
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

•• اأبوظبي-وام:

خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شهداء  ����ش���رة  اأن  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
مواكبهم  تعاقبت  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 
ع���ر ال���ت���اري���خ ���ش��ت��ظ��ل خ���ال���دة يف 
ال���وج���دان و اأو���ش��م��ة ���ش��رف وفخر 
ن��ع��ت��ز ب��ه��ا ي��ت��خ��ذه��ا الأف������راد مثال 
املجتمع  ويج�شدها  ح�شنة،  وق��دوة 
متا�شكا وتالحما، وتلتزمها الدولة 
ال�شهداء  لأب���ن���اء  وت��ك��رمي��ا  رع��اي��ة 
اأعلى  ه����ي  ف���ال�������ش���ه���ادة  واأ�����ش����ره����م 
درج�����ات الإخ����ال�����س وال���ت���ف���اين يف 
حب الوطن، والأمم العظيمة تبنى 

بالت�شحية و�شادق النتماء.
ذل��ك يف كلمة وجهها �شاحب  ج��اء 
جملة  ع��ر  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
»درع الوطن« يف ذكرى يوم ال�شهيد 

��ستباكات ذي قار تتجدد.. �ل�سرطة تن�سحب �إىل مقارها

ا�ستقالته عبد املهدي بعد دعوة من ال�سي�ستاين

ال�سرطة تطلق الر�سا�ص على رجل 
على ج�سر لندن بعد حادث طعن 

•• لندن-رويرتز:

ق����ال م�����ش��در اأم���ن���ي ل����روي����رز اإن 
النار  اأطلقت  الريطانية  ال�شرطة 
على رجل اأم�س اجلمعة بعد حادث 
بقلب  لندن  طعن يف منطقة ج�شر 

العا�شمة الريطانية.
واأظهرت لقطات فيديو و�شور على 
���ش��ي��ارات تابعة  ت��وي��ر ب�شع  م��وق��ع 
ل��ل�����ش��رط��ة وح���اف���الت ع��ل��ى اجل�شر 
وحافلة متوقفة ت�شغل عدة حارات.

 14 واأظ��ه��ر مقطع ف��ي��دي��و م��دت��ه 
من  ت�شويره  مت  توير  على  ثانية 
الآخر  اجل��ان��ب  على  مرتفع  موقع 
م���ن ال�������ش���ارع م���ا ب����دا اأن���ه���م ثالثة 
ال�����ش��رط��ة يراجعون  ���ش��ب��اط  م��ن 
م��ب��ت��ع��دي��ن ع����ن رج�����ل راق������د على 

الر�شيف.
ي�شوبان  ال�شباط  من  اثنان  وك��ان 
ب��ن��دق��ي��ت��ي��ه��م��ا ن��ح��و ال���رج���ل ال���ذي 
ميكن مالحظة اأنه يتحرك ببطء. 
ومل يت�شن لرويرز التحقق ب�شكل 

م�شتقل من اللقطات.

اأمام  ال��ت��وايل  على  الثاين  لليوم 
مبنى �شريبة القيمة امل�شافة يف 
املداخل الثالثة  بروت، واأقفلوا 

للمبنى ملنع دخول املوظفني.
املحتجني  ع�شرات  جتمع  كذلك 
اأم�����������ام امل���������ش����رف امل������رك������زي يف 
على  احتجاجا  اجلمعة،  احلمرا، 
اعتمدها  التي  املالية  ال�شيا�شات 

امل�شرف.
التهرب  اأن  امل��ح��ت��ج��ون  وي��ع��ت��ر 
ق���د حرم  ل��ب��ن��ان  ال�����ش��ري��ب��ي يف 
ماليني  م����ن  ال�����دول�����ة  خ���زي���ن���ة 

الدولرات.
مي�شال  اللبناين  الرئي�س  وك��ان 
مع  بعبدة  ق�شر  يف  اجتمع  ع��ون 
اإ�شافة  ل��ب��ن��ان،  م�����ش��رف  ح��ك��ام 
ملناق�شة  امل�شرفية  الهيئات  اىل 
فيما  الق���ت�������ش���ادي���ة،  الأو������ش�����اع 
ا�شتمرت الإ�شرابات والتظاهرات 

يف العديد من املدن اللبنانية.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

جنديا  ع�����ش��ر  ث���الث���ة  م��ق��ت��ل  اإن 
ب����رخ����ان  ع���م���ل���ي���ة  ف���رن�������ش���ي���ا يف 
ت�شادم  ح�������ادث  ب���ع���د  م������ايل  يف 
يثر  م���روح���ي���ت���ني،  ط����ائ����رت����ني 
اإىل  فرن�شا  حاجة  م��دى  م�شاألة 
م��ث��ل ه����ذا ال���ت���دخ���ل، ع��ل��ى غرار 
املتمردة  ف��رن�����ش��ا  ح���رك���ة  ن�����واب 
ال���ذي���ن، ب��ع��د الإع�����الن ع��ن هذه 
بالن�شبة  احل�������ش���ي���ل���ة-الأث���ق���ل 
 36 من�������ذ  الفرن�ش�����ي  للجي�س 
ع��اًم��ا وت��ف��ج��ر دراك����ر يف لبنان 
ا  �شخ�شً  58 اأرواح  ك��ل��ف  ال����ذي 
»ل��ف��ت��ح نقا�س  -دع�����وا احل��ك��وم��ة 
ل��ل��ن��ظ��ر يف �شبل  ج���اد وع���ق���الين 

اخلروج«.
مت اإطالق هذا اجلهاز الع�شكري  •• بريوت-وكاالت

اأق����دم حم��ت��ج��ون اأم�����س اجلمعة 
طريق  ق���ط���ع  ع���ل���ى  ل���ب���ن���ان  يف 
كورني�س  حم���ل���ة  “يف  رئ��ي�����ش��ي 
يف  الربر”  ب���اجت���اه  امل����زرع����ة 
للتحركات  ا�شتمرار  يف  ب��روت، 
انطلقت  ال��ت��ي  والح���ت���ج���اج���ات 
�شد  البالد  يف  اأكتوبر   17 منذ 
الطبقة ال�شيا�شية احلاكمة التي 

يتهمها املتظاهرون بالف�شاد.
ب����روت عدة  ���ش��ه��دت  ذل����ك،  اإىل 
اعت�شامات اجلمعة، حيث جتمع 
عدد من املتظاهرين اأمام مبنى 
“ال�شريبة امل�شافة” يف منطقة 
من  املوظفني  مانعني  العدلية، 
الدخول، ومتهمني تلك املوؤ�ش�شة 

باأنها بوؤرة للف�شاد.
اآخرون  حمتجون  اعت�شم  كما 
منطقة  يف  لبنان  م�شرف  اأم���ام 

•• بغداد-وكاالت

العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
ا�شتقالته  امل����ه����دي  ع���ب���د  ع������ادل 
اآية  اأن دع���ا  ب��ع��د  اأم�����س اجل��م��ع��ة 
ال�شي�شتاين  ع��ل��ي  ال��ع��ظ��م��ى  اهلل 
اإع���ادة النظر  ن��واب ال��رمل��ان اإىل 
تهتز  حل��ك��وم��ة  م�����ش��ان��دت��ه��م  يف 
ف���وق ب��رك��ان ال���ش��ط��راب��ات منذ 

اأ�شابيع.
املهدي  عبد  بتوقيع  ب��ي��ان  وق���ال 
�شيقدم  اإن��������ه  اجل���م���ع���ة  اأم�����������س 
يت�شنى  للرملان بحيث  ا�شتقالته 
جديدة  حكومة  اخ��ت��ي��ار  ل��ل��ن��واب 
ج���اء  ق���������راره  اأن  اإىل  م�������ش���را 
القيادة  لتغير  لدعوة  ا�شتجابة 
وهو  ال�شي�شتاين  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي 
ل�شيعة  العليا  الدينية  املرجعية 

العراق .
متى  ال������ب������ي������ان  ي�����و������ش�����ح  ومل 
يعقد  اأن  املقرر  �شي�شتقيل؟ ومن 
الرملان جل�شة طارئة يوم الأحد 

ملناق�شة الأزمة.
ويف ب��ي��ان ال���ش��ت��ق��ال��ة، ق���ال عبد 
كبر  بحر�س  »ا�شتمعت  املهدي: 
الدينية  امل��رج��ع��ي��ة  خ��ط��ب��ة  اإىل 
الدعوة  لهذه  وا�شتجابة  العليا. 
لإجنازها  وت�����ش��ري��ع��ا  وت�����ش��ه��ي��ال 

ما اأفادت م�شادر طبية لرويرز 
على  حم���ت���ج���ني   3 م���ق���ت���ل  اإىل 
املواجهات  9 يف  واإ���ش��اب��ة  الأق���ل، 
مبنى  من  بالقرب  اندلعت  التي 

قيادة �شرطة ذي قار. 
كما اأ�شارت م�شادر »العربية« اإىل 
مقر  ح��ا���ش��روا  م��ت��ظ��اه��ري��ن  اأن 
ال�����ش��رط��ة، واأح���رق���وا اأج����زاء من 
تقاطع  ع��ن��د  الأول  ال��ف��وج  م��ق��ر 
النا�شرية،  غ��رب��ي  امل��ن�����ش��وري��ة 
بعد  لل�شرطة  �شيارتني  واأحرقوا 

�شيطرتهم على 5 اآليات.
وكان العراق �شهد م�شاء اخلمي�س 
�شيما  ل  دامياً  يوماً  الأول  اأم�س 
يف حمافظات اجلنوب على وجه 
اخل�����ش��و���س، ح��ي��ث ق��ت��ل حوايل 
مواجهات  خالل  متظاهراً   47
ب����ني امل��ح��ت��ج��ني وق�������وات الأم�����ن 
الأكرث  العراقية، يف يوم هو من 
امل�شتمرة  ال��ت��ظ��اه��رات  يف  دم��وي��ة 

منذ �شهرين.
وفتح الق�شاء حتقيقا يف اأحداث 
واأو������ش�����ح  ق��������ار.  ذي  حم���اف���ظ���ة 
جمل�س الق�شاء الأعلى، اجلمعة 
اأن������ه ���ش��ك��ل ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
خالل  املتظاهرين  قتل  عمليات 
ما  بح�شب  امل��ا���ش��ي��ني،  ال��ي��وم��ني 

اأفاد التلفزيون العراقي. 

عام 2014 حتت ا�شم »�شرفال« 
ال�شابق  ال����رئ����ي���������س  ق����ب����ل  م�����ن 
ف��ران�����ش��وا ه��ولن��د، وي��ه��دف هذا 
مواجهة  اإىل  الع�شكري  اجل��ه��از 

احلمرا يف العا�شمة، هاتفني �شد 
حلاكم  القت�شادية  ال�شيا�شات 
�شالمة،  ري��ا���س  لبنان  م�شرف 
متهمينه باأنه وراء تردي الو�شع 
املعي�شي والقت�شادي يف البالد.

هتف بع�س املحتجني اأي�شاً �شد 
بحماية  مطالبني  العن�شرية، 

الذي ي�شادف 30 نوفمر من كل 
عام

ال�شمو  ق����ال ���ش��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
باأدائها  اأك���دت  امل�شلحة  قواتنا  اإن 
اأن عزم  ���ش��ه��دائ��ه��ا  ال��ك��ف��وء ودم����اء 
يتقنون  وك��م��ا  ق���وي  الإم���ارات���ي���ني 
ال��ت��ن��م��ي��ة وحتقيق  ال��ب��ن��اء و���ش��ن��ع 
فاإنهم  الأم������ن  وت��وط��ي��د  ال��ت��ق��دم 
اإذا دع���ا ال��داع��ي ي��ل��ب��ون ال��ن��داء .. 
اإليه  وي�����ش��ع��ون  لل�شلم  ي��ج��ن��ح��ون 
احلروب  اأه���وال  يهابون  ل  لكنهم 
ول يرددون يف مواجهة الأخطار 
املعارك  وي���خ���و����ش���ون  ي��ت��ق��دم��ون 
ب��اق��ت��دار، وي��ح��ب��ط��ون ال�����ش��رور يف 
مهدها وي�شاركون يف حترير عدن 
املندب،  وب��اب  وم���اأرب  وح�شرموت 

ت��ق��دم اجل��م��اع��ات الإره���اب���ي���ة يف 
املنطقة منذ خم�س �شنوات، وقد 

مت انتقادها بانتظام.
)التفا�شيل �س15(

حقوق الالجئني.
لبنانيون  حمتجون  ون��ف��ذ  ه��ذا 
اأمام  اجلمعة،  اأم�����س  اعت�شاما، 
القيمة  ع��ل��ى  ال�����ش��ري��ب��ة  م��ب��ن��ى 
امل�شافة يف العدلية يف العا�شمة 

بروت.
اعت�شاما  امل��ح��ت��ج��ون  ووا����ش���ل 

وا�شتقرار  اأم���ن  يف  ال��وط��ن  يعي�س 
على  كبرة  م�شوؤولية  ي�شع  وه��ذا 
كل اأبناء الإمارات للعمل على اإبقاء 
بدمائهم  دافعوا عنها  التي  الراية 
للتقدم  وع���ن���وان���ا  ك���رمي���ة  ع���زي���زة 
الأ�شا�شية  الر�شالة  والريادة وهذه 

التي ينطوي عليها يوم ال�شهيد.
وقال �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة 
 30 ي��واف��ق  ال���ذي  ال�شهيد«  »ي���وم 
ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع���ام - : �شنظل 
التي �شحى  واملبادئ  للقيم  اأوفياء 
����ش���ه���داوؤن���ا م����ن اأج���ل���ه���ا وق���دم���وا 
دف��اع��ا عنها لأن��ه��ا قيم  اأرواح���ه���م 
الأ�شيلة  وم���ب���ادئ���ه���ا  الإم�����������ارات 

الرا�شخة منذ القدم.
دولة  �شهداء  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
اأرواحهم  فا�شت  ال��ذي��ن  الإم����ارات 
يف �شاحات احلق والواجب الوطني 
ه�����م جت�������ش���ي���د لل������ت������زام ال����دول����ة 

الأ�شقاء  دع����م  يف  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه��ا 
وم�شاندتهم والوقوف اىل جانبهم، 
ال�شتقرار  يف  حقهم  ع��ن  وال��دف��اع 
اأنهم  موؤكدا   .. والتقدم  والتنمية 
ع������روا ع����ن امل����وق����ف الإم�����ارات�����ي 

الثابت منذ عهد املغفور له ال�شيخ 
»طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اإىل جانب  ال��وق��وف  ث���راه« يف  اهلل 
والبغي  الظلم  �شد  والعدل  احل��ق 

والعدوان.  )التفا�شيل �س2(

اإىل جمل�س  �شاأرفع  وقت،  باأ�شرع 
الر�شمي  ال��ك��ت��اب  امل��وق��ر  ال��ن��واب 
رئا�شة  م���ن  ال���ش��ت��ق��ال��ة  ب��ط��ل��ب 

احلكومة احلالية«.
واأ�شار عبد املهدي، يف بيانه، اإىل 
اأنه »�شبق واأن طرحت هذا اخليار 
املذكرات  ويف  علنا  )ال�شتقالة( 
م�شلحة  يحقق  ومب��ا  الر�شمية، 

ال�شعب والبالد«.
ال�شي�شتاين،  ك��ل��م��ة  وُف���������ش����رت 
ال��ت��ي ج����اءت ع��ل��ى ل�����ش��ان ممثله 

نقلها  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ة  خ��ط��ب��ة  يف 
التلفزيون على الهواء، على اأنها 
اإيعاز للرملانيني بال�شعي لتغير 
احلكومة، مع ات�شاع دوامة العنف 

يف البالد.
قار  ذي  �شرطة  قائد  واأعلن  هذا 
اأم�س اجلمعة، �شحب  العراق،  يف 
الفرق الأمنية اإىل مقارها ومنع 
اإط������الق ال���ر����ش���ا����س احل����ي بعد 

اتفاق مع الع�شائر.
ك��م��ا اأع���ل���ن ق��ائ��د ال�����ش��رط��ة باأن 

التفاق مع الع�شائر يق�شي بوقف 
املتظاهرين  ب���ني  ال���ش��ت��ب��اك��ات 

وقوات الأمن يف النا�شرية.
»العربية«  م��را���ش��ل  اأف�����اد  ف��ي��م��ا 
بوقوع ا�شتباكات بني متظاهرين 
اأم��ام قيادة �شرطة  اأمنية  وق��وات 
ذي قار اأم�س اجلمعة. واأ�شاف اأن 
الر�شا�س  اأطلقت  ال�شغب  ق��وات 
اأم��ام مقر مديرية �شرطة  احلي 

ذي قار، لتفريق املحتجني.
ال�شتباكات، بح�شب  واأدى جتدد 

الأعلى للقوات امل�شلحة اأن �شهداءنا 
���ش��ح��وا ب����اأرواح����ه����م م���ن اأج�����ل اأن 

وي�شت�شهدون.
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 

�ستغادر  بريطانيا  جون�سون: 
الحتاد الأوروبي بحلول 31 يناير 

•• لندن-وكاالت:

الريطاين  ال����وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
بوري�س جون�شون، اأم�س، اأن بالده 
الأوروب���ي بحلول  �شتغادر الحت��اد 
31 يناير القادم على اأبعد تقدير، 
باأغلبية  املحافظني  ح��زب  ف��از  اإذا 
التي جت��ري خالل  النتخابات  يف 

اأ�شبوعني.
)اإل. مل���ح���ط���ة  ج���ون�������ش���ون  وق�������ال 
من  متكنا  اإذا  الإذاع��ي��ة:  بي.�شي( 
عاملة  اأغ���ل���ب���ي���ة  ع���ل���ى  احل�������ش���ول 
ف�����ش��وف ن�����ش��ل »ل��ن��ق��ط��ة اخل����روج« 

يوم 31 يناير على اأبعد تقدير«.

ثالثة �سهداء بغزة وجرحى يف تظاهرات بال�سفة
•• غزة-وكاالت

ا�شت�شهد �شباح اأم�س اجلمعة، فل�شطينيني متاأثرين بجراحهما، واأعلنت 
بجراحه  متاأثراً  حامد،  العبد  ثائر  املقاوم  ا�شت�شهاد  عن  ال�شحة  وزارة 
التي اأ�شيب بها اأم�س جراء النفجار العر�شي الذي وقع ظهر اأول اأم�س 

اخلمي�س، يف بيت لهيا �شمال غزة.
رائد  ا�شت�شهاد  اأم�����س  اأول  ���ش��ب��اح   م��ن  وق���ت لح���ق  ال�����وزارة يف  واأف�����ادت 
ق�شف  خالل  بها  اأ�شيب  التي  بجراحه  متاأثراً  عاما(   30  ( ال�شر�شاوي 
قوات الحتالل دراجة نارية يف الت�شعيد الأخر على قطاع غزة يف ال� 13 

ت�شرين الثاين- نوفمر.
هذا واأعلنت وزارة ال�شحة يف قطاع غزة، اأم�س اجلمعة، ا�شت�شهاد ال�شاب 
�شرق  الأ�شطل )16 عاًما(، بر�شا�س جنود الحتالل  فهد حممد وليد 
خان يون�س. وقالت ال�شحة اإن ال�شاب الأ�شطل اأ�شيب بر�شا�شة يف بطنه.
الأوروب����ي م��ن �شرق خان  اإ���ش��اب��ات و�شلت م�شت�شفى غ��زة  ث��الث  وك��ان��ت 

يون�س، بعد اإطالق الحتالل النار جتاه جمموعة من ال�شبان.

مواقــيت ال�صالة
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�شيارة تابعة لقوات المن حترق خالل ال�شتباكات يف مدينة النا�شرية  )رويرز(

اخل�شائر يف الرواح ل ترر الن�شحاب

الرئي�س اللبناين خالل اجتماعه مع حمافظ امل�شرف املركزي وامل�شوؤولني املاليني

خروقات احلوثي حمور اجتماع حكومة اليمن والبعثة الأممية

تقوم باري�س من خاللها بثالث مهام:

عملية برخان: فرن�سا، والن�سحاب امل�ستحيل!

حر�ك لبنان م�ستمر.. وزحمة خانقة على حمطات �لبنزين

تظاهرة اأمام امل�سرف املركزي احتجاجا على �سيا�ساته 

•• اليمن-وكاالت:

جلنة  يف  ال�شرعية،  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ف��ري��ق  ناق�س 
الأممية  البعثة  رئي�س  م��ع  الن��ت�����ش��ار،  اإع����ادة  تن�شيق 
اجلرنال الهندي، اأباهيجيت غوها، الت�شعيد اخلطر 

مليلي�شيات احلوثي وخروقاتها املتكررة للهدنة.
بيان  يف  امل�شركة  ل��ل��ق��وات  الع�شكري  الإع����الم  وذك���ر 
عدن،  املوؤقتة  العا�شمة  يف  عقد  ال��ذي  الج��ت��م��اع،  اأن 
تناول الت�شعيد اخلطر من قبل امليلي�شيات احلوثية 
الفريق  امل�شر مقر  بالطران  اأي��ام  قبل  وا�شتهدافها 
اأطباء بال حدود، وكذلك  احلكومي وقبله م�شت�شفى 
ال�شواريخ  م��ن  بعدد  املخا  مدينة  ق�شف  حماولتها 
البالي�شتية والطران امل�شر، قبل اأن تتمكن الدفاعات 
اعرا�شها  من  امل�شركة  وال��ق��وات  للتحالف  اجلوية 

وتفجرها يف اجلو.

كما وقف الجتماع اأمام خروقات امليلي�شيات احلوثية 
التهدئة  اآل��ي��ة  تفعيل  م��ن��ذ  احل���دي���دة  م��دي��ن��ة  داخ����ل 

وتثبيت نقاط املراقبة.
���ش��رورة فتح  ناق�س  ف���اإن الج��ت��م��اع  ال��ب��ي��ان،  وبح�شب 
عليه  املتفق  النت�شار  اإع��ادة  وتنفيذ  الإن�شانية  املعابر 
اأي  جتنب  مع  النت�شار  اإع���ادة  تن�شيق  جلنة  باإ�شراف 
اإعادة  م��ن  الأوىل  املرحلة  اأن  مو�شحا  اأح����ادي،  عمل 
من  احلوثية  امليلي�شيات  ان�شحاب  تت�شمن  النت�شار 

موانئ ومدينة احلديدة.
النت�شار  اإع�����ادة  اأن جل��ن��ة  اأو���ش��ح��ت  م�����ش��ادر  وك��ان��ت 
الأممية، برئا�شة اجلرنال غوها، اأقرت عقد الجتماع 
ب�شبب ق�شف  الفريق احلكومي يف عدن،  الثنائي مع 
لإع���ادة  احل��ك��وم��ي  ال��ف��ري��ق  مل��ق��ر  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
البالي�شتية  ب��ال�����ش��واري��خ  امل��خ��ا  م��دي��ن��ة  يف  الن��ت�����ش��ار 

والطائرات امل�شرة.

بيدر�سون: انتهاء حمادثات
 »د�ستور �سوريا« دون توافق 

•• عوا�شم-وكاالت:

بالتفاو�س  ال�شورية اخلا�شة  املحادثات  الثانية من  اأم�س اجلمعة، اجلولة  انتهت 
ب�شاأن الد�شتور ال�شوري اجلديد، من دون توافق على جدول الأعمال.

جولة  اإن  اجلمعة،  بيدر�شون،  غر  ل�شوريا  اخلا�س  املتحدة  الأمم  مبعوث  وق��ال 
دون  انتهت  اأ�شبوعا،  ا�شتمرت  التي  ال�����ش��وري،  الد�شتور  ب�شاأن  الثانية  امل��ح��ادث��ات 

اجتماع جمموعة من 45 مبعوثا، واملعنية بالتفاو�س.
واأو�شح الدبلوما�شي الرنويجي، يف ت�شريحات �شحفية، اأن رئي�شي وفدي احلكومة 

ال�شورية واملعار�شة مل يتفقا على جدول اأعمال ملحادثات الد�شتور.
واأ�شاف مبعوث الأمم املتحدة اخلا�س ل�شوريا: »نحاول التو�شل اإىل توافق، لكن 

كما قلت مل يحدث ذلك بعد«، بح�شب ما ذكرت وكالة »رويرز«.
ي�شار اإىل اأن اللجنة الد�شتورية، املقرحة للخروج من الأزمة يف �شوريا، تتكون من 

ممثلني عن احلكومة واملعار�شة واملجتمع املدين بواقع 50 �شخ�شا لكل طرف.
النزاع  �شيا�شي، ينهي  والتو�شل حلل  الد�شتور،  اإىل مراجعة  اللجنة  وتهدف هذه 

امل�شتمر يف �شوريا منذ اأكرث من 8 اأعوام.

�ص 05

�ص 11

�ص 17

اأطفال ال�شارقة يحتفون
 بذكرى يوم ال�شهيد

اأخبار الإمارات

على ح�شاب دافعي ال�رضائب.. كلفة رحالت 
ترامب للعب الغولف 115 مليون دولر ...!

عربي ودويل

فر�شان الإمارات يتفوقون 
 يف البطولة الدولية بالعني

الفجر الريا�شي
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�الإمار�ت حتيي »يوم �ل�سهيد« �أيقونة �النتماء و�لوالء و�لوطنية

رئي�ص الدولة : �سرية �سهداء الوطن �ستظل خالدة يف الوجدان و اأو�سمة �سرف وفخر نعتز بها
حممد بن ر��سد: نحيي �أهل �لت�سحية و�لفد�ء عنو�ن �لرجولة و�ل�سرف �سباط وجنود قو�تنا �مل�سلحة
حممد بن ز�يد : �سنظل �أوفيـاء للقيم و�ملبادئ �لتي �سحى �سـهد�وؤنا من �أجلها
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اأخبـار الإمـارات

�لتحية تقدير� الأبنائنا �لبو��سل، جنود و�سباط وقادة قو�تنا �مل�سلحة، �ل�ساهرين حماية للوطن

رئي�ص الدولة : �سرية �سهداء الوطن �ستظل خالدة يف الوجدان 
و اأو�سمة �سرف وفخر نعتز بها

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأكد �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
�شهداء  ����ش���رة  اأن  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
مواكبهم  تعاقبت  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 
ع���ر ال���ت���اري���خ ���ش��ت��ظ��ل خ���ال���دة يف 
اأو���ش��م��ة �شرف وفخر  و  ال��وج��دان 
مثال  الأف�����راد  يتخذها  ب��ه��ا  نعتز 
وقدوة ح�شنة، ويج�شدها املجتمع 

ن��وف��م��ر م���ن ك���ل ع����ام ف��ي��م��ا يلي 
املجيد،  ال���ي���وم  ه����ذا  يف   : ن�����ش��ه��ا 
البذل  ق��ي��م  ف��ي��ه م��ن  ال���ذي نعلي 
اأ�شمى  نرفع  والت�شحية،  والفداء 
لكوكبة  والإج���الل  التقدير  اآي��ات 
ال���ذي���ن بذلوا  الأب������رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
للواجب  اأداء  والأرواح،  ال���دم���اء 
للمظلوم،  ون���������ش����رة  امل����ق����د�����س، 
لدولة  و�شونا  احل��ق،  عن  ودفاعا 
اآباوؤنا على  اأ�ش�شها  التي  الإم��ارات 

اأعلى درجات الإخال�س والتفاين 
العظيمة  والأمم  الوطن،  حب  يف 
تبنى بالت�شحية و�شادق النتماء. 
يف هذا اليوم املبارك، نرفع التحية 
جنود  البوا�شل،  لأبنائنا  تقديرا 
امل�شلحة،  ق��وات��ن��ا  وق���ادة  و���ش��ب��اط 
للوطن،  ح���م���اي���ة  ال�������ش���اه���ري���ن 
يف  لأبنائنا  والتحية  عنه،  ودفاعا 
ك��ل م��واق��ع ال��ع��م��ل داخ���ل الدولة 
يتغمد  اأن  اهلل  ن��دع��و  وخ��ارج��ه��ا. 

وتلتزمها  وت����الح����م����ا،  مت��ا���ش��ك��ا 
لأبناء  وت��ك��رمي��ا  رع���اي���ة  ال���دول���ة 
هي  فال�شهادة  واأ�شرهم  ال�شهداء 
اأعلى درجات الإخال�س والتفاين 
العظيمة  والأمم  الوطن،  حب  يف 
تبنى بالت�شحية و�شادق النتماء. 
جاء ذلك يف كلمة وجهها �شاحب 
ال�������ش���م���و رئ����ي���������س ال������دول������ة عر 
ذكرى  يف  الوطن"  "درع  جم��ل��ة 
 30 ي�����ش��ادف  ال���ذي  ال�شهيد  ي��وم 

والنتماء  وال���ف���داء  ال��ع��ط��اء  ق��ي��م 
�شتظل �شرة  وال�شجاعة.  والولء 
ال��ذي��ن تعاقبت  ال���وط���ن،  ���ش��ه��داء 
يف  خالدة  التاريخ،  عر  مواكبهم 
واأو���ش��م��ة �شرف وفخر  ال��وج��دان، 
مثال  الأف����راد  يتخذها  بها،  نعتز 
وقدوة ح�شنة، ويج�شدها املجتمع 
وتلتزمها  وت����الح����م����ا،  مت��ا���ش��ك��ا 
لأبناء  وت��ك��رمي��ا  رع���اي���ة  ال���دول���ة 
هي  فال�شهادة  واأ�شرهم؛  ال�شهداء 

ي�شكنهم  واأن  برحمته،  �شهداءنا 
الفردو�س الأعلى، فقد �شدقوا ما 
عاهدوا اهلل و الوطن عليه ون�شاأل 
اأبناءهم  ي��ج��زي  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل 
اأف�������ش���ل اجل��������زاء على  وذوي�����ه�����م 
جاأ�شهم،  ورب��اط��ة  يقينهم،  ح�شن 
اجلميل،  و���ش��ره��م  ووط��ن��ي��ت��ه��م، 
واأن  ب��الدن��ا،  يحفظ  اأن  ون��دع��وه 
ي���دمي ع��ل��ى دول��ت��ن��ا ن��ع��م��ة الأم���ن 

والأمان .

�كد �أن �سيادة و�أمن و��ستقر�ر وعزة �الإمار�ت، و�سالمة ورفاه �الإمار�تيني هي �أولوية �الأولويات

حممد بن را�سد : يف يوم ال�سهيد نحيي اأهل الت�سحية والفداء عنوان الرجولة وال�سرف �سباط وجنود قواتنا امل�سلحة
�الإمار�ت دولة ح�سينة باأ�سرتها �لكبرية �ملجتمعة على قلب و�حد، و�لن�سيج �الجتماعي �الإمار�تي متني وع�سي على �الخرت�ق

�أكد �أنهم �سحو� باأرو�حهم من �أجل �أن يعي�س �لوطن يف �أمن و��ستقر�ر 

حممد بن زايد : �سنظل اأوفياء للقيم واملبادئ التي �سحى �سهداوؤنا من اأجلها
كل �سهيد من �سهد�ء �لوطن هو �أيقونة لالنتماء و�لوالء و�لوطنية، وق�سة ت�سحية وبطولة متنحنا �الأمل يف غد �أف�سل
حتية تقدير و�عتز�ز �إىل قو�تنا �مل�سلحة �لبا�سلة، رمز �لوطنية �ل�سادقة، وحامية حيا�س �لوطن وح�سنه �حل�سني

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال 
باأدائها  اأك��دت  امل�شلحة  اإن قواتنا  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل  رئي�س جمل�س 
اأن عزم الإماراتيني قوي وكما يتقنون البناء و�شنع  الكفوء ودماء �شهدائها 
التنمية وحتقيق التقدم وتوطيد الأمن فاإنهم اإذا دعا الداعي يلبون النداء .. 
يجنحون لل�شلم وي�شعون اإليه لكنهم ل يهابون اأهوال احلروب ول يرددون 
ب��اق��ت��دار، ويحبطون  امل��ع��ارك  وي��خ��و���ش��ون  يتقدمون  الأخ��ط��ار  م��واج��ه��ة  يف 
ال�شرور يف مهدها وي�شاركون يف حترير عدن وح�شرموت وماأرب وباب املندب، 
الوطن"  "درع  جملة  ع��ر  �شموه  وجهها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء  وي�شت�شهدون. 
اأيها   .. الرحيم  الرحمن  ب�شم اهلل   : يلي ن�شها  ال�شهيد، فيما  يوم  ذك��رى  يف 
على  وال�شالم  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�شالم  والإماراتيات  الإماراتيون 
�شهدائنا الأبرار وعلى اأ�شرهم الكرمية و ال�شالم على كل يد ت�شيف لبنة يف 
�شرح وطننا، وكل عقل يجتهد يف اإعالء �شاأنه، وكل جهد يبذل لرفعته وتعزيز 

قوته ومناعته ومكانته.
حول  وتلتفون  ب�شهدائنا  اليوم  حتتفون  واأن��ت��م  وطني  وبنات  اأب��ن��اء  اأحييكم 

ذويهم وجتددون العهد بحفظ دمائهم ومتثل مناقبهم.
وال�شهامة  الرجولة  وعنوان  والفداء،  والت�شحية  الوفاء  اأه��ل  معكم  واأحيي 
الإمارات  �شرفوا  ال��ذي��ن  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا  وج��ن��ود  �شباط  وال�����ش��رف، 
اأبرموا بق�شم اجلندية ميثاقا  ورفعوا راأ�س الإماراتيني والإماراتيات .. لقد 
ونعم  للق�شم،  الأوفياء  نعم  وكانوا  وال�شعب،  القيادة  مع  وعهدا  الوطن،  مع 

احلافظني للعهد.
اأبناء واأحفاد رمز دولتنا وموؤ�ش�س نه�شتنا ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه،  اإنهم 
وهم الأمناء على روؤيته باأن " جي�س الإمارات هو درعها الواقي للحفاظ على 
مل�شاعدة  اأي�شا  وهو  البلد،  ث��روة  وحماية  الأرواح  و�شيانة  الوطني  الرا�س 

الأ�شقاء اإذا احتاجوا ".

على الخراق، واأن عرى التحام �شعبنا بقيادته وثيقة وتزداد وثوقا كل يوم.
لقد اأكدت قواتنا امل�شلحة باأدائها الكفوء، ودماء �شهدائها اأن عزم الإماراتيني 
الأمن،  وتوطيد  التقدم  وحتقيق  التنمية  و�شنع  البناء  يتقنون  وكما  ق��وي، 
اإليه، لكنهم  لل�شلم وي�شعون  النداء.. يجنحون  يلبون  الداعي  اإذا دعا  فاأنهم 
يتقدمون  الأخ��ط��ار.  ي���رددون يف مواجهة  ول  احل���روب،  اأه���وال  يهابون  ل 
يف  وي�شاركون  مهدها،  يف  ال�شرور  ويحبطون  ب��اق��ت��دار،  امل��ع��ارك  ويخو�شون 

حترير عدن وح�شرموت وماأرب وباب املندب، وي�شت�شهدون.
اآباء  و  التاأ�شي�س  اآب��اء  اأن ثمرات غر�س  اأك��دوا  الذين  الأب��رار  ل�شهدائنا  املجد 
التمكني نا�شجة يف كل املجالت املدنية والع�شكرية، ومعطاءة يف كل مواقع 
اأداء  على  وحر�شه  واج��ت��ه��اده  ج��ده  يف  الإم��ارات��ي  الن�شان  يج�شدها  العمل، 
واجباته على اأكمل وجه، وا�شطفافه خلف قيادته م�شتلهما روؤاها وطموحاتها، 
ومعتزا باإجنازاتها وت�شخرها كل طاقاتها واإمكانياتها لتمكنيه من حتقيق 

ذاته والإ�شهام يف بناء وطنه و�شنع م�شتقبله.
الإميانية  بالنفحات  العابق  املبارك  اليوم  هذا  يف  واملواطنات  املواطنون  اأيها 
ال�شمو  �شاحب  لأخ��ي  والعرفان  ال�شكر  جندد  الوطنية،  بامل�شاعر  والفيا�س 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولتنا حفظه اهلل على قراره بتخ�شي�س 
الثالثني من نوفمر كل عام يوما وطنيا نحتفي فيه ب�شهدائنا .. فقد اأبرز 
قرار �شموه هذا مكانة ال�شهداء يف عقديتنا وثقافتنا، وعمق يف نفو�س اأبنائنا 

وبناتنا املعاين ال�شامية لل�شهادة والعطاء واإنكار الذات.
وال�شكر مو�شول لأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الكبر  الأخ  و  الأب  فهو  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأ�شر  ب��اإن�����ش��اء مكتب ���ش��وؤون  اأم���ا م��ب��ادرة �شموه  وال��ق��ائ��د ل��رف��اق��ه يف ال�����ش��الح 
ال�شهداء يف ديوانه ومتابعته املبا�شرة لعمله فقد كفلت رعاية موؤ�ش�شية كرمية 

لأ�شر ال�شهداء و�شمنت م�شتقبال م�شرقا لأبنائهم.
كما اأتوجه بال�شكر اإىل اإخواين اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
وقاعات  بت�شمية مدار�س  ذكراهم  لل�شهداء وتخليد  تكرميهم  الإم��ارات على 

ون�شاطرهم  اأي��دي��ه��م،  على  لن�شد  ال�شهداء  ذوي  اإىل  جميعا  ال��ي��وم  ونتوجه 
م�شاعر فقدان اأحبتهم، ونهنئهم على فخرهم واعتزازهم مبا قدمه اأبناوؤهم 
لوطنهم، ونبارك لهم �شالبتهم و�شرهم ور�شاهم بق�شاء اهلل، واإظهارهم 

اأ�شالة �شعبنا وطيب عرقه وعمق اإميانه و�شادق ولئه وانتمائه.
منوذجها  ال�شهداء  قدم  وقد  العليا  قيمنا  جميعا  نفو�شنا  يف  اليوم  ت�شع  واإذ 
تدعونا  نحييها  التي  املنا�شبة  ف��اإن  غاية،  ولأ���ش��رف  مهمة  اأنبل  يف  ال�شاطع 
لتجذير قيم العطاء والإخال�س والنتماء والولء واإنكار الذات يف النفو�س 
ت�شريبها  ع��ل��ى  ومثقفينا  واإع��الم��ن��ا  وم��دار���ش��ن��ا  اأ���ش��رن��ا  .. وحت���ث  وال��ع��ق��ول 
والأقوال  الأف��ع��ال  حتكم  اجتماعية  مرجعية  وتكري�شها  النا�شئة،  لأجيالنا 
ر�شالة  نق�س  اإىل  اأي�شا  تدعونا  اجلليلة  املنا�شبة  وهذه  وال�شلوك.  والقرارات 
باأن �شيادة واأمن وا�شتقرار وعزة الإم��ارات، و�شالمة  ال�شت�شهاد يف ال�شدور، 
ورفاه الإماراتيني هي اأولوية الأولويات، فحرية الأوطان واأمن املواطنني من 
اأخ��رى، ينالها  اأي��ة نعمة  امل��وىل عز وجل على عباده .. وهي مثل  اأعظم نعم 
من ي�شتحقها، ومن لديه ال�شتعداد لدفع اأكالفها .. ويف يوم ال�شهيد يتجلى 

املدى الذي ميكن اأن تبلغه هذه الأكالف.
كانوا  كابر،  من  كابرا  والإم��ارات��ي��ات،  الإماراتيني  اأن  علينا،  اهلل  ف�شل  وم��ن 
وما زالوا م�شتعدين لتحمل اأكالف احلفاظ على اأر�شهم، وحتقيق ا�شتقالل 
التنموي  منوذجهم  واج���راح  مكت�شباتها،  و�شيانة  دولتهم  وب��ن��اء  وطنهم، 
الناجح واملتفرد. وها هم اأبطال قواتنا امل�شلحة، ومعهم كل اأجهزة وموؤ�ش�شات 
اأك���الف مواجهة  اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم�����ارات، يتحملون  الأم���ن و احل��م��اي��ة وك��ل 
الأخطار املحدقة بوطننا واأ�شقائنا واأمتنا، وينجحون يف احتوائها ومينعون 

متددها، ويحولون دون حتقيق اأهداف م�شادرها.
عنا�شر  الذاتية  قوتنا  اإىل  ي�شيف  ل��الأك��الف  فتحملنا  فح�شب،  ه��ذا  ولي�س 
واإبالغ  والإماراتيات،  الإماراتيني  نفو�س  يف  ال�شت�شهاد  روح  باإحياء  جديدة 
الكبرة  باأ�شرتها  دول��ة ح�شينة  الإم���ارات  اأن  النية  و�شيء  واه��م ومغامر  كل 
الإم��ارات��ي متني وع�شي  الجتماعي  الن�شيج  واأن  واح��د،  قلب  املجتمعة على 

•• اأبوظبي-وام:

نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأن �شهداءنا �شحوا باأرواحهم من اأجل اأن يعي�س 
اأبناء الإمارات  اأمن وا�شتقرار وهذا ي�شع م�شوؤولية كبرة على كل  الوطن يف 
وعنوانا  كرمية  عزيزة  بدمائهم  عنها  داف��ع��وا  التي  ال��راي��ة  اإب��ق��اء  على  للعمل 

للتقدم والريادة وهذه الر�شالة الأ�شا�شية التي ينطوي عليها يوم ال�شهيد.
نوفمر   30 يوافق  الذي  "يوم ال�شهيد"  وقال �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة 
اأجلها  اأوفياء للقيم واملبادئ التي �شحى �شهداوؤنا من  من كل عام - : �شنظل 
اأرواحهم دفاعا عنها لأنها قيم الإم��ارات ومبادئها الأ�شيلة الرا�شخة  وقدموا 
منذ القدم. واأ�شار �شموه اإىل اأن �شهداء دولة الإمارات الذين فا�شت اأرواحهم 
مب�شوؤولياتها  الدولة  للتزام  جت�شيد  هم  الوطني  والواجب  احلق  �شاحات  يف 
وال��دف��اع ع��ن حقهم يف  وال��وق��وف اىل جانبهم،  الأ���ش��ق��اء وم�شاندتهم  يف دع��م 
ال�شتقرار والتنمية والتقدم .. موؤكدا اأنهم عروا عن املوقف الإماراتي الثابت 
" يف  ث��راه  " طيب اهلل  اآل نهيان  ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  منذ عهد املغفور له 

الوقوف اإىل جانب احلق والعدل �شد الظلم والبغي والعدوان.
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأر����س  اإجن���از يتحقق على  ك��ل  م��ع   : �شموه  واأ���ش��اف 
الأب��رار وبطولتهم وندعو لهم  الغالية ن�شتح�شر ت�شحيات �شهدائنا  املتحدة 
اإىل الأم��ام، ويف كل  بالرحمة واملغفرة .. لأنهم �شركاء يف كل خطوة نخطوها 
جناح يتحقق اأو حلم يتحول اإىل حقيقة. وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأي  اأي��ام املجد والفخر يف تاريخ  اأعظم  "يوم ال�شهيد" : من  امل�شلحة مبنا�شبة 
ت�شحياتهم يف  وتخلد  �شهدائها،  ذك��رى  فيه  ال��ذي حتيي  اليوم  ذل��ك  هو  اأم��ة 
�شبيل كرامة بالدهم وعزتها ومنعتها، وت�شتح�شر بطولتهم التي ل ميحوها 
الزمن اأو تطوي ذكرها الأيام؛ فلم يعرف التاريخ الإن�شاين كله اأجل ول اأ�شرف 
ذلك  لأنهم يج�شدون من خالل   .. اأوطانهم  اإىل  اأرواح��ه��م  يهبون  الذين  من 
اأنبل القيم واملبادئ والأخالق يف كل املجتمعات والثقافات والأديان واملعتقدات، 
واملواقع  املراحل  كل  الأبطال يف  الإم��ارات  �شهداء  اإن  و�شمواً.  واأكرثها جت��رداً 
والأزمان، هم م�شدر فخرنا واعتزازنا، والالآلئ التي ُتر�شع �شفحات تاريخنا، 

اأبناء الإم��ارات معاين النتماء  عزتنا ومنعتنا ومنبع القيم التي ي�شتقي منها 
والولء، واملدر�شة التي خرج منها كل �شهدائنا الأبطال وت�شربوا حب الوطن، 
لرفعوا راية الإمارات عالية يف ميادين الت�شحية والعز وال�شرف يف كل مكان 
الوالد  نتذكر  الوفاء،  بلد  والوفاء يف  العرفان  يوم   .. ال�شهيد  يوم  وزم��ان. يف 
املوؤ�ش�س املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان، طيب اهلل 
ثراه، الذي غر�س �شجرة حب الوطن يف اأر�س الإمارات الطيبة، فاأثمرت اأجياًل 
مفعمة بالنتماء وم�شتعدة لبذل اأرواحها دفاعاً عن وطنها، ومن وحي �شرته 

العطرة، يتعلم الأجيال اأعمق معاين حب الوطن والتفاين يف خدمته.
اإن �شهداء الإمارات الذين فا�شت اأرواحهم يف �شاحات احلق والواجب الوطني، 
هم جت�شيد للتزام دولة الإمارات العربية املتحدة مب�شوؤولياتها يف دعم الأ�شقاء 
وم�شاندتهم والوقوف اىل جانبهم، والدفاع عن حق �شعوب املنطقة العربية يف 
عهد  منذ  الثابت  الإماراتي  املوقف  عن  وتعبر  والتقدم،  والتنمية  ال�شتقرار 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " يف الوقوف اإىل 
للقيم  اأوف��ي��اء  و�شنظل   .. وال��ع��دوان  والبغي  الظلم  وال��ع��دل �شد  احل��ق  جانب 
عنها، لأنها  دفاعاً  اأرواحهم  اأجلها، وقدموا  �شهداوؤنا من  التي �شحى  واملبادئ 

قيم الإمارات ومبادئها الأ�شيلة الرا�شخة منذ القدم.
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اأن  العظيمة،  بت�شحياتهم  ال�شهداء،  اأكد  لقد 
مثلما هي عنوان للت�شامح والأخوة الن�شانية، وم�شدر للخر واملحبة للعامل 
باأمنها  الأم��ر  يتعلق  حينما  واحل�شم  واحل��زم  للقوة  عنوان  كذلك  فاإنها  كله، 
والنفي�س  بالغايل  عنها  ال��دف��اع  يف  يت�شابقون  اأب��ن��اءه��ا  واأن  اأ�شقائها،  اأم��ن  اأو 
وطنهم  ويخدمون  والتنمية،  والتطور  التقدم  ميادين  يف  يتناف�شون  مثلما 
اأدع��و �شباب  اليوم العظيم،  اأي ميدان بروح وّثابة واإ�شرار ل يلني. يف هذا  يف 
معانيها  وا�شتلهام  بطولتهم  وت��دب��ر  �شهدائنا  ���ش��رة  درا���ش��ة  اىل  الإم�����ارات 
ودللتها، وجعلهم قدوة لهم يف حب الوطن والدفاع عنه والجتهاد من اأجل 
رفعته وتقدمه، فلي�س اأف�شل من �شرة الذين وهبوا اأرواحهم لأوطانهم لكي 
ترابه  الدفاع عن  واأن  اأمانة عظيمة،  الوطن  اأن  وال�شباب  الن�سء  يتعلم منهم 
من  باأرواحهم  ال�شهداء  �شحى  لقد   . �شرف  يدانيه  ل  و�شرف  مقد�س  واج��ب 
على  كبرة  م�شوؤولية  ي�شع  وه��ذا  وا�شتقرار،  اأم��ن  يف  الوطن  يعي�س  اأن  اأج��ل 
ال�شهداء  عنها  داف��ع  التي  الراية  لإبقاء  والجتهاد  للعمل  الإم���ارات  اأبناء  كل 

ولوحة ال�شرف التي تتباهى بها الأجيال، واأو�شمة العز على �شدورنا، وم�شدر 
اإلهام لكل عمل وطني خمل�س من اأجل رفعة وتقدم ومنعة وطننا الغايل دولة 
الإمارات العربية املتحدة. اإن كل �شهيد من �شهداء الوطن هو اأيقونة لالنتماء 
والولء والوطنية، وق�شة ت�شحية وبطولة متنحنا الأمل يف غد اأف�شل، وجت�شد 
املعنى احلقيقي حلب الوطن والدفاع عنه. يف "يوم ال�شهيد" نقف بكل اإجالل 
وتقدير اأمام الت�شحيات العظيمة ل�شهدائنا، ونعر عن وفائنا لهم وما قدموه 
من اأجل الإمارات و�شعبها، رغم اأن ما قدموه ل ميكن اأن يوافيه حقه اأي تكرمي 
اأحياء عند ربهم، وخالدون يف ذاكرة  اأنهم  اأي احتفاء، لكن ح�شبهم  اأو يوازيه 
وطنهم بل ويف ذاكرة التاريخ الإن�شاين كله. يف هذا اليوم تتوحد امل�شاعر وتلتقي 
الوطنية يف  له، وتتج�شد وحدتنا  وال��ولء  الوطن  والعقول حول حب  القلوب 
ويعر  املتما�شكة،  ال��واح��دة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���ش��رة  معنى  ويتجلى  �شورها،  اأروع 
وهو   .. ل  وكيف  التعبر،  مظاهر  باأ�شدق  نف�شه  متوحد" عن  "البيت  �شعار 
اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى الذين كان الوطن عندهم اأغلى من كل �شيء 
اآخ��ر من  اإن جميء هذا اليوم من كل عام متبوعا بيوم  .. من حياتهم ذاتها. 
اأيامنا الوطنية اخلالدة هو اليوم الوطني يف الثاين من دي�شمر، يك�شبه دللة 
تاريخ  اخلالدين يف  اليومني  الوثيق بني  الرابط  اإىل  بالنظر  رمزية كبرة، 
الوطن، والدللت واملعاين والقيم التي يعران عنها، فقد قام احتاد الإمارات 
وا�شتمر وجنح وحقق منجزاته احل�شارية بت�شحية اأبنائه وجهودهم املخل�شة 
ووطنيتهم .. وحافظ على مكت�شباته ب�شجاعة قواته امل�شلحة وب�شالتها ودمائها، 
اأ�شيل من  ال�شهيد جزء  ال�شهيد، ويوم  امتداد ليوم  الوطني  اليوم  فاإن  ولهذا 
اليوم الوطني. يف هذا اليوم اخلالد يف تاريخ وطننا الغايل .. نقف وقفة اعتزاز 
الوطن  زرع��وا فيهم حب  الذين  وذويهم  واآبائهم  ال�شهداء  اأمهات  اأم��ام  وفخر 
واحت�شاب  بر�شا  ربها  اإىل  الطاهرة  اأرواح��ه��م  ارتقاء  وتقبلوا  اليه،  والنتماء 
للعامل  رائعة  �شورة  وقدموا  والوطنية،  ال�شر  يف  املثل  اأروع  و�شربوا  وفخر 
كله عن جمتمع الإمارات وقيمه الأ�شيلة.. ونوؤكد اأن اأمهات ال�شهداء واآباءهم 
اأقل ما  ال��دوام، وهذا  واأبناءهم �شيظلون حمل رعاية القيادة واهتمامها، على 
ميكن اأن نقدمه لهم، وفاًء لت�شحياتهم الكبرة ومواقفهم الوطنية امل�شرفة. 
ويف هذا اليوم املجيد، نوجه حتية تقدير واعتزاز اإىل قواتنا امل�شلحة البا�شلة، 
وعنوان  احل�شني،  وح�شنه  الوطن  حيا�س  وحامية  ال�شادقة،  الوطنية  رم��ز 

و�شوارع ومرافق عامة باأ�شمائهم.
الأمن  نعم  واأن يدمي علينا  و�شعبنا،  اأن يحفظ وطننا  املوىل عز وجل  اأ�شاأل 
وال�شتقرار والزده��ار واأن يجازي �شهداءنا خر اجل��زاء، واأن يوفقنا ملا فيه 

مر�شاته، واأن ي�شد اأزرنا يف خدمة ديننا وجمتمعنا واأمتنا //.

احلقيقي  املغزى  هو  وهذا  والريادة  للتقدم  وعنواناً  كرمية،  عزيزة  بدمائهم، 
يتحقق  اإجن��از  كل  مع  عليها.  ينطوي  التي  الأ�شا�شية  والر�شالة  ال�شهيد  ليوم 
على اأر�س دولة الإمارات العربية املتحدة الغالية ن�شتح�شر ت�شحيات �شهدائنا 
الأبرار وبطولتهم، وندعو لهم بالرحمة والغفران، لأنهم �شركاء يف كل خطوة 

نخطوها اإىل الأمام، ويف كل جناح يتحقق اأو حلم يتحول اإىل حقيقة.
الإم���ارات  اأهليهم خ��ر اجل���زاء، وح��ف��ظ  الأب����رار، وج���ازى  رح��م اهلل �شهداءنا 

و�شعبها واأدام عزها وبارك يف اأبنائها الأوفياء الررة .

منافذ الدولة الربية حتتفل بـ  اليوم الوطني 
•• اأبوظبي-وام:

والأربعني  الثامن  الوطني  باليوم  ال��ري��ة  ال��دول��ة  منافذ  احتفلت 
تعزيزا لقيم الولء والنتماء للوطن والقيادة الر�شيدة.

املنافذ الرية احلدودية  4 احتفالت يف  ويف هذا ال�شدد مت تنظيم 
التابعة لإمارة اأبوظبي، حيث اأقيم الأول يف منفذ الغويفات احلدودي 
مب�شاركة عدد من مدراء الإدارات وموظفي جميع اجلهات العاملة 

باملنفذ.
ح�شر الحتفال وفد رفيع امل�شتوى من منفذ البطحاء الذي يربط 
ال�شعودية  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ني 
ال�شقيقة، و�شط اأجواء احتفالية تخللها عزف الأهازيج الوطنية ومت 

يف ختامها تبادل الدروع التذكارية بني الوفد واإدارة املنفذ.
اإىل ذلك ويف بادرة تعد اأكر دليل على الأخوة ال�شادقة التي تربط 
اململكة  م��ن  القحطاين  علي  حممد  ق��ام  ال�شقيقني  ال�شعبني  ب��ني 
العربية ال�شعودية بزيارة منفذ الغويفات قادما على دراجة هوائية 
 48 ال����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  الإم���ارات���ي  ال�شعب  لتهنئة  ال��ري��ا���س  م��ن 
وم�شاعر  والعتزاز  الفخر  م�شاعر  اأجج  الحتفال، مما  وم�شاركتهم 

البهجة التي عمت القلوب.
كما مت تنظيم احتفالية يف املنافذ الرية مبدينة العني والتي تربط 
حيث  ال�شقيقة،  عمان  �شلطنة  مع  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
مزيد  منفذ  اإىل  اإ�شافة  امل�شيف،  منفذ  يف  خا�شة  احتفالية  اأقيمت 

ومنفذ خطم ال�شكلة.

جلنة القيادة العليا ب�سرطة عجمان تناق�ص املوؤ�سرات الوطنية وال�سرتاتيجية
•• عجمان-وام: 

اجتماعها  ل�شرطة عجمان خالل  الداخلية  العليا  القيادة  ناق�شت جلنة 
عام  ق��ائ��د  النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  �شعادة  برئا�شة 
�شرطة عجمان موؤ�شرات الأجندة الوطنية للربع الثالث من عام 2019، 
ومناق�شة  عر�س  اإىل  اإ�شافة  املعتمدة،  للخطة  وفقا  حتقيقها  ومتابعة 

املوؤ�شرات ال�شراتيجية و �شبل تعزيزها .
العامة  بالقيادة  التدريب  معهد  مببنى  التميز  بقاعة  الجتماع  عقد   
اأحمد احلمراين نائب  ل�شرطة عجمان بح�شور �شعادة العميد عبد اهلل 
عام  مدير  ال�شام�شي  حممد  عمر  والعميد  عجمان،  �شرطة  ع��ام  قائد 

اإدارة  م��دي��ر  ال�شامي  عبيد  علي  والعميد  امل�����ش��ان��دة،  واخل��دم��ات  امل���وارد 
ال�شراتيجية وتطوير الأداء، والعميد عبد اهلل �شيف املطرو�شي مدير 
ب�شرطة  الإدارات  وم��دراء  ال�شباط  من  وع��دد  ال�شرطية،  العمليات  عام 

عجمان .
و ا�شتعر�س �شعادة العميد علي عبيد ال�شام�شي النتائج الإيجابية ملوؤ�شرات 
اإنتاجية العاملني ملرتب �شرطة عجمان. وثمن اللواء ال�شيخ �شلطان بن 
على  حر�شهم  و  اللجنة  اأع�شاء  يبذلها  التي  اجلهود  النعيمي  اهلل  عبد 
املمار�شات  اأف�شل  توفر  اإىل  الرامية  الوطنية  اأهدافها  خطط  حتقيق 
الإدارات  كافة  م�شتوى  على  املتعاملني  مع  العالقة  وتعزيز  املوؤ�ش�شية، 

والأق�شام.
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اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك حتيي الأمهات وذوي ال�سهداء على ما قدموه من ت�سحيات كبرية يف �سبيل الدفاع عن الوطن

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد  �شمو  اأعربت 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
التنمية الأ�شرية عن تقديرها واعتزازها باأمهات وذوي ال�شهداء الذين 
قدموا الت�شحيات الغالية من اأجل الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته 
و�شيادته . وقالت �شموها - يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 
كل عام - اإن هذه الت�شحيات التي قدمها ال�شهداء هي  من  نوفمر   30
اأعظم ت�شحية يقدمها الن�شان يف حياته يف �شبيل هدف �شامي هو اإر�شاء 

اهلل والدفاع عن وطنه وحماية حدوده.
واأو�شحت �شموها اأن يوم ال�شهيد الذي اأعلنته قيادة الدولة الهدف منه 
اأبناء الوطن الذين فقدوا  ت�شليط ال�شوء على الت�شحيات التي قدمها 

للدولة  ال�شرف  �شجل  التاريخ يف  �شي�شجله  يوم  فهو  ال�شرف  �شاحات  يف 
ليتذكره الأبناء والأحفاد يف كل منا�شبة ويعرون عن اعتزازهم به يف كل 
وذويهم  واأبنائهم  ال�شهداء  لأمهات  بالرعاية  الهتمام  ويبدون  منا�شبة 

ورد اجلميل اإليهم مبا فقدوه من اأعز ما عندهم للدفاع عن الوطن .
والإخال�س  التفاين  درج��ات  اأعلى  بالنَّْف�ِس هو  اإن اجلود  �شموها  وقالت 
للوطن عطاٌء ل يقّدر بثمن، لأن بطولت �شهدائنا، ع�شكريني ومدنيني، 
�شتظل حم��ف��ورة يف ذاك���رة ال��وط��ن، وخ��ال��دة يف ال��وج��دان، واأو���ش��م��ة عزٍة 

وفخٍر يف �شدرونا.
ودعت �شمو "اأم الإمارات" ن�شاء الوطن اإىل اأن يجعلن من القيم النبيلة 
التي جت�ّشدها ال�شهادة مثاًل يف الأذهان، واأن يتخذن من ال�شهداء اأ�شوة 
ولدولتهن،  ملجتمعهن  العمل  يف  واإخ��ال���ش��اً  ل��ل��واج��ب،  تقدي�شاً  ح�شنة، 

فالأمم العظيمة تبنى بالت�شحية و�شدق النتماء.

الت�شحية  الأمثلة يف  اأروع  بدمائهم  �شجلوا  ال�شهداء  اأن  �شموها  واأك��دت 
ما ي�شعنا اأمام م�شوؤولية عظيمة، ولنكون اأكرث احتاداً وت�شامناً، واأكرث 
ال�شهداء  اأ���ش��اءه��ا  التي  الأم���ل  م�شاعَل  نحمل  واأن  واإخ��ال���ش��اً،  ال��ت��زام��اً 
لتمكني  �شهدائنا  ببطولت  فن�شر�شد  والنه�شة  البناء  طريق  ملوا�شلة 
وكتابة  والتنمية،  البناء  م�شرة  ملوا�شلة  اجلهود  ونح�شَد  دولتنا  دعائم 
اإن دولة الم��ارات بقيادة   : ال�شيخة فاطمة  . وقالت �شمو  ف�شوٍل املجد 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل" 
ال�شمو  و�شاحب  "رعاه اهلل"  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى  ال�شيخ حممد بن زايد 
للقوات امل�شلحة واخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س العلى 
حكام المارات فخورة باأبناء الوطن و�شبابه الذين كانوا القدوة والنموذج 

يف الت�شحية والفداء، ومل ي��رددوا يف تلبية نداء الوطن والواجب، بل 
وال�شرف  احل��ق  ميادين  يف  املالحم  اأروع  لي�شطروا  ال��ن��داء  ملبني  هبوا 
مر�شخني ال�شورة احلقيقية ملعدن اإبن الإمارات الأ�شيل من اأبناء باين 
اأم��ام كل  ال��دوام �شداً منيعاً  دولتنا زايد طيب اهلل ثراه الذي وقف على 
بوحدته  امل�شا�س  اأو  تهديده  اأو  العزيز  الوطن  النيل من هذا  حم��اولت 
اإبنة  اإن   : قائلة  �شموها  واختتمت   . العليا  وم�شاحله  الوطني  ون�شيجه 
المارات معطاءة بقدر الوطن املعطاء فهي اإبنته التي قدرت حقه عليها 
اأبلغ تقدير فجادت بفلذات الكبد وقدمت النف�س والنفي�س وهو اأغلى ما 
عندها للدفاع عن مكت�شبات الوطن وحدوده وهي بذلك تنال ر�شا اهلل 
ور�شا الوطن عنها وتقدم الواجب جتاهه، رحم اهلل �شهداءنا وا�شكنهم 
ي�شتحقون  الذين  وذويهم  واأبنائهم  اأمهاتهم  اإىل  وحتية  جناته  ف�شيح 

الحرام والتقدير والرعاية امل�شتمرة لهم.

حاكم عجمان : ال�سهيد هو الدرع احل�سني وال�سند الأكرب ورمز الإرادة والعزمية
•• عجمان-وام:

النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
 30 تخ�شي�س  اأن  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
لأ�شماء  تخليد  ه��و  لل�شهيد  يوما  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمر 
لت�شحياتهم  وال��ع��رف��ان  وال��وف��اء  وبطولتهم  ال�شهداء 
اأرواح  �شطرتها  لبطولت  ومتجيد  وم�شرتهم  النبيلة، 
طاهرة ونفو�س �شامية مل تتوان عن تلبية نداء الواجب 

لن�شرة الدين والوطن والإن�شانية.
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو حاكم عجمان التي 
"درع الوطن" مبنا�شبة يوم ال�شهيد  وجهها عر جملة 
ال�شهيد يف الثالثني من نوفمر  : حتتفل بالدنا بيوم 
طاهرة  اأرواح  �شطرتها  لبطولت  متجيدا  ع��ام  كل  من 
ونفو�س �شامية مل تتوان عن تلبية نداء الواجب لن�شرة 
الدين والوطن والإن�شانية، وقد خ�ش�شت دولة الإمارات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيهات  املتحدة  العربية 
"حفظه اهلل"،  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
هذا اليوم تخليدا لأ�شماء �شهداء الإم��ارات وبطولتهم 

وم�شرتهم  ال��ن��ب��ي��ل��ة،  ل��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م  وع��رف��ان��ا  ووف�����اء 
الإن�شان  ون�شرة  واجلهاد  القتال  ميادين  يف  البطولية 

اأينما كان.
بقيادة  عاليا  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وت��ق��در 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واأخ��ي��ه  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال�شمو  جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو 
اأرواحهم الطاهرة  الإمارات ت�شحيات ال�شهداء وبذلهم 
ل�شاعت  ولولهم  الزكية،  ودماءهم  الطيبة  ونفو�شهم 
الأوطان وانتك�شت الرايات، ونهبت الرثوات وا�شتبيحت 
املحارم وانتهكت الأعرا�س، فال�شهيد هو الدرع احل�شني 
وال�شند الأكر ورمز الإرادة والعزمية الذي وهب نف�شه 
ل�شون العر�س والق�شاء على الظلم واإخماد نار الفنت 

وهو مالذ اخلائفني.

يف يوم ال�شهيد، يلتف ال�شعب حول قادته، بقلوب �شادقة 
الر�شيدة،  لقيادتنا  الوفاء  على  معاهدين  خالد،  وولء 
واإكمال م�شرة احلق وال�شرعية، ون�شرة الإن�شان اأينما 
ل��ن ين�شى  ال����ويف،  الإم�����ارات  اأن �شعب  ك���ان، وم��وؤك��دي��ن 

�شهداءه الأبرار وذكراهم العطرة.
روابط  اأج��ل  م��ن  وعتادها  باأبنائها  دفعت  الإم����ارات  اإن 
خادم  اأطلقها  التي  احل��زم  لعا�شفة  وا�شتجابت  الأخ��وة، 
احلرمني ال�شريفني م�شاندة للحق ودفاعا عن الأ�شقاء 
ون�شرة لل�شرعية والتوافق على كلمة �شواء حقنا للدماء 
وحتقيقا لال�شتقرار و�شونا لالأنف�س والأعرا�س وتكلل 
احلكومة  بني  الريا�س" م��وؤخ��را،  "اتفاق  بتوقيع  ذل��ك 
العمل  اجلميع  من  وناأمل  النتقايل  واملجل�س  اليمنية 
بكد واجتهاد من اأجل التو�شل اإىل اتفاق نهائي يحقن 
وينعم  لأه��ل��ه  احل���ق  وي��ع��ي��د  ال�شرعية  وين�شر  ال��دم��اء 

اليمنيون بال�شالم والأمان وال�شتقرار والتنمية.
ب��ه قيادتنا  وال��ث��ن��اء م�شتحق مب��ا تقوم  الإ���ش��ادة واج��ب��ة 
احل��ك��ي��م��ة م���ع اأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء، ون��ث��م��ن ج��ه��ود الدولة 
اأبنائنا  وع��ط��اء  لت�شحيات  ت��ق��دي��را  ع��ن��ه��م  للتخفيف 

ال�شهداء وتكرميا لأ�شرهم وذويهم ومتابعة احتياجاتهم 
وتقدمي الدعم الالزم لهم.

يف يوم ال�شهيد ن�شعر بالفخر والعتزاز بقواتنا امل�شلحة 
الكبر  الدعم  وج��دت  اأن  بعد  وعتاد  ع��دة  تكاملت  التي 
وال��ك��ام��ل م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة م��ن ح��ي��ث التنظيم، 
والت�شليح، والتدريب ملواكبة خمتلف التقنيات الع�شكرية 
والتطور التكنولوجي .. اإننا نفخر اليوم باأبنائنا الذين 
اإميانا  امل�شلحة  ال��ق��وات  ملوؤ�ش�شة  لالنت�شاب  يت�شابقون 
منهم بحجم امل�شوؤولية امللقاة عليهم والنظرة امل�شوؤولة 
ال��ت��ي ي��ت��ح��ل��ون ب��ه��ا جت���اه وط��ن��ه��م واإح�����ش��ا���ش��ه��م العايل 
حا�شرهم  خدمة  على  حر�شهم  وم��دى  اأر�شهم  ب��راب 
اآبائهم  ما�شي  مكت�شبات  على  واحل��ف��اظ  وم�شتقبلهم 
واأجدادهم التليد. تغمد اهلل �شهداءنا برحمته، واأ�شكنهم 
الفردو�س الأعلى، فقد �شدقوا ما عاهدوا اهلل والوطن 
عليه، ون�شاأل اهلل عز وجل اأن يجزي اأهليهم واأرحامهم 
 .. اأف�شل اجلزاء على ح�شن يقينهم و�شرهم اجلميل 
حفظ اهلل بالدنا، ورحم �شهداءنا، واأدام الأمن والأمان 

على دولتنا //.

حاكم اأم القيوين : �سجاعة اجلندي ومفاهيم 
الت�سحية اإرث وطني تربى عليه اأبناء الإمارات

 800 اأمام وموؤذن يتعرفون على جائزة  راأ�ص اخليمة للقراآن الكرمي

حاكم الفجرية : �سهداء الوطن النور الذي ي�سيء لأبناء 
الإمارات الربرة دروب العزة والبطولت

حاكم راأ�ص اخليمة : بطولت وت�سحيات �سهدائنا 
�ستظل منارة ت�سيء لنا طريق امل�ستقبل

عام  ن���وف���م���ر  م����ن  ال���ث���الث���ني  يف 
�شجاعة  اأن  وم����وؤك����دا  1971م 
الع�شكرية  وم����ب����ادئ����ه  اجل����ن����دي 
تربية  هما  الت�شحيات  ومفاهيم 

احلفاظ على الراب الوطني ويف 
مقدمتهم ال�شهيد ال�شرطي �شامل 
ت�����ش��در قائمة  ال�����ذي  ���ش��ه��ي��ل  ب���ن 
الإمارات  علم  عن  دفاعا  ال�شهداء 

عانوا  الذين  امل�شت�شعفني  لإخوتنا 
والتخريب  احل������روب  وي�����الت  م���ن 
وجي�شاً  قيادة  و�شنكون،  والتنكيل، 
نتمثل  لهم،  وال�شند  العون  و�شعباً، 
الوا�شح  ونهجه  زاي��د  قيم  ذل��ك  يف 
و�شّد  احل�������ق،  ق�������ش���اي���ا  ن�������ش���رة  يف 
و�شيبقى  العربية.  الأخ����ّوة  اأوا���ش��ر 
يوماً  الإم����ارات����ي  ال�شهيد"  "يوم 
والتبجيل  وال���ت���م���ج���ي���د  ل���ل���ف���خ���ر 

وباحتفالنا اليوم ب�شهداء الإمارات، 
العهد  جن��دد  ومدنيني،  ع�شكريني 
وال���وف���اء ل��دم��ائ��ه��م، ون��وؤك��د ونحن 
دولة  يف  اأننا  ت�شحياتهم،  ن�شتذكر 
بقيادة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
�شبياًل  ن��ّدخ��ر  ل��ن  اهلل"،  "حفظه 
لن�شرة ق�شايا احلق ومد يد العون 

والذود  الوطن  �شبيل  يف  والعطاء 
عن حيا�شه.

قيادة  التزام  اليوم، جن��دد  ه��ذا  يف 
دول�����ة الإم��������ارات و���ش��ع��ب��ه��ا ب���ذوي 
واأبنائهم  وع��ائ��الت��ه��م  ال�����ش��ه��داء 
�شتبقى  التي  لت�شحياتهم  تقديرا 

����ش���ط���ره���ا ����ش���ه���داء الإم�����������ارات يف 
�شاحات الكرامة وميادين ال�شرف 
طريق  ل��ن��ا  ت�����ش��يء  م��ن��ارة  �شتظل 
وفخر  اإل��ه��ام  وم�����ش��در  امل�شتقبل، 
منها  ت�شتلهم  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال 
والت�شحية  ال��وف��اء  معاين  اأ�شمى 

•• اأم القيوين -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را�شد 
�شجاعة  اأن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح���اك���م 
الع�شكرية  وم����ب����ادئ����ه  اجل����ن����دي 
تربية  هما  الت�شحيات  ومفاهيم 
واإرث وطني تربى عليها  اأخالقية 
اأبناء المارات وفق منظور القائد 
امل��وؤ���ش�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زايد 
اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان  بن 
ثراه - الذي غر�س يف نفو�س اأبنائه 
مفاهيم الولء للوطن والدفاع عن 

اأر�شه و�شيانة مكت�شباته.
وفيما يلي ن�س كلمة �شاحب ال�شمو 
حاكم اأم القيوين التي وجهها عر 
جملة "درع الوطن" مبنا�شبة "يوم 
والفخر  العزة  ي��وم  يف  ال�شهيد" : 
والفداء  الت�شحية  ق��ي��م  واإع�����الء 
�شهداء  ن�����ش��ت��ذك��ر  ال���وط���ن  وح����ب 
�شطروا  ال���ذي���ن  الأب�������رار  ال���وط���ن 
مالحم بطولية للذود عن حيا�س 
ال��وط��ن واحل���ف���اظ ع��ل��ى اإجن����ازات 
قيادته واأبنائه الررة املخل�شني و 
جادوا باأرواحهم الطاهرة يف �شبيل 

واإرث وطني تربى عليها  اأخالقية 
اأبناء المارات وفق منظور القائد 
املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان ال 
ال��ذي غر�س  نهيان - رحمه اهلل - 
الولء  مفاهيم  اأب��ن��ائ��ه  ن��ف��و���س  يف 
للوطن والدفاع عن اأر�شه و�شيانة 

مكت�شباته.
جميعا  ن�شتذكر  ال�شهيد  ي��وم  ويف 
ق����ي����ادة و����ش���ع���ب���ا ب����ط����ولت اأب����ن����اء 
ال���وط���ن ال���ت���ي اأك�����دت اإع�����الء قيم 
الوطن  وح��ب  وال��ف��داء  الت�شحية 
اأو�شمة  الت�شحيات  ه��ذه  و�شتظل 
جميعا  ب��ه��ا  نفتخر  وك���رام���ة  ع���زة 
ت�شيء  وم�������ش���اع���ل  ح���ا����ش���رن���ا  يف 
الطريق لالأجيال القادمة ومناذج 
فخر يف ح��ب ال��وط��ن وال����ذود عن 
حيا�شه، ونعاهد اجلميع باأن يظل 
الطيبة  وذاكرتهم  الوطن  �شهداء 
اعتزازنا جميعا  وبطولتهم حمل 
اأ�شماءهم  ال���ت���اري���خ  و���ش��ي�����ش��ج��ل 
باأحرف من نور و�شيحمل اأبناوؤهم 
راي����ات ال��ع��ز وال��ف��خ��ر ال��ت��ي رفعها 
اآب���اوؤه���م واأق���رب���اوؤه���م ون��ع��اه��د اهلل 
ع��ز وج��ل ب���اأن ن��ك��ون راع���ني لأبناء 

ال�شهداء واأ�شرهم وذويهم // .

ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف اجل���ائ���زة ل��غ��اي��ة 7 
دي�شمر لإتاحه الفر�شة اأمام من 

مل يت�شنَّ لهم الت�شجيل.
اإىل  العام للجائزة  الأم��ني  واأ���ش��ار 
اأن م�شابقة اأئمة وموؤذين امل�شاجد 
ع��ادت جم��ددا وذل��ك تلبية لطلب 
فيها،  بامل�شاركة  ورغبتهم  الأئمة 
اأي�شا  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ت��ه��م  اأن����ه  م��ب��ي��ن��ا 
احلديث  م�����ش��اب��ق��ة  يف  امل�������ش���ارك���ة 

ال�شريف.
جناح  ب���اأن  �شبيعان  اأح��م��د  واأف�����اد 
اجل��ائ��زة وت��األ��ق��ه��ا ع��ام��ا ب��ع��د عام 
القيادة  ورع���اي���ة  دع���م  م���ن  ي���اأت���ي 
وعنايتها  ال���دول���ة،  يف  احل��ك��ي��م��ة 
متابعة  وم��ن  باجلائزة،  امل�شتمرة 
خالد  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  واإ���ش��راف 

جائزة  بها  حتظى  التي  والرعاية 
الكرمي من  للقراآن  راأ���س اخليمة 
�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قبل 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر 
كما  اخليمة،  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى 
الهيئة  م��ع  املثمر  بالتعاون  اأ���ش��اد 
الإ�شالمية  ل���ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام���ة 
خالل  اخليمة  ب��راأ���س  والأوق�����اف 

هذه الدورة وال�شنوات املا�شية.
جمريات  اأه�����م  ���ش��ب��ي��ع��ان  و����ش���رح 
الع�شرين  ال������دورة  وم�����ش��ت��ج��دات 
ال��ق��راآن��ي��ة و�شروط  م��ن اجل��ائ��زة 
الت�شجيل بها ومعايرها، وعر�س 
ف��ي��ل��م��ا ق�����ش��را ع���ن ج���ائ���زة راأ����س 
اخليمة للقراآن الكرمي يف دورتها 
احل��ال��ي��ة والإع�������الن ع���ن متديد 

•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

اخليمة  را��������س  ج�����اي�����زة  ن���ظ���م���ت 
تعريفيا  ل���ق���اء  ال���ك���رمي  ل���ل���ق���ران 
اأم�س  اأول  يوم  الع�شرين  لدورتها 
وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 
ف����رع راأ�������س اخل���ي���م���ة، وق����د قابل 
اأك���رث من  ال��ع��ام للجائزة  الأم���ني 
ي�شملون  وم�������وؤذن  اإم������ام   800
للتعريف  الإم����ارة  م�شاجد  ك��اف��ة 
باجلائزة وحتفيزهم على امل�شاركة 

فيها.
واأ�شاد اأحمد اإبراهيم �شبيعان اأمني 
عام اجلائزة ورئي�س اللجنة العليا 
بالدعم  اللقاء  لها خالل  املنظمة 

بن حميد القا�شمي رئي�س جمل�س 
اخليمة  راأ��������س  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
ل��ل��ق��راآن ال����ذي ي���وّج���ه دائ���م���ا اإىل 
متيز اجلائزة وتاألقها، وتقدميها 
كافة  وت����ق����دمي  ح����ل����ة،  ب���اأف�������ش���ل 
الت�شهيالت للجمهور واملت�شابقني 
لإر�شائهم واإ�شعادهم، وخلق بيئة 
متميزة.قبل  اإب��داع��ي��ة  تناف�شية 
حميد  بن  خالد  بن  �شقر  ال�شيخ 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اجلائزة  مت��ي��ز  ايل  ي���وّج���ه  ال����ذي 
اجلائزة  وت��ق��دمي  دائ��م��ا،  وتاألقها 
كافة  وت�����ق�����دمي  ح���ل���ة  ب���اأف�������ش���ل 
الت�شهيالت للجمهور واملت�شابقني 

لإر�شائهم و�شعادتهم.

•• الفجرية-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 
حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
ال�شهيد"  "يوم  اأن  الفجرة  حاكم 
والتمجيد  ل��ل��ف��خ��ر  ي���وم���اً  ���ش��ي��ب��ق��ى 
والتبجيل باأ�شماء ال�شهداء اخلالدة 
عر الزمان، وبنورهم الذي ي�شيء 
لأبناء الإم��ارات الررة دروب العزة 
قدموه  م��ا  و�شيبقى  وال���ب���ط���ولت، 
اللبنة  امل��ج��د وال�����ش��رف  ���ش��اح��ات  يف 
الأ�شا�شية التي نبني عليها الإجناز 
ون���ح���م���ي م��ن��ه��ا وخ��ل��ف��ه��ا الحت�����اد 

ومكت�شباته.
ك��ل��م��ة �شاحب  ن�������س  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال�����ش��رق��ي 
ح��اك��م ال��ف��ج��رة ال��ت��ي وج��ه��ه��ا عر 
مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جم���ل���ة 
من  ب���ك���ث���ر   : ال�شهيد"  "يوم 
ال���ف���خ���ر والع������ت������زاز، ن�����ش��ت��ذك��ر يف 
بطولت  الإماراتي  ال�شهيد"  "يوم 
وهبوا  الذين  امل�شلحة  قواتنا  اأبناء 
ودوام  ال��وط��ن  �شبيل  يف  اأرواح���ه���م 
حدود  على  حفاظاً  ورف��ع��ت��ه،  ع��ّزت��ه 
الغالية،  وُم��ق��ّدرات��ه��ا  الأر�����س  ه��ذه 
حُتتذى  من��اذج  بذلك  ج�ّشدوا  وق��د 
والولء  للوطن  الن��ت��م��اء  معنى  يف 
تتمّثلها  ق����دوًة  واأ���ش��ح��وا  ل��راي��ت��ه، 
وي�شتنرون  ال���ق���ادم���ة  الأج�����ي�����اُل 

بخطواتها.

ب��اأ���ش��م��اء ال�����ش��ه��داء اخل����ال����دة عر 
ال����ذي ي�شيء  وب���ن���وره���م  ال����زم����ان، 
لأبناء الإم��ارات الررة دروب العزة 
قدموه  م��ا  و�شيبقى  وال���ب���ط���ولت، 
اللبنة  امل��ج��د وال�����ش��رف  ���ش��اح��ات  يف 
الأ�شا�شية التي نبني عليها الإجناز 
ون���ح���م���ي م��ن��ه��ا وخ��ل��ف��ه��ا الحت�����اد 
لنا  ���ش��ن��ع��وا  ل��ق��د   .. وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه 
فا�شتحقوا  الآم����ن  ال��غ��د  ب��دم��ائ��ه��م 
.. وهم  ال��دن��ي��ا  امل��ج��د واخل���ل���ود يف 
اإذ  واإننا  ي��رزق��ون.  اأحياء  ربهم  عند 
ن�����ش��ت��ذك��ر ال�����ش��ه��داء ون���رح���م على 
بالتحية  نتوجه  الطاهرة  اأرواحهم 
اأبناء  اإخ��وان��ه��م م��ن  اإىل  والإج����الل 
ال�����ق�����وات امل�����ش��ل��ح��ة داخ������ل وخ�����ارج 
الليل  ي�����ش��ل��ون  ال���ذي���ن  الإم���������ارات 
ك��ل م��ن ت�شول  ل�����ش��د ورد  ب��ال��ن��ه��ار 
وا�شتقرار  ب��اأم��ن  امل�شا�س  نف�شه  ل��ه 
دولتنا الغالية، فكانوا بذلك ح�شن 
الأوفياء  وجنودها  املنيع،  الإم��ارات 
ي��ت��وان��ون ع��ن تلبية نداء  ال��ذي��ن ل 
ال���واج���ب، م��ت��ى واأي��ن��م��ا ك���ان ليبقى 

البيت متوحداً و�شاخماً و�شاملاً .
الإم�����ارات�����ي  ال�شهيد"  "يوم  ويف 
ع��ل��ى احلفاظ  ج��م��ي��ع��اً  ن��ع��اه��ده��م 
حققوها،  ال���ت���ي  امل��ك��ت�����ش��ب��ات  ع��ل��ى 
ب��ه��دي دم���اء �شهدائنا  ان��ن��ا  ون��وؤك��د 
نحو  �شنم�شي  اجن��ازات��ه��م  وعظمة 
العلم واخلر  راية  امل�شتقبل نحمل 
النموذج  ونقدم  والبتكار،  والتميز 

احل�شاري املتكامل للعامل.

•• راأ�س اخليمة -وام: 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن 
الأع���ل���ى ح��اك��م راأ������س اخل��ي��م��ة اأن 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  وم��الح��م  ق�ش�س 
����ش���ط���ره���ا ����ش���ه���داء الإم�����������ارات يف 
�شاحات الكرامة وميادين ال�شرف 
طريق  ل��ن��ا  ت�����ش��يء  م��ن��ارة  �شتظل 
وفخر  اإل��ه��ام  وم�����ش��در  امل�شتقبل، 
منها  ت�شتلهم  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال 
والت�شحية  ال��وف��اء  معاين  اأ�شمى 
والذود  الوطن  �شبيل  يف  والعطاء 

عن حيا�شه.
ك��ل��م��ة �شاحب  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
التي  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو 
الوطن"  "درع  جملة  عر  وجهها 
يف  نعتز   : ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة 
الأبطال  ب�شهدائنا  الإم��ارات  دولة 
ال�شادقني الذين حفظوا الأمانة، 
اأغلى  وبذلوا  الواجب،  نداء  ولبوا 
الوطن  ع��زة  �شبيل  م��ا ميلكون يف 
ورفعته، وحماية حدوده، واحلفاظ 
اإن   .. واإجن���ازات���ه  مكت�شباته  على 
التي  ال��ب��ط��ول��ة  وم��الح��م  ق�ش�س 

���ش��ف��ح��ة و����ش���اءة وم���ث���ال يقتدى 
وتعبرا  الإم�������ارات،  ت��اري��خ  ب��ه يف 
بذلوا  ملن  والعرفان  المتنان  عن 
اأرواحهم دفاعا عن اأمن وا�شتقرار 
اإن م��ا يحمله   .. ال��وط��ن  وك��رام��ة 
وما  واأخ���الق،  مبادئ  ال�شهيد من 
يج�شدونه من عطاء ل ح��دود له 
يعك�س القيم الفا�شلة التي ن�شاأوا 
عليها يف البيت واملدر�شة واملجتمع، 
والت�شحيات  القيم  ه��ذه  وبف�شل 
الإم�����ارات خ��ف��اق��ا يف  �شيبقى ع��ل��م 
�شماء الوطن و�شتبقى هامات اأبناء 
و�شموخ.  بعز  م��رف��وع��ة  الإم�����ارات 
اأبطالنا  اإىل  املنا�شبة  بهذه  نتوجه 
البوا�شل  الإم���ارات  جنود  امليامني 
الوطن،  ث��غ��ور  ع��ل��ى  ال�����ش��اه��ري��ن 
ليبقى  ع���ن���ه  ل���ل���دف���اع  امل���ت���اأه���ب���ني 
الأم�����ان وال�����ش��الم م��راف��ق��ا دوما 
اإ�شم دول��ة الإم���ارات .. ونوؤكد  مع 
دوما  �شتبقى  للعامل  ر�شالتنا  اأن 
ر�شالة �شالم وحمبة وت�شامح، واأن 
الت�شحية يف �شبيل الوطن تكت�شب 
لكونها  وتاأثرا  عمقا  اأك��رث  معنى 
الإن�شانية  القيم  ه��ذه  ع��ن  ت��داف��ع 

النبيلة .
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اأخبـار الإمـارات
كهرباء دبي تطلق حملة وطنية احتفاء بـعام الت�سامح 

•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت هيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي حملة # حم��الج_
الت�شامح  خ�����ش��ال  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  ي����الإم����ارات 
والتعا�شد والقيم النبيلة الرا�شخة يف الهوية الإماراتية 
الأ�شيلة وال�شروح والإجنازات احلديثة التي حتفل بها 

الدولة يف ظل القيادة الر�شيدة .
الحتاد  ب���روح  اح��ت��ف��اًء  ت��اأت��ي  ال��ت��ي   - وتت�شمن احلملة 
والأربعني  ال��ث��ام��ن  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ومبنا�شبة  امل��ي��م��ون 
يف  والتاآخي  واملحبة  الت�شامح  قيم  على  يركز  فيديو   -
اإظ��ه��ار تفا�شيل حملية  م��ن خ��الل  الإم��ارات��ي��ة  الهوية 

رحلة  يف  ا�شتعرا�شها  يتم  الوطني  ب��ال��راث  مرتبطة 
على  خاللها  من  يتعرفان  والديهما  ب�شحبة  لطفلني 

الأ�شواق واملعامل العريقة يف دولة الإمارات .
واأط���ل���ق���ت ال��ه��ي��ئ��ة ك���ج���زء م���ن احل��م��ل��ة م�����ش��اب��ق��ة على 
الجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  يف  الر�شمية  �شفحاتها 
دي�شمر   5 ولغاية  اجل���اري  نوفمر   25 م��ن  اع��ت��ب��اراً 
على  الإج��اب��ة  عر  فيها  امل�شاركة  للجميع  ميكن  املقبل 
الأ���ش��ئ��ل��ة م��ن خ���الل م��ت��اب��ع��ة ال��ف��ي��دي��و ل��ف��ر���ش��ة الفوز 
بجوائز قّيمة. وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: " 
اأ�شمى معاين  # حم��الج_ي��الإم��ارات جت�شد  اإن حملة 

الهوية الوطنية والنتماء والولء مل�شرة الحتاد التي 
اآل  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور لهما  اأر�شى دعائمها 
اهلل  " طيب  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  را�شد  وال�شيخ  نهيان 
موا�شلة  على  الإم���ارات  اأبناء  حر�س  " وتوؤكد  ثراهما 

اإرث الأولني واملحافظة على املكت�شبات " .
�شل�شلة  �شهدت  # حم��الج_ي��الإم��ارات  اأن حملة  يذكر 
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة امل��ت��ن��وع��ة ت�شمنت زي���ارات 
اإىل  الهيئة  موظفي  م��ن  متطوعون  بها  ق��ام  ميدانية 
اإمارة  يف  لالإ�شكان  زاي���د  ال�شيخ  م�شروع  �شكان  م��ن��ازل 
وتوزيع  الإم��ارات  باأعالم  املواطنني  لتزيني منازل  دبي 

الهدايا الوطنية.

حمدان بن حممد بن را�سد : �سهداء الوطن ج�سدوا وحدة بيتنا و جمتمعنا وحا�سرنا وم�ستقبلنا

ويل عهد اأم القيوين : جنودنا البوا�سل قدموا منوذجا متفردا يف 
الرتبية الع�سكرية والنتماء

•• دبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
يف  ال��ك��رى  احلقيقة  ج�شدوا  ال��وط��ن  �شهداء  اإن  دب��ي  عهد 

حياتنا وهي وحدة بيتنا و جمتمعنا وحا�شرنا وم�شتقبلنا.
واأ���ش��اف �شموه اأن ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن ج���اءوا م��ن ك��ل اأرج���اء 
وبوتقة  الرجولة  م�شنع  امل�شلحة،  بقواتنا  والتحقوا  دولتنا 
ق�شمهم  واملعنى،  باملبنى  اإم��ارات��ي��ون  هم  الوطني  الن�شهار 

واحد، و�شعارهم واحد، وعلمهم واحد وهويتهم واحدة.
"درع  جملة  عر  وجهها  التي  �شموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
الرحمن  اهلل  ب�����ش��م   : ال�شهيد"  "يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  الوطن" 
الرحيم .. اليوم يزهو �شعبنا باأبنائه الذين قدموا اأرواحهم 
ومكت�شباته..  وا���ش��ت��ق��راره  واأم��ن��ه  وطننا  ح��ري��ة  ع��ن  دف��اع��ا 

و�شموخاً،  ال�شهداء فتزداد علواً  اأرواح  براياتنا  واليوم حتف 
م�شاعر  فينا  فتكر  وطننا  اأرج���اء  يف  ال�شهادة  عطر  ويفوح 
الولء والنتماء ونزداد ا�شتعداداً لبذل اأرواحنا يف �شبيل عزة 

ورفعة اإماراتنا احلبيبة.
�شرح  وح��ول  الكرامة  واح��ة  يف  اليوم  قادتنا  يجتمع  وح��ني 
الواحة،  اإىل  الإم����ارات  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  قلوب  وتهفو  ال�شهيد، 
لوحات  يف  املنقو�شة  املباركة  الكوكبة  اأ�شماء  اأمامنا  تتالألأ 
ال�شرح، فنزداد يقيناً باأن دولتنا قوية باأبنائها اأكرث من اأي 
بدماء  املعمدة  الإماراتية  الوطنية  واأن هويتنا  وقت م�شى، 
�شهدائنا عفية وعميقة اجلذور، وناب�شة يف القلوب، وت�شري 

م�شرى الدم يف عروق الإماراتيني والإماراتيات.
لقد ج�شد �شهداوؤنا احلقيقة الكرى يف حياتنا؛ وحدة بيتنا 
وجمتمعنا وحا�شرنا وم�شتقبلنا .. فال�شهداء الذين جاءوا 

م�شنع  امل�شلحة،  بقواتنا  والتحقوا  دولتنا،  اأرج���اء  ك��ل  م��ن 
باملبنى  اإماراتيون  هم  الوطني،  الن�شهار  وبوتقة  الرجولة 
واحد  وعلمهم  واح���د،  و���ش��ع��اره��م  واح���د،  ق�شمهم  وامل��ع��ن��ى، 
بالدي  عي�شي  الواحد:  ن�شيدهم  ومطلع  واح��دة،  وهويتهم 
عا�س احتاد اإماراتنا .. وخامتته : نفديك بالأرواح يا وطن .. 

وقد افتدوا وطننا باأرواحهم.
ن���ردده قوًل  اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات،  نعم ه��ذا ن�شيدنا نحن 
ومن��ار���ش��ه ف��ع��اًل .. وع��ه��دن��ا م��ع وط��ن��ن��ا وق��ي��ادت��ن��ا اأن نظل 
البناء،  و�شاحات  الفداء  ميادين  يف  النداء  لتلبية  متاأهبني 
اأوق���ات  يف  ومت�شامنني  ومتكاتفني  م��را���ش��ني  ن��ظ��ل  واأن 
الي�شر واأوقات الع�شر، واأن نوؤدي واجباتنا على اأح�شن وجه، 

واأن نخل�س يف اأعمالنا ونتوخى دائماً التقان والتفوق.
اهلل  ع��اه��دوا  ما  �شدقوا  ال��ذي  ل�شهدائنا  واخل��ل��ود  الكرامة 

عليه، وقدموا النموذج ال�شاطع للوفاء واملثال الأعلى للعطاء 
.. والفخر والعتزاز لذوي ال�شهداء الذين غر�شوا يف نفو�س 
اأبنائهم حب الوطن، و�شلحوهم بالقيم الإماراتية الأ�شيلة، 

واأن�شاأوهم على مكارم الأخالق.
األهم رئي�س دولتنا �شاحب ال�شمو ال�شيخ  واحلمد هلل الذي 
اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�شاحب  ووف��ق  بال�شهداء،  لالحتفاء  �شنوي  ي��وم  تخ�شي�س 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
ال�شهداء ورعاية  اإىل تكرمي  املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات 

اأ�شرهم //.

•• اأم القيوين-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 
تتجلى  والإب���اء  الوطني  التالحم  ي��وم  يف  اأن��ه  القيوين  اأم 
امل�شلحة  قواتنا  اأبناء  الأوف��ي��اء من  الوطن  رم��وز  بطولت 
الذين  الأوف���ي���اء  الأم����ن  ورج����ال  ك��اف��ة  ب�شنوفها  البطلة 
حملوا على عاتقهم م�شوؤوليات وطنية ح�شدوا لها الهمم 
وخا�شوا من خاللها معارك ال�شرف والكرامة على اأر�س 
بجانب  ال��دول��ة  ورم��ز  الوطني  ب��ال��راب  للتم�شك  الوطن 

ورفع  ال�شالم  لتحقيق  م�شدره  ك��ان  اأينما  ال��ن��داء  تلبية 
العربي  الوطن  �شواء يف  وامل�شاندة  العون  وتقدمي  املظامل 

اأو خارجه.
وفيما يلي ن�س كلمة �شمو ويل عهد اأم القيوين التي وجهها 
عر جملة "درع الوطن" مبنا�شبة " يوم ال�شهيد" : يف يوم 
التالحم الوطني والإباء تتجلى من خالله بطولت رموز 
بكافة  البطلة  امل�شلحة  قواتنا  اأبناء  من  الأوف��ي��اء  الوطن 
�شنوفها ورجال الأمن الأوفياء الذين حملوا على عاتقهم 
م�شوؤوليات وطنية ح�شدوا لها الهمم وخا�شوا من خاللها 

م��ع��ارك ال�����ش��رف وال��ك��رام��ة ع��ل��ى اأر�����س ال��وط��ن للتم�شك 
النداء  تلبية  جانب  اإىل  ال��دول��ة  ورم��ز  الوطني  ب��ال��راب 
اأينما كان م�شدره لتحقيق ال�شالم ورفع املظامل وتقدمي 
العون وامل�شاندة �شواء يف الوطن العربي اأو خارجه، وقدم 
اأبناء الوطن البوا�شل النموذج املتفرد يف الربية الع�شكرية 
الع�شكرية  الأوام�����ر  و  امل��ه��ام  وتنفيذ  ال��وط��ن��ي  والن��ت��م��اء 
الدرو�س  اإىل  بالإ�شافة  القيادة  توجيهات  وف��ق  واملدنية 
والعر الإن�شانية والأخالقية والبطولية �شواء من خالل 
البطولت امليدانية اأو مد يد العون وامل�شاعدة للمت�شررين 

من احلروب والكوارث الطبيعية .
�شعب  �شمات  من  �شمة  هو  الوطن  اأبناء  بني  التعا�شد  اإن 
واأق�شم  املواطنة  معاين  قيادته  من  ينهل  ال��ذي  الإم���ارات 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  والإخال�س لدولة  الوفاء  عهد 

ورئي�شها و�شالمة اأرا�شيها.
حتية اإجالل واإكبار ل�شهداء الوطن الأب��رار وعهد الوفاء 
لقيادتنا احلكيمة .. داعني اهلل عز وجل اأن يتقبل �شهداء 
الوطن مع النبيني وال�شديقني وي�شكنهم الدرجات العلى 

من اجلنة واأن يلهمنا وذويهم ال�شر وال�شلوان .

ويل عهد ال�سارقة : �سهداوؤنا �سطروا اأروع �سور الت�سحية والفداء
•• ال�شارقة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة اأن �شهداء الإمارات اآمنوا 
بقيم الوطن العليا وحملوها يف قلوبهم، عماًل وتطبيقاً، 
وم�شوا يف م�شرتهم لن�شرة جمتمعهم، فكان اأن عملوا 
خدمة  اأج���ل  م��ن  وت�شابقوا  العمل،  ميادين  خمتلف  يف 
وطنهم وتقدمي اأرواحهم يف �شبيله ومن اأجل الدفاع عنه 

والذود عن حيا�شه.
وفيما يلي ن�س كلمة �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن 
التي  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القا�شمي  �شلطان 
وجهها عر جملة "درع الوطن" مبنا�شبة "يوم ال�شهيد" 
اأبنائنا من  : ك��ل ع��ام، يف مثل ه��ذا ال��ي��وم، نحيي ذك��رى 
���ش��ه��داء ال���وط���ن، ن��رح��م ع��ل��ي��ه��م، ون��ت��ذك��ر، ب��ك��ث��ر من 
الفخر، اأنهم قدموا اأغلى ما عندهم للت�شحية يف �شبيل 
الإن�شاين  العطاء  مراتب  اأعلى  وه��ي  والعر�س،  الأر���س 
اهلل  وندعو  عليهم  نرحم  جميله،  ورد  الوطن  خلدمة 
�شبحانه وتعاىل اأن ي�شكنهم ف�شيح جناته مع ال�شديقني 

وال�شهداء.
اأحباء  اأب��ن��اء  ذك���رى  فيه  ُنخّلد  عظيم  ي��وم  ال�شهيد  ي��وم 
العليا وحملوها يف قلوبهم،  الوطن  بقيم  اآمنوا  واأع��زاء، 
عماًل وتطبيقاً، وم�شوا يف م�شرتهم لن�شرة جمتمعهم، 
فكان اأن عملوا يف خمتلف ميادين العمل، وت�شابقوا من 
اأجل خدمة وطنهم وتقدمي اأرواحهم يف �شبيله ومن اأجل 
الدفاع عنه والذود عن حيا�شه، وكان لهم ما اأرادوا من 
ونذكر  نتذكرهم  الوطن،  �شبيل  يف  والت�شحية  ال�شهادة 
ماآثرهم الكبرة يف حق الأر�س التي عا�شوها فيها و�شبوا 

ُم��ُث��ل وقيم جمتمعهم  وت��رب��وا على  اأه��ل��ه��ا،  اأخ���الق  على 
الأ�شيل.

اإن ما تقوم به بالدنا من اإحياء لذكرى هذا اليوم، ينبع 
من الرعاية الكرمية التي توليها القيادة الر�شيدة لكل 
فرد من اأبناء وبنات وطننا العزيز، واحلر�س على توفر 
كافة  يف  ذلك  ي�شتحق  من  وتقدير  لهم،  الكرمي  العي�س 
املجالت، و�شهداوؤنا �شطروا اأروع �شور الت�شحية والفداء 

في�شتحقون كل التكرمي مبا قدموه يف �شبيل الوطن.
املجالت،  كافة  �شهدائنا يف  اأخ��رى نرحم على كل  مرة 
وندعو اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يحفظ بالدنا واأن يدمي 

عليها نعمة الأمن والأمان .

ويل عهد عجمان : �سهداء الوطن ملحمة وطنية ونربا�ص نور 
يقتدي بهم اأبناء وبنات الإمارات

•• عجمان-وام: 

النعيمي ويل  بن حميد  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
عهد عجمان اأن "يوم ال�شهيد" هو ذكرى وطنية 
لتخليد اأ�شماء وبطولت �شهداء الوطن الأبرار 
الإم����ارات  ق��ي��ادة  بها  حتتفي  م��ب��ارك��ة  ومنا�شبة 
..م�شرا  والفخر  العز  باأبطال  العزيز  و�شعبها 
كل  م��ن  نوفمر   30 تخ�شي�س  اأن  اإىل  �شموه 
عام يوما لل�شهيد هو در�س جليل لتعزيز قيمة 
ال�شرف  لأ�شحاب  والمتنان  والتقدير  ال��وف��اء 
الكبر �شهداء الوطن الذين نالوا حمبة النا�س 
بالفخر  املليئة  ال�شادقة وم�شاعرهم  ودعواتهم 

والعتزاز.
عر  وجهها  التي  �شموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
ال�شهيد"  "يوم  مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جملة 
 30 ال�  ال�شهيد يف  : يحل علينا يف كل عام يوم 
اأ�شماء  لتخليد  ذك��رى وطنية  وهو  نوفمر  من 
الأب���رار خ�ش�شتها  الإم����ارات  �شهداء  وب��ط��ولت 
دولتنا احلبيبة بقرار من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اليوم منا�شبة مباركة حتتفي  اهلل" ليكون هذا 
بها قيادة الإمارات و�شعبها العزيز باأبطال العز 

والفخر.
اأ�شماء خالدة وجنودا  اليوم لن�شتذكر  اإننا نقف 

ب��وا���ش��ل واأرواح����ا 
ونفو�شا  ط��اه��رة 
زك��ي��ة رح��ل��ت عنا 
ذكرى  لنا  ت��ارك��ة 
ح���������ا����������ش���������رة يف 
وو�شام  وج��دان��ن��ا 
نحمله  ف�����خ�����ر 
ع���ل���ى ����ش���دورن���ا 
عميقة  ودرو����ش���ا 
الت�شحية  يف 
ت�شتلهم  والفداء 
م���ن���ه���ا الأج����ي����ال 
الإماراتية  القيم 
الأ�شيلة واملبادئ 
الإن�������������ش������ان������ي������ة 
وتتعلم  الرفيعة 
م�����ن�����ه�����ا م����ع����اين 

الأخ�����وة ال�����ش��ادق��ة وامل��ح��ب��ة وال��رح��م��ة وم���د يد 
والبعيد  وال��ق��ري��ب  وال�شقيق  لل�شديق  ال��ع��ون 

ون�شرة احلق وال�شرعية.
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���رار  ك���ان  ل��ق��د 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ب���اأن ي��ك��ون ي��وم ال��ث��الث��ني م��ن نوفمر م��ن كل 
قيمة  لتعزيز  جليال  در���ش��ا  لل�شهيد  ي��وم��ا  ع��ام 

الوفاء والتقدير 
والم���������ت���������ن���������ان 
لأ�����������ش����������ح����������اب 
الكبر  ال�����ش��رف 
الوطن  ���ش��ه��داء 
ال������ذي������ن ن����ال����وا 
حم����ب����ة ال���ن���ا����س 
ودع���������وات���������ه���������م 
ال�����������������ش��������ادق��������ة 
وم���������ش����اع����ره����م 
بالفخر  امل��ل��ي��ئ��ة 

والعتزاز.
�������ش������ه������داء  اإن 
وهبوا  الإم����ارات 
لتكون  اأرواح��ه��م 
هي  اهلل  ك���ل���م���ة 
ال���ع���ل���ي���ا وراي�������ة 
وط��ن��ه��م الإم������ارات ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة ورح���ل���وا عن 
الدنيا وهم يوؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية 
املدنية  امل���ي���ادي���ن  يف  وخ����ارج����ه  ال���وط���ن  داخ�����ل 
والع�شكرية والإن�شانية كافة وفازوا باأعظم هبة 
ربانية وكرامة خ�شها اهلل �شبحانه وتعاىل بهم 
فهم اأهل اجلنان الذين ا�شروا اجلنة باأرواحهم 
باملنزلة  وج���ل  ع��ز  امل���وىل  واأك��رم��ه��م  ونفو�شهم 

ا�شرى  اهلل  " اإن  �شبحانه:  ق��ال  كما  العظيمة 
باأن لهم اجلنة  اأنف�شهم واأموالهم  املوؤمنني  من 
يقاتلون يف �شبيل اهلل فيقتلون ويقتلون" �شدق 

اهلل العظيم.
ه��و ملحمة  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء  م��ن  �شهيد  ك��ل  اإن 
اأبناء  به  يقتدي  ن��ور  ون��را���س  متكاملة  وطنية 
وبنات الإمارات ملا �شطره من تاريخ حافل بحب 
الوطن واإعالء �شاأنه بال�شجاعة والإقدام وبذل 
الغايل والنفي�س واإننا نفخر به على مر الزمان 

خملدين ا�شمه يف �شفحات املجد والعتزاز.
اأم واأب وزوج��ة وابن  ال�شهيد نعتز بكل  ويف يوم 
اإرث  تاركا وراءه  وابنة ودع��وا غاليا رحل عنهم 
بال�شر  واأم��دون��ا  والبطولة  بال�شهادة  الفخر 
ال�شادقة،  والوطنية  ال�شلبة  والإرادة  وال��ق��وة 
ون��ر���ش��ل ت��ع��ازي��ن��ا اإل��ي��ه��م ج��م��ي��ع��ا ون���ق���ول لهم: 
اأبناوؤكم اأهل كرامة �شرفهم اهلل بف�شله ليكونوا 
اأح��ي��اء عند ربهم  اأع��ل��ى اجل��ن��ان فهم  �شهداء يف 
يرزقون وذكرهم الطيب خملد ما دامت احلياة 

باقية والإمارات �شاخمة ورايتها عالية.
واأن  �شهداءنا  يرحم  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  ن�شاأل 
ي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يجزي اأهليهم وذويهم 
الأمن  نعمة  ي��دمي  واأن  و�شالما،  و�شرا  خ��را 
الإمارات  والأم���ان والقوة والزده���ار على دول��ة 

العربية املتحدة وقادتها و�شعبها الكرام // .

ويل عهد راأ�ص اخليمة : يوم ال�سهيد منا�سبة جليلة للفخر والعتزاز مبا قدمه اأبناء الإمارات البوا�سل
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي 
ويل عهد راأ�س اخليمة اأن تخ�شي�س دولة الإمارات 
"30" م���ن ���ش��ه��ر ن��وف��م��ر م���ن ك���ل ع����ام يوما  ال����� 
وعلى  الر�شيدة  قيادتنا  تقدير  ع��ن  يعر  لل�شهيد 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  راأ���ش��ه��ا 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
وروحه  نف�شه  وه��ب  ال��ذي  لل�شهيد  اهلل"  "حفظه 
واإع���الء ذكره  ف��داء لوطنه فكان لب��د م��ن تكرميه 
حتى بعد �شهادته ..م�شددا �شموه على اأن ت�شحيات 
اأبناء �شهداء الإمارات �شواء يف الداخل، اأو اخلارج يف 
امليادين املدنية والع�شكرية والإن�شانية كافة لتقدر 

بثمن وهي حمل اإكبار واإجالل وتقدير.
" درع  وق���ال ���ش��م��وه - يف كلمة وج��ه��ه��ا ع��ر جم��ل��ة 
ن�شتذكر   :  - ال�شهيد"  "يوم  مبنا�شبة   " ال��وط��ن 
فيها  �شّطر  ال��ت��ي  البطولية  امللحمة  ال��ي��وم  ه��ذا  يف 
ج��ن��ود الإم�����ارات امل��ي��ام��ني اأروع الأم��ث��ل��ة يف الإق���دام 
ق�شايا  ون�����ش��رة  ومكت�شباته  ال��وط��ن  ع��ن  وال���دف���اع 
الأ�شقاء  ون�����ش��رة  والإ���ش��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الأم���ت���ني 
اإىل  احلقوق  رد  اإىل  و�شوًل  وحمايتهم،  املظلومني 
اليوم  هذا  اأن  اإىل  �شموه  ..م�شرا  واأهلها  اأ�شحابها 
يف  ب��اأرواح��ه��م  �شحوا  اأب��ط��اًل  ذك���رى  يخلد  �شيبقى 
وطننا  يبقى  لكي  ومكت�شباته  الوطن  حماية  �شبيل 

منا جميعاً،  والأن��ب��ل  الأك����رم  فهم  ���ش��اخم��اً،  ع��زي��زاً 
و�شت�شهد �شاحات العز والكرامة التي ارتوى ترابها 
عن  دفاعاً  وب�شالتهم  �شجاعتهم  على  ال�شهداء  بدم 
�شموه  واأ�شاف  وال�شرعية.  لال�شتقرار  ودعماً  احلق 
والعتزاز  للفخر  جليلة  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اأن 
مب��ا ق��دم��ه اأب��ن��اء الإم�����ارات ال��ب��وا���ش��ل م��ن بطولت 
النبيلة،  وامل��ب��ادئ  والقيم  احل��ق  لن�شرة  وت�شحيات 
القدوة  ويعد فر�شة لإحياء ذكرى جنودنا لتقدمي 
مبفهوم  وتعريفهم  ال��ق��ادم��ة  ل��الأج��ي��ال  وال��ن��م��وذج 
واإل��ه��ام��ه��م للم�شي  ال���وط���ن  ���ش��ب��ي��ل  ال��ت�����ش��ح��ي��ة يف 
ل�شناعة  والزده���ار  والنمو  البناء  عملية  يف  بثبات 
م�شتقبل اأف�شل لتظل ذكرى �شهداء الوطن الأبرار 
وبذلهم وت�شحياتهم باأرواحهم الغالية حمفورة يف 
�شفحات وذاك���رة ال��وط��ن ووج���دان اأب��ن��اء الإم���ارات، 
وحتى ت�شتلهم الأجيال احلا�شرة واملقبلة عطاءهم 
كلمة  ن�س  يلي  وفيما  اجلليلة.  واأعمالهم  وبذلهم 
�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 
عهد راأ�س اخليمة بهذه املنا�شبة : // اإن ما انتهجته 
القيادة احلكيمة يف دولتنا احلبيبة من �شعي دوؤوب 
للوقوف مع اآمال واآلم �شعبها وتطلعاته اإمنا يج�شد 
قوة الرابط والتالحم بني القيادة وال�شعب وهو ما 
جتلى يف توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات  زايد 
امل�شلحة "حفظه اهلل" بتخ�شي�س يوم 30 نوفمر 

يوماً  ع�����ام  ك����ل  م����ن 
ي��ح��ي��ي فيه  خ���ا����ش���اً 
اأب��ن��اء ال��دول��ة ذكرى 
العطرة  ال�������ش���ه���ي���د 
فيوم ال�شهيد هو يوم 
والتتويج  ال��ت��ك��رمي 
الفريدة  لبطولتهم 
كل  يف  ب����اإح����ي����ائ����ه����ا 
م�شتذكرين  ����ش���ن���ة 
اأب�������������رز م����واق����ف����ه����م 
و�������ش������ج������اع������ت������ه������م 
وب�����ش��ال��ت��ه��م ان���ه يوم 
املجتمعي  ال������ت������اآزر 
وي������وم ال��ت��ع��ب��ر عن 
والتالحم  الت�شامن 
دولة  ل�شعب  ال��ق��وي 
العربية  الإم���������ارات 
قيادته  م��ع  امل��ت��ح��دة 

لتبقى  و���ش��ن��داً  دع��م��اً  حولهم  والتفافهم  الر�شيدة 
راية دولتنا دائماً عالية خفاقة يف �شماء الوطن. اإن 
يوم الثالثني من نوفمر من كل عام �شيظل باقيا 
وتتوارثه،  الأج��ي��ال  و�شتتناقله  ال��زم��ن  م���دار  على 
م�شرب  ال�شهداء  وبطولت  ومالمح  �شورة  ولتظل 
م��ث��ل وم��در���ش��ة يف ح��ب ال��وط��ن وق��ي��ادت��ه الر�شيدة 

وتقوية  ول���ت���ع���زي���ز 
العالقات  اأوا�����ش����ر 
الأ�شرية بني القيادة 
ولإحياء  واأب��ن��ائ��ه��ا، 
اأجم���������اد ال�������ش���ه���داء 
اللحمة  ول���ت���ق���وي���ة 
البيت  اأف���������راد  ب����ني 
م�شيدا  امل�����ت�����وح�����د 
بالدور املتميز الذي 
ت����ق����وم ب�����ه ال����ق����وات 
امل�شلحة فهي م�شنع 
لقدرتها  ال����رج����ال، 
على تكري�س مفاهيم 
الولء والنتماء اإىل 
ال����وط����ن، ول���دوره���ا 
البناء يف تعزيز قيم 
اإيجابية  اإن�����ش��ان��ي��ة 
ل��������دى ع���ن���ا����ش���ره���ا 
مثل ال�شر والعتماد على الذات وحتّمل امل�شوؤولية 
وال�شجاعة، وتعميق التالحم بني اأبناء الوطن، وقد 
جت��ل��ى ذل���ك ب��و���ش��وح يف ح��ال��ة ال��ت��ف��اع��ل والتعاطف 
الكبرة من جانب اأبناء ال�شعب الإماراتي مبختلف 
اأبناء  ومطالبة  بل  ال�شهداء،  وذوي  اأ�شر  مع  فئاته 
الوطن بال�شماح لهم بالن�شمام اإىل �شفوف القوات 

الوطن  ع��ن  ال��دف��اع  �شرف  ونيل  البا�شلة،  امل�شلحة 
والأ�شقاء، كي يبقى العلم الإماراتي خفاقاً عالياً يف 
�شاحات احلق والواجب. �شتبقى ماآثر �شهداء الوطن 
ن��را���ش��ا مل���ن ي���اأت���ي خ��ل��ف��ه��م وم��ب��ع��ث ف��خ��ر لذويهم 
يوماً   1971 نوفمر  م��ن   30 ي��وم  يعد  حيث   ..
اأيام  قبل  �شهيد  اأول  ب�شقوط  الإم���ارات  يف  تاريخياً 
الت�شحية  معركة  يف  الحت��اد  دول��ة  قيام  من  قليلة 
التي �شطرها دفاعاً عن وطنه ابن الإم��ارات البطل 
�شامل بن �شهيل بن خمي�س من �شرطة راأ�س اخليمة 
لوطنه،  املحب  املخل�س  للجندي  ومثال  ق��دوة  فهو 
اأب���ن���اء ال��وط��ن ال���غ���ايل، ف��ه��م م�شتعدون  ه��ك��ذا ه��م 
رايته،  رف��ع  اأج���ل  م��ن  ونفي�س  غ���اٍل  بكل  للت�شحية 
اأم��ام كل ما يعكر  ذل��ك �شمودهم  واأك��ر دليل على 
30 نوفمر  اأ�شبح يوم  الأم��ن والوئام، حتى  �شفو 
ون�شتذكر  جميعاً،  به  نفتخر  يوماً  ال�شهيد"،  "يوم 
وولءهم  واإخال�شهم  وت�شحياتهم  رجاله  بطولت 
بينهما  التناغم  يعك�س  الر�شيدة  وقيادته  لوطنهم 
و�شدق الإنتماء والولء للوطن وللقيادة وكل ما من 
�شاأنه اأن ي�شهم يف حفظ مقدرات ومكت�شبات اإماراتنا 
احلبيبة. اإن دعم القيادة الر�شيدة الالحمدود ل�شر 
القيادة  ب��ني  ال���رواب���ط  تعميق  اأ���ش��ه��م يف  ال�����ش��ه��داء، 
وال�شعب، واأكد على التالحم الوطني الكبر وياأتي 
قرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل ع��ه��د 

الوطن  �شهداء  اأ�شر  ���ش��وؤون  مكتب  باإن�شاء  امل�شلحة 
ت��ق��دي��را عظيما من  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  دي����وان ويل  يف 
قيادتنا الر�شيدة لت�شحيات وعطاء اأبنائنا ال�شهداء 
وتكرميا لأ�شرهم وذويهم، واإن ر�شالة مكتب ال�شهيد 
وتخليد  ال�شهداء  لأ���ش��ر  اخل��دم��ات  تقدمي  تتجاوز 
ذكراهم اإىل جت�شيد حي وواقعي للعالقة الإن�شانية 
وه��ي عالقة  وقيادته احلكيمة  الإم���ارات  �شعب  بني 
القيادة  بني  الوفاء  الأب��رز  عنوانها  اجل��ذور  عميقة 
الن�شب  باإن�شاء  ال�شهداء  تخليد  اأن  كما  وال�شعب 
ل�شهدائنا  الإم��ارات  تقدمه  ما  اأب�شط  هو  التذكاري 
الأبرار وفاء وعرفانا وتخليدا لذكراهم وهو ر�شالة 
ابنائنا  ون��ف��و���س  اأرواح  اأن  اأج��م��ع  ول��ل��ع��امل  لل�شعب 
وبطولتهم  وبت�شحياتهم  بهم  ونعتز  نفخر  غالية 
وه��م ال��ق��دوة وال��ن��م��وذج لأب��ن��اء الإم����ارات ك��ي يحذو 
ال��ب��وا���ش��ل يف رفع  اإخ��وان��ه��م  م��ع  وي�شهموا  ح��ذوه��م 
�شبحانه  اإىل اهلل  نبتهل  الوطن عالية خفاقة.  راية 
الذين  البوا�شل  الأب��رار  �شهداءنا  يرحم  اأن  وتعاىل 
جادوا باأرواحهم وهم يدافعون عن ثرى الوطن يف 
املقد�س  وال��واج��ب  وال�شرف  والفخر  العزة  ميادين 
البطولة  يف  الأمثلة  اأروع  الزكية  بدمائهم  �شطروا 
الوطن  ع��ن  ال���دف���اع  �شبيل  وذل���ك يف  وال��ت�����ش��ح��ي��ة، 
اأمنه  و�شون  ومكت�شباته،  منجزاته  على  واحلفاظ 
وا�شتقراره لتبقى راية وطننا �شاخمة خفاقة يف كل 

امليادين // .

�سرطة اأبوظبي تنظم جل�سة حوارية حول مكافحة اجلرائم الإلكرتونية
•• اأبوظبي -وام:

نظمت �شرطة اأبوظبي جل�شة حوارية ل�شباط التحقيق بعنوان التحليل ال�شتباقي للجرائم اللكرونية" بهدف 
ن�شر املعرفة باجلرائم الإلكرونية. عقد اجلل�شة مركز اإدارة املواهب بقطاع املوارد الب�شرية بالتعاون مع قطاع الأمن 

اجلنائي بح�شور خمت�شني يف مكافحة اجلرائم الإلكرونية والتحقيق.
وت�شمنت اجلل�شة اأربعة حماور رئي�شية �شملت التعريف باجلرمية الإلكرونية والإجراءات املتبعة ل�شابط التحقيق 
والتحديات  الإلكرونية  البالغات  يف  التحقيق  ل�شباط  ال�شائعة  والأخ��ط��اء  الإلكرونية  اجل��رائ��م  بالغات  يف 
امل�شتقبلية. كما ا�شتعر�شت القوانني اخلا�شة باجلرائم الليكرونية بالإ�شافة اإىل التوعية الأمنية و الإجراءات 
التدقيق عليها وخ�شو�شاً مرحلة  التي تتطلب  الإلكرونية واجلوانب  البالغات  التحقيق خالل  املتبعة ل�شابط 
املعاينة ومناق�شة التحديات امل�شتقبلية الأمنية للجرائم الإلكرونية وفر�س التح�شني واملقرحات التطويرية يف 

مكافحة اجلرمية .
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اأخبـار الإمـارات
مكتوم بن حممد بن را�سد : �سيبقى يوم ال�سهيد اإكليل غار يطوق اأعناق الإماراتيني والإماراتيات

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د  م��ك��ت��وم  ال�شيخ  �شمو  ق���ال 
يف  باحلياة  ناب�شا  �شيبقى  ال�شهيد  يوم  اإن  دبي  حاكم  نائب 
اأبناءنا وي�شحذ هممهم  اأزرن��ا، ويلهم  اأيامنا ي�شد  الآتي من 
اإكليل غار يطوق  اأي�شا  و�شيبقى   .. التفوق  ويحفزهم على 
اأع��ن��اق الإم��ارات��ي��ني والإم��ارات��ي��ات وو���ش��ام فخر على �شدور 
�شاعات  املتاأهبني على مدى  امل�شلحة  قواتنا  �شباط وجنود 
ون�شرة  واأمننا  و�شيادتنا  ا�شتقاللنا  ل�شون  والليل  النهار 

اأ�شقائنا.
"درع  التي وجهها عر جملة  �شموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
الرحمن  اهلل  ب�����ش��م   : ال�شهيد"  "يوم  مبنا�شبة  الوطن" 

ال��رح��ي��م .. جنتمع ال��ي��وم ن��ح��ن اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم�����ارات يف 
ح�شرة ال�شهداء ومع اأ�شرهم ونردد قوله �شبحانه وتعاىل: 
�شبيل اهلل اأموات بل اأحياء ولكن  يف  يقتل  ملن  تقولوا  " ول 

ل ت�شعرون ".
نفو�شنا،  وت��ه��داأ  قلوبنا،  تطمئن  احلكيم  ال��ذك��ر  ه��ذا  وم��ع 
ويقدرنا  ال�شبيل،  �شواء  يلهمنا  اأن  وج��ل  عز  امل��وىل  ون�شاأل 
على �شالح الأعمال، ويكتب لنا لقاء من فازوا مبقعد �شدق 

بجواره يف يوم اللقاء.
الإماراتيني  اأكرث من جوهر  ال�شهداء نقرب  و يف ح�شرة 
ال�شرف  ح�����ش��ور  يتكثف   .. العليا  وقيمهم  والإم���ارات���ي���ات 
وتقاليدنا  وعاداتنا  احلنيف  ديننا  بتعاليم  ال��ت��زام  هو  مبا 

الأ�شيلة.

ويتكثف ح�شور النتماء مبا هو توحد مع وطننا وا�شتعداد 
ال��ولء مبا  ويتكثف ح�شور  والنفي�س  بالغايل  لفدائه  دائم 
و�شيا�شاتهم  وق��رارات��ه��م  وروؤاه����م  قادتنا  ح��ول  التفاف  ه��و 

وخطط عملهم.
للق�شم  الوفاء  معنى  وا�شحا  يتجلى  ال�شهداء  ح�شرة  ويف 
ال�شور  باأو�شح  تتجلى  كما   .. وبالكلمة  بالعهد  والل��ت��زام 
معاين ال�شجاعة يف مواجهة الأخطار والباطل والعدوان .. 
ويتجلى باأعلى الدرجات العطاء حيث اجلود بالنف�س غاية 

اجلود.
ال��ذي��ن نحتفي مب��اأث��ره��م ه��م بع�س من  ال�����ش��ه��داء  ه����وؤلء 
كينونتنا، ون�شل �شاللة اإماراتية ممتدة اجلذور يف تاريخنا 
اأخ��رى معدن  م��رة  للعامل  اأظ��ه��روا  اأنهم  .. ويكفيهم فخرا 

الإم���ارات���ي���ني والإم����ارات����ي����ات، وج���دارت���ه���م ب��احل��ي��اة احلرة 
الكرمية، وحقهم يف التطلع اإىل العلياء وال�شعود اإىل الذرى 

والتقدم اإىل ال�شفوف الأوىل.
�شيبقى يوم ال�شهيد ناب�شا باحلياة يف الآتي من اأيامنا، ي�شد 
اأزرنا، ويلهم اأبناءنا وي�شحذ هممهم ويحفزهم على التفوق 
الإماراتيني  اأع��ن��اق  يطوق  غ��ار  اأكليل  ال��ي��وم  ه��ذا  و�شيبقى 
والإماراتيات وو�شام فخر على �شدور �شباط وجنود قواتنا 
ل�شون  والليل  النهار  �شاعات  مدى  على  املتاأهبني  امل�شلحة 

ا�شتقاللنا و�شيادتنا واأمننا ون�شرة اأ�شقائنا.
يف يومهم، يقول �شهداوؤنا لنا ولالآخرين: اإن �شعبا م�شتعد 
.. و���ش��ع��ب��ن��ا دائم  ي��ق��ه��ر  ي�����ش��ام و ل  ال�����ش��ه��داء ل  ل��ت��ق��دمي 

ال�شتعداد .

عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي : �سهداوؤنا الأبرار 
�سطروا �سفحات م�سرقة ليبقى الوطن عزيزا �ساخما 

اأحمد بن �سلطان القا�سمي : ذكرى ال�سهداء 
وت�سحياتهم �ستبقى خالدة يف �سجل الوطن

•• ال�شارقة-وام:

اأعرب �شمو ال�شيخ عبداهلل 
�شلطان  ب����ن  �����ش����امل  ب����ن 
حاكم  ن���ائ���ب  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�������ش���ارق���ة ع���ن الع���ت���زاز 
والفخر ب�شهدائنا الأبرار 
�شفحات  �شطروا  ال��ذي��ن 
الوطن  تاريخ  يف  م�شرقة 
يف  وال��ف��داء  الت�شحية  يف 
اأر�شهم  �شبيل الدفاع عن 
عن  وال����ذود  وجمتمعهم 
وطنهم  ليبقى  ح��ي��ا���ش��ه، 
ورايته  ����ش���اخم���اً،  ع���زي���زاً 

خفاقة.
ن�������س كلمة  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 
عر  وجهها  ال��ت��ي  �شموه 

يف   : ال�شهيد"  "يوم  مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جم��ل��ة 
وقع  بالدنا  تعي�س  ع��ام،  كل  من  نوفمر  من  الثالثني 
يوم تاريخي مميز، يوم الوفاء والتقدير ل�شهداء الوطن 
الأعزاء علينا، يوم نرحم فيه على اأرواح ال�شهداء من 
خمتلف جمالت العمل الوطني ويف كل بقعة من هذه 
بالقبول  لهم  ون��دع��و  عليهم  نرحم  الطيبة،  الأر����س 

ال�شديقني  م���ع  احل�����ش��ن 
وال�شهداء.

نعر  ال�����ش��ه��ي��د،  ي�����وم  يف 
وفخرنا  اع����ت����زازن����ا  ع����ن 
الذين  الأب���رار  ب�شهدائنا 
�شطروا �شفحات م�شرقة 
يف  ال������وط������ن  ت������اري������خ  يف 
ال��ت�����ش��ح��ي��ة وال�����ف�����داء يف 
اأر�شهم  �شبيل الدفاع عن 
عن  وال����ذود  وجمتمعهم 
وطنهم  ليبقى  ح��ي��ا���ش��ه، 
ورايته  ����ش���اخم���اً،  ع���زي���زاً 

خفاقة.
اإن دولة الإمارات ت�شتذكر 
هذا اليوم املجيد وهو دليل 
واإعالئها  تقديرها  على 
ل���ت�������ش���ح���ي���ات ال�������ش���ه���داء 
مكت�شباته،  على  واحلفاظ  الوطن  وحب  الفداء  ولقيم 
اأبناء  واأن ت�شحيات ال�شهداء �شتبقى نرا�شا يقتدي به 

الإمارات وي�شتلهمون منها العر والدرو�س.
ن�شاأل اهلل اأن يرحم �شهداءنا الأبرار واأن يدخلهم ف�شيح 
جناته، واأن يجزي اأهليهم وذويهم خر اجلزاء واأن مّين 

على بالدنا باخلر والأمن والأمان .

•• ال�شارقة-وام:

اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
ال�شارقة  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
ال�������ش���ه���داء  ذك���������رى  اأن 
�شتبقى  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
الوطن  �شجل  يف  خ��ال��دة 
الت�شحية  ملحمة  حتكي 
والفداء والذود عن حمى 
منها  وي�شتلهم  ال��وط��ن، 
الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة العر 

والدرو�س.
ن�����س كلمة  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
عر  وجهها  التي  �شموه 
الوطن"  "درع  جم���ل���ة 
ال�شهيد"  "يوم  مبنا�شبة 
ذك������رى  ع���ل���ي���ن���ا  : مت������ر 

نوفمر،  م��ن  الثالثني  ت�شادف  وال��ت��ي  ال�شهيد  ي��وم 
الأبرار،  ب�شهدائنا  واعتزازنا  فخرنا  عن  نعر  ونحن 
ق��دم��وه م��ن درو����س عظيمة  م��اآث��ره��م وم��ا  ون�شتذكر 
املجتمع  بقيم  عنه، موؤمنني  والدفاع  الوطن،  يف حب 
اأ�شالة  ع��ن  ومعرين  وال��ب��ذل،  العطاء  يف  ال�شمحاء 
اأبناء هذه الأر�س الطيبة واإميانهم بدورهم يف �شون 

الأر�س والعر�س.

منا�شبة  ال���ي���وم،  ه���ذا  يف 
ن���ق���ف خ���الل���ه���ا ع���ل���ى ما 
الوطن  ����ش���ه���داء  ق���دم���ه 
م�������ن ر������ش�����ائ�����ل غ���ال���ي���ة 
جميعاً،  ع��ل��ي��ن��ا  وع���زي���زة 
ما  ب��اأغ��ل��ى  الت�شحية  يف 
يذودون  وه��م  ميلكونه، 
يف  واأرواح���ه���م  باأنف�شهم 
�شبيل جمتمعهم واأهلهم 
ووطنهم وديارهم .. هذه 
الدرو�س  تقدم  الر�شائل 
وتظهر  املقبلة،  لأجيالنا 
ع���ظ���م���ة اأب������ن������اء وب����ن����ات 
لأر�شهم  وحبهم  دولتنا، 
وب��الده��م ال��ت��ي ي��ه��ون يف 
وكرامتها  ح��ب��ه��ا  ���ش��ب��ي��ل 
وع�����زه�����ا وف����خ����ره����ا كل 

�شيء.
�شجل  ال�شهداء وت�شحياتهم خالدة يف  ذكرى  �شتبقى 
وال��ذود عن  الت�شحية والفداء  الوطن حتكي ملحمة 
العر  القادمة  الأجيال  وي�شتلهم منها  الوطن،  حمى 

والدرو�س.
رحم اهلل �شهداء الوطن واأ�شكنهم ف�شيح جناته وجزى 
اأهليهم وذويهم خر اجلزاء واأدام على دولة الإمارات 

الأمن والأمان.

دائرة الطريان املدين بالفجرية 
حتتفل باليوم الوطني الـ48 للدولة

•• الفجرية - وام: 

باليوم  ال��دويل -  امل��دين بالفجرة - مطار الفجرة  دائ��رة الطران  احتفلت 
الوطني ال�48 للدولة حتت �شعار" اأوبريت ثمرة الحتاد".

ح�شر الحتفال - الذي اأقيم بفندق النوفوتيل الفجرة - �شعادة حممد عبد 
جمل�س  رئي�س  نائب  بالفجرة  امل��دين  ال��ط��ران  دائ���رة  رئي�س  ال�شالمي  اهلل 
اإدارة الهيئة العامة للطران املدين بالدولة الذي عر عن �شعادتة بهذا اليوم 
يف  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  غر�شها  التي  الحت���اد،  ل��روح  جت�شيدا  يعد  ال��ذي  العظيم 
قلوبنا وعقولنا واأرواحنا، ويرجم م�شاعر النتماء الوطني يف اإرادة وت�شميم 

وطموح نحو بناء الإمارات احلديثة.. اإمارات امل�شتقبل.
وقال "اإننا يف هذه املنا�شبة جندد عهد الولء اإىل مقام �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل"و�شاحب  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 
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 واإىل اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى 
الإم���ارات �شانع الإجنازات  اإحت��اد دول��ة  العهود، واإىل  واأول��ي��اء  الإم���ارات  حكام 
عر�شا  احلفل  وت�شمن  التي جتاوزت الطموح وو�شلت اإىل معانقة الف�شاء". 
يف  وت�شحياته،  ال�شهيد  بيوم  ي�شورالحتفال  ال��ذي  ثمرة  لإوب��ري��ت  فلكلوريا 
الدفاع عن ثرى الوطن التي جت�شدت يف الإحتفال باليوم الوطني من كل عام 
ال�شيخ زايد بن  الباين  امل�شرة  اأر�شاه قائد  مب�شاعر من الفخر والإعتزاز مبا 
�شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" وبت�شحيات جنودنا البوا�شل يف ميدان العز 
اإىل زايد" التي  "ر�شالة  والفخر. كما ت�شمن احلفل عر�س م�شرحية بعنوان 
الوالد  امل�شتقبلية لراعي م�شرة الحتاد وقائدها  تعر�س الجن��ازات والروؤية 
واملوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" ، الذي 
روح  ي��زرع  اأن  البي�شاء  ب��اأي��ادي��ه  ا�شتطاع  وال���ذي  العطاء  ع��ن  يوما  يتوقف  مل 

الحتاد يف نفو�س كل الإماراتيني مثلما زرع ال�شحراء باخلر والنماء .

حتت �سعار ) وياكم نحتفل(

مركز التواجد البلدي يف مدينة خليفة ينظم مهرجانًا احتفاليًا كبريًا باليوم الوطني الـ 48
عرو�س فلكلورية وطنية وعربية وعاملية وم�سابقات ترفيهية من  28-30 نوفمرب

الح���ت���ف���ايل ي��ت�����ش��م��ن ال��ع��دي��د من 
املبهرة،  وال���ش��ت��ع��را���ش��ات  ال��ف��ق��رات 
 ، والفلكلورية  الراثية،  والعرو�س 
الفرح  �شاأنه بعث روح  م��ن   وك��ل ما 
املنا�شبة  بهذه  والب��ت��ه��اج  وال�شعادة 

الوطنية الغالية على قلوبنا .
املهرجان  يزخر  ذات��ه  ال�شعيد  على 
الفقرات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  الح��ت��ف��ايل 

، وكمنر يدعو  كدولة عاملية رائدة 
اأنحاء  كافة  يف  وال�شتقرار  لل�شالم 

العامل.
التواجد  مركز  اأن  احلمري  واأ�شار 
البلدي اأراد من وراء هذه الحتفالية 
اأنحاء  الفرح والفخر يف كل  اأن يعم 
الفر�شة جلميع  تتاح  واأن   ، املنطقة 
�شرائح املجتمع للم�شاركة والتعبر 

وا�شتعرا�شات احلركات الأكروباتية، 
واجلوائز،  امل�شابقات  م��ن  وال��ع��دي��د 
وعرو�س التنورة امل�شرية، وعرو�س 
الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة، وم�����ش��ارك��ات فنية 
مم��ي��زة .  ويف م��وق��ع امل��ه��رج��ان قام 
املنظمون بركيب خيمة تراثية يتم 
املحلى  وخ��ب��ز  اللقيمات  طبخ  فيها 
امل�شروبات  اأن����واع  جميع  وت��ق��دمي   ،

�شهداء  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ت�����ش��ح��ي��ات 
الإم���ارات الأب��رار الذين حموا راية 
خفاقة  عليها  وح��اف��ظ��وا  الحت�����اد، 
عالية، وهو اأي�شا تعبر عن الفخر 
باملكانة التي اأ�شبحت دولة الإمارات 
حت��ت��ل��ه��ا ب��ع��د اأرب���ع���ة ع���ق���ود  وب�شع 
�شنني من عمر الحتاد، حتى و�شلت 
الف�شاء، وا�شتطاعت اأن تثبت نف�شها 

ال�شاعة  تبداأ من  والتي  والفعاليات 
وت�شتمر  م�شاء  والن�شف  اخلام�شة 
خالل  ل��ي��ال  ع�����ش��رة  احل����ادي����ة  اإىل 
 -30  28 م�����ن  امل����ه����رج����ان  اأي���������ام 
�شبيل  ع��ل��ى  منها  ون��ذك��ر  ن��وف��م��ر، 
ع���رو����س فرقة  امل���ث���ال ل احل�����ش��ر، 
الطبول  العيالة واحلربية، وعر�س 
الأفريقية، وعرو�س ال�شاحر املبهرة، 

عن حبهم للوطن وللقيادة احلكيمة 
ولراية الحتاد، وجندد عهود الولء 
والإخال�س للوطن ورايته وقيادته، 
الغايل،  وط��ن��ن��ا  اإجن������ازات  ولإب������راز 
اأجمع  ال���ع���امل  اأم������ام  ب��ه��ا  ون���ف���اخ���ر 
ل��ك��ل اجلهات  ���ش��ك��ره  ع���ن  م��ع��رب��ا   ،
للمهرجان  ال����دع����م  ق���دم���ت  ال���ت���ي 
املهرجان  اأن  ومو�شحاً  الحتفايل، 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأط���ل���ق م��رك��ز ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي يف 
مدينة خليفة وبتنظيم مميز وناجح 
وو����ش���ط ح�����ش��ور ج��م��اه��ري كبر 
مب�شاركة  كبرا  احتفاليا  مهرجانا 
وطنية وعربية وعاملية وذلك احتفاء 
والأربعني  الثامن  الوطني  باليوم 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
والفخر  الع�����ت�����زاز  ع����ن  وت���ع���ب���را 
ال�شيخ  له  املغفور  الحت��اد  مبوؤ�ش�س 
اآل ن��ه��ي��ان طيب  زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان 
اهلل ث���راه ال��ط��اه��ر، واإخ���وان���ه حكام 
الإمارات، ومبا حققته دولة الحتاد 
التاأ�شي�س  ع��ه��د  م��ن��ذ  اإجن�����ازات  م��ن 
بقيادة  ال��ت��م��ك��ني  ع��ه��د  اإىل  و���ش��ول 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأمام  املمتدة  املنطقة  يف  وذل��ك  اهلل، 
مدر�شة )جيم�س( يف مدينة خليفة ، 
حيث ت�شتمر فعاليات املهرجان من 

30 نوفمر اجلاري. اإىل   28
اأحمد احلمري مدير  ال�شيد  واأكد 
م��رك��ز ال��ت��واج��د ال��ب��ل��دي – مدينة 
الوطني  باليوم  احتفالنا  اأن  خليفة 
ه����و وق���ف���ة اح�������رام وت���ق���دي���ر لكل 
م��ن اأع��ط��ى لهذا ال��وط��ن وق��دم من 

كما  ب��امل��ج��ان،  للجمهور   ، ال�شاخنة 
الكرونيا  ج���ه���ازا  امل���ه���رج���ان  وف����ر 
الت�شوير  الح���ت���ف���ال  ل�����رواد  ي��ت��ي��ح 
الفوري مع خلفية من معامل اإمارة 
الأك�شاك  اإىل  بالإ�شافة   ، اأبوظبي 
ال��راث��ي��ة (دك����ان( ، وت��رك��ي��ب اإن���ارة 
ال���دول���ة يف  اأع����الم  ون�����ش��ر  جتميلية 
، وتركيب  امل��ه��رج��ان  اأرج����اء م��وق��ع 
لالأطفال  كهربائية  ترفيهية  األعاب 
موقع  وتنظيم  م��ط��اط��ي��ة،  واأل���ع���اب 
(وجبات  املتنقلة  لل�شيارات  خ��ا���س 
ور�س  واإقامة  وامل�شروبات)،  الطعام 
اأع����م����ال ي����دوي����ة، وت����وف����ر اأج���ه���زة 
 MACHIN COLD
معر�س  وتنظيم   ،SPARKLE
لل�شور.   ومن الفعاليات امل�شاحبة 
دراجات  كرنفال  تنظيم  للمهرجان 
املنطقة من  نارية، وكرنفال يجوب 
وال�شخ�شيات  واجل���م���ال،  اخل���ي���ول 
بالع�شى  امل�شي  وفقرات  الكرتونية، 
كل يوم من اأيام املهرجان، وعرو�س 
اإدارة املهرجان  البهلوان، كما وفرت 
اإعالمي  كمركز  متخ�ش�شة  ق��اع��ة 
وي�شمل  باملهرجان  متميز  موقع  يف 
ج���م���ي���ع اح���ت���ي���اج���ات الإع���الم���ي���ني 
ال�����راغ�����ب�����ني مب����واك����ب����ة ف���ع���ال���ي���ات 

املهرجان. 

•• ال�شارقة-وام:

نظمت اأطفال ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين، 
بال�شارقة،  اجلامعية  املدينة  يف  ال�شهداء  ن�شب  �شاحة  اإىل  لالأطفال  زي��ارة 
وذلك احتفاء بذكرى "يوم ال�شهيد"، الذي ياأتي تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"؛ اأن يكون 
ووفاء وعرفانا  وذلك تخليدا  لل�شهيد،  يوما  عام  كل  نوفمر من  30 من 
بت�شحيات وعطاء وبذل �شهداء الوطن واأبنائه الررة، الذين وهبوا اأرواحهم 
لتظل راية الإمارات العربية املتحدة، خفاقة عالية. وزار اأطفال من خمتلف 

عن  الن�شب  على  للتعرف  ال�شهداء  ن�شب  �شاحة  ال�شارقة  مدينة  م��راك��ز 
قرب، والذي اأمر باإن�شائه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة عام 2015، تخليدا لذكرى 
ياأتي  ال��ذي  ال�شهيد  بيوم  تعريفهم  جانب  اإىل  وبطولتهم،  الوطن  �شهداء 
تزامنا مع تاريخ ا�شت�شهاد اأول جندي اإماراتي وهو العريف �شامل �شهيل بن 
تاأدية  اأثناء   1971 عام  نوفمر  من  الثالثني  يف  ا�شت�شهد  ال��ذي  خمي�س، 
املتحدة يف جزيرة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  علم  دفاعا عن  الوطني،  واجبه 
جميع  يف  البوا�شل  اجلنود  بكفاح  تعريفهم  اإىل  بالإ�شافة  ال��ك��رى،  طنب 

امليادين الع�شكرية واملدنية وم�شاركتهم يف ن�شرة اإخوانهم.

اأطفال ال�سارقة يحتفون بذكرى يوم ال�سهيد
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اأخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد : �سهداوؤنا قدموا اأروع الأمثلة واأ�سدقها من اأجل رفعة الوطن و�سونه

•• العني -وام:

اأكد �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���رار  اأن  ال��ع��ني  منطقة  يف 
"حفظه اهلل" بتخ�شي�س  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
يعر عن الحرام  لل�شهيد  يوما  عام  كل  من  نوفمر   30
والتبجيل لذكراهم العطرة ويزرع يف نفو�س �شبابنا واأطفالنا 
والعزة  ال�شرف  �شفحات  يف  اأ�شماوؤهم  لتنق�س  ال�شهادة  حب 

والكرامة.
"درع  جملة  عر  وجهها  التي  �شموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

الوطن" مبنا�شبة " يوم ال�شهيد" : اإن قرار �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ال�شهيد  لي�����وم  ع������ام  ك�����ل  من  ن���وف������مر   30 ت�����خ�شي�س 
ي��زرع يف  و  العطرة  يعر عن الح��رام والتبجيل لذكراهم 
اأ�شماوؤهم  ال�شهادة لتنق�س  واأط����فالنا ح����ب  �ش����بابنا  نف�����و�س 
ول  اأم���ن  ف��ال  وال��ك��رام��ة  والع����زة  ال�ش�����رف  �شف����حات  يف 
ثبات  ول  �شهدائها  ت�شحية  دون  لأم��ة  تنمية  ول  ا�شتقرار 
على احلق ول ن�شرة مظلوم وم�شاعدة ال�شعوب املنكوبة دون 

ت�شحيات.
ويطيب لنا ونحن نحتفي بيوم ال�شهيد اأن نرفع اأ�شمى اآيات 

عليه  اهلل  ما عاهدوا  اإىل رجال �شدقوا  والإمتنان  التقدير 
فداء  الزكية  الطاهرة  اأرواح��ه��م  ماميلكون  باأغلى  و�شحوا 

للوطن وتاأدية ملهامهم وواجباتهم الوطنية .
التقدير  اآي����ات  اأ���ش��م��ى  العظيم  الي�����وم  ه�����ذا  يف  ون������رفع 
وهبوا  الذين  وذويهم  واأُ�شرهم  ال�شهداء  لأُمهات  والإمتنان 
اأكبادهم  فلذات  اإن�شان  به  يجود  اأن  ماميكن  اأغلى  الوطن 
ال��ذي��ن وهبونا جميعا ما  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  م��ن خ��رة  الغالية 
نعي�شه اليوم من فخر واعتزاز بكل ما قدموه من اأجل اأمن 

وا�شتقرار منطقتنا.
الذين  الغايل  وطننا  باأبناء  ي��وم  وك��ل  اليوم  ه��ذا  ونفخر يف 

ل��راب الوطن  ���ش��اروا على درب الأج����داد والآب����اء يف حبهم 
رفعته  اأج��ل  م��ن  واأ�شدقها  الأم��ث��ل��ة  اأروع  وق��دم��وا  الطاهر 

و�شونه من كيد الكائدين ومكر املاكرين.
ال��ذي��ن م��ا زالوا  الأب��ط��ال  اأبنائنا  اإك��ب��اٍر واإج���الل لكل  حتية 
يوؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه 
دولة  راية  لتظل  والإن�شانية  والع�شكرية  املدنية  امليادين  يف 

الإمارات العربية املتحدة خفاقة عالية.
حفظ اهلل وطننا الغايل الإمارات العربية املتحدة وحفظ اهلل 
قيادتنا الر�شيدة و�شعبنا وجنودنا الأبطال الذين ي�شاندون 

احلق و ميدون يد العون ل�شعوب العامل .

هزاع بن زايد : يوم ال�سهيد منا�سبة م�سهودة تلتف حولها قلوب الإماراتيني حمدان بن زايد : الإمارات قدمت نخبة من اأبنائها لرفع راية احلق

الذين  ال��رج��ال  لأرواح  وت��خ��ل��ي��داً 
فداء  واأرواح��ه��م  بدمائهم  �شحوا 
للوطن وتقديراً لبطولت القوات 
الدفاع  يف  الإم����ارات����ي����ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
ع��ن احل��ق واأه��ل��ه ووف����اًء وعرفاناً 
�شهداء  وب���ذل  وع��ط��اء  بت�شحيات 
الذين  ال������ررة  واأب���ن���ائ���ه  ال���وط���ن 
وه��ب��وا اأرواح��ه��م لتظل راي��ة دولة 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
اأن الإم��ارات قدمت نخبة  الظفرة 
م���ن اأب��ن��ائ��ه��ا ل��رت��ق��وا ���ش��ه��داء يف 
واحلفاظ  احل���ق  راي���ة  رف���ع  �شبيل 

على اأمنها وا�شتقرارها.
وقال �شموه - يف كلمة وجهها عر 
جملة "درع الوطن" مبنا�شبة "يوم 
ال�شهيد" - اأن تخ�شي�س يوم 30 
نوفمر م��ن ك��ل ع��ام يف الإم����ارات 
حر�س  ي�����وؤك�����د  ل��ل�����ش��ه��ي��د  ي�����وم�����اً 
تخليد  ع��ل��ى  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
ت�شحياتهم  واأن  ال�شهداء  ذك���رى 
من  ب��ح��روف  ال��ت��اري��خ  �شي�شطرها 
منهاجا  بطولتهم  و�شتبقى  ن��ور 

يدر�س لأجيال واأجيال.
الحتفال  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ����ش���ار 
تكرمياً  كذلك  ياأتي  ال�شهيد  بيوم 

الإمارات خفاقة عالية وهم يوؤدون 
مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل 
الوطن وخارجه يف امليادين املدنية 

والع�شكرية والإن�شانية كافة.
وقال �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان : اإننا يف يوم ال�شهيد ندعو 
الأب����رار  ���ش��ه��داءن��ا  يتغمد  اأن  اهلل 
ي�شكنهم ف�شيح  واأن  بوا�شع رحمته 
جناته موؤكدين اأن ذكراهم �شتبقى 
خ��ال��دة يف وج���دان اأب��ن��اء الإم���ارات 
لكل  ملهمة  ت�شحياتهم  و�شتكون 
اأغلى ما  مواطن كي يعمل ويقدم 
و�شعبها  الإم������ارات  لتبقى  مي��ل��ك 
ينعمان باأمن واأمان وواحة ي�شتظل 

بكرم عطائها كل اإن�شان.
وتقدم �شموه بتحية اإجالل واإكبار 
وزوجاتهم  ال�����ش��ه��داء  اأم���ه���ات  اإىل 
اأكبادهن  ف���ل���ذات  ق��دم��ن  ال���الت���ي 
الأم  اأن  واأث����ب����نت  ل���ل���وط���ن  ف������داء 

الإماراتية مثل اأعلى يف العطاء.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن زايد  ال�����ش��ي��خ ه���زاع  اأك���د �شمو 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي اأن 
م�شهودة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم 
الإماراتيني  ق��ل��وب  ح��ول��ه��ا  ت��ل��ت��ّف 
النخبة  ت��ل��ك  و���ش��م��ائ��ره��م، ح���ول 
دولة  �شباب  م��ن  امللهمة  امل�شيئة 
اأرواحهم  قّدموا  الذين  الإم��ارات، 
وذوداً  الوطن  عن  دفاعاً  الغالية، 
لر�شالته  وجت�����ش��ي��داً  ح����دوده  ع��ن 
ل�شعبه  واق���ت���داء  ل��ق��ي��ادت��ه  وولء 
املجيدة.  مل�������ش���رت���ه  وت���ر����ش���ي���خ���اً 
�شمو  ك���ل���م���ة  ن�������س  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ه���زاع 
"درع  ال���ت���ي وج���ه���ه���ا ع����ر جم���ل���ة 
ال�شهيد"  "يوم  الوطن" مبنا�شبة 
اليوم  ه��ذا  ال�شهيد،  ي��وم  ي�شّكل   :
الوطني العظيم، منا�شبة م�شهودة 

الوطن  �شهداء  واعتزاز  فخر  بكل 
الأب�����������رار، ف���اإن���ن���ا ن����وؤك����د جم�����دداً 
ل�شاحب  احلكيمة  للقيادة  ال��ولء 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
القائد  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حفظه  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اهلل" و�شاحب  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  واأ�شحاب 
الإم�����ارات،  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
اأوفياء  نبقى  باأن  العهد  جمددين 
فينا  ر�شخها  التي  الأ�شيلة  للقيم 
ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س  الأب 
رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
للوطن  العطاء  وال��ذي جعل  اهلل، 

الإماراتيني  ق��ل��وب  ح��ول��ه��ا  ت��ل��ت��ّف 
النخبة  ت��ل��ك  و���ش��م��ائ��ره��م، ح���ول 
دولة  �شباب  م��ن  امللهمة  امل�شيئة 
اأرواحهم  قّدموا  الذين  الإم��ارات، 
وذوداً  الوطن  عن  دفاعاً  الغالية، 
لر�شالته  وجت�����ش��ي��داً  ح����دوده  ع��ن 
ل�شعبه  واق���ت���داء  ل��ق��ي��ادت��ه  وولء 
وت��ر���ش��ي��خ��اً مل�����ش��رت��ه امل��ج��ي��دة. اإن 
ك���ل واح����د م���ن ���ش��ه��دائ��ن��ا الأب�����رار 
ال��ذي��ن ن��وّج��ه ل��ه��م يف ه���ذا اليوم 
والمتنان  ال��ع��رف��ان  اآي����ات  اأ���ش��م��ى 
والإجالل، هو مبثابة الأب والبن 
وال�شقيق وال�شديق، الذي يفتخر 
ويتخذ  واإماراتية،  اإماراتي  كل  به 
ونرا�شاً  م�شعاًل  ت�شحياته  م��ن 
امل�شتقبل،  ن��ح��و  را���ش��خ��اً  و���ش��ب��ي��اًل 
احلكمة  م�شرته  من  ي�شتمّد  كما 
للم�شاهمة  ال�����ش��ادق��ة  وال��ع��زمي��ة 
الفعالة يف بناء الأ�ش�س احل�شارية 
للدولة. واإذ نقف اليوم م�شتذكرين 

والت�شحية  ���ش��ب��ي��ل��ه  يف  وال����ب����ذل 
م��ن اأج���ل جم���ده ورف��ع��ت��ه، ر�شالة 
���ش��ام��ي��ة يف وج����دان ك��ل اإم���ارات���ي. 
ال�شهداء  اأولئك  من  واح��د  كل  اإن 
الأب��ط��ال ه��و ك��ت��اب ح��اف��ل بالعر 
جميعاً  ي��ح��دون��ا  واإذ  وال����درو�����س، 
كل  ويف  ال����ي����وم،  ه�����ذا  يف  ال���ف���خ���ر 
اأعمالهم وعظيم  اأم��ام جليل  ي��وم، 
ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م، ف��اإن��ن��ا ن��ت��وج��ه بكل 
التي  للمدر�شة  والتوقر  التقدير 
تخرجوا فيها وتعلموا يف �شفوفها 
اأ�شمى قيم البذل والعطاء، القوات 
زرعت  ال��ت��ي  الإم��ارات��ي��ة،  امل�شلحة 
الوطن  الأج���ي���ال ح���ّب  وت�����زرع يف 
�شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل  وب���ذل 

جمده ورفعته.
كما اأتوجه يف هذه املنا�شبة املجيدة 
والعرفان  ال�����ش��ك��ر  اآي�����ات  ب��اأ���ش��م��ى 
ال�شهداء وذويهم،  والتقدير لأ�شر 
الربية  ف��اأح�����ش��ن��وا  رب����وا  ال���ذي���ن 

اإىل  وزرعوا فامتد زرعهم الطيب 
فال�شهداء  ال���وط���ن،  ت����راب  ك��ام��ل 
ه���م الأرك������ان ال��وط��ي��دة ال��ت��ي بها 
البنيان،  وير�شخ  الأوط���ان  تبنى 
اأولئك الآب��اء والأمهات  ومن مثل 
والعزمية  ال��ق��وة  جميعاً  ن�شتلهم 
الراية  واإب���ق���اء  امل�����ش��رة  مل��وا���ش��ل��ة 

عالية خفاقة.

من�سور بن زايد : يوم ال�سهيد منا�سبة جميدة نوؤكد من خاللها قوة املجتمع الإماراتي وتالحمه
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  قال 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة اإن يوم ال�شهيد، منا�شبة جميدة ُنوؤكد 
اأفراده  ومتا�شك  وتالحمه،  الإم��ارات��ي  املجتمع  ق��وة  خاللها  من 

وتاآزرهم، وت�شامن اأبنائه.
 30 ال��ذي ي�شادف  ال�شهيد  ي��وم  واأك��د �شموه - يف كلمة مبنا�شبة 
ُن��ع��ّزز فيه قيم  ي��وم  ي��وم ال�شهيد وه��و  اأن  نوفمر م��ن ك��ل ع��ام - 
ال�شهداء  اأب��ن��اء  ب��رع��اي��ة  تعهدت  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ي��دة،  للقيادة  ال���ولء 

الدماء  الذين بذلوا  اأبناءه  الوطن ل ين�شى  باأن  واأك��دت  واأُ�َشرهم 
الإن�شاين،  ال��واج��ب  وميادين  وال�شرف  العز  �شاحات  يف  والأرواح 
اأ���ش��م��اوؤه��م خ��ال��دًة يف ال��ت��اري��خ، وم��الح��م بطولتهم  و���ش��وف تظّل 

تتناقلها الأجيال فخًرا.
وفيما يلي ن�س كلمة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة التي وجهها عر جملة 
"درع الوطن" مبنا�شبة يوم ال�شهيد: يف هذا اليوم املجيد، الثالثني 
من نوفمر، نرفع اأ�شمى اآيات التقدير والعرفان ل�شاحب ال�شمو 
اهلل،  حفظه  ال���دول���ة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

وطنية  منا�شبة  اليوم  ه��ذا  تخ�شي�س  اإىل  �شموه  توجيه  ون��ب��ارك 
ر�شمية، لتعميق قيم الت�شحية والفداء وحب الوطن، وتكرمي اآباء 
ف��داًء للوطن و�شوًنا ل�شيادته،  ب��الأرواح  واإخ��وة لنا، ج��ادوا  واأبناء 
حتى تظّل رايته عاليًة خفاقًة ورمًزا للقوة والعزة واملنعة. اإن يوم 
ال�شهيد، منا�شبة جميدة ُنوؤكد من خاللها قوة املجتمع الإماراتي 
يوم  وهو  اأبنائه،  وت�شامن  وت��اآزره��م،  اأف��راده  ومتا�شك  وتالحمه، 
ُن��ع��ّزز ف��ي��ه ق��ي��م ال����ولء ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، ال��ت��ي ت��ع��ه��دت برعاية 
اأبناء ال�شهداء واأُ�َشرهم واأكدت ب�اأن الوطن ل ين�شى اأبناءه الذين 
بذلوا الدماء والأرواح يف �شاحات العز وال�شرف وميادين الواجب 

الإن�����ش��اين، و���ش��وف ت��ظ��ّل اأ���ش��م��اوؤه��م خ��ال��دًة يف ال��ت��اري��خ، ومالحم 
بطولتهم تتناقلها الأجيال فخًرا.

والتحية يف هذا اليوم نبعثها جلنود و�شباط وقادة قواتنا امل�شّلحة، 
حمايًة  ال�شرف  ميادين  يف  امل��راب��ط��ني  ك��اّف��ة،  الأم��ن��ي��ة  واأج��ه��زت��ن��ا 
للوطن، ودفاًعا عنه، والتحية لأبناء وبنات وطننا يف �شاحات البذل 
داخل  والإن�شانية  واخلدمية  الإنتاجية  قطاعاته  كّل  يف  والعطاء 
الدولة وخارجها. حفظ اهلل بالدنا من كّل �شوء، وتغّمد برحمته 
�شهداءنا، رموز العزة اأو�شمة ال�شرف، واأدام على دولتنا نعمة الأمن 

والأمان وال�شتقرار. وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

عبداهلل بن زايد : اأنبل الرجال ل يغيبون عنا •• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال��دويل اإن��ه يف هذه الأي��ام العظيمة 
القوات  رج�����ال  ب���ط���ولت  ن�����ش��ت��ذك��ر 
الكوكبة  ت��ل��ك  الإم���ارات���ي���ة  امل�شلحة 
ب��اأرواح��ه��ا من  ال��ت��ي �شحت  امل��ن��رة 
اأج��ل دول��ة الإم��ارات واأهلها وقدمت 
ال�شجاعة  يف  ن���ظ���ره  ع���ز  من���وذج���ا 
منارات  ت�شحياتهم  ف�شارت  والكرم 

يف �شماء البطولة.
���ش��م��وه التي  ن�����س كلمة  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
الوطن"  "درع  جم��ل��ة  ع��ر  وج��ه��ه��ا 
اأنبل  ال�شهيد":  "يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
هذه  يف   ... عنا  يغيبون  ل  ال��رج��ال 
بطولت  ن�شتذكر  العظيمة  الأي����ام 
الإماراتية  امل�شلحة  ال��ق��وات  رج���ال 
ت��ل��ك ال��ك��وك��ب��ة امل��ن��رة ال��ت��ي �شحت 
ب��اأرواح��ه��ا م��ن اأج���ل دول���ة الإم����ارات 
نظره  عز  منوذجا  وقدمت  واأهلها 
ف�شارت  وال������ك������رم،  ال�������ش���ج���اع���ة  يف 

ال���ذي ح��م��وا ال��وط��ن وامل��ن��ط��ق��ة من 
مطامع العابثني، ولولهم ملا نعمنا 
ب���الأم���ن وال���ش��ت��ق��رار ال����ذي نحمد 
�شحوا  وع��ن��دم��ا  ال���ي���وم.  ع��ل��ي��ه  اهلل 
باأرواحهم فاإنهم مل يخو�شوا معركة 
�شخ�شية، بل كانت معارك من اأجل 
ال��وط��ن، وامل��ن��ط��ق��ة، واحلفاظ  اأم���ن 
و  به  العابثني  الدين من عبث  على 
حتويره لتحقيق اأغرا�شهم املري�شة، 
واأي  ال��ع��امل  �شريان  تعد  منطقة  يف 
اأم��ن��ه��ا وا���ش��ت��ق��راره��ا يعني  خ��ل��ل يف 
للعامل  وم��ب��ا���ش��را  �شريحا  ت��ه��دي��دا 
اأج��م��ع، ول��ذل��ك ف���اإن ال��ع��امل مدين 
اأبنائنا،  من  بروحه  �شحى  من  لكل 
من اأجل اأن يعي�س الآخرون ب�شعادة 
اأرواح  على  نرحم  اإذ  واإن��ن��ا  وه��ن��اء. 
باأمل  امل�شتقبل  اإىل  ننظر  ال�شهداء، 
كبر، يف دولة باتت يف م�شاف الدول 
�شناعة  يف  وتوؤثر  ت�شاهم  املتقدمة، 
القرار العاملي، وت�شعى لن�شر ال�شالم 
وامل��ح��ب��ة والأخ����وة الإن�����ش��ان��ي��ة يف كل 
والتنمية  ال�شتقرار  لتحقيق  مكان 

والأربعني  الثامنة  ب��ذك��راه  نحتفي 
بعد اأيام ميالدا لفكرة فريدة اآمن بها 
ال�شيخ زايد واإخوته املوؤ�ش�شون حيث 
ا�شت�شرفوا امل�شتقبل و�شعوا جاهدين 
يف �شبيل حتقيق حلم الوحدة الذي 
�شكك فيه الكثرون، فالتجارب التي 
�شبقتنا مل تب�شر باخلر، لكن عزمية 
املوؤ�ش�شني وتكاتف اأبناء هذه الأر�س 
ب��ل وجت���اوزت  ج��ع��ل احل��ل��م حقيقة، 
حققت  فلقد  التوقعات،  كل  نتائجه 
دول�����ة الإم���������ارات ن��ت��ائ��ج م��ب��ه��رة يف 
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة على 
التحتية،  كالبنية  ال��ع��امل،  م�شتوى 
وال�شتقرار  القت�شادي،  والزده���ار 
ال��ت�����ش��ام��ح وتنمية  وت��ع��زي��ز  الأم���ن���ي 
النفطية،  غ��ر  القت�شادية  امل���وارد 
ناهيك عن الإجن��ازات التي حتققت 
وعلوم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  جم�����الت  يف 
ال��ف�����ش��اء، وك���ان اآخ��ره��ا اإر����ش���ال اأول 

�شهداء  من  ال�شريف  الركب  هذا  يف 
توافد على منازلهم  الذين  الوطن، 
والذين  و�شعبا  ق��ي��ادة  الإم��ارات��ي��ون 
وتكرارا �شاحب  حتدث عنهم مرارا 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "رعاه 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�����ش��ل��ح��ة ���ش��ارب��ني ب��ه��م امل���ث���ل لكل 
ال�شهيد  ي���وم  واإم���ارات���ي���ة.  اإم���ارات���ي 
الذي يحل قبل اأيام قليلة من اليوم 
الثاين  يف  الإم���ارات  لدولة  الوطني 
م���ن دي�����ش��م��ر، ي���ع���زز يف ك���ل واح���د 
وقيادته،  ووط��ن��ه  بنف�شه  ثقته  فينا 
منوذجا  قدمت  التي  ال��دول��ة  فهذه 

�شماء  يف  م�����ن�����ارات  ت�������ش���ح���ي���ات���ه���م 
البطولة.

منا�شبة  جم��رد  لي�س  ال�شهيد،  ي��وم 
كل  فيها  ن�شتذكر  اأن��ن��ا  حيث  ع��اب��رة 
�شهيد اإماراتي وقف يف وجه الإرهاب 
ال��وط��ن وذاد  اأم���ن  واخل����راب ف�شان 
ن�شتدعي  يوم  هو  �شعبه..  حمى  عن 
اإج���الل وت��ق��دي��ر م��ا قدمه  فيه بكل 
الآباء والأمهات الذين اأن�شاأوا جيال 
فوق  ال��وط��ن  ح��ب  نفو�شهم  يف  يعلو 
ك��ل ���ش��يء اآخ�����ر.. اإن ك��ل واح����د من 
يف  در���ش��ا  يعلمنا  ال�شرفاء  �شهدائنا 
وت�����ش��رد ت�شحيته  وال��ع��ط��اء،  ال��ن��ب��ل 
�شدق  ملحمة  ال��وط��ن  ه���ذا  لأب���ن���اء 
ووفاء. لقد علمتنا قيادتنا احلكيمة، 
منذ عهد الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
ثراه" اأن العطاء احلقيقي هو الذي 
ي��ك��ون ب��ال ح����دود، وه���و م��ا يتج�شد 

اإىل حمطة  اإم����ارات����ي  ف�����ش��اء  رائ����د 
ال���ف�������ش���اء ال���دول���ي���ة واإج���������راء عدة 
جت����ارب ع��ل��م��ي��ة. ل��ق��د حت��ول��ت دولة 
لأ����ش���ح���اب  ق���ب���ل���ة  اإىل  الإم�������������ارات 
الذين  العالية  والكفاءات  اخل��رات 
ي��ب��ح��ث��ون ع���ن ب��ل��د ي��ح��ق��ق��ون فيها 
اأنها  اأح��الم��ه��م وط��م��وح��ات��ه��م، ك��م��ا 
و�شلت  اإذ  لالإن�شانية  عا�شمة  باتت 
اإىل  والتنموية  الإغ��اث��ي��ة  ج�شورها 
دون  ال��ع��امل  يف  املنكوبة  املناطق  ك��ل 
ف��اأ���ش��ب��ح��ت دولة  اأو مت��ي��ي��ز،  ت��ف��رق��ة 
الأوىل  امل��ان��ح��ة  ال���دول���ة  الإم�������ارات 
عامليا، كما اأن جواز ال�شفر الإماراتي 
اأ���ش��ب��ح اجل���واز الأق����وى عامليا حيث 
ميكن حلامله دخول اأكرث من 176 
تاأ�شرة. ويف  اإىل  دول��ة دون احلاجة 
خ�����ش��م ه���ذه الإجن�������ازات ن��ح��ت��اج اأن 
ممكنة  تكن  مل  ب��اأن��ه��ا  دائ��م��ا  نتذكر 
ل���ول ت�����ش��ح��ي��ات ���ش��ه��دائ��ن��ا الأب�����رار، 

املتقدمة،  العامل  دول  بني  ح�شاريا 
حتقق  اأن  ح��ك��م��ة  ب��ك��ل  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
ع�شرية  منجزات  وت�شنع  مكت�شبات 
يف خمتلف املجالت، وتبنت يف الوقت 
الأمن  وتعزيز  ال�شلم  �شيا�شات  ذات��ه 
وال�شتقرار، ومكافحة التطرف بكل 
القدرة  و�شنعت منوذجا يف  اأ�شكاله، 
امل�شلحة،  بقواتها  الفذة،  الع�شكرية 
وخراتها  واح���راف���ه���ا،  وت��دري��ب��ه��ا 
املراأة  م�شاركة  اإىل  و�شول  امليدانية، 
ال�شباب  واإدراج  الع�شكري،  العمل  يف 
الذي  الوطنية  اخل��دم��ة  برنامج  يف 
الفر�شة  وال��ف��ت��ي��ات  ال�����ش��ب��اب  مي��ن��ح 
جديدة  مهارات  تعلم  يف  للم�شاهمة 
الطامعني  م���ن  ب���الده���م  وح���م���اي���ة 
اأجندة  ك���ل  واأ����ش���ح���اب  وال��ع��اب��ث��ني، 
وتريد  امل���ن���ط���ق���ة،  ب���ه���ذه  ت���رب�������س 

زعزعة ال�شلم الإقليمي.
لقد كان احتاد دولة الإم��ارات الذي 

جل��م��ي��ع ���ش��ع��وب ال���ع���امل. رح����م اهلل 
�شهداء الواجب والكرامة، واأكرمهم 
وهم  وعظمته  بجالله  يليق  اإكراما 
اإذ يغيبون عنا فاإن بطولتهم �شتبقى 
خ���ال���دة يف ذاك�����رة ال���وط���ن والأم�����ة، 
و�شنظل نحدث اأبناءنا وبناتنا عنهم 
يف  خطاهم  على  �شائرين  و�شنبقى 
هذه  ووح���دة  �شالمة  على  احل��ف��اظ 

الأر�س الطيبة .

خالد بن �سقر القا�سمي : يوم ال�سهيد هو لتكرمي �سهدائنا البوا�سل وعزة الوطنخالد بن حممد بن زايد : �سهداء الوطن حفروا اأ�سماءهم يف �سجالت البطولة والعز والكرامة

للوطن،  والإخ���ال����س  والن��ت��م��اء 
تلك القيم التي يوؤمن بها جميع 

اأبناء الإمارات.
وتوجه �شموه بتحية فخر وتقدير 
ل���ذوي ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن ك��ان لهم 

امل�شتقبل  ج��ي��ل  لإل���ه���ام  م�����ش��دراً 
والكرامة  وال��ع��زة  النخوة  معاين 
ون�����ش��ت��ل��ه��م م���ن ب��ط��ولت��ه��م التي 
لنا  ي���������ش����يء  م�������ش���ع���اًل  ����ش���ت���ظ���ل 
يدفعنا  ولأبنائنا طريقنا وحافزاً 

•• اأبوظبي -وام:

توجه �شمو ال�شيخ خالد بن حممد 
املجل�س  نهيان، ع�شو  اآل  زايد  بن 
رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
بتحية  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب 
الإمارات  ل�شهداء  واإك��ب��ار  اإج��الل 
اأرواحهم  قدموا  الذين  البوا�شل 
اأ�شماءهم  وح��ف��روا  للوطن،  ف��داء 
وال���ع���ز  ال���ب���ط���ول���ة  ����ش���ج���الت  يف 
وال��ك��رام��ة، لتبقى راي��ة الإم���ارات 

خفاقة يف �شماء املجد.
وقال �شموه يف ذكرى يوم ال�شهيد 
اأب��ط��ال الإم����ارات م��ن مدنيني  اإن 
امليادين،  جميع  ويف  وع�شكريني 
الت�شحية  يف  درو������ش�����اً  ق�����دم�����واً 
والبذل، واأظهروا اأنبل قيم الولء 

اأبناء  ب��ن��اء ج��ي��ل م��ن  ال��ف�����ش��ل يف 
الإم�������ارات ال�����ررة، وغ���ر����س اأج���ّل 
نفو�شهم،  يف  ال��وط��ن��ي��ة  امل����ب����ادئ 
ال�شهادة  ����ش���رف  ب���ذل���ك  ون����ال����وا 
دفاعاً  ���ش��رف،  ي�شاهيه  ل  ال���ذي 
لأرا�شيه  وح��م��اي��ة  ال���وط���ن،  ع���ن 
بقد�شية  واإمي����ان����اً  وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه، 

مكانته.
منت�شبي  جميع  اأن  ���ش��م��وه  واأك����د 
حمط  البا�شلة،  امل�شلحة  ال��ق��وات 
قيادة  م��ن  وتقدير  وفخر  اع��ت��زاز 
لأنهم  الإم���������ارات،  دول�����ة  و���ش��ع��ب 
ي��ح��م��ل��ون اأرواح���ه���م يف اأك��ف��ه��م يف 
���ش��اح��ات ال��ك��رام��ة وال��ب��ط��ول��ة كل 
حلظة، من اأجل اأن ينعم املجتمع 
دول���ة  ت��ب��ق��ى  واأن  ب��ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة، 

الإمارات يف عز و�شموخ.

•• ال�شارقة -وام:

اأكد �شعادة ال�شيخ خالد بن �شقر 
الوقاية  هيئة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
يوم  اأن  ب��ال�����ش��ارق��ة  وال�������ش���الم���ة 
اأبناء  فيها  يعر  منا�شبة  ال�شهيد 
الإمارات قيادًة و�شعباً عن فخرهم 
�شهداء  ب��ت�����ش��ح��ي��ات  واع���ت���زازه���م 
ال���ذي���ن بذلوا  ال��ب��وا���ش��ل  ال���وط���ن 
و�شطرت  للوطن  ف���داًء  ارواح��ه��م 
دم���اوؤه���م ال��غ��ال��ي��ة اأ���ش��م��ى معاين 
الت�شحية واليثار يف �شبيل رفعة 

و مناء دولتنا احلبيبة.
يج�شد  ال���ي���وم  ه����ذا  ان  واأ�����ش����اف 
ح��ر���س ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة على 
�شهدائنا  ذك���رى  وتخليد  ت��ك��رمي 
ت�شحياتهم  ل��ت��ظ��ل  ال���ب���وا����ش���ل 

العمل  م�����ن  امل�����زي�����د  ب������ذل  ع���ل���ى 
واجلهد لالرتقاء باحلا�شر وبناء 

امل�شتقبل.
وق�����ال ���ش��ع��ادة ال�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
جندد  اليوم  اإننا  القا�شمي  �شقر 
اع����ت����زازن����ا ب�������ش���ه���دائ���ن���ا الأب��������رار 
�شبيل  يف  لت�شحياتهم  واإجاللنا 
ونوؤكد  وك���رام���ت���ه  ال���وط���ن  ع����زة 
ولءن����ا ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة التي 
احتفت بال�شهيد وجعلته منوذجاً 
العطاء والكرامة لأن  يحتذى يف 
تنمية  م��ن  الإم�����ارات  حققته  م��ا 
وت���ق���دم وا����ش���ت���ق���رار مل ي�����اأت من 
فراغ، واإمنا هناك من دفع روحه 
�شهداوؤنا  و�شيبقى  له  ثمناً  ودم��ه 
الإماراتي  ال�شعب  اأبناء  ذاك��رة  يف 

م�شدر عزة وفخر.

�سلطان بن خليفة : دماء �سهداء الوطن �سالت لكي تروي ق�س�ص العزة والكرامة
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، اأن يوم ال�شهيد الذي حتتفي به 
اأبنائه  الإم��ارات اليوم، هو يوم ي�شتذكر فيه الوطن ت�شحيات 

الأوفياء، والذين بذلوا كل غال من اأجل رفعة الوطن.
ووفاء  لت�شحية  مهم  عنوان  اليوم  ه��ذا  اأن  على  �شموه  و�شدد 
�شهدائنا الأبرار، ور�شالة عرفان لن تويف ولو جزءا ي�شرا من 

الت�شحية التي قاموا بها من اأجل رفعة وعزة الوطن.
وقال �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة "يوم ال�شهيد" الذي ي�شادف 

عام - : دماء �شهدائنا الأبرار �شالت لكي  كل  من  نوفمر   30
قدموا  �شهداوؤنا  الوطن،  لهذا  والكرامة  العزة  ق�ش�س  ت��روي 
اأنف�شهم من اأجل اإر�شاء وتر�شيخ قيم جميلة وعديدة، و�شردوا 
ق�شة وفائهم للوطن باأروع واأجمل احلروف، وهل هناك اأجمل 
من اأن مي�شي ال�شهيد اإىل ربه را�شيا مر�شيا وقد �شقط دفاعا 
عن راية احلق واإعالء لراية الدين والوطن، نحتفي بهذا اليوم 
وقد اأ�شحت بالدنا بقيادتها وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، �شاخمة 
للوفاء والولء  رائعاً  اأبناوؤها مثاًل  رائدة مبتكرة مبدعة قدم 
والنتماء، واأ�شبحت تتبواأ مكانة عالية رائدة يف املحافل كافة.

واأ�شاف �شموه : يحمل ال�شهيد نوعا نادرا من ال�شخاء والوفاء، 
ونبال ل يتكرر يف اأي نوع اآخر من العطاء، ونحن نفخر اأي�شا 
الذي  املنبع  فهي  اإ���ش��ادة،  ك��ل  ت�شتحق  التي  واأ���ش��رت��ه  بال�شهيد 
اأن  �شموه  واأك��د  املعاين.  واأنبل  اأ�شمى  وتعلم  ال�شهيد  منه  نهل 
يوم ال�شهيد هو منا�شبة عظيمة تر�شخ معنى العطاء والوفاء 
املتبادل ما بني القيادة وال�شعب. وقال �شموه : اإننا يف هذا اليوم 
نقف اإجالًل واحراماً لكوكبة من اأبناء قواتنا امل�شلحة الذين 
للوطن  ف��داء  ال�شهداء  دم��اء  اإن  يقول  جديداً  تاريخاً  �شطروا 
والأمة، كما نعلن للمالأ باأنهم الأوفياء ال�شادقني، ونوؤكد لهم 

ونعاهدهم باأننا لن نن�شاهم و�شنبقى مقدرين لت�شحياتهم.
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اأخبـار الإمـارات
حممد البواردي : �سهداء الوطن اأبروا باأمهم الإمارات 

و�سحوا من اأجلها باأرواحهم الطاهرة
•• اأبوظبي -وام: 

اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  فيه  ت�شتذكر  ال�شهيد  ي��وم  اأن 
والتي  وال�شرف  العز  ميادين  يف  وت�شحياتهم  اأبنائها  بطولت 
لتكون م�شدر  الوطن  تاريخ هذا  واعتزاز يف  بكل فخر  �شطرت 

فخر لقيادة دولة الإمارات و�شعبها.
ول   “  : ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  معاليه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 

ربهم  اأحياء عند  بل  اأم��وات��ا  اهلل  �شبيل  قتلوا يف  الذين  حت�شنب 
ت�شتذكر دولة  ال�شهيد  يوم  العظيم. يف  يرزقون” .. �شدق اهلل 
يف  وت�شحياتهم  اأب��ن��ائ��ه��ا  ب��ط��ولت  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
ميادين العز وال�شرف والتي �شطرت بكل فخر واعتزاز يف تاريخ 

هذا الوطن لتكون م�شدر فخر لقيادة دولة الإمارات و�شعبها.
الأب����رار لأقول  اأم��ه��ات �شهداءنا  اإىل  ال��ي��وم  اأت��وج��ه يف ه��ذا  كما 
لهم؛ الإمارات اأمنا جميعا، واأنتم اأمهات اأبناء الإمارات، فمنكم 
اأم  زال��ت  الإم����ارات حتيا. لقد كانت ول  ت��ول��د، وبكم  الإم����ارات 

ال�شهيد خر معلمة لبنها البار، ل�شهيد الوطن، وابن الإمارات، 
دمائه  م��ن  فجعل  وال���ف���داء،  الت�شحية  م��ع��اين  اأ���ش��م��ى  علمته 
الطاهرة حرا يخلد به تاريخ وطنه بحروف من نور، فنفخر 
باأم ال�شهيد منبعا للخر ومنعة للوطن. لقد اأبر �شهداء الوطن 
باأمهم الإمارات، و�شحوا من اأجلها باأرواحهم الطاهرة، وعزاوؤنا 
اآبائهم  واأجرهم اجلزيل، و�شر  فيهم �شر والداتهم اجلميل 

واأبنائهم وذويهم.
اإماراتنا الغالية، كل يوم عر�س لل�شهيد، ت�شهده  فا�شتب�شري يا 

املالئكة يف ال�شماء، ويحيى ال�شهداء خالدين يف رو�شات النعيم، 
اإن اأرواح ال�شهداء م�شابيح ت�شيئ �شماءنا ليال كالنجوم، وت�شطع 

مع بزوغ ال�شم�س كل نهار.
والكرامة  وال��ع��زة  ال��ب��ق��اء  للوطن  يكتب  ال�����ش��ه��داء  بت�شحيات 
والإباء، وبهذه املعاين ت�شمو الأوطان، ويكتب تاريخها يف اأن�شع 
الإمارات  ال�شجالت، لرويه الأمم جيال بعد جيل، حفظ اهلل 
رب  واإرادة  ال�شهداء،  وت�شحيات  الأب��ن��اء،  بعزمية  و�شعبا،  قيادة 

الأر�س وال�شماء .

•• اأبوظبي-وام: 

الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل  اأك��د 
وزي������ر ������ش�����وؤون امل���ج���ل�������س الأع���ل���ى 
الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  يف  لالحتاد 
وطنية  منا�شبة  ال�شهيد،  ي��وم  اأن 
البذل  قيم  لإع���الء  وجهت  غالية 
وتكرمي  وال�����ف�����داء،  وال��ت�����ش��ح��ي��ة 
الأرواح  ب���ذل���وا  ال���ذي���ن  الأب����ط����ال 
ال���وط���ن يف عز  ل��ي��ح��ي��ا  ال���دم���اء  و 
راية  واأم���ان، وتظل  واأم��ن  وكرامة 
�شماء  ع��ال��ي��ة يف  خ��ف��اق��ة  ال���دول���ة 

املجد.
يوم  يف  ل��ه  كلمة  يف  معاليه  وق���ال 
�شاحب  �شيدي  ق���رار  اإن  ال�شهيد 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

من  ال���ث���الث���ني  اهلل” ت��خ�����ش��ي�����س 
نوفمر من كل �شنة يوما لل�شهيد 
لأبنائه  الوطن  تقدير  على  تاأكيد 
الدماء  و  الأرواح  يبذلون  ال��ذي��ن 
ملكت�شباته،  وت��اأم��ي��ن��ا  ع��ن��ه،  دف��اع��ا 
اأبنائها،  ب��ب��ط��ولت  ت��ع��ل��و  ف����الأمم 
لالأجيال  ت��وؤ���ش�����س  وبت�شحياتهم 
يفتخرون  ما  والقادمة  احلا�شرة 

ويعتزون به.
ال���ي���وم، جندد  اأ����ش���اف : يف ه���ذا  و 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل�����ش��ي��دي  ال�����ولء 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ونعاهد 
التي  للقيم  اأوفياء  نظل  اأن  �شموه 
ا�شت�شهد اأبطالنا اإعالء لها و دفاعا 
عنها و اأن نعمل على اأن يبقى هذا 
له،  فداء  ا�شت�شهدوا  الذي  الوطن 

والتقدير  م��ت��ح��دا  م���وح���دا  ب��ي��ت��ا 
ال�شيخ حممد بن  ل�شاحب ال�شمو 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  و  اهلل”  “رعاه 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اأ���ش��ح��اب ال�����ش��م��و ح��ك��ام الإم�����ارات 
لرعايتهم اأ�شر ال�شهداء و حر�شهم 
لهم  الكرمية  احل��ي��اة  ت��وف��ر  على 
ال�شالم  الأم���ن و  ي��دمي  اأن  اآم��ل��ني 
منطقتنا  ي�شود  واأن  ب��الدن��ا  على 
بال�شتقرار  ���ش��ع��وب��ه��ا  ت��ن��ع��م  واأن 
واأن  البناء،  يف  م�شرتها  لتوا�شل 
حتقق املزيد من الزدهار والرخاء، 
خالل  م��ن  م�شرتهم،  نكمل  واأن 
والولء  الت�شحية  معاين  تعميق 
اأبنائنا..  وج������دان  يف  والن���ت���م���اء 
رح���م اهلل ���ش��ه��داءن��ا ال�����ررة، وكل 
باأبطالها  ت��زه��و  والإم��������ارات  ع���ام 

واإجنازاتها«.

•• دبي -وام:

اأك�������د م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ع���ب���داهلل 
النعيمي  ب���ل���ح���ي���ف  حم����م����د  ب������ن 
ان  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزي���ر 
ي����وم ال�����ش��ه��ي��د ي����وم ف��خ��ر واع���ت���زاز 
الوطن،الذين  ���ش��ه��داء  بت�شحيات 
مل يغيبوا عن ذاكرة الإمارات قيادة 
و�شعباً ملا بذلوه يف �شبيل اإعالء راية 
الوطن واجنازاته و�شالمة اأرا�شيه 

ون�شرة ال�شقاء.
ت�شريح  يف   - م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����اف 
مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 
30 نوفمر من كل عام - : اإننا يف 
ه���ذا ال���ي���وم جن���دد ال��ع��ه��د وال����ولء 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ون����وؤك����د مرة 
اأخرى التفافنا حول قواتنا امل�شلحة 
الغايل  ل��وط��ن��ن��ا  احل�����ش��ني  ال������درع 
ال�شلبة  الإرادة  اأ�شحاب  وجنودها 

التي مل تلني يوما.. كما اأننا اليوم 
نعر عن فخرنا واعتزازنا ب�شهداء 
وت�شخياتهم  واأ����ش���ره���م  ال���وط���ن 
ميادين  يف  قدموها  ال��ت��ي  اجل�شام 
العزة وال�شرف والكرامة داعني اهلل 
بوا�شع  يتغمدهم  اأن  القدير  العلي 
وذويهم  اأه��ل��ه��م  يلهم  رح��م��ت��ه،واأن 

ال�شر وال�شلوان.
ال�شهيد  ي��وم  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
منا�شبة نعر خاللها عما بداخلنا 
من م�شاعر الولء والنتماء للوطن 
والقيادة الر�شيدة ..مقدرين عاليا 
ت�شحيات �شهداء الإمارات البوا�شل 

.
الإم���ارات  �شهداء  اأن  معاليه  وذك��ر 
اإماراتي  ولكل  ال�شباب  ق��دوة جليل 
�شتبقى  ت�شحياتهم  واأن  وع��رب��ي 
و�شيفتخر   ، درب��ن��ا  ي�شيئ  ن��را���ش��ا 
يف  العظيمة  ب��اإجن��ازات��ه��م  اجل��م��ي��ع 

ميادين ال�شرف والعز والفداء.
ال��دك��ت��ور عبداهلل  م��ع��ايل  وت���وج���ه 
بلحيف النعيمي بالتحية والتقدير 
�شهداء  اأ���ش��ر  اإىل  ال��ع��زاء  وخ��ال�����س 
ال�شهادة  اأن  موؤكدا  وذويهم  الوطن 
ت��زي��ن �شدور  و���ش��ام فخر واع��ت��زاز 

ذويهم وترفع من قدرهم.

•• اأبو ظبي -وام:

وج���ه م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
حتية  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
اأع�شاء  ك��اف��ة  واإج�����الل م��ن  اإك���ب���ار 
املجل�س ، اإىل اأرواح �شهدائنا الأبرار 
اأبناء الوطن الذين قدموا حياتهم 
ف���داء ل��ل��واج��ب ال��وط��ن��ي... الذين 
ال���ولء  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ���ش��ط��روا 
والنتماء وحب الوطن، موؤكداً على 
ل�شهدائنا  العظيمة  الت�شحيات  اأن 
يتوج  �شرفاً  دائماً  �شتبقى  البطال 

التي  الغاية  لنبل  جميعا  روؤو���ش��ن��ا 
الإمارات  اأبطال  اأجلها  من  �شحى 
باأرواحهم يف �شبيل اإعالء راية احلق 
ال��ع��ط��رة خالدة  ول��ت��ب��ق��ى ذك���راه���م 
ومنوذجاً  وال���ق���ل���وب،  الأذه�������ان  يف 
وامل�����ش��وؤول��ي��ة، وواح���دة من  لل�شرف 
تاريخ  يف  امل�شيئة  الكثرة  النقاط 

هذا الوطن.
وقال معاليه فى كلمة مبنا�شبة يوم 
اإح�شا�س القيادة بنب�س  اإَن  ال�شهيد 
كان  ال�شهداء،  ه��وؤلء  جتاه  ال�شعب 
اأث��ره يف تقرير ي��وم ال��� 30 من  له 

كل  م��ن  ال�شهيد”  “يوم  ن��وف��م��ر 
عام منا�شبة وطنية، وما يوؤكده كل 
ذلك من مكانة ه��وؤلء ال�شهداء يف 
كله،  ال�شعب  وقلوب  القيادة  قلوب 
كما ميثل تقديراً لقيمة الت�شحية 
الوطن  ل��ه��ذا  وال������ولء والن���ت���م���اء 
لبطولتهم  وا����ش���ت���ذك���ارا  ال���غ���ايل، 
وت�����خ�����ل�����ي�����دا ووف��������������اء وع�����رف�����ان�����ا 

بت�شحياتهم.
واأ�شاف معاليه اأن املجل�س الوطني 
بتحية  ي��ب��ع��ث  ك���ام���ال،  الحت�������ادي 
ال��ت��ق��دي��ر والإج�����الل ل��ك��ل ف���رد من 

اأ���ش��ر �شهداء ال��واج��ب، وي��وؤك��د لهم 
اأن��ه��م يف عيون وق��ل��وب ك��ل الوطن، 
عرفانا مبا قدموه هوؤلء ال�شهداء 

من درو�س يف العطاء والوطنية.
ال�شهيد  ي��وم  اأن  على  معاليه  واأك��د 
يج�شد فخر واعتزاز اأبناء الإمارات 
البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا  بت�شحيات 
هوؤلء  قدمت  التي  ال��وط��ن،  ح��ُم��اة 
اأبنائها، واأن هذه  ال�شهداء من بني 
ما  على  م�شتمرة  البا�شلة  ال��ق��وات 
تقدميها  م��ن  دوم���ا  فيها  ع��ه��دن��اه 
لأن�����ب�����ل ������ش�����ورة م�����ن الخ����ال�����س 

للوطن  وال���ت�������ش���ح���ي���ة  وال����ع����ط����اء 
وللقيادة ولل�شعب، بارك اهلل فيهم، 

و�شدد على طريق احلق خطاهم.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك������د م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح����م����د بن 
الفال�شي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  ع��ب��داهلل 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر 
واملهارات املتقدمة اإننا يف يوم ال�شهيد 
ن�شتذكر اأبطاًل ا�شتمدوا قيمهم من 
له  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د  مدر�شة 
نهيان -  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
وج�����ش��دوا معاين   - ث���راه  اهلل  طيب 
اأب��ه��ى �شورها  ال���ولء والن��ت��م��اء يف 
و�شانوا بتفانيهم ما�شينا وحا�شرنا 
بعزمية  ُتبنى  فالأوطان  وم�شتقبلنا 
الأوف��ي��اء. وق��ال معاليه فى  رجالها 
ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ي���وم ال�����ش��ه��ي��د “اإن 
�شتبقى  الإم���ارات  �شهداء  ت�شحيات 
خالدة يف ذاكرة الأمة و�شتكون دافعاً 

ل��ت��ق��دمي ك��ل غ���اٍل ون��ف��ي�����س والعمل 
بكل ج��د واإخ��ال���س م��ن اأج���ل تقدم 
الوطن وازدهار �شعبه فاليوم فر�شة 
م�شرفة  مواقف  معاً  فيها  ن�شتذكر 
اأ�شمى قيم الإخال�س  ن�شتلهم منها 

والبذل والعطاء” . وا�شاف” اإن ما 
منهم  الإم���ارات جعل  �شهداء  قدمه 
ن��ع��م��ل على  اأن  ل��ن��ا وواج��ب��ن��ا  ق����دوة 
الوطن  خلق جيل جديد من جنود 
يوؤمنون  امل��ج��الت  كل  يف  املخل�شني 
الوحيد  ال�����ش��ب��ي��ل  ه���و  ال��ع��م��ل  ب�����اأن 
حل���م���اي���ة م����ق����درات ال����وط����ن ودف����ع 
الأمام”.  اإىل  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��رت��ه 
وتابع معاليه “ل ي�شعنا اليوم اإل اأن 
نتوجه بالتحية اإىل جنودنا البوا�شل 
الوطن  حماية  على  يعملون  الذين 
ال�����ش��رف ون��وؤك��د عزمنا  يف م��ي��ادي��ن 
ع��ل��ى ال���وق���وف ���ش��ف��اً واح������داً خلف 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ك���ٌل م��ن موقعه 
ل��ت��ظ��ل راي����ة الإم�������ارات خ��ف��اق��ة بني 
الأمم ون�شت�شرف معاً اآفاق م�شتقبل 

مزدهر«.

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����د م���ع���ايل ال��ف��ري��ق ال���رك���ن حمد 
اأركان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
القوات امل�شلحة اأن يوم ال�شهيد الذي 
ي��واف��ق ال��ث��الث��ني م��ن ن��وف��م��ر من 
لها  غالية  وطنية  منا�شبة  ع��ام  ك��ل 
مبكانة  وحت��ظ��ى  اخل��ا���ش��ة  رمزيتها 
ا�شتثنائية لدى اأبناء الوطن جميعا.
ج�����اء ذل�����ك يف ك��ل��م��ة وج���ه���ه���ا عر 
مبنا�شبة  الوطن”  “درع  جم���ل���ة 
 : ن�شها  فيما   .. ال�شهيد”  “يوم 
الأمم  اأن  اإىل  التاريخ  ت�شر جت��ارب 
ال��ع��ظ��ي��م��ة ه����ي ت���ل���ك ال���ت���ي متتلك 
ر���ش��ي��دا ه��ائ��ال م���ن ال��ت�����ش��ح��ي��ات و 

ت��ت��م��ت��ع مب�����وروث زاخ�����ر م���ن القيم 
تتناقلها  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ي��ل��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة 
وت�شتدعيها  ال��زم��ن،  ع��ر  الأج��ي��ال 
اأوق����ات امل��ح��ن والأزم�����ات ملواجهة  يف 
اإىل  ال���ع���ب���ور  و  حت���دي���ات احل���ا����ش���ر 
�شهداء  يج�شده  ما  وه��ذا  امل�شتقبل، 
يقدمون  ال���ذي���ن  الأب��������رار  ال���وط���ن 
بكل  الت�شحية  يف  والنموذج  القدوة 
اإب��ق��اء رايات  اأج���ل  غ��ال ونفي�س م��ن 
العزة  م��ي��ادي��ن  خ��ف��اق��ة يف  ال���وط���ن 
وال�������ش���رف واحل�����ق وال�����واج�����ب، كما 
ل�شعبنا  الأ�شيل  املعدن  عن  يعرون 
الويف، وما يتميز به من قيم الوفاء 

والنتماء.
اإن يوم ال�شهيد، الذي يوافق الثالثني 

من نوفمر من كل عام، هو منا�شبة 
وطنية غالية لها رمزيتها اخلا�شة، 
وحت��ظ��ى مب��ك��ان��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لدى 
اأب���ن���اء ال���وط���ن ج��م��ي��ع��ا، لأن ه���وؤلء 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال�����ش��ه��داء 
ال���ط���اه���رة، ف����داء ل��ل��وط��ن، واإع����الء 
م���ب���ادئ الإم���������ارات، ي�����ش��ت��ح��ق��ون كل 
التقدير والعرفان، وتخليد ذكراهم 
اخلالدة،  ال��وط��ن  ذاك���رة  يف  العطرة 
ول��ه��ذا ف����اإن دول����ة الإم�������ارات، قيادة 
و�شعبا، ت�شتذكر يف هذا اليوم املجيد 
بكل  وت�شتعيد  الغالية،  ت�شحياتهم 
وق�ش�شهم  بطولتهم  واعتزاز  فخر 
واحدا  لالأجيال  ت��روى  �شتظل  التي 
تلو الآخر، كخر �شاهد على وطنية 

اأب���ن���اء وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل، وجت����ذر قيم 
والتفاين  وال��ولء  والنتماء  الفداء 

والإخال�س يف نفو�شهم.
ل��ق��د ق����دم ���ش��ه��داء ال���وط���ن الأب�����رار 
�شتظل  م��ت��ك��ام��ل��ة  وط��ن��ي��ة  م��ل��ح��م��ة 
م�شدر اإلهام لأبنائنا يف حب الوطن 
ونفي�س  غ����ال  ب��ك��ل  ع��ن��ه  ال����دف����اع  و 
والنتماء  ال����ولء  ق��ي��م  اأن  واأث��ب��ت��وا 
ل�شيقة  ق����ي����م  ه�����ي  وال���ت�������ش���ح���ي���ة 
ب��اأب��ن��اء الم����ارات ورث��وه��ا م��ن الآباء 
والجداد، فقد غر�س املغفور له باإذن 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ت��ع��اىل  اهلل 
اأبناء  يف  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل 
والت�شحية  ال�شجاعة  قيم  ال��وط��ن 

والبذل والفداء من اأجل الوطن.

تاريخ  اليوم اخلالد من  اإننا يف هذا 
فقط  ن����ك����رم  ل  احل���ب���ي���ب���ة  دول����ت����ن����ا 
�شهداء  وب�����ذل  وع���ط���اء  ت�����ش��ح��ي��ات 
الوطن الأبرار الذين وهبوا اأرواحهم 
اأي�شا  ل��الإم��ارات، واإمن���ا نبعث  ف��داء 
قواتنا  اأب��ط��ال  اإىل  ت��ق��دي��ر  ب��ر���ش��ال��ة 
امل�����ش��ل��ح��ة ال��ب��ا���ش��ل��ة ال��ذي��ن م��ا زال���وا 
يوا�شلون القيام مبهامهم يف اليمن 
�شمن قوات التحالف العربي بقيادة 
ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اإعالء  اأج��ل  واق��ت��دار من  بكل كفاءة 
التي تنحاز  الثابتة  مبادئ الإم��ارات 
الأ�شقاء  بجانب  وتقف  للحق،  دائما 
وتدافع  والأزم����ات،  املحن  اأوق���ات  يف 
القومي  الأم�������ن  ع����ن  ب�����ش��ال��ة  ب���ك���ل 

التحديات  كافة  مواجهة  يف  العربي 
اأتوجه  ال���ي���وم،  ه����ذا  يف  وامل���خ���اط���ر. 
والعتزاز  التقدير  م��ع��اين  باأ�شمى 
اإىل اأمهات ال�شهداء واآبائهم وذويهم 
احلقيقي  النموذج  يقدمون  ال��ذي��ن 
حدود،  ب��ال  وال��ع��ط��اء  الت�شحية  يف 
وانتمائهم  اإخال�شهم  من  ون�شتلهم 
الوطنية  معاين  كل  الغايل  لوطننا 
اآيات  اأ�شمى  اأق���دم  كما  والت�شحية، 
الويف  �شعبنا  اإىل  وال��ع��رف��ان  ال�شكر 
ال������ذي اأث����ب����ت م���ع���دن���ه الأ����ش���ي���ل يف 
ت�شامنه وتعاطفه مع اأ�شر ال�شهداء، 
وما اأظهره من وحدة ومتا�شك حول 
خفاقة  ع��ال��ي��ة  لتبقى  ال��وط��ن  راي���ة 
وم�شونة، وال�شكر كذلك اإىل اأبطال 

و�شباط  جنود  م��ن  امل�شلحة  قواتنا 
و����ش���ف ����ش���ب���اط ال����ذي����ن م����ا زال�����وا 
ي��رف��ع��ون ع��ل��م الإم�����ارات يف ميادين 
احل���ق وال���واج���ب، وي��ق��دم��ون �شورة 
ك��م��ا ل  امل�����ش��ل��ح��ة..  ل��ق��وات��ن��ا  م�شرفة 
اأن  الغالية  املنا�شبة  هذه  يف  يفوتني 
ت�شحيات  اأي�شا  تقدير  بكل  اأت��ذك��ر 
�شهداء دول التحالف العربي الذين 
�شهدائنا  ب��دم��اء  دم��اوؤه��م  ام��ت��زج��ت 
م��ع��ا ملحمة من  وق���دم���وا  الأب������رار، 
ذاكرة  يف  خ��ال��دة  �شتظل  ال��ب��ط��ولت 
واإننا  والإ�شالمية.  العربية  اأمتينا 
لقيادتنا  العهد  اليوم، جندد  يف هذا 
الر�شيدة و�شعبنا الويف على اأن تكون 
هي  ال�����ش��ه��داء  وب��ط��ولت  ت�شحيات 

وطريقنا  درب��ن��ا  تنر  ال��ت��ي  امل�شاعل 
يف خمتلف املهام و املواقع .. و�شتظل 
و�شمام  الوطن  درع  امل�شلحة  قواتنا 
اأمانه كي تظل دولتنا احلبيبة عزيزة 
وم�شتقرة،  اأم���ن���ة  و���ش��اخم��ة  ق���وي���ة 
راي��ات��ه��ا خ��ف��اق��ة يف ميادين  وت��ب��ق��ى 

العزة والكرامة واحلق والواجب .

•• اأبوظبي -وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور م��غ��ر خمي�س 
املجتمع  تنمية  دائ��رة  رئي�س  اخلييلي 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  ���ش��ه��داء  اأن 
املتحدة �شّطروا اأ�شمى قيم الت�شحية 
احلق،  ون�شرة  الوطن  والفداء وحب 
وبذلوا اأرواحهم يف �شبيل الدفاع عن 

اأر�س الوطن والذود عن حيا�شه.
وقال معاليه - يف كلمة مبنا�شبة يوم 
نوفمر   30 ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد 
مبنا�شبة  ن�شتذكر   :  - ع���ام  ك��ل  م��ن 
ي���وم ال�����ش��ه��ي��د، وال����ذي وج���ه �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بتخ�شي�شه تكرمياً ل�شهدائنا الأبرار، 
الذين وهبوا حياتهم يف �شبيل اإعالء 

كلمة احلق، وم�شاندة املظلوم والدفاع 
منا�شبة  وه����ي  امل�����ش��ت�����ش��ع��ف��ني؛  ع���ن 
جندد خاللها العهد على اأن نرخ�س 
ب��اأرواح��ن��ا لتكون راي��ة الحت��اد عالية 

خفاقة يف كافة امليادين.
واأ�����ش����اف : ن��خ��ل��د ه����ذه ال���ذك���رى يف 
بت�شحيات  وعرفانا  ووف��اء  وجداننا، 
اأب��ط��ال��ن��ا ال�����ش��ه��داء، كما ن��وّج��ه حتية 
وجنود  و����ش���ّب���اط  ق����ادة  اإىل  اإج�����الل 
العاملني  واأب��ن��ائ��ن��ا  امل�شلحة،  ال��ق��وات 
الأمنية  ال���ع���م���ل  ����ش���اح���ات  ك���اف���ة  يف 
فالإمارات   .. وامل��دن��ي��ة  والإن�����ش��ان��ي��ة 
وطٌن ل ين�شى كل من �شحى بنف�شه 
ووقته وجهده يف �شبيل رفعة الوطن 

وازدهاره وتنميته.
واأ����ش���ار م��ع��ايل رئ��ي�����س دائ�����رة تنمية 
اإىل رم��زي��ة يوم  ك��ل��م��ت��ه،  امل��ج��ت��م��ع يف 

توؤكد  م��ن��ا���ش��ب��ة  ب��اع��ت��ب��اره  ال�����ش��ه��ي��د 
قيادتنا  تخطوه  التي  ال�شديد  النهج 
ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  وف��ق  الر�شيدة، 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل وتوجيهات �شاحب 

ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
ترى  اإذ  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
ومناط  التنمية  حم���ور  الن�����ش��ان  يف 
يتج�شد يف  م��ا  وه��و  الأول،  اله��ت��م��ام 
ال�شهداء  اأ���ش��ر  ���ش��وؤون  مكتب  اإن�����ش��اء 
اأب��وظ��ب��ي، والذي  دي���وان ويل عهد  يف 
يعنى ب�شوؤون اأ�شر �شهداء الوطن، كما 
واحتياجات  ���ش��وؤون  مبتابعة  يخت�س 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شهداء،  اأ�شر 
الر�شمية الأخرى يف الدولة، وتقدمي 
ال�شهيد،  واأبناء  لأ�شرة  الالزم  الدعم 
وتاأمني كافة اأوجه الرعاية والهتمام 

لهم.
وق����ال اخل��ي��ي��ل��ي : ك��م��ا ل ي��غ��ي��ب عن 
والدائمة  ال��دوؤوب��ة  امل�شاركة  ناظرنا 
اأف���راد  وك��ذل��ك  ال���ك���رام  �شيوخنا  م��ن 

امل���ج���ت���م���ع م�����ن خم���ت���ل���ف ال�������ش���رائ���ح 
والأطياف، يف خمتلف املنا�شبات التي 
ال�شهداء وذويهم، عالوة  باأبناء  ُتعنى 
خميمات  م��ن  تنظيمه  ي��ت��م  م��ا  ع��ل��ى 
بتعزيز  ُت��ع��ن��ى  وف��ع��ال��ي��ات  واأن�����ش��ط��ة 
ج���ودة ح��ي��اة اأب��ن��اء ال�����ش��ه��داء، واإب����راز 
املكانة التي يحظون بها، حيث �شحى 

اآباءهم يف �شبيل الوطن.
ويف اختتام كلمته، توجه مغر اخلييلي 
اأمهات  اإىل  وت��ق��دي��ر،  اإج���الل  بتحية 
وزوجات واأبناء ال�شهداء، الذين دائما 
لتقدمي  ا�شتعدادهم  يبدون  كانوا  ما 
اأرواح���ه���م ف����داًء ل��ل��وط��ن اأ����ش���وة مبن 
وذويهم،  اأب��ن��ائ��ه��م  م��ن  عنهم  رح��ل��وا 
مل  ال�شهداء  ت�شحيات  اأن  م��وؤك��دي��ن 
وقوة  واإ������ش�����راراً  ع��زمي��ة  اإل  ت���زده���م 

ومتا�شكاً وتالحماً.

رئي�ص الأركان : يوم ال�سهيد منا�سبة غالية حتظى مبكانة ا�ستثنائية لدى اأبناء الوطن جميعا

مغري اخلييلي : ت�سحيات �سهداء الوطن الأبرار و�سام فخر على �سدورنا

•• ابوظبي-وام:

املوارد  وزي���ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  م��ع��ايل  ق��ال 
منا�شبة  ه��و  ال�شهيد  ي��وم  ان  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 
ن��ع��ر م��ن خ��الل��ه��ا ع��ن ف��خ��رن��ا واعتزازنا  وط��ن��ي��ة 
ب�شهداء المارات الذين �شحوا باأرواحهم وبدمائهم 

الزكية يف �شبيل حماية الوطن ون�شرة املظلومني.
واأ�شاف فى كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد لقد �شطر 
العطاء  قيم  وج�����ش��دوا  البطولة  م��الح��م  ال�شهداء 

وهي القيم الرا�شخة يف نفو�س اأبناء المارات الذين 
لتبقى  الر�شيدة  القيادة  خلف  واح��دا  �شفا  يقفون 

راية الوطن خفاقة عاليا يف �شماء املجد.
ال�����ش��ه��داء م��ن ق��ب��ل القيادة  ا���ش��ر  وق����ال ان رع��اي��ة 
الر�شيدة هو تاأكيد على مكانة كل �شهيد كما يوؤكد 
ع��ل��ى ان ك��ل ام���ارات���ي ه��و م��و���ش��ع اه��ت��م��ام قيادتنا 
حفظها اهلل. ووجه معاليه التحية لأمهات ال�شهداء 
بطولتهم  �شتبقى  رج���ال  للوطن  ق��دم��ن  ال��ل��وات��ي 
وذاك����رة  ���ش��ف��ح��ات  يف  دوم����ا  ح��ا���ش��رة  وت�شحياتهم 

اأ�شمى  منهم  م�شتلهمني  اأب��ن��ائ��ه  ووج����دان  ال��وط��ن 
معاين الت�شحية. كما وجه التحية لأبطال القوات 
امل�شلحة درع الوطن و�شياجه املنيع الذين يحملون 
ال��ن��داء حيث  ارواح��ه��م على اكفهم م��ن اج��ل تلبية 
يثبتون يف �شاحات معارك احلق جاهزيتهم القتالية 
نت�شرع  الوطنية  املنا�شبة  بهذه   “ وق��ال  العالية. 
الأبرار  الوطن  �شهداء  يتغمد  اأن  وجل  عز  اهلل  اإىل 
بوا�شع رحمته واأن ي�شكنهم ف�شيح جناته مع النبيني 

وال�شديقني وال�شهداء.

اأحمد بالهول الفال�سي: ن�ستذكر اأبطال ا�ستمدوا قيمهم من مدر�سة الوالد املوؤ�س�ص

•• اأبوظبي -وام:

ق����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
اأح���م���د اجل���اب���ر، وزي����ر دول����ة رئي�س 
“ميثل  ل��الإع��الم..  الوطني  املجل�س 
نوؤكد  وطنية  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم 
من خاللها على القيم النبيلة التي 
الأبرار  �شهدائنا  ت�شحيات  جت�شدها 
ال���ذي���ن ق���دم���وا اأرواح����ه����م ب��ك��ل عزة 
وفخر يف �شبيل رفعة الوطن، و�شون 
وح���م���اي���ة م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه وم���ق���درات���ه. 
اإجالل  حتية  املنا�شبة  بهذه  ون��ق��دم 
واإكبار لأرواح �شهدائنا الأبرار الذين 
الت�شحية  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  �شربوا 

والوفاء«.
واأ�شاف.. “ يف يوم ال�شهيد، تتالحم 
الإم���ارات  دول���ة  يف  الوطنية  الإرادة 
الوطن،  ���ش��ه��داء  ���ش��رة  ل��ن�����ش��ت��ذك��ر 
املبادئ  ت�شحياتهم  م��ن  ون�شتلهم 

الرا�شخة،  ال���وط���ن���ي���ة  وال����ث����واب����ت 
جمددين بذلك عهد الولء والوفاء 
للوطن وللقيادة، ونوجه حتية اإكبار 
ال�شهداء  وعائالت  لأمهات  واحرام 
الإم������ارات كله  ب���اأن �شعب  م��وؤك��دي��ن 
لراية  اإع����الًء  تتكاتف  واح���دة  اأ���ش��رة 

الوطن«.

•• اأبوظبي-وام: 

اأك��د معايل �شهيل بن حممد فرج 
الطاقة  وزي�����ر  امل����زروع����ي  ف���ار����س 
ال�شهداء  ت�شحيات  اأن  وال�شناعة 
اأبناء الإمارات الأوفياء تعتر  من 
منوذجا م�شرفا للبذل وال�شجاعة 
يف ���ش��اح��ات ال��ك��رام��ة وال��دف��اع عن 
ليخلدوا  املظلوم  ون�شرة  ال��وط��ن 
ذكراهم يف التاريخ مبداد من نور.

ت�شريح  -يف  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����اف 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ي�����وم ال�����ش��ه��ي��د ال����ذي 
م����ن كل  ن���وف���م���ر   30 ي�������ش���ادف 
ال�شهيد  ي���وم  يف  ن�شتذكر   :- ع���ام 
ال�شهداء  اأ����ش���ر  واح��ت�����ش��اب  ���ش��ر 
وابنائهم وتكاتف القيادة وال�شعب 
حولهم لنقدم منوذجا فريدا من 

الوطن..ولن  �شبيل  يف  الت�شحيًة 
وقيادته  الإم�������ارات  ���ش��ع��ب  ي��ن�����ش��ى 
ال�شهداء  ت�����ش��ح��ي��ات  ال���ر����ش���ي���دة 
ن���دع���و لهم  ، و���ش��ن��ظ��ل  واأ����ش���ره���م 
الفردو�س  يف  ال��ع��ل��ي��ا  ب���ال���درج���ات 

الأعلى.

�سلطان اجلابر: يوم ال�سهيد... 
بطولت وت�سحيات ومبادئ را�سخة

�سهيل املزروعي : ت�سحيات �سهداء 
الإمارات يخلدها التاريخ مبداد من نور

اأحمد جمعة الزعابي : يوم ال�سهيد منا�سبة وطنية 
غالية لإعالء قيم البذل والت�سحية والفداء

�سقر غبا�ص: �سهداء الوطن �سطروا اأروع الأمثلة يف الولء والنتماء وحب الوطن

نا�سر الهاملي : �سهداوؤنا �سطروا مالحم البطولة وج�سدوا قيم العطاء

عبداهلل بلحيف النعيمي: ال�سهداء بذلوا 
اأرواحهم الطاهرة لإعالء راية الوطن 



السبت    30   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12795  
Saturday   30   November   2019  -  Issue No   12795

08

اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

ال�شام�شي  �شامل  بنت  ميثاء  ال��دك��ت��ورة  معايل  اأك���دت 
ال�شهيد هو يوم وطني ومنا�شبة  وزي��رة دول��ة ان يوم 
اإعالن  اأنها  على  الإم��ارات��ي  ال�شعب  اأبناء  اإليها  ينظر 
يف  تتج�شد  فت�شحيتهم  عنه  وال��دف��اع  ال��وط��ن  حل��ب 
اأعظم �شورها لأن الوطن هو من ي�شتحق الت�شحية 

بالروح والدم.
وا�شافت معاليها فى كلمة لها مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
وال�شهداء  ال�شهادة  ملكانة  نرا�س  هو  ال�شهيد  “ يوم 

ال��ذي��ن ���ش��ان��وا وط��ن��ه��م ورف���ع���وا ا���ش��م��ه ع��ال��ي��اً فكلنا 
ن�شتذكر بطولتهم ونعتز مبا قدموه من اأجل الوطن 
ومن اأجل اأن تبقى الإم��ارات �شاخمة بعزة وكرامة .. 
و�شتتعاقب  يرزقون  جنات  يف  ربهم  عند  اأحياء  اإنهم 
من  حم��ف��ورة  واأ���ش��م��اوؤه��م  ال��زم��ن  ومي�شي  ال�شنوات 
نور يف قلوب اأبناء الإمارات جياًل بعد جيل، و�شيبقى 
الفخر  فكل  احل��ي��اة،  دام��ت  م��ا  بهم  ال��وط��ن مرتبطاً 
بهم وبذويهم واأبنائهم الذين ر�شخوا قيم الت�شحية 
وال��ولء وهم القدوة واملثل يف عمق ال��ولء لالإمارات 

احلبيبة«.

•• دبي-وام:

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد 
ال�����ش��ح��ة و وقاية  ال��ع��وي�����س وزي����ر 
منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اأن  املجتمع 
وطنية لإحياء ذكرى اأبناء الإمارات 
الذين ا�شت�شهدوا يف خدمة الوطن 
ميادين  يف  ب����اأرواح����ه����م  و����ش���ح���وا 
درب  ت�شيء  منارة  فكانوا  الواجب 
والعطاء  البذل  الأجيال يف طريق 
الت�شحية  ع��ظ��م��ة  ل��ه��م  وج�����ش��دت 

وروعة الفداء.
وقال العوي�س يف ت�شريح مبنا�شبة 
اليوم  هذا  اإن   - ال�شهيد”  يوم   “
الوطن  لأب����ن����اء  ح�������ش���ورا  ي�����ش��ك��ل 
الوطنية  ال����ذاك����رة  يف  ال�������ش���ه���داء 
فال�شهداء قدموا اأغلى ما ميلكون 
القيادة  خلف  الوطن  راي��ة  ل�شون 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  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 
للقوات امل�شلحة واأ�شاف معاليه :” 
جندد يف يوم ال�شهيد عزمنا وقوتنا 
نحن  و  العمل  ميادين  خمتلف  يف 
ن�شتذكر من قدموا اأرواحهم فداء 
لعزة ورفعة الوطن م�شتمدين من 
تالحمنا  مقومات  ك��ل  بطولتهم 
وا�شطفافنا خلف قيادتنا الر�شيدة 
الوطن  هذا  يف  جنود  جميعا  واأننا 
كل يف موقعه بعمله املخل�س واأدائه 
اأمانة و�شدق وجنعل  بكل  لواجبه 
من �شرة �شهدائنا البوا�شل مناذج 

فخر لأبنائنا«.

•• اأبوظبي - وام:

اكد معايل ال�شيخ عبداهلل بن حممد 
اآل ح��ام��د رئ��ي�����س دائ����رة ال�����ش��ح��ة ان 
اأ�شمى �شور  الإم��ارات �شربوا  �شهداء 
بقيم  مت�شلحني  والعطاء  الت�شحية 

الولء والنتماء للوطن الغايل.
وا�شاف معاليه مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
اإجالل  وق��ف��ة  ال��ي��وم  ه���ذا  يف  “نقف 
الذين  الأب����ط����ال  واح������رام لأول���ئ���ك 
بذلوا الغايل والنفي�س يف �شبيل رفعة 
الوطن وعزته، اأولئك الرجال الذين 
ت�شحياتهم  ون�����ش��ت��ذك��ر  ن�شتذكرهم 
التي تزيدنا تالحماً واحتاداً يف �شبيل 
ن�شر قيم الت�شامح والأمان ومواجهة 

الظلم ون�شرة املظلوم.« .

الإمارات  �شهداء  اأن  معاليه  واأو���ش��ح 
الت�شحية  ����ش���ور  اأ����ش���م���ى  ����ش���رب���وا 
وال���ع���ط���اء م��ت�����ش��ل��ح��ني ب��ق��ي��م ال����ولء 
والن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن ال���غ���ايل، وه���و ما 

واأحفادنا  لأبنائنا  و�شنعلمه  تعلمناه 
وننقله لالأجيال القادمة.

وق����ال “ ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، اأت���ق���دم اإىل 
تقدمي  بتحية  ال�شهداء  واأمهات  اأ�شر 
واح��رام على الت�شحية التي قدمها 
فارقنا  ل��ل��وط��ن، فقد  ف���داء  اأب��ن��اوؤه��م 
اأنهم مل  اإل  الأبطال  ال�شهداء  ه��وؤلء 
فقد  اخلالدة،  الوطن  ذاك��رة  يفارقوا 
اأ�شبحوا جزءاً من تاريخ را�شخ نفخر 

ببطولته وت�شحياته«.
العهد  “جندد  م���ع���ال���ي���ه:  واخ���ت���ت���م 
بذل  على  وللوطن  الر�شيدة  للقيادة 
اأرواح��ن��ا ف���داء الإم�����ارات، راج���ني اهلل 
الإم����ارات  يحفظ  اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي 
قيادًة و�شعباً بحفظه وي�شكن �شهداءنا 

الأبرار ف�شيح جناته.« .

خالد بن �سلطان بن زايد : يوم ال�سهيد ملحمة وطنية حتتفي بالعطاء
•• ابوظبي-وام: 

اأك�����د ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور خ���ال���د بن 
اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
ممثلة  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
 30 ي����وم  ي���ك���ون  ب�����اأن  ح��ف��ظ��ه اهلل، 
تاأكيد  هو  لل�شهيد؛  يوماً  نوفمر 
على مكانة ال�شهيد واحلر�س على 
اأرواحهم  ذك��رى من قدموا  تخليد 
واحلفاظ  للوطن  ف���داء  ودم��اءه��م 

على ا�شتقراره واأمنه .
بهذه  ل����ه  ك��ل��م��ة  ����ش���م���وه يف  وق������ال 
اإجالل  حتية  نوجه  “اإننا  املنا�شبة 

الأب�����رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا  لأرواح  واإك���ب���ار 
موؤكدين ان دماءهم مل ولن تذهب 
من  تنبع  ت�شحياتهم  واأن  ه����دراً، 
قيم اأ�شيلة عنوانها املحبة والعطاء 

والت�شامح .
واأكد �شموه ان »يوم ال�شهيد«، ميثل 
ملحمة وطنية ، وهو يوم ا�شتثنائي 
وت�شحياتهم  ب��ال�����ش��ه��داء  ي��ح��ت��ف��ي 
لن  ال��ت��اري��خ  ان  ،م��وؤك��دا  وتفانيهم 
ا�شماءهم  و���ش��ي�����ش��ط��ر  ي��ن�����ش��اه��م 

باأحرف من ذهب .
ومنذ  الإم����������ارات  دول������ة  ان  وق������ال 
تاأ�شي�س احتادها اأر�شت دعائم دولة 
اأ�شيلة  قيم  اإىل  ت�شتند  ح�شارية 
اإىل  را�شخة �شقت طريقها  ومبادئ 

لالإن�شانية  ل��ت��وؤك��د  اأج��م��ع،  ال��ع��امل 
ج��م��ع��اء اأن��ه��ا اأر�����س حم��ب��ة و�شالم 

وت�شامح .
واأ����ش���ار ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور خ��ال��د بن 
اإىل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
اليوم  م��ع  ال�شهيد  ي��وم  ت��زام��ن  اأن 
ال��وط��ن��ي ل���دول���ة الم�������ارات ال���ذي 
دي�شمركل عام،  الثاين من  يوافق 
املنا�شبتان  حتمله  ما  م��دى  يو�شح 
من قيم الوحدة والنتماء والعرفان 
الر�شيدة،  وق��ي��ادت��ه  ال��وط��ن  ل��ه��ذا 
مقدمتهم  ويف  املوؤ�ش�شني  ول��ل��ق��ادة 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور 
اآل نهيان -طيَّب اهلل ثراه- واخوانه 
حكام الم��ارات ، كما ان املنا�شبتني 

الوطنيتني فر�شة لكي جندد العهد 
لقيادتنا احلكيمة ممثلة يف �شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شّلحة، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو 
ح��ك��ام الإم�����ارات، وال�����ش��ي��وخ، �شائاًل 
ول�شعب  والعافية  ال�شحة  لهم  اهلل 
الإم������������ارات الأم��������ن وال����ش���ت���ق���رار 
�شمو  واختتم   . وال��رخ��اء  وال�شعادة 

�شلطان  ب��ن  خالد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
املنا�شبتني  “ان  ب��ال��ق��ول:  ك��ل��م��ت��ه 
الوالد  وت���ذك���ر  ل��ل��رح��م  ف��ر���ش��ة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  له  املغفور 
“رحمه اهلل” الذي  اآل نهيان  زايد 
زاي��د اخلر  ال�شيخ  ك��ان رفيق درب 
احتاد  وتاأ�شي�س  العطاء  م�شرة  يف 
 ، امل��ت��ح��دة  العربية  دول���ة الم����ارات 
وترك ب�شماته الوطنية التي ت�شهد 
على مدى حبه للوطن وتفانيه من 
اأجل نه�شته ورفعته، موؤكدا ال�شر 
هدي  وعلى  اهلل  رحمه  نهجه  على 
خطاه يف حب الوطن وبذل كل غال 
وتقدمه  رفعته  اأج���ل  م��ن  ونفي�س 

واأمنه وا�شتقراره« .

•• اأبوظبي-وام:

ال�شهيد  اأن يوم  اآل نهيان  الدكتور هزاع بن �شلطان بن زايد  ال�شيخ  اأكد 
منا�شبة تعزز معاين الوفاء والت�شحية ودللة على قوة الن�شيج الإماراتي 
ووحدته، كما اأنه يعك�س ما تتمتع به بالدنا دولة الإمارات العربية املتحدة 

من تالحم وطني يعزز اأمنها وا�شتقرارها على امل�شتويات كافة.
 30 ي�����ش��ادف  ال���ذي  ال�شهيد  ي��وم  مبنا�شبة  ل��ه  كلمة  يف   - �شموه  وق���ال 
نوفمر من كل عام � اإننا يف هذا اليوم نقف اإجالًل واحراماً لكوكبة من 
اأبناء قواتنا امل�شلحة الذين �شطروا تاريخاً عظيما فداء للوطن والأمة، 
العطاء  وبقيم  بهم  وافتخاراً  ا�شتذكاراً  اليوم  بهذا  نحتفي  باأننا  م�شيفا 

والإخال�س والولء والنتماء والتالحم والإخاء املتجذرة يف نفو�س اأبناء 
الإمارات وهم يجودون باأرواحهم يف �شاحات البطولة وميادين الواجب 
دفاعاً عن احلق وعونا لالإن�شانية و�شندا للمظلوم، قال تعاىل : “ َواْذُكُروا 
َفُكُم الَنّا�ُس َفاآََواُكْم  َعُفوَن يِف اْلأَْر�ِس َتَخاُفوَن اأَْن َيَتَخَطّ اإِْذ اأَْنُتْم َقِليٌل ُم�ْشَت�شْ

ِرِه ». َدُكْم ِبَن�شْ َواأََيّ
ال�شهيد  ي��وم  ان   : زاي���د  ب��ن  ب��ن �شلطان  ال��دك��ت��ور ه���زاع  ال�شيخ  واأ���ش��اف 
لها  اأوفياء  �شنبقى  باأننا  ونعاهدها  لقيادتنا  نوؤكد  لكي  �شنوية  منا�شبة 
اأن هذا  �شموه اىل  الوطن مقدرين ت�شحياتهم، م�شرا  �شهداء  ولأرواح 
اليوم فر�شة للفخر باأ�شر ال�شهداء وذويهم الذين قدموا مثاًل رائعاً يف 
َها الَِّذيَن اآَمُنوا  ال�شر والوفاء والنتماء والولء، يقول اهلل تعاىل “ َيا اأَيُّ

�ُشوَل َواأُويِل اْلأَْمِر ِمنُكْم » . َ َواأَِطيُعوا الرَّ اأَِطيُعوا اهللَّ
الذي  الم���ارات  لدولة  الوطني  اليوم  مع  ال�شهيد  ي��وم  تزامن  اأن  واأك��د 
يوافق الثاين من دي�شمر كل عام، يو�شح مدى ما حتمله املنا�شبتان من 
قيم الوحدة والنتماء والعرفان لهذا الوطن وقيادته الر�شيدة، وللرواد 
الأوائل الذين قهروا امل�شتحيل لتاأ�شي�س الدولة، ويف مقدمتهم املغفور له 
املوؤ�ش�شني »طيب اهلل ثراهم«  اآل نهيان واحلكام  ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اأن املنا�شبتني الوطنيتني العزيزتني فر�شة لنجدد العهد والولء  ، كما 
لقيادتنا الر�شيدة، وللتعبر عن حبنا لها ممثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

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 اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، 

�شائاًل اهلل لهم ال�شحة والعافية ول�شعب الإمارات الأمن وال�شتقرار .
اأنها منا�شبة للرحم  واختتم ال�شيخ الدكتور هزاع كلمته بالقول : كما 
اهلل  رحمه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  له  املغفور  ال��وال��د  وتذكر 
زايد  ال�شيخ  درب  ورفيق  ب��ارا  اإبنا  ك��ان  ال��ذي  جناته  ف�شيح  اهلل  واأ�شكنه 
اخلر، و�شريكا يف م�شرة تاأ�شي�س اإحتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وتعهد ال�شيخ هزاع بن �شلطان بن زايد بال�شر على نهج والده وخطاه يف 

حب الوطن وبذل كل غال ونفي�س من اأجله.

هزاع بن �سلطان بن زايد : يوم ال�سهيد منا�سبة لتعزيز معاين العطاء والوفاء

•• دبي -وام: 

جمعية  رئي�شية  الطاير  حميد  بنت  اأمينة  ال�شيخة  قالت 
النه�شة الن�شائية بدبي اإن احتفالت الدولة بيوم ال�شهيد 
يف 30 نوفمر من كل عام يعد مل�شة وفاء خال�شة ل�شهداء 
الوطن الذين يعدون �شهداء الإن�شانية وفخر البالد حيث 
والتاآخي  ال�شالم  وط��ن  اأج��ل  من  والنفي�س  الغايل  قدموا 
وامل��ح��ب��ة ووه���ب���وا اأرواح���ه���م ل��ع��ل��و راي����ة الإم������ارات خفاقة 

بدمائهم الطاهرة والزكية “رحمهم اهلل« .
واأ�شافت ال�شيخة اأمينة - يف ت�شريح مبنا�شبة يوم ال�شهيد 

املباركة - على يد  اأن دول��ة الإم���ارات منذ فجر نه�شتنا   -
“طيب  اآل نهيان  بانيها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ت�شعى   - الزمن  من  قرن  ن�شف  مدى  وعلى  اهلل ثراه” 
والتاأكيد  والوفاء  واملحبة  والتاآخي  الإحت��اد  دولة  لر�شيخ 
بالدماء  وال��ت�����ش��ح��ي��ة  ال��وط��ن  ب��ن��اء  امل���واط���ن يف  دور  ع��ل��ى 
والأرواح من اأجل ترابه الطيب حيث �شارت على نهج زايد 
ال�شالم بقيادة  اإم��ارات  الإن�شاين يف  العطاء  وخطاه قوافل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “حفظه  الدولة 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
اأع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  امل�شلحة واإخوانهم  للقوات 
دور  على  للتاأكيد  الإم��ارات  حكام  لالإحتاد  الأعلى  املجل�س 
وهبوا  للذين  الأم��ث��ل  التقدير  و  الوطن  بناء  يف  الإن�شان 

اأرواحهم فداء لوطن الكرامة .
ع��ام ج��اء خال�شا ل�شهداء  30 نوفمر من كل  اأن  وذك��رت 
اإماراتي  جندي  اأول  ا�شت�شهاد  تاريخ  مع  ليتزامن  الوطن 
ا�شت�شهد  “رحمه اهلل” الذي  وهو �شامل �شهيل بن خمي�س 

يف 30 نوفمر عام 1971.

قدمت  لقد   : الطاير  حميد  بنت  اأمينة  ال�شيخة  وق��ال��ت 
اأقوياء  فر�شانا  ع��ام��ا  خم�شني  م��دى  على  الإم����ارات  دول���ة 
ال�شهادة واملجد  �شكلوا جمموعة بطولية رائدة يف �شاحات 
العامل  تاريخية يف  اأروع ملحمة  الزكية  بدمائهم  و�شجلوا 
اأ�شحت منظومة را�شخة حتكي لأجيال اليوم والغد ق�شة 
حب وطن وع�شق لراب البالد ممزوج بدمائهم اخلالدة .. 
رحم اهلل �شهداء الوطن واأ�شكنهم ف�شيح جناته فهم �شموع 
حيث  الكرامة  و  العزة  و�شفحات  الوفاء  واأيقونة  التاريخ 
الفداء  وي��وم  ال�شهيد  ي��وم  ع��ام  نوفمر من كل   30 يبقى 

والوفاء وجتديد م�شرة الولء والإنتماء.

•• اأبوظبي -وام: 

اأكدت ال�شيخة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�شة 
ال�شهيد  بيوم  الحتفاء  اأن  املباركة  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
الأب���رار  ال��وط��ن ورج��ال��ه  ب��اأب��ن��اء  وال��زه��و  منا�شبة للفخر 

الذين �شكلوا عالمات م�شيئة يف خمتلف مراحله.
ال�شهيد  ال�شيخة موزة - يف ت�شريح مبنا�شبة يوم  وقالت 

اليوم  : نحتفي   - ع��ام  30 نوفمر من كل  ال��ذي يوافق 
بيوم ال�شهيد الذي تلتف حوله قلوب واأفئدة اأبناء الوطن 
عرفاناً وامتناناً بدوره العظيم وعطائه الال حمدود فقد 
وعطاء  ب��ذل  الأمثلة  اأروع  الأب���رار  الوطن  �شهداء  �شرب 
رايته  ورفع  الوطن  �شبيل  يف  الزكية  باأرواحهم  وت�شحية 

خفاقة عالية.
اإليك يا �شهيد الوطن يامن حتديت ال�شعاب  واأ�شافت : 

ب��ال��ع��زم وال�����ش��ر وق��ه��رت امل��ح��ال ب�����ش��دق ال��ع��ه��د والوعد 
يامن زرعت حب الوطن يف اأعماقك وغر�شت فيك الوفاء 
ذكراك  �شتظل  والكرامة  العز  يا�شهيد  الر�شيدة  لقيادتك 
البطولت  اأروع  �شطرت  حيث  الع�شور  م��ر  على  خ��ال��دة 
والت�شحيات وا�شتطعت اأن تبني لنا جمداً نف�شياً و معنوياً 
قيادتنا  ظل  يف  وال�شموخ  والن�شر  بالفخر  مكلاًل  �شاخماً 

الر�شيدة.

وقالت : اليوم ن�شلط ال�شوء على هذه الت�شحيات ونر�شخ 
الجيال  م��ن  وال�����ش��ب��اب  الن�شئ  نفو�س  يف  امل��ع��اين  اأ���ش��م��ى 
املقبلة .. اليوم نرفع الهامات قائلني حمى اهلل المارات 
واأ�شكنهم  وقادتها و�شعبها من كل مكروة ورحم �شهدائنا 
الأوفياء  �شنبقى  ب��اأن��ن��ا  اإي��اه��م  م��ع��اه��دي��ن  ج��ن��ات��ه  ف�شيح 
وبلغوا،  حققوا  م��ا  لهم  فهنيئاً  وت�شحياتهم،  لدمائهم 

وهنيئاً لنا بهم.

•• اأبوظبي- وام: 

قالت معايل نورة بنت حممد الكعبي 
تعود  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزيرة 
علينا ذكرى �شهداءنا يف يوم ال�شهيد 
البطولة  ذك���ري���ات  معها  لن�شتعيد 
بوا�شل  اإماراتيني  ملواطنني  والفداء 
���ش��ن��ع��وا ق��م��ة جم��دن��ا وح��م��ل��وا على 
عاتقهم يف �شاحات القتال م�شوؤولية 
الثمن  الوطن مهما كان  ال��ذود عن 

غالياً.
ل��ه��ا مبنا�شبة  ك��ل��م��ة  ف���ى  واأ����ش���اف���ت 
ي���وج���د يف هذا  “ ل  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم 
�شهدائنا  دم����اء  م���ن  اأغ���ل���ى  ال���وط���ن 
ب��ط��ولت خ��ال��دة على  ال��ت��ي �شطرت 
الأبد  اإىل  �شتبقى  التاريخ  �شفحات 
واإقدامهم  تروي ق�ش�س بطولتهم 
عدوهم  ق���ه���رت  ال���ت���ي  وع��زمي��ت��ه��م 
ورف����ع����ت راي������ة ال����وط����ن ع����زي����زة يف 
كلمتها  معاليها  وختمت   . ال�شماء« 
اإعتزاز  ب��ك��ل  ال��ي��وم  “نقف  ب��ال��ق��ول 
وفخر باآباء واأمهات زرعوا يف نفو�س 
وال��ع��ط��اء من  ال��وط��ن  اأبنائهم ح��ب 

وحفظاً  و����ش���الم���ت���ه  رف���ع���ت���ه  اأج������ل 
ومن  احل�شارية،  وقيمه  ملكت�شباته 
اأج����ل اأج���ي���ال ���ش��اع��دة ت��اأم��ل يف غد 
ك��ان��ت بطولت  اإ���ش��راق��اً. لقد  اأك���رث 
�شهدائنا نوراً ي�شطع يف اأفق امل�شتقبل 
ن�شتلهم على اأثره الطريق ال�شحيح، 
فت�شحيات �شهادئنا ترز مدى قوة 
وتالحم املجتمع الإماراتي ووحدته 
خلف قيادته مبا يعك�س �شورة دولة 
احلق  عن  دفاعاً  املتوحدة  الإم���ارات 

والعدل«.

•• دبي -وام:

ال��دك��ت��ور حنيف ح�شن  اع���رب م��ع��ايل 
املتحدة  المم  معهد  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م 
ع�شو  الجتماعية  التنمية  لبحوث 
جمل�س اأمناء املعهد الدويل للت�شامح 
بابناء  وتقديره  واع��ت��زازه  فخره  عن 
ال�شرف  �شاحات  يف  امل�شاركني  الوطن 

والبطولة .
لقيادة  الواعية  الروؤية  معاليه  وثمن 
طرح  على  وحر�شها  الم����ارات  دول���ة 
ال�شعور  تعزيز  ايل  الرامية  امل��ب��ادرات 
ق�شايا  جت����اه  ال��وط��ن��ي��ة  ب��امل�����ش��وؤل��ي��ة 

الوطن العربي وحتدياته.

وا�شاف القا�شم فى كلمة مبنا�شبة يوم 
ال�شهيد ان يوم ال�شهيد الذي يحتفي 
به املجتمع بكل فئاته هذه اليام ي�شكل 
اجالل  ووقفة  غالية  وطنية  منا�شبة 
بارواحهم  �شحوا  من  نحو  م�شتحقة 
والخوة  وال��واج��ب  ال��وط��ن  �شبيل  يف 
م�شيفا  ال��ع��دوان  وم��واج��ه��ة  العربية 
اروع امثلة يف  ان عيال زايد يقدمون 
ق�شايا  لن�شرة  والل��ت��زام  الت�شحية 
مبادرة  ان  اىل  معاليه  واأ�شار  امتهم. 
يوم ال�شهيد تعك�س العديد من الدل 
ت�شحيات  ان  بينها  من  العميقة  لت 
خالدة  البرار�شتظل  ال�شهداء  ه��وؤلء 
بال�شافة  واب��ن��ائ��ه  ال��وط��ن  ذاك����رة  يف 

وذويهم  ال�شهداء  ا�شر  اول��ت  انها  اىل 
التقدير والهتمام وهم اهل لكل  كل 

تكرمي م�شددا معاليه ان تلك الفكار 
املغفور  لنهج  ا�شتكمال  تاتي  واملعاين 
نهيان  ال  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
املوؤ�ش�س  – القائد  ثراه  اهلل  – طيب 
حيث  امل�شتقبل  ي�شت�شرف  ك��ان  ال��ذي 
ج�شدت افكاره ر�شالة وطنية ت�شمنت 
�شرورة م�شاعدة ال�شقاء من ال�شعوب 
ال�شعدة  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة 
وخ��ا���ش��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ح��ن والزم����ات 
توا�شل  الر�شيدة  قيادتنا  ان  مو�شحا 
وهو  تنفيذه  اآليات  وتعزز  النهج  ه��ذا 
مييز  ال��ذي  القومي  البعد  يعك�س  ما 
م�����ش��رة ال��ع��ط��اء الم���ارات���ي���ة حمليا 

وعربيا ودوليا .

عبدالعزيز بن نا�سر النعيمي : 
�سهداوؤنا را�سخون يف ذاكرة الوطن

•• عجمان-وام:

الرا�شي  دائ����رة  م��دي��ر  النعيمي  ن��ا���ش��ر  ب��ن  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال�شيخ  ق���ال 
والتنظيم العقاري بعجمان اإن دولة الإم��ارات العربية املتحدة قيادة و 
�شعباً حري�شة على اإحياء ذكرى �شهداء الوطن الأبرار تقديرا ملا قدموه 
من بطولت وت�شحيات يف �شبيل اإعالء راية الإمارات يف �شماء العزة و 

الكرامة موؤكدا ان �شهداءنا را�شخني يف ذاكرة الوطن.
واأ�شاف يف كلمته مبنا�شبة يوم ال�شهيد “ ها نحن اليوم ننحني اإجالًل 
واإحراماً لأرواح اأبطال الإمارات الطاهرة الذين ا�شت�شهدوا يف ميادين 
الواجب للذود عن الوطن .. فيوم ال�شهيد هو يوم رد اجلميل وا�شتذكار 
التالحم  يج�شد  رائ���ع  ا�شتثنائي  وم��وق��ف  الأب����رار  �شهدائنا  ب��ط��ولت 
الوطني الذي غر�شه فينا ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
البوا�شل  باأن نقتدي ب�شهدائنا  الر�شيدة  العهد لقيادتنا  ثراه” جمددا 

ونبذل الغايل والنفي�س للدفاع عن وطننا وتر�شيخ قيمه.

عبد اهلل اآل حامد : �سهداء الإمارات �سربوا اأ�سمى �سور الت�سحية والعطاء

اأمينة بنت حميد الطاير : �سهداء الإمارات .. �سهداء الإن�سانية وفخر البالد

موزة بنت مبارك : الحتفاء بيوم ال�سهيد منا�سبة للفخر والزهو باأبناء الوطن

�سندوق خليفة : يف يوم ال�سهيد ن�ستذكر حنيف القا�سم: عيال زايد يقدمون اأروع اأمثلة للت�سحية لن�سرة اأمتهم
ت�سحيات �سهداء الوطن

•• اأبوظبي-وام:

�شندوق  يف  ب��الإن��اب��ة  التنفيذي  الرئي�س  النا�شري  عبيد  م��وزة  قالت 
خليفة لتطوير امل�شاريع اإن يوم ال�شهيد منا�شبة وطنية جميدة ن�شتذكر 
ذكراهم  ونخلد  الأب���رار  وطننا  �شهداء  وعطاء  ت�شحيات  خاللها  من 
مقدرين لهم بذل اأرواحهم لتبقى راية الوطن الغايل مرفوعة معتزين 

بب�شالتهم يف الدفاع عن مبادئ احلق وال�شالم«.
و اأ�شافت النا�شري يف ت�شريح لها يف يوم ال�شهيد : واإننا اإذ نغتنم هذه 
الر�شيدة  لقيادتنا  وال���ولء  العهد  لنجدد  ال�شامية  الوطنية  املنا�شبة 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  ممثلة ب�شاحب 
ن�شر على  ب��اأن  الأب��رار  ال�شهداء  اأرواح  نعاهد  فاإننا   ،“ اهلل  “حفظه 
جهودنا  ق�شارى  نبذل  واأن  والت�شحية  والعمل  الإخال�س  يف  خطاهم 
للم�شاهمة بتعزيز م�شرة الوطن ومكانته الريادية يف خمتلف امليادين 

واملجالت«.

•• دبي-وام:

اأكدت معايل �شارة بنت يو�شف الأمري وزيرة دولة اأن 
يوم ال�شهيد، ميثل منا�شبة وطنية لإحياء ذكرى اأبطال 
اأرواحهم  قدموا  الذين  ال�شهداء  من  الإم���ارات  دول��ة 
الغالية يف �شبيل الوطن، لتبقى دولة الإم��ارات واحة 

للعز والأمن وال�شتقرار والزدهار.
وقالت �شارة الأمري يف ت�شريح مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
الذي حتييه دولة الإم��ارات يف الثالثني من نوفمر 
من كل عام، اإن �شهداء الإمارات قيمة وطنية واإن�شانية، 

ورمز لغر�س الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل، الذي ر�شخ يف نفو�س اأبناء 
اأن  اأج��ل  الإم���ارات حب اخل��ر والعطاء والتفاين من 

تظل راية دولة الإمارات عالية.
وت��وج��ه��ت م��ع��ايل ���ش��ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف بتحية اإج���الل 
واعتزاز لأ�شر ال�شهداء وذويهم الذين يعك�شون �شورة 
اأن  للقيادة، موؤكدة  وال��ولء  م�شرقة لالنتماء للوطن 
اأبناءهم ال�شهداء �شيظلون اأحياء يف نفو�س مواطنيهم 
ا�شتقرار  عن  الدفاع  يف  وبطولتهم  الطيبة  بذكراهم 

دولة الإمارات.

عبدالعزيز بن حميد النعيمي : �سهداء 
الإمارات م�سدر فخر لنا ولالأجيال القادمة

•• عجمان-وام: 

اأكد ال�شيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئي�س دائرة الرا�شي والتنظيم 
العقاري بعجمان اإن اإحياء ذكرى ال�شهيد ر�شالة حتمل يف طياتها اأ�شمى 
معاين الوفاء والعرفان من �شعب الإمارات جتاه اأبنائه املخل�شني الذين 
الإمارات  �شهداء  ان  موؤكدا  ورفعته  الوطن  �شبيل  يف  باأرواحهم  �شحوا 

م�شدر فخر لنا ولالأجيال القادمة.
واأ�شاف �شموه يف كلمته مبنا�شبة يوم ال�شهيد ان دولة المارات العربية 
و�شوف  الأب���رار  �شهدائنا  بطولت  اأب��داً  تن�شي  لن  و�شعبا  قيادة  املتحدة 
نتذكر اأ�شماءهم ونتفاخر بت�شحياتهم ونرويها لالأجيال القادمة التي 
�شوف تعتز دون �شك بهوؤلء الأبطال وحتذو حذوهم لتبقى راية دولة 

الإمارات العربية املتحدة عالية �شاخمة .

عبد الرحمن العوي�ص: �سهداء الإمارات منارة 
ت�سيء درب الأجيال على طريق البذل والعطاء

نورة الكعبي: دماء �سهدائنا بطولت 
خالدة على �سفحات التاريخ

ميثاء بنت �سامل ال�سام�سي : يوم ال�سهيد منا�سبة واإعالن حلب الوطن

�سارة الأمريي: يوم ال�سهيد منا�سبة لإحياء ذكرى اأبطال الإمارات
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•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل اأحمد احلمري اأمني عام 
الثالثني  اأن  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة 
نعلي  وطنية  منا�شبة  نوفمر،  من 
ف��ي��ه��ا، ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��ا، ق��ي��م البذل 
ون�شتح�شر  وال���ف���داء،  والت�شحية 
ب��ال��ف��خ��ر ���ش��رة الآب������اء والأب����ن����اء و 
الأخ������وة ال���ذي���ن ب���ذل���وا ع��ل��ى مدى 
ال��ت��اري��خ اأرواح��ه��م ودم��اءه��م ليظل 
رايته  ولتبقى  موحدا،  بيتا  الوطن 
يف  مواطنوه  وليحيا  خفاقة،  عالية 
عز وكرامة واأم��ن. وقال معاليه يف 
ال�شهيد :” يف هذا  كلمة له يف يوم 
اليوم، جندد الولء ل�شيدي �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 

“حفظه اهلل”  نهيان رئي�س الدولة 
ال�شيخ حممد بن  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 
اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة  للقوات 
معاهدين  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�شمو 
�شموهم اأن نظل خمل�شني للوطن، 
اأوفياء  مكت�شباته،  ع��ن  م��داف��ع��ني 
دفاعا  اأبطالنا  ا�شت�شهد  التي  للقيم 
ع��ن��ه��ا واإع�����الء ل��ه��ا، داع����ني اهلل اأن 
ال�شالم  الأم��ن و  ي��دمي على بالدنا 
بالأمن  ال���ع���امل  ���ش��ع��وب  ت��ن��ع��م  واأن 
�شهداءنا  اهلل  رح���م  وال���ش��ت��ق��رار.. 

الأب���������رار، وح���ف���ظ ج���ن���ودن���ا، حماة 
الوطن.. وكل عام والإمارات تفخر 

باأبطالها، واإجنازاتها.

•• العني-الفجر:

ق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
ركا�س ان “يوم ال�شهيد” يف الإمارات 
�شنوات  ي�����ش��ت��ح�����ش��ر  ���ش��ن��وي  ي����وم  ه���و 
لقاء  ويحقق  وال��ف��داء  والعمل  احل��ب 
اإىل  يدخل  وطني  احتفاء  يف  الأجيال 
كل بيت واأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 
ترفع اإىل مقام �شاحب ال�شمو رئي�س 
تخ�شي�س  ع��ل��ى  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
يوم ال�شهيد يف الثالثني من نوفمر 
ك��ل ع���ام وه���و ي���وم ل��ل��وط��ن، وه���و يوم 
رد ل��ل��ج��م��ي��ل، وف��ر���ش��ة ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 

ال�����راب�����ط احل���ق���ي���ق���ي ب�����ني ال���وط���ن 
والقيادة وال�شعب،

الإم��ارات عن موؤ�ش�س  اأبناء  لقد ورث 
ال���دول���ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د بن 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، قيم 
يف  ال���الحم���دود  وال��ع��ط��اء  الت�شحية 
الررة  �شهداوؤنا  وك��ان  الوطن،  �شبيل 
ال��ق��ي��م، فاجلود  خ��ر م��ن ج�شد ه��ذه 
ب��ال��ن��ف�����س ه���و اأق�������ش���ى غ���اي���ة اجل����ود، 
امل��رء ف��داء لوطنه  واأع��ظ��م ما يقدمه 
واأهله، فا�شتحقوا منا جميعاً الإجالل 
والإكبار. واإنه تزامن هذا التاريخ مع 
من  الوطني  باليوم  البالد  احتفالت 

ك��ل ع���ام يحمل يف ط��ي��ات��ه ك��ل معاين 
ول��ف��ت��ات ال��وف��اء ل��رج��ال ���ش��دق��وا اهلل 
والوطن والقيادة ما عاهدوا عليه باأن 
دوما  ال��وط��ن خفاقة  ه��ذا  راي���ة  تظل 
القائد  ر�شمه  لنهج  خمل�شني  اأوفياء 
�شلطان  ب���ن  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  امل��وؤ���ش�����س 
ب���اأن تكون  ث���راه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل 
الإم����ارات واح��ة رخ��اء وازده����ار واأمن 
اأر�شها  واأمان لأبنائها واملقيمني على 
�شندا  وال��ع��ط��اء  للخر  م��ن��ارة  وت��ظ��ل 
وهنيئا  وال�����ش��دي��ق  ل��ل�����ش��ق��ي��ق  وع���ون���ا 
التاريخية  بقيادتنا  الإم���ارات  ل�شعب 
ل��ل�����ش��ه��داء اخل���ال���دي���ن بهذا  وه��ن��ي��ئ��ا 

مكانتهم  يعلي  ال���ذي  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم 
يف ���ش��م��رن��ا ك��م��ا ه���و م��ق��ام��ه��م عند 
لأهل  وه��ن��ي��ئ��ا  الأع���ل���ى  امل����الأ  ويف  اهلل 
وعند  اهلل  عند  املكانة  بهذه  ال�شهداء 
ق��ي��ادة و�شعبا ويف هذا  اأه��ل الإم����ارات 
مت��ج��ي��د ل��ل�����ش��ه��ادة وت��ك��رمي ك��ب��ر ملن 
للوطن وفداء  اأرواحهم حماية  بذلوا 
للواجب ونعاهد اهلل وقيادتنا الر�شيدة 
وال�شعب على اأن نكون اجلنود الأوفياء 

رهن اإ�شارة نداء الواجب
اإج���الل وتقدير  ن��ق��دم حتية  واأخ����راً 
ولوطننا  ال��ط��اه��رة،  �شهدائنا  لأرواح 
احلبيب وقيادته الر�شيدة معاهدينهم 

الررة،  �شهدائنا  نن�شى  لن  باأننا  على 
واأن�����ن�����ا ���ش��ن��ب��ق��ى م����ا ح��ي��ي��ن��ا ج����ن����وداً 
تلو  الت�شحيات  ن��ق��دم  ال��وط��ن  ل��ه��ذا 

الت�شحيات يف �شبيله.

•• اأبوظبي -وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اأك��د 
حر�س  اأن  الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، ع��ل��ى حت��دي��د يوم 
عام، لالحتفال  كل  من  نوفمر   30
ب��ذك��رى ال�����ش��ه��ي��د، ي��اأت��ي ع��رف��ان��اً مبا 
ت�شحيات  م����ن  ال���������ش����ه����داء،  ق����دم����ه 
الروابط  اإر���ش��اء  على  وحر�شاً  كبرة، 
ب���ني الأج����ي����ال، وه����و ك���ذل���ك، تذكرة 
التي  والإن�����ش��ان��ي��ة،  الوطنية  ب��امل��ب��ادئ 
ال��وط��ن، املغفور  غر�شها يف رب��وع ه��ذا 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  له 
تعلمنا  ال��ذي  ث��راه،  اهلل  نهيان، طيب 
منه م��ب��ادئ ال���ولء، والن��ت��م��اء، وحب 

الوطن، والدفاع عن م�شاحله.
وقال معاليه - يف كلمة مبنا�شبة يوم 
ال�شهيد - : اإننا يف يوم ال�شهيد، نرحم 
على �شهدائنا الأبرار الذين هم املثال 
والقدوة يف البطولة والت�شحية، فهم 
اأ�شرف الرجال واأعظم الرجال ، ندعو 
ي�شكنهم  اأن   ، وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل 
واأن يرحمهم برحمته   ، ف�شيح جناته 
اإمنا   ، ال�شهيد  اإننا يف يوم   .. الوا�شعة 
نعر عن الفخر والعتزاز ، باجلهود 
القوية،  الوطنية  وامل�شاعر  املخل�شة، 
التي نراها يف كافة موؤ�ش�شات املجتمع ، 
وبني جميع اأبناء وبنات الوطن ، وفاء 
الذين   ، الأب����رار  ل�شهدائنا  وع��رف��ان��اً 
اأو�شح  ال���ط���اه���رة،  ب��دم��ائ��ه��م  ق���دم���وا 

دليل يف الت�شحية والفداء ، يف �شبيل 
لوطنهم   ، وال���ك���رام���ة  ال���ع���زة  حت��ق��ي��ق 
الغايل ، وكان ا�شت�شهادهم ، اأبلغ تعبر 
عن حبهم لوطنهم ، والتفافهم حول 
الوطني  بواجبهم  واإميانهم   ، قادتهم 
الوطني  احل���ق  ح��م��اي��ة  ، يف  ال��ع��ظ��ي��م 
، واإق����رار ال�����ش��الم. واأ���ش��اف معاليه : 
باعتزاز  نتذكر  ال�شهيد،  ي��وم  يف  اإن��ن��ا 
ك��ب��ر، اأف����راد اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء الأب����رار، 
وقناعتهم  ب�شالبتهم،  ونفتخر  نعتز 
باأن ال�شهيد حي ل ميوت ، واأنه دائماً، 
ن���را����س م�����ش��يء ل�����ش��ع��ب الإم�������ارات ، 
وم��ب��ع��ث ع���زة وف��خ��ار ، لأه��ل��ه ووطنه 
، لأب��ن��اء الوطن  ، وم�شدر ق��وة وع��زم 
 ، اإننا يف يوم ال�شهيد  . وقال :  جميعاً 

التي   ، واملبادئ  بالقيم  كذلك  نحتفي 
ت�شكل م�شرة قواتنا امل�شلحة البا�شلة 
واأداء   ، وال��وف��اء   ، ال���ولء  ، وه��ي قيم 
الواجب ، ودعم الأ�شقاء ، واإعالء احلق 
ال��ظ��ل��م، وت��وف��ر احلياة  ، وم��ك��اف��ح��ة 
م�شلحة  وت��ق��دمي   ، للجميع  الآم��ن��ة 
ال��وط��ن ، ف��وق ك��ل ���ش��يء ، والت�شرف 
 – و�شجاعة  ورحمة   ، ونزاهة  ب�شرف 
���ش��ه��داء ال��وط��ن الأب�����رار ، ه��م بحمد 
القيم  ه��ذه  لكافة  ح��ي  جت�شيد   ، اهلل 
يف  امل�شلحة  لقواتنا  حتية   – النبيلة 
يوم ال�شهيد ، نرابط معهم ، وندعمهم 
، ونعتز مبا ميثلونه من قيم را�شخة ، 
، ون�شكرهم كثراً على  ومبادئ نبيلة 
ت�شحياتهم الغالية يف �شبيل الوطن .

القيادة  ح���ر����س  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
ال���ر����ش���ي���دة ، ع���ل���ى حت���دي���د ي�����وم 30 
لالحتفال   ، ع����ام  ك���ل  م���ن  ن��وف��م��ر 
ع��رف��ان��اً مبا  ي��اأت��ي   ، ال�شهيد  ب��ذك��رى 
ت�شحيات  م����ن   ، ال�������ش���ه���داء  ق���دم���ه 
الروابط  اإر�شاء  على  ، وحر�شاً  كبرة 
ب��ني الأج���ي���ال ، وه���و ك��ذل��ك ، تذكرة 
التي   ، والإن�شانية  الوطنية  باملبادئ 
املغفور   ، الوطن  رب��وع هذا  غر�شها يف 
اآل  له، الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان 
تعلمنا  ال��ذي  ث��راه،  اهلل  نهيان، طيب 
وحب  والنتماء،   ، ال��ولء  مبادئ  منه 
ال���وط���ن ، وال����دف����اع ع���ن م�����ش��احل��ه ، 
وهي املبادئ والقيم ، التي ي�شر على 
ال�شمو  �شاحب   ، اهلل  وبحمد  نهجها 

نهيان،  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
واأخيه  اهلل،  حفظه   ، ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ، نائب رئي�س الدولة ، رئي�س 
جمل�س الوزراء ، حاكم دبي ، رعاه اهلل 
، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، 
امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
ال�شيوخ،  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب  واإخ��وان��ه��م 
اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد، حكام 

الإمارات.
الحتفال  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ش�����ار 
اأمام  اجل��م��ي��ع  ي�����ش��ع   ، ال�شهيد  ب��ي��وم 
كل  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف   ، م�شوؤولياتهم 
امل��ك��ت�����ش��ب��ات ، ال��ت��ي ب���ذل ال�����ش��ه��داء يف 

ما  ليظل   ، الغالية  حياتهم   ، �شبيلها 
يف   ، دائ��م��اً  نا�شعة  �شفحة   ، ق��دم��وه 
اأن  موؤكداً  والإن�شانية،  الوطن  تاريخ 
لذكراهم،  اح���رام���اً  ال��ي��وم  ال���وق���وف 
الرائعة  الوطنية  لأدوراه���م  وتكرمياً 
، اإمن�����ا ه���و ت��اأك��ي��د مل���واق���ف را���ش��خ��ة ، 
ل تتغر م��ن اأج���ل ح��م��اي��ة الأر�����س ، 
وحت��ق��ي��ق ال��ع��زة وال��ك��رام��ة ، ك��م��ا اأنه 
اإعالن باأن دماء ال�شهداء ، ل ت�شيع ، 
بل هي دائماً ، احلافز القوي ، لل�شعي 
الدوؤوب ، نحو امل�شتقبل الزاهر ، الذي 
نتطلع اإليه ، يف هذه الدولة العزيزة .

نحيي  اإن��ن��ا   : ق��ائ��اًل  معاليه  واخ��ت��ت��م 
اأرواح �شهدائنا   ، بكل احرام واإج��الل 
الأب���رار ، ون��ذك��ر بكل فخر واع��ت��زاز ، 

ت�شحياتهم ، يف �شبيل حماية احلرية 
امل�شرة  نكمل  اأن  وواجبنا  والكرامة، 
م��ن منوذج  م��ا ميثلونه  ه���دي  ع��ل��ى   ،
الإم���ارات  ، لتبقى  رائ��ع ورائ���د  وطني 
وبف�شل   ، اهلل  ب��ف�����ش��ل   ، احل���ب���ي���ب���ة 
التالحم القوي ، بني القيادة وال�شعب 

، دولة تقدم ورخاء و�شالم وا�شتقرار.

•• اأبوظبي-وام: 

بن  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  اأك���د 
تنفيذي  م���دي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء يف ديوان 
ويل عهد اأبوظبي اأن ما قدمه �شهداء 

الوطن �شيظل خالدا عر الزمن.
يف  طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  وق��ال 
كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شيهد الذي 
ي�شادف يف الثالثني من نوفمر من 
اليوم  ه��ذا  “ ن�شتذكر يف   : ع��ام  ك��ل 
�شهداء الوطن الأبرار الذين �شطروا 

والولء  والتفاين  الت�شحية  ق�ش�س 
ملهمة  ت��ظ��ل  و  الأج���ي���ال  لتتناقلها 
وال�شالم  العدل  عن  يدافع  من  لكل 
الأر�س  ب��ق��اع  ك��ل  يف  النبيلة  والقيم 
اأن  ي�شتحق  ال�شهداء  ق��دم��ه  م��ا  لأن 

يظل خالدا عر الزمن«.
هم  ال����وط����ن  ����ش���ه���داء  اأن  واأ������ش�����اف 
يف  ت�شيء  نور  وم�شاعل  حق  منارات 
�شماء الإم��ارات التي مل تتاأخر يوما 
عن ن�شرة املظلوم وحماية ال�شعيف 
والت�شدي للعدوان الغا�شم مهما كان 
الثمن حتى يعود احلق اإىل ن�شابه و 

يرجع الظامل عن ظلمه.
�شهداء  م���ن  ���ش��ه��ي��د  ك���ل  اأن  اأك�����د  و 
الوطن الأبطال قدوة ومثال يحتذى 
ب��ال�����ش��ر و ال�����ش��ج��اع��ة والإخ���ال����س 
والولء والنبل وال�شدق، م�شرا اإىل 
اأن ت�شحياتهم وعزميتهم وعطاءهم 
�شتظل حمفورة يف ذاكرة الوطن ويف 

وجدان الأمة.
واأ�شاف :” اأننا ونحن ن�شتذكر عطاء 
اأن  ميكن  ل  وت�شحياتهم  ال�شهداء 
الكوكبة  تلك  ال�شهداء  اأمهات  نن�شى 
م���ن ن�����ش��اء الإم�������ارات ال��ل��وات��ي ربني 

الإخ����ال�����س للوطن  ع��ل��ى  اأب���ن���اءه���ن 
وح����ب اخل����ر وال������ولء ل��ل��ق��ي��ادة ثم 
هاهن ي�شربن اليوم اأروع الأمثلة يف 
والإميان  واليثار  والثبات  ال�شجاعة 

.«
ب���ن طحنون  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  وق�����ال 
تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  حممد  بن 
م��ك��ت��ب �����ش����وؤون ا����ش���ر ال�������ش���ه���داء يف 
القيادة  اإن  اأبوظبي  دي��وان ويل عهد 
العربية  الم���ارات  دول��ة  الر�شيدة يف 
�شاحب  ب�����ش��ي��دي  مم��ث��ل��ة  امل���ت���ح���دة 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و 

اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  “رعاه اهلل” و�شاحب 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة 
حكام الإمارات حري�شة كل احلر�س 
على الهتمام باأ�شر ال�شهداء وذويهم 
الرامج  وتبني  احتياجاتهم  وتلبية 
التي  وامل�����ب�����ادرات  وو����ش���ع اخل���ط���ط 

تهدف اىل متكينهم يف املجالت كافة 
و ذلك يف اإطار رد اجلميل ل�شهدائنا 
اأ�شر  م��ك��ت��ب  اأن  م����وؤك����دا  الب���������رار.. 
وتوجيهات  ح��ر���س  ينفذ  ال�����ش��ه��داء 
خ����الل متابعة  م���ن  ����ش���واء  ال���ق���ي���ادة 
اأ�شر  ومتطلبات  حل��اج��ات  متوا�شلة 
و اأبناء �شهدائنا الأبرار اأو من خالل 
املتنوعة  وامل�شاريع  النوعية  املبادرات 
احلياتية  املهارات  بتنمية  تهتم  التي 
و  الريا�شية  و  والثقافية  والعلمية 
ال��ت��ي ي�شتفيد  امل���ه���ارات  غ��ره��ا م��ن 

منها اأبناء ال�شهداء.

ب���ن طحنون  ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة  ودع�����ا 
اأن  اآل ن��ه��ي��ان اهلل ت��ع��اىل  ب��ن حم��م��د 
و  الأب��ط��ال  الأب����رار  ي��رح��م �شهداءنا 
اأن ي�شكنهم ف�شيح جناته واأن يجزى 
ذويهم خرا على ما�شروا وقدموا 
م��ن اأج����ل م��ن��ع��ة ورف��ع��ة وع����زة دولة 
موؤكدا   .. املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اأ�شر ال�شهداء ينفذ حر�س  اأن مكتب 
خالل  من  �شواء  القيادة  وتوجيهات 
متابعة متوا�شلة حلاجات ومتطلبات 
اأو من  الأب��رار  �شهدائنا  اأبناء  و  اأ�شر 
امل�شاريع  و  النوعية  امل��ب��ادرات  خ��الل 

املهارات  بتنمية  تهتم  التي  املتنوعة 
والثقافية  وال���ع���ل���م���ي���ة  احل���ي���ات���ي���ة 
املهارات  م���ن  وغ���ره���ا  وال��ري��ا���ش��ي��ة 

التي ي�شتفيد منها اأبناء ال�شهداء.

•• اأبوظبي -وام:

اأك����د ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د بن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  طحنون 
على  اأب����وظ����ب����ي،  م�����ط�����ارات  اإدارة 
ال�شهيد  ل��ي��وم  ال��وط��ن��ي��ة  الأه��م��ي��ة 
ب����اع����ت����ب����اره ف����ر�����ش����ة ل����ش���ت���ذك���ار 
ت�����ش��ح��ي��ات ال�������ش���ه���داء م����ن اأب���ن���اء 
الإم�������ارات ال���ذي���ن مل ي��ت��وان��وا عن 
الدفاع عن  �شبيل  اأرواحهم يف  بذل 
الوطن، واإع��الء راية احلق، لتبقى 
ذك��راه��م ال��ع��ط��رة خ��ال��دة يف قلوب 
يتوارثها  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  وع��ق��ول 

اأجيال امل�شتقبل.
وقال ال�شيخ حممد بن طحنون اآل 
يوم  مبنا�شبة  ت�شريح  يف   - نهيان 
ال�شهيد الذي ي�شادف 30 نوفمر 
ال�شهيد هو  ي��وم  اإن  ع���ام-  ك��ل  م��ن 
ال��وف��اء للوطن، وي��وم الوحدة  ي��وم 
وال��ت��ك��ات��ف وال��ت�����ش��ام��ن، وه���و يوم 

والفخر  الع�����ت�����زاز  ع����ن  ال��ت��ع��ب��ر 
وتقدير  وتكرمي  الواجب،  ب�شهداء 

اأ�شحاب الت�شحيات.
واأ����ش���اف ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن حمد 
الثالثني  نهيان يف  اآل  بن طحنون 
اأن  نوؤكد  ع��ام،  من نوفمر من كل 
حمفوظة  �شتبقى  ال�شهداء  مكانة 
كعنوان  ذاك����رت����ن����ا  يف  وُم�������ش���ان���ة 

واأنبل  للوطن  وال��وف��اء  للت�شحية 
ال��ق��ي��م الإن�������ش���ان���ي���ة، ح��ال��ه��م حال 
�شيظلون  اللذين  وذوي��ه��م  اأُ���ش��ره��م 
اأبناء  ووج��دان  عقول  يف  حا�شرين 
واأبداً  دائ��م��اً  و�شيكونون  الإم����ارات، 
القيادة  واه���ت���م���ام  رع���اي���ة  حم����ور 
الر�شيدة. واختتم ال�شيخ حممد بن 
حمد بن طحنون اآل نهيان بالقول: 
اإن يوم ال�شهيد هو يوم جتديد عهد 
يوم  ال��ولء والنتماء للوطن، وهو 
التالحم الوطني الوثيق بني �شعب 
وهو  احلكيمة،  وق��ي��ادت��ه  الإم����ارات 
ت�شحيات  ونقدر  فيه  ن�شتذكر  يوم 
وهو  والبوا�شل،  الأب��ط��ال  ال�شهداء 
ال�شهداء  اأُ���ش��ر  م��ع  الت�شامن  ي��وم 
وال����ع����رف����ان ب�����دوره�����م، وه�����و ي���وم 
ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى ث���واب���ت دول���ت���ن���ا يف 
والت�شحية،  الوطن  حب  قيم  ن�شر 
احلق  واإحقاق  والت�شامح  وال�شالم 

ون�شرة املظلوم.

نهيان بن مبارك : �سهداء الوطن نربا�ص م�سيء ل�سعب الإمارات

خليفة بن طحنون: ما قدمه �سهداء الوطن �سيظل خالدا عرب الزمن

حممد بن حمد بن طحنون : يوم ال�سهيد 
عنوان الت�سحية والولء للوطن

حممد بن نهيان بن ركا�ص : يوم ال�سهيد ا�ستذكار للت�سحيات 

•• دبي-وام:

اأك��دت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزي��رة تنمية 
املجتمع اأن منا�شبة يوم ال�شهيد الذي حتتفل فيه دولة 
الإم�����ارات ي���وم 30 ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع���ام ه��ي منا�شبة 
الوطن من  اأب��ن��اء  واإج���الل واع��ت��زاز مبا يقدمه  تقدير 
النفو�س  يف  ت��دوم  وم�شرفة  نبيلة  وم��واق��ف  ت�شحيات 
وحتفظها ذاك��رة الفخر والقدوة يف كل الأي��ام ويف هذا 
اليوم حتديدا يجدد اأبناء الوطن من ال�شباب والفتيات 
والأطفال وكبار املواطنني اأ�شمى معاين الولء والنتماء 
واأبطالنا  ج��ن��ودن��ا  ول��ت�����ش��ح��ي��ات  ال��ر���ش��ي��دة  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 
البوا�شل. وقالت معاليها “ يف يوم ال�شهيد نقف اإجالل 
للعطاء الذي يفوق كل �شيء عطاء الدم وبذل الروح يف 
�شبيل احلق والوطن وليظل علم الإمارات خفاقا يعك�س 
األوان الفخر واملجد وترتفع به الهامات واملعنويات اإىل 

حيث طموح الإمارات دائما اإىل املجد والريادة«.
املدنيني  ���ش��ه��دائ��ن��ا  ت�����ش��ح��ي��ات  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ����ش���اف���ت 
والع�شكريني �شتظل اأو�شمة عز وكرامة و�شرتهم تروى 

لالأجيال فخرا يف حب الوطن والذود عن ترابه.

القيادة  توليها  التي  ال�شتثنائية  الرعاية  اإىل  واأ�شارت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لأبناء  ال��ر���ش��ي��دة واحل��ك��وم��ة مب��وؤ���ش�����ش��ات��ه��ا 
عامة  اأم��ان��ة  يعدون  الذين  وذوي��ه��م  واأ�شرهم  ال�شهداء 
يتحملها الوطن بكل م�شوؤولية وي�شعى اجلميع لتاأديتها 
ذوو  لأن��ه��م  واله��ت��م��ام  وال��رع��اي��ة  العناية  �شبل  باأف�شل 
ال�شهداء الأب��ط��ال، م��ن ج���ادوا ب��ال��روح وال���دم يف �شبيل 

اإعالء كلمة احلق ون�شرته.
ال�شهيد  بيوم  الوطن  احتفاء  يف  اأن  معاليها  واأو�شحت 
الثامن  الوطني  باليوم  الحتفال  بيومني  ي�شبق  ال��ذي 
النفو�س  را���ش��خ��ة يف  دلل���ة وطنية  ل��ل��دول��ة  والأرب���ع���ني 
وم�شاعفة بالولء والنتماء ل �شيما واأن اأول �شهيد يف 
دولة الإم��ارات الذي دون التاريخ ا�شمه يف قائمة املجد 
ال�شرطي البطل �شامل  البار  واخللود هو ابن الإم��ارات 
�شهيل خمي�س الذي روى بدمائه الطاهرة جزيرة طنب 
وذلك   1971 ع��ام  نوفمر  م��ن  الثالثني  يف  ال��ك��رى 
بيومني فقط وتلك  الإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ام  اإع���الن  قبل 
من  مزيدا  النف�س  يف  تبعث  اإيجابية  وطنية  م�شادفات 
ال��ع��زة وال�����ش��م��وخ والع���ت���داد ب��احل��ق وال��وط��ن والقيادة 

الر�شيدة لدولة الإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

امل����رر، رئ��ي�����س دائرة  امل��ه��ن��د���س عوي�شه م��ر���ش��د  اأك���د م��ع��ايل 
الطاقة يف اأبوظبي ان �شهداء الإمارت قدموا اأرواحهم لتبقى 

راية الوطن خفاقة عالية.
و قال املرر - يف ت�شريح مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 
اليوم �شهداء الوطن  30 نوفمر من كل عام - : ن�شتذكر 
الأب�������رار، وم���ا ق���دم���وه م���ن ت�����ش��ح��ي��ات ب���ذل���وا ف��ي��ه��ا الغايل 

وال��ن��ف��ي�����س يف م��ي��ادي��ن ال��رج��ول��ة يف ���ش��ب��ي��ل احل���ف���اظ على 
وطنهم؛ فقدموا اأرواحهم التي هي اأغلى ما لديهم، لتبقى 
راية الوطن خفاقة عالية، ُملتزمني بق�شم ال�شرف والولء، 
حاملني اأرواحهم على كفوفهم، لأن الوطن يف عيونهم اأغلى 

من الروح واأثمن.
الر�شيدة  قيادتنا  دع��م  عن  تعبراً  اليوم  ه��ذا  ياأتي  وا�شاف 
ل��ل��دور الكبر الذي  لأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء واأم��ه��ات��ه��م، وت��ق��دي��راً 
بدمائهم  اأعلوا  الذين  املخل�شني  تن�شئة جيل من  بذلوه يف 

املرر  الإم���ارات. واختتم  وراي��ة  الزكية عزم ور�شالة  اخلالدة 
ت�شريحه قائال: اإننا اإذ نقف اليوم وقفة عزة وفخار باأبناء 
وطننا الذين ارتقوا �شهداء ملبيني نداء الواجب .. حاملني 
لواء ال�شجاعة، والبطولة اخلالدة يف تاريخ دولة الإمارات، 
فاإننا جندد العهد والوعد، باأننا جميعاً جنود لهذا الوطن، 
ورهن اإ�شارة قيادته الر�شيدة التي مل تتوانى يوماً يف اإعالء 
ميادين  كافة  يف  عالياً  خفاقاً  علمه  على  واحلفاظ  مكانته 

العز والفخر.

•• ال�شارقة-وام: 

اأكد �شعادة �شيف حممد املدفع الرئي�س التنفيذي ملركز اإك�شبو ال�شارقة 
اأبناءها  الإم����ارات  خاللها  م��ن  ت��ك��رم  وطنية  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اأن 
ال�شهداء الذين �شطروا بطولت املجد و العز تقديراً وتخليداً ل�شرتهم 
العطرة وت�شحياتهم ن�شرة للحق والدفاع عن الوطن فهم اأبطال جادوا 
باأرواحهم الطاهرة والزكية يف ميادين الواجب لتظل راية البالد عالية 

خفاقة.
وقال املدفع يف ت�شرح له مبنا�شبة يوم ال�شهيد : “ ياأتي يوم ال�شهيد من 
كل عام ليخلد بالوجدان ذكرى جميدة وهو يوم تتجلى فيه اأروع مبادئ 
الوطنية والولء و النتماء و الإخال�س يوم يتاأكد فيه الغر�س الطيب 
يف اأبناء الإمارات من قبل قيادتهم الر�شيدة و الذي اأنبت اأبطال حملوا 

راية الوطن ودافعوا عنه بالغايل والنفي�س.

•• الفجرية-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
حمد  ب��ن  مكتوم  ال�شيخ  يرافقه  ال��ف��ج��رة،  عهد  ويل 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  ال�شرقي 
وزير الت�شامح، م�شاء اأم�س، حفل العر�س اجلماعي ال� 
20 الذي اأقيم ل� 62 �شابا يف اإمارة الفجرة بتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
�شمو ويل  وب��رع��اي��ة  ال��ف��ج��رة  الأع��ل��ى ح��اك��م  املجل�س 
الوطني  باليوم  ال��دول��ة  احتفالت  م��ع  تزامنا  ع��ه��ده، 
ال�48، و�شمن فعاليات " عام الت�شامح " وذلك يف قاعة 

ال�شيخ خليفة بالفجرة.

القيادة  دع���م  اأه��م��ي��ة  ال��ف��ج��رة  ع��ه��د  �شمو ويل  واأك����د 
الر�شيدة يف دولة الإمارات للمبادرات الجتماعية التي 
اأجل  من  الوطن،  لأبناء  والرفاهية  ال�شتقرار  حتقق 
بناء اأ�شر متما�شكة، ت�شاهم يف م�شرة النه�شة والتقدم 
الأعرا�س  مبادرة  اأن  اإىل  لفتا  الدولة،  ت�شهدها  التي 
اجلماعية ت�شاعد املقبلني على الزواج يف تذليل الكثر 
من العقبات التي تواجههم، وتوفر لهم حياة كرمية، 

وهذا ما ينعك�س اإيجابا على املجتمع الإماراتي.
ال�شعيدة،  املنا�شبة  بهذه  وذويهم  العر�شان  �شموه  وهناأ 
والهناء،  ال�����ش��ع��ادة  م��ل��وؤه��ا  زوج��ي��ة  ح��ي��اة  ل��ه��م  متمنيا 
العر�س اجلماعي  القائمني على جلنة  بجهود  م�شيدا 

يف الفجرة لتح�شر متطلبات هذه الفعالية.

املنظمة  اللجنة  رئي�س  اليماحي  را���ش��د  عبيد  وت��ق��دم 
والعرفان  ال��ت��ق��دي��ر  اآي����ات  ب��اأ���ش��م��ى  اجل��م��اع��ي  للعر�س 
ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة على دعم �شموه 
لالأعرا�س اجلماعية يف الإمارة منذ انطالقتها، �شاكرا 
لعمل  املبا�شر  ودع��م��ه  ح�شوره  على  العهد  ويل  �شمو 

اللجنة املنظمة للعر�س اجلماعي وتي�شر عملها.
اجلماعية  الأع����را�����س  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ي��م��اح��ي  واأ�����ش����ار 
وتخفيف  الإماراتية،  الأ�شر  بناء  يف  الإيجابي  واأثرها 
الأعباء عن كاهل ال�شباب وا�شتقرارهم، داعيا ال�شباب 
الإماراتي يف الفجرة اإىل عدم الردد يف الن�شمام اإىل 

الأعرا�س اجلماعية.

حممد ال�سرقي ي�سهد العر�ص اجلماعي الـ20 يف الفجرية

وزيرة تنمية املجتمع : يوم ال�سهيد منا�سبة 
فخر واعتزاز بت�سحيات اأبناء الوطن

عوي�سه املرر: �سهداء الإمارات قدموا اأرواحهم 
لتبقى راية الوطن خفاقة عالية

اإك�سبو ال�سارقة : يوم ال�سهيد منا�سبة تتجلى 
فيها اأروع مبادئ الوطنية والنتماء

اأحمد احلمريي : الثالثون من نوفمرب منا�سبة 
وطنية نعلي فيها قيم البذل و الت�سحية



السبت    30   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12795  
Saturday   30   November   2019  -  Issue No   12795

10

اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
و  العادات  اأهمية تنظيم فعاليات تراثية لتعزيز مفاهيم احلفاظ على  عجمان 
التقاليد املوروث التقليدي لدولة المارات ونقله اإىل النا�شئة من اأجل ربطهم 

مبوروثهم وتقاليدهم العريقة.
دائرة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  عبدالعزيز  ال�شيخ  و  ذلك خالل ح�شوره  جاء 
البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
و  ال�48  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  الحت���اد  عر�شة  حفل  فعاليات  والتخطيط 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اأقامته  ال��ذي  و  واخليل  الهجن  عر�شة  متثل  التي 
القائمني  اليا�شمني يف عجمان وياأتي م�شاهمة من  الأول مبنطقة  اأم�س  م�شاء 
عليه للمحافظة على الإبل واخليل وتربيتها والإكثار منها والت�شجيع امل�شتمر 

للمحافظة على هذا املوروث التقليدي يف دولة المارات.
وقال اإن ن�شر تلك املمار�شات والفعاليات ي�شهم يف تعزيز الهوية الوطنية وحفظ 
و�شون وتوثيق تراث الدولة الغني يف جمال العادات والتقاليد .. م�شيدا بجهود 
وم�شاندة و اهتمام ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  “حفظه اهلل” و�شاحب  الدولة 
ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو حكام الإمارات ملثل هذه الريا�شات العريقة موؤكداً اأن 
هذه اجلهود املقدرة امتداد طبيعي لالهتمام الكبر التي جتده هذه الريا�شة 

العربية الأ�شيلة.

الهجن  كرك�شة  اخلا�شة  الفعاليات  من  النوع  ه��ذا  تنظيم  اأن  �شموه  واأ���ش��اف 
واخليل ي�شجع املواطنني على الهتمام بالهجن واخليل والكثار منها واملحافظة 

على العادات والتقاليد.
تراثنا  على  املحافظة  م�شوؤولية  اأن  عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  اأو���ش��ح  و 
اأو  موؤ�ش�شات  اأو  جهات  على  لي�س  و  كافة  املجتمع  اأبناء  عاتق  على  تقع  العريق 
اأكرث على تراث  للتعرف  املجتمع كافة  �شرائح  داعيا   .. �شخ�شيات بعينها فقط 
وتاريخ الم��ارات فمن لي�س له ما�س لي�س له حا�شر و لن يكون له م�شتقبل.. 
املحافظة على  اأج��ل  الفعاليات من  تلك  تنظيم مثل  اإىل موا�شلة  �شموه  دعا  و 
عنا�شر الراث الوطني وابرازه �شارك يف فعاليات عر�شة الحتاد مركز حمدان 
بن حممد لإحياء الراث ومئات من الإبل وع�شرات من اخليل و جمموعة من 
ال�شعبية و�شط ح�شور كبر  الفنون  امل�شاركني يف رحلة الهجن وعدد من فرق 

من اجلماهر و املحبني لهذه الريا�شة العريقة.
ديوان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  ب��ن  ماجد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  احلفل  ح�شر 
حاكم عجمان وال�شيخ �شعيد بن را�شد النعيمي وال�شيخ �شقر بن را�شد النعيمي 
و�شعادة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  اأح��م��د  وال�شيخ  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حممد  وال�شيخ 
عبداهلل اأمني ال�شرفاء امل�شت�شار بديوان احلاكم وعدد من روؤ�شاء ومدراء الدوائر 
احلكومية وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
حمدان  وع��ب��داهلل  وال�شيافة  الت�شريفات  ع��ام  مدير  النعيمي  حممد  ويو�شف 
بن دملوك الرئي�س التنفيذي ملركز حمدان بن حممد لإحياء الراث وهند بن 
دميثان القمزي مدير اإدارة الفعاليات يف املركز و وجهاء و اأعيان البالد و كبار 

ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني.
كانت الحتفالت قد انطلقت مب�شهد ملهرجان اإماراتي عريق متمثل ب� “عر�شة 

ال�شمو  �شاحب  و�شول  ل��دى  واخليل  والهجن  امل�شاركني  با�شطفاف  الهجن” 
حاكم عجمان ومرافقوه ومت تقدمي لوحة ترحيبية تراثية من قبل فرقة املزيود 
ثم دخول امل�شاركني وهم على ظهور الهجن واخليل اإىل امليدان مرورا من اأمام 
املن�شة الرئي�شية وهم يوؤدون بع�س الفنون الراثية املرتبطة بالإبل ويحملون 

علم دولة المارات لي�شفي على احلفل جمال و متيزا و عراقة اأثناء الدخول.
الكعبي  خلفان  بن  �شعيد  و  ال�شريب  حممد  منهم  و  ال�شعراء  من  ع��دد  األقى  و 
باإجنازات  واأ���ش��ادوا  الر�شيدة  الم���ارات  دول��ة  بقيادة  فيها  تغنوا  �شعرية  ق�شائد 

المارات وما حتقق من رخاء وازدهار ورقي يف امليادين كافة.
للهجن  العر�شة  رك�س  و  التغرودة  فن  من  تراثية  لوحة  تقدمي  مت  ذل��ك  بعد 
املهارات  من  بع�شا  واخليل  الهجن  ظهور  على  الفر�شان  خاللها  اأظهر  والتي 
كالوقوف اأثناء الرك�س والت�شابك بالأيادي وحمل علم المارات اأثناء الرك�س و 

التي متيز بها بع�س الفر�شان.
اللوحات  بعد  وت��ق��دمي  العيالة  فرقة  دخ��ول  فقرة  اأي�شا  الفعاليات  وت�شمنت 
الوطني  باليوم  ابتهاجا  وطنية  اأنا�شيد  و  �شعبية  باأهازيج  م�شحوبة  الراثية 
لدولة المارات 48 ثم دخول الفرقة احلما�شية التي ا�شتعر�شت بع�س اللوحات 
احلفل  اأختتم  ث��م  وم��ن  اخليل  تروي�س  ح��ول  فقرة  وت��ق��دمي  الفنية  ال��راث��ي��ة 
اأمام  امل�شاركة  الفرق  جميع  ا�شطفاف  مع  العازي  فن  من  فنية  لوحة  بتقدمي 

املن�شة الرئي�شية.
و تلقى �شاحب ال�شمو حاكم عجمان يف نهاية الحتفال هدية تذكارية عبارة عن 
درع “عر�شة الحتاد “ من ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
و التخطيط و رئي�س اللجنة املنظمة للفعالية تقديرا ل�شموه ملا يقدمه من دعم 

و م�شاندة و ت�شجيع لن�شر العادات و التقاليد و املوروث ال�شعبي.

ال�شمو  �شاحب  وح�شور  ت�شريف  على  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  اأثنى  و 
دعمه  على  ل�شموه  والمتنان  اجلزيل  ال�شكر  موجها  للفعاليات  عجمان  حاكم 

ورعايته لهذه الفعالية يف ن�شختها الوىل .
ال�شكر  .. موجها  اأ�شاد بتفاعل اجلمهور و ح�شورها مل�شاهدة عر�شة الحت��اد  و 
اإىل مالك الهجن واخليل وا�شطبالت عجمان لتفاعلهم و م�شاركتهم و الظهور 

بال�شكل املميز يف جميع فعاليات الحتفال.
وقال اإن رك�س عر�شة الهجن تعتر فعالية من الريا�شات التي مار�شها الأباء 
ملا  ن��ظ��راً  املنطقة  اأب��ن��اء  عليها  التي يحر�س  الراثية  ال��ع��ادات  وم��ن  والأج����داد 
متثله من مت�شك مهم بهذه الريا�شة التي توارثها الأبناء من الآباء و الأجداد 
اآخر للحفاظ على تراث وعادات  وهي من ال�شمات التي اأعطت الهجن اهتماماً 
وتقاليد �شعب دولة الإمارات وحر�شه ال�شديد على ن�شر هذا الراث بني الأجيال 
اجلديدة التي حتتاج اإىل اأن تكون على دراية وافية براثنا القدمي الذى يذخر 

مبوروث ح�شاري عظيم.
من جانبه اأ�شاد عبداهلل حمدان بن دملوك بهذه الحتفالية الراثية العريقة التي 
تت�شمن عرو�شا متميزة للخيول و الهجن املحلية الأ�شيلة وتعزز من املوروث 
ت�شكل  كانت  التي  بالهجن  الأه���ايل  ارت��ب��اط  م��دى  على  وتركز  للدولة  الثقايف 
م�شدرا للغذاء و التنقل يف البادية وتتميز الإمارات باإقامة هذه ال�شتعرا�شات 
التي ا�شتهرت بها وباقي دول املنطقة عموما لت�شليط ال�شوءعلى اأجمل و اأندر 

اأنواع الأبل مبنا�شبة اليوم الوطني ال�48.
و تقدم ابن دملوك و امل�شاركون يف رحلة الهجن بالتهنئة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
م�شاركته  على  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد 

وح�شوره هذه الحتفالية و رعايته للراث.

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
“حفظه اهلل”، وبتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ومتابعة �شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، 
زايد” يف  ال�شيخ  “مهرجان  م��ن  اجل��دي��دة  ال���دورة  فعاليات  ال��ي��وم  انطلقت 
منطقة الوثبة باأبوظبي وت�شتمر حتى الأول من فراير 2020 مب�شاركة 
اأكرث من 17 األف عار�س من خمتلف دول العامل وذلك حتت �شعار “اأر�س 

الإمارات ملتقى احل�شارات«.
وتت�شمن الدورة اجلديدة من املهرجان الثقايف العاملي الكثر من الفعاليات 
وامل�شاركات ، حيث خ�ش�شت جمموعة من الفعاليات الفلكلورية اجلماهرية 

اأجواء ثقافية  التي ت�شتهدف الأطفال والعائالت، �شمن  امل�شاحبة  الكرى 
تعليمية يف قالب ت�شويقي.

وي�����ش��ه��د امل��ه��رج��ان ت��ن��وع��ا ك��ب��را يف امل��ك��ون��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات، ب��داي��ة م��ن حي 
“ح�شارة الإمارات” الذي ي�شم اأجنحة ومعار�س وعرو�س فولكلورية، وحي 
وال�شعبي  الثقايف  املوروث  اأجنحة جت�شد  ي�شم  العاملية” الذي  “احل�شارات 
العاملي لأكرث من 40 دولة خليجية وعربية وعاملية مدعمة مب�شارح لتقدمي 
اأيام  م��دى  على  ثقافية  فعالية   3000 من  واأك��رث  الفولكلورية،  عرو�شها 
عمل  ور���ش��ة  و100  ك��رى  جماهرية  وفعالية  ع��ر���س  و500  امل��ه��رج��ان 
ال�شعبية  ل��ل��م��اأك��ولت  مطعما  و50  تقليديا  ت��راث��ي��ا  ح��ي��ا  و24  ل��الأط��ف��ال 
والعاملية .. اإ�شافة اإىل 500 حمل تعر�س املنتجات الراثية التقليدية من 
خمتلف قارات العامل. وخ�ش�س املهرجان لزواره من كافة الأعمار الكثر من 
الفعاليات الرئي�شية اليومية والأ�شبوعية، تاأتي يف مقدمتها عرو�س نافورة 

الإمارات التي تتو�شط منطقة املهرجان لتبهر اجلمهور بعرو�شها املتوا�شلة 
كل ن�شف �شاعة يوميا، بالإ�شافة اإىل العرو�س اليومية على م�شارح الأجنحة 

وامل�شارح الرئي�شية من اأجل اإمتاع اجلمهور.
للدولة،  ال�48  الوطني  اليوم  باحتفالت  كبرا  اهتماما  املهرجان  ويهتم 
وكذلك احتفالت راأ�س ال�شنة اجلديدة والألعاب النارية ال�شخمة والأهازيج 
ال�شعبية املحلية والعاملية.. وبالريا�شات الت�شويقية لع�شاق عرو�س ال�شيارات 
اأقوى  العامل  املحرفني يف  النجوم  اأف�شل  يقدم  النارية، حيث  وال��دراج��ات 
منطقة  اإىل  بالإ�شافة  العمالقة،  وال�شاحنات  النارية  للدرجات  العرو�س 
واملعدلة  الكال�شيكية  ال�شيارات  لع�شاق  املخ�ش�شة  �شو”  ك�شتم  “الوثبة 
لال�شتمتاع. و�شيحظى زوار املهرجان بالدخول يف �شحوبات يومية واأ�شبوعية 
على العديد من اجلوائز العينية والنقدية، منها �شحوبات وم�شابقات م�شرح 
ال�شحوبات  اإىل  بالإ�شافة  الإذاع���ة،  م�شرح  وم�شابقات  و�شحوبات  املهرجان 

العربية  للخيول  العاملي  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  ملهرجان  اأ�شبوعيا  الكرى 
بالكثر من  املهرجان  ويذخر  التي يجريها جناح معر�س اخليل.  الأ�شيلة 
عن  احلية  وال��ع��رو���س  ال�شعبية  والأ���ش��واق  الراثية  والأه��ازي��ج  الفعاليات 
التقليدي  الإماراتي  للبيت  ي�شم منوذجا  كما  القدمية،  الإماراتية  احلرف 
يحاكي الراث العمراين ملباين القطارة يف مدينة العني والتعريف بالعادات 

والتقاليد الإماراتية املتوارثة التي اهتم بها ال�شيخ زايد كثرا.
م�شابقة  بينها  من  الراثية،  امل�شابقات  من  العديد  املهرجان  يت�شمن  كما 
تراثنا”  “متورنا  للتمور  الفوعة  �شركة  ينظمها  التي  التمور  اأن���واع  اأج��ود 
ل��ف��ئ��ات ال��دب��ا���س، وال��ل��ول��و، وال��ف��ر���س، وال�����ش��ي�����ش��ي، وب��وم��ع��ان، واخلال�س، 
واخلنيزي، والنخبة، بالإ�شافة اإىل م�شابقة الأكالت ال�شعبية التي ينظمها 
الذوابة،  اخل�شي�س،  املمرو�شة،  اجلامي،  اأك��الت:  يف  الإماراتي”  “احلي 

البزار، القر�س، اآجار، اليقط.

انطالق مهرجان ال�سيخ زايد مب�ساركة اأكرث من 17 األف عار�ص من خمتلف دول العامل

حاكم عجمان يح�سر احتفالية عر�سة الحتاد يف اليوم الوطني الـ 48

•• اأبوظبي-الفجر: 

حممد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  اأك��د 
ن��ا���ش��ر الأح���ب���اب���ي م��دي��ر ع���ام وكالة 
الإمارات للف�شاء، اأن “يوم ال�شهيد” 
ُتكّر�س  ذك��رى عظيمة  الإم��ارات��ي هو 
�شبيله،  يف  والت�شحية  ال��وط��ن  ح��ب 
روح  ل��ر���ش��ي��خ  وط��ن��ي��ة  منا�شبة  وه���و 
التالحم  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  ال����وح����دة 
ال��وط��ي��د ب��ني ق��ي��ادة ال��دول��ة و�شعبها 
وتعاظمت  الت�شحيات  بلغت  مهما 

التحديات.
املهند�س  ال����دك����ت����ور  ����ش���ع���ادة  وق������ال 
ت�شريح  يف  الأح��ب��اب��ي  نا�شر  حممد 
الذي  ال�شهيد”  “يوم  مبنا�شبة  ل��ه 
حتتفل به دولة الإمارات يف الثالثني 
“اإن هذا  ع���ام:  ك��ل  م��ن نوفمر م��ن 
ال����ي����وم ه����و ي�����وم ال���ف���خ���ر والع����ت����زاز 
ت�شحيات  تقدير  ي��وم  وه��و  بالوطن، 
الدرو�س  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  ال�����ش��ه��داء 
الأبرار  ال�شهداء  قّدمها  التي  والعر 
البوا�شل يف �شاحات ال�شرف  وجنودنا 
من اأجل �شون عزة وكرامة الوطن«.

يوم  “يف  الأحبابي:  الدكتور  واأ�شاف 
اأكرث  بالت�شبُّث  العهد  جُن��ّدد  ال�شهيد 
الت�شحية  بقيم  م�شى  وق��ت  اأي  م��ن 
ولقيادته  للوطن  والنتماء  وال���ولء 
احلكيمة، والبقاء على العهد والوفاء 
ل�شهداء الإمارات وللقيم التي ورثوها 
ع��ن الآب�����اء والأج�������داد، وارت���ق���وا اإىل 
الُعال يف جّنات اخُللد دفاعاً عنها وعن 

حقوق الوطن ومكت�شباته وم�شاحله، 
ويف �شبيل ن�شر قيم ال�شالم والت�شامح 

واإحقاق احلق ون�شرة املظلوم«.
وختم الدكتور الأحبابي بالقول: “يف 
ال��ث��الث��ني م��ن ن��وف��م��ر م��ن ك��ل عام 
اأر�س  نقف دقيقة �شمت على امتداد 
القدير  للعلي  ُمت�شّرعني  ال��وط��ن، 
ف�شيح  ���ش��ه��داءن��ا  ُي�شكن  اأن  ب��ال��دع��اء 
باملغفرة  اأرواح����ه����م  وي��ت��غ��م��د  ج��ّن��ات��ه 
ال�شوت  والرحمة، ومن بعدها نرفع 
عالياً لنوؤكد اأن الإمارات قيادة و�شعباً 
ال�شهداء  اأبنائها  ت�شحيات  تن�شى  ل 
ال���ب���وا����ش���ل، ول����ن ت��ت��خ��ل��ى ي���وم���اً عن 
واجباتها الوطنية جتاه اأُ�شر ال�شهداء 
لكافة  والإلهام  الفخر  م�شدر  لأنهم 
الأجيال، واأن دماء ال�شهداء ل تزيدنا 
اإل وح��دة و�شالبة وتالحماً يف وجه 
واأطماع  وف��نت  وامل�شاعب  التحديات 

املرب�شني بوطننا«.

•• اأبوظبي-وام:

و�شفت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة 
الحتاد الن�شائي العام ال�شهداء باأنهم 
القدوة و املثل الأعلى يف العطاء وحب 
اأكرم  هناك  “ لي�س   : وقالت  الوطن 
و اأعظم من ال�شهيد الذي بذل روحه 
اآمنا  ���ش��اخم��ا  ال��وط��ن  ليبقى  دم���ه  و 

م�شتقرا«.
لها  ك���ل���م���ة  يف  ال���������ش����وي����دي  وق�����ال�����ت 
مبنا�شبة يوم ال�شهيد “” يوم ال�شهيد 
فيها  ن�شتذكر  جميدة  وطنية  ذك��رى 
ت�شحيات وماآثر اأبناء المارات الذين 
ج�����ادوا ب��اأغ��ل��ى م���ا مي��ل��ك��ون حلماية 

الوطن و�شون اأمنه ومكت�شباته ».
واأك��دت اأن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة ت���ق���در ك���ث���را اأم 
اأغلى ما عندها  التي قدمت  ال�شهيد 

فداء للوطن و الأمة.
وذكرت اأن �شموها توؤكد دوما اأن املراأة 

الوطن  ع��ن  ال��دف��اع  لها دور كبر يف 
امل�شلحة  القوات  الآن جندية يف  فهي 
تذود عنه و تدافع عن اجنازاته مثلما 
تقوم بادارة عملها يف كل امليادين بثقة 

واقتدار .
ال�شهيد  اأم  ال�����ش��وي��دي  ن���ورة  ح��ي��ت  و 
لت�شحيات  جميعا  اأ���ش��رت��ه  اأف�����راد  و 
اأب��ن��ائ��ه��م ال��ت��ي ق��دم��وه��ا ل��ل��وط��ن .. 
ما  اأغلى  الت�شحيات  هذه  اأن  موؤكدة 
يجود به الإن�شان مقدما املثل الأعلى 

يف الفداء والت�شحية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

العربية  الإم���ارات  لدولة  الوطني  باليوم  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة  احتفلت 
املتحدة ال� 48 مب�شاركة ق�شم ال�شرطة ال�شياحية ،واملدار�س وخمتلف اجلهات 
بهذه  ابتهاجاً  الإم��ارة  واملحلية على م�شتوى  واملوؤ�ش�شات احلكومية  والدوائر 
العمليات  عام  مدير  منخ�س  علي  اهلل  عبد  العميد  وعر   . الوطنية  املنا�شبة 
ال�شرطية عن هذه امل�شاركة عن قوة العالقة بني اجلانبني وتعزيز الت�شال 

والتوا�شل ، وعن اعتزازهم وفخرهم وانتمائهم وولئهم مبدى ما حتقق من 
اأمن ومنو ورخاء ، جمددين مع اجلميع حر�شهم وتفانيهم واإخال�شهم على 
�شون مكت�شبات الدولة واحلفاظ على املرتبة الريادية التي و�شلتها بني �شائر 

دول العامل . ومن جهة اأرى �شهد العقيد الدكتور را�شد حممد ال�شلحدي مدير 
اإدارة ال�شرطة املجتمعية يرافقه املقدم �شعيد مطر اخلاطري نائب مدير اإدارة 
ال�شرطة املجتمعية وعدد من ال�شباط والأفراد ، احتفاًل كبراً نظمه اأهايل 
اليوم  مبنا�شبة  اخلاطري  علي  بن  مفتاح  ال�شيخ  بقيادة  احلمرانية  منطقة 
وطنية  م�شرة  يف  ومتثلت   ، املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة   48 الوطني 
الدولة  علم  امل�شاركون  رف��ع  وق��د   ، م��ب��ارك  بنت  فاطمة  الإم����ارات  اأم  بعنوان 
وتوزيع ال�شالت والهدايا الوطنية ، م�شحوبة بالأهازيج ال�شعبية والراثية 
الفرحة بهذا  املعرة عن  الهتافات  امل�شاركون مع  ، وتفاعل  املتنوعة  الوطنية 

اليوم املجيد موؤكدين على عميق امتنانهم واعتزازهم للدولة وقادتها .
من  تهدف  تفاعلية  خطوة  يف  وال�شياحية  املجتمعية  ال�شرطة  �شاركت  كما 
خاللها امل�شاركة يف احتفالت الدولة الوطنية وتاأكيداً على تنمية حب الولء 
و�شور  الوطنية  الأو�شحة  بتوزيع  الوفدان  قام  كما   ، لدى اجلميع  والنتماء 
الفرحة  مل�شاركتهم  التجاري  ملرتادي مركز احلمرا  بالدولة  الر�شيدة  القيادة 
ال�شّياح مع ق�شم ال�شرطة ال�شياحية يف خمتلف  اإىل  ، والتوجه  املنا�شبة  بهذه 
الفنادق واملنتجعات لتوزيع الهدايا عليهم ، بينما �شارك الوفدان يف احتفالت 
دائرة املحكمة ، يف اإطار جت�شيد منوذج القيم الإماراتية الأ�شيلة يف النتماء 

للوطن والولء لقيادته .

جمتمعية �سرطة راأ�ص اخليمة ت�سارك املحتفلني فرحة اليوم الوطني 48 

الأحبابي: ذكرى عظيمة ُتكّر�ص حب 
الوطن والت�سحية يف �سبيله

نورة ال�سويدي : ال�سهداء هم القدوة 
واملثل يف العطاء وحب الوطن 

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

احتفلت اإدارة الإعالم والعالقات العامة – ق�شم الأن�شطة 
مع  م��ع  اخليمة  راأ����س  �شرطة  يف  والجتماعية  الريا�شية 
 48 الوطني  باليوم  الهمم  لأ�شحاب  اخليمة  راأ���س  مركز 
الوطني  املجل�س  ع�شو  ال�شحي  اهلل  عبد  بح�شوراأحمد 
الحتادي والعميد دكتور نا�شر حممد البكر مدير معهد 
نائب  الزعابي  اهلل  عبد  ق�شيب  والعقيد  ال�شرطة  تدريب 
مدير اإدارة الإعالم والعالقات العامة وعدد من ال�شباط  .    
وعرت الفعالية عن اهتمام ال�شرطة بفئة اأ�شحاب الهمم 
والتوا�شل الإيجابي معهم  ور�شم البت�شامة على وجوههم 
ن��ب��ن��ي ال��وط��ن ( ح��ي��ث ت�شمنت  م��ن خ���الل ���ش��ع��ار ) م��ع��اً 

وال�شتعرا�شية  الرفيهية  الفقرات  من  العديد  الفعالية 
اجليوجي�شتو  وري��ا���ش��ة  ال��ت��اي��ك��ون��دو  ل��ري��ا���ش��ة  وع���ر����س 
يتخللها  ال�شرطة  ملو�شيقى  ال�شيق  العر�س  اإىل  بالإ�شافة 

توزيع الهدايا على احل�شور وامل�شاركني .
ومن جانبه اأعرب مدير معهد تدريب ال�شرطة عن �شكره 
اإ�شعاد �شريحة عزيزة وغالية  �شارك يف  وتقديره لكل من 
م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م . واأ����ش���اف ال��ع��ق��ي��د ق�شيب 
وتنظيم  امل�شاركة  على  دائماً  حتر�س  القيادة  اأن  الزعابي 
مثل تلك الفعاليات اإمياناً منها بدورها بامل�شاركة والتفاعل 
اأن  م��وؤك��داً  الهمم  اأ�شحاب  من  املهمة  ال�شريحة  ه��ذه  مع 
ت�شافر اجلهود اأثمر عن النتائج املرجوة يف اإدخال ال�شعادة 

والبهجة على قلوب اأ�شحاب الهمم وذويهم . 

 ) معا نبني الوطن( �سعار اأ�سحاب الهمم باليوم الوطني 48
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عربي ودويل

اأعلنت اجلمعية الأهلية اللجنة الوطنية لتحرير املعتقلني اأن الق�شاء 
اجلزائري اأوقف قيد التحقيق ر�شام كاريكاتور ينتقد النظام، وطلب 
ال�شجن لنا�شط يلقب “بال�شاعر” يف حركة الحتجاج التي ي�شهدها 
عبد  والر�شام  الفنان  توقيف  “مت  اإن��ه  اجلمعية  وقالت  البلد.  ه��ذا 
بلبا�س  �شرطة  �شباط  قبل  +نيم+ من  با�شم  املعروف  اأمني  احلميد 

مدين يف وهران” على بعد 350 كلم غرب العا�شمة اجلزائرية.
الذي ن�شر موؤخرا  الكاريكاتور  اإىل ر�شام  املوجهة  التهم  ومل تو�شح 
للجزائر  احلاليني  ال��ق��ادة  تنتقد  اأع��م��ال  ت��وي��ر  على  ح�شابه  على 

انت�شرت ب�شكل وا�شع.
ويبدو يف ر�شم بعنوان “املنتخب” رئي�س الأركان اأحمد قايد �شالح 
رجل اجلزائر القوي حاليا والرئي�س النتقايل عبد القادر بن �شالح 
يعزفون على  ب�شكل مو�شيقيني  ب��دوي،  الدين  ن��ور  ال���وزراء  ورئي�س 

ج�شر �شفينة بداأت تغرق.
عقوبة  اجل��زائ��ري��ة  العا�شمة  يف  ال��ن��ي��اب��ة  طلبت  اأخ����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
ويلقب  الح��ت��ج��اج��ات  يف  النا�شط  تاجديت  ملحمد  �شنتني  ال�شجن 
التي  ق�شائده  ب�شبب  ال�شحف  بع�س  قبل  من  احلراك”  ب”�شاعر 

يلقيها اأمام امل�شرح الوطني.
التوا�شل  و�شائل  على  ين�شره  ما  ب�شبب  متهم  اإن��ه  اجلمعية  وقالت 

الجتماعي ا�شتنادا اىل املادة 96 من قانون العقوبات.
 

القب�س على  األ��ق��ى  اإن��ه  ام�س  الرو�شي  الأم���ن الحت���ادي  ق��ال جهاز 
مواطنة رو�شية يف مدينة �شيفا�شتوبول يف القرم لال�شتباه يف �شرقتها 

اأ�شرارا ع�شكرية ل�شالح اأوكرانيا.
الأجهزة  “جندتها  بيان  يف  ق��ال  لكنه  امل���راأة  ا�شم  اجلهاز  يعلن  ومل 
�شرية  ع�شكرية  معلومات  عمد  ع��ن  وجمعت  اخلا�شة  الأوك��ران��ي��ة 
الدفاع  ب����وزارة  الرئي�شية  امل��خ��اب��رات  اإدارة  م��ن  تعليمات  مب��وج��ب 

الأوكرانية«.
الإعالم  وك��ال��ة  ونقلت  الآن.  حتى  الأم���ر  على  اأوك��ران��ي��ا  تعلق  ومل 
الرو�شية عن ع�شو الرملان دميري بليك قوله اإن املتهمة موظفة 
مدنية يف الأ�شطول الرو�شي بالبحر الأ�شود ومقره يف �شيفا�شتوبول. 
وتواجه املتهمة ال�شجن ملدة ت�شل اإىل ع�شرين عاما اإذا اأدينت وهي 
يف  لال�شتباه  عليه  القب�س  رو�شيا  تلقي  الأق���ل  على  �شخ�س  ث��اين 

التج�ش�س الع�شكري ل�شالح اأوكرانيا هذا ال�شهر.
ويف 20 نوفمر ت�شرين الثاين اأعلن جهاز الأمن الحتادي الرو�شي 
اأنه اعتقل جنديا رو�شيا يف منطقة رو�شتوف اجلنوبية لال�شتباه يف 

�شرقة معلومات ع�شكرية ل�شالح اأوكرانيا.

لقمع  قانونية  اأدوات  ا�شتخدام  تعتزم  فرن�شا  اإن  كبر،  م�شوؤول  قال 
انت�شار الإره��اب والنزعة الطائفية التي غالباً ما تنت�شر يف املناطق 
الأكرث فقراً يف البالد. وا�شتدعى وزير الداخلية كري�شتوف كا�شتانر 
بجميع  اإدارة  كل  يف  وال�شيا�شة  احلكومية  اخلدمات  عن  امل�شوؤولني 

اأنحاء فرن�شا اإىل وزارته يف ندوة حول اخلطط اجلديدة.
مل��ك��اف��ح��ة اجلرمية  وق����ال ف��ري��دري��ك روز، رئ��ي�����س جل��ن��ة ح��ك��وم��ي��ة 
باأنها مرتبطة  بالفعل  15 منطقة قد مت حتديدها  اإن  والتطرف، 
اجلماعات  اإىل  الن�شمام  يف  الراغبني  املحتملني  املقاتلني  مبغادرة 

الإرهابية يف �شوريا والعراق.
وقال روز، اإن احلملة اأغلقت منذ العام املا�شي يف تلك املناطق 133 

حانة وت�شع جمعيات ثقافية و13 دور عبادة.
وكانت ال�شلطات تعمل على اأ�شا�س معلومات �شرية مت تقدميها عن 
فيها  يتم  اأماكن  اأو  لالإرهابيني  اأماكن جتمع  اأ�شبحت  التي  املواقع 

تقوي�س “املبادئ الأ�شا�شية” للبالد، كامل�شاواة.
فيها  م�شتبه  وجمموعات  �شركات  و�شع  فح�س  ذل��ك  بعد  يتم  وق��د 
واأي�شاً  التمييز  اأعمال  ذلك  يف  مبا  قانونية،  انتهاكات  اأي  عن  بحثاً 

النتهاكات التنظيمية والت�شغيل ال�شري لالأ�شخا�س. 
وقال روز اإن النتائج يف املناطق املختارة اخلم�شة ع�شرة، والتي رف�س 
حتديدها، كانت م�شجعة و�شيتم تعميم النهج على م�شتوى البالد، 

اإىل جانب ال�شتثمار يف املن�شاآت الثقافية والريا�شية والتعليمية.

عوا�شم

اجلزائر

مو�شكو

باري�ص

مييني و�سطي يفوز برئا�سة الأوروغواي 
 •• مونتيفيديو-اأ ف ب

انتخب مر�شح ميني الو�شط لوي�س لكا�شه بو رئي�شا لالأوروغواي بعد هيمنة 
الي�شار ل�15 عاما، بعدما ك�شفت اإعادة فرز الأ�شوات اخلمي�س عن فارق ل 

ميكن خل�شمه دانيال مارتينيز اأن يتجاوزه.
مقابل  ب��امل��ئ��ة(   48،71( ���ش��وت  مليون   1،168 على  ب��و  لك��ا���ش��ه  وح�شل 
“اجلبهة  ح��زب  مر�شح  خل�شمه  باملئة(   47،51( �شوت  مليون   1،139
الهيئة  رئي�س  واأعلن  ال�شابق.  مونتيفيدو  بلدية  رئي�س  احلاكم،  املو�شعة” 
الر�شمية  النتيجة  اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  اأرو�شينا  خو�شيه  النتخابية 

للت�شويت �شتعلن “اجلمعة على اأبعد حد«.
الدورة  بهزميته يف  مارتينيز )62 عاما(  اع��رف  توير،  تغريدة على  ويف 
“نحيي الرئي�س املنتخب لوي�س  الثانية لالقراع التي جرت الأحد. وكتب 
واأ�شاف يف تغريدة ثانية “�شنوا�شل الدفاع  لكا�شه بو الذي �شاألتقيه غدا”. 

عن الدميوقراطية اأكرث من اأي وقت م�شى«.
ورد لكا�شه بو الذي ينتمي اإىل احلزب الوطني ويقود حتالفا ي�شم اأحزابا 
ميينية من املحافظني اإىل الو�شطيني، يف تغريدة على توير اأي�شا “�شكرا 
دانيال«. وكانت ا�شتطالعات الراأي تتوقع فوز لكا�شه بو يف الق��راع، لكن 
اأقل من  اأي  األف �شوت،  الفارق بعد نهاية فرز الأ�شوات مل يتعد الثالثني 
ال�شلطة  اأعلنت  لذلك  للتدقيق.  تخ�شع  اأن  يفر�س  التي  البطاقات  ع��دد 
النتخابية اأنها تنتظر عملية فرز اأخرى جتري تقليديا يف كل انتخابات قبل 
اإعالن اأي فائز. ويفر�س اأن يتوىل الرئي�س اجلديد مهامه ر�شميا يف اآذار/
مار�س املقبل. وينتمي لوي�س لكا�شه بو )46 عاما( لعائلة �شيا�شية. ويطوي 
فوز لكا�شه بو �شفحة 15 عاما من تويل الي�شار الرئا�شة يف الأوروغواي، 
من الرئي�س تاباريه فا�شكيز )2005-2010 و2015-2020( واملتمرد 

الي�شاري املتطرف ال�شابق خو�شيه موخيكا )2015-2010(.

على ح�ساب د�فعي �ل�سر�ئب

كلفة رحالت ترامب للعب الغولف 115 مليون دولر ...!
بات جليا �أن دونالد تر�مب ي�ستخدم رئا�سته ليمالأ جيوبه باالأمو�ل

قبائل ذي قار ُتهدر دم قائد جمزرة �لنا�سرية جميل �ل�سمري 

ت�سييع قتلى اأ�سواأ اأيام الحتجاجات يف العراق 
••بغداد-وكاالت:

النجف  يف  كبرة  ت�شييع  مرا�شم  اجلمعة  اأم�����س  ج��رت 
م�شادر  بح�شب  الأول  ام�س  متظاهرا   16 قتل  حيث 
طبية بعدما قام متظاهرون يف الونة الأخرة باإحراق 
مبنى القن�شلية اليرانية يف املدينة املقد�شة الواقعة يف 

جنوب العراق.
غ����داة اأح����د الأي������ام الك����رث ع��ن��ف��ا خ����الل ���ش��ه��ري��ن من 
للنفوذ  والراف�شة  للحكومة  املناه�شة  الحتجاجات 
النجف وكذلك يف  الهدوء يف  �شاد  البالد،  الإي���راين يف 
النا�شرية حيث قتل 25 متظاهرا وفقا مل�شادر ر�شمية، 
من  الر�شا�س  خاللها  اأطلق  قليلة  �شاعات  غ�شون  يف 
قبل قوات اأمنية بقيادة �شابط رفيع اأر�شل من بغداد ثم 

مت �شحب يده من امللف.
ويف مدينة النجف التي يزورها ماليني ال�شيعة بينهم 
فيما  نعو�س  �شبعة  م�شيعون  حمل  �شنويا،  اإي��ران��ي��ون 
حتدثت م�شادر طبية عن مقتل 16 �شخ�شاً اخلمي�س.

األف جريح،  43 قتيال اخلمي�س وح��واىل  ومع �شقوط 
بداأت  التي  الحتجاجات  لقتلى  الجمايل  العدد  ي�شل 
قبل �شهرين، حواىل 400 قتيل، وفقا حل�شيلة اأعدتها 

وكالة فران�س بر�س ا�شتنادا اىل م�شادر طبية.
جديداً  منعطفاً  الربعاء،  م�شاء  الحتجاجات  واتخذت 
مالب�س  ي��رت��دون  م�شلحون  اأط��ل��ق  ع��ن��دم��ا  ال��ن��ج��ف  يف 
تقليدية عراقية على املتظاهرين بالقرب من القن�شلية 
الإي��ران��ي��ة وم��ق��رات ل��الأح��زاب وا�شتمر ذل��ك على حتى 
وفقا  ال�شباح،  من  الوىل  ال�شاعات  عند  الهدوء  ع��ودة 

ملرا�شلي فران�س بر�س.
ويف النا�شرية الواقعة يف جنوب البالد، وا�شل حمتجون 
ب”اإ�شقاط  مطالبهم  لتاأكيد  املدينة  و�شط  يف  التجمع 
يتهمونها  ال��ت��ي  ال�شيا�شية  الطبقة  وتغير  النظام” 
الغنية  البلدان  اأكرث  بالف�شاد والف�شل، يف بلد يعد بني 

يف  يوًما   25 ق�شى  حيث  الفرة،  تلك  من  امل�شتقاة  الأرق��ام  اإىل  وا�شتناًدا 
مالعب الغولف، فاإن مبلغ الإنفاق على الجهزة ال�شرية يف اقامات الرئي�س 
طيلة 223 يوًما من لعب الغولف �شيبلغ 2.3 مليون دولر تقريًبا وعلى 

ح�شاب دافعي ال�شرائب.
رئا�شته  ي�شتخدم  ترامب  دونالد  اأن  متزايد،  وب�شكل  وا�شحا،  اأ�شبح  »لقد 

يعتر جوردان ليبويتز.         عن �سليت �ف �ر ليمال جيوبه بالأموال”، 

•• الفجر – خرية ال�شيباين 
»اأحب لعبة الغولف، لكن اإذا كنت يف البيت الأبي�س، ل اأعتقد اأنني �شاأ�شاهد 
ترنبري اأو دورال”، قال دونالد ترامب عام 2016، يف اإ�شارة اإىل ملعبني 
من مالعب الغولف التي ميلكها. وقبل اأقل من عام بقليل من نهاية فرة 
وليته، ميكننا القول بو�شوح، اأن الأم��ور مل ت�شر على الإط��الق على هذا 
املنوال: منذ بداية انتخابه، راكم ما يقرب من 223 يوًما يف لعب الغولف. 
اإن اأكرث ما يثر غ�شب دافعي ال�شرائب، لي�س جتاوز ترامب ال� 88 يوًما 
ادانه  –وقد  اإح��دى ولياته  للغولف خ��الل  اأوب��ام��ا يف ملعب  التي ق�شاها 
الرئي�س احلايل حينها على ذلك -وامنا، اأن رحالته اىل مالعبه اخلا�شة 

تكّلف ثروة حقيقية.
وقت  يف  اإ���ش��داره  مت  احلكومية،  امل�شاءلة  مكتب  عن  �شادر  تقرير  وح�شب 
اإىل م��ارا لغ��و، منتجعه يف فلوريدا،  ف��اإن كل رحلة  ال��ع��ام،  �شابق من ه��ذا 
3.4 مليون دولر. ويعزى جزء كبر من  ال�شرائب حوايل  دافعي  تكلف 
هذه التكاليف اإىل ا�شتخدام طائرة اإير فور�س وان، وطائرات �شحن خمتلفة 
�شرورية لنقل �شيارة ليموزين الرئي�س املدرعة، ف�شاًل عن مركبات اأخرى 
ملوكبه.  وبناًء على هذا التقرير، قدرت هاف بو�شت، تكلفة هواية ترامب 

بنحو 115 مليون دولر كتكاليف �شفر واأمن، اأي ما يعادل 287 �شنة من 
الراتب الرئا�شي.

�ختال�س �ملال
بالإ�شافة اإىل رحالته اإىل وي�شت بامل بيت�س، لعب دونالد ترامب الغولف 
اأخرى،  اأ�شياء  بني  ونيو جر�شي، من  بيدمين�شر،  ملعبه يف  مرة يف   77
و77 مرة يف ملعبه يف �شمال فرجينيا، ولعب مرتني فقط على ملعب ل 

ميلكه، خالل زيارة ر�شمية اإىل اليابان.
وكاأنه  ب�شكل  الظهور  يف  رئا�شته  م��ن  ك��ب��ًرا  ج��زًء  ق�شى  اأن��ه  ه��ي  »امل�شكلة 
يرّوج ملالعب الغولف التي ميلكها والتي تعي�س �شعوبات، ويرك لدافعي 
يقول جوردان ليبوفيتز من جمموعة مواطنني  ال�شرائب دفع الفاتورة”، 

من اجل امل�شوؤولية والأخالق بوا�شنطن.
باإيواء  وذل��ك  فنادقه،  خزائن  لإن��ق��اذ  تلك  رحالته  من  ترامب  وي�شتفيد 
موظفيه واعوان الأجهزة ال�شرية املرافقني له. وك�شفت جمموعة ممتلكات 
دولًرا   254،021 بلغ جمموعها حوايل  موؤخًرا، عن مدفوعات  ال�شعب 
من الجهزة ال�شرية اإىل خمتلف ممتلكات ترامب خالل الأ�شهر اخلم�شة 

الأوىل من وليته.

حلماية املتظاهرين من القمع، ح�شبما اأكد �شهود عيان 
ا�شاروا اىل مغادرتهم املكان اجلمعة.

خطبة  اىل  العراقيني  م��ن  العظمى  الغالبية  ويتطلع 
اآية  العراق  ال�شيعي الأعلى يف  �شالة اجلمعة، للمرجع 
يف  الو���ش��اع  �شر  على  لتاأثرها  ال�شي�شتاين  علي  اهلل 

البالد.
ورغم الدور الكبر للمرجعية الدينية يف �شر الأو�شاع 
تعلن  مل  لكنها  املتظاهرين،  ملطالب  ودعمها  ال�شيا�شة 
ع���ادل عبد  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ع��ن ح��ك��وم��ة  �شحب ثقتها 
املهدي، ودعت مراراً اىل “�شبط النف�س” لكن ذلك قد 

يتغر بعد اأعمال العنف التي وقعت اخلمي�س.

�شكانه حتت خط  باملئة من   20 العامل فيما يعي�س  يف 
الفقر.

وكانت هذه املدينة اخلمي�س م�شرحاً ل”م�شاهد حرب”، 
وفقا ملنظمة العفو الدولية. واأكد اأطباء لفران�س بر�س 
اأن��ه��م اأج����روا ع�����ش��رات العمليات اجل��راح��ي��ة امل��ع��ق��دة يف 
م�شت�شفيات املدينة التي غ�شت باجلرحى، وقدر عددهم 
باملئات، الذين اأجروا على النتظار �شاعات طويلة قبل 

تلقي العالج.
باإر�شال  ب��غ��داد  قيام  م��ن  املدينة  �شكان  خ�شية  ظ��ل  ويف 
قوات ع�شكرية لقمع الحتجاجات، قطع م�شلحون من 
العا�شمة  اىل  امل��وؤدي  الرئي�شي  الطريق  الع�شائر  اأبناء 

 واأعلن عدد من �شيوخ ع�شائر حمافظة ذي قار العراقية 
منه  وال��ت��روؤ  ال�شمري،  جميل  الركن  الفريق  دم  ه��در 
بعد جمزرة اأم�س اخلمي�س، والتي خلفت اأكرث من 30 

�شخ�شاً ق�شا بالر�شا�س احلي.
وال�شمري متهم رئي�شي يف ال�شلوع بقتل املتظاهرين يف 
اإليه رئي�س احلكومة  اأوك��ل  اأن  بعد  النا�شرية بذي قار 
العراقية عادل عبد املهدي يوم الأربعاء مهمة ا�شتعادة 
الأمن يف النا�شرية، و�شغل �شابقاً قائد عمليات الب�شرة 

يف املظاهرات الدامية يف �شيف 2018.
ت�شاعد  خلفية  على  ال��ق��رار  ع��ن  ع��اد  عبداملهدي  لكن 
يد  �شحب  اإىل  وع��م��د  املحتجني،  �شد  القمع  عمليات 
رئي�س خلية الأزمة يف حمافظة ذي قار الفريق جميل 
ال�شمري وتعيني الفريق �شعد حربية بدًل عنه، ح�شبما 

ذكر التلفزيون الر�شمي.
الدخيلي طالب  ع��ادل  امل�شتقيل  وك��ان حمافظ ذي قار 
ال�شمري لإخالله  الفريق جميل  باإبعاد  ال��وزراء  رئي�س 
حتقيقية  جلنة  “ت�شكيل  اإىل  دعا  كما  املحافظة،  باأمن 

ومعاقبة كل من ت�شبب ب�شقوط دماء اأبناء املحافظة«.
اآل عابر  املدعو عدي  البدور،  �شيوخ ع�شرة  اأح��د  واأك��د 
ال�شمري مطلوب ع�شائرياً  “جميل  اإن  ال�شر�شاب،  فهد 
لكل ع�شائر ذي قار، وات�شلت ب�شيخ ع�شرة اآل ا�شماعيل 
قال  “ال�شيخ  اأن  اإىل  م�شراً  دمه”،  وه��در  منه  للتروؤ 
وفق ما ذكر  اإن جميل ال�شمري ل ميثلنا ولي�س منا”، 

موقع “نا�س” العراقي اخلمي�س.
اأحدهم  �شاباً،   25 فقدت  قار  “ذي  اأن  ال�شيخ،  واأ�شاف 
هدراً”،  تذهب  دماءهم  جنعل  ولن  البدور،  قبيلة  من 
قانونياً  يحا�شب  اأن  يجب  “ال�شمري  اأن  على  م�شدداً 

وع�شائرياً«.
يف  ال�شغب  مكافحة  ق���وات  هجمت  ح��ني  ال��ت��وت��ر  وب����داأ 
الثالثة �شباحاً على املتظاهرين يف ج�شر الزيتون بذي 

قار باآليات ثقيلة لإزالة اخليام.

تركيا حتول ال�سومال اإىل حا�سنة لالإرهاب
الآخر  بعد  يوماً  الع�شكرية  هيكلته  ي�شتعيد  ال�شومايل  اجلي�س  اإن  حممد 

بف�شل املركز الركي الذي ُيخرج دفعات خمتلفة ب�شكل دوري.
املركز،  يف  الأول��ي��ة  تدريباتها  تلقت  جندياً   363 من  الدفعة  ه��ذه  وتتكون 
الثاين”  نوفمر”ت�شرين  منت�شف  يف  لتعود  تركيا  يف  تدريباتها  اأكملت  ثم 
اجلاري. وافتتحت تركيا يف 1979 �شفارة يف مقدي�شو، وا�شطرت لإغالقها 
لتفتتح  تركيا  ع���ادت   2011 ويف   ،1991 يف  الأه��ل��ي��ة  احل���رب  ان���دلع  م��ع 
اأر�س  اإقليم  افتتحت قن�شلية عامة يف  اأع��وام   3 �شفارتها يف مقدي�شو، وبعد 

ال�شومال.
يف  مقدي�شو  ع��ن  ا�شتقالله  هرجي�شا،  وعا�شمته  ال�����ش��وم��ال،  اأر����س  واأع��ل��ن 
1991، لكن املجتمع ال��دويل مل يعرف به، ما تركه يف م��اأزق قانوين، مع 

عجز احلكومة الحتادية عن ب�شط �شيطرتها عليه.

•• اأنقرة-وكاالت:

مب�شاريع  الأف��ري��ق��ي،  وال��ق��رن  ال�شومال  يف  ح�شورها  لتعزيز  تركيا  ت�شعى 
اقت�شادية وع�شكرية، لت�شكيل حا�شنة جديدة لالإرهاب يف املنطقة.

وت�شتفيد اأنقرة من اأكر �شفارة وقاعدة ع�شكرية لها خارج حدودها، لتنفيذ 
اأورد موقع  ال�����ش��وم��ايل، وف���ق م��ا  ت��دري��ب اجل��ي�����س  خمططها، حت��ت غ��ط��اء 
“اأحوال تركية« . واحت�شنت مقدي�شو اأم�س اخلمي�س، حفل تخرج ثالث دفعة 
من قوات امل�شاة يف مركز التدريب الع�شكري الركي مبقدي�شو، بح�شور وزير 
الدفاع ال�شومايل ح�شن علي حممد، وقائد القوات امل�شلحة اجلرنال يو�شف 
ادوى راغي، ونائب ال�شفر الركي يف مقدي�شو اأوزان بكني، وذلك وفق وكالة 
علي  ح�شن  الدفاع  وزي��ر  قال  باحلفل،  كلمة  ويف  الر�شمية.  الركية  الأنباء 

�شحايف بثه التلفزيون يف الثالثة �شباح اأم�س 
الوزراء  ملجل�س  ط��ارئ  اجتماع  بعد  اجلمعة، 

امتد حتى ال�شاعات الأوىل من ال�شباح.
دافني  ال�شحافية  اغتيال  اأن  فيني�س  وزع��م 
كيث  فكرة  ك��ان   2017 يف  غاليزيا  ك��اروان��ا 
موظفي  لهيئة  رئي�شاً  عمل  ال��ذى  �شمري، 
مكتب رئي�س الوزراء جوزيف مو�شكات، حتى 

يوم الثنني املا�شي.
وقال مو�شكات، اإنه ل توجد اأ�شباب ملنح العفو، 
ال�شرطة  م��ف��و���س  ع��ل��ي��ه  واف����ق  ال���ق���رار  واأن 

والنائب العام.

•• مالطا-وكاالت

مو�شكات  جوزيف  مالطا  وزراء  رئي�س  رف�س 
ال��ع��ف��و ع��ن اأح���د ك��ب��ار رج���ال الأع���م���ال الذي 
ال�شابقني  مو�شكات  م�شاعدي  اأح��د  اأن  اأدع��ى 

اأمر بقتل “ا«.
وهو  فيني�س،  ي��ورغ��ن  الأع���م���ال  رج���ل  وك���ان 
اجلرمية،  يف  التحقيق  يف  ب��ه  م�شتبه  نف�شه 
املقا�شاة،  من  ح�شانة  على  للح�شول  ي�شعى 

مقابل معلومات عن الق�شية.
موؤمتر  يف  الرف�س  بنف�شه  مو�شكات  واأع��ل��ن 

رئي�ص وزراء مالطا يرف�ص العفو عن رجل اأعمال 

طالبان: من املبكر جدا ا�ستئناف املفاو�سات  
•• كابول-اأ ف بك

املبكر  من  اأن���ه  راأت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
ج�������دا ا����ش���ت���ئ���ن���اف امل�����ح�����ادث�����ات مع 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ال���ت���ي ع��ل��ق��ت يف 
اإعالن ترامب  �شبتمر، غداة  اأيلول 
عن معاودة حمادثات ال�شالم خالل 
اأمركية يف  لقاعدة  املفاجئة  زيارته 

البالد اخلمي�س.
طالبان  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
فران�س  ل��وك��ال��ة  اهلل جم��اه��د  ذب��ي��ح 
احلديث  ج����دا  امل��ب��ك��ر  “من  ب���ر����س 
ع��ن ا���ش��ت��ئ��ن��اف ل��ل��م��ح��ادث��ات يف هذه 
احلركة  اأن  اإىل  م�����ش��را  املرحلة”، 
وقت  يف  الر�شمي  موقفها  “�شتعلن 

لحق«.
ترامب  اأع����ل����ن  اخل��م��ي�����س  وم�������ش���اء 
خالل زيارة مفاجئة لأفغان�شتان اأن 
ونحن  ات��ف��اق  اإب���رام  تريد  “طالبان 
نعقد لقاءات معهم ونقول اإنه ل بد 
من وقف لإط��الق النار )...( والآن 

هم يريدون وقفا لإطالق النار«.
واأ�شاف بعد لقاء مع نظره الأفغاين 
اأ�شرف غني يف قاعدة باغرام اجلوية 
كابول  ���ش��م��ال  ك��ل��م   80 ب��ع��د  ع��ل��ى 
بالتاأكيد  اأن الأمور �شت�شر  “اأعتقد 

م�سرية يف الأردن لإلغاء 
اتفاقية الغاز مع اإ�سرائيل

•• عمان-وكاالت

نفذ نا�شطون يف و�شط العا�شمة الأردنية عمان، اأم�س م�شرة طالبت باإلغاء 
اتفاقية وقعتها احلكومة مع الحتالل الإ�شرائيلي ل�شتراد الغاز. 

وردد امل�شاركون هتافات طالبت باإلغاء التفاقية، معترة اأنها ل�شراء الغاز 
هتافات  امل�شاركون  ردد  كما  املحتلة،  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي  من  امل�شروق 
باإ�شالحات �شيا�شية، واقت�شادية، وحماربة  النهج احلكومي وطالبت  �شد 
الف�شاد. ي�شار اإىل اأن جمل�س النواب الأردين �شوت باأغلبية اأع�شائه مرتني 
وق��ت اعترت  ب��ال��راج��ع عنها، يف  الت��ف��اق��ي��ة، وط��ال��ب احل��ك��وم��ة  برف�س 
الكهرباء  �شركة  الأردين  طرفه  لأن  ملزم  غر  النواب  ق��رار  اأن  احلكومة، 

الوطنية، ولي�س احلكومة نف�شها.

جيدا هكذا«.
اخلاطفة  ب���زي���ارت���ه  ت���رام���ب  وق�����ام 
مل  وال�����ت�����ي  ال����ب����ل����د  ل����ه����ذا  الأوىل 
اأمنية،  لأ���ش��ب��اب  م�شبقا  عنها  يعلن 
اجلنود  مع  ال�شكر  بعيد  لالحتفال 

الأمركيني املنت�شرين هناك.
وتابع ترامب “�شنبقى طاملا مل نرم 
�شامل  ن�شر  حتقيق  حتى  اأو  اتفاقا 

ويريدون اإيجاد اتفاق«.
واأك��د رغبته يف خف�س ع��دد اجلنود 
الأمركيني اإىل 8600 مقابل 13 
“ميكننا  وتابع  اليوم.  األفا   14 اإىل 

دون  م��ن ذلك”  اأب��ع��د  اإىل  ال��ذه��اب 
مزيد من التفا�شيل.

وغرد غني بعد مغادرة ترامب “اأكد 
اإذا ك��ان��ت رغبة  اأن���ه  ال��ط��رف��ان ع��ل��ى 
طالبان جدية يف التو�شل اإىل اتفاق 
لطالق  وق���ف  ق��ب��ول  عليهم  ���ش��الم 
على  اأي�شا  “�شددنا  وت��اب��ع  النار”. 
وتفكيك مالذات  دائ��م  �شالم  اإر���ش��اء 

الإرهابيني خارج اأفغان�شتان«.
ومل يبلغ غني بو�شول ترامب �شوى 
الطائرة  ه��ب��وط  م���ن  ���ش��اع��ات  ق��ب��ل 

الرئا�شية بح�شب البيت الأبي�س.

وك����ان ت���رام���ب غ����ادر ب�����ش��ري��ة م�شاء 
الأرب�����ع�����اء ن���ادي���ه يف ف���ل���وري���دا عر 
وا�شنطن.  ق�����رب  اأن���������دروز  ق����اع����دة 
قرابة  اخلمي�س  ب��اغ��رام  اإىل  وو�شل 
غ(.  ت   16،00(  20،30 ال�شاعة 
الزيارة قبل مغادرته  ومل يعلن عن 

بعيد منت�شف الليل.
وك���ان م��را���ش��ل ل��ف��ران�����س ب��ر���س على 
ال���رح���ل���ة ل��ك��ن��ه مل ي�����ش��م��ح ل����ه ول 
الآخ�����ري�����ن  ال�12  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني 
بالتوا�شل  الطائرة  يف  كانوا  الذين 
يبلغوا  مل  اأن��ه��م  كما  ال��ه��ب��وط،  قبل 
من  �شاعتني  ق��ب��ل  ���ش��وى  بوجهتهم 
ه���ب���وط ال���ط���ائ���رة ال��رئ��ا���ش��ي��ة دون 

اأ�شواء.
ت���وىل ح��م��اي��ة ترامب  ال��ق��اع��دة  ويف 
جنود مدججني بال�شالح وجمهزين 

مبناظر للروؤية الليلية.
واأوق������ف ت���رام���ب ب�����ش��ك��ل م��ف��اج��ئ يف 
امل���ح���ادث���ات  ���ش��ب��ت��م��ر  اأي�����ل�����ول   13
اإنها  ق���ائ���ال  ���ش��ن��ة  ا����ش���ت���م���رت  ال���ت���ي 
دعوة  ع��ن  وت��راج��ع  “امليتة”  بحكم 
ل��ل��م��ت��م��ردي��ن ل��ع��ق��د اج���ت���م���اع قرب 
جندي  مقتل  اأع��ق��اب  يف  وا���ش��ن��ط��ن، 
اعتداء  يف  �شخ�شا  و11  اأم���رك���ي 

لطالبان قبل يومني يف كابول.

ترامب..  القربون اأوىل باملعروف
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيد بور للنقليات 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1796453 
تعديل مدير/ا�شافة �شيد عمران علي �شيد بهار �شاه

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالعزيز حممد عبداهلل را�شد النعيمي%100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�شن باطوق

تعديل مدير/حذف �شيد عمران علي �شيد بهار �شاه
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة فيبجيور- 

CN �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2644301 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شلمان ح�شني �شليمان احلمادي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد علي جمعه را�شد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خا�شوقة العافية 

CN للع�شل والع�شاب رخ�شة رقم:2668193 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زهرة نا�شر احمد غالب الكثري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حممد عبداهلل حيدره العولقي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/داميوند للوازم التدخني 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2627938 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شركة علي زينل للتجارة العامة ذ.م.م 
ALI ZAINAL GENERAL TRADING CO. LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة حممد علي �شاهني للتجارة العامة ذ.م.م

mohd ali shaeen general trading co llc 

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
للتغليف  ال�ش�����ادة/الدقة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1055865 
تعديل ن�شب ال�شركاء

بهارات هريالين مهي�س من 25% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مهي�س كومار هربالين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
لل�شيانة  تيك  ال�ش�����ادة/�شوبرمي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:2559876 
تعديل ا�شم جتاري من/�شوبرمي تيك لل�شيانة العامة 

SUPREME TECH GENERAL MAINTENANCE

اىل/�شرايت واي لتجارة العدد املعدنية
STRIGHT WAY METAL EQUIPMENT TRADING

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة العدد املعدنية وادوات الور�س- باجلملة )4659203(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ادو�شيت للتجارة واخلدمات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب البرولية رخ�شة رقم:1196944 
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ادو�شيت للتجارة واخلدمات البرولية 
ADOSET TRADING AND OIL SERVICES

اىل/ادو�شيت للتجارة واخلدمات البرولية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 ADOSET TRADING AND OIL SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة قمر الزهور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2626201 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي طالب ح�شني احلارثي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل علي طالب ح�شني احلارثي من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حمي الدين حممد �شليمان %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد نور نبي حممد نور الزمان %24

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/بقالة قمر الزهور 
QAMAR ALZHOUR BAQALA

اىل/بقالة قمر الزهور ذ.م.م 
QAMAR ALZHOUR BAQALA LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غر  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة برميا لتجارة الأعالف ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2726742 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل حممد عو�س حممد العجمي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل حممد عو�س حممد العجمي من 9% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابو عبيده حممد عظيم اخل�شر الر�شى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فني�شه علي مانع مفرح الأحبابي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة برميا لتجارة الأعالف ذ.م.م 

PRIMA TRASING FODDER
اىل/�شركة برميا لتجارة الأعالف- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 

PRIMA TRASING FODDER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة 

CN 2375745:من�شور غازي رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ركن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1100724:الفن لعمال الديكور رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الكركو 

CN 2713768:ميديا لالعالنات رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة ال�شراء لت�شليح ال�شيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1031851 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جبر ابو بكر %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ابوبكر حاجي خايز احمد من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ ابوبكر حاجي خايز احمد من 100% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شامل خليفة ن�شيب خمي�س ال�شام�شي من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شامل خليفة ن�شيب خمي�س ال�شام�شي 0% اىل %51

تعديل را�س املال/ من null اىل 150000
تعديل نوع الرخ�شة/ من حرفية اىل جتارية 

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة ال�شراء لت�شليح ال�شيارات

 AL ISRA AUTO REPAIR WORKSHOP
اىل/ور�شة ال�شراء لت�شليح ال�شيارات ذ.م.م 

AL ISRA AUTO REPAIR WORKSHOP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
الدارية  لال�شت�شارات  �شند�س  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والدرا�شات رخ�شة رقم:1031961 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل عمر حممد �شامل الكثري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شماء عمر حممد �شامل الكثري %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر حممد �شامل بامدهف الكثري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/مكتب �شند�س لال�شت�شارات الدارية والدرا�شات
 SUNDUS MANAGEMENT CONSULTANCY & STUDIES BUREAU

اىل/مكتب �شند�س لال�شت�شارات الدارية والدرا�شات ذ.م.م 
SUNDUS MANAGEMENT CONSULTANCY & STUDIES BUREAU  LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شند�س لتوظيف العمالة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2360124 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شماء عمر حممد �شامل الكثري %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل عمر حممد �شامل الكثري %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر حممد �شامل بامدهف الكثري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ال�شند�س لتوظيف العمالة
AL SUNDUS EMPLOYMENT SERVICES

اىل/م�شادر لتوظيف العمالة ذ.م.م 
MASADIR EMPLOYMENT SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ج�شت �شنب 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�شة رقم:2750427 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ذو القرنان حممد يعقوب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

خالد عجيل علي الغيالين اجلنيبي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

خالد عجيل علي الغيالين اجلنيبي من 100% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
اكزك  ال�ش�����ادة/اويل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN خلدمات التوظيف رخ�شة رقم:1489307 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم خليل ابراهيم علي املالكي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حممد �شالح جوي�شم النعيمي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم رقم:CN 1017410 بال�شم التجاري حمل �شابر 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  النجارة  لعمال  احمد 

واإعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم رقم:CN 1808609 بال�شم التجاري خمبز وادي 
غزين بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واإعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ابداع 

امل�شتقبل لبيع وخياطة املالب�س الرجالية الباك�شتانية
رخ�شة رقم:CN 1109627 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ب��ال��ن�����ش��ب��ة لآخ�����ري�����ن، ي���ج���ب فهم 
ه���ذا ال��ت�����ش��ري��ح، ا���ش��ا���ش��ا، يف �شياق 
املزايدة ال�شيا�شية قبل النتخابات 

الرئا�شية الأمريكية.
 “اإنه على نف�س منوال بناء اجلدار 
اجلي�س  اإر������ش�����ال  اأو  احل���������دودي، 
العام  املهاجرين  قافلة  ل�شتقبال 
امل���ا����ش���ي، اإن����ه خ��ط��اب ي��ه��دف اإىل 
املك�شيك  م��ع  م�شكلة  اأي  معاجلة 
يقول  ع�شكرية”،  زاوي��������ة  م����ن 
�شيا�شة  اأخ�شائي  �شيمونو،  داميان 
احلدود يف جامعة �شانت لوي�س يف 

بروك�شل. 
ي��ك��ون لهذا  اأن  وم���ع ذل���ك، مي��ك��ن 
متناق�س  ت�����اأث�����ر  ال���ت�������ش���ن���ي���ف 
وا�شتثنائي. لطاملا زعمت الوليات 
املتحدة اأن املهاجرين من املك�شيك 
لي�شوا  ال���و����ش���ط���ى  اأم����ري����ك����ا  اأو 
اللجوء  ع��ل��ى  للح�شول  م��وؤه��ل��ني 
منها،  ي��ف��رون  التي  املنظمات  لأن 
مارا�س  اأو  املك�شيكية،  ال��ك��ارت��الت 
ال�شلفادورية، ل ت�شعى اىل م�شالح 

اأخرى غر امل�شالح القت�شادية.
كمنظمات  ال���ك���ارت���الت  واع���ت���ب���ار   
ع���ل���ى خطر  ي���ن���ط���وي  اإره�����اب�����ي�����ة 
القانونية  احل���ج���ة  ه�����ذه  اإف��������راغ 
الإدارة  واإل�����زام   ... حم��ت��واه��ا  م��ن 
�شيا�شتها  ب��ت��خ��ف��ي��ف  الأم���ري���ك���ي���ة 

املتعلقة با�شتقبال املهاجرين.

والعمليات  امل���ال���ي���ة  ال��ع��ق��وب��ات   -
ال�شرية

اأجنبية،  اإره��اب��ي��ة  منظمة  لتكون 
بثالثة  اجل��م��اع��ة  ت��ف��ي  اأن  ي��ج��ب 
معاير: اأن تكون منظمة اأجنبية؛ 
اإرهابية”  “اأن�شطة  يف  ال���ت���ورط 
لالأن�شطة  م��������ادي  دع������م  يف  اأو 
“قدرات  ام��ت��الك  اأو  الإره���اب���ي���ة، 
اإرهابية”؛  اأعمال  لرتكاب  ونوايا 
الوليات  تهديدا لأمن  ت�شكل  وان 
املتحدة ومواطنيها. تعريف ميكن 
املنظمات  بع�س  ع��ل��ى  ينطبق  اأن 
التي  امل���ك�������ش���ي���ك���ي���ة،  الإج�����رام�����ي�����ة 
حتتفظ، بالن�شبة لأكرثها اأهمية، 
بو�شائل كفيلة بالت�شدي لل�شرطة 

خالل مواجهات م�شلحة.
اأنها  ع��ل��ى  ال���ك���ارت���الت  وت�����ش��ن��ي��ف 
�شتكون  اأجنبية  اإره��اب��ي��ة  منظمة 
اآث���ار وا���ش��ع��ة. فقد ت��ق��وم وزارة  ل��ه 
اخل��زان��ة الأم��ري��ك��ي��ة مب�����ش��ادرة اأو 
املتعلقة  امل���ال���ي���ة  الأ�����ش����ول  ح��ظ��ر 
جميع  دخ��ول  وحظر  بالكارتالت، 
اأع�شاء هذه املنظمات اإىل الوليات 
�شخ�س  اأي  وبالنتيجة،  امل��ت��ح��دة. 
تقدمي  يف  ي�����ش��ت��ب��ه  م��ن��ظ��م��ة  اأو 
اأو  ال��ل��وج�����ش��ت��ي  اأو  امل�����ادي  ال���دع���م 
عر�شة  �شيكون  للع�شابات  امل���ايل 

للمالحقة الق�شائية.
ال�شلطات  ق���ل���ق  ي���ث���ر  م����ا  اأك������رث   
�شيادتها،  على  الغّيورة  املك�شيكية، 
كمنظمات  ك���ي���ان���ات  ت�����ش��ن��ي��ف  ان 
التدخالت  ي��رر  اأجنبية،  اإرهابية 
الأمريكية  ال�����ش��ري��ة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
يف ع����دة ب���ل���دان ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا تلك 
ال����ذري����ع����ة،  “بهذه  امل����ن����ظ����م����ات. 
ت�شن  اأن  املتحدة  ل��ل��ولي��ات  ميكن 
عن  الدفاع  با�شم  ع�شكرية  عملية 
�شحيفة  ح����ذرت  ك��م��ا  النف�س”، 
يبّدد  املك�شيكية. مل  اإمبارغو  �شني 
دون����ال����د ت���رام���ب ه����ذا الن����زع����اج، 
كان  اإذا  ���ش��وؤال عما  ردا على  وق��ال 
طيار  ب���دون  ط��ائ��رات  �شي�شتخدم 
اغتيال  عمليات  لتنفيذ  م�شلحة 
املك�شيك،  يف  الق�شاء  نطاق  خ��ارج 

“لن اأقول ما الذي �شاأفعله«.

ت�سنيف “غري منا�سب«
طلبت  اأو  املك�شيك،  احتاجت  »اإذا 

امل�����ش��اع��دة ل��ل��ت��خ��ل�����س م���ن ه����وؤلء 
ال��وح��و���س، ف���اإن ال��ولي��ات املتحدة 
وق������������ادرة على  ا�����ش����ت����ع����داد  ع����ل����ى 
ب�شرعة  امل��ه��م��ة  ب���اإجن���از  الل���ت���زام 
وكفاءة”، غّرد على توير الرئي�س 
حّث  ان  ���ش��ب��ق  ال�����ذ  اجل����م����ه����وري، 
احلرب”  “اإعالن  ع��ل��ى  املك�شيك 

على ع�شابات املخدرات. 
التي  ال�شيا�شة  م��ع  يتعار�س  نهج 
اأندري�س  املك�شيكي  الرئي�س  اأعلنها 
م��ان��وي��ل ل��وب��ي��ز اأوب��������رادور، الذي 
على  “احلرب  �شفحة  ط��ّي  يعتزم 

املخدرات«.
رئا�شة  خ���الل   2006 ع���ام  ب����داأت 
هذا  اأدت  ك����ال����دي����رون،  ف��ي��ل��ي��ب��ي 
التدخل العنيف للجي�س املك�شيكي 
والق�شاء على العديد من القيادات 
املنظمات  تفتيت  اإىل  الج��رام��ي��ة، 
العنف  اأعمال  وتكاثر  الإجرامية، 
هذا  اأع���را����س  واأح����د  املك�شيك.  يف 
جرائم  ع�����دد  ت�����ش��اع��ف  ال���ف�������ش���ل، 
خالل  تقريًبا  م��رات  ث��الث  القتل 
 30 اإىل  ي�شل  وق��د  �شنوات،  ع�شر 

الفا ملجمل عام 2019.
ول����ه����ذه الأ�����ش����ب����اب، اأث�������ار اإع�����الن 

التمييز بني  اإىل طم�س  الت�شنيف 
اإذا  ال��واق��ع،  يف  املفهومني.  ه��ذي��ن 
م�شكلة  ت�����ش��ك��ل  ال���ك���ارت���الت  ك��ان��ت 
امل�شالح  ف��اإن  العام،  لالأمن  كبرة 
وقبل  اأوًل  ه��ي  اليها  ت�شعى  ال��ت��ي 
كل �شيء مالية، والتاأثر ال�شيا�شي 
يكون  قد  ال��ذي  الإقليمي  حتى  اأو 
لها، هو فقط نتيجة لهذا الهدف 

الربحي.

�نقلب �ل�سحر على �ل�ساحر
 »ه����ذه ال��ف��ك��رة ع��دمي��ة اجل����دوى، 
ورمبا تكون لها نتائج عك�شية، اإنها 
الإرهاب”،  ملفهوم  ا�شتخدام  اإ�شاءة 
ي��ق��ول ري��ت�����ش��ارد ن��ي��ب��و، الأ���ش��ت��اذ يف 
نيويورك  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا  ج��ام��ع��ة 
واملتخ�ش�س يف العقوبات الدولية.

وي�شيف “اإن العقوبات التي يقّرها 
نف�س  عموما  ه��ي  الت�شنيف  ه��ذا 
اجلرمية  على  امل�شلطة  العقوبات 
املنظمة يف قانون الوليات املتحدة، 
اإذا  فيما  اأ���ش��ك  ���ش��ادق��ني،  ول��ن��ك��ن 
ي�شافرون  الأ�شخا�س  ه���وؤلء  ك��ان 
الوليات  اىل  احلقيقي  با�شمهم 
من  العديد  ميتلكون  اأو  امل��ت��ح��دة، 
الأ����ش���ول داخ��ل��ه��ا، وب��ال��ت��ايل، فاإن 
حمدودا  �شيكون  الفعلي  ال��ت��اأث��ر 

على الأرجح«.

املراقبني  م���ن  ال���ع���دي���د  ي��ت��ق��ا���ش��م 
واملتخ�ش�شني يف مكافحة الإرهاب 
النظر  وج��ه��ة  املنظمة  واجل��رمي��ة 
هذا  ي������وؤدي  اأن  وي��خ�����ش��ون  ه�����ذه، 

الرئي�س الأمريكي ردود فعل قوية 
م���ن ال�����ش��ل��ط��ات امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة. قال 
اأوب��رادور، الأربعاء،  الرئي�س لوبيز 
ل”.  ال��ت��دخ��الت،  ن��ع��م،  “التعاون 

وزي����ر خارجيته  ق���ال  ي����وم،  وق��ب��ل 
املفاو�شات  اإن  اإب������رارد،  م��ار���ش��ي��ل��و 
امل�شتوى”  “رفيع  اج��ت��م��اع  لعقد 
جارية بني البلدين. كما قال وزير 

كورديرو،  �شان�شيز  اأولغا  الداخلية 
الإرهاب  فكرة  اإن  ال��ي��وم،  نف�س  يف 
ن�شاط  ل���و����ش���ف  م���ن���ا����ش���ب���ة  غ����ر 

الكارتالت املك�شيكية.

ما يثري قلق ال�سلطات املك�سيكية هو اأن هذا الت�سنيف 
يبــرر التدخــالت الع�ســـكرية ال�ســرية الأمريكيــة 

نهج ترامب يتعار�ص مع �سيا�سة الرئي�ص املك�سيكي 
الـذي يعتـزم طّي �سفحــة احلــرب على املخدرات

�ملك�سيك على �سفيح �أمريكي �ساخن:

ماذا وراء ت�سنيف الكارتالت كمنظمات اإرهابية...؟
•• الفجر -بيري �شوتريل – ترجمة خرية ال�شيباين

معجب  تر�مب  دونــالــد  �الأمريكي  �لرئي�س  �ن  هل 
ت  عربرّ �ن  �سبق   ،2019 يناير  يف  �الأك�سن؟  باأفالم 
ت�سريحاته  من  �ندها�سها  عن  �الأمريكية  �ل�سحافة 
على  وجــد  �أنــه  قيل  �لــذي  �ل�سالة”  “�سجاد  حــول 

�حلدود �ملك�سيكية، يف ��سارة �إىل �رتباطات مزعومة 
بني “�لكارتالت” �ملك�سيكية و�الإرهابيني �الإ�سالميني 

�لدوليني. 
لي�س فقط مل يتم �لعثور على �سجادة، ولكن بد� هذ� 
�لذي   ،2 �سيكاريو  فيلم  مبا�سرة من  �لعن�سر مقتب�س 
�ال�ستباه  �حد�ثه  بني  من  و�لذي   ،2018 عام  �سدر 

�أن مهربني مك�سيكيني قامو� بنقل منفذي تفجري  يف 
بخم�سة  ذلك  بعد  �ملتحدة.  �لواليات  يف  �نتحاري 
�لكارتالت  �ملتحدة  �لــواليــات  ت�سيف  قتياًل،  ع�سر 
�ملك�سيكية �إىل قائمة �ملنظمات �الإرهابية، وت�سرع يف 

حرب ظل �ساملة جنوب ريو غر�ندي.
�الأمريكيني حا�سة  لل�سحفيني  كانت  �أنه  �لو��سح  من 

�أفر�د  ت�سعة  طالت  مذبحة  �أعقاب  ففي  ة.  قويرّ �سمرّ 
�الأمريكية  �ملورمون  طائفة  �ىل  تنت�سب  عائلة  من 
4 نوفمرب، �أعلن دونالد تر�مب،  يف والية �سونور� يف 
�ملخدر�ت  ع�سابات  �عتبار  على  عزمه  �لثالثاء، 
�ملك�سيكية، �ملتهمة بقتل �ملورمون �لت�سعة يف �ملك�سيك، 

موؤخًر�، “منظمات �إرهابية«.

حتليل �خباري

�شيا�شة الرئي�س املك�شيكي تتعار�س مع نظره المريكي

متثال لمراطور املخدرات املك�شيكي خواكني غوزمان -اإل ت�شابو

اجلرمية املنظمة حريق مك�شيكي داخلي

اجلي�س املك�شيكي يف حرب مكلفة �شد الكارتالت

يخ�سى كثريون �أن يوؤدي هذ� �لت�سنيف �إىل طم�س �لتمييز بني مفهومي مكافحة �الإرهاب و�جلرمية �ملنظمة 
خطاب يهدف اإىل معاجلة اأي م�سكلة مع املك�سيك من زاوية ع�سكرية فقط

يجب فهم ت�سريح تر�مب يف �سياق �ملز�يدة 
�ل�سيا�سية قبل �النتخابات �لرئا�سية �الأمريكية

ترامب.. جبهة جديدة على حدود املك�شيك

حماكمة تاريخية ل�سحايا الثورة الرومانية  •• بوخار�شت-اأ ف ب

يف 22 كانون الأول دي�شمر 1989، �شرب بوغدان �شتان القهوة وذهب 
للتظاهر �شد النظام ال�شيوعي الروماين. كانت تلك املرة الأخرة التي 
ردود  ع��ام��ا  ث��الث��ني  بعد  تنتظر  وه��ي  يقتل.  اأن  قبل  وال��دت��ه  فيها  راأت���ه 

الق�شاء.
الدعاء  يف  ط��رف  اآلف  خم�شة  من  واح��دة  عاما(   75( بان�شيال  واإيلينا 
املدين للمحاكمة التاريخية التي تفتتح املرحلة الأوىل منها اجلمعة يف 

بوخار�شت اأمام حمكمة التمييز والعدل العليا.
اإيليي�شكو  اإي��ون  ال�شابق  الروماين  الرئي�س  للمتهمني،  الأول  ال�شف  ويف 
وتعتره عائالت  الذي �شيحاكم بتهمة ارتكاب “جرائم �شد الإن�شانية”. 
بعد  الرومانيني  مئات  بحياة  اأودت  التي  العنف  اأعمال  مدبر  ال�شحايا 
دي�شمر  الأول  ك��ان��ون   22 يف  ت�شاو�شي�شكو  ن��ي��ك��ولي  الرئي�س  �شقوط 

منتخب  رئي�س  اأول  ك��ان  ال��ذي  القدمي  ال�شيوعي  ال�شيا�شي  ه��ذا  يرف�س 
لرومانيا الدميوقراطية )1990-1996 ثم 2000-2004( ويبلغ 

من العمر اليوم 89 عاما، هذه التهامات، ولن يح�شر جل�شة اجلمعة.
�شخ�شا   862 ملقتل  �شيحاكم  اأ�شهرا  �شت�شتغرق  التي  املحاكمة  هذه  ويف 
�شقطوا “بر�شا�س ع�شوائي واقتتال بني اأخوة” اأ�شفرا اأي�شا عن �شقوط 

2150 جريحا بني 22 و31 كانون الأول دي�شمر.
ويالحق اإىل جانب اإيليي�شكو، نائب رئي�س الوزراء الأ�شبق دجيلو فويكان 
فوكولي�شو وقائد �شالح الطران ال�شابق يو�شف رو�س بتهم “جرائم �شد 

الإن�شانية«.
تلك  يف  دم���اوؤه  غطتها  التي  ابنها  مالب�س  تعر�س  وه��ي  بان�شيال  وقالت 

1989. يف ذلك اليوم، قتل بوغدان �شتان )21 عاما( بالر�شا�س عندما 
كان “يدافع” عن مقر التلفزيون احلكومي الذي “هاجمه اإرهابيون”، 
اليوم  يف  �شخ�شا   72 قتل  املجموع  يف  حينذاك.  ال�شلطات  رواي��ة  ح�شب 

نف�شه.
اجلي�س  اأطلق  ت�شاو�شي�شكو  من  وباأمر  دي�شمر  الأول  كانون   22 وحتى 
عددهم  بلغ  الذين  ال�شحايا  معظم  لكن  احل�شد.  على  النار  وال�شرطة 

900، قتلوا بعد �شقوطه.
توىل اإيون اإيليي�شكو وزير ال�شباب يف عهد ت�شاو�شي�شكو، قيادة البالد على 
وقالت النيابة اإنه خا�س “عملية اإ�شغال  راأ�س “جبهة النقاذ الوطني”. 

وت�شليل وا�شعة” من اأجل “احل�شول على �شرعية يف نظر ال�شعب«.

الليلة اإن الهدف كان “زرع الرعب واإبقاء الرومانيني يف بيوتهم ليتمكن 
ال�شحايا  وعائالت  الناجون  ويعي�س  البالد«.  قيادة  تويل  من  اإيليي�شكو 
منذ ثالثني عاما على وقع تطورات حتقيق طويل، اأعيد اأطالقه جمددا 

يف 2016.
منذ  النا�شطني   1989 متمردي  من  ك��ان  ال��ذي  ميوك  ماريو�س  وق��ال 
اإخفاء  م�شلحتهم  من  اأ�شخا�س  “وجود  اإن  للع�شيان  الأوىل  ال�شاعات 
واأخر  ال�شحيح  م�شاره  ع��ن  التحقيق  اأخ���رج  عليا  منا�شب  يف  احلقيقة 
ت��دور يف فلك  ال��دول التي كانت  اآخ��ر بلد بني  املحاكمة«. وكانت رومانيا 

الحتاد ال�شوفياتي، تطيح بالنظام ال�شيوعي.
وبداأت النتفا�شة يف تيمي�شوارا يف 16 كانون الأول دي�شمر 1989 قبل 

اأن تنتقل اإىل بوخار�شت يف 21 كانون الأول/دي�شمر.
اعتقالهما  مت  لكن  التايل  اليوم  يف  وزوجته  ت�شاو�شي�شكو  نيكولي  وف��ر 

واإعدامهما يف 25 كانون الأول/دي�شمر بعد حماكمة ميدانية.
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�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شبي�شلتي كافيه  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2704164 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد مو�شى حممد مو�شى القبي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعد بطي �شامل مالح املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري خمبز الفاية  رقم رقم:1159417 
الو�شع  واإعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  اليدوي 

كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�سركة يل �سوا كوز ميتيك�ص- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعيه العموميه غر العادية بتاريخ 2019/08/28 

يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- عن حل وت�شفية �شركة

 �سركة يل �سو� كوز ميتيك�س - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-1780890 بالرقم

فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 

موبايل رقم 0543913404 فاك�س 026740368 �س.ب  53253 

الطابق   2 رقم  بناية  مول  زايد-مزيد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي- 

)10( مكتب رقم )1005( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�شاها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

جولدن هارت للخدمات ال�سحية املنزلية- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1955016084( بت�شفية ال�شركة:
 جولدن هارت للخدمات �ل�سحية �ملنزلية - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2457473 بالرقم

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو 
امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ ن�شر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
 026936339 بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.تليفون امل�شفي رقم 
فاك�س 026817744 �س ب 41510 ابوظبي- �شارع الكورني�س بناية 

ال�شرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

نايتنجيل لال�ست�سارات الدارية- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1955016083( بت�شفية ال�شركة:
 نايتنجيل لال�ست�سار�ت �الد�رية - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-2177319 بالرقم

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو 
امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ ن�شر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
 026936339 بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.تليفون امل�شفي رقم 
فاك�س 026817744 �س ب 41510 ابوظبي- �شارع الكورني�س بناية 

ال�شرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

ريتيل�ستك للخدمات الدارية- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1905016492( بت�شفية ال�شركة:
 ريتيل�ستك للخدمات �الد�رية - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-1953410 بالرقم

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو 
امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ ن�شر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
 026936339 بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.تليفون امل�شفي رقم 
فاك�س 026817744 �س ب 41510 ابوظبي- �شارع الكورني�س بناية 

ال�شرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

نايتينجل للتدريب على التمري�ص- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1955016086( بت�شفية ال�شركة:
 نايتينجل للتدريب على �لتمري�س - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي 
CN-2131905 بالرقم

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو 
امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ ن�شر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة. تليفون امل�شفي رقم 026936339 
الكورني�س  �شارع  ابوظبي-    41510 ب  �س   026817744 فاك�س 

بناية ال�شرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

ريتيل�ستك للتجارة- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1905016493( بت�شفية ال�شركة:
 ريتيل�شتك للتجارة - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
CN-1953396 بالرقم

�شارة  امل�شفي/  احل�شابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�شركة  ت�شفية  عن  الظاهري 
مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة  على  حقوق  اأو 
امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام الر�شمي وملدة 
45 يوماً من تاريخ ن�شر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 
 026936339 بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.تليفون امل�شفي رقم 
الكورني�س  �شارع  ابوظبي-    41510 ب  �س   026817744 فاك�س 

بناية ال�شرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

اياد ابو حالوه لل�سيارات- ذ م م
حالوه  ابو  اياد  ل�شركة  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
رخ�شة  املذكورة  ال�شركة  وت�شفية  بحل  ذ.م.م  لل�شيارات 
جتارية رقم CN-2446503 نعلن نحن امل�شفي القانوين/ 
اأحمد علي احلو�شني عن بدء ت�شفية ال�شركة املذكورة وعلى 
كل من له اية مطالبات اأن يتقدم مب�شتنداته الثبوتية وذلك 

خالل 45 يوم من تاريخه.
اأبوظبي- اخلالدية ثالث بناية  وذلك على العنوان التايل: 
بناية  نف�س  احل�شن-  ق�شر  امام  الكرى-  املحالت  خلف 
 02- مكتب  امليزانني-  طابق  �شابقاً-  داما�س  جموهرات 

تليفون: 026331500 فاك�س: 026330703.
�مل�سفي �لقانوين
 �أحمد �حلو�سني لتدقيق �حل�سابات

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
وادارة  للمقاولت  ال�شر  قوة  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:1009301 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ار�شد عبدالر�شيد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمعه ح�شن حممد البلو�شي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة قوة ال�شر للمقاولت وادارة العقارات ذ.م.م 

ALSABR POWER GENERAL CONTRACTING COMPANY LLC
اىل/�شركة قوة ال�شر لل�شيانة العامة وادارة العقارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
ALSABR POWER GENERAL MAINTENANCE AND REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون دارين لتجميل ال�شيدات ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1134793 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شميه �شالح زايد حممد الفالحي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمانا الالظ زوجة ر�شا ر�شمي برعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مرمي �شعيد علي عابد العرياين

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شالون دارين لتجميل ال�شيدات ذ.م.م 
DARINE LADIES BEAUTY SALOON LLC

اىل/مركز دارينا لتجميل ال�شيدات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
DARINA LADIES BEAUTY CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دوار ال�شكلة للنقليات 

 CN واملقاولت العامة رخ�شة رقم:1130563 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل نا�شر �شليمان �شامل العزيزي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بتاريخ: 2019/11/11 املودعة بالرقم   320169 

بيانات الأولوية: 
ال�شم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه:  �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
باإدارة  امل�شورة فيما يتعلق  ، خدمات  املكتبي  الن�شاط  ، تفعيل  ، توجيه الأعمال  اإدارة الأعمال   ، خدمات الدعاية والإع��الن 
، تق�شي  التحريات عن الأعمال   ، املعلومات والأخبار عن الأعمال   ، املهنية  ا�شت�شارات الأعمال   ، ، تقييم الأعمال  الأعمال 
اأبحاث الأعمال   ، املدار�س  اأعمال  اإدارة   ، اإدارة الأعمال  امل�شاعدة يف   ، اإدارة وتنظيم الأعمال  اإ�شت�شارات يف   ، حقائق الأعمال 
اأبحاث الت�شويق ،   ، ، الت�شويق  اأو ال�شناعية ، ن�شر وحتديث مواد الدعاية والإع��الن  اإدارة الأعمال التجارية  ، امل�شاعدة يف 
املعار�س  تنظيم   ، الكمبيوتر  �شبكات  على  املبا�شرة  والدعاية  الإع��الن   ، املكتبية  واملعدات  الآلت  تاأجر   ، الت�شويق  درا�شات 
 ، الأف��راد  ، توظيف  املوظفني  �شوؤون  اإدارة  اإ�شت�شارات   ، والإع��الن اخلارجي  الدعاية   ، اإعالنية  اأو  لغايات جتارية  التجارية 
الإختبارات النف�شية لختيار املوظفني ، العالقات العامة ، ن�شر ن�شو�س الدعاية والإعالن ، الدعاية والإعالن ، تاأجر مواد 
الدعاية والإعالن ، كتابة ن�شو�س الدعاية والإعالن ، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغر، وذلك لتمكني عامة 

الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
CLOUD SPACES باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة حيث اأن كلمة  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات 

�شغر. بخط  ُكتبت    SPACES وكلمة  مميزة  وطريقة  عري�س  بخط  ُكتبت   CLOUD
  ال�شراطات: 

بالريد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرا�س على  لديه  فعلى من 
امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  30  نوفمرب  2019 العدد 12795 

EAT 144290

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بتاريخ: 2019/11/11 املودعة بالرقم   320170 

بيانات الأولوية: 
ال�شم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه:  �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، اإدارة 
العمارات ، تاأجر ال�شقق واملكاتب )عقارات( ، تثمني العقارات ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، �شم�شرة العقارات 
، ال�شمانات  التمويلية  ، اخلدمات  املالية  الكفالت   ، املالية  ، الإدارة  املالية  ، ال�شت�شارات  املايل للعقارات  التقييم   ،
، ا�شت�شارات التاأمني ، معلومات التاأمني  ، ال�شم�شرة ، �شم�شرة التاأمني  ، متويل البيع بالتق�شيط ، وكالء الإ�شكان 
، ا�شتثمار  ، الأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات ، تنظيم التح�شيل  ، تاأجر العقارات  ، متويل ال�شراء والإيجار 
روؤو�س الأموال ، جمع الترعات اخلرية ، حت�شيل الإيجارات ، مكاتب الئتمان ، خدمات بطاقات الئتمان ، خدمات 

بطاقات الدين ، وكالت حت�شيل الديون ، القرو�س التمويلية.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات CLOUD SPACES باللغة الإجنليزية بطريقة مميزة حيث اأن 

كلمة CLOUD ُكتبت بخط عري�س وطريقة مميزة وكلمة SPACES  ُكتبت بخط �شغر.
  ال�شراطات: 

اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  30  نوفمرب  2019 العدد 12795 

EAT 144291

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بتاريخ: 2019/11/11 املودعة بالرقم   320171 

بيانات الأولوية: 
ال�شم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه:  �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
باإدارة  امل�شورة فيما يتعلق  ، خدمات  املكتبي  الن�شاط  ، تفعيل  ، توجيه الأعمال  اإدارة الأعمال   ، خدمات الدعاية والإع��الن 
، تق�شي  التحريات عن الأعمال   ، املعلومات والأخبار عن الأعمال   ، املهنية  ا�شت�شارات الأعمال   ، ، تقييم الأعمال  الأعمال 
اأبحاث الأعمال   ، املدار�س  اأعمال  اإدارة   ، اإدارة الأعمال  امل�شاعدة يف   ، اإدارة وتنظيم الأعمال  اإ�شت�شارات يف   ، حقائق الأعمال 
اأبحاث الت�شويق ،   ، ، الت�شويق  اأو ال�شناعية ، ن�شر وحتديث مواد الدعاية والإع��الن  اإدارة الأعمال التجارية  ، امل�شاعدة يف 
املعار�س  تنظيم   ، الكمبيوتر  �شبكات  على  املبا�شرة  والدعاية  الإع��الن   ، املكتبية  واملعدات  الآلت  تاأجر   ، الت�شويق  درا�شات 
 ، الأف��راد  ، توظيف  املوظفني  �شوؤون  اإدارة  اإ�شت�شارات   ، والإع��الن اخلارجي  الدعاية   ، اإعالنية  اأو  لغايات جتارية  التجارية 
الإختبارات النف�شية لختيار املوظفني ، العالقات العامة ، ن�شر ن�شو�س الدعاية والإعالن ، الدعاية والإعالن ، تاأجر مواد 
الدعاية والإعالن ، كتابة ن�شو�س الدعاية والإعالن ، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغر، وذلك لتمكني عامة 

الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات كالود �شبي�شز باللغة العربية بطريقة مميزة حيث اأن كلمة كالود ُكتبت بخط 

عري�س وطريقة مميزة وكلمة �شبي�شز ُكتبت بخط �شغر.
  ال�شراطات: 

بالريد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرا�س على  لديه  فعلى من 
امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  30  نوفمرب  2019 العدد 12795 

EAT 144292

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
بتاريخ: 2019/11/11 املودعة بالرقم   320172 

بيانات الأولوية: 
ال�شم: الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه:  �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، اإدارة 
العمارات ، تاأجر ال�شقق واملكاتب )عقارات( ، تثمني العقارات ، وكالت العقارات ، اإدارة العقارات ، �شم�شرة العقارات 
، ال�شمانات  التمويلية  ، اخلدمات  املالية  الكفالت   ، املالية  ، الإدارة  املالية  ، ال�شت�شارات  املايل للعقارات  التقييم   ،
، ا�شت�شارات التاأمني ، معلومات التاأمني  ، ال�شم�شرة ، �شم�شرة التاأمني  ، متويل البيع بالتق�شيط ، وكالء الإ�شكان 
، ا�شتثمار  ، الأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات ، تنظيم التح�شيل  ، تاأجر العقارات  ، متويل ال�شراء والإيجار 
روؤو�س الأموال ، جمع الترعات اخلرية ، حت�شيل الإيجارات ، مكاتب الئتمان ، خدمات بطاقات الئتمان ، خدمات 

بطاقات الدين ، وكالت حت�شيل الديون ، القرو�س التمويلية.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات كالود �شبي�شز باللغة العربية بطريقة مميزة حيث اأن كلمة كالود ُكتبت 

بخط عري�س وطريقة مميزة وكلمة �شبي�شز ُكتبت بخط �شغر.
  ال�شراطات: 

اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�صبت  30  نوفمرب  2019 العدد 12795 

EAT 144293

العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1321
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ه�شام عبداهلل قا�شم القا�شم - الإمارات اجلن�شية 
وال�شيد/ فا�شوديفان ناير بري�شانا راج - الهند اجلن�شية يرغبون يف الرهن عن كامل 
ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  م(  م  ذ  اخلا�شة  الدولية  العلمية  الر�شالة  )مدر�شة  ح�ش�س 
لال�شتثمار  العربي  امل�شرف   / ال�شادة  اىل  وذلك   )523252( رقم  رخ�شة  مبوجب 
والتجارة اخلارجية. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  �شوف يتم 
فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1325

ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيدة / يا�شمني عمران زوجة حممد عمران - باك�شتانية 
اجلن�شية وال�شيدة/ كي�شور فيا�س زوجة حممد فيا�س قا�شي - باك�شتانية اجلن�شية يرغبون يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيدة / هناء �شحادة حممد ابو 
�شقر - فل�شطينية اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة امل�شماة )مغ�شلة الرونق البي�س( والتي تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )622493( التعديالت الأخرى : تغير ال�شكل القانوين من 

�شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الت�شديق  على الجراء  يتم  �شوف  وانه  للعلم  ن�شر هذا العالن  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب 
عليه  ذلك  حيال  اعرا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1323

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد ديدار العامل �شودرى - بنغالدي�شي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف )كافتريا الرج الحمر( 
مبوجب رخ�شة رقم )750568( اىل ال�شيد/ بن�شار باكران عثمان - هندي اجلن�شية - 

تعديالت اأخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة اىل اآخر 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  
على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12795 بتاريخ 2019/11/30   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1327

ليكن معلوما للجميع بان ال�شادة / ورثة �شيف عبداهلل حامد - يرغبون يف البيع عن كامل 
ح�شتهم البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد �شاهيد ح�شن حممد مفيظ ال�شالم - 
بنغالدي�س اجلن�شية وذلك يف الرخ�شة امل�شماة )كافتريا ال�شرمد( والتي تاأ�ش�شت باإمارة 
ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )217410(  التعديالت الأخرى : مت تغير ال�شكل القانوين 

من موؤ�ش�شة فردية اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات.  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
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عربي ودويل
البلدين  يف  ظ��اه��ري��اً  ال��ط��وائ��ف  زع��م��اء  �شعي  ورغ���م   .. �لناخبني  حرمان 
اأكرث  ت��وزي��ع  على  ذل���ك،  ع��و���س  ي��رك��زون،  فاإنهم  ناخبيهم،  م�شالح  خل��دم��ة 
ق�شماً  كانت  �شواًء  الغنائم،  يتقا�شمون  ما  وغالباً  للتمويل احلكومي،  اإن�شافاً 

من امليزانية، اأو حم�شوبيات ت�شاعد يف تعزيز مكانتهم. 
وي�شر هذا الو�شع، الذي بات نقطة نقا�س بني املنتف�شني يف بغداد وبروت، 

اإىل خلل اآخر يف التوزيع الطائفي لل�شلطة، وهو تهمي�س الناخبني. 
وه��ك��ذا ع��و���س التمكن م��ن ا���ش��ت��خ��دام ���ش��ن��دوق الن��ت��خ��اب ل��دع��م مر�شحني 
يعتقدون اأنهم �شيخدمون ال�شالح العام، فتقل اخليارات اأمام اأع�شاء طائفة 
ومن  ال�شلطة.  طائفتهم  تفقد  اأن  خ�شية  الطائفيني  زعمائهم  دع��م  ع��دا  ما 
عيوب ال�شيا�شات الطائفية اأي�شاً �شعوبة بناء توافق يف الآراء ما يوؤدي ل�شلل 

�شيا�شي يحد من تطبيق ال�شيا�شات. 
الطبقات  تعر�س  مل  العوامل،  تلك  جميع  وب�شبب   .. جزئية  �إ�سالحيات 
احلاكمة يف لبنان والعراق حتى الآن �شوى اإ�شالحيات جزئية ل تلبي مطالب 
الأ�شماء  ذات  ط��رح  تف�شر  نف�شه  الطائفي  النظام  ح��دود  اأن  كما  املنتف�شني. 

با�شتمرار لت�شلم منا�شب قيادية، مثل رئا�شة الوزارة. 

اندلع عنف طائفي، فاإنهما مل يفلحا اإل يف و�شع م�شاكل مكان اأخرى. ورغم 
كفاءة  قلة  ب�شبب  البلدين  �شكان  معظم  �شر  نفذ  فيهما،  الن�شبي  ال�شالم 

احلكومتني، وجتذر الف�شاد فيهما. 
رغم ت�شميم نظامي احلكم يف العراق ولبنان لتحقيق  عيوب �لنظامني .. 
العدالة جلميع الفئات، فاإنهما، عملياً، مل يرتقيا اإىل م�شتوى تلك التطلعات. 
وعلى �شبيل املثال، مل ي�شم الرملان العراقي الذي �شكل بعد تغير احلكومة 
مبا�شرة يف 2003، متثياًل ن�شبياً لل�شكان ال�شنة.  وجاء ذلك و�شط مناخ من 
اخلوف يف اأو�شاط �شنة العراق يف عهد ما بعد �شدام، وهيمنة غالبية �شيعية 
حديثاً، ف�شاد عنف طائفي، حد من م�شاركة ال�شنة يف العملية الدميقراطية. 

اأما يف لبنان، فتوزع التمثيل الطائفي على اأ�شا�س تعداد �شكاين قبل ع�شرات 
ال�شنني. ومل يعك�س تعداد  1932، العدد املتنامي لل�شيعة يف لبنان، ما ت�شبب 

بنق�س يف عدد من ميثل تلك الطائفة يف احلكومة. 

يهدد  ال��ذي  ال�شيا�شي  ال�شلل  �شيمنع  مت��ام��اً،  النظام  ينهر  مل  وم��ا  خارجية. 
احلكومتني العراقية واللبنانية، من اإحداث تغير �شريع، حتى مع ا�شتمرار 
ال�شطرابات ال�شعبية بهدوء.  وي�شر املقال اإىل اأنه لطاملا كانت النق�شامات 
من  واملتنوع  الهائل  العدد  ي��وؤدي  كما  ولبنان.  للعراق  مميزة  �شمة  الطائفية 
م�شالح  على  ي�شجع  منها  وكل  ال�شام،  بالد  يف  والدينية  العرقية  اجلماعات 

متناف�شة، جلعلها عر�شة لل�شراع وا�شتغالل من قوى خارجية اأقوى منها. 
هذه  بع�س  حلل  وال��ع��راق،  لبنان  يف  احلاليان  ال�شيا�شيان  النظامان  وت�شكل 
ال�شراعات، وحتقيق ذلك عر فر�س ت�شوية على ف�شائل �شيا�شية متناحرة، 

ومبعنى اأو�شع، اإعطاء اجلماعات متثياًل مت�شاوياً. 
يف  فئة  ك��ل  ���ش��وت  ل�شمان  و�شيلة  بو�شفها  الأن��ظ��م��ة  تلك  ام��ُت��دح��ت  وفيما 
البلدين، اأدى تر�شيخ ال�شلطة والف�شاد الذي ت�شهله تلك الأنظمة، اإىل م�شاكل 
قللت من جدواها على املدى الطويل.  ومع اأن النظامني يقلالن من خطر 

•• عوا�شم-وكاالت:

لتغير  يكافحون  ولبنان  ال��ع��راق  يف  املنتف�شني  اأن  �شراتفور  موقع  اعتر 
يف  املتخ�ش�س  امل��وق��ع  وي���رى  لركيبتيهما.   ت��ع��دي��ل  اأي  ي��ق��اوم��ان  ن��ظ��ام��ني 
ولبنان  العراق  يف  الحتجاج  حركتي  اأن  والأمنية  ال�شراتيجية  الدرا�شات 
فا�شلة  حكومات  من  �شكاوى  فيها  مبا  اخل�شائ�س،  من  الكثر  يف  تت�شابهان 
امل�شر  ت�شرك احلركتان يف  كما  يحتاجونه.  ما  ملواطنيها  تقدم  ل  وفا�شدة 
نف�شه، �شعف احتمالت جناح اأي منها يف ال�شغط على زعماء العراق ولبنان، 
لت�شريع اإ�شالح اأنظمتهم ال�شيا�شية “لأنه من ال�شعب اإ�شالح اأنظمة يف هذه 
بعد حرب  اإما  ن�شاأتا  املوقع، �شممت احلكومتان، وكالهما  املنطقة«. وح�شب 
�شراع،  اإدارة  اأو  لإنهاء  العراق،  يف  حرب  ملنع  اأو  لبنان،  يف  كما  مدمرة،  اأهلية 
ولي�س بال�شرورة لتوفر اأنظمة حكم مثالية.  وقد حتقق الأمر بتخ�شي�س 

مواقع لقادة العديد من الطوائف املتناف�شة يف البلدين، بطريقة مت�شاوية.
احلاكمة  للنخب  تتيح  احلكومتني  هياكل  ولكن   .. خارجية  قوى  تدخل 
ال�شتفادة وحتقيق م�شاحلها، مع ترك الأنظمة نف�شها عر�شة لتدخل قوى 

انتفا�ستا العراق ولبنان... م�سار واحد وم�سري م�سرتك 

هــدف برخـــان: تفكيك املخابــئ الإرهابيــة، ومنــع 
الإمدادات، واإقامة �سراكة ع�سكرية مع الدول املعنية

الع�شكري  اإط��الق هذا اجلهاز  مت 
عام 2014 حتت ا�شم “�شرفال” 
من قبل الرئي�س ال�شابق فران�شوا 
اجلهاز  ه�����ذا  وي����ه����دف  ه����ولن����د، 
تقدم  م���واج���ه���ة  اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري 
املنطقة  اجل��ه��ادي��ة يف  اجل��م��اع��ات 
م���ن���ذ خ���م�������س �����ش����ن����وات، وق������د مت 

انتقادها بانتظام.
 170 ق��ت��ل  �شبتمر،  ���ش��ه��ر  م��ن��ذ 
فا�شو  وبوركينا  م��ايل  من  جنديا 
جنديا   14 وك���ذل���ك  امل���ي���دان،  يف 

فرن�شيا منذ بداية نوفمر.
اأن  اإىل  ال����دف����اع،  وزارة  وت�����ش��ر 
ف��رن�����ش��ا ت��ق��وم ب��ث��الث م��ه��ام حتت 
خمابئ”  “تفكيك  برخان:  قيادة 
للجماعات  واملتفجرات  الأ�شلحة 
الإره����اب����ي����ة وم���ن���ع الإم�����������دادات، 
واإقامة “�شراكة ع�شكرية عملية” 
املعنية  اخل����م���������س  ال����������دول  م�����ع 
وت�شاد  والنيجر  ومايل  موريتانيا 
وبوركينا فا�شو )ت�شمى جمموعة 
من  و”العمل  ال�شاحل(  اخلم�س 
على  ال�شكان”،  م�����ش��ال��ح  اج����ل 

���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال م���ن خ����الل توفر 
اإمدادات املياه.

برخان �أو �لفو�سى
اإىل  احلاجة  البع�س  يطرح  ولئن 
يف  “احلرب”  اخل����روج م��ن ه���ذه 
مايل، فان رئي�س الوزراء الفرن�شي 
العمل  اأن  ق����رر  ف��ي��ل��ي��ب،  اإدوارد 
الع�شكري يف ال�شاحل اأمر ل غنى 
بلدنا”.  “م�شلحة  يف  لأن��ه  عنه، 
الدفاع،  وزي���رة  جتنبت  ال��ث��الث��اء، 
ف��ل��ورن�����س ب����اريل، امل��و���ش��وع وردت 
“الوقت لي�س  اأمام ال�شحافة باأن 
العملية  للت�شكيك يف �شواب هذه 

ولكن “للخ�شوع«. اأو ل”، 
اأن  ���ش��ك يف  ي���وج���د  م���ع ذل�����ك، ل 
رئي�س  وراء  ت�����ش��ط��ف  ال����وزي����رة 
احلكومة. وقد �شبق ان انتقلت اإىل 

منذ  م���رات  ع�شر  املعنية  املنطقة 
معركة  “ ه���ذه  امل��ن�����ش��ب.  توليها 
بال�شر،  فيها  نتحلى  اأن  ي��ج��ب 
والتزامنا يف ال�شاحل، هو و�شيظل، 
قالت  لفرن�شا”،  بالن�شبة  اأولوية 
اأوائ��ل نوفمر،  فلورن�س باريل يف 
الوقت  ب��ع�����س  الم����ر  و�شيتطلب 
لهزم هذه اجلماعات التي تزدهر 
الجتماعية  ال�����ش��ع��وب��ات  ب�شبب 
يف  ال�شاحل«.  لدول  والقت�شادية 
تقول،  ت��اب��ع��ت  ال�����ش��اح��ل،  منطقة 
للبناء  الأ�شا�شية  القواعد  “اإنها 
ي�شاعد  ال�����ذي  ب��اأك��م��ل��ه  الأم����ن����ي 
بنائه  اإع���ادة  يف  الفرن�شي  اجلي�س 
وتدعيمه، اإنها طاقة �شمود جي�س 
باأكملها،  منطقة  واأم���ن  ب��اأك��م��ل��ه، 
�شا�شعة مثل اأوروبا ». »تعد عملية 
برخان واحدة من اأهم العمليات. 

الرهانات  لك�������ش���ري�������س،  مل��ج��ل��ة 
لهذا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
امل�شالح  اإىل  بالإ�شافة  ال��وج��ود. 
لفرن�شا  اأن  وحقيقة  القت�شادية 
منطقة  يف  املواطنني  من  العديد 
ال�شاحل، ح�شب قوله، فاإن امل�شالة 
�شيا�شية:  ����ش���يء  ك����ل  ق���ب���ل  ه����ي 
ان  ف��رن�����ش��ا  م�شلحة  م��ن  “لي�س 
اإفريقيا...  يتزعزع ا�شتقرار غرب 
الأمور  ف��ان  فرن�شا،  تن�شحب  اإذا 
العملية  تبدو  قد  اأ�شواأ...  �شتكون 
�شتكون  ب��دون��ه��ا  ل��ك��ن  م������ازق،  يف 
ال�شابط  ي����ق����ول  الفو�شى”، 

ال�شابق.

عملية حا�سمة ولكن...
لوكونر،  ل��ف��ران�����ش��وا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
تكون  اأن  ي��ج��ب  ل  امل��اأ���ش��اة  “هذه 

اإن  التزامنا”.  ع�����ن  ت����راج����ع����ا 
حًقا  �شتكون  ال��دي��ار  اإىل  ال��ع��ودة 
ع���ي���ون هذه  ل���ل���غ���رب يف  ه���زمي���ة 
املنطقة، وخا�شة اإفريقيا وال�شرق 
خطر  ت��زاي��د  و�شت�شهد  الأو���ش��ط، 
عودة اجلماعات الإرهابية يف تلك 
البلدان، ولكن لي�س هناك فقط: 
“ ان وج����ود خ�����ش��ائ��ر ب�����ش��ري��ة، ل 
لها،  معنى  ل  عمليتنا  ب���اأن  يعني 
ا�شاف رئي�س الأركان. اإننا نتفادى 
انت�شار هذا الوباء عر العدوى يف 
دول اأخرى يف غرب اأفريقيا، ومبا 
لدولنا  ح��ق��ي��ق��ي��ة  خم��اط��ر  مي��ث��ل 
التخلي عن هذه  اإن  الأوروبية”. 
ال��ب��ل��دان ت��واج��ه م�����ش��ره��ا يعني 

املخاطرة مب�شاحلنا.
ي��ط��رح مي�شيل  اخ���رى،  م��ن جهة 
غ���وي���ا ج���ان���ًب���ا رئ��ي�����ش��ًي��ا اآخ�����ر من 

عاملة  ق���وة  ت�شتنفر  امل��ه��م��ة  ه���ذه 
رج�����ل،   4500 ح��������وايل  ت�������ش���م 
وا�شراتيجي  ت��ك��ت��ي��ك��ي  ب���ه���دف 
ل�شحيفة  ي�شرح  ودبلوما�شي”، 
لوفيغارو موؤلف قامو�س العمليات 
الفرن�شي،  ل��ل��ج��ي�����س  اخل���ارج���ي���ة 
فيليب �شابلو. اي اأكرث من ن�شف 
العمليات  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ق���وى 

اخلارجية.
وك��م��ا اأو���ش��ح ���ش��ب��اح الأرب���ع���اء، يف 

رئي�س  ان���ر،  فران�س  ميكروفون 
فران�شوا  امل�شلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان 
لوكونر ، فرن�شا لي�شت منخرطة 
“هذه  العملية:  مبفردها يف هذه 
ل��ي�����ش��ت غ����زوة ا���ش��ت��ع��م��اري��ة، نحن 
اأمن  ولي�س  و���ش��رك��اء،  حلفاء  م��ع 
فرن�شا وحده هو الرهان، اإنه اأمن 

اإفريقيا واأوروبا ».
ال�شابق  ال��ع��ق��ي��د  غ���وي���ا،  م��ي�����ش��ال 
اأي�شا  ي��ح��ل��ل  احل�������روب،  وم�������وؤرخ 

ه�����ذه ال��ع��م��ل��ي��ة ال����ت����ي ت�����ش��م��ح ب� 
على  املحلية  اجل��ي��و���س  “تدريب 
على  الفرن�شي  اجلي�س  يفعله  ما 
اأن تتمتع  امل��ط��اف،  اأم��ل، يف نهاية 
با�شتقالليتها.  اجل��ي��و���س  ت��ل��ك 
للغاية  ه�����ش��ة  امل��ال��ي��ة  ال���دول���ة  ان 
واجل��ي�����س غ���ر ف���ع���ال، وم����ن هنا 

تاأتي اأهمية فرن�شا«.
الفرن�شية  ل��ل��ق��وات  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء 
اأك��د اإميانويل  يف م��ايل، يف م��اي��و، 
عملية  ت��ت��وق��ف  “لن  م����اك����رون: 
ب��رخ��ان ال ال��ي��وم ال��ذي ل��ن يكون 
الإ�شالميني  ل���الإره���اب���ي���ني  ف��ي��ه 
الوقت  ويف  املنطقة”.  يف  وج���ود 
الو�شع  تدهور  فيه  ي�شتمر  ال��ذي 
الأم����ن����ي ع���ل���ى امل�����ي�����دان، وي������زداد 
من  فرن�شا  وج��ود  على  الحتجاج 
هذه  ف��اإن  املحليني،  ال�شكان  قبل 
اخل�����ش��ائ��ر اجل��دي��دة ق��د ت����وؤدي يف 
الأيام املقبلة اإىل “اإعادة تعريف” 
ح�شب  ب����رخ����ان،  يف  ف��رن�����ش��ا  دور 

الرئي�س الفرن�شي.
عن لك�سربي�س

تقوم باري�س من خاللها بثالث مهام:

عملية برخان: فرن�سا، والن�سحاب امل�ستحيل...!
�خل�سائر �جلديدة قد توؤدي يف �الأيام �ملقبلة �إىل �إعادة تعريف دور فرن�سا يف برخان

 العودة للديار �ستكون حًقا هزمية للغرب يف عيون 
تلك املنطقة، وخا�سة يف اإفريقيا وال�سرق الأو�سط

اجلي�س املايل ه�ساخل�شائر يف الرواح ل ترر الن�شحاب

دقيقة �شمت امام جثامني ال�شحايااأكرث من 4500 جندي فرن�شي يف ال�شاحل كجزء من عملية برخان

مروحيات النمر بالقرب من غاو

•• الفجر – خرية ال�شيباين
عملية  يف  فرن�سيا  جنديا  ع�سر  ثالثة  مقتل  �إن 
تــ�ــســادم طائرتني  ـــادث  بــعــد ح مـــايل  بــرخــان يف 
مروحيتني، يثري م�ساألة مدى حاجة فرن�سا �إىل مثل 
هذ� �لتدخل، على غر�ر نو�ب حركة فرن�سا �ملتمردة 
�حل�سيلة-�الأثقل  هــذه  عن  �الإعــالن  بعد  �لذين، 
وتفجري  عاًما   36 منذ  �لفرن�سي  للجي�س  بالن�سبة 
ا -دعو�  در�كر يف لبنان �لذي كلف �أرو�ح 58 �سخ�سً
�حلكومة “لفتح نقا�س جاد وعقالين للنظر يف �سبل 

�خلروج«.

لي�س من م�سلحة باري�س �أن 
يتزعزع ��ستقر�ر غرب �إفريقيا

بان�سحاب فرن�سا �ستكون �الأمور
 �أ�سو�أ، وبدون �لعملية �ستكون �لفو�سى

جون�سون ينا�سد ترامب عدم التدخل يف انتخابات بريطانيا  •• لندن-رويرتز:

الريطاين  ال�������وزراء  رئ��ي�����س  ق����ال 
الأف�شل  من  اإن��ه  جون�شون  بوري�س 

األ يتدخل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف النتخابات الريطانية 
املرتقبة عندما يزور لندن حل�شور قمة حلف �شمال الأطل�شي الأ�شبوع 

املقبل.
وق�����������������ال ج��ون�����ش��������������ون، ال�������ذي ي��ت��ق��دم ح��������زب امل��ح��اف��ظ��ني امل��ن��ت��م��ي ل���ه يف 
دي�ش�مر   12 يف  جت��رى  التي  النتخاب���ات  قبي����ل  ال��راأي  ا�شتطالعات 
هو  مقربني  واأ�شدق�����اء  كحلف����اء  ع���ادة  نفعله  ل  “ما  الأول،  كان���ون 

اإبرام اتف������اق مع نايج�����ل فراج زعي����م ح�����زب بريك�ش�ت. وا�شتغل كوربني 
اإ�شادة ترامب بجون�شون للهجوم على املحافظني يف حملته..

ال�شحية  اخل��دم��ات  هيئة  م��ن  اأج���زاء  �شيبيعون  اإنه��������م  ق������ال  حيث   
ل�ش�����ركات  وا�ش��������عة  ب�ش������عبية  وحتظى  الدولة  تديره������ا  التي  الوطنية 
يف  ف���ازوا  اإذا  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  بريطاني������ا  خ���روج  بعد  اأمريكية 

النتخابات.
وذكرت �شحيفة �شن الريطانية اإن زعماء بارزين يف حزب املحافظني 

لإذاعة  واأ�شاف  البع�س«.  لبع�شنا  النتخابي���ة  احلم���الت  يف  التدخل 
اأ�شدقاء  هناك  يكون  عندما  فعله  ميكن  )�شيء(  “اأف�شل  اإل.ب��ي.���ش��ي 
اأي  تدخل  عدم  هو  وبريطانيا  املتحدة  الوليات  مثل  مقربون  وحلفاء 

جانب يف انتخابات اجلانب الآخر«.
لكن ترامب خ��������ا�س بالفع������ل يف النتخاب��������ات حيث �ش�������رح يف اأكتوبر 
كوربني  جرميي  املعار�س  العمال  ح��زب  زعي������م  ب��اأن  الأول  ت�ش���رين 
لريطانيا وباأنه ينبغي على جون�شون  “�ش�������يئا جدا”  �شيكون اختيارا 

خالل  ت��رام��ب  ي��ت��ف��وه  اأن  يخ�شون 
التي ت�شتمر يومني مبا قد  زيارته 

يوؤثر �شلبا على حملتهم.
ب��ن��ف�����ش��ه عن  ت����رام����ب  ي����ن����اأى  ومل 
اخلو�س يف ال�شيا�شة الريطانية خالل زيارات �شابقة مبا يف ذلك انتقاده 
ل�شيا�شة رئي�شة الوزراء ال�شابقة تريزا ماي ب�شاأن انف�شال بريطانيا عن 

الحتاد الأوروبي.
اإل.ب���ي.����ش���ي، رد خاللها  ���ش��اع��ة م��ع حم��ط��ة  ا���ش��ت��م��رت  وخ���الل مقابلة 
جون�شون على اأ�شئلة امل�شتمعني، تعهد باأن تغادر بريطانيا التكتل بحلول 

31 يناير كانون الثاين اإذا فاز حزبه باأغلبية فاعلة يف الرملان.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

للم�شارعة  الإم��������ارات  احت�����اد  ن��ظ��م 
مبقره  الأول  اأم�����س  �شباح  واجل���ودو 
يف اأبو ظبي احتفال متميزا مبنا�شبة 
والأربعني  ال��ث��ام��ن  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم 
ل��ل��دول��ة ،وال������ذي ����ش���ارك ف��ي��ه جمع 
ك��ب��ر م���ن م��وظ��ف��ي الحت������اد وع���دد 
الزكاة  دي�����وان  وزوار  م��وظ��ف��ي  م���ن 
يف اأب���و ظ��ب��ي ب��ج��وار م��ق��ره��م ، حيث 
ع���ر اجل��م��ي��ع ع���ن ف��رح��ت��ه��م بهذه 
�شائلني  ال��غ��ال��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  املنا�شبة 
على  يعيدها  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل 
الر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  الإم�����ارات  دول���ة 
الحتفال  وب���داأ  وال��رك��ات..  باخلر 

ب��ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم����ارات 
الن�شيد  احل�����������ش�����ور  ردد  ح����ي����ث 
عن  معربني  واح���د  ب�شوت  ال��وط��ن��ي 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  وفرحتهم  �شعادتهم 

اجلميع  قلوب  على  الغالية  العزيزة 
لالآباء  العطرة  ال�شرة  م�شتذكرين 
املوؤ�ش�شني الذين اأ�ش�شوا دولة الحتاد 
ب��ذل��وه��ا يف  ال��ت��ي  واجل��ه��ود املخل�شة 
ب���داأي���ة ال��ت��اأ���ش��ي�����س ح��ت��ى ي��ب��ق��ى هذا 

ال�شرح �شاخما.
واأع����رب حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب الدرعي 
�شعادتهم  ع�����ن  الحت����������اد  رئ����ي���������س 
بالحتفال بهذه املنا�شبة ال� 48 عاما 
لأبناء  بالن�شبة  ال��ك��ث��ر  مت��ث��ل  ال��ت��ي 
دولة الإمارات واملقيمني من الأ�شقاء 
الإمارات  �شاركوا  الذين  والأ�شدقاء 
ي�شكل  ال���ذي  ال��وط��ن  ب��ي��وم  فرحتها 
الأب  اإرث  عك�شت  عظيمة  منا�شبة 
املوؤ�ش�س املغفور له -باإذن اهلل -ال�شيخ 

زايد بن �شلطان اآل نهيان- طيب اهلل 
ثراه-واأكد اأنها ملنا�شبة عزيزة ن�شلط 
ف��ي��ه��ا ال�������ش���وء ع��ل��ى م�����ش��رة اخلر 
والنماء التي انطلقت قبل 48 عاماً، 
وحجم الإجنازات والنجاحات الكبرة 
دول���ت���ن���ا يف خمتلف  ق��ط��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
والتميز  للريادة  قادنا  مما  املجالت 
وت��ر���ش��ي��خ امل��ك��ان��ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��دول��ة ، 
والتوجيهات  الثاقبة  الروؤية  بف�شل 
ال�شديدة للقيادة احلكيمة التي ظلت 
اإمارات  وازده���ار  تقدم  بهدف  ت�شهر 
اأن  يتطلب  ،مم���ا  وال��ت�����ش��ام��ح  امل��ح��ب��ة 
والتقدير  ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  نرفع 
بقطاع  لهتمامها  الر�شيدة  للقيادة 

ال�شباب والريا�شة.

••  العني-الفجر

ال�شتعرا�س  فنون  من  راقية  جماًل  احلواجز  لقفز  الإم���ارات  فر�شان  ق��دم 
كاأ�س  ب��ط��ول��ة  تنظيم  مبنا�شبة  ت��ل��ي��ق  احل���واج���ز،  ق��ف��ز  ري��ا���ش��ة  يف  وامل���ه���ارة 
نادي  ينظمها  والتي  النجمتني،  فئة  من  احل��واج��ز  لقفز  الدولية  الحت��اد 
بيومها  الإم��ارات  اأف��راح  مع  بالتزامن  والغولف  والرماية  للفرو�شية  العني 
الوطني )48(. وحقق فر�شان الإمارات الفوزباملركز الأول يف اأول �شوطني 
اأولهما مبوا�شفات اجلولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها  يف البطولة، 
11 دولة، وجنح منهم  )120( �شم، ومب�شاركة 56 فار�شاً وفار�شة ميثلون 
الإماراتي  الفار�س  الفوز  اأح��رز  و  خطاأ،  دون  اجلولة  اإكمال  يف  فار�شاً   22
خالد حممد الظاهري باجلواد “نيما” من نادي العني للفرو�شية والرماية 

واجلولف، ونال جائزةاملركز الثاين الفار�س ال�شوري يو�شف �شاوا�س باجلواد 
املتقدمة من  املراكز  بقية  لل�شيطرة على  الإم��ارات  وعاد فر�شان  “اإلتون”، 
ال��ع��واين والفر�س  الإم���ارات���ي �شاهني م��اج��د  ال��ف��ار���س  ون��ال��ه  الثالث  امل��رك��ز 

املركز ال�شابع. وحتى  “اأجيال”، 
“داميوندوي”  ب��اجل��واد  ال�شويدي  اأح��م��د  ���ش��امل  الإم���ارات���ي  ال��ف��ار���س  ون���ال 
بلغ  ح��واج��ز  على  اخلا�شة  املرحلتني  مبوا�شفات  ال��ث��اين،  ال�شوط  ���ش��دارة 
جنح  وفار�شة،  فار�شاً   33 جائزته  على  وتناف�س  �شم،  ارتفاعها)130( 
�شامل  الفار�س  و�شجل  خ��ط��اأ،  دون  املرحلتني  اإك��م��ال  يف  فر�شان   7 منهم 
اأحمد يف املرحلة الثاين اأف�شل زمن دون خطاأ وبلغ )39.60( ثانية، واأحرز 
الفار�س الإماراتي ال�شاب عمر عبد العزيز املرزوقي املركز الثاين بالفر�س 
اليوناين  الفار�س  ون��ال  ثانية،   )41.23( ق��دره  زم��ن  يف  “كونكورديا” 

واأكمل  ال��ث��ال��ث   امل��رك��ز  “جافاناي�س” ج��ائ��زة  وال��ف��ر���س  نات�شي�س  دمي���ري 
املرحلة الثانية يف زمن بلغ )42.29(ثانية.

التاأهيليلمناف�شة  ال�شوط  اأقيم  للبطولة  الأول  اليوم  مناف�شات  ختام  ويف 
م�شاره  و�شمم  اأي�����ش��اً،  اخل��ا���ش��ة  املرحلتني  مب��وا���ش��ف��ات  ال��ك��رى،  اجل��ائ��زة 
40 فار�شاً وفار�شة، واأكمل  بحواجز بلغارتفاعها )140( �شم، و�شارك فيه 
منهم )10( فر�شان املرحلةالثانية دون خطاأ، يف مقدمتهم ثالث فار�شات 
هن الفار�شة الدمناركية تينا لوند والفر�س”كلووي” وحازت ال�شدارة بعد 
واأ�شبحت  ثانية   )41.44( بلغ  الثانية  املرحلة  يف  زمن  اأف�شل  ت�شجيلها 
البطولة  ب��ه  �شتختتم  وال����ذي  ال��ك��رى  اجل���ائ���زة  ل�����ش��وط  امل��ت��اأه��الت  اأوىل 
نادية ترمي  الإماراتية  الفار�شة  الثاين  املركز  واأح��رزت  ال�شبت،  م�شاءاليوم  
مع”اأ�شكاريا” واأنهت املرحلة الثانية يف زمن بلغ )41.61( ثانية، وجاءت 

2” يف املركز الثالث  “فور كا�س  اأنيتا �شاندي واجلواد  الفار�شة الرنويجية 
واأنهت املرحلة الثانية يف )42.02( ثانية.

ويف بطولة النجمة الواحدة خليول القفز ال�شغرة، اأقيم ال�شوط الأول من 
6 �شنوات، وعلى  مرحلتني خا�شة، على حواجز )120( �شم للخيول عمر 
)130( �شمللخيول عمر 7 �شنوات، وتناف�س فيه 31 فار�شاً وفار�شة، وجنح 
اإكمال املرحلتني دون خطاأ، وحقق الفوز باملركز الأول  15 فار�شاً يف  منهم 
�شنوات(  �شيللو” )6  “مي�س  بالفر�س  نات�شي�س  دميري  اليوناين  الفار�س 
بعد اإكمال املرحلة الثانية يف زمن بلغ)31.99( ثانية، وذهبت جائزة املركز 
دبليو”  “اإريو�شو  واجل��واد  الرميثي  �شايف  الإماراتي حممد  للفار�س  الثاين 
الفار�س  الثالث  املركز  جائزة  ونال  ثانية،   )32.74( والزمن  �شنوات(   6(

اأي�شاً. �شنوات  ال�شوري فرا�س حمامة والفر�س “غرانديرا” وعمرها 6 

•• دبي-الفجر

من�شور  ال�شيخ  �شمو  ورعاية  بدعم   
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د  ب����ن 
ال��دويل للريا�شات  نادي دبي  رئي�س 
يف  جمرا  �شواطئ  ت�شهد  البحرية 
 14-12 ال���ف���رة م���ن  دب����ي خ����الل 
جائزة  مناف�شات  ان��ط��الق  دي�شمر 
ال�شريعة  ل����ل����زوارق  ال���ك���رى  دب����ي 
-اك�����س ك��ات- اجل��ول��ة اخلتامية من 

بطولة العامل 2019.
دبي  ب��ن��ادي  املنظمة  اللجنة  واأن��ه��ت 
كافة  البحرية  للريا�شات  ال���دويل 
بانطالقة  اخل���ا����ش���ة  ال���رت���ي���ب���ات 
يوم  من  اعتبارا  واملقررة  الفعاليات 
ال�شهر  م��ن  ع�شر  ال��ث��اين  اخلمي�س 
املوافق  ال�����ش��ب��ت  ي����وم  ح��ت��ى  امل��ق��ب��ل 
الرابع ع�شر منه وذلك بالتن�شيق مع 
خمتلف اجلهات والدوائر احلكومية 

يف الإمارة.
وحتظى مناف�شات جائزة دبي -اك�س 

كات 2019  مب�شاركة عاملية كبرة 
تتمثل يف و���ش��ول ع��دد ال���زوارق اإىل 
13 فريقا عامليا من خمتلف قارات 

العامل .
اختيار  ع��ن  املنظمة  اللجنة  وك�شف 
موقع ال�شباق حيث  تنتقل املناف�شات 
مل��ك��ان جديد  امل��رت��ق��ب��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
ال�شريعة  ال���زوارق  مناف�شات  ي�شهد 
وهو  الأوىل  ل��ل��م��رة  ك�����ات-  -اك�������س 
�شاطئ جمرا خلف مركز �شن �شيت 
ا�شت�شاف  اأن  �شبق  وال���ذي  للت�شوق 
ب���ح���ري���ة مثل  ف���ع���ال���ي���ات ري���ا����ش���ي���ة 
بطولة الإم��ارات الدولية للدراجات 
املائية وبطولة دبي املفتوحة للكايت 

�شرف.
ال��ق��م��زي مدير  وق���ال ه��زمي حممد 
املوقع  اخ��ت��ي��ار  اأن  ال�����ش��ب��اق��ات  اإدارة 
اجل��دي��د لإق���ام���ة م��ن��اف�����ش��ات جائزة 
كات-  -اك�س  ال�شريعة  للزوارق  دبي 
وال��ت��ى حت��ظ��ي ب��دع��م ورع���اي���ة �شمو 
را�شد  بن  ال�شيخ من�شور بن حممد 

الدويل  دب��ي  ن��ادي  رئي�س  مكتوم  اآل 
التزاما  ي��اأت��ي  البحرية  للريا�شات 
اإك�شاب احلدث  النادي من اجل  من 
اجلمهور  اإىل  قريبا  وجعله  اأهمية 

املحب للبحر والريا�شات املثرة.
يعتر  اجل��دي��د  امل��وق��ع  اأن  واأو����ش���ح 
كونه  ل���ل���غ���اي���ة  وم���ت���م���ي���زا  م���ث���ال���ي���ا 
مي��ث��ل اح����د ال���وج���ه���ات امل��ه��م��ة على 
واملكتظ  مم��ا  املتميز  جمرا  �شاطئ 
باجلمهور وع�شاق ممار�شة الريا�شة 

متميز  م��ك��ان  ت��وف��ر  كما  ع��ام  ب�شكل 
ل���روؤي���ة وم��ت��اب��ع��ة ال�����ش��ب��اق ع��ن قرب 
وذل���ك مل��ي��زة ال��ك��ور���س وامل�����ش��ار الذي 
عن  الفعاليات  يتابع  اجلميع  يجعل 

كثب.

ووجه القمزي الدعوة اإىل اجلمهور 
املتقبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ك��رمي 
ي��وم��ي اجلمعة  امل��ه��م��ة  وال�����ش��ب��اق��ات 
املقبل  دي�شمر  و14   13 وال�شبت 
ا�شده  على  التناف�س  �شيكون  حيث 

املو�شم  لقب  حل�شم  امل�����ش��ارك��ني  ب��ني 
بني  الفر�س  ت�شاوي  ظل  يف  خا�شة 
الفرق املتناف�شة على املقدمة لتقارب 

فارق النقاط.

�لرتتيب �لعام لبطولة �لعامل:
3 -الإمارات 143  دبي  �شرطة   1-

نقطة
 137 -�شراليا   12 ماريتيمو   2-

نقطة

 136 الإم������ارات   -  4 اأب��وظ��ب��ي   3-
نقطة

 113 -الإم������ارات   5 اأب��وظ��ب��ي   4-
نقطة

 71 -اي��ط��ال��ي��ا   10 ت��و  ت��راب��ل   5-
نقطة

 64 -ايطاليا   96 اأي  بي  ات�س   6-
نقطة

 48 ال��رنوي��ج   -  8 رو  ب��ل��و  زي   7-
نقطة

47 نقطة -رو�شيا   9 �شتار  نيو   8-
 44 ال�������ش���وي���د   2- ����ش���وي���ك���ات   9-

نقطة
 42 -ال���ك���وي���ت   17 ره���ي���ب   10-

نقطة
 34 اإيطاليا   20- دمي��ري   11-

نقطة
 30 -اإي��ط��ال��ي��ا   22 فيدك�س   12-

نقطة
-13 كون�شول بروكر�س - اإيطاليا 

24 نقطة

فر�سان �الإمار�ت يتفوقون  يف �لبطولة �لدولية بالعني

 ثالث فار�سات يف مقدمة املتاأهلني للجائزة الكربى

�للجنة �ملنظمة تعلن مكان �حلدث �لكبري

جائزة دبي اك�ص كات تعانق اجلمهور يف �ساطئ جمريا
�لقمزي: �ملوقع يكتظ باجلمهور ويوفر متعة �مل�ساهدة

احتاد الإمارات للم�سارعة واجلودو يحتفل باليوم الوطني
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الرومانية  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت�شت�شيف 
ب��وخ��ار���ش��ت ال���ي���وم ال�����ش��ب��ت قرعة 
كاأ�س اأوروبا 2020 يف ظل تعايل 
اجلديد  للنظام  املنتقدة  ال�شوات 
للبطولة التي �شتقام للمرة الوىل 
على  ب��ل��دا   12 يف  م��دي��ن��ة   12 يف 

امتداد القارة العجوز.
منتخبا   24 ال���ب���ط���ول���ة  وت�������ش���م 
ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��ط ب��ع��د ن�شخة 
كان  اأن  بعد   ،2016 ع��ام  فرن�شا 
و�شيعود  ب�16،  حم�����ش��ورا  ال��ع��دد 
مبداأ ال�شت�شافة لدولة اأو اثنتني 
لن�شخة  اأملانيا  ا�شت�شافة  مع  فقط 

العام 2024.
اأعلن الحتاد الوروبي لكرة القدم 
)وي��ف��ا( ع��ام 2012، حني ك��ان ل 
ال��ف��رن�����ش��ي مي�شال  ب��رئ��ا���ش��ة  ي���زال 
ال�شت�شافة  ح���ق  م��ن��ح  ب��الت��ي��ن��ي، 
بالذكرى  اح���ت���ف���ال  دول�����ة  ل�12 
ال�������ش���ت���ني ل���ل���ب���ط���ول���ة ح���ي���ث ق���ال 
رمبا  “اإنها  حينها  يف  ال��ف��رن�����ش��ي 

فكرة �شاذجة ولكنها جيدة«.
يف  ايقافه  عقوبة  بالتيني  واأن��ه��ى 

املا�شي  الول/اك��ت��وب��ر  ت�شرين   6
ب��ع��دم��ا اأوق������ف ع���ن مم���ار����ش���ة اأي 
ن�����ش��اط ك����روي ل��ث��م��ان��ي��ة اأع�����وام يف 
الأول/دي�شمر  ك��ان��ون  منت�شف 
2015، قل�شتها حمكمة التحكيم 
الريا�شي اإىل اأربع �شنوات يف العام 
التايل، لقبوله دفعة م�شبوهة عام 
يورو  مليون   1،8 بقيمة   2011
عن عمل ا�شت�شاري قام به لرئي�س 
عام  ب��الت��ر  ج��وزي��ف  ال�شابق  فيفا 
بعقد  مرتبطا  يكن  مل   ،2002

مكتوب.
املنتخبات  م����درب����و  و���ش��ي��ح�����ش��ر 
يبداأ  ال��ذي  القرعة  حفل  املتاأهلة 
توقيت  يف  اخلام�شة  ال�شاعة  عند 
مركز  يف  ال�������ش���ب���ت  غ���ري���ن���ي���ت�������س 
التي  ب��وخ��اري�����ش��ت  يف  “روميو” 
خالل  مباريات  اأرب��ع  �شت�شت�شيف 

النهائيات.
مدرب  كومان  رون��ال��د  و�شيتواجد 
ت�شريحات  رغ��م  هولندا  منتخب 
ع��دم رغبته  ع��ن  م��وؤخ��را  بها  اأدىل 
ب��احل�����ش��ور، ح��ي��ث ���ش��رح لالعالم 

الهولندي “ل اأفهم حقيقة النظام 
اجل�����دي�����د. ل���ق���د ����ش���األ���ت الحت�����اد 
داعي  ه��ن��اك  اإذا  م��ا  )ال��ه��ول��ن��دي( 

حل�شور القرعة«.
املنتخبات  ع���دد  رف���ع  ق����رار  واأدى 
 24 اىل   16 م������ن  امل�����������ش�����ارك�����ة 
تاأهل  ع����دم  ف���ر����س  ت�������ش���اوؤل  اىل 

النهائيات  اىل  الكرى  املنتخبات 
الت�شويق.  عن�شر  غياب  وبالتايل 
و�شتوؤثر القرعة على هذا العن�شر 
النظام اجلديد يف�شي  ا كون  اأي�شً
بخو�س بلد م�شيف اأقله مباراتني 
على اأر�شه، ما يعني اأن العديد من 
املنتخبات تعرف م�شبقا املجموعات 

التي �شتتواجد فيها.
�شتة  ا�شل  م��ن  ارب��ع��ة  وت�شت�شيف 
بلدان من امل�شتوى الول مباريات، 
اأن  ال  واأوكرانيا،  بلجيكا  با�شتثناء 
قرار عدم و�شع الخرة ورو�شيا يف 
مواجهة بع�شهما البع�س لأ�شباب 
ديبلوما�شية واأمنية اأرخى بظالله 

على بلجيكا.
“ال�شياطني  م��ن��ت��خ��ب  وي��������درك 
���ش��ي��ك��ون يف  اأن����ه  احلمر” م�����ش��ب��ق��ا 
بلدين  م����ع  ال���ث���ان���ي���ة  امل���ج���م���وع���ة 
والدمنارك،  رو�شيا  هما  م�شيفني 
املنتخب  ه��وي��ة  ينتظر  اأن  ويبقى 

الثالث بني ويلز وفنلندا.
واأعرب البلجيكي كيفن دي بروين 
النكليزي  �شيتي  مان�ش�شر  جن��م 
موؤخرا عن �شخطه من هذا المر 
�شراحة  ف�شيحة،  “اإنها  معترا 
يت�شببون  ه��م  يل،  بالن�شبة   )...(
يف تزييف البطولة. هذا المر من 

�شاأنه اأن يفقد القرعة متعتها«.
معرفة  دون  م��ن  القرعة  و�شتقام 
املتاأهلة  ال�24  املنتخبات  ه��وي��ات 
���ش��ي��ك��ت��م��ل م���ع تاأهل  ال���ع���دد  ك����ون 
خالل  الخ��رة  الربعة  املنتخبات 

امللحق يف اآذار/مار�س املقبل.
وي��درك الحت��اد الوروب��ي التاأثر 
بنظامها  البطولة  �شتركه  ال��ذي 
الوا�شع النطاق على البيئة يف وقت 
ال���ط���ران على  ت��اأث��ر  ف��ي��ه  ي�شكل 

التغر املناخي م�شدر قلق كبر.
ما  ي��ن��ت��ج  اأن  “ويفا”  ت��وق��ع  وق���د 
يقارب 450 األف طن من انبعاثات 
���ش��ف��ر اجلماهر  ج����راء  ال��ك��رب��ون 
واأعلن  امل��ب��اري��ات،  اىل  وامل��وظ��ف��ني 
اأن������ه ���ش��ي��ع��و���س ذل�����ك م����ن خالل 
خف�س  “م�شاريع  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 

النبعاثات«.
احل����ايل  “ويفا”  رئ���ي�������س  وداف�������ع 
ت�شيفرين  األك�شندر  ال�شلوفيني 
اعرف  لكنه  اجلديد  النظام  عن 
اجلماهر  “مكلف، مع حاجة  انه 
منتخباتها.  مل�شاهدة  اأك��رث  لل�شفر 
ب�شكل  م�شوؤولياته  +ويفا+  يتحمل 
نعّو�س  اأن  ال�����ش��واب  وم���ن  ج���دي 

انبعاثات الكربون الناجتة«.
العا�شمة  م���ن  امل���ب���اري���ات  �شتمتد 
مبدينتي  م��رورا  دبلن  اليرلندية 
بطر�شرغ  و�شان  ال�شبانية  بلباو 
الرو�شية و�شول اىل باكو عا�شمة 
اأذربجيان، على اأن ي�شت�شيف ملعب 
النكليزية  العا�شمة  يف  ومي��ب��ل��ي 
لندن مباراتي الدور ن�شف النهائي 

والنهائي يف 12 متوز/يوليو.
وت�����ش��ت�����ش��ي��ف اي���ط���ال���ي���ا امل����ب����اراة 
يف  روم���ا  العا�شمة  يف  الفتتاحية 
اأحد  وه���ي  ح��زي��ران/ي��ون��ي��و   12
اأ�شوة  الول  امل�����ش��ت��وى  م��ن��ت��خ��ب��ات 

بانكلرا واملانيا وا�شبانيا.
بكاأ�س  املتوجة  فرن�شا  و�شت�شنف 
رو�شيا،  يف   2018 ع����ام  ال���ع���امل 
هولندا  م���ع  ال���ث���اين  امل�����ش��ت��وى  يف 
العائدة بقوة اىل ال�شاحة القارية، 
اللقب  حاملة  الرتغال  تقع  فيما 

يف امل�شتوى الثالث.
املنتخبات  ه��ذه  م�شر  و�شي�شكل 
اإذ قد  الهتمام الكر يف القرعة، 
املجموعة  يف  نف�شها  فرن�شا  جت��د 
ذاتها مع ايطاليا، الرتغال وويلز. 
لنكلرا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ن��ف�����ش��ه  الم����ر 
التي قد تقع مع فرن�شا والرتغال 

وا�شكتلندا يف حال تاأهلت.
النكليزي  امل��درب  رج��ال  و�شيكون 
لبلوغ  حمفزين  �شاوثغيت  غاريث 
النهائي  وبلوغ  الق�شائية  الدوار 

يف وميبلي على اأر�شهم.

•• م�شقط-الفجر

املا�شي  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  اأق���ي���م���ت   
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
العاملي  اجل��ب��ل��ي  اجل�����ري  حت�����ّدي 
�شباق  بدء  �شارة  باإطالق   2019
بطول  �شم�س”  “جبل  م���ن  ك���ل 
“اجلبل  و�شباق  كيلومرا   170
130 كيلومرا  الأخ�شر” بطول 
اإ�شافة اإىل اإطالق �شارة بدء �شباق 
احل��م��راء ب��ط��ول 50 ك��ي��ل��وم��را ، 
مناف�شات  العداوؤون  يخو�س  حيث 
ال�شباقات ملدة ثالثة اأيام متوا�شلة 
ال���ف���رة من  خ����الل  ت���وق���ف  ودون 
بعدد  وم���رورا  نوفمر   30-28
نهاية  خلط  و���ش��وًل  املحطات  من 
قاطعني  احل��م��راء  ب��ولي��ة  ال�شباق 
امل��ن��ح��درات اجلبلية  م��ن  ال��ع��دي��د 
ك����ل من  ال�����ش��ي��ق��ة يف  وامل�����م�����رات 
�شم�س،  وج���ب���ل  الأخ�������ش���ر  اجل���ب���ل 
لل�شياحة  الرويج  اأجل  وذلك من 
عاملياً  ال�����ش��ل��ط��ن��ة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
به  تتمتع  مب��ا  امل�شاركني  وتعريف 
من ت�شاري�س جبلية وطبوغرافية 
اإ�شافة  ال�شباق،  مذهلة عر م�شار 
ال�شياحية  امل���ق���وم���ات  اإب�������راز  اإىل 
البلد  وتقاليد  ب��ع��ادات  والتعريف 
وكرم ال�شيافة الُعمانية الأ�شيلة. 

الثانية  ال��ن�����ش��خ��ة  ت�����ش��ه��د  ح���ي���ث 
ع���داء   2000 ح�����وايل  م�����ش��ارك��ة 
70 دول��ة من خمتلف  قدموا من 
من  اأعمارهم  تفاوتت  العامل  دول 
6 �شنوات وحتى 87 �شنة للتناف�س 
جتدر  املختلفة.  ال�شباق  ف��ئ��ات  يف 
اأن احلدث متكن منذ  الإ�شارة اإىل 
فتح الت�شجيل من ا�شتقطاب نخبة 
من العدائني الدوليني املحرفني 
العدائني  م��ن  ك��ب��رة  وجم��م��وع��ة 
بهذه  ال�������ش���غ���وف���ني  وامل����غ����ام����ري����ن 
ال��ري��ا���ش��ي��ة م���ن ال�����ش��ل��ط��ن��ة ودول 
ت��ق��دم لهم  ال��ع��رب��ي وال��ت��ي  اخلليج 
رائعة  وفر�شة  ا�شتثنائية  مغامرة 
اجلبلية  القمم  اأع��ايل  ل�شتك�شاف 
مع ال�شتمتاع بجمال طوبوغرافية 
مليئة  م�����ش��ارات  ع��ر  الت�شاري�س 
ب�����الإث�����ارة وال���ت���ح���ّدي مت���ر خالل 
جم��م��وع��ة م���ن ال���ق���رى والأودي������ة 

العميقة، ومزارع النخيل.

�ست م�سافات من �ل�سباقات
وب��ن��اء ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ال���ذي حققته 

الن�شخة الأوىل من حتّدي اجلري 
مت   ،2018 ال����ع����امل����ي  اجل����ب����ل����ي 
ا�شتحداث وا�شافة خم�س م�شافات 
العامل  ه�����ذا  ن�����ش��خ��ة  يف  ج����دي����دة 
ت�شاف اإىل م�شافة 130كم والتي 
رئي�شية  م�������ش���ارات  ث����الث  ت�����ش��م��ل 
و170  ك���ي���ل���وم���راً،   130 ه����ي 
كل  يف  كيلومراً  و50  كيلومراً، 
امل�����وز واجلبل  ب���رك���ة  ن��ي��اب��ت��ي  م���ن 
الأخ�����ش��ر ب��ولي��ة ن����زوى، وم���رورا 
يف  احل��م��راء  ب��ولي��ة  �شم�س  بجبل 
حم��اف��ظ��ة ال��داخ��ل��ي��ة. اإ���ش��اف��ة اإىل 
الفئات املخ�ش�شة للعدائني ال�شغار 
واملبتدئني  امل����درا�����س  ط��ل��ب��ة  م���ن 
يف ري��ا���ش��ة اجل����ري، وال��ت��ي �شملت 
و�شباق  ك��ي��ل��وم��رات  و5   2 ���ش��ب��اق 
اأجل اإ�شافة  من  كيلومرات،   10
املزيد من التحّدي والإثارة لهم يف 

جتربة م�شار اجلري اجلبلي. 

�إطالق �سارة بدء �ل�سباقات
ال�شباقات  من  الأول  اليوم  و�شهد 
اإطالق �شارة بدء ال�شباقات من اأمام 
ح�شن بيت الرديدة يف نيابة بركة 
ك��ل م��ن �شباق  وال��ت��ي �شملت  امل���وز 
جبل �شم�س مل�شافة 170 كيلومرا 
ظهراً،  ال��واح��دة  ال�شاعة  مت��ام  يف 
الأخ�شر  ع��ر اجلبل  وال���ذي مي��ر 
نحو  �شعودا  �شم�س  جبل  وب��اجت��اه 
ال��ق��م��ة ال��ت��ي ي�����ش��ل ارت��ف��اع��ه��ا اإىل 
اإىل  و����ش���وًل  م����راً   3000 ن��ح��و 
خط نهاية ال�شباق يف قرية ال�شباق 
ب��ع��د ذلك  ب��ولي��ة احل���م���راء، ليتم 

اإط�����الق ����ش���ارة ب����دء ���ش��ب��اق اجلبل 
كيلومرا   130 مل�شافة  الأخ�شر 
والن�شف  ال�شابعة  ال�شاعة  يف متام 
م�شاء، حيث �شتكون هذه ال�شباقات 
ملهارات  احلقيقي  الختبار  مبثابة 
وق���������درات ال����ع����دائ����ني م����ن خ���الل 
العديد  ع���ر  ال�����ذي مي���ر  امل�������ش���ار 
اخلطرة  اجلبلية  امل��ن��ح��درات  م��ن 
فنية  مهارات  منهم  تتطلب  والتي 
اإىل القرى  وق��درات عالية و�شوًل 
وادي  كل من  املنت�شرة يف  العريقة 
قبل  العلمني  و�شرفة  حبيب  بني 
النزول اإىل قرية م�شافة العريني 
وخط نهاية ال�شباق. فيما انطلقت 
�شباق  م���ن���اف�������ش���ات  اجل���م���ع���ة  ي�����وم 
كيلومرا   50 مل�����ش��اف��ة  احل���م���راء 
ولية  يف  ال�شباق  قرية  داخ��ل  م��ن 
ال�شابعة  ال�شاعة  متام  يف  احلمراء 
بدء  ���ش��ارة  بعدها  لتطلق  �شباحاً، 
يوم  والأط��ف��ال  املبتدئني  �شباقات 
نوفمر، حيث   30 بتاريخ  ال�شبت 
امل�شافات  تلك  امل�شاركون  �شيقطع 
احلمراء  بولية  وانتهاء  انطالقا 
ال��ع��دي��د م��ن املناظر  م����رورا ع��ر 
احلجر،  جبال  ل�شل�شلة  ال�شاحرة 
والقرى القدمية، ومزارع النخيل 
���ش��ت��ح��ت��وي قرية  ك���م���ا  ال��ظ��ل��ي��ل��ة، 
ال�شباق يف كل من نيابة بركة املوز 
وولية احلمراء على جمموعة من 
الرفيهية  وال��ف��ع��ال��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 

املتنوعة جلميع اأفراد العائلة.
ويف هذا ال�شدد، قال ديفيد جراهام، 
الرئي�س التنفيذي لُعمان لالإبحار 

“فخورون  ال��ف��ع��ال��ي��ة:  وت��ن��ظ��ي��م 
ج�����داً ب��ال��ن��ج��اح ال�����ذي ح��ظ��ي��ت به 
احل�����دث  م�����ن  الأوىل  ال���ن�������ش���خ���ة 
بجميع  ال��رح��ي��ب  اإىل  ون��ت��ط��ل��ع 
الن�شخة  يف  امل�����ش��ارك��ني  ال��ع��دائ��ني 
وانطالق  بداية  خط  عند  الثانية 
بركة  نيابة  م��ن  ك��ل  يف  ال�شباقات 
واأَ�شاف:  احلمراء”.  وولي��ة  امل��وز 
خو�س  املت�شابقني  جلميع  نتمنى 
مغامرات مليئة بالإثارة والتحّدي 
واأن تكون جتربة ل مثيل لها من 
خ���الل اجل���ري يف م�����ش��ارات جبال 
به  ت��زخ��ر  م��ا  وا�شتك�شاف  احل��ج��ر 
مع  مذهلة  طبيعية  ت�شاري�س  من 
ال�شتمتاع بكرم ال�شيافة الُعمانية 

الأ�شيلة«.

م�ساركة عد�ئي �ل�سلطنة
على  الن�شخة  ه��ذه  يف  الركيز  مت 
الُعمانيني  ال��ع��دائ��ني  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
ن�شبة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة، ح��ي��ث و���ش��ل��ت 
من   52% ح��وايل  اإىل  امل�شاركني 
املجموع الكلي للعدائني امل�شاركني، 
مبا فيهم م�شاركة نظرة احلارثي 
اأول مغامرة ُعمانية ت�شل اإىل قمة 
ج��ب��ل اإي��ف��ر���ش��ت، ح��ي��ث جن��ح��ت يف 
للقمة  وال��و���ش��ول  حلمها  حتقيق 
نحو  اإىل  ارت���ف���اع���ه���ا  ي��ب��ل��غ  ال���ت���ي 
اجلبل  ���ش��ب��اق  يف  م����ر،   8800
كيلومر،   130 مل�شافة  الأخ�شر 
حيث اأعربت عن �شعادتها الغامرة 
الن�شخة  م���ن  ج�����زءاً  ت��ك��ون  اأن  يف 
الثانية من حتّدي اجلري اجلبلي 

ول���ل���م���رة ال��ث��ان��ي��ة م��و���ش��ح��ًة ب���اأن 
���ش��ه��اًل نظراً  ي���ك���ون  ل���ن  ال�����ش��ب��اق 
اجلبلية  والت�شاري�س  للمنحدرات 
امل�شار.  خاللها  مير  التي  ال�شعبة 
يف  للجري  جداً  �شغوفة  واأ�شافت: 
هذا التحّدي وكلي ثقة يف الو�شول 
خلط نهاية ال�شباق وحتقيق اإجناز 

م�شرف لل�شلطنة.
اأي�شاً  كما ي�شارك يف هذه الن�شخة 
ال���ع���داء ح��م��دان اخل���اط���ري الذي 
م��ن قطع   2018 ن�شخة  جن��ح يف 
29 �شاعة  ال�شباق يف زمن وق��دره 
الرتيب  يف  ع�شر  التا�شع  باملركز 
�شارك موؤخرا يف حتّدي  العام كما 
فرن�شا مبدينة �شامونيه يف م�شافة 
املركز  ليحقق  ك��ي��ل��وم��را   101
مت�شابق   1900 اأ�شل  من   202
التي  الفئة  بح�شب   130 وامل��رك��ز 
العداء  اأي�شا  وي�شارك  بها.  �شارك 
خ�����ش��ي��ف ال����زك����واين ال�����ذي متكن 
العام   56 للمركز  ال��و���ش��ول  م��ن 
املا�شي يف م�شافة 137 كيلو مرا 
اأي�شاً  ���ش��ارك  ك��م��ا  2018م،  ع���ام 
بتايلند  اجلبلي  اجل���ري  �شباق  يف 
 »Chaing Mai Race«

كيلومراً. مل�شافة 150 

م�ساركة �ملحرتفني
�شباق  �شهد  الأط���ول  امل�شافات  ويف 
ال���ب���ال���غ طوله  الأخ�������ش���ر  اجل���ب���ل 
مناف�شات  كيلومراً   130 م�شافة 
قوية بني العدائني املحرفني حيث 
الفرن�شي  ال���ع���داء  ح��ال��ي��ا  ي��وا���ش��ل 

تدريباته  ت�����ش��اي��ن��ي��و  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان 
باجلري اأ�شبوعياً مل�شافة 150 اإىل 
200 كيلومرا ا�شتعدادا خلو�س 
ال�شباق  يف  ي�شارك  كما  ال��ت��ح��ّدي، 
نظره الفرن�شي جوليان �شورييه، 
من  �شروتيك  ما�شا�شي  وال��ع��داء 
اليابان، ومايك فوتي الذي ا�شتهل 
منذ  اجل���ري  �شباقات  يف  م�����ش��واره 
الرا  اأن��ه��ى  ع��ن��دم��ا   2011 ع���ام 
كاأول  العاملي  ب��الن  م��ون  دو  تريل 
م�شاركته  يف  ليحل  اأمريكي  ع��داء 
ال��ث��ان��ي��ة يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث، حيث 
القيا�شي  الرقم  اأي�شاً  �شجل فوتي 
 61 بلغت  مب�شافة  �شعوداً  العاملي 
24 �شاعة يف عام  األ��ف قدم خالل 

.2018
م�شاركات  ال�����ش��ب��اق��ات  ت�شهد  ك��م��ا 
م�شاركة  م���ث���ل  وا����ش���ع���ة  ن�����ش��ائ��ي��ة 
امل��غ��ام��رة م��ن��ى ���ش��ه��اب م��ن اململكة 
ال�����ش��ع��ودي��ة ون��ي��ل��ي التار  ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ب��ن��ان،  يف م��ن��اف�����ش��ات �شباق  م���ن 
كيلومرا.   50 مل�شافة  احل��م��راء 
فرناندا  ال���رازي���ل���ي���ة  وال�����ع�����داءة 
 50 �شباقات  تت�شدر  التي  ما�شيل 
�شبق  وال��ت��ي  ل��ل�����ش��ي��دات،  كيلومر 
ل��ه��ا ال��و���ش��ول مل��ن�����ش��ة ال��ت��ت��وي��ج يف 
ل�شباقات  ���ش��اب��ق��ة  اأح������داث  اأرب���ع���ة 
اإ�شافة  ب����الن،  م���ون  ت��ري��ل  األ�����را 
اإىل حتقيق الرقم القيا�شي العاملي 
كاأ�شرع امراأة يف ال�شعود والهبوط 
يف جبل كليمنجارو.  فيما �شتكون 
ال����ع����داءة ه����ويل ب��ي��ج ال���ت���ي مثلت 
بطولة  يف  ال��ع��ظ��م��ى  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

من   ،  2018 ع��ام  للجري  العامل 
امل�شاركني،  ال��ن��خ��ب��ة  ع���دائ���ي  ب���ني 
الثنائي  م�������ش���ارك���ة  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
بودها  �شومنايا  ال��ع��داءة  النيبايل 
وزميلتها مرا راي. واأما يف �شباق 
جمدداً  �شت�شارك  كيلومراً   130
ال������ع������داءة الأم����ري����ك����ي����ة م���ردي���ث 
من  واح���دة  تعتر  وال��ت��ي  اإدواردز 
العداءات الرائدات والأكرث �شعبية 
حيث  اجل���ري،  حت���ّدي  �شباقات  يف 
متكنت من حتقيق املركز الثالث يف 
اجلري  �شباق  من  الأوىل  الن�شخة 
�شباق  يف  ُع��م��ان  اجلبلي-�شلطنة 
�شتواجه  ف��ي��م��ا  137كيلومراً؛ 
للغاية �شد  �شعباً  مرديث حتّدياً 
العداءة فران�شي�شكا كانيبا �شاحبة 

املركز الأول يف عام 2018.
امل�شاركني يف �شباق جبل  ومن بني 
كيلومرا   170 مل�����ش��اف��ة  ���ش��م�����س 
تريل  األ�������را  ����ش���ب���اق���ات  م���وؤ����ش�������س 
على  وامل�شرف  العاملية  ب��الن  م��ون 
الثانية  الن�شخة  م�شارات  ت�شميم 
من حتّدي اجلري اجلبلي-�شلطنة 
ُعمان، مي�شيل بوليتي والذي اأعرب 
�شلطنة  اإىل  ب��ال��ع��ودة  �شعادته  ع��ن 
ُع���م���ان ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة م���ن خالل 
حت����ّدي اجل����ري اجل��ب��ل��ي ال��ع��امل��ي-

�شلطنة ُعمان والذي يقام يف جبال 
بت�شاري�شها  تتميز  ال��ت��ي  احل��ج��ر 
“ُيعد  قائاًل:  املذهلة،  اجلغرافية 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جتربة  ال�شباق 
للعدائني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ت��ن�����ش��ى  ول 
وامل��غ��ام��ري��ن ال����ذي ي��ب��ح��ث��ون على 

امل��غ��ام��رة وال��ت��ح��ّدي، ح��ي��ث يعتر 
م�شار ال�شباق اأحد اأ�شعب م�شارات 
اجلري اجلبلي يف العامل ويتطلب 
م���ه���ارات وت��رك��ي��ز ع����ايل م���ن قبل 
واأ�شاف:  امل�شاركني”.  ال��ع��دائ��ني 
�شباق  يف  ل��ل��ج��ري  ج�����داً  م��ت�����ش��وق 
ما  وا�شتك�شاف  كيلومرا   170
طبيعة  من  ُعمان  جبل  بها  تتمتع 

متفردة وخالبة.
الن�شخة  اأن  اإىل  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن حت�����ّدي اجل���ري 
�شهر  اأق�����ي�����م�����ت  ال�����ت�����ي  اجل����ب����ل����ي 
حظيت  الفائت  العام  من  نوفمر 
م��ك��ن��ه��ا من  ك��ب��ر  ب��اه��ت��م��ام دويل 
العدائني  م���ن  ن��خ��ب��ة  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
حظي  حيث  وال��دول��ي��ني،  العامليني 
بفر�شة  امل��ن��اف�����ش��ات  يف  امل�����ش��ارك��ون 
ال�شلطنة  به  تزخر  مبا  ال�شتمتاع 
طبيعية  وم��ن��اظ��ر  م��ق��وم��ات  م���ن 
وج���غ���راف���ي���ة خ����الب����ة م����ن خ���الل 
وال���ت���الل والقرى  ���ش��ف��وح اجل��ب��ال 
امل��ت��ف��ردة و���ش��ط اجلبال  ال��ق��دمي��ة 
واملنت�شرة على م�شار ال�شباق، حيث 
ال��ع��داء الأمريكي  ك��ل م��ن  و���ش��ف 
وال�شوي�شري  ���ش��ي��الرب  ج��ي�����ش��ون 
ديجيو “زبيدي” اللذان متكنا من 
الو�شول اإىل خط نهاية ال�شباق يف 
باأن  التوقيت  بنف�س  الأوىل  املركز 
اجلبلي-�شلطنة  اجل��ري  “حتّدي 
ومليئاً  للغاية  �شعباً  ك���ان  ُع��م��ان 
ولكنه  واملتعة  والإث����ارة  بالتحّدي 
ملهارات  ي��ح��ت��اج  ال���وق���ت  ن��ف�����س  يف 

وتقنيات عالية«.

عرب �ست م�سافات ومب�ساركة حو�يل 2000 مت�سابٍق 

انطالق �سباقات الن�سخة الثانية من حتّدي اجلري اجلبلي العاملي 2019 – �سلطنة ُعمان

ترقب قرعة كاأ�ص اأوروبا بنظامها اجلديد اليوم
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ال�شعودية،  على  ال��الف��ت  ف���وزه  بعد 
�شلطنة  م��ع  الكويت  منتخب  يلتقي 
ع��م��ان ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب ال��ي��وم ال�شبت 
مناف�شات  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل���ول���ة  يف 
كاأ�س  ل��ب��ط��ول��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
اخلليج يف كرة القدم “خليجي 24”، 
تعوي�س  عن  ال�شعودية  تبحث  فيما 
ع���ن���دم���ا تالقي  امل���خ���ي���ب���ة  ب���داي���ت���ه���ا 

البحرين يف املجموعة عينها.
املركز الول بر�شيد  الكويت  وحتتل 
والبحرين  عمان  اأم���ام  نقاط  ث��الث 
ال��ل��ت��ني ت��ع��ادل��ت��ا ���ش��ل��ب��ا )ن��ق��ط��ة لكل 

منهما( وال�شعودية )دون نقاط(.
الكويت  منتخب  حتقيق  ���ش��اأن  وم��ن 
ال��ف��وز، ان مينحه ت��ذك��رة امل���رور اىل 
وقبل  م��ب��ك��راً  النهائي  ن�شف  ال���دور 
الأول  للدور  اخلتامي  اللقاء  خو�س 

امام البحرين.
وق�����ال م�����درب امل��ن��ت��خ��ب ث���ام���ر عناد 
خ��الل امل��وؤمت��ر ال�شحايف ال��ذي عقد 
قبل يوم املباراة ان “هذه املواجهة ل 

تقل اأهمية عن مباراة ال�شعودية«.
واأ�شاف ان “منتخب عمان هو بطل 
الدورة ال�شابقة و�شن�شعى اىل الركيز 

وثقتي كبرة يف الالعبني«.
عقدة  ال��ع��م��اين  املنتخب  ك���ون  وع���ن 
ظروفها  مباراة  “لكل  قال:  للكويت 
اخلا�شة وقد طوينا كل هذه الأمور. 
م�شتوى  ت���ق���دمي  اىل  ن��ط��م��ح  ن��ح��ن 
التي  ال���وف���ي���ة  ي���ر����ش���ي ج���م���اه���رن���ا 

تدعمنا رغم كل الظروف«.
م�����ن ج����ه����ت����ه، ق�������ال ال�����الع�����ب فهد 
التاأهل  ح�����ش��م  “نريد  الن�������ش���اري 
واملباراة �شعبة للغاية وهي اأقوى من 
يليق  م�شتوى  تقدمي  ونريد  الأوىل 

بالكرة الكويتية«.
وعكف اجلهاز الفني لل�”اأزرق” على 

درا�شة الفريق العماين واأ�شلوب لعبه 
الأخر  م��ب��اراة  م�شاهدة  خ��الل  م��ن 
الأوىل  اجل���ول���ة  يف  ال��ب��ح��ري��ن  م���ع 
وحما�شياً  ق��وي��اً  اأداء  ���ش��ه��دت  وال��ت��ي 
وف��ر���ش��اً ع���دة ل��ل��ج��ان��ب��ني خ��ا���ش��ة يف 

الدقائق الأخرة.
وي��ن��ت��ظ��ر م���ن ع��ن��اد ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ما 
قدمه يف ال�شوط الثاين من مواجهة 
التنظيم  جلهة  خ�شو�شا  ال�شعودية، 
ال��دف��اع��ي ال����ذي ك���ان اأف�����ش��ل بكثر 
والذي  الأول  ال�شوط  من نظره يف 
احلار�س  مرمى  خالله  م��ن  تعر�س 
حميد القالف اإىل اكرث من تهديد، 
تفعيل  به من  ق��ام  ما  اىل  بال�شافة 
للجانب الهجومي وا�شتغالل اندفاع 
التي  وامل�شاحات  “الأخ�شر”  لعبي 

تركوها خلفهم.
العماين،  املنتخب  ي�شعى  جهته،  من 
حتقيق  اىل  الأخ���رة،  الن�شخة  بطل 
فوزه الأول والبقاء يف خ�شم املناف�شة 
املوؤهلتني  ال��ب��ط��اق��ت��ني  اإح����دى  ع��ل��ى 

وبالتايل  النهائي  ن�شف  ال���دور  اىل 
موا�شلة حملة الدفاع عن لقبه.

وي��ع��ت��م��د امل�����درب ال��ه��ول��ن��دي ارفني 
العنا�شر  م����ن  ع�����دد  ع���ل���ى  ك����وم����ان 
مبارك  اأح��م��د  القائد  مثل  اخل��ب��رة 
اأق���ّر  ال����ذي  �شهيل  و���ش��ع��د  “كانو” 
ال�شغط،  حتت  يلعبون  ورفاقه  باأنه 
للفريق  طبيعياً  “اأمراً  ذلك  معتراً 
وموؤكداً  الأخرة”،  بالن�شخة  الفائز 
ان لعبي عمان قادرون على التعامل 
مع هذه ال�شغوط التي طاملا تعر�شوا 

لها.
ك��وم��ان تعازيه لأ���ش��رة املدرب  ووج��ه 
فربيك  ب���ي���م  وم���واط���ن���ه  ال�������ش���اب���ق 
63 عاما  ع��ن  ت��ويف اخلمي�س  ال���ذي 
األغينا  “لقد  املر�س  مع  معاناة  بعد 
جمدولة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الفعاليات  ك��ل 
اخلر،  لذلك  �شماعنا  بعد  للفريق 
واأي�شا  ل��الع��ب��ني  الأب  مب��ث��اب��ة  ك���ان 
اأنا اأعتره قدوتي وهو من �شاهم يف 

تواجدي مع املنتخب العماين«.

ملوقع  ا�شاف  الكويت  مواجهة  وع��ن 
“�شنخو�س  ال���ر����ش���م���ي  ال���ب���ط���ول���ة 
به،  �شنقوم  ما  ونعلم  م�شائية  ح�شة 
الكويت،  م��ب��اراة  يف  ال��ف��وز  �شنحاول 
القدم  ك�����رة  يف  اأع��������ذار  ت���وج���د  ول 
و�شنتح�شر ب�شكل جيد مع الظروف، 
فعله  فما  الكويت  ق��وة  م��دى  نعرف 

اأمام ال�شعودية ي�شتحق الحرام«.
ويخو�س املنتخب ال�شعودي مواجهة 
ا�شتاد  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ن  اأم����ام  �شعبة 

عبداهلل بن خليفة بنادي الدحيل.
وكانت اآخر مواجهة جمعت البحرين 
كاأ�س  م��ن��اف�����ش��ات  ال�����ش��ع��ودي��ة يف  م���ع 
الريا�س  يف   22 الن�شخة  يف  اخلليج 
-3�شفر،  الأخ�����ش��ر  ب��ف��وز  وان��ت��ه��ت 
فيما انتهت املواجهة الأخرة بينهما 
غرب  ب��ط��ول��ة  يف  ال�شلبي  ب��ال��ت��ع��ادل 
اآ�شيا التي اأٌقيمت يف العراق اأغ�شط�س 

املا�شي.
اللقاء  ال�����ش��ع��ودي  امل��ن��ت��خ��ب  ي���دخ���ل 
ال��ف��رن�����ش��ي هرفيه  ب��ق��ي��ادة م���درب���ه 

تعوي�س  يف  ي���ط���م���ح  وه������و  رون���������ار 
اخل�شارة القا�شية اأمام الكويت 3-1 
اآماله  على  البقاء  نف�شه  الوقت  ويف 
النهائي  ن�شف  ال��دور  اإىل  التاأهل  يف 
مدركا اأن اخل�شارة تعني خروجه من 

دائرة املناف�شة مبكرا.
ت�شكيلة  ت�����ش��ه��د  اأن  امل���ت���وق���ع  وم�����ن 
مع  �شفوفها  اك��ت��م��ال  “الأخ�شر” 
ال��ت��ح��اق لع��ب��ي ن����ادي ال���ه���الل بعد 
اآ�شيا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  تتويجهم 
امل���درب  �شيعيد  م��ن خ��الل��ه��ا  وال��ت��ي 
رونار ترتيب اأوراقه ملواجهة املنتخب 
الفوز  وطموحات  وباآمال  البحريني 
ول غ���ر ح��ت��ى ل ت��ت��ع��ق��د اأم������وره يف 

وقت مبكر.
اأبرز  على  ال�شعودي  املنتخب  ويعول 
الذين  اخل������رة  اأ����ش���ح���اب  لع���ب���ي���ه 
واأبرزه  الفتتاحي  اللقاء  يف  �شاركوا 
ال�����ش��ه��راين و���ش��ل��ط��ان غنام،  ي��ح��ي��ى 
الهالل  ن������ادي  لع���ب���ي  ج���ان���ب  اإىل 
التفوق  م��ف��ات��ي��ح  �شي�شكلون  ال��ذي��ن 
الدو�شري  �شامل  الأخ�شر وهم  لدى 
و�شلمان الفرج واملدافع علي البليهي 

ويا�شر ال�شهراين.
ومن جهته املنتخب البحريني بقيادة 
مدربه الرتغايل هيليو �شوزا يدرك 
لن  ال�����ش��ع��ودي  املنتخب  م��واج��ه��ة  اأن 
اعتباره  يف  و�شي�شع  بال�شهلة،  تكون 
بها  �شيقوم  التي  الفنية  التغيرات 
نظره الفرن�شي يف ت�شكيلة الأخ�شر 

مع عودة لعبي الهالل.
�شوزا  امل��درب  تعود  نف�شه  الوقت  ويف 
ه���و الآخ�����ر ع��ل��ى ع����دم ال��ث��ب��ات على 
ت�شكيلة حمددة يف املباريات الأخرة 
البحريني  “الأحمر”  خا�شها  التي 
املزدوجة،  الآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  يف 
فني  تكتيك  ل��ه��ا  ي�شع  م��ب��اراة  ف��ك��ل 

خا�س.
وقدمت البحرين مباراة مثرة اأمام 
اهدار  فيها لع��ب��وه يف  ت��ف��ن  ع��م��ان 
الفر�س املحققة اأمام مرمى املنتخب 
حل�شد  كفيلة  كانت  والتي  العماين، 

اأول ثالث نقاط بالبطولة.
واأك�����د ����ش���وزا م�����درب ال��ب��ح��ري��ن اأنه 
لتحقيق  ال�شعودية  م��ب��اراة  �شيدخل 
ونحاول  اأنف�شنا  على  “نركز  ال��ف��وز 
اأكرث �شرا�شة  اأداءن��ا ونكون  اأن نطور 
يف ال��ث��ل��ث الأخ����ر م��ن امل��ل��ع��ب، نعلم 
للفوز  يحتاج  ال�شعودي  املنتخب  ان 

ونحن كذلك«.
واأ���ش��اد ول��ي��د احل��ي��ام لع��ب املنتخب 
املباراة  يف  زم��الئ��ه  ب���اأداء  البحريني 
“ندرك  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  اأم����ام  الأوىل 
مدى �شعوبة املواجهة التي تنتظرنا 
اأم�����ام ف��ري��ق ق���وي وم��ت��م��ر���س يف كل 

البطولت التي ي�شارك بها«.
����ش���وزا على  ي��ع��ول  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
املهاجم  وخ�����ش��و���ش��ا  خ���رة لع��ب��ي��ه 
اأوغو�شتو  تياغو  الأ���ش��ل  ال��رازي��ل��ي 
ومعه كميل الأ�شود ومهدي حميدان 
وللدفاع  ح��رم  وعلي  ال�شيخ  وجا�شم 
الهزاع  وع��ب��داهلل  ب��اق��ر  م��ه��دي  �شيد 
واأح��م��د نبيل ورا���ش��د احل��وط��ي، ويف 
�شوزا خيارين  املدرب  احلرا�شة لدى 
�شيد  احلار�شني  اأحد  على  بالعتماد 
�شر،  ال�شيد علوي  اأو  حممد جعفر 
اأمام  والأخر تاألق يف اللقاء ال�شابق 

عمان.
وياأمل املنتخب البحريني يف اخلروج 
بنتيجة الفوز والقراب من خطف 
بطاقة التاأهل للدور ن�شف النهائي، 
اأخرة قوية  خا�شة وتنتظره مباراة 
الثالثة  اجل���ول���ة  يف  ال���ك���وي���ت  اأم������ام 

الأخرة.

�ل�سعودية لالإبقاء على �آمالها 

الكويت املنت�سية تواجه عمان يف خليجي 24  

يعود يوفنتو�س املت�شدر وحامل اللقب مع مطارده 
14 من  امل��رح��ل��ة  امل��ح��ل��ي يف  ان���ر اىل ���ش��راع��ه��م��ا 
الدوري الإيطايل لكرة القدم، فيما ياأمل نابويل يف 
دوري  يف  النكليزي  ليفربول  مع  تعادله  زخ��م  نقل 
ال�شاحة املحلية حيث يتقهقر يف  ابطال اوروب��ا اىل 

الرتيب منذ نحو �شهر.
ي�شتقبل يوفنتو�س على ار�شه �شا�شوولو الرابع ع�شر 
اليوم ال�شبت، بعد �شمان �شدارة جمموعته يف دوري 
ال�شباين  م��دري��د  اأتلتيكو  على  ف��وزه  اث��ر  الب��ط��ال 
يف تورينو. مل يخ�شر حامل اللقب يف اآخر  -1�شفر 

ث��م��اين ���ش��ن��وات ه��ذا امل��و���ش��م يف ال����دوري، لكنه 
الثاين  ان��ر  عن  يتيمة  نقطة  بفارق  يبتعد 

اآم��ال��ه الوروب��ي��ة بفوزه  ابقى على  ال��ذي 
على �شالفيا براغ الت�شيكي 1-3.

على  كامال  ر�شيدا  يوفنتو�س  وميلك 
ار�شه امام �شا�شوولو اذ فاز عليه يف �شت 

مباريات جمعتهما.
ماوريت�شيو  مدربه  قال 

الن  “حتى  النكليزي  ت�شل�شي  م��ن  ال��ق��ادم  ���ش��اري 
ان  ون��ري��د  نحققه،  ان  وم�����ش��ات مم��ا مي��ك��ن  نظهر 
نظهر املزيد بثبات«. وعاد اىل �شفوف الفريق جنمه 
املخ�شرم الرتغايل كري�شتيانو رونالدو بعد ابالله 
من ا�شابة �شغرة بركبته اليمنى، ما �شي�شعب من 
ظل  يف  ال�شا�شية  ت�شكيلته  باختيار  ���ش��اري  مهمة 
التاألق الكبر للثنائي الرجنتيني الهجومي املوؤلف 

من غونزالو هيغواين وباولو ديبال.
امل��رم��ى املخ�شرم  ي�����ش��ارك يف م��رك��ز ح��را���ش��ة  وق���د 
ب����دل من  ب���وف���ون )41 ع���ام���ا(  ج��ي��ج��ي 
فيوت�شيخ  ال����ش���ا����ش���ي  ال���ب���ول���ن���دي 
الرقم  م���ن  ل��ي��ق��رب  ت�شيت�شني، 
ال�شابق  ميالن  لظهر  القيا�شي 
امل�شاركة  ع��دد  يف  مالديني  باولو 

يف مباريات الدوري.
يف  م��ب��اراة  وخ��ا���س ب��وف��ون 644 
ل�شطورة   647 م��ق��اب��ل  ال�������دوري 

ميالن ال�شابق.
يف امل���ق���اب���ل، ي���ن���وي ان����ر حت��ق��ي��ق ف���وزه 
�شبال  ي�شتقبل  عندما  تواليا  اخلام�س 
�شوى  يفز  مل  وال���ذي  ال��ق��اع  و�شيف 
املو�شم ومل يذق طعم  مرتني هذا 

الفوز يف ملعب “�شان �شرو«.
الذي  كونتي  انتونيو  م��درب��ه  لكن 
لقب  ���ش��اب��ق��ا اىل  ي��وف��ن��ت��و���س  ق����اد 
ال�����دوري ث���الث م���رات ب��ني 2012 
فريق  م��واج��ه��ة  يف  ي����رى  و2014 
جديدا”،  “اختبارا  اإمييليا-رومانيا 
ملوقعته  ال���ف���ري���ق  حت�����ش��ر  ظ����ل  يف 
امل��ق��ب��ل��ة ���ش��د ب��ر���ش��ل��ون��ة ال���ش��ب��اين يف 
دوري ابطال اوروبا. ومل يخ�شر انر 

يف 18 مباراة �شد �شبال
مدربه  م��ع  ن��اب��ويل  وي�شت�شيف 
بولونيا  اأن�����ش��ي��ل��وت��ي  ك���ارل���و 
تعادله  بعد  ع�شر،  اخلام�س 
م���ع ل��ي��ف��رب��ول ب��ط��ل اأوروب�����ا 
“اأنفيلد”،  م��ل��ع��ب  يف   1-1
ل��ي��ع��زز م��ن ح��ظ��وظ ت��اأه��ل��ه اىل 

ثمن نهائي امل�شابقة القارية.
و����ش���اف���ر ال���ف���ري���ق اجل���ن���وب���ي اىل 

ال�شعوبة  ب���ال���غ  اإداري  و����ش���ع  ظ���ل  يف  ل��ي��ف��رب��ول 
واحلديث عن امكانية اقالة ان�شيلوتي، بعد تراجع 
الفريق اىل املركز ال�شابع وعدم حتقيقه اأي فوز يف 
اآخر خم�س مباريات يف الدوري ويف اآخر 7 مباريات 
اأوريليو  النادي  مالك  وه��دد  امل�شابقات.  خمتلف  يف 
والدعاء  ال��ن��ادي  لعبي  كامل  ببيع  لورنتي�س  دي 
ملدة  ت��دري��ب��ي  ملع�شكر  اخل�����ش��وع  لرف�شهم  عليهم 

ا�شبوع مطلع ال�شهر احلايل.
امتحان  م��ن  “النجاة”  ان  اأع��ل��ن  اأن�شيلوتي  ل��ك��ن 
قال  املعنويات.  ورف��ع  لورنتي�س  دي  اأعجب  انفيلد 
املدرب القدير “نحن متحدون وهناك ت�شميم من 

اجلميع لثبات قدرتنا«.
و�شحيح ان نابويل ح�شد اربع نقاط فقط يف اآخر 
اآخ��ر خم�س  ف��از يف  ان��ه  اإل   ،15 اأ�شل  مباريات من 

مباريات على ملعبه �شد بولونيا.
البلجيكي  م��ه��اج��م��ه  ن���اب���ويل  ���ش��ف��وف  يف  وي��ت��األ��ق 
دراي�س مرتنز �شاحب 117 هدفا والذي يقف على 
لل�شلوفاكي  القيا�شي  الرقم  من  اه��داف  اربعة  بعد 

ماريك هام�شيك.
بري�شيا،  لومبارديا”  “دربي  يف  اأتالنتا  وي�شتقبل 
البطال  دوري  يف  تاريخه  يف  ف��وز  اول  حتقيق  بعد 

على ح�شاب دينامو زغرب الكرواتي -2�شفر.
زاباتا،  دوف���ان  الكولومبي  ه��داف��ه  ا���ش��اب��ة  ظ��ل  ويف 
ال�شاد�س،  املركز  اإىل  املا�شي  املو�شم  مفاجاأة  تراجع 
ال���ت���اأه���ل اىل دوري  م���واق���ع  ع���ن  ن���ق���اط   3 ب���ف���ارق 
البطال، لكنه ميلك اقوى هجوم يف الدوري راهنا 

)31 هدفا(.
وي���اأم���ل لت�����ش��ي��و يف احل��ف��اظ ع��ل��ى م��رك��زه الثالث 
وحت��ق��ي��ق ف����وزه ال�����ش��اد���س ت��وال��ي��ا ع��ن��دم��ا ي�شتقبل 
فقط  اه���داف   9 و�شاحب  ع�شر  الثالث  اودي��ن��ي��زي 
ال��روم��اين -1�شفر يف  ف��وزه على كلوج  وذل��ك بعد 
ي�شت�شيف  فيما  خ�شارتني،  بعد  الوروب���ي  ال���دوري 
الرتيب  وراب����ع  امل��و���ش��م  م��ف��اج��اأة مطلع  ك��ال��ي��اري 

�شمبدوريا ال�شاد�س ع�شر الثنني.
وب��ال��ت�����ش��اوي م��ع��ه يف امل��رك��ز ال���راب���ع، ي��خ��و���س روما 
اختبارا ل يخلو من �شعوبة �شد فرونا التا�شع بعد 
فوزه على با�شاك �شهر الركي -3�شفر اخلمي�س 
ليت�شدر  ليغ”  “يوروبا  الوروب�������ي  ال�������دوري  يف 
جمموعته، فيما ي�شافر ميالن اجلريح والفائز مرة 

يف اآخر �شت مباريات اىل بارما.

نابويل ي�سعى  لوقف �لنزيف

املعركة تتجدد بني يوفنتو�ص واإنرت يف الكالت�سيو  
ال�شلبية  النتائج  ثمن  امي��ري  اون��اي  ال�شباين  دفع 
لر���ش��ن��ال الن��ك��ل��ي��زي ف��اأق��ال��ه الخ���ر بعد اأق���ل من 
ب�شكل  منه  ب��دل  وع��ني  م��ع��ه،  التعاقد  على  �شنتني 
ال��ف��ري��ق ال�شابق  م��وق��ت م�����ش��اع��ده ولع����ب و���ش��ط 

ال�شويدي فريدي ليونغرغ.
ومل يفز فريق �شمال لندن يف اآخر �شبع مباريات يف 
خمتلف امل�شابقات، يف ا�شواأ �شل�شلة له منذ 1992.

ومنذ و�شوله يف اأيار-مايو 2018 بعد اقالته من 
باري�س �شان جرمان الفرن�شي، قاد املدرب البا�شكي 
البالغ 48 عاما ار�شنال اىل نهائي الدوري الوروبي 
“يوروبا ليغ” لكنه ف�شل يف التاأهل اىل دوري اأبطال 

اوروبا.
وكتب ار�شنال يف بيان “نعلن اليوم ان القرار اتخذ 
بالنف�شال عن مدربنا اوناي اميري وجهازه الفني 
امل�شاعد«. وقال جنل مالك النادي المركي جو�س 
كروينكي نيابة عن جمل�س الدارة وال�شركة املالكة 
الكبر  جلهدهم  وزم����الءه  اون���اي  ك��ث��را  “ن�شكر 
كنا  الذي  امل�شتوى  على  املناف�شة  اىل  النادي  باإعادة 
النجاح يف  نتمنى لون��اي وفريقه  نتوقعه ونطلبه. 

امل�شتقبل«. وا�شار النادي بو�شوح ان القرار اتخذ 
“ب�شبب النتائج وامل�شتويات التي مل تكن على 
امل�شتوى املطلوب«. و�شيكون ليونغرغ م�شرفا 
نوريت�س  �شد  الح��د  مباراته  يف  الفريق  على 
�شيتي يف الدوري املحلي فيما “يجري البحث 
جديدا  اإع��الن��ا  و�شن�شدر  ج��دي��د  م���درب  ع��ن 
عند اكتمال هذه العملية”، بح�شب ما ا�شاف 

ار�شنال  واع����دة، يحتل  ب��داي��ة  وب��ع��د  ار���ش��ن��ال. 
برغم  املحلي،  ال���دوري  يف  خميبا  ثامنا  م��رك��زا 
نيكول  العاجي  املهاجم  بامثال  �شفوفه  تدعيم 
ي��ورو، لكن لعب ليل  80 مليون  بيبي مقابل 

الفرن�شي ال�شابق مل ينجح يف التاأقلم مع فريقه 
ت��ق��دم��ه اخلمي�س على  ال��ف��ري��ق  واأه����در  اجل��دي��د. 

املجموعات  دور  يف  المل���اين  فرانكفورت  اينراخت 
من الدوري الوروبي “يوروبا ليغ” قبل ان يخ�شر 
“حتركا حا�شما”  النادي  جماهر  وطالبت   .2-1
م��ن م��دي��ري ال���ن���ادي، ب��ع��د ان اق���رب ال��ف��ري��ق من 
املدرب  ا���ش��راف  حتت  التاريخية  ال�شلبية  ال�شل�شلة 
جورج غراهام يف 1992 عندما عجز عن الفوز يف 

ثماين مباريات تواليا.

القائد من  �شارة  �شحب  امي��ري ق�شية  ي�شاعد  ومل 
ال�����ش��وي�����ش��ري غ��ران��ي��ت ت�����ش��اك��ا، لن��ت��ق��داه جماهر 
ال�شهر  بال�س  كري�شتال  �شد  ا�شتبداله  بعد  النادي 
املا�شي. وكان املو�شم املا�شي انتهى بخيبة لر�شنال، 
اذ فاز مرة يتيمة يف اآخر خم�س مباريات يف الدوري، 
دوري  اىل  بالتاأهل  ويف�شل  اخلام�س  املركز  ليحتل 
يف   4-1 ت�شل�شي  ج���اره  ام���ام  �شقط  كما  الب��ط��ال، 

نهائي الدوري الوروبي.
وامي�����ري ه���و ث���اين م����درب ب���ني الن���دي���ة اخلم�شة 
ال���ك���رى ي��ق��ال م���ن م��ن�����ش��ب��ه ب��ع��د ت��خ��ل��ي توتنهام 
بوكيتينو  م��اوري�����ش��ي��و  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ع���ن  ال��ل��ن��دين 

وتعيني الرتغايل جوزيه مورينيو بدل منه.
بدوره، لعب ليونغرغ )42 عاما( يف العهد الذهبي 

امثال  عمالقة  جانب  اىل  فينغر  مع  لر�شنال 
الهولندي دني�س برغكامب.

و2007   1998 ب���ني  األ����وان����ه  ح��م��ل 
 2002 يف  ال��������دوري  ل���ق���ب  حم������رزا 

ث����الث  يف  وال������ك������اأ�������س  و2004 
ار�شنال  ك��ان  عندما  منا�شبات، 

ابرز مناف�شي مان�ش�شر 

ال�شكتلندي  ال�شر  ال���ش��ط��وري  وم��درب��ه  يونايتد 
األيك�س فرغو�شون.

الدوري  يف  �شويدي  م��درب  اول  ليونغرغ  و�شيكون 
ترك  ال��ذي  اريك�شون  �شفن-غوران  منذ  النكليزي 

مان�ش�شر �شيتي يف ايار/مايو 2008.
ومن املر�شحني لتويل من�شب املدرب الثابت لعب 
الذي  ارتيتا  ميكل  ال�شباين  ال�شابق  ار�شنال  و�شط 
يعمل راهنا م�شاعدا ملدرب مان�ش�شر �شيتي مواطنه 
بيب غوارديول، مدرب يوفنتو�س اليطايل ال�شابق 
ا�شبريتو  نونو  والرتغايل  اليغري  ما�شيميليانو 

�شانتو.
ان�شيلوتي مدرب  ك��ارل��و  الي��ط��ايل  ا���ش��م  ي��رد  كما 
احرز  وال��ذي  اأ”،  “�شري  يف  راهنا  املتعرث  نابويل 
كان  عندما   2010 مو�شم  يف  الثنائية 
لكن  ال��ل��ن��دين،  لت�شل�شي  م��درب��ا 
املر�شحني  اب����رز  ي��ع��د  ���ش��ان��ت��و 
مكاتب  يف   10-11 بن�شبة 
احلار�س  ل��ك��ن  امل���راه���ن���ات. 
عاما(   45( ن��ون��و  ال�شابق 
مل يح�شد نتائج مميزة مع 
وبورتو  ال���ش��ب��اين  ف��ال��ن�����ش��ي��ا 
ال��رت��غ��ايل ق��ب��ل ق���دوم���ه اىل 

ولفرهامبتون.

اأر�سنال يقيل اميري لإزالة 
الغيمة ال�سوداء 

اأ�شار ا�شتطالع راأي اإىل اأن %82 من اجلماهر الإ�شبانية ي�شدقون رواية روبرت مورينو حول الأزمة بينه 
واملدير الفني اجلديد، الذي خلفه يف قيادة منتخب اإ�شبانيا لكرة القدم، لوي�س اإنريكي.

اإنريكي  قاله  م��ا  ب��ني  اإق��ن��اع��اً  الأك���رث  ال��رواي��ة  ح��ول  ���ش��وؤاًل  الرقمية  ن�شختها  ملت�شفحي  اآ���س  وجهت �شحيفة 
ومورينو.

األف   28( 18% اأنهم ي�شدقون ما قاله مورينو، مقابل  األف و166(  امل�شتخدمني )34  %82 من  واأكد 
و14( قلوا اإنهم ي�شدقون اإنريكي.

واتهم اإنريكي خالل تقدميه كمدير فني جديد ملنتخب اإ�شبانيا، م�شاعده ال�شابق ومدرب “لروخا” ال�شابق، 
روبرت مورينو، باأنه “مل يكن وفياً” معه حني اأراد ال�شتمرار يف من�شبه. ورد مورينو، على ت�شريحات املدرب 

احلايل، وعر عن �شيقه ب�شبب اتهامات الأخر له، واأكد اأنه و�شفه ب�”�شيء غر عادل ولي�س �شحيحاً«.

اجلماهري ت�سدق مورينو اأكرث من اإنريكي

بوتا�ص الأ�سرع يف التجربة 
الأوىل ل�سباق اأبوظبي

�شجل �شائق فريق مر�شيد�س، فالتري بوتا�س، اأف�شل زمن، اأم�س اجلمعة، يف 
التجربة احلرة الأوىل ل�شباق اجلائزة الكرى، املقرر غدا الأحد، يف اأبوظبي، 

يف ختام مناف�شات بطولة العامل ل�شباقات �شيارات فورمول1.
انتهت جولة التجارب مبكراً، اإثر حادث تعر�س له �شيب�شتيان فيتيل، حيث فقد 
مارينا”  “يا�س  على م�شمار   19 املنعطف  عند  القيادة  على عجلة  ال�شيطرة 
الرايات  ل��رف��ع  ب���اأح���د احل���واج���ز،  5554 م�����راً، وا���ش��ط��دم  ال��ب��ال��غ ط��ول��ه 

احلمراء، ومل ت�شتمر التجارب بعدها.
ملولوده  زوجته  و�شع  اإثر  متاأخراً،  اأبوظبي  و�شل  قد  كان  الذي  فيتيل،  وخرج 
لكن  ال�شيارة،  ت�شررت  بينما  اإ�شابات،  دون  احل��ادث  اإث��ر  �شيارته  من  الثالث، 
فراري يتوقع اإ�شالحها يف الوقت املنا�شب قبل اجلولة الثانية من التجارب 
احلرة املقررة يف وقت لحق . وحقق بوتا�س اأ�شرع زمن للفة يف التجربة الأوىل، 
فر�شتابن،  ماك�س  على  ومتفوقاً  ثانية،  و957ر36  واح��دة  دقيقة  م�شجاًل 

ولوي�س هاميلتون، وقد حقق فيتيل خام�س اأف�شل زمن قبل تعر�شه للحادث.

فرح يعود اإىل امل�سمار حت�سريا لالوملبياد 
امل�شافات  ل�شباقات  والعاملي  الوملبي  البطل  فرح  مو  الريطاين  العداء  اأعلن 
ال�شباقات  يف  جمددا  للم�شاركة  عودته  مر(  اآلف  و10  اآلف  الطويلة )5 
املقامة على امل�شمار يف عام 2020 بعد تفرغه ملدة عامني مل�شابقات الطرقات، 

وذلك حت�شرا لاللعاب الوملبية يف طوكيو من العام ذاته.
ون�شر العداء املتحدر من ال�شومال فيديو يف قناته على موقع “يوتيوب” اأعلن 
فيه اأن “اخلر البرز هو اأنني عائد اإىل احللبة يف �شباق 10 اآلف يف طوكيو 
العام املقبل”، وتابع “اآمل األ اأكون قد خ�شرت �شرعتي ولكني �شاأتدرب بق�شاوة 

من اأجل ذلك و�شرنى ماذا بامكاين اأن افعل«.
القوى  اإعالن فرح )36 عاما( بعدما فتح الحتاد الريطاين للعاب  وياأتي 
حتقيقا م�شتقال يتعلق مبدربه ال�شابق الأمركي األرتو �شالزار الذي اأ�شرف 
�شبتمر  اأي��ل��ول/  اوقفته يف  وال���ذي  ال��ق��وى،  األ��ع��اب  ريا�شيني يف  ت��دري��ب  على 
خلفية  على  اأع��وام  اأربعة  لفرة  املن�شطات  ملكافحة  الأمركية  الوكالة  املا�شي 
اأعلن  اأوريغون” الذي  “نايكي  اإط��ار م�شروع  املن�شطات، يف  لقوانني  خمالفات 

عمالق التجهيزات الريا�شية الأمركية اإنهاءه يف اأعقاب هذه الف�شيحة.
ا�شرف  الذي  ال�شابق  الإيقاف بحق مدربه  وعلق فرح حينها بعد �شدور حكم 
عليه بني عامي 2011 و2017 “كما قلت �شابقا، لي�س هناك اي تهمة �شدي، 
مل ارتكب اي �شوء. التهامات، فليكن وا�شحا )للجميع(، ل تتعلق �شوى باألرتو 
�شالزار«. وقرر فرح اأن يح�شر ن�شاطاته مب�شابقات الطرقات بعد فوزه بلقبه 
العاملي الخر يف �شباق ال� 10 اآلف مر يف لندن 2017، وقد جنح يف الفوز 
مباراتون �شيكاغو مع رقم قيا�شي اوروبي وقدره 2:05.1 �شاعتان، ولكن من 
دون اأن يتمكن من القراب من رقم “امللك” الكيني اإليود كيبت�شوغي �شاحب 

الرقم القيا�شي يف ماراتون برلني يف العام ذاته )2:01.39 �س.(.

املكتب  اج��ت��م��اع  يف  ل��ل��راي��ث��ل��ون  الم������ارات  جمعية  ت�����ش��ارك 
التنفيذي لغرب اآ�شيا للرايثلون مبملكة البحرين يف الثالث 
من دي�شمر املقبل وذلك تزامنا مع اإقامة بطولة غرب اآ�شيا 

للرايثلون التي ت�شت�شيفها املنامة.
اأع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة يف ه���ذا ال�����ش��دد اأن ���ش��ع��ادة خ��ال��د عبد  و 
الكرمي الفهيم رئي�س جمل�س الإدارة �شيمثل دولة الإمارات 
انتخاب  اأعماله  �شيت�شمن جدول  والذي  املقبل  الجتماع  يف 

عن  ال�شباح  فهد  ال�شيخ  اعتذار  بعد  لالحتاد  جديد  رئي�س 
وحتديد  املهام  توزيع  اإىل  اإ�شافة  احلالية  مهمته  ا�شتكمال 
مناف�شات  ك��ذل��ك  الفهيم  وي�شهد  املقبلة.  للفرة  ال��ل��ج��ان 
البطولة التي ي�شارك بها نخبة كبرة من الأبطال الدوليني 
ف�شال عن لعبي الإمارات الذين �شيغادرون اإىل املنامة يوم 
الثنني املقبل ببعثة ت�شم نائب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
يو�شف  اأ���ش��م��اء  الإدارة  جمل�س  وع�����ش��و  احل����اج،  ج��ر  اأح��م��د 

اجل��ن��اح��ي، وامل��درب��ني ال��رازي��ل��ي ج��واو وال��رت��غ��ايل فيليبي 
بينما ميثل املنتخب كال من الالعبني فار�س �شامل الزعابي، 
وتعتر  الغافري.  اهلل  عبد  وحممد  ال�شماحي،  على  و�شيف 
�شوء  على  املهمة  الدولية  البطولت  من  اآ�شيا  غرب  بطولة 
رئي�س  نائب  اأك��د  ال�شياق  ه��ذا  ويف  املتوقعة،  امل�شاركة  حجم 
وبقوة  يدعم  الإم����ارات  ترايثلون  اأن  احل��اج  اأح��م��د  اجلمعية 

جناح بطولة غرب اآ�شيا يف مملكة البحرين ال�شقيقة .

خالد الفهيم ميثل الإمارات يف اجتماعات 
غرب اآ�سيا للرتايثلون بالبحرين



اأبقار ترتدي نظارات الواقع الفرتا�سي 
يف تطور علمي مثر، بداأ مزارعون يف رو�شيا جتربة و�شع نظارات 
الواقع الفرا�شي على عيون اأبقارهم، بعدما اأ�شارت اأبحاث اإىل 

اإن الأمر يعود على احليوانات واأ�شحابها بالفائدة.
�شعورا  الأب���ق���ار  مل��ن��ح  ه���ذه اخل��ط��وة،  وراء  م��ن  امل���زارع���ون  وي�شعى 
والنف�شية،  ال�شحية  حالتها  حت�شن  اإىل  ي��وؤدي  مما  بال�شرخاء، 
نيوز"  "فوك�س  �شبكة  اأوردت  م��ا  بح�شب  احل��ل��ي��ب،  اإن��ت��اج  وزي����ادة 

الإخبارية الأمركية.
تلك  عن  لأبقارهم  امل��زارع��ون  ي�شتعملها  التي  النظارات  وتختلف 
راأ�س الأبقار، وميكن  الب�شر، وذلك نظرا لطبيعة  التي ي�شتعملها 
للحيوانات اأن ترى من خاللها مناظر طبيعية خالبة وم�شاحات 

خ�شراء مفتوحة.
وبح�شب وزارة الزراعة والأغذية يف رو�شيا، فقد اأدت هذه النظارات 

اإىل انخفا�س ملحوظ يف معدل القلق لدى هذه احليوانات.
ال��واق��ع الف��را���ش��ي ج��رى تطويرها  ن��ظ��ارات  اأن  وذك���رت تقارير 
بناء على م�شروع بحثي يف هولندا، خل�س اإىل اأن الظروف البيئية 

ميكن اأن توؤثر على �شحة املا�شية ونوعية احلليب.
ومل يتم الك�شف عن حجم التاأثر الذي طراأ على اإنتاج احلليب، 

الذي قال امل�شروع البحثي اإنه �شيكون مو�شوع درا�شة م�شتقبلية.

مالب�ص متنعك من �سعود الطائرة
ميكن لبع�س املالب�س اأن متنعك من ال�شعود على منت الطائرة.

هذا  يف  ر�شمية  قواعد  متلك  ل  ال��ط��ران  �شركات  معظم  اأن  ورغ��م 
ب�شبب  طائراتها  رك��وب  من  رك��اب��اً  بالفعل  منع  بع�شها   اإل  ال�شاأن، 

مالب�شهم.
وق��ال اأح��د العاملني يف �شركة ط��ران على موقع ردي��ت "ل ترتدي 
لك  ال�شماح  ميكن  ف��ال  ل��الأخ��الق،  منافية  ع��ب��ارات  عليها  مالب�س 
يتعني  رمب��ا  �شيئة.  كلمات  عليه  بقمي�س  ال��ط��ائ��رة  اإىل  بال�شعود 
تغير هذا النوع من املالب�س لأنها قد ت�شيء اإىل الآخرين". بالطبع 
�شيتجنب معظم الركاب ارتداء مالب�س ب�شعار م�شيء على اأي حال، 
ولكن اإذا كان لديك قمي�س تريد ارت��داءه، دون التاأكد من احتمال 
اعتباره مهيناً، فالأف�شل تركه يف املنزل، ح�شب مرور الريطانية.

اكت�ساف �سر اأكرب كائن على الأر�ص
احليتان  قلب  نب�شات  ت�شجيل  م��ن  الأوىل  للمرة  العلماء  متكن 
ال���زرق���اء، وه���ي اأك���ر احل��ي��وان��ات امل��ع��روف��ة ع��ل��ى ك��وك��ب الأر�����س، 

واكت�شفوا مفاجاأة اأثناء الر�شد.
عمد  فقد  نيوز" الأم��رك��ي��ة،  "فوك�س  �شبكة  اأف���ادت  م��ا  وبح�شب 
العلماء اإىل و�شع اأجهزة تتبع على ج�شم واحد من هذه احليتان 

التي ت�شبح يف مياه املحيط الهادي قبالة �شواحل كاليفورنيا.
وا�شتمرت عملية املراقبة ملدة 9 �شاعات، حترك فيها احلوت حتت 

�شطح البحر وقفز اأحيانا فوق املياه.
وقال العلماء، وهم من املتخ�ش�شني يف الأحياء البحرية، اإن معدل 
نب�شات قلب احليتان يقفز اإىل 34 نب�شة يف الدقيقة عندما يقفز 
فوق املياه، ويف اللحظات التالية التي يغو�س فيها جمددا يف مياه 

املحيط.
لكن عندما يتاأهب احليوان ال�شخم لفتح فمه العمالق من اأجل 
ي�شاعده  فاإن نب�شات قلبه تنخف�س كثرا، مما  ا�شطياد طعامه، 

على تلك احلركة.
بولية  �شتانفورد  بجامعة  الأ�شتاذ  غولدبوغن،  جرمي  ويقول 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا اإن ه���ذه ال��درا���ش��ة ت�����ش��اه��م يف م��ع��رف��ة ت��اأث��ر حجم 

احليوانات على قدراتها البيولوجية.
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الغمو�ص يكتنف اأطفال ال�سني املعدلني وراثيا
قبل عام �شدم عامل �شيني العامل بزعم اأنه �شاعد يف "اإنتاج" اأول اأطفال معدلني وراثيا. وبعد مرور العام، ما زال 

الغمو�س يكتنف م�شره وم�شر اأولئك الأطفال اأي�شا.
مل يظهر جيان كوي عالنية منذ يناير املا�شي، كما اأن بحثه مل ين�شر، ومل يعرف �شيء عن �شحة اأولئك الأطفال.

العام املا�شي، ك�شف العلماء يف هونغ كونغ خالل موؤمتر �شحفي عن اأنه ا�شتخدم اأداة يطلق عليها "كري�شر" اأو 
التكرارات العنقودية املتناظرة الق�شرة منتظمة التباعد- نوع ت�شل�شالت احلام�س النووي يوجد يف بدائيات النواة 
املكت�شب  املناعة  نق�س  فرو�س  مقاومة  على  مل�شاعدتها  الأجنة  يف  جني  لتغير  القدمية-  والبكتريا  كالبكتريا 

"اإيدز".
البحث قوبل با�شتنكار باعتباره غر �شروري وغر اأخالقي من الناحية الطبية، ب�شبب الأذى املحتمل الذي قد 

ي�شببه جلينات اأخرى وب�شبب التغرات اجلينية التي قد تنتقل لأجيال م�شتقبلية.
ومنذ ذلك احلني مل يت�شن حتديد من ميكنه و�شع معاير عمل كهذا.
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اآخر كوارث تلفزيون الواقع .. م�سرع �ساب على املالأ
اأن  قبل  ال�شني،  واقع يف  لتلفزيون  برنامج  اأثناء م�شاركته يف  انهار ممثل 
يفارق احلياة يف امل�شت�شفى. وكان املمثل التايواين الكندي، غودفري غاو،) 
ا�شمه  اجل�شدية  التحديات  يف  متخ�ش�س  برنامج  يف  ي�شارك  ع��ام��ا(،   35

"�شي اأن اأن". اأوردت  ما  بح�شب  "اإحلقني"، 
واأثناء الرك�س، بداأ غاو ي�شعر مبتاعب، ثم �شقط على الأر�س، حيث حاول 

الفريق الطبي عالجه، ثم نقل اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج، لكنه تويف.
وقالت الوكالة التي تدير اأعماله يف بيان "لقد �شدمنا وحزنا" من جراء 

احلادث، م�شرة اإىل اأن املمثلني التفوا حوله عند �شقوطه على الأر�س.
يناف�شون  م�شاهر  م�شاركة  على  الواقعة  تلفزيون  برنامج  فكرة  وت��دور 
اجل�شدية  التحديات  من  العديد  اجتياز  حماولة  يف  حمرفني  ريا�شيني 
ال�شاقة، مثل الرك�س مل�شافة طويلة. وتداول رواد مواقع التوا�شل مقاطع 
الواقع  تلفزيون  برنامج  يف  بامل�شاركني  يلحق  ال��ذي  التعب  تظهر  فيديو 
ال�شاق.  وولد غاو يف تايوان، ونال �شهرة كبرة يف ال�شني وخارجها، وهو 

اأول اآ�شيوي ي�شارك يف عر�س اأزياء العالمة التجارية "لوي�س فويتون".
املميتة" عام  "الأدوات  فيلم  يف  ومثل  الرامج،  من  العديد  يف  �شارك  كما 

2013، مع املمثلة الريطانية لينا هيدي.

اإليزابيث الأوىل.. مرتجمة ن�ص �سيا�سي قدمي لتا�سيتو�ص 
اإليزابيث الأوىل، اإحدى اأكرث ملوك وملكات اإجنلرا �شعبية،  قامت امللكة 
برجمة ن�شخة اإجنليزية لن�س قدمي كتبه تا�شيتو�س حول ال�شيا�شة على 

امل�شتويات العليا واخليانة والفجور يف �شفوف النخبة الرومانية.
وتبني بعد حتليل خط اليد واأ�شلوب الكتابة ونوع الورق امل�شتخدم اأن ترجمة 
تعود اإىل القرن ال�شاد�س ع�شر للكتاب الأول من )حوليات( تا�شيتو�س، وهي 

مكتوبة بخط مائل اأنيق على ورق م�شطر، هي ترجمة �شاغتها اإليزابيث.
وكتب جون مارك فيلو يف دورية )ذا ريفيو اأوف اإجنلي�س �شتاديز( "الرجمة 
املخطوطة حلوليات تا�شيتو�س املحفوظة الآن يف مكتبة ق�شر لمبيث هي 

ترجمة اإليزابيث الأوىل".
ال��ك��ث��اف��ة يف كتابات  ���ش��وط��ا يف احل��ف��اظ ع��ل��ى  اإل��ي��زاب��ي��ث  "قطعت  واأ����ش���اف 
اجلملة  تراكيب  معامل  تتتبع  اإنها  امل�شهور...  واإيجازه  النرثية  تا�شيتو�س 
باللغة  املعنى  بحجب  باملخاطرة  ول��و  حتى  م��ل��ح��وظ،  ب��ال��ت��زام  الالتينية 

الإجنليزية".
الرومانية، وي�شور تيريو�س  اأحد موؤرخي الإمراطورية  وتا�شيتو�س هو 
ون���رو ع��ل��ى اأن��ه��م��ا ط��اغ��ي��ت��ان وي��ت��ح��دث ع��ن ف��ج��ور ح��ك��ام الإمراطورية 

وف�شادهم.
وعانت اإليزابيث من طفولة م�شطربة �شهدت نهاية خمزية لوالدتها، ثم 
اأن تعتلي  اأختها غر ال�شقيقة ماري الأوىل، قبل  ا�شطهادها يف ظل حكم 

كر�شي العر�س وهي يف اخلام�شة والع�شرين.

فر�ستك لنتعال 
حذاء نابليون

اأم�س  ل���ل���م���زادات  درو  دار  ت��ط��رح 
ح����ذاء ب��رق��ب��ة، ي��ع��ت��ق��د اأن����ه حذاء 
نابليون بونابرت، للبيع مببلغ قد 
ي�شل اإىل 80 األف يورو )88176 

دولرا(.
نابليون  اأن  امل�����زادات  دار  وتعتقد 
امتلك حذاء ركوب اخليل اجللدي 
الأخ�����ر يف جزيرة  م��ن��ف��اه  خ���الل 
الأطل�شي  املحيط  �شانت هيلينا يف 

بعد هزميته يف معركة ووترلو.
امل�شوؤول  جيكيلو،  األك�شندر  وق��ال 
ع�����ن م��������زاد ب���ي���ع احل�����������ذاء، "من 
ال�����ش��ع��ب ف�����ش��ل ه���ذا احل�����ذاء عن 

�شورة نابليون يف اأذهاننا".
اأيقونة..  م��ن  ج��زء  "اإنه  واأ���ش��اف 
اأيقونة عاملية اليوم. بيع مثل هذه 
ال��ق��ط��ع غ��ر م���األ���وف. ن��ح��ن نعلم 
اأنحاء  يف  ن��اب��ل��ي��ون  ����ش���ورة  ج��ي��دا 
العامل: قبعة، حذاء برقبة، ورمبا 

�شرة طويلة".
برتران،  املار�شال  اإن  ال��دار  وقالت 
اآخ����ر م���ن راف����ق ن��اب��ل��ي��ون، ح�شل 
على احلذاء بعد وفاة الإمراطور 
اأن  ق���ب���ل   1821 يف  ال���ف���رن�������ش���ي 
ماروكيتي  ك��ارل��و  للنحات  ينتقل 
ل�شتخدامه يف نحت متثال ي�شور 
لو�شعه  نابليون على �شهوة جواد 

يف مقرته.
ووف����ق����ا ل������دار امل���������زادات م���ن���ح ابن 
لل�شيناتور  احل������ذاء  م���اروك���ي���ت���ي 
مطلع  يف  رو  ل���و  ب����ول  ال��ف��رن�����ش��ي 
القرن الع�شرين ومنذ ذلك احلني 

ظل مملوكا لأ�شرته.

عر�ص قطعة من مزود 
ال�سيد امل�سيح يف القد�ص 
اإنها  يقال  خ�شبية،  اأث��ري��ة  قطعة  ُعر�شت   
من املزود الذي حمل ال�شيد امل�شيح ر�شيعا، 
حلم  بيت  اإىل  نقلها  قبل  اأم�س  القد�س  يف 
لإط�����الق م��و���ش��م الح��ت��ف��ال ب��ع��ي��د امليالد 

ر�شميا.
ت�شلم هذا  راع��ي كني�شة بيت حلم قد  كان 
الأ���ش��ب��وع ج���زءا �شغرا م��ن م���زود خ�شبي 
���ش��ان��ت��ا ماريا  ك��ن��ي�����ش��ة  ك����ان حم��ف��وظ��ا يف 

ماجوري يف روما.
ال��ق��د���س لعر�شه  اإىل  ه���ذا اجل���زء  وو���ش��ل 
على اجلمهور لفرة وجيزة قبل نقله اإىل 
بيت حلم م�شقط راأ�س ال�شيد امل�شيح حيث 
ُيعر�س هناك داخل كني�شة  اأن  املتوقع  من 
القدي�شة كاترينا املجاورة لكني�شة املهد، يف 
امليالد يف  �شجرة عيد  اإ�شاءة  توقيت  نف�س 

بيت حلم يوم ال�شبت.

ا�سرتت �سرتة لتكت�سف مفاجاأة من�سية يف جيبها      
ا�شرت �شيدة �شرة من متجر لبيع املالب�س امل�شتعملة، 
لكنها �شعرت باأنها باتت "يف ورطة" بعد اأن وجدت خامت 

زواج "باهظ الثمن" ن�شيه �شخ�س ما يف جيبها.
وقالت ال�شيدة الأمركية التي تدعى هيرث غاردنر، اإنها 
اأيداهو  اأح��د املتاجر يف ولي��ة  ا���ش��رت �شرة زرق���اء م��ن 

اأكتوبر املا�شي، لتهديه اإىل �شديقها دا�شنت.
وبح�شب وكالة "يونايتد بر�س اإنرنا�شونال"، فاإن دا�شنت 
ارتدى ال�شرة مرات عدة، قبل اأن يكت�شف اأثناء مالعبته 
باأنه  ليفاجاأ  جيبها،  داخ��ل  خمفيا  �شيئا  �شديقته  لبنة 

خامت زواج باهظ الثمن على ما يبدو.
وعلى الفور قررت ال�شيدة ن�شر �شورة ال�شرة على ح�شابها 
يف موقع "في�شبوك"، على اأمل اأن جتد �شاحبها ال�شابق 
لرد اإليه خامته. ولفتت مبادرة ال�شيدة و�شائل الإعالم، 
التلفزيون:  حمطات  اإح���دى  اإىل  ت�شريحات  يف  وق��ال��ت 
"لقد وجد خطيبي �شيئا ذا دللة عاطفية كبرة، لذلك 
واأو�شحت  اإىل مالكه احلقيقي".  نعيد اخلامت  اأن  قررنا 
اأنها مل تن�شر اأي موا�شفات للخامت حتى ل يطالب به من 
ل ي�شتحقه، مردفة: "لو كنت مكان ذلك ال�شخ�س كنت 
املالك  اأج��د  اأن  اآم��ل  لفقدانه.  والدمار  بال�شياع  �شاأ�شعر 

واأن اأفعل ال�شيء ال�شواب باإعادة اخلامت اإليه".

ترك الأب عيد امليالد لدقائق.. وعاد ليكت�سف الكارثة
غادر اأب حفل عيد ميالد ابنه لدقائق معدودة من اأجل 
�شراء بع�س احلاجيات، ثم عاد ليكت�شف مفاجاأة �شاعقة 
متثلت يف جرمية قتل غام�شة. فقد لقي طفل اأمركي 
اإ�شابته بطلق  عاما م�شرعه، جراء   11 العمر  يبلغ من 
باأحد  امليالد اخلا�شة  تواجده يف حفلة عيد  اأثناء  ن��اري 

اأ�شدقائه، دون اأن تتمكن ال�شرطة من معرفة اجلاين.
واأو�شحت �شرطة ولية اأوهايو اأن الطفل تي�شون تايلور 
�شايد  اإي�����ش��ت  م��ن��زيل، يف �شاحية  ي��ت��واج��د يف حفل  ك��ان 

مبدينة كليفالند، عندما اأ�شيب بر�شا�شة يف �شدره.
�شارع  اإن" الأم��رك��ي، فقد  اإن  "�شي  ملا ذكر موقع  ووفقا 
ال�شارع، حيث هرع طاقم  اإىل  تايلور  اإخ��راج  اإىل  طفالن 
الإعالن  قبل  م�شت�شفى،  اأق���رب  اإىل  امل�شاب  لنقل  طبي 
املدينة،  �شرطة  با�شم  املتحدث  وق��ال  وف��ات��ه.  عن  لحقا 
ك��ان قد  الطفل �شاحب احلفل  وال��د  اإن  ديفيد غالغر، 
ت���رك الأط���ف���ال مب��ف��رده��م يف امل��ن��زل، بغية ���ش��راء بع�س 
احلاجيات من متجر جماور للمنزل، وخالل فرة غيابه 
وق��ع احل���ادث امل��وؤ���ش��ف.   واأ���ش��ار غ��الغ��ر اإىل اأن��ه مل يتم 
التعرف على مطلق النار، ومل يجر اعتقال اأي م�شتبه به، 

واأن التحقيقات بهذا ال�شاأن ل تزال جارية. 
مدينة  مبجل�س  الع�شو   ، جونز  ب�شر  ق��ال  جانبه  وم��ن 
اأن الواقعة كانت جمرد حادث  "يبدو  كليفالند �شيتي : 

عر�شي جراء لعب بع�س الأطفال مب�شد�س حم�شو". 
يف  املفجوعة  الأم  اإىل  تعازيه  ق��دم  ال��ذي  جونز،  وطالب 
بحيازة  تتعلق  ت�شريعات  ���ش��ن  ب�����ش��رورة  طفلها،  مقتل 
اأمور  وق��وع  ملنع  امل�شوؤولية  اجلميع  يتحمل  واأن  ال�شالح، 

موؤ�شفة من هذا القبيل.
"اإي�شت  مدار�س  با�شم  املتحدث  عر  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
كليفالند �شيتي" عن احلزن ال�شديد الذي اأ�شاب تالميذ 
ومعلمي مدر�شته بعد رحيله املوؤمل، منوها اإىل اأن تايلور 

كان طالًبا ا�شتثنائًيا ينتظره م�شتقبل واعد. ر�سيع �لقرد �ملولود حديًثا من ف�سيلة �سومطرة �ملهددة باالنقر��س مع و�لدته يف حديقة للحيو�نات يف ت�سي�سرت، بريطانيا. رويرتز

فرقة بو�سي كات تغني 
�سنوات  بعد غياب 10 

 ق���ال���ت ف���رق���ة ب��و���ش��ي ك����ات دول���ز 
تعتزم  اإن��ه��ا  الأم��ري��ك��ي��ة  الن�شائية 
العودة للغناء من جديد يف جولة 

تبداأ يف دبلن العام املقبل.
انفراط  على  �شنوات  ع�شر  وبعد 
بو�شي كات  �شتنطلق  الفرقة  عقد 
الأ�شل  يف  ت�����ش��ك��ل��ت  ال���ت���ي  دول������ز، 
وت�شتهر  ه�����زيل  رق�������س  ك���ف���ري���ق 
و)ون  ت�شا(  )دون��ت  مثل  باأغنيات 
اأكر"،  "عندما  اأب(  ج����رو  اآي 
على  الفرقة من جديد  �شتجتمع 
ني�شان  اأبريل-  من  ابتداء  امل�شرح 
تقدم عرو�شا يف  اأن  قبل  دبلن  يف 

اأنحاء بريطانيا.
�شرزينجر  نيكول  املغنية  وقالت 
لرنامج هارت بريك�شفت الإذاعي 
م�شركة  مقابلة  يف  ال��ري��ط��اين 
اآ�شلي  ال��ف��رق��ة  زم��ي��الت��ه��ا يف  م���ع 
روبرت�س وجي�شيكا �شوتا وكارميت 
"ترا�شت  واي��ت  وكيمريل  با�شار 
الدولز  ب��ن��ات  ال��ن��ج��وم وجت��م��ع��ت 

جمددا".
عمل  "هناك  روب���رت�������س  وق���ال���ت 
�شنوات...  ع�����ش��ر  م���رت  ي��ن��ت��ه.  مل 

جميعنا م�شتعدات الآن".
كانت  اإذا  ع��م��ا  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  وردا 
عن  خمتلفة  م�����ش��اع��ر  ت�����ش��اوره��م 
ب��داي��ات��ه��ن ق��ال��ت روب��رت�����س "لقد 
مر وقت طويل و... ن�شجنا، لقد 
وخرات  مهارات  واكت�شبنا  كرنا 

حياتية".

ملاذا ُين�سح ب�سراء هذه الأطعمة وهي جممدة؟
يقول اأخ�شائيو التغذية اإن الطعام املجمد اأرخ�س 
العمل،  يوم طويل من  بعد  التح�شر  واأ�شهل يف 

ولكنه ميكن اأن يكون اأي�شاً مفيداً لل�شحة. 
وك�شفت اخ�شائية التغذية ليندي كوين ل�شحيفة 
ل  ديلي ميل الريطانية، عن الأطعمة التي يف�شّ

�شراوؤها وهي جممدة، على النحو التايل: 
- خ�شروات م�شّكلة: اخل�شروات الطازجة لي�شت 
املجمدة،  اخل�شروات  اأكرث �شحة من  بال�شرورة 
اإذ اأن اخل�شروات تفقد املواد الغذائية وم�شادات 
فاإن  ل��ذا  ق�شر،  ب��وق��ت  ح�شادها  بعد  الأك�����ش��دة 
عملية جتميد هذه اخل�شروات م�شممة للحفاظ 
وت�شاعد  فيها،  املوجودة  الغذائية  العنا�شر  على 

على بقائها طازجة لفرة اأطول. 
- ال��ت��وت: ال��ت��وت ال��ط��ازج رائ���ع ع��ن��دم��ا ي��ك��ون يف 
مو�شمه، ولكن عندما ل يكون يف مو�شمه، ميكنك 

�شراوؤه جممداً. 

وبح�شب خبرة التغذية ليندي، فاإن التوت غني 
ب��امل��واد امل�����ش��ادة ل��الأك�����ش��دة، مم��ا يعني ب��اأن��ه جيد 

ل�شحة الب�شرة والقلب. 
- الب�شل املقطع: تقول ليندي اإن الب�شل املفروم 
املجمد �شهل الطهي وغالباً ما يكون اأكرث �شحة 

من نظره الطازج. 
لأخ�شائية  وف��ق��اً  واجل�����زر:  وال�����ذرة  ال���ب���ازلء،   -
اإ�شافة البازلء والذرة واجلزر اإىل  التغذية، فاإن 
وجباتك هي طريقة �شهلة للغاية لإ�شافة املزيد 
اإىل  الغذائية  بالعنا�شر  الغنية  اخل�شراوات  من 

نظامك الغذائي دون اأن تك�شر ميزانيتك. 
- الطماطم: تعد الطماطم املجمدة خياراً رائعاً، 
اإذ اأنها غنية بالليكوبني، وهي مادة مغذية مفيدة 
ب�شراء  التغذية  خ��راء  ويو�شي  القلب.  ل�شحة 
الطماطم بكميات كبرة ثم تخزينها يف الثالجة 

ل�شتخدامها عند احلاجة.

هل ُمنعت مايلي �ساير�ص 
من الغناء ؟

اأن النجمة   The National Enquirer يف تقرير له  ذكر موقع 
اإجرائها  اأخرى"، وذلك بعد  اأب��داً مرة  "قد ل تغني  �شاير�س ،  مايلي 

عملية جراحية لأحبالها ال�شوتية.
ب�شبب  للجراحة،  خ�شعت  ال��ت��ي  مايلي،  على  باللوم  امل��وق��ع  ويلقي 
اأي  الإع��الن عن  الرغم من عدم  والتدخني"، على  اخلمور  "تناول 
�شبب ر�شمي للجراحة من قبل اأي مواقع �شهرة، وما اأثار املزيد من 

اجلدل اأي�شاً باأن حالة مايلي هي "حالة مروعة".
اإل اأن موقع "جو�شيب كوب"، اأ�شار اإىل اأن كل ما يردد عن مايلي، ما 

هو اإل ق�شة وهمية وخمتلقة.


