الوردية  للما�شات  للقرياط  باملزادات 
ي�شبه �شكلها الو�شادة يف 2009 عندما بيعت ب�شعر 2.155 مليون 

دولر للقرياط.
وقال راهول كاداكيا مدير ق�شم املجوهرات الدويل يف دار كري�شتيز 
الوردية... ووزنه مهم  املا�شات  اأف�شله بني  "لون احلجر كان من 
ومقطوعة  بالتاأكيد  نقية  وج��وه��رة  تقريبا...  قرياطا   15 ج��دا، 
ب�شكل جميل. لذا �شكلت هذه العوامل جمتمعة قطعة مثالية مما 

�شاعدنا على حتقيق هذا ال�شعر".
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للرجال: �حذرو� تناول طعامكم منفردين !
الغذائي  التمثيل  متازمة  ب�  لاإ�شابة  عر�شة  اأك��ر  مبفردهم  ياأكلون  الذين  الرجال  اأن  حديثة  درا�شة  وج��دت 
اأن هناك  الكورية اجلنوبية �شول  العا�شمة  اإل�شان بجامعة دونغ غوك يف  الباحثون يف م�شت�شفى  والبدانة. ووجد 
عواقب  عن  النتائج  ك�شفت  وبينما  الكولي�شرول.  ون�شبة  ال��دم  �شغط  وارتفاع  منفرداً  الطعام  تناول  بني  رواب��ط 
�شحية لكل من الرجال والن�شاء الذين تناولوا الطعام منفردين، كانت الآثار اأكر �شيوعا لدى الرجال.  و�شارك 
يف الدرا�شة 7257 �شخ�شاً بالغني ُطلب منهم حتديد عدد املرات التي ياأكلون فيها مبفردهم.  ووجد الباحثون اأن 
عادات الطعام ت�شكل تهديدات �شحية لأولئك الذين ياأكلون وحدهم اأكر من مرتني يف اليوم. ووجد العلماء اأي�شا 
اأن هوؤلء الأفراد اأكر عر�شة لتخطي وجبات الطعام. وجدت درا�شة حديثة اأن الرجال الذين ياأكلون مبفردهم 
اإل�شان بجامعة دونغ  الباحثون يف م�شت�شفى  الغذائي والبدانة. ووجد  التمثيل  ب� متازمة  اأكر عر�شة لاإ�شابة 
اأن هناك روابط بني تناول الطعام منفرداً وارتفاع �شغط الدم ون�شبة  غوك يف العا�شمة الكورية اجلنوبية �شول 
الكولي�شرول. وبينما ك�شفت النتائج عن عواقب �شحية لكل من الرجال والن�شاء الذين تناولوا الطعام منفردين، 
كانت الآثار اأكر �شيوعا لدى الرجال.  و�شارك يف الدرا�شة 7257 �شخ�شاً بالغني ُطلب منهم حتديد عدد املرات 
ياأكلون  الذين  لأولئك  �شحية  تهديدات  ت�شكل  الطعام  ع��ادات  اأن  الباحثون  ووج��د  مبفردهم.  فيها  ياأكلون  التي 

وحدهم اأكر من مرتني يف اليوم. ووجد العلماء اأي�شا اأن هوؤلء الأفراد اأكر عر�شة لتخطي وجبات الطعام.
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ت�ضييع جثمان دلوعة �ل�ضينما ومعبودة �جلماهري �ضادية
�شادية من  الراحلة  النجمة  الأربعاء، جنازة  ام�س  �شيعت بعد �شاة ظهر 
جمموعة  بح�شور  القاهرة،  امل�شرية  العا�شمة  يف  نفي�شة  ال�شيدة  م�شجد 

كبرية من الفنانني واملئات من حمبيها.
الأول  ام�س  م�شاء  عاملنا،  عن  عاما(   86( �شادية  الكبرية  النجمة  ورحلت 
الأ�شواء على مدار  ابتعادها عن  ليتحول  املر�س  بعد �شراع مع  الثاثاء، 
العقود الأخرية بعد اعتزالها، اإىل رحيل كامل، اإل اأن مئات الأعمال الغنائية 
ب�شيط،  م�شرحي  اإ�شهام  عن  ف�شا  والإذاع��ي��ة،  والتلفزيونية  ال�شينمائية 
و�شاهمت يف  الفنون،  كل هذه  اأج��ادت  �شاملة  فنانة  ق�شة  لأجيال  �شتحكي 

نق�س الذاكرة الفنية امل�شرية.
ولدت �شادية، وا�شمها احلقيقي فاطمة اأحمد كمال �شاكر، لأب يهوى العزف 

على العود، ويحب الغناء، مما �شجعها على ال�شتغال بالفن.
واأطلت على اجلمهور لأول مرة يف دور ثانوي يف فيلم )اأزهار واأ�شواك( عام 
1947، قبل اأن ت�شارك يف نف�س العام يف فيلم )العقل يف اإجازة( اأمام املطرب 

حممد فوزي، من اإخراج حلمي رفلة.
الطابع  حملت  بالفن،  ا�شتغالها  بداية  يف  متنوعة  اأفاما  �شادية  وقدمت 
دلوعة  لقب  عليها  اأطلق  حتى  املدللة  الفتاة  ب��دور  وا�شتهرت  الكوميدي، 
اأنها ممثلة  اأنها تخلت عن الغناء يف عدد من اأفامها لتثبت  اإل  ال�شينما، 

متمكنة، ولي�شت جمرد فنانة خفيفة الظل اأو جنمة غنائية.
من  لل�شينما،  فيلم   100 من  اأك��ر  �شادية  قدمت  م�شوارها،  مدى  وعلى 
اأبرزها �شيء من اخلوف، ونحن ل نزرع ال�شوك، ومريامار، واملراأة املجهولة، 

وحلن الوفاء، ومعبودة اجلماهري، والزوجة رقم 13.

جنمة م�ضرية من زمن �لفن �جلميل تعاين �لعزلة
تداول رواد موقع التوا�شل الجتماعي "في�شبوك"، �شورا ملمثلة من زمن 
الفن اجلميل وهي جال�شة وحيدة داخل مقهي، وتبني اأنها للفنانة الكبرية 

املعتزلة "اأمال فريد"، وفقا لأحد رواد املوقع. 
الأهل  تركها  بعدما   وح��ي��دة  جتل�س  كانت  اآم���ال  الفنانة  اإن  نا�شط  وق��ال 
والأحباب ومل يعد لديها من ي�شاأل عنها، ول يرعاها، ولديها م�شاكل كثرية 

معنوية ومر�شية".
تداول رواد موقع التوا�شل الجتماعي "في�شبوك"، �شورا ملمثلة من زمن 
الفن اجلميل وهي جال�شة وحيدة داخل مقهي، وتبني اأنها للفنانة الكبرية 

املعتزلة "اأمال فريد"، وفقا لأحد رواد املوقع. 
الأهل  تركها  بعدما   وح��ي��دة  جتل�س  كانت  اآم���ال  الفنانة  اإن  نا�شط  وق��ال 
والأحباب ومل يعد لديها من ي�شاأل عنها، ول يرعاها، ولديها م�شاكل كثرية 

معنوية ومر�شية".

نا�ضا تعتزم �إر�ضال م�ضبار جديد 
يف مهمة �إىل �ملريخ عام 2020 

والف�شاء  ال��ط��ريان  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 
مهمتها  اأن  الأم���ري���ك���ي���ة-ن���ا����ش���ا 
امل��ري��خ يف عام  ك��وك��ب  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة 
مركبة  اإر���ش��ال  �شتت�شمن   2020
باأجهزة  م�������زودة  م����اأه����ول����ة  غ����ري 
اأكر للبحث  ا�شت�شعار ذات فعالية 
ع����ن ع����ام����ات ع���ل���ى وج������ود حياة 
من  مناطق  يف  ق��دمي��ة  جرثومية 
ال��ك��وك��ب الأح���م���ر. وق����ال خمتر 
امل�شبار  اإن  نا�شا  يف  النفاث  ال��دف��ع 
املركبة  ���ش��ي��خ��ل��ف  ال����ذي  اجل���دي���د 
ي��ط��ل��ق يف يوليو  ق���د  ك��ريي��وزي��ت��ي 
 2020 ع��ام  اآب  اأغ�شط�س  اأو  مت��وز 
و�شيكون مزودا ب�شبع اأدوات جديدة 

وعجات اأعيد ت�شميمها.
و�����ش����ت����در�����س امل����رك����ب����ة اجل����دي����دة 
ال�شطح  ف����وق  امل���ري���خ  ت�����ش��اري�����س 
وحتته و�شتجمع عينات من الربة 
وال�شخور. وقال كني فاريل، وهو 
النفاث  ال���دف���ع  خم��ت��ر  يف  ع����امل 
يعمل يف م�شروع املريخ 2020 "ما 
ع��رف��ن��اه م��ن ال��ع��ي��ن��ات ال��ت��ي جرى 
ينطوي  املهمة  هذه  خال  جمعها 
على اإمكانية الإجابة على �شوؤال ما 

اإذا كنا وحدنا يف الكون".
النفاث  ال���دف���ع  خم��ت��ر  وي���ط���ور 
�شت�شمح  ج���دي���دة  ه���ب���وط  ت��ق��ن��ي��ة 
للمركبة باأن تتفقد مواقع اعترت 
للمركبة  بالن�شبة  للغاية  خطرية 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا نا�شا  ك��ريي��وزي��ت��ي 
من  اأم��ي��ال  وتخت�شر   2012 ع��ام 
رحلتها. وجنحت نا�شا يف الهبوط 
�شبع  املريخ  �شطح  على  مبركباتها 
مرات وت�شتخدم املحطة الف�شائية 
الدولية يف التح�شري ملهام ماأهولة 

اإىل القمر واملريخ.

زر�عة مف�ضل م�ضنوع 
بالطباعة ثالثية �الأبعاد

اأكدت و�شائل اإعام �شينية اأن الأطباء 
املحليني متكنوا من اإجراء اأول عملية 
م�شنوع  ركبة  مف�شل  ل��زراع��ة  ناجحة 
ب��ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ب��اع��ة ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد.  
ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ب��اع��ة ثاثية  واأ���ش��ب��ح��ت 
الأب�����ع�����اد واح�������دة م����ن اأه������م امل���ج���الت 
يف  ال��ع��ل��م��اء  ب���ال  ت�شغل  ال��ت��ي  العلمية 
ال�شنوات الأخرية، وي�شعون لتطويرها 
املجالت  من  العديد  يف  وا�شتخدامها 
ال�شناعية وحتى الطبية. واليوم وبعد 
يف  بها  باأ�س  ل  اأ�شواطا  العلم  قطع  اأن 
من  ع��دد  متكن  التقنية،  ه��ذه  تطوير 
الأطباء يف م�شفى ت�شونغت�شينغ الوطني 
ال�شيني من ا�شتغالها ملعاجلة اإحدى 
من  الآلف  منها  يعاين  التي  امل�شاكل 
النا�س، وهي تاآكل مفا�شل الأطراف يف 
اجل�شم والتي قد توؤدي اإىل العجز عن 

احلركة والتنقل اأحيانا.

ومن "�ل�ضيلفي" ما قتل!  
التقاط �شورة  م��ن عمره   26 ال���  رو���ش��ي يف  �شاب  ح��اول 

�شيلفي وهو يحمل قنبلة يدوية. 
اإق��ل��ي��م كرا�شنودار  ون�����ش��ر امل��وق��ع الإل���ك���روين امل��ح��ل��ي ل��� 
وفاة  اجل��اري، خر  نوفمر   28 الثاثاء  يوم  الرو�شي، 
يدوية يف  قنبلة  انفجار  �شاب يف مدينة لبين�شك، جراء 

�شيارته.
وت��ف��ي��د امل��ع��ل��وم��ات الأول���ي���ة ب���اأن ال��رج��ل ك���ان يجل�س يف 
�شيارته ويلتقط �شورا لنف�شه وهو يحمل قنبلة يدوية، 
وير�شلها مبا�شرة لأ�شدقائه ومعارفه عر اإحدى �شبكات 
اإثارة،  اأكر  التوا�شل الجتماعي. وليح�شل على �شورة 
قام ب�شحب �شمام الأمان من القنبلة ما اأدى لنفجارها 

فجاأة وهي يف يده.
اإثر  مميتة  لإ���ش��اب��ات  تعر�س  ال�شاب  اأن  امل��وق��ع  واأ���ش��اف 

النفجار، اأدت ملقتله مبا�شرة يف مكان احلادث.
اإدارة  مدير  م�شاعدة  �شميات�شكايا،  ناتاليا  �شرحت  كما 
املخت�شة  اجلهات  ب��اأن  الرو�شية،  الإقليمية  التحقيقات 

فتحت حتقيقا يف احلادثة.
يذكر اأن التقاط �شور ال�شيلفي املثرية قتل عدة اأ�شخا�س 
يف العامل، منهم �شاب اأملاين اأراد التقاط �شورة �شيلفي، يف 
الأول من مايو الفائت، على اخلط الفا�شل من الطريق 
�شيارة  �شدمته  اأن  بعد  م�شرعه  ولقي  ال�شريع )اآ 24(، 

تقودها امراأة يف الثالثة وال�شبعني من عمرها.

�لزو�ج "يقي" من �خلرف
ال��زواج يقلل من ن�شبة اخَلرف  اأن  ك�شفت درا�شة حديثة 
اأو  ال��ع��زاب  الأ�شخا�س  اأن  اأظ��ه��رت  كما  ال�شن،  تقدم  م��ع 

الأرامل، لديهم ن�شبة اأكر للتعر�س للخرف.
 15 بتحليل  باحثون  ق��ام  "تيلغراف"،  ل�شحيفة  ووفقا 
درا�شة �شابقة عن اخلرف، ت�شمنت اأكر من 800 األف 

�شخ�س حول العامل.
من  حياتهم  معظم  ق�شوا  الذين  اأن  الدرا�شة،  وك�شفت 
اأكر  املائة،  42 يف  بن�شبة  للخرف  زواج، معر�شون  دون 

من املتزوجني.
باملائة   20 بن�شبة  للخرف  الأرام���ل، فهن معر�شات  اأم��ا 
واحلزن  القلق  بذلك  ي�شاهم  وق��د  املتزوجات،  من  اأك��ر 

الذي قد ي�شيبهن بعد وفاة �شريك حياتهم.
وقال الباحثون الذين يقودهم خراء من جامعة "لندن 
"�شحية  ح��ي��اة  طريقة  يتبنون  امل��ت��زوج��ني  اإن  كوليغ"، 

اأكر".
من جانبها، قالت الدكتورة لورا فيب�س، الباحثة يف مركز 
يف  يكونون  م��ا  ع��ادة  "املتزوجون  بريطانيا:  الزهامير 
اأف�شل من غريهم، وهو عامل ي�شاعد على  حالة مادية 

التمتع بطريقة حياة �شحية".
واأ�شارت الدرا�شة اأن للحياة ال�شحية تاأثري على البتعاد 

عن مر�س اخلرف.
اجليل الثالث من الروبوت T-HR3 التي و�صعتها �صركة تويوتا والتي ميكنها القيام بحركات عديدة مع املحافظة 

على توازنها خالل اأدائها يف معر�س الروبوت الدويل 2017 يف طوكيو. )ا ف ب(

مار�ضيلو يعرتف بـجرمية 
قد تزج به يف �ل�ضجن

لريال  ال��رازي��ل��ي  الظهري  اع��رف 
مدريد الإ�شباين مار�شيلو بالتهرب 
لل�شلطات  ال�������ش���رائ���ب  دف�����ع  م����ن 
الإ�شبانية بقيمة ن�شف مليون يورو، 
وذلك بح�شب م�شدر ق�شائي. واأقر 
ال�����دويل ال���رازي���ل���ي ب��ال��ت��ه��رب من 
ال�شرائب اأمام حمكمة الكوبندا�س، 
با�شتخدام  اتهامه  بعد  م��دري��د،  يف 
�شركات وهمية من اأجل اإخفاء مبلغ 
ن�شف مليون يورو ح�شل عليه من 
ع����ائ����دات ب���ي���ع �����ش����وره خ�����ال عام 
2013، وهو �شي�شطر اىل دفع هذا 
الإ�شبانية  املالية  لل�شلطات  املبلغ 
بعد اعرافه بالذنب. ويعتر اإقرار 
يف  اأوىل  خ��ط��وة  ب��ال��ذن��ب  مار�شيلو 
مع  اإل��ي��ه��ا  التو�شل  ي��ح��اول  �شفقة 
احلكومة  وممثلي  العامة  النيابة 
الإ�شبانية. ومن املحتمل اأن يت�شمن 
التفاق املرتقب، الذي �شيحال فور 
بال�شجن  حكما  قا�س،  اإىل  اإجن���ازه 
التنفيذ،  وق���ف  م��ع  اأ���ش��ه��ر   4 مل���دة 
املبلغ  باملئة من   40 تعادل  وغرامة 
ال�شرائب.  �شلطة  اأخفاه عن  الذي 
مار�شيلو  ا�شتخدم  للتقارير،  ووفقا 
اأوروغ���واي  يف  �شركات  اأع���وام  طيلة 
واململكة املتحدة لإخفاء اأرباحه من 
حقوق بيع �شوره. وتعتر حماكمة 
مار�شيلو جزءا من حملة تقوم بها 
من  الإ�شبانية  ال�شرائب  �شلطات 
التدقيق يف دخول لعبي كرة  اأجل 
اأك��ر جنمني يف  القدم، وقد طالت 
ال��ع��امل وه��م��ا الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 
والرتغايل  بر�شلونة  لعب  مي�شي 
ريال  مهاجم  رون��ال��دو  كري�شتيانو 

مدريد.

�لنعجة دوللي تك�ضف �أ�ضر�رً� بعد وفاتها بـ 14 عاما!
كانت النعجة دوللي اأول حيوان م�شتن�شخ يف العامل، لكن 
حياتها الق�شرية جعلت الكثريين يظنون باأن ال�شتن�شاخ 

يوؤدي اإىل ال�شيخوخة وما يتعلق بها من اأمرا�س. 
لكن ك�شفا بالأ�شعة ال�شينية لهيكل دوللي، جعل العلماء 
املفا�شل  التهاب  بت�شارع  دوللي  اإ�شابة  اأن  يوؤكدون  الآن 

ب�شبب ال�شيخوخة املبكرة، ل اأ�شا�س له من ال�شحة.
فقد بداأت دوللي حياتها، عام 1996، يف اأنبوب اختبار، 
يتم  ال��ع��امل  اأول ح��ي��وان يف  باعتبارها  ال��ت��اري��خ  ودخ��ل��ت 
ا�شتن�شاخه من خايا اأغنام بالغة. وكانت هناك ادعاءات 
اإ�شابتها بال�شيخوخة املبكرة  اإىل  اأدت  باأن هذه العملية 
 14 اأمرا�س، وقد توفيت دوللي، يف  وما يتعلق بها من 

فراير عام 2003، وهي تبلغ من العمر 6 اأعوام.
وكان العلماء يعتقدون باأنها اأ�شيبت به�شا�شة العظام يف 
اأن فح�شا جديدا بالأ�شعة ال�شينية، مل  �شن مبكرة، اإل 
التنك�شي  املفا�شل  بالتهاب  اإ�شابتها  اأي دليل على  يجد 
يرتبط  ل  اأ���ش��اب��ه��ا  م��ا  اأن  ح��ي��ث  ط��ب��ي��ع��ي،  غ��ري  ب�شكل 
لدى  م�شركا  عاما  ك��ان  واإمن��ا  املبكرة،  بال�شيخوخة 

جميع احليوانات امل�شابهة.
نوتنغهام  وج��ام��ع��ة  غ��ا���ش��ك��و  يف  ال��ب��اح��ث��ون  وا���ش��ت��ن��د 
للهيكل  ال�شينية  الأ���ش��ع��ة  نتائج  اإىل  ا�شتنتاجاتهم  يف 
ب��ه يف املتحف  ال��ذي يتم الح��ت��ف��اظ  ل��دول��ل��ي،  العظمي 

الوطني با�شكتلندا.
وقالت الروفي�شور �شاندرا كور، من جامعة غا�شكو: 
"وجدنا اأن التهاب املفا�شل التنك�شي مماثل لذلك الذي 
لوحظ لدى الأغنام الطبيعية .. ونتيجة لذلك، نخل�س 
اإىل اأن املخاوف الأ�شلية ب�شاأن ال�شتن�شاخ والتي ت�شببت 

يف املوت املبكر لدوللي، ل اأ�شا�س لها من ال�شحة".
العلماء  اأك��د  اجل��دي��دة،  الدرا�شة  ه��ذه  نتائج  وبناء على 
واأن ما  املبكرة،  ال�شيخوخة  اإىل  ي��وؤدي  اأن ال�شتن�شاخ ل 
اأم��را طبيعيا يحدث لاأغنام عندما  كان  دوللي  اأ�شاب 

تبلغ من العمر 7 اإىل 9 �شنوات.
وقد مت اإقرار اإنهاء حياة دوللي بعد اأن اأ�شيبت بانتفاخ 
اأن تبلغ  الرئة، املر�س الأكر �شيوعا بني الأغنام، قبل 

7 �شنوات.

بالتكهنات  الأربعاء حافلة  ام�س  بريطانية  �شدرت �شحف 
الأم��ري هاري  اإليزابيث  امللكة  ب�شاأن هوية من جمع حفيد 
موعد  يف  التقاها  التي  ماركل  ميجان  الأمريكية  واملمثلة 

دون معرفة م�شبقة يف لندن العام املا�شي.
ومل يف�شح هاري وماركل يف مقابلة تلفزيونية يوم الثنني 
عندما اأعلنا نباأ اخلطبة عن هوية ال�شديق امل�شرك الذي 

جمع بينهما.
هذا  اأن  الأوىل  �شفحتها  على  تاميز(  )ذا  �شحيفة  وكتبت 
التي  نونو  مي�شا  الأزي���اء  م�شممة  ه��و  امل�شرك  ال�شديق 

ولدت يف البحرين ون�شاأت يف بريطانيا.
وقالت ال�شحيفة اإن زوج مي�شا املنف�شل عنها هو األك�شندر 
جيلك�س الذي ارتاد مدر�شة )اإيتون كوليدج( اخلا�شة التي 
اأنها �شديقة مقربة من ماركل  ارتادها الأمري هاري، كما 

وق�شتا معا عطلة يف �شيف 2016.

اإجابة  اإىل  تو�شلت  ت��ل��ي��ج��راف(  دي��ل��ي  )ذا  �شحيفة  ل��ك��ن 
اأخرى. وقالت ال�شحيفة اإن فيوليت فون وي�شتنهولز، وهي 

�شديقة لهاري منذ كان مراهقا، هي من جمع بينهما.
و�شاعدت وي�شتنهولز، وهي مدير عاقات عامة ملاركة 
املو�شة )رالف لورين(، يف تنظيم يوم ترويجي للدراما 

التلفزيونية القانونية الأمريكية �شوت�س يف لندن 
يف يونيو متوز العام املا�شي، وهو امل�شل�شل الذي 

تلعب ماركل فيه اأحد اأدوار البطولة.
وم��ارك��ل )36 عاما(  ع��ام��ا(  ه���اري )33  وب����داأ 

املواعدة يف ال�شهر التايل.
زفافهما  اأن  الول  اأم�س  وخطيبته  ه��اري  واأعلن 
�شيتم يف مار�س اآذار من العام املقبل يف كني�شة �شان 

ملوك  عا�س  وند�شور حيث  قلعة  �شاحة  ج��ورج يف 
وملكات بريطانيا على مدى األف عام تقريبا.

�ضحف بريطانية تخمن هوية من جمع �الأمري هاري بخطيبته ميجان 


