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•• اأبوظبي-وام:

حتيي دول��ة الإم����ارات ال��ي��وم يوم 
ال�30  ال�����ص��ه��ي��د، ال���ذي ي�����ص��ادف 
م��ن ن��وف��م��ر م��ن ك��ل ع���ام و�صط 
احتفاء ر�صمي و�صعبي بت�صحيات 
ويحظى  الإم��������������ارات.  �����ص����ه����داء 
ال�صهداء  اأ�صر  ورعاية  دع��م  ملف 
باهتمام  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  وت��ل��ب��ي��ة 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب 
الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زاي��د  بن 
�صاحب  ومتابعة  اهلل"،  "حفظه 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��������وزراء حاكم  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
دبي »رعاه اهلل«، و�صاحب ال�صمو 
اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم 
اأ���ص��ح��اب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��وخ حكام 

الإمارات.     )التفا�صيل �س5(
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 اثيوبيون نازحون ينتظرون توزيع الغذاء يف خميم على احلدود مع ال�صودان  )رويرتز(

ترامب... ل منا�س من الرحيل

6 �نفجار�ت يف �لعا�سمة �لإريتريية �أ�سمرة 

�إثيوبيا: عملية تيجر�ي �نتهت وبدء مالحقة زعماء �لإقليم 
�أمام �لأمر �لو�قع:

دونالد تر�مب، �لهزمية على طرف �لل�صان؟

جمزرة حوثية د�مية �صد �ملدنيني باحلديدة
•• اليمن-وكاالت:

قتل �صبعة مدنيني وجرح ع�صرة اآخرون يف جمزرة دامية 
ارتكبتها ميلي�صيات احلوثي النقالبية، اأم�س الأحد، يف 
قرية القازة مبديرية الدريهمي جنوب احلديدة، غرب 

اليمن.
وقال م�صدر طبي يف م�صت�صفى الدريهمي، اإن امليلي�صيات 
احلوثية ق�صفت بقذائف املدفعية قرية القازة مبديرية 
الدريهمي وت�صببت مبقتل �صبعة مدنيني واإ�صابة ع�صرة 

اآخرين من الن�صاء والأطفال، يف ح�صيلة اأولية.
واأو�صح امل�صدر اأن حالة عدد من اجلرحى حرجة للغاية 
لها يف مناطق  تعر�صوا  التي  اإ�صابتهم اخلطرية  جراء 
متفرقة من اأج�صادهم، حيث مت حتويلهم اإىل م�صت�صفى 

اأطباء بال حدود ل�صتكمال تلقي العالج.
وتاأتي هذه املجرزة الدامية بحق املدنيني يف حمافظة 
احل���دي���دة ب��ع��د اأي����ام م��ن ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ن��ا���ص��ف��ة زرعها 
 12 �صحيتها  وراح  اخلوخة  التحيتا  بخط  احلوثيون 

مدنيا بينهم �صتة قتلى و�صتة جرحى.

•• اأدي�س اأبابا-نريوبي-رويرتز

اأم�س  الإث��ي��وب��ي��ة  احلكومة  ب���داأت 
الأح���د م��ط��اردة ل��زع��م��اء اجلبهة 
ال�����ص��ع��ب��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر ت��ي��ج��راي يف 
البالد  �صمال  ال��واق��ع يف  الإق��ل��ي��م 
اأن القوات  اأبابا  اأدي�س  اإعالن  بعد 
الحت���ادي���ة ���ص��ي��ط��رت ع��ل��ى مقلي 
العمليات  واأن  الإق��ل��ي��م  عا�صمة 

الع�صكرية اكتملت.
ال���وزراء  رئي�س  حكومة  وحت���اول 
اأحمد الق�صاء على  اأبي  الإثيوبي 
لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  مت��رد 
تيجراي وهي حزب �صيا�صي قائم 
ع��ل��ى اأ���ص��ا���س ع��رق��ي ه��ي��م��ن على 
احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة م��ن 1991 

اإىل 2018.
الحتادية  ال��ق��وات  اإن  اأب���ي  وق���ال 
�صيطرت على مقلي خالل �صاعات 
م��ن ���ص��ن ه��ج��وم ه��ن��اك مم��ا هداأ 
الأجل  قتال طويل  م��ن  امل��خ��اوف 
ن�صف  يقطنها  ال��ت��ي  امل��دي��ن��ة  يف 

مليون ن�صمة.
وق��ال رئي�س ال��وزراء ال��ذي ي�صف 
ا���ص��ت��م��ر ثالثة  ال������ذي  ال�������ص���راع 
يتعلق  داخ��ل��ي  ���ص��اأن  ب��اأن��ه  اأ�صابيع 
ال��ق��ان��ون والنظام  ف��ر���س  ب��اإع��ادة 
الو�صاطة  ع��رو���س  رف�س  وال���ذي 

•• الفجر –خرية ال�شيباين

ق�����ال ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي اإن����ه 
اإذا  الأبي�س  البيت  ملغادرة  م�صتعد 
�صوت كبار الناخبني جلو بايدن. 
مع ا�صتمرار اعتقاده اأنه الفائز يف 

النتخابات.
مّر 19 يوًما بني الإعالن عن فوز 
جو بايدن يف النتخابات الرئا�صية 
الأمريكية يف ال�صابع من نوفمر، 
وت�������ص���ري���ح دون����ال����د ت����رام����ب اأن����ه 
�صيوافق على ترك من�صبه، �صرط 
م�����ص��ادق��ة ك���ب���ار ال��ن��اخ��ب��ني على 
 14 ال���دمي���ق���راط���ي يف  ان���ت���خ���اب 
دي�����ص��م��ر. ط��ب��ع��ا ���ص��اأف��ع��ل، اأج���اب 
اخلمي�س، ال�صحفيني بعد اأن قدم 

مبنا�صبة  امل�صلحة  للقوات  تهانيه 
عيد ال�صكر.

لكن هل هذا جديد حقا؟ اإنه اأمام 

بالعرتاف  ال��واق��ع، وملزم  الأم��ر 
مبا هو مطروح على الطاولة.

)التفا�صيل �س15(

م����ن �صحة  ال���ت���ح���ق���ق  وي�������ص���ع���ب 
ادعاءات الطرفني نظرا لنقطاع 
والإنرتنت  الهاتفية  الت�����ص��الت 
فر�س  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  باملنطقة 
الإقليم  دخول  على  م�صددة  قيود 

منذ اندلع القتال.
واأ�صدرت ال�صرطة اأوامر باإعتقال 
اجلي�س  �صباط  من  اآخرين   17
ب���ت���ه���م ارت�����ك�����اب ج�����رائ�����م خ���الل 
ال�صراع ت�صمل اخليانة واختال�س 
ال����ع����ام ب��ح�����ص��ب ق���ن���اة فانا  امل������ال 

التلفزيونية التابعة للدولة.
وكانت ال�صرطة قد اأ�صدرت اأوامر 
�صباط  كبار  من   117 باإعتقال 
اإىل  ان�صموا  اإنهم  تقول  اجلي�س 
اجلبهة ال�صعبية لتحرير تيجراي 

منذ بدء ال�صراع.
كانت  اإن  ال���وا����ص���ح  م���ن  ول��ي�����س 
ال�صرطة اعتقلت اأحدا من زعماء 
اجلبهة ال�صعبية لتحرير تيجراي 
كما ل ُيعرف مكانهم اأو خططهم 

للم�صتقبل.
وقالت وزارة اخلارجية الأمريكية 
على تويرت اإن اأنباء اأفادت بوقوع 
اأ�صمرة  مدينة  يف  انفجارات  �صتة 
يت�صح  مل  ولكن  اإريرتيا  عا�صمة 
بعد اإن كان لهذه النفجارات �صلة 

بال�صراع الدائر يف تيجراي.

الحتادية  ال�صرطة  اإن  ال��دول��ي��ة 
���ص��ت��ح��اول اإل����ق����اء ال��ق��ب�����س على 
جمرمي اجلبهة ال�صعبية لتحرير 

تيجراي وتقدميهم للمحاكمة.
ق���ائ���د اجلبهة  ق�����ال  ذل�����ك  وم�����ع 
تيجراي  ل���ت���ح���ري���ر  ال�������ص���ع���ب���ي���ة 
دب�����ر������ص�����ي�����ون ج���رام���ي���ك���ائ���ي���ل 
لرويرتز يف ر�صالة ن�صية اإن قوات 
اجل��ب��ه��ة ���ص��ت��وا���ص��ل ال��ق��ت��ال وهو 

اأث��ار خم��اوف من امتداد اأجل  ما 
ال�صراع.

كما  ُق��ت��ل��وا،  الآلف  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
ال�صودان  اإىل  األفا   44 قرابة  فر 
منذ ان��دلع القتال يف الرابع من 

نوفمر ت�صرين الثاين.
الذي  لأبي  اآخر  اختبار  وال�صراع 
عامني  ق��ب��ل  ال�صلطة  اإىل  و���ص��ل 
والذي يحاول جمع �صتات خليط 

التي  ال��ع��رق��ي��ة  م���ن اجل���م���اع���ات 
الإثيوبي  ال�����ص��ع��ب  م��ن��ه��ا  ي��ت��ك��ون 
مليون   115 ت��ع��داه  يبلغ  ال���ذي 

ن�صمة.
وهجمات  الالجئني  تدفق  وه��دد 
ال�صعبية  اجل�����ب�����ه�����ة  ����ص���ن���ت���ه���ا 
اإريرتيا  ع��ل��ى  ت��ي��ج��راي  لتحرير 
القرن  منطقة  ا�صتقرار  املجاورة 

الأفريقي.
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حممد بن ر��شد: �أي�من� �لوطنية هي �أي�م عز وفخر وهي �أي�م ت�أمل وتفكر 
يف ت�ريخن� وم�شتقبلن� وجتديد للطموح و�لعزمية يف دولة �لإم�ر�ت

�أخب�ر �لإم�ر�ت

ف�شيحة مط�ر �لدوحة.. �ش�هد 
يروي تف��شيل جديدة لالعتد�ء�ت

عربي ودويل

�لإم�ر�تي عمري يو�شف يدخل مو�شوعة 
جيني�ص مرتني من بو�بة »�لفر�ش�ن«

�لفجر �لري��شي

حممد بن ر��صد: عطاء �صهد�ئنا ينبوع خري ل ين�صب وم�صكاة ل ينطفئ نورها
حممد بن ز�يد: �صهد�ء �لوطن رموز خالدة تزين تاريخنا باملجد و�لعزة

�صاحب  اأك������د  امل��ن��ا���ص��ب��ة  وب����ه����ذه 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و 
"حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
من  ال����ث����الث����ني  ي������وم  اأن  اهلل" 
لإعالء  وطنية  منا�صبة  نوفمر 
قيم الت�صحية والفداء، وهو يوم 

فخر و زهو و عزة و �صموخ.
وقال �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
"جملة درع  يف كلمة وجهها عر 
ال�صهيد  ي��وم  مبنا�صبة  الوطن" 
اأو�صمة  �صهدائنا  دم��اء  "�صتظل   :
فخر تزدان بها �صدورنا و�صدور 
اأب���ن���ائ���ن���ا واأح�����ف�����ادن�����ا، وم����ن����ارات 
ال��ط��ري��ق ون��ح��ن ن�صارك  ت�����ص��يء 
املقبلة  �صنة  اخلم�صني  �صنع  يف 
الحتادية،  دول��ت��ن��ا  م�����ص��رية  م���ن 
اأمانة  وذووه���م  اأبناوؤهم  و�صيظل 
الوطن  ي��ت��ع��ه��ده��م  اأع��ن��اق��ن��ا،  يف 
وتتولهم  واحل������ب،  ب��ال��ت��ق��دي��ر 

الدولة بالعناية والرعاية.
على  ال�صهادة،  اأن  �صموه  واأ���ص��اف 

ك��ان��ت و�صتظل هي  م��ر الأزم�����ان، 
الت�صحية،  وق��م��ة  الإق����دام،  ذروة 
واأرق������ى م���ن���ازل ال�����ص��رف، واأرف����ع 
درج���������ات ال���ت���ع���ب���ري ع�����ن ال������ولء 

و�صنظل،  ل���ل���وط���ن،  الن���ت���م���اء  و 
بالتقدير  ن��ت��ذك��ر  وق���ي���ادة،  �صعبا 
وال��ع��رف��ان اأب��ن��اءن��ا ال��ذي��ن جادوا 
ميادين  يف  وال����دم����اء،  ب�������الأرواح 

الفداء  و�صاحات  وال��واج��ب  احل��ق 
دفاعا عن دول��ة الحت��اد، و�صونا 
لإجنازاتها،  وحماية  ل�صيادتها، 
عالية  الإم���������ارات  راي�����ة  ول��ت��ظ��ل 

والعزة  ل��ل��ق��وة  ورم������زا  خ���ف���اق���ة، 
واملنعة.

م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ص��اح��ب ال�صمو 
ال�������ص���ي���خ حم���م���د ب����ن را�����ص����د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 
تن�صى  ل��ن  وطننا  ذاك���رة  اهلل" اإن 
التي  امل��ن��اق��ب  و  ال�����ص��ه��داء  اأ����ص���ر 
اأبناءهم  يو�صدون  وهم  ج�صدوها 

ثرى الوطن.
واأكد �صموه - يف كلمة وجهها عر 
مبنا�صبة  الوطن"  "درع  جم��ل��ة 
ال�صهداء  ذوي  اأن  ال�صهيد  ي���وم 
اأظهروا جدارة الأ�صرة الإماراتية 
القيم  ع��ل��ى  اأب��ن��ائ��ه��ا  ت��ن�����ص��ئ��ة  يف 
الأخالق والثوابت  العليا ومكارم 
عمق  يف  امل��ث��ل  و���ص��رب��وا  الوطنية 
الإميان وال�صر ورباطة اجلاأ�س 

والوطنية ال�صادقة.
اأك���د ���ص��اح��ب ال�صمو  م��ن ج��ان��ب��ه 
اآل نهيان  زاي��د  ال�صيخ حممد بن 

القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
يوم  اأن  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
غالية  وط��ن��ي��ة  منا�صبة  ال�صهيد 
والعزة  ال��ف��خ��ر  نفو�صنا  يف  ت��ع��زز 
الإمارات  دول��ة  اأبناء  من  ب�صفوة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة الأوف���ي���اء، من 
الذين  وامل���دن���ي���ني،  ال��ع�����ص��ك��ري��ني 
والوطن  اهلل  عاهدوا  ما  �صدقوا 

احلياة،  ف����وق  وت�������ص���ام���وا  ع��ل��ي��ه، 
و���ص��ط��روا ب��دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة، يف 
ميادين ال�صجاعة وال�صرف داخل 
مالحم  اأعظم  وخ��ارج��ه،  الوطن 
ال��ت��ي �صجلها  ال��ب��ط��ول��ة وال���ف���داء 
اأن�صع  ن��ور يف  التاريخ مب��داد من 

�صفحاته .
)التفا�صيل �س2(

ع�صر�ت �لقتلى يف هجومني 
�نتحاريني باأفغان�صتان

•• كابول-وكاالت

ا�صتهدفا  منف�صلني  انتحاريني  تفجريين  يف  الأق��ل  على  �صخ�صا   34 قتل 
قاعدة ع�صكرية ورئي�صا اإقليميا يف اأفغان�صتان، ح�صبما اأكدت م�صادر ر�صمية. 
ففي ولية غزنة �صرقي البالد، قال م�صوؤولون اإن 31 جنديا قتلوا واأ�صيب 
24 اآخرون، عندما قاد مهاجم عربة ع�صكرية مليئة باملتفجرات اإىل قاعدة 

كوماندوز للجي�س، قبل تفجريها هناك.
اأفغان�صتان على مدى  دم��وي��ة يف  الأك���ر  الهجوم  ه��ذا  امل�����ص��وؤول��ون  واع��ت��ر 

الأ�صهر الأخرية.
ويف جنوب اأفغان�صتان قال م�صوؤولون اإن انتحاريا ب�صيارة ملغومة ا�صتهدف 
قافلة رئي�س جمل�س اإقليمي يف زوبال، مما اأ�صفر عن مقتل 3 اأ�صخا�س على 

الأقل واإ�صابة 12 اآخرين من بينهم اأطفال.
لإ�صابات  فقط  وتعر�س  الأح���د،  هجوم  م��ن  ال��ولي��ة  جمل�س  رئي�س  وجن��ا 

طفيفة، فيما مل تعلن اأي جهة م�صوؤوليتها عن الهجومني.
القتلى  نقلها  اأث���ن���اء  ع�صكرية  اإ���ص��ع��اف  ���ص��ي��ارات  م�����ص��ّور  ت�صجيل  واأظ���ه���ر 
واجلرحى اإىل امل�صت�صفيات بينما مت ن�صر رافعات لرفع الأنقا�س من موقع 
الهجوم. واأف��ادت وزارة الدفاع عن مقتل ع�صرة من عنا�صر الأمن واإ�صابة 
�صبعة بجروح. ويعرف عن الوزارة باأنها ت�صدر عادة ح�صيلة اأقل من الواقع 

اأي جهة م�صوؤوليتها بعد  للقتلى واجلرحى يف �صفوف جنودها. ومل تعلن 
عن الهجوم.

وياأتي هجوم غزنة بعد يومني فقط على مقتل 14 �صخ�صا بتفجريين يف 
مدينة باميان التاريخية، ما اأنهى �صنوات من الهدوء عا�صتها البلدة املعزولة 

ال�صهرية باإرثها البوذي القدمي.
ويف تفجري انتحاري اآخر وقع ب�صيارة كذلك الأحد، ُقتل مدين واأ�صيب 20 
بجروح يف مدينة قلعت اجلنوبية يف ولية زابل، بح�صب ما اأفاد قائد �صرطة 
ا�صتهدف مركبة كانت  اإن الهجوم  الولية حكمت اهلل كو�صي. وقال كو�صي 

تقل رئي�س جمل�س ولية زابل عطا جان حق بيان الذي اأ�صيب بجروح.

مقاتلة رو�صية تعرت�س طائرة 
�لأ�صود �لبحر  فوق  �أمريكية 

•• مو�شكو-وكاالت

اأفاد مركز مراقبة الدفاع الوطني 
الرو�صي، اأن مقاتلة �صوخوي �صو 
ا�صتطالع  اعرتا�صت طائرة   27
الأمريكي  اجل���و  ل�����ص��الح  ت��اب��ع��ة 

فوق البحر الأ�صود.
وجاء يف بيان الرو�صي: اإن طائرة 
27 تابعة  مقاتلة من ط��راز �صو 
ل�����وح�����دات ال�����دف�����اع اجل��������وي يف 
اجلنوبية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
لتحديد  �صارعت  اخلدمة،  اأثناء 
الهدف اجلوي ومنعه من انتهاك 

حدود رو�صيا.
الرو�صية  ال��ط��ائ��رة  طاقم  وح��دد 
اأن���ه طائرة  ال��ه��دف اجل���وي على 
ا�صتطالع ا�صرتاتيجية من طراز 
اجلو  ل�صالح  التابعة   RC-135
الأمريكي، وقد كانت حتلق فوق 

البحر الأ�صود.

دفع قو�ت عر�قية �إىل ذي قار 
�لأمن و�صط مظاهر�ت ل�صبط 

•• بغددا-وكاالت

و�����ص����ل����ت ق��������وة م������ن ال�������ص���رط���ة 
الحت�����ادي�����ة، اأم���������س الأح��������د، اإىل 
العراق،  جنوبي  قار  ذي  حمافظة 
ال����وزراء،  رئي�س  اأوام����ر  على  ب��ن��اء 
خلفية  على  الكاظمي،  م�صطفى 
اأع���م���ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي ان��دل��ع��ت يف 
�صقوط  اإىل  واأدت  امل���ح���اف���ظ���ة، 

ع�صرات القتلى واجلرحى.
والقوة الأمنية موؤلفة من فوجني 
م���ن ق����وات ال�����ص��رط��ة الحت���ادي���ة، 
ومهمتها �صبط الأمن يف ذي قار.

وقتل 7 اأ�صخا�س واأ�صيب ما ل يقل 
اآخرين يف �صدامات بني   90 عن 
للحكومة  معار�صني  متظاهرين 
موؤيدين  واآخ�����ري�����ن  ال���ع���راق���ي���ة 
مقتدى  ال�����ص��دري،  التيار  لزعيم 
ال�صدر، مبدينة النا�صرية، مركز 

حمافظة ذي قار.

بايدن لن يفعل �سيًئا لنا:
من هونغ كونغ �إىل تايو�ن، خيبة �أمل �ملعجبني برت�مب

•• الفجر -�شالومي غرووارد –ترجمة خرية ال�شيباين

العامل  ت��اب��ع  ���ص��ام،  ال��ع��م  مب�صتقبل  م�صى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���ر  معنّيون 
وقد حتدت  نوفمر.  الثالث من  الأمريكية يف  النتخابات  بجدية  كله 
القارات  القائمة بني  والعالقات  القواعد  ترامب معظم  دونالد  رئا�صة 
ال�صبع، ول �صك اأن �صرق اآ�صيا هي واحدة من اأوىل املناطق املتاأثرة بهذه 

ال�صطرابات.                )التفا�صيل �س17(

بايدن يثري قلق بلدان ا�صيوية

جندي يحمل »اآر بي جي« يف حميط القاعدة الع�صكرية يف غزنة )ا ف ب(
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اأخبـار الإمـارات

رئي�س �لدولة: �صتظل دماء �صهد�ئنا �أو�صمة فخر تزد�ن بها �صدورنا و �صدور �أبنائنا و �أحفادنا و منار�ت ت�صيء لنا �لطريق
�صيظل �أبناء �صهد�ئنا وذووهم �أمانة يف �أعناقنا، يتعهدهم �لوطن بالتقدير و�حلب، وتتولهم �لدولة بالعناية و�لرعاية

حممد بن ر��صد : عطاء �صهد�ئنا ينبوع خري ل ين�صب و م�صكاة ل ينطفئ نورها .. و ذ�كرة وطننا لن تن�صى �أ�صرهم
 ذ�كرة وطننا لن تن�صى �أ�صر �ل�صهد�ء و�ملناقب �لتي ج�صدوها وهم يو�صدون �أبناءهم ثرى �لوطن 

حممد بن ز�يد: �صهد�ء �لوطن رموز خالدة تزين تاريخنا باملجد و�لعزة
 نحيي ذكرى �صهد�ئنا �لعطرة، ونقف �إجالًل �أمام ت�صحياتهم �لتي ل ت�صاهيها �أي ت�صحيات

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صاحب  اأكد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
"حفظه اهلل" اأن يوم الثالثني من 
لإعالء  وطنية  منا�صبة  نوفمر 
يوم  وهو  والفداء،  الت�صحية  قيم 

فخر و زهو و عزة و �صموخ.
رئي�س  ال�������ص���م���و  ����ص���اح���ب  وق�������ال 
ك���ل���م���ة وج���ه���ه���ا عر  ال�����دول�����ة يف 
"جملة درع الوطن" مبنا�صبة يوم 
�صهدائنا  دم��اء  "�صتظل   : ال�صهيد 
�صدورنا  بها  ت���زدان  فخر  اأو���ص��م��ة 

واملنعة.
اأو�صمة  ���ص��ه��دائ��ن��ا  دم�����اء  ���ص��ت��ظ��ل 
و�صدور  �صدورنا  بها  ت��زدان  فخر 
ت�صيء  ومنارات  واأحفادنا،  اأبنائنا 
ن���������ص����ارك يف  ن����ح����ن  ال����ط����ري����ق و 
من  املقبلة  �صنة  اخلم�صني  �صنع 
و�صيظل  الحتادية  دولتنا  م�صرية 
اأبناوؤهم وذووهم اأمانة يف اأعناقنا، 
بالتقدير  ال�����وط�����ن  ي���ت���ع���ه���ده���م 
واحلب، وتتولهم الدولة بالعناية 

والرعاية.
اأب��ن��ائ��ي وب��ن��ات��ي، اأدع���وك���م يف هذا 
تقديرا  ال��ت��ح��ي��ة،  رف���ع  اإىل  ال��ي��وم 

وقيادة،  �صعبا  و���ص��ن��ظ��ل،  ل��ل��وط��ن، 
اأبناءنا  والعرفان  بالتقدير  نتذكر 
الذين جادوا بالأرواح والدماء، يف 
و�صاحات  وال��واج��ب  احل��ق  ميادين 
ال��ف��داء دف��اع��ا ع��ن دول���ة الحتاد، 
وحماية  ل�������ص���ي���ادت���ه���ا،  و�����ص����ون����ا 
الإمارات  راية  ولتظل  لإجنازاتها، 
عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة 

واملنعة.
و فيما يلي ن�س الكلمة : " اإن يوم 
الثالثني من نوفمر هو منا�صبة 
الت�صحية  ق��ي��م  لإع�����الء  وط��ن��ي��ة 
وال����ف����داء، وه����و ي����وم ف��خ��ر وزه���و 

و�صدور اأبنائنا واأحفادنا، ومنارات 
يف  ن�صارك  ونحن  الطريق  ت�صيء 
من  املقبلة  �صنة  اخلم�صني  �صنع 
م�صرية دولتنا الحتادية، و�صيظل 
اأبناوؤهم وذووهم اأمانة يف اأعناقنا، 
بالتقدير  ال�����وط�����ن  ي���ت���ع���ه���ده���م 
واحلب، وتتولهم الدولة بالعناية 

والرعاية.
واأ�صاف �صموه اأن ال�صهادة، على مر 
ذروة  هي  و�صتظل  كانت  الأزم���ان، 
واأرقى  الت�صحية،  وقمة  الإق���دام، 
م���ن���ازل ال�������ص���رف، واأرف������ع درج����ات 
النتماء  و  ال�����ولء  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري 

و�صكرا جلنود و�صباط وقادة قواتنا 
منت�صبي  ج��م��ي��ع  واإىل  امل�����ص��ل��ح��ة، 
اأج��ه��زت��ن��ا الأم��ن��ي��ة، امل��راب��ط��ني يف 
تراب  ع��ن  دف��اع��ا  ال�صرف  ميادين 
واإنفاذا  ل��راي��ت��ه،  واإع����الء  ال��وط��ن، 
لتعهداته، وحتية اإىل اأبناء الوطن 
وبناته، ل�صيما العاملني منهم يف 
الواجب  وميادين  العطاء  �صاحات 
وال�صحية  والإن�����ص��ان��ي��ة  الأم��ن��ي��ة 

داخل الدولة وخارجها.
اأمنها  واأدام  دول��ت��ن��ا  اهلل  ح��ف��ظ 
واأمانها، وتغمد برحمته ومغفرته 

اأرواح �صهدائنا".

وعزة و�صموخ، فال�صهادة، على مر 
ذروة  هي  و�صتظل  كانت  الأزم���ان، 
واأرقى  الت�صحية،  وقمة  الإق���دام، 
م���ن���ازل ال�������ص���رف، واأرف������ع درج����ات 
والنتماء  ال������ولء  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري 
وقيادة،  �صعبا  و���ص��ن��ظ��ل،  ل��ل��وط��ن، 
اأبناءنا  والعرفان  بالتقدير  نتذكر 
الذين جادوا بالأرواح والدماء، يف 
و�صاحات  وال��واج��ب  احل��ق  ميادين 
دول��ة الحتاد،  دفاعا عن  ال��ف��داء؛ 
وحماية  ل�������ص���ي���ادت���ه���ا،  و�����ص����ون����ا 
الإمارات  راية  ولتظل  لإجنازاتها، 
عالية خفاقة، ورمزا للقوة والعزة 

واأ�صغالنا واهتماماتنا.. لكن ذاكرة 
وطننا خ�صبة ل تن�صى النجباء من 
اأبنائه.. �صيظل �صهداوؤنا حا�صرين 
كلما  علينا  يطلون  �صمائرنا..  يف 
وعند  خ��ف��اق��ة،  راي��ات��ن��ا  اإىل  ننظر 
كل عزف للن�صيد الوطني، ومع كل 

احتفال باإجناز جديد.
الكرامة  واح����ة  يف  و���ص��ن��ت��ذك��ره��م 
رمزنا  و�صريح  م�صجد  ج��وار  اإىل 
بن  زاي���د  ال�صيخ  احت��ادن��ا  موؤ�ص�س 
�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.. 
وامليادين  وال��ن�����ص��ب  امل�����ص��اج��د  ويف 
ت�صرفت  التي  وامل��دار���س  وال�صوارع 

بالنت�صاب اإليهم يف كل مدننا.
اأ�صر  ت��ن�����ص��ى  ل���ن  وذاك�������رة وط��ن��ن��ا 

ج�صدوها  التي  واملناقب  ال�صهداء 
اأب����ن����اءه����م ثرى  وه�����م ي����و�����ص����دون 
ال�صهداء  ذوو  اأظهر  لقد  الوطن.. 
جدارة الأ�صرة الإماراتية يف تن�صئة 
ومكارم  العليا  القيم  على  اأبنائها 
الوطنية..  وال���ث���واب���ت  الخ������الق 
و����ص���رب���وا امل��ث��ل يف ع��م��ق الإمي����ان 
وال�صر ورباطة اجلاأ�س والوطنية 

ال�صادقة.
تقبل اهلل �صهداءنا يف اأعلى عليني 
م��ع الأب�����رار وال�����ص��دي��ق��ني وح�صن 
ال�صفاء  وك���ت���ب  رف���ي���ق���ا..  اأول����ئ����ك 
ال��ع��اج��ل جل��رح��ان��ا.. وج���ازى اأ�صر 
ال�صهداء على ما قدموا، وعو�صهم 

خريا عما فقدوا " .

الدور  يج�صدن  ال��الت��ي  ال�����ص��ه��داء 
التاريخي املتميز للمراأة الإماراتية 
القوية وال�صجاعة وم�صتودع القيم 

الأ�صيلة ل�صعبنا الويف .
البوا�صل  ال�����ص��ه��داء  ���ص��ح��ى  ل��ق��د 
باأرواحهم دفاعاً عن احلق والعدل 
الإمارات  دول��ة  و�صتظل  وال�صالم، 
العربية املتحدة على الدوام، رمزاً 
وال�صالم  التنمية  اأج��ل  من  للعمل 
وعن�صر  وال�����ع�����امل،  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
ب�صيا�صاتها  اإق���ل���ي���م���ي،  ا����ص���ت���ق���رار 
امل��ت��زن��ة، وم��واق��ف��ه��ا ال��ث��اب��ت��ة التي 

اأف�صل  غ��د  الأم���ل يف  اأب����واب  تفتح 
لكل �صعوب املنطقة والعامل، حتت 
قيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

اهلل". "حفظه 
رح����م اهلل ���ص��ه��داءن��ا وج��ع��ل��ه��م يف 
جنات  يف  ن��زل��ه��م  واأك�������رم  ع��ل��ي��ني 
ال��ن��ع��ي��م، وح��ف��ظ دول����ة الإم������ارات 
و�صعبها من كل �صر ومكروه، واأدام 
وال�صتقرار  الأم�����ن  ن��ع��م��ة  ع��ل��ي��ن��ا 
ورحمة  عليكم  وال�صالم  والوحدة. 

اهلل وبركاته.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صيخ حممد  ال�صمو  قال �صاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ذاكرة  اهلل" اإن  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
ال�صهداء  اأ���ص��ر  تن�صى  ل��ن  وط��ن��ن��ا 
ال���ت���ي ج�����ص��دوه��ا وهم  امل���ن���اق���ب  و 

يو�صدون اأبناءهم ثرى الوطن.
واأكد �صموه - يف كلمة وجهها عر 
جملة "درع الوطن" مبنا�صبة يوم 
اأظهروا  ال�صهداء  ذوي  اأن  ال�صهيد 
جدارة الأ�صرة الإماراتية يف تن�صئة 
ومكارم  العليا  القيم  على  اأبنائها 
الوطنية  وال����ث����واب����ت  الأخ���������الق 
و����ص���رب���وا امل��ث��ل يف ع��م��ق الإمي����ان 
وال�صر ورباطة اجلاأ�س والوطنية 
ال�������ص���ادق���ة. واأ�����ص����اف ���ص��م��وه : " 
ال�صكر  و  ب��احل��م��د  م��ع��ك��م  اأت���وج���ه 
ت��ع��اىل الذي  ���ص��ب��ح��ان��ه و  ل��ل��م��وىل 
اأن��ع��م ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ب��رج��ال ون�صاء 
���ص��دق��وا م���ا ع���اه���دوا اهلل ع��ل��ي��ه و 
مكننا من الحتفاء باأبنائنا الذين 
و  قاتلوا  و  تقدموا  و  ال��ن��داء  لبوا 
اأ���ص��ت�����ص��ه��دوا ن�����ص��رة ل��ل��ح��ق وف���داء 
وكرامته  وع���زت���ه  وط��ن��ن��ا  حل��ري��ة 

و�صيادته وا�صتقالله".
وقال �صموه : " اليوم يف اجتماعنا 
�صهدائنا  ل��ت��ك��رمي  و���ص��ع��ب��ا،  ق��ي��ادة 

تكاتفا  جمتمعنا  وازداد  و�صالبة، 
كل  يف  الأداء  وحت�����ص��ن  وع����ط����اء، 

مواقع العمل الوطني.
و ق��د راأي���ت ه��ذه ال���روح ت�صري يف 
امل�صوؤولة عن مواجهة  العمل  فرق 
ج��ائ��ح��ة ف���ريو����س ك����ورون����ا، فكان 
اأداوؤهم متميزا يف احتواء اجلائحة 
وخ�صائرها  انت�صارها  م��ن  واحل���د 
وتداعياتها القت�صادية والنف�صية، 
وحققوا تفوقا عامليا يف فحو�صاتها 
وت��ت��ب��ع اإ����ص���اب���ات���ه���ا وال���ب���ح���ث عن 

اأم�صال الوقاية منها وعالجها.
اأبناء وبنات وطني..

ي��وم وطني  ال�صهيد ه��و  ي��وم  ن��ع��م، 
ل�صباط  بالن�صبة  وه���و  ب��ام��ت��ي��از. 
وج�����ن�����ود ق����وات����ن����ا امل�������ص���ل���ح���ة ي���وم 
ال��ع��م��ر.. فهم زمالء  ممتد ط��وال 
ال�صالح،  يف  ورف��اق��ه��م  ال�����ص��ه��داء، 

ولي�س مثل رفقة ال�صالح رفقة.
ي���ع���ي�������س رف�������اق ال���������ص����الح م���ع���ا يف 
مع�صكراتهم اأكر مما يعي�صون مع 
وينامون  معا،  ي��ت��درب��ون  ذوي��ه��م.. 
يف  وينتظمون  م��ع��ا،  وي�صتيقظون 
معا،  امل�صاء  ونوبة  ال�صباح  طابور 
وينتقلون اإىل �صاحات الوغى معا، 
الأخطار  وي���واج���ه���ون  وي��ق��ات��ل��ون 
معا،  الثغور  على  ويرابطون  معا، 
ومنهم  بع�صا،  بع�صهم  وي��ح��م��ون 
اأ�صعف جريحا،  اأو  من نقل �صهيدا 

ذكراهم،  واإحياء  �صهدائنا  لتكرمي 
يتعمق يف يقيننا اأكر، اأن ماآثرهم 
ل تعرف خط نهاية، واأن عطاءهم 
ل  وم�صكاة  ين�صب،  ل  خري  ينبوع 
يف  حا�صرون  فهم  ن��وره��ا،  ينطفئ 
ك��ل اإجن����از، و���ص��رك��اء يف ك��ل جناح، 
�صمري  يف  م��ط��ب��وع��ة  وب�����ص��م��ت��ه��م 
على  حتفز  ومواطنة،  مواطن  كل 
خدمة  يف  وال���ت���ف���اين  الإخ����ال�����س 

وطننا و�صعبنا.
اأن���ه���م يعطون  ���ص��ه��دائ��ن��ا  وح�����ص��ب 
قلوب  يف  اأك������ر  م�����ص��اح��ة  وط���ن���ن���ا 
اأب���ن���ائ���ه، واأن���ه���م ي���وؤك���دون جمددا 
معينة  جغرافيا  لي�س  ال��وط��ن  اأن 
ذلك،  قبل  اإمن���ا  فح�صب،  احل���دود 
حياة كاملة وقيم ومبادئ وح�صارة 
كابر،  من  كابرا  الأج��ي��ال  راكمتها 
اإليه  ون�صيف  عليه  نحافظ  واأرث 
كما حافظ عليه اأ�صالفنا واأ�صافوا 

اإليه.
و اليوم يظهر ال�صهداء من جديد 
وعمق  بيتنا،  وح��دة  جتليات  اأبهى 
ان��ت��م��اء اإن�����ص��ان��ن��ا ل��وط��ن��ه وولئ����ه 
ل��ق��ي��ادت��ه وال��ت��ف��اف��ه ح����ول روؤاه�����ا 
جاء  فقد  وق��رارات��ه��ا..  وخططها 
اأرج��اء وطننا،  �صهداوؤنا من جميع 
بوتقة  امل�صلحة،  قواتنا  وتكونوا يف 
وم�صنع  ال����وط����ن����ي،  الن�������ص���ه���ار 
العليا،  القيم  ومدر�صة  الرجولة، 

يقيننا  يتعمق يف  ذك��راه��م  واإح��ي��اء 
اأك���ر، اأن م��اآث��ره��م ل ت��ع��رف خط 
نهاية، واأن عطاءهم ينبوع خري ل 
ين�صب، وم�صكاة ل ينطفئ نورها، 
ف���ه���م ح����ا�����ص����رون يف ك����ل اإجن�������از، 
ك��ل جن���اح، وب�صمتهم  و���ص��رك��اء يف 
ك���ل مواطن  ���ص��م��ري  م��ط��ب��وع��ة يف 
الإخال�س  على  حتفز  وم��واط��ن��ة، 
والتفاين يف خدمة وطننا و�صعبنا.

وفيما يلي ن�س كلمة �صموه..
.. الرحيم  الرحمن  اهلل  " ب�صم 

اأبناء وبنات وطني الكرام..
ال���������ص����الم ع���ل���ي���ك���م ورح������م������ة اهلل 

وبركاته..
اأحييكم يف هذا اليوم املبارك بركة 
ال�صهداء، العامر بنفحات الإميان، 
الوطنية  مب�������ص���اع���ر  وال���ف���ي���ا����س 
ال�صافية، والغني باملعاين ال�صامية 
للوفاء والعطاء والولء والنتماء.
وال�صكر  ب��احل��م��د  م��ع��ك��م  واأت���وج���ه 
للموىل �صبحانه وتعاىل الذي اأنعم 
على وطننا برجال ون�صاء �صدقوا 
ومكننا  ع��ل��ي��ه  اهلل  ع�����اه�����دوا  م����ا 
الذين  ب���اأب���ن���ائ���ن���ا  الح���ت���ف���اء  م����ن 
وقاتلوا  وت���ق���دم���وا  ال����ن����داء  ل���ب���وا 
وفداء  للحق  ن�صرة  واأ�صت�صهدوا 
وكرامته  وع���زت���ه  وط��ن��ن��ا  حل��ري��ة 

و�صيادته وا�صتقالله.
و�صعبا،  ق��ي��ادة  اجتماعنا  يف  ال��ي��وم 

احل�صنيني،  اإح���دى  يطلب  وكلهم 
الن�صر اأو ال�صهادة.

بالتحية  اأت��وج��ه  جميعا  با�صمكم 
قواتنا  من�صوبي  كل  اإىل  والتقدير 
خدم  م��ن  وك��ل  البوا�صل،  امل�صلحة 
انتظم  ومن  الع�صكري،  ال�صلك  يف 
على  واأهنئهم  املدنية  اخل��دم��ة  يف 
ر�صعه  ال���ذي  وال��ع��ز  الفخر  و���ص��ام 
ال�����ص��ه��داء ع��ل��ى ����ص���دوره���م وعلى 

هامة وطننا ومواطنينا.
حملوا  مل�����ن  واج�����ب�����ة  ال���ت���ح���ي���ة  و 
وتطويره  جي�صنا  ب��ن��اء  م�صوؤولية 
ال�صيخ  املوؤ�ص�س  الوالد  وحتديثه.. 
زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اأخ��ي �صاحب  ث��راه، ووارث جم��ده 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
للقوات امل�صلحة و ويل عهده اأخي 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
زايد اآل نهيان نائب القائد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة ال����ذي ق����اد من 
اأربعني  و  نيف  م���دار  على  امل��ي��دان 
كوادرنا  و  ق��ي��ادت��ن��ا  ت��ك��وي��ن  ع��ام��ا 
وجتهيز  ال���وط���ن���ي���ة،  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
الأ�صلحة  واأن�صب  ب��اأح��دث  جي�صنا 

ونظم الت�صليح.
اأبناء وبنات وطني..

هذا اليوم �صيم�صي، وغدا يحل يوم 
اأعمالنا  اإىل  فيه  نن�صرف  ج��دي��د 

وح�صن وطننا املنيع، ودرعه املتني، 
فكانوا اأبناءها الررة الذين اأوفوا 
بالعهد، وقاتلوا حتت راية الإمارات 
عزيزة  لتظل  باأرواحهم  وافتدوها 

عالية خفاقة.
�صهداوؤنا  ي���زي���د  ذك�����راه�����م،  ويف 
توهجا  الإم��������ارات��������ي  من����وذج����ن����ا 
على  اإ�صافية  �صهادة  فهم  وب��ه��اء.. 
الكمال  وتوخيه  وج��دارت��ه  جناحه 
اإجنازاتنا  اأن  فكما  يف كل جم��ال.. 
وم�صجلة  م�����ص��ه��ودة  ال���ع���م���ران  يف 
للتنمية  ال���دول���ي���ة  امل���وؤ����ص���رات  يف 
يف  اإجن��ازات��ن��ا  ك��ذل��ك  والتناف�صية، 

بناء الن�صان.
وه����ا ه���م اأب���ن���اء وب���ن���ات الإم������ارات 
املجالني  يف  وي��ت��ف��وق��ون  ي��ب��دع��ون 
ويواكبون  وال���ع�������ص���ك���ري،  امل�����دين 
وي�صاركون  وم�صتجداته  الع�صر 
ف����ي����ه����ا، وي���������رت���������ادون ال���ف�������ص���اء 
املفاعالت  وي���دي���رون  و���ص��ن��اع��ات��ه، 
ال����ن����ووي����ة، وي�����ص��ت��وع��ب��ون اأح�����دث 
الأ�����ص����ل����ح����ة واأك�������ره�������ا ت���ق���دم���ا، 
دعا  واإذا  ���ص��ن��اع��ات��ه��ا..  وي��ن�����ص��ئ��ون 
ويتقدمون  ال��ن��داء  يلبون  ال��داع��ي 

حاملني اأرواحهم على اأكفهم.
اأنهم  �صهدائنا  م��اآث��ر  اأع��ظ��م  م��ن  و 
نفو�س  يف  الوطنية  ال���روح  ع���ززوا 
اأب����ن����اء وب���ن���ات الإم����������ارات، ف�����ازداد 
متا�صكا  الج���ت���م���اع���ي  ن�����ص��ي��ج��ن��ا 

•• اأبوظبي- وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
للقوات امل�صلحة اأن "يوم ال�صهيد" 
م��ن��ا���ص��ب��ة وط��ن��ي��ة غ��ال��ي��ة ت��ع��زز يف 
ب�صفوة  وال���ع���زة  ال��ف��خ��ر  ن��ف��و���ص��ن��ا 
م��ن اأب��ن��اء دول��ة الإم����ارات العربية 
الع�صكريني  من  الأوفياء،  املتحدة 
وامل����دن����ي����ني، ال����ذي����ن ����ص���دق���وا ما 
عليه،  وال������وط������ن  اهلل  ع������اه������دوا 
و�صطروا  احل��ي��اة،  ف���وق  وت�����ص��ام��وا 
ميادين  يف  ال����زك����ي����ة،  ب���دم���ائ���ه���م 
الوطن  داخ��ل  وال�صرف  ال�صجاعة 
البطولة  مالحم  اأعظم  وخارجه، 
التاريخ  ���ص��ج��ل��ه��ا  ال���ت���ي  وال����ف����داء 
مبداد من نور يف اأن�صع �صفحاته.

وقال �صموه يف كلمة مبنا�صبة "يوم 
ال�صهيد" يف هذا اليوم امل�صهود من 
بالدللت  واملفعم  الإم����ارات،  اأي��ام 
تتوحد  الكبرية،  واملعاين  العميقة 
و�صغاراً،  كباراً  املواطنني،  م�صاعر 
تت�صابك  مثلما  قلوبهم،  وت��اأت��ل��ف 
العمل  م���ي���ادي���ن  يف  ����ص���واع���ده���م 
الإم���ارات  اأج��ل رفعة  م��ن  الوطني 
نرتحم   .. وري����ادت����ه����ا  وت���ق���دم���ه���ا 

وتاأخذ مكانها املتميز بني الأمم .. 
واملجتمعات التي تقدم الت�صحيات 
دف������اع������اً ع�����ن ق���ي���م���ه���ا وم���ب���ادئ���ه���ا 
هي  العليا،  وم�صاحلها  وكرامتها 
اإىل  وتتوجه  حا�صرها  تبني  التي 
م�صتقبلها بثقة واطمئنان، وحتفظ 
م�صاحلها الوطنية العليا يف عامل 

ميوج باملخاطر والتهديدات.
باأج�صادهم  ال�����ص��ه��داء  رح���ل  ل��ق��د 
ومعاين  ق��ي��م  اإىل  حت��ول��وا  لكنهم 
ونحن   .. اأب������داً  مت����وت  ل  خ���ال���دة 
ن�����ص��ت��ع��د ل���دخ���ول اخل��م�����ص��ني �صنة 
امل��ق��ب��ل��ة م���ن ع��م��ر وط��ن��ن��ا الغايل، 
ن�صتح�صر هذه القيم واملعاين التي 
يج�صدها ال�صهداء .. ن�صتلهم منها 
العزم والقوة للتغلب على امل�صاعب 
والتحديات، ون�صتمد الزاد لرحلتنا 
نحو حتقيق طموحاتنا وتطلعاتنا 

يف خمتلف املجالت.
بال�صهداء  احلقيقي  الح��ت��ف��اء  اإن 
والوفاء لأرواحهم، يكون بالتفاين 
ال��ت��ي �صحوا  يف خ��دم��ة الإم������ارات 
والعمل  ع��ن��ه��ا،  دف���اع���اً  ب���اأرواح���ه���م 
املخل�س من اأجل رفع رايتها عالية 

خفاقة يف كل امليادين.
يف ه������ذا ال�����ي�����وم امل����ج����ي����د، اأوج������ه 
قواتنا  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ال��ت��ح��ي��ة 

وت�صحياتهم  ال��ع��ط��رة  ال�����ص��ه��داء 
العظيمة، يف هذه الذكرى املباركة، 
باإذن  �صتبقى،  الإم����ارات  اأن  ن��وؤك��د 
قوية  ال��������دوام  ع���ل���ى  ت����ع����اىل،  اهلل 
�صاخمة، ت�صق طريقها نحو التقدم 
ووحدتهم  اأبنائها  بحب  وال��ري��ادة، 
ووفائهم والتفافهم حول قيادتهم، 
وا�����ص����ت����ع����داده����م ل�����ب�����ذل ال����غ����ايل 

والنفي�س يف �صبيل الدفاع عنها.
يف ه����ذا ال���ي���وم امل�����ص��ه��ود م���ن اأي����ام 
الإم������������ارات، وامل���ف���ع���م ب����ال����دللت 
ال���ع���م���ي���ق���ة وامل������ع������اين ال����ك����ب����رية، 
كباراً  امل��واط��ن��ني،  م�صاعر  تتوحد 
مثلما  قلوبهم،  وت��اأت��ل��ف  و���ص��غ��اراً، 
ميادين  يف  ���ص��واع��ده��م  ت��ت�����ص��اب��ك 
ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي م���ن اأج�����ل رفعة 
الإم������ارات وت��ق��دم��ه��ا وري��ادت��ه��ا .. 
البوا�صل،  �صهدائنا  ع��ل��ى  ن��رتح��م 
ون��ح��ي��ي ذك��راه��م ال��ع��ط��رة، ونقف 
ل  التي  ت�صحياتهم  اأم���ام  اإج���الًل 
ونعر  ت�����ص��ح��ي��ات،  اأي  ت�����ص��اه��ي��ه��ا 
والعرفان  وال�����ص��ك��ر  الم��ت��ن��ان  ع��ن 
ين�صى  لن  الوطن  اأن  ون��وؤك��د  لهم، 
اأب����داً م��ا ق��دم��وه ل��ه، ب��ل �صيظلون 
لأبنائه،  ح�صنة  ق��دوة  ال���دوام  على 
الدفاع  يف  �صعبنا  ل�صجاعة  ورم���زاً 
وجت�صيداً  ومقدراته،  �صيادته  عن 

ونحيي  ال��ب��وا���ص��ل،  �صهدائنا  ع��ل��ى 
ذك��راه��م ال��ع��ط��رة، ون��ق��ف اإج���الًل 
اأمام ت�صحياتهم التي ل ت�صاهيها 
اأي ت�صحيات، ونعر عن المتنان 

وال�صكر والعرفان لهم. 
و فيما يلي ن�س كلمة �صموه بهذه 
ال�صهيد" يف  "يوم  ياأتي   : املنا�صبة 
ن��وف��م��ر من  ال��ث��الث��ني م��ن �صهر 
الفخر  نفو�صنا  يف  ليعزز  ع��ام،  كل 
وال���ع���زة، ب�����ص��ف��وة م��ن اأب���ن���اء دولة 
الإمارات العربية املتحدة الأوفياء، 
الذين  واملدنيني،  الع�صكريني  من 
���ص��دق��وا م��ا ع��اه��دوا اهلل والوطن 
ع���ل���ي���ه، وت�������ص���ام���وا ف�����وق احل���ي���اة، 
و����ص���ط���روا ب��دم��ائ��ه��م ال���زك���ي���ة، يف 
داخل  وال�صرف  ال�صجاعة  ميادين 
مالحم  اأعظم   .. وخارجه  الوطن 
�صجلها  ال��ت��ي  وال���ف���داء  ال��ب��ط��ول��ة 
ال��ت��اري��خ مب���داد م��ن ن��ور يف اأن�صع 
�صهداوؤنا  ح��م��ل  ل��ق��د   .. �صفحاته 
الأب���رار دول��ة الإم���ارات يف قلوبهم 
وعقولهم، و�صحوا باملهج والأرواح 
وكرامة  و�صيادتها  عزتها  �صبيل  يف 
اأهلها، دون تردد اأو انتظار مقابل، 
واأعلى  اأ�صمى  عندهم  كانت  لأنها 
واأغلى من اأي �صيء اآخر، حتى من 
اأرواحهم . ونحن ن�صتح�صر �صرية 

ت�صكيالتها  بكل  البا�صلة،  امل�صلحة 
وقوتنا  عزتنا  عنوان   .. ووحداتها 
على  اأبناءها  ُت��َرِب��ي  التي  ومنعتنا، 
غالياً  ك�����ان  م��ه��م��ا  ����ص���يء  ك����ل  اأن 
نداء  اأم��ام  يت�صاءل  وثميناً  ومهماً 
احل�صني  احل�صن  ومتثل  الوطن، 
ل������الإم������ارات، واحل����ام����ي مل���ق���درات 
ومنجزاته  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه  ���ص��ع��ب��ه��ا 
لوحدتها  وال����رم����ز  احل�������ص���اري���ة، 
كما  اأبنائها،  وت�صامن  ومتا�صكها 
اإىل كافة موؤ�ص�صاتنا  التحية  اأوجه 
ت�صارك بكل  التي  الأمنية واملدنية 
منظومة  يف  واإخ����ال�����س،  ف��ع��ال��ي��ة 
التي  ال�صاملة  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية 
خمتلف  يف  الإم�����������ارات  ت��ع��ي�����ص��ه��ا 

املجالت.
واأح����ي����ي اأ����ص���ر ال�����ص��ه��داء ال�����ررة، 
واأ����ص���د ع��ل��ى اأي���دي���ه���م، واأوؤك�������د اأن 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
الدوام  على  تظل  و�صعباً،  حكومة 
وتهتم  ت���رع���اه���م  ج���ان���ب���ه���م،  اإىل 
اأبناوؤهم  قدمه  ملا  وف��اء  ب�صوؤونهم، 
ميحوها  ل  ك��ب��رية  ت�صحيات  م��ن 
الزمن، وتقديراً ملواقفهم الوطنية 
التي �صربوا بها اأروع املثل يف حب 
ال��وط��ن ورب��اط��ة اجل��اأ���س، واأخ�س 
اأمهات  املنا�صبة،  هذه  يف  بالتحية، 

ل��ق��ي��م��ه واأخ���الق���ه الأ���ص��ي��ل��ة التي 
ت�صرب بجذورها يف اأعماق تاريخه 
للمبادئ  وام�����ت�����داداً  وح�������ص���ارت���ه، 
اأ�ص�س  ووا���ص��ع  ملوؤ�ص�صه  ال�صامية 
رحمه  عليه  زاي��د،  ال�صيخ  نه�صته، 

اهلل ور�صوانه.
ذكرى  ي��زي��د  ال�����ص��ن��ني،  م����رور  اإن 
وح�صوراً،  تاألقاً  الأب���رار  �صهدائنا 
لأنهم رموز خالدة للوطنية، تزين 
وقناديل  وال��ع��زة،  باملجد  تاريخنا 
باأنبل  وم�صتقبلنا  حا�صرنا  ت�صيء 
عرفتها  التي  املعاين  واأج��ل  القيم 
الطاقات  وت���ف���ج���ر   .. ال��ب�����ص��ري��ة 
وال��ع��ط��اء من  ال��ب��ذل  للمزيد م��ن 
اأج���ل ال��وط��ن، وت��ذك��رن��ا دائ��م��اً اأن 
الكثري  م���ن���ا  ت�����ص��ت��ح��ق  الإم����������ارات 
لأن��ه��ا اأع��ط��ت ول ت��زال تعطي بال 
اأغلى واأعز  ح��دود، واأن الوطن هو 
اأجله  م��ن  الت�صحية  ي�صتحق  م��ا 
عنه  وال���دف���اع  والأرواح،  ب��ال��دم��اء 
يدانيه  ل  و���ص��رف  مقد�س  واج���ب 

اأي �صرف.
التي  وال��ف��داء  الت�صحية  قيم  اإن 
ميثلها �صهداوؤنا الأبرار، هي القيم 
القوية،  ال���دول  عليها  تبنى  ال��ت��ي 
يف ك��ل زم��ان وم��ك��ان، وال��ت��ي حتقق 
وتطورها  ت��ق��دم��ه��ا  خ��الل��ه��ا  م���ن 

وز�رة �لعدل تن�صئ حماكم متخ�ص�صة لنظر 
جر�ئم غ�صل �لأمو�ل بالق�صاء �لحتادي

•• اأبوظبي-وام:

 اأ�صدر معايل �صلطان بن �صعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارات وزارية باإن�صاء حماكم متخ�ص�صة 
ال�صارقة وعجمان واأم القيوين والفجرية،  لنظر جرائم غ�صل الأم��وال بالق�صاء الحتادي مبحاكم 

حيث اأن�صاأ بكل دور ق�صاء دوائر فردية وكلية وا�صتئنافية لنظر هذه اجلرائم.
وياأتي هذا القرار يف اإطار توجه الوزارة يف دعم الق�صاء املتخ�ص�س مبا ينعك�س بالإيجاب على جودة 
وات�صاق الحكام الق�صائية يف هذا املجال، ف�صاًل عن اأن اإن�صاء حماكم متخ�ص�صة لنظر جرائم غ�صل 

الأموال يعزز من جهود الدولة وفعاليتها يف مواجهة جرائم غ�صل الأموال.

مركز �لنقل �ملتكامل يعلن جمانية ر�صوم �ملو�قف ومو�عيد �لعمل خالل عطلتي يوم �ل�صهيد و�ليوم �لوطني
•• اأبوظبي-وام:

لدائرة  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي  ب��اإم��ارة  املتكامل  النقل  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
من  ب��دءا  ال�صطحية  املواقف  ر�صوم  جمانية  والنقل  البلديات 
ال�صاعة  حتى  دي�صمر  م��ن  الأول  امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  غ��دا  ي��وم 

ال�صبت املوافق 5 دي�صمر 2020 . يوم  �صباح  من   7:59
واأكد املركز �صرورة اللتزام بالقوانني اخلا�صة بتنظيم واإدارة 
الأماكن  الوقوف يف  الأوق��ات، وع��دم  العامة يف جميع  املواقف 
اإعاقة حركة املركبات والتوقف ب�صكل �صحيح  املمنوعة، وعدم 
يف الأماكن املخ�ص�صة للوقوف للحفاظ على ان�صيابية احلركة 

ح�صب  العامة  املواقف  ا�صتخدام  اأهمية  على  م�صددا  املرورية، 
لل�صكان من  املخ�ص�صة  الأم��اك��ن  ال��وق��وف يف  وع��دم  الأح��ق��ي��ة 

ال�صاعة 9:00 م�صاء حتى ال�صاعة 8:00 �صباحا.
بعد"  "عن  املتعاملني  اإ���ص��ع��اد  م��راك��ز  ع��م��ل  اأن  امل��رك��ز  واأع��ل��ن 
املوافق  الأح��د  يوم  ي�صتاأنف  اأن  الإج���ازة، على  �صيتوقف خالل 
حاليا  املتعاملني  اإ�صعاد  مراكز  وتقوم   .2020 دي�صمر   6
بخدمة اجلمهور عن بعد، حتت �صعار "خدماتنا من منزلك.. 
عن  امل��ع��ام��الت  ا�صتقبال  خ��الل  م��ن  بخدمتكم"،  ملتزمون 
 ،www.itc.gov.ae للمركز  الل��ك��رتوين  املوقع  طريق 
customer.care@itc.gov. الل��ك��رتوين  وال��ري��د 

بالإ�صافة   ،80088888 امل��ج��اين  الت�����ص��ال  وم��رك��ز   ae
"Darbi" للهواتف الذكية، وذلك يف ظل  اإىل تطبيق دربي 
�صحة  على  للحفاظ  املتخذة  الوقائية  والتدابري  الإج���راءات 

و�صالمة املجتمع.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��دم��ات وت��واق��ي��ت ع��م��ل احل���اف���الت العامة 
اأبوظبي ف�صتكون ح�صب اجلداول الزمنية  اإمارة  والعبارات يف 
املتبعة اأثناء اأيام العطل الر�صمية واأيام اجلمعة دون اأي تغيري. 
ولالطالع على اخلدمات ومواعيد عملها، يرجى زيارة املوقع 
مركز  مع  التوا�صل  اأو   www.itc.gov.ae الإل��ك��رتوين 

الت�صال على الرقم املجاين 80088888.



االثنني   30  نوفمبر   2020  م   -   العـدد   13101  
Monday   30  November   2020   -  Issue No   13101

03

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  املعال  را�صد 
حاكم اأم القيوين اأن �صهداء الوطن 
�صيبقون يف �صدارة �صفحات التاريخ 
منهم  ن�صتمد  قلوبنا  ويف  الوطني 
ل��رف��ع��ة الوطن  ال�����ص��ج��اع��ة  اأم��ث��ل��ة 
وقال  الت�صحيات.  وتقدمي  الغايل 
�صموه - يف كلمة وجهها عر جملة 
»درع الوطن« مبنا�صبة يوم ال�صهيد 
اأي��ام الوطن اخلالدة  - يف ي��وم من 
و�صعباً  ق���ي���ادة  ج��م��ي��ع��اً  ن�����ص��ت��ذك��ر 
�صهداء الوطن البوا�صل الذين رووا 
ب��دم��ائ��ه��م ال��ط��اه��رة ث���رى الوطن 
م��ن��ذ ال��ث��الث��ني م���ن ن��وف��م��ر من 
عام 1971 دفاعاً عن ترابه واأمنه 
وا���ص��ت��ق��راره ول��ي��ب��ق��ى ���ص��ه��داوؤن��ا يف 
الوطني  التاريخ  �صفحات  ���ص��دارة 
منهم  ن�صتمد  جميعاً  قلوبنا  ويف 
ل��رف��ع��ة الوطن  ال�����ص��ج��اع��ة  اأم��ث��ل��ة 
الت�صحيات.  وت����ق����دمي  ال����غ����ايل 
واأ�صاف �صموه : اإن اإ�صتذكارنا ليوم 
تاأكيد على �صدق  اإمنا هو  ال�صهيد 
التي  ال��ت�����ص��ح��ي��ات  وروح  الإن��ت��م��اء 
واأبناء  الإم����ارات  �صعب  بها  يتميز 
ال���ق���وات امل�����ص��ل��ح��ة ب�����ص��ط��اً ل��ل��ح��ق و 

اإحقاقاً له.
الوطنية  قيادتنا  اأن  �صموه  واأك���د 
ج�������ص���دت م���ن���ذ ت���اأ����ص���ي�������س الحت�����اد 
التعا�صد الوطني حلماية املكت�صبات 
التي  ال���وط���ن���ي���ة  ال����رتب����ي����ة  وف������ق 
اأ�صبحت اليوم اإحدى ال�صمات التي 
امل�صلحة  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  بها  يت�صف 
واأكدت عليها مبادئ الوفاء و العزة 
و الكرامة م�صتلهمني منهم درو�س 
الوطن  ال��ذود عن حيا�س  و  العزم 

الفاعلة  امل�صاركة  و  الأزم���ات  وق��ت 
يف ب���ن���اء ال����دول����ة وق����ت ال�����ص��ل��م يف 
جتاه  وواجباتهم  اإلتزاماتهم  اإط��ار 

وطنهم.
حتية   : ق����ائ����ال  ����ص���م���وه  واخ���ت���ت���م 
الوطن  ل�����ص��ه��داء  اإك���ب���ار  و  اإج����الل 
الأب����رار ..داع���ني اهلل ع��ز و ج��ل اأن 
يتغمدهم بوا�صع رحمته و ر�صوانه 
و يلهمنا و اأ�صرهم الكرمية ال�صر 

و ال�صلوان. 

•• اأبوظبي-وام:

�صهدت اجلل�صة الأوىل من دور النعقاد العادي الثاين 
الوطني  للمجل�س  ع�صر  ال�صابع  الت�صريعي  للف�صل 
26 نوفمر  ي��وم اخلمي�س  ال��ت��ي ع��ق��دت  الحت����ادي، 
اجلاري ، برئا�صة معايل �صقر غبا�س رئي�س املجل�س، 
الأوىل  هي  برملانية  �صابقة  يف  �صوؤال   »13« مناق�صة 
من نوعها منذ تاأ�صي�س املجل�س يتم فيها توجيه هذا 

العدد يف اجلل�صة الإجرائية.
و ناق�صت اجلل�صة اأكر قدر من الق�صايا التي تتعلق 
يج�صد  مبا  وتطلعاتهم،  واملواطنني  الوطن  ب�صوؤون 
التعاون وال�صراكة القائمة بني خمتلف ال�صلطات يف 
الدولة، والتي تعمل يف ظل توجيهات وروؤية القيادة 
الر�صيدة يف التوا�صل مع املواطنني وطرح ق�صاياهم 

والهتمام باأفكارهم ومقرتحاتهم.
وجاء توجيه الأ�صئلة اإىل معايل الوزراء خالل العطلة 
الرملانية » اأي بني اأدوار النعقاد«، مبا يج�صد الدور 
املنوط باملجل�س يف مواكبة توجهات الدولة وروؤيتها 
يف خمتلف الظروف وميكن املجل�س من امل�صاهمة يف 

م�صرية التنمية ال�صاملة املتوازنة، وذلك وفقا للمادة 
للمجل�س. الداخلية  الالئحة  من   »152 «

وتناولت الأ�صئلة قطاعات: الغذاء والدواء، وال�صحة، 
وتنمية  والإ�صكان،  والتعليم،  وال�صتثمار،  وال�صناعة 
القيا�صية  املوا�صفات  تطبيق  على:  ورك��زت  املجتمع، 
املعتمدة يف ال�صناعات الغذائية ، وتطبيق املوا�صفات 
القيا�صية املعتمدة يف على املنتجات امل�صادة للجراثيم 
ال��ت��ي ي��ت��م ت��داول��ه��ا يف الأ�����ص����واق، وت��وف��ري الرامج 
التدريبية للخريجني اجلدد من املواطنني، ومعايري 
الأ�صريني،  امل��وج��ه��ني  وت��اأه��ي��ل  اخ��ت��ي��ار  يف  ال������وزارة 
ودعم  ال���دول���ة،  م�صت�صفيات  يف  ال��ت��م��ري�����س  وك�����ادر 
م�����ص��ان��ع الأدوي�����ة امل��ح��ل��ي��ة، وال��رق��اب��ة ع��ل��ى الدعاية 
ال��ط��ب��ي��ة، وم����راك����ز م��ت��خ�����ص�����ص��ة وم��ت��ك��ام��ل��ة لعالج 
الأورام ال�صرطانية، وتخزين واإدامة املخزون الطبي 
ال�صحة،  وزارة  يف  الفني  وال��ق��ط��اع   ، ال�صرتاتيجي 
عام  خ��الل  ال�صكني  الدعم  اإق��رار  �صالحية  ومتديد 
وتدريب  رع��اي��ة  مل��راك��ز  امل����ادي  وال��دع��م  2020م، 
للرعاية  خليفة  دار  افتتاح  وت��اأخ��ر  الهمم،  اأ�صحاب 

الأ�صرية.

حاكم �لفجرية ياأمر بالإفر�ج عن 58 
�صجينا مبنا�صبة �ليوم �لوطني

�أجرت 137,203 فحو�سات ك�سفت عن 1,251 �إ�سابة

)�ل�صحة( تعلن �صفاء 736 حالة جديدة من كورونا
•• الفجرية-وام:

اأمر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو 
�صجيناً   58 عن  ب��الإف��راج  الفجرية  الأعلى حاكم  املجل�س 
الإم��ارة من  والإ�صالحية يف  العقابية  املوؤ�ص�صة  ن��زلء  من 
اأهليتهم وح�صنت �صريتهم  خمتلف اجلن�صيات ممن ثبتت 
لدولة   49 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�صبة  وذل��ك  و�صلوكهم 

الإمارات العربية املتحدة.

املفرج عنهم  اإعطاء  �صموه على  املكرمة حر�صاً من  وتاأتي 
الفر�صة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة على اأ�صرهم.

العام  القائد  الكعبي  اأحمد بن غامن  اللواء حممد  وتقدم 
ل�صرطة الفجرية باأ�صمى اآيات ال�صكر والتقدير اإىل �صاحب 
ال�����ص��م��و ح��اك��م ال��ف��ج��رية ع��ل��ى ه���ذه امل��ك��رم��ة الجتماعية 
دافعاً  املكرمة  تكون  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  ..معربا  والإن�صانية 
حلياة  وبداية  لال�صتقامة  و�صبياًل  للعطاء  عنهم  للمفرج 

جديدة.

•• اأبوظبي-وام:

و  لتو�صيع  املجتمع  وقاية  و  ال�صحة  وزارة  متا�صيا مع خطة 
املبكر  الكت�صاف  بهدف  الدولة  يف  الفحو�صات  نطاق  زي��ادة 
"كوفيد  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  امل�صابة  احل��الت  وح�صر 
- 19" واملخالطني لهم وعزلهم، اأعلنت ال��وزارة عن اإجراء 
 24 ال���  ال�صاعات  خ��الل  ج��دي��دة  فحو�صات   137،203
اأف�صل  با�صتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  ف��ئ��ات  على  املا�صية 

واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.

الدولة  يف  وال��ف��ح�����س  ال��ت��ق�����ص��ي  اإج������راءات  تكثيف  و���ص��اه��م 
الك�صف  يف  الدولة  م�صتوى  على  الفحو�صات  نطاق  وتو�صيع 
اإ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�صتجد  1،251 حالة  عن 
وتخ�صع  م�صتقرة  ح��الت  وجميعها  خمتلفة،  جن�صيات  من 
احلالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�صحية  للرعاية 

امل�صجلة 167،753 حالة.
ك��م��ا اأع��ل��ن��ت ال�����وزارة ع��ن وف���اة م�����ص��اب وذل���ك م��ن تداعيات 
الإ�صابة بفريو�س كورونا امل�صتجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 

يف الدولة 570 حالة.

اأ�صفها وخال�س  املجتمع عن  ال�صحة و وقاية  واأعربت وزارة 
تعازيها وموا�صاتها لذوي املتويف، ومتنياتها بال�صفاء العاجل 
جلميع امل�صابني، مهيبة باأفراد املجتمع التعاون مع اجلهات 
ال�صحية والتقيد بالتعليمات واللتزام بالتباعد الجتماعي 
ال����وزارة عن  اأع��ل��ن��ت  كما  اجل��م��ي��ع.  و���ص��الم��ة  ل�صحة  �صماناً 
�صفاء 736 حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا امل�صتجد 
بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد 
امل�صت�صفى،  دخولها  منذ  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  تلقيها 

وبذلك يكون جمموع حالت ال�صفاء 154،185.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن 
را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
له  ال�صهيد  ي���وم  اأن  ع��ج��م��ان  ح��اك��م 
مكانة خا�صة ودرجة رفيعة ومنزلة 
عزيزة يف نفو�صنا وقلوبنا، فهو يوم 
فخر واعتزاز ويوم للوطن والحتفاء 
ًباأبطالنا البوا�صل وتكرمياً لدمائهم 
الزكية الطاهرة التي �صالت يف �صبيل 

اإعالء راية احلق .
عر  وجهها  كلمة  يف  �صموه  ق��ال  و 
يوم  مبنا�صبة   « الوطن  »درع  جملة 
لنا  ق���دم���وا  ال�����ص��ه��داء  اإن  ال�����ص��ه��ي��د 
الوطن،  ح���ب  يف  ع��ظ��ي��م��ة  درو�����ص����اً 
تفوق  وط��ن��ي��ة  قيمة  ه��ن��اك  فلي�صت 
الوطن  ���ص��ب��ي��ل  يف  ال�����ص��ه��ادة  ق��ي��م��ة 
ت�صحية  ول����ول  وق���ي���ادت���ه،  و���ص��ع��ب��ه 

اأب����داً،  مل��ا ع��ال ���ص��وت احل���ق  ال�صهيد 
فيما  و  الأوط����ان.  راي��ة  ارتفعت  ول 
يل ين�س كلمة �صموه بهذه املنا�صبة 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  : خ�ص�صت 
 30 ل��ل�����ص��ه��ي��د، يف  ي����وم����اً  امل���ت���ح���دة 
نوفمر من كل عام، يوم ارتقى اأول 
نوفمر   30 يف  اإم���ارات���ي«  »�صهيد« 
عام 1971 يف معركة طنب الكرى 
�صد القوات الإيرانية، يف هذا اليوم 
واأبنائنا،  اأبطالنا  بطولت  ن�صتذكر 
اخلالدة  اأ����ص���م���اءه���م  ون�����ص��ت��ح�����ص��ر 

بالفخر والعزة وال�صرف.
اإن قيادتنا الر�صيدة، عرفت بالوفاء 
العطرة  �صريتهم  وتخليد  لل�صهداء 
والمتنان ملا قدموه من اأجل وطنهم 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب���ق���ي���ادة  واأم���ت���ه���م 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ص��ي��خ 
رئي�س الدولة » حفظه اهلل«، واأخيه 

بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل«  »رع��اه 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة، 
الأع���ل���ى لالحتاد  امل��ج��ل�����س  اأع�����ص��اء 

حكام الإمارات.
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن 
املغفور  يد  على  احتادها  قيام  ومنذ 
ل����ه ال�����ص��ي��خ زاي������د ب����ن ���ص��ل��ط��ان اآل 
واإخوانه   « ث���راه  اهلل  طيب   « نهيان 
الإن�صان  خ��دم��ة  و�صعت  املوؤ�ص�صني 
اأبنائها  يف  وزرع���ت  وطريقا  منهجا 
العزيز  ال���وط���ن  وح����ب  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 
والوفاء له، ون�صرة احلق وال�صالم، 
املحتاج،  وم�صاعدة  امللهوف  وجن��دة 

وقد برهنت ذلك على اأر�س الواقع، 
دم��اء ذكية وارواح����ا ط��اه��رة افتدت 

بها تلك املبادئ واملعاين والقيم.
رغم اأن يوماً واحداً يف العام ل يفي 
كل  تكفيه  ول  اأب����داً،  حقه  لل�صهيد 
وا�صتذكار  ب��ه  لالحتفال  ال��ع��ام  اأي���ام 
ماآثره، ال اأن يوم ال�صهيد له مكانة 
خا�صة ودرجة رفيعة ومنزلة عزيزة 
فخر  ي��وم  فهو  وقلوبنا،  نفو�صنا  يف 
والحتفاء  ل��ل��وط��ن  وي����وم  واع���ت���زاز 
باأبطالنا البوا�صل وتكرمياً لدمائهم 
ال��زك��ي��ة ال���ط���اه���رة ال���ت���ي ���ص��ال��ت يف 
�صبيل اإع��الء راي��ة احل��ق ، ففي هذا 
اأق���دم حت��ي��ًة و�صالماً  ال��ي��وم الأغ����ر، 
متلوؤها املحبة والفتخار بكل �صهيد 
روحه  ميلك،  ما  واأنف�س  اأغلى  ق��ّدم 
ال��ط��ي��ب��ة، ن�صرة  ون��ف�����ص��ه  ال��غ��ال��ي��ة، 
العي�س  يف  الإن�����ص��ان  وح��ق  لل�صرعية 

بالفخر  م�صاعرنا  واإن  و�صالم،  بعز 
تطغى  وت��ق��دي��ره��م،  وحمبتهم  بهم 
على اإح�صا�صنا باحلزن على فراقهم، 
�صور  اأروع  بدمائهم  ���ص��ط��روا  فقد 
الراحلون  هم  والت�صحية،  الن�صال 
الذين مل يرتكوا خلفهم ال الفخر 
�صدور  على  ال�صرف  وو�صام  والعزة، 
اأه���ال���ي���ه���م و����ص���ع���ب الإم�����������ارات، هم 
البوا�صل الذين ورث اأبناوؤهم اأجماداً 
الزمان، يفخرون  ت�صّرفهم على مر 
اأ�صحت  فبطولتهم  بها،  ويقتدون 
�صفحات  يف  ي�����ص��رق  ���ص��اط��ع��اً  ن�����وراً 
الإمارات  وم�صرية  الوطني  التاريخ 
واأهدافها الإن�صانية النبيلة يف �صون 
حقوقهم  وح���ف���ظ  ال��ب�����ص��ر  ك���رام���ة 
وحماية  الأخوة  ون�صرة  وحرياتهم، 
الغايل،  الوطن  ه��ذا  واإن  ال�صرعية، 
مهما قدمنا له من اأبنائنا واأنف�صنا، 

ل��ي�����س ب��ك��ث��ري ع��ل��ي��ه، ف��راي��ة الوطن 
ال��ت��ي م��ه��رت ب��ال��دم��اء ���ص��وف تظل 
���ص��م��وخ وكرياء.  خ��ف��اق��ة يف  ع��ال��ي��ة 
لقد قّدم ال�صهداء لنا درو�صاً عظيمة 
يف حب الوطن، فلي�صت هناك قيمة 
وطنية تفوق قيمة ال�صهادة يف �صبيل 
ال���وط���ن و���ص��ع��ب��ه وق���ي���ادت���ه، ول���ول 
ت�صحية ال�صهيد ملا عال �صوت احلق 
اأبداً، ول ارتفعت راية الأوطان، فال 
�صهدائها،  ت�صحية  دون  لأم��ٍة  حياة 
م روحه  فال�صهيد �صاحب ر�صالة، قدَّ
�صامياً لأجله  ف��داًء لها وترك هدفاً 
يجدد  ال�����ص��ه��ي��د،  ي���وم  يف  ا�صت�صهد. 
لقيادته  وال���ع���ه���د  ال������ولء  ال�����ص��ع��ب 
واملحبة  وال���ت���ق���دي���ر  ال�������ص���دق  ب��ك��ل 
وال�صرعية،  احل���ق  م�����ص��رية  لإك��م��ال 
ون�����ص��رة الإن�����ص��ان وح��ق��ه يف احلياة 
الكرمية.. رحم اهلل �صهداء الإمارات 

النبيني  مع  جناته  ف�صيح  واأ�صكنهم 
وح�صن  وال�������ص���ه���داء  وال�����ص��دي��ق��ني 

اأولئك رفيقا ون�صاأله تعاىل اأن يلهم 
ذويهم ال�صر وال�صلوان.

•• اأبوظبي-وام:

بن  ال�صيخ حمد  ال�صمو  اأك��د �صاحب 
حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى 
الإمارات  �صهداء  اأن  الفجرية  حاكم 
الدفاع  م�����ص��وؤول��ي��ة  ح��م��ل��وا  الأب������رار 
والذود عن الوطن وقدموا اأرواحهم 
�صامدون  وه��م   ، �صبيله  يف  رخي�صة 

على خطوط الدفاع الأوىل.
عر  جهها  و  كلمة  يف  �صموه  ق��ال  و 
يوم  مبنا�صبة   « الوطن  درع   « جملة 
ال�صهيد على ان الدول ُتبنى ب�صواعد 
اأبنائها، وان الأمم تنه�س بت�صحيات 
رج��ال��ه��ا ،وان��ن��ا ب��ه��ذا ال��ي��وم ن�صتذكر 
بطولت رجالنا الأكفاء الذين بذلوا 
الغايل والنفي�س من اأجل وطن يليق 

بحجم ت�صحياتهم.
�صموه  ك���ل���م���ة  ن�������س  ي���ل���ي  ف���ي���م���ا  و 
اإل  ال���دول  ُتبنى  :ل  املنا�صبة  ب��ه��ذه 
الأمم  تنه�س  ول  اأبنائها،  ب�صواعد 
ولل�صالم  رج���ال���ه���ا،  ب��ت�����ص��ح��ي��ات  اإل 
ي��دف��ع��ه رج����ال �صدقوا  ك��ب��ري  ث��م��ٌن 

م����ا ع����اه����دوا اهلل ع���ل���ي���ه، ون���ح���ن يف 
ن�صتذكر بطولت  الأغ���ر  ال��ي��وم  ه��ذا 

الغايل  بذلوا  الذين  الأكفاء  رجالنا 
والنفي�س من اأجل وطن يليق بحجم 

ت�صحياتهم.
الأبرار  الإم����ارات  �صهداء  حمل  لقد 
م�������ص���وؤول���ي���ة ال�����دف�����اع وال����������ذود عن 
ال��وط��ن وق��دم��وا اأرواح��ه��م رخي�صة، 
الدفاع  خطوط  على  �صامدون  وهم 
وواجباتهم  مهامهم  ي��وؤدون  الأوىل، 
ووطنهم،  دينهم  �صبيل  يف  الوطنية 
الحت���اد  مكت�صبات  ع��ل��ى  ف��ح��اف��ظ��وا 
يف  امل�صرفة  واإجنازاتهم  ببطولتهم 
واإع��الء كلمة  وال�صرف  العز  ميادين 

احلق.
ويف يوم ال�صهيد الذي يعتر منا�صبة 
وطنية جليلة، نحتفي بها ب�صهدائنا 
القوات  اأف���راد  م��ن  باأبنائنا  ونفتخر 
الوطن،  لنداء  هّبوا  الذين  امل�صلحة 
وك���ان���وا ع���ون���اً و���ص��ن��داً لإخ��وت��ه��م يف 
حقوقهم،  ورّد  ق�����ص��اي��اه��م  ُن�����ص��رة 
وحفظ كرامة اأوطانهم، فكانوا مثاًل 
وال�صجاعة،  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ُي��ح��ت��ذى 
ق�ص�س  اأروع  ت�صرب  خالدة  ومن��اذج 
منارَة  ل��ت��ك��ون  وال��ع��ط��اء  الت�صحية 
ه���دًى ل��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة م��ن اأبناء 

الإم��ارات مبا قدموه يف �صبيل احلق 
والواجب الإن�صاين.

اإننا يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
جندد العهد وال��ولء بقيادة �صاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل، 
ب��ان��ت��ه��اج ق��ي��م الحت����اد ال��ت��ي غر�صها 
موؤ�ّص�صوه يف لبنة وطننا الغايل، ويف 
وع�صكريني،  مدنيني  �صعبنا،  نفو�س 
الرتابط  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اأج�����ل  م���ن 
الطامعني  �صد  اأبنائنا  ب��ني  الوثيق 

واملعتدين.
ونفخُر  ن�صتذكُر  العهد،  على  �صنظل 
مبا حققه �صهداء الإمارات الأبطال، 
نتبعه  منهاجاً  ت�صحياتهم  و�صتبقى 
لأبنائنا،  ���ه  وُن���در����صّ ق��ي��م��ه  ون��ت��م��ّث��ل 
الغايل  وطننا  م�صرية  ي�صيُء  ون��وراً 
ذكراهم  ع��ل��ى  ون��ح��اف��ظ  وت���اري���خ���ه، 
اخل����ال����دة ك��م�����ص��در ف���خ���ٍر واع����ت����زاٍز 
العّز  �صفحات  اإىل  ُت�صاُف  وتبجيل، 
والإجن�������از يف دول�����ة الإم��������ارات عر 

الأجيال.

•• اأبوظبي-وام:

ق���ال ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ �صعود 
ال��ق��ا���ص��م��ي ع�����ص��و املجل�س  ب���ن ���ص��ق��ر 
»يوم  اإن  اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى 
اأ�صمى  فيها  نحيي  ذك���رى  ال�صهيد« 
ون�صتذكر  وال��ف��داء  الت�صحية  معاين 
من خاللها ت�صحيات اأبناء الوطن يف 
خمتلف امليادين لتبقى الإمارات وطن 

الأمن والأمان واملحبة وال�صالم.
واإكبار  اإج���الل  بتحية  �صموه  وت��وج��ه 
الذين  الأب���رار  ال��وط��ن  لأ���ص��ر �صهداء 
عليه وجادوا  اهلل  ما عاهدوا  �صدقوا 
والوطن  احل���ق  �صبيل  يف  ب��اأرواح��ه��م 
واأقوى  اأك��ر منعة  الإم���ارات  وجلعل 
يوا�صلون  ال��ذي��ن  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا  ح�����ص��وراً 

م�صرية البناء والإجناز والتميز.
واأك�����د ���ص��م��وه يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا عر 
ال���وط���ن« مب��ن��ا���ص��ب��ة يوم  »جم��ل��ة درع 
من  الثالثني  ي�صادف  الذي  ال�صهيد 
نوفمر من كل عام اأن دولة الإمارات 
للتقدم  من��وذج��اً  مثلت  م�صريتها  يف 

والرخاء ل�صعبها ولكل من يقيم على 
اأر�صها .

اأم���ام منوذج  ال��ي��وم نقف  اأ���ص��اف :«  و 
اأب��ن��اء الإم������ارات ال��ذي��ن �صطروا  م��ن 

يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  ال��ط��اه��رة  بدمائهم 
الت�صحية يف �صبيل اهلل و للدفاع عن 
رايتنا خفاقة  الوطن وكرامته لتظل 
لنوا�صل  واأل��ه��م��ون��ا  ال��ع��زة،  ���ص��م��اء  يف 
تركوه  مب��ا  والنه�صة  البناء  م�صرية 
لنا من م�صوؤوليات عظيمة نكون من 
خاللها اأكر احتاداً واأكر قوة ليظل 

ا�صم الإمارات عاليا على الدوام » .
وق���ال ���ص��م��وه : » ن��وؤك��د ال��ت��زام قيادة 
و�صعب دولة الإمارات بذوي ال�صهداء 
وع����ائ����الت����ه����م واأب����ن����ائ����ه����م ت���ق���دي���راً 
�صفحة  �صتبقى  ال��ت��ي  لت�صحياتهم 
تاريخ  يف  ي��ح��ت��ذى  وم����ث����اًل  و�����ص����اءة 
الإمارات، عرفاناً مبا قدمه �صهداوؤنا 
وم���ا مي��ث��ل��ون��ه م���ن م���ب���ادئ واأخ�����الق، 
حدود  ل  ع��ط��اء  م��ن  يج�صدونه  وم���ا 
له يعك�س القيم الفا�صلة التي ن�صاأوا 
واملجتمع،  وامل��در���ص��ة  البيت  يف  عليها 
والت�صحيات  ال��ق��ي��م  ه����ذه  وب��ف�����ص��ل 
�صيبقى علم الإمارات خفاقاً يف �صماء 
الوطن و�صتبقى هامات اأبناء الإمارات 

مرفوعة بعز و�صموخ«.

واأ�صاف �صموه :« » اأخ�س بالذكر » اأم 
كبدها  بفلذة  �صحت  التي   « ال�صهيد 
النعيم  ج��ن��ات  يف  اهلل  عند  لتحت�صبه 
اهلل  �صبيل  يف  ت�صحية  م��ن  ق��دم  مب��ا 
نحت�صبها  ال���ي���وم  ون���ح���ن  وال����وط����ن، 
والدة  فهي  ال�صابرين  من  اهلل  ب��اإذن 
الأر�س  ه��ذه  على  م��ن  وك��ل  للجميع 
والتقدير  املحبة  ك��ل  قلبه  يف  يحمل 
املوىل  راج��ي��اً   ..  « ولت�صحياتها  لها 
مبا  حقها  يوفيها  اأن  القدير  العلي 
�صرت وما قدمت للذود عن الوطن 

ولإعالء راية احلق.
وق����ال ���ص��م��وه يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه : » يف 
ه����ذا ال���ي���وم ن���وؤك���د اأن ال��ت�����ص��ح��ي��ة يف 
اأكر  م��ع��ن��ى  تكت�صب  ال��وط��ن  �صبيل 
عمقاً وتاأثرياً كونها تدافع عن القيم 
الدولة  �صعي  واأن  النبيلة،  الإن�صانية 
املنطقة  يف  وال�����ص����ت����ق����رار  ل��ل�����ص��الم 
ل�صتقرار  م�������ص���دراً  مي��ث��ل  وال���ع���امل 
يف  ي�صهم  مب��ا  وال�����ص��ع��وب  املجتمعات 
من��و الإن�����ص��ان وازده������اره يف خمتلف 

امليادين«.

حاكم عجمان : �صهد�ء �لإمار�ت قدمو� لنا درو�صا عظيمة يف حب �لوطن

حاكم �لفجرية : حمل �صهد�ء �لإمار�ت �لأبر�ر م�صوؤولية �لدفاع و�لذود عن �لوطن وقدمو� �أرو�حهم رخي�صة يف �صبيله

حاكم ر�أ�س �خليمة : يوم �ل�صهيد ذكرى نحيي فيها �أ�صمى معاين �لت�صحية يف �صبيل �لوطن

•• اأبوظبي-وام: 

قدمتها  التي  املالية  والع��ان��ات  الجتماعية  املنافع  قيمة  بلغت 
 18 خ��الل  تقريبا  دره��م  مليار   152.6 ال��دول��ة  اإم���ارات  جميع 
امل��وث��ق��ة مبوجب  امل�����ص��روف��ات  %28 م��ن اج��م��ايل  ���ص��ه��را، ت�صكل 
ميزانية املالية العامة للدولة والتي و�صلت اىل 543.28 مليار 
العام  م��ن  الأول  الن�صف  نهاية  وح��ت��ى   2019 ع��ام  منذ  دره���م 
2020 وذلك وفقا للبيانات التي ت�صمنتها امليزانية ال�صادرة عن 

وزارة املالية.
الجتماعية  للمنافع  املخ�ص�صة  للنفقات  الكبري  احلجم  ويعك�س 

املحلية  واحلكومات  الحتادية  املالية حر�س احلكومة  والعانات 
ال��ت��ي حتظى  الول��وي��ة  وه��و  املجتمع  لأف����راد  ال��رف��اه  تعزيز  على 

باأهمية �صمن اجندة العمل روؤية المارات 2021.
وبالإ�صافة اىل النفاق على احلماية الجتماعية وبرامج الإ�صكان 
اخلدمات  كذلك  ي�صمل  الجتماعية  املنافع  قطاع  ف��اإن  والرتفيه 
احليوية التي تت�صمن ال�صحة والتعليم وغريها من اأوجه النفاق 

التي ت�صاهم يف تعزز اللحمة بني افراد املجتمع.
الإ�صكان  ب��رام��ج  ام��ارات��ه��ا  بجميع  ال��دول��ة  اول���ت  فقد  وتف�صيال 
بلغت قيمة  اأهمية خا�صة حيث  املجتمع  لأف��راد  املالية  والعانات 
�صهرا   18 خ��الل  دره��م  مليار   48.522 البند  ه��ذا  م�صروفات 

الأول  الن�صف  وحتى  وحتديدا يف الفرتة املمتدة بني عام 2019 
من العام 2020.

املنافع الجتماعية فقد بلغت قيمة م�صروفات  اأما على م�صتوى 
هذا البند 104.033 مليار درهم خالل 18 �صهرا.

امل�صروفات  قيمة  بلغت   2020 العام  الأول من  الن�صف  وخ��الل 
29.4 مليار درهم فيما و�صلت قيمتها  املنافع الجتماعية  على 

على الإعانات املالية 21.6 مليار درهم تقريبا.
الدولية  املوؤ�ص�صات  قبل  من  ُت�صنف  الإم���ارات  دول��ة  ان  اىل  ي�صار 
م�صتوى  على  رف��اه��ي��ة  الأك���ر  ال���دول  قائمة  �صمن  املتخ�ص�صة 

العامل.

�لإعانات  على  �لإمار�ت  نفقات  درهم  مليار   152.6
�ملالية و�ملنافع �لجتماعية خالل 18 �صهر�

حاكم �أم �لقيوين : �صهد�وؤنا يف 
�صد�رة �صفحات �لتاريخ �لوطني 

�ملجل�س �لوطني �لحتادي يناق�س 13 
�صوؤ�ل خالل �جلل�صة �لإجر�ئية �لأوىل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجمان اأن �صهداء الإمارات الأبرار �صطروا بدمائهم 
والت�صحية  والن��ت��م��اء،  ال���ولء  وقيم  معاين  اأ�صمى 
والفداء يف �صبيل رفعة الوطن وكرامة المة، وبذلوا 
الغايل والنفي�س من اأجل م�صتقبله. و قال �صموه يف 
كلمة وجهها عر جملة »درع الوطن » مبنا�صبة يوم 
واعتزازنا  فخرنا  جن��دد  اليوم  ه��ذا  يف  اننا  ال�صهيد 
الذين  ال��ب��وا���ص��ل  امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  اأب��ن��اء  بت�صحيات 
ا���ص��ت�����ص��ه��دوا دف��اع��ا ع��ن ح��م��ى ال��وط��ن وال�����ذود عنه 

و�صون اأمنه وا�صتقراره واحلفاظ على مكت�صباته.
الفخر  م�صاعر  بكل   : �صموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما 
والعتزاز نحتفل اليوم بذكرى غالية وعزيزة علينا، 
اإماراتية فريدة وهي »يوم ال�صهيد«، الذي  وملحمة 
وذلك  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمر  م��ن  الثالثني  ي�صادف 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  بتوجيه 
اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل » ليكون تخليدا 
�صهداء  وب���ذل  وع��ط��اء  بت�صحيات  وع��رف��ان��ا  ووف����اًء 
و�صفحة  للوطن  ي��وم  وه��و  ال���ررة،  واأبنائه  الوطن 

نا�صعة يف تاريخ اأمتنا.
اإن ابناء الإم��ارات على مّر التاريخ وتعاقب الأجيال 
�صطروا بدمائهم اأ�صمى معاين وقيم الولء والنتماء، 
وكرامة  الوطن  رفعة  �صبيل  يف  والفداء  والت�صحية 
اأجل م�صتقبله،  والنفي�س من  الغايل  وبذلوا  الم��ة، 
م�صتلهمني روؤية ونهج القائد اخلالد املوؤ�ص�س ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه«.
ال�صهيد« يج�صد فخرنا بقيادتنا  ب�«يوم  اإن الحتفاء 
وهذا  لأب��ن��ائ��ه��ا،  واإخ��ال���ص��ه��ا  وف��ائ��ه��ا  على  الر�صيدة 
وعلى  احلكيمة  ق��ي��ادت��ن��ا  ع��ل��ى  ب��ج��دي��د  لي�س  الأم����ر 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  راأ���ص��ه��ا 
ال�صمو  و�صاحب  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئي�س  ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
والتي قدرت عالياً ت�صحيات �صهداء الوطن فاأ�ص�صت 
ورعاية  بهم  لالهتمام  ال�صهداء  اأ�صر  ل�صوؤون  مكتبا 

•• اأبوظبي -وام: 

املعال ويل  ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد  اأكد �صمو 
اأم القيوين ان �صهداء الإم��ارات الأب��رار �صطروا  عهد 

مالحم بطولية يف �صاحات العز و الكرامة .
الوطن  »درع  وق��ال �صموه يف كلمة وجهها عر جملة 
�صحوا  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء  ان  ال�صهيد  ي���وم  مبنا�صبة   «
باأرواحهم حلماية اأمنه و ا�صتقراره و �صيانة املنجزات 
يوم  //يف  ���ص��م��وه:  كلمة  ن�س  يلي  فيما  و  الوطنية. 
�صهداء  اإك��ب��ار  و  اع��ت��زاز  و  فخر  بكل  ن�صتذكر  ال�صهيد 
لدولة  خالداً  تاريخاً  �صطروا  الذين  الأب���رار  الوطن 
الإمارات عنوانه الولء و الإنتماء احلقيقي للوطن و 
الت�صحية يف �صبيله من خالل املالحم البطولية التي 
و  اأمنه  حلماية  الكرامة  و  العز  �صاحات  يف  �صطروها 
ا�صتقراره و �صيانة املنجزات الوطنية وفق التوجيهات 
ال�صامية لقيادتنا الر�صيدة ، و ا�صتطاع اأبناء الإمارات 
البوا�صل اأن يدمروا قوى ال�صر و العدوان التي كانت 

ت�صتهدف اأمن و ا�صتقرار املنطقة .
و يف الإط����ار الإن�����ص��اين ���ص��اه��م اأب��ن��اء ال��وط��ن يف دعم 
ال��ق��ه��ري��ة وفقاً  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و  ال���ظ���روف  الأ����ص���ق���اء يف 
اليوم و نحن ن�صتذكر بطولت  و  القيادة.  لتوجيهات 

اإجالل  وقفة  نقف  وت�صحياتهم  البا�صلة  امل�صلحة  قواتنا  اأبناء 
اأن  و تقدير ل�صهداء الوطن الأوفياء مت�صرعني هلل عز و جل 
ال�صهداء  و  ال�صديقني  و ر�صوانه مع  بوا�صع رحمته  يتغمدهم 

واأن يحفظ اأ�صرهم الكرمية.

الكرمية  احلياة  وتوفري  وموؤازرتهم  واأهليهم  ال�صهداء  اأبناء 
ت�صتذكر  تاريخياً  رمزاً  ليكون  ال�صهداء،  ن�صب  واأقامت  لهم، 

فيه الإمارات اأبناءها ال�صهداء.
اأبناء قواتنا  اليوم جندد فخرنا واعتزازنا بت�صحيات  يف هذا 
امل�صلحة البوا�صل الذين ا�صت�صهدوا اأثناء م�صاركتهم مع قوات 
ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
يف عملية » اإعادة الأمل » للوقوف اإىل جانب ال�صعب اليمني 
الإم��ارات مبزيد  ِجيد  ليزِيّنوا  ال�صرعية،  واحلكومة  ال�صقيق 
م��ن ال��ع��زِّ وال��ف��خ��ر وال�����ص��م��وخ، لتبقى راي���ة دول��ت��ن��ا مرفوعة 

اقة يف ميادين ال�صرف والبطولة. خفَّ
امل�صلحة  قواتنا  به  تقوم  ال��ذي  الكبري  ب��ال��دور  ف��خ��ورون  اإننا 
واأجهزتنا الأمنية الأخرى يف الدفاع عن حمى الوطن والذود 
عنه و�صون اأمنه وا�صتقراره واحلفاظ على مكت�صباته واإغاثة 
التي مرت بحروب وكوارث  العامل  املنكوبني يف خمتلف دول 
واإيواء  للمحتاجني  الإن�صانية  امل�صاعدات  وتقدمي  ع�صيبة، 

الالجئني ومعاجلة امل�صابني، واإعادة البناء والإعمار.
تن�صى  لن  وقيادتها  الإم���ارات  اأن  يوؤكد  ال�صهيد  يوم  ختاما.. 
�صهداءها الأبرار وذكراهم العطرة وبطولتهم التي �صطروها 
بدمائهم النقية واأرواحهم الطاهرة، حفظ اهلل �صعبنا، ورحم 

�صهداءنا، واأدام الأمن والأمان على دولتنا.

•• اأبوظبي-وام:

قال �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي اإن ت�صحيات �صهدائنا الأبرار �صتظل حية يف ذاكرتنا وذاكرة 
الأجيال القادمة تزيد من عمق النتماء للوطن ور�صوخ الولء 
بدولتنا  للنهو�س  عزائمنا  تذكي  �صتظل  الر�صيدة..  لقيادته 

ورفع رايتها خفاقة عالية يف كل املحافل و�صمن �صتى امليادين.
واأ�صاف �صموه يف كلمة وجهها عر جملة »درع الوطن« مبنا�صبة 
بها  �صطروا  التي  الذكية  �صهدائنا  دماء  �صتظل   »: ال�صهيد  يوم 
ل  ال��ت��ي  الإم����ارات  رف��ع��ة  �صجرة  ت���روي  البطولة  ق�ص�س  اأروع 
تزال تورف ظاللها مع كل يوم ت�صطع فيه �صم�س الكرامة على 
الوفاء ويت�صابقون يف  اأبناوؤها معنى  اأر���س يعرف  كل �صر من 
اإظهاره يف اأبدع �صوره واأ�صكاله لتدوم راية دولتنا عالية وليبقى 
وطننا قويا باأبنائه اأبيا بت�صحياتهم، �صاخما منيعا على املحن 
وع�صيا على اخلطوب مهما كان الثمن وبلغ حجم الت�صحيات.

وفيما ن�س كلمة �صموه..
» �صم�س الكرامة ت�صرق علينا .. �صم�س يوم الثالثني من نوفمر 

والعتزاز  الفخر  ���ص��ي��اوؤه��ا مب�صاعر  ام��ت��زج  وق��د  ع��ام  ك��ل  م��ن 
الو�صول  على  واإ�صرار  الوطن  جتاه  بامل�صوؤولية  عميق  و�صعور 
ذل��ك ما  وال��رق��ي، م�صتلهمني يف  التقدم  اأرف���ع درج���ات  اإىل  ب��ه 
قدمه اأبطال �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه من ت�صحية يف �صبيل 

وطنهم، وما �صطروه من بطولت يف �صجل جمد الإمارات.
ففي يوم ال�صهيد تختلج يف ال�صدور م�صاعر قد ل تعني مفردات 
ي�صتذكر  ي��وم  فهو  م��داه��ا..  اإظهار  اأو  عنها  التعبري  على  اللغة 
وت�صحيات  ال��روؤو���س  ت��ت��وج  ب��ط��ولت  الإم��ارات��ي��ون جميعا  فيه 
اأ�صحابها عن طيب خاطر  النفو�س قدمها  احلما�صة يف  تلهب 
و���ص��ون عزته  ال��وط��ن  ت���راب  ع��ن  ال���ذود  �صبيل  م�صتب�صرين يف 

وكرامته والدفاع عن مكت�صباته وحماية مقدراته.
�صهدائنا  ن��ق��دم حت��ي��ة واج��ب��ة لأراوح  ال��ي��وم اجل��ل��ي��ل  ه���ذا  و يف 
الأبرار الذين �صربوا اأروع اأمثلة الوطنية والفداء.. مل يهابوا 
ال�صفوف يف ميادين  دوم��ا يف مقدمة  كانوا  بل  ومل يرتاجعوا 
ولال�صطفاف  ال��واج��ب  ن���داء  لتلبية  م��ب��ادري��ن  احل����ق..  رف��ع��ة 
ظلمه..  ملن  ح��زم  بكل  والت�صدي  لن�صرته،  املظلوم  جانب  اإىل 
اأرواحهم الطاهرة يف �صبيل رد  اإنكار للذات لبذل  تناف�صوا بكل 

احلق لأ�صحابه موؤكدين بكل ثبات اأن دولة الإمارات ل تتواين 
يف  والإن�صانية  والأخالقية  القومية  مب�صوؤولياتها  الوفاء  عن 
اأي وقت، ليبقى ا�صم الإم��ارات دائما ب�صريا بكل اخلري ونذيرا 
لكل من ي�صمر ال�صر.. ومنارة ت�صيء بنور الأمل الطريق نحو 

امل�صتقبل امل�صرق املزدهر.
ويف هذه املنا�صبة، نقف اإجالل وتقديرا لأمهات ال�صهداء ونقول 
لهن: �صربنت اأروع اأمثلة الولء والنتماء بال�صر والحت�صاب 
والإميان بق�صاء اهلل، لتبقى ت�صحيات �صهدائنا الأبرار اأكاليل 
غار تعلو هامات الرجال واأو�صمة كرامة تزدان بها ال�صدور كل 

وقت وحني.
الثناء والتقدير  ال�صهداء حقهن من  اأمهات  اأن نويف  ل ميكننا 
املراأة  عظمة  على  للتاريخ  �صاهدا  �صيظل  ال��ذي  ال��ي��وم  ه��ذا  يف 
الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي وق��ف��ت بفخر ي��ط��اول ع��ن��ان ال�����ص��م��اء وثبات 
ي�صاهي ر�صوخ اجلبال يف اأ�صد املحن مبدية ا�صتعدادها لتقدمي 
الروح والدم واملال فداء يف �صبيل عزة الوطن وكرامته ورفعة 
رايته بني الأمم وال�صعوب. لقد اأثبتت الإماراتية يف كل املواقف 
جمده  �صمانات  من  و�صمانة  للوطن  ع�صدا  واأب��دا  دائما  اأنها 

اأبنها  دم��اء  الثمن هو  واإن كان  و�صونه ودرء اخلطر عنه حتى 
اأو اأخيها اأو زوجها.

ول يفوتنا يف هذه املنا�صبة اأن نتوجه بتحية اإعزاز وتقدير وبكل 
فخر وامتنان جلنود و�صباط وقادة قواتنا امل�صلحة البا�صلة... 
اأ�صود الإمارات املرابطني يف عرين ال�صرف والكرامة.. ون�صورها 
ل��ردع كل من ت�صول له  املحلقني عاليا يف �صماء العزة والإب���اء، 
النيل من  اأو  امل�صا�س برتابها  ت�صاوره فكرة  اأن  اأو جمرد  نف�صه 
ال�صجاعة والإقدام  الذين يعتلون �صهوات  هيبتها.. وفر�صانها 

يف مواجهة كافة التحديات.
وذاك���رة  ذاك��رت��ن��ا  يف  ح��ي��ة  الأب�����رار  �صهدائنا  ت�صحيات  �صتظل 
الأجيال القادمة تزيد من عمق النتماء للوطن ور�صوخ الولء 
بدولتنا  للنهو�س  عزائمنا  تذكي  �صتظل  الر�صيدة..  لقيادته 
ورفع رايتها خفاقة عالية يف كل املحافل و�صمن �صتى امليادين.. 
�صتظل دماوؤهم الذكية التي �صطروا بها اأروع ق�ص�س البطولة 
ت��ورف ظاللها مع  ت��زال  ت��روي �صجرة رفعة الإم���ارات التي ل 
اأر�س  م��ن  �صر  ك��ل  على  ال��ك��رام��ة  �صم�س  فيه  ت�صطع  ي��وم  ك��ل 
اأبدع  يف  اإظ��ه��اره  يف  ويت�صابقون  ال��وف��اء  معنى  اأب��ن��اوؤه��ا  ي��ع��رف 

قويا  وطننا  وليبقى  عالية  دولتنا  راية  لتدوم  واأ�صكاله،  �صوره 
باأبنائه اأبيا بت�صحياتهم، �صاخما منيعا على املحن وع�صيا على 

اخلطوب مهما كان الثمن وبلغ حجم الت�صحيات«.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س 
اأكفهم  اأرواحهم على  الأب��رار حملوا  الإم��ارات  �صهداء  اأن  اخليمة 

وبذلوها من اأجل الوطن.
» مبنا�صبة  الوطن  »درع  �صموه يف كلمة وجهها عر جملة  و قال 
�صفحات  الزكية  بدمائهم  كتبوا  الوطن  �صهداء  اإن  ال�صهيد  ي��وم 
الوطن  ورف��ع��وا هامة  وال��واج��ب  احل��ق  جمد وبطولة يف ميادين 
 : �صموه  كلمة  ن�س  يلي  وفيما  خ��ف��اق��ة.  عالية  وراي��ت��ه  ���ص��اخم��ة، 
تعي�س دولتنا يوماً وطنياً تاريخياً من اأيامها الوطنية لتوؤكد فيه 
الإمارات،  و�صعب  الر�صيدة  القيادة  بني  الوثيق  الوطني  التالحم 
وهذا ماج�صده اأبنائها املخل�صني للذود عن الوطن وحمايته من 
الوطنية  الإم��ارات��ي��ة  للملحمة  وترجمة  واحل��اق��دي��ن  الطامعني 
التاريخية الرا�صخة لبطولت �صهدائنا الأبرار ، حيث اأثبت جنود 
ال�صدائد  ملواجهة  املنيع  وح�صنها  ال��دول��ة  �صيوف  اأنهم  الإم���ارات 
ولينعم الوطن بالأمان. اإن ما انتهجته القيادة احلكيمة يف دولتنا 
اإمن��ا يج�صد  وتطلعاته  �صعبها  اآم��ال  للوقوف مع  دوؤوب  �صعي  من 
م��ا جتلى يف  وه��و  وال�صعب  القيادة  ب��ني  والتالحم  ال��رتاب��ط  ق��وة 
اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  توجيهات �صاحب 
الدولة »حفظه اهلل« بتخ�صي�س يوم 30 نوفمر من كل عام يوماً 
خا�صاً يحيي فيه اأبناء الدولة ذكرى ال�صهيد العطرة، فيوم ال�صهيد 
هو يوم التكرمي والتتويج لبطولتهم، م�صتذكرين اأبرز مواقفهم 
و�صجاعتهم وب�صالتهم ، انه يوم التاآزر املجتمعي ويوم التعبري عن 
الت�صامن والتالحم القوي ل�صعب دولة الإمارات العربية املتحدة 
راية  لتبقى  و�صنداً  دعماً  حولها  والتفافهم  الر�صيدة  قيادته  مع 

دولتنا دائماً عالية خفاقة يف �صماء الوطن.
اإن دعم واهتمام القيادة الر�صيدة للدولة باأ�صر ال�صهداء، اأ�صهم يف 

تعميق الروابط بني القيادة وال�صعب، واأكد على التالحم الوطني 
الكبري، و جاء قرار �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
باإن�صاء  امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
م��ن قيادتنا  ت��ق��دي��راً عظيماً  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  مكتب 
وذويهم.  لأ�صرهم  وتكرميا  ال�صهداء  وعطاء  لت�صحيات  الر�صيدة 
اخلدمات  تقدمي  تتجاوز  ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب  ر�صالة  واإن 
لأ�صر ال�صهداء وتخليد ذكراهم اإىل جت�صيد حي وواقعي للعالقة 
وق��ي��ادت��ه احلكيمة وه��ي عالقة  الإم�����ارات  ب��ني �صعب  الإن�����ص��ان��ي��ة 
كما  وال�صعب  القيادة  بني  الوفاء  الأب��رز  عنوانها  اجل��ذور  عميقة 
اأن تخليد ال�صهداء باإن�صاء الن�صب التذكاري هو اأب�صط ما تقدمه 

الإم��ارات ل�صهدائنا الأبرار وفاء وعرفاناً وتخليداً لذكراهم وهو 
ر�صالة لل�صعب وللعامل اأجمع اأن اأرواح ونفو�س اأبنائنا غالية نفخر 
ونعتز بهم وبت�صحياتهم وبطولتهم وهم القدوة والنموذج لأبناء 
الإمارات كي يحذو حذوهم وي�صهموا مع اإخوانهم البوا�صل يف رفع 

راية الوطن عالية خفاقة.
�صتبقى ماآثر �صهداء الوطن نرا�صاً ملن ياأتي خلفهم ومبعث فخر 
يف  تاريخياً  يوماً   1971 نوفمر   30 يوم  يعد  .. حيث  لذويهم 
الإمارات ب�صقوط اأول �صهيد قبل اأيام قليلة من قيام دولة الحتاد 
يف معركة الت�صحية التي �صطرها دفاعاً عن وطنه ابن الإمارات 
راأ�س  �صرطة  منت�صبي  م��ن  خمي�س  ب��ن  �صهيل  ب��ن  ���ص��امل  البطل 
لوطنه، هكذا  املحب  املخل�س  للجندي  ومثال  ق��دوة  فهو  اخليمة 
ونفي�س  غاٍل  بكل  للت�صحية  دائماً  الإم��ارات، م�صتعدون  اأبناء  هم 
وطننا  راي��ة  لتبقى  وا�صتقراره  اأمنه  و�صون  رايته  رف��ع  اأج��ل  من 

�صاخمة خفاقة يف كل امليادين.
اأبناء �صعب الإم��ارات ا�صتذكاراً  يف هذا اليوم الوطني املجيد يقف 
ال��ت��ف��اين والإخ���ال����س وال����ولء م��رددي��ن الدعاء  واف��ت��خ��اراً بقيم 
الرجال  ال��وط��ن،  لأج��ل  �صحوا  م��ن  لأرواح  والتبجيل  والتقدير 
اأجل  من  وبذلوها  اأكفهم  على  اأرواح��ه��م  حملوا  الذين  الأوف��ي��اء 
ال��وط��ن، ف��ق��د ك��ت��ب ���ص��ه��داء ال��وط��ن ب��دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة �صفحات 
الوطن  ورف��ع��وا هامة  وال��واج��ب  احل��ق  جمد وبطولة يف ميادين 
نثمن  امل�صهود  ال��ي��وم  ه��ذا  يف  و   . خفاقة  عالية  وراي��ت��ه  ���ص��اخم��ة، 
اإجنازات القوات امل�صلحة التي تعد مفخرة لكل مواطن، فمن هذه 
املوؤ�ص�صة الوطنية م�صنع الرجال ن�صاأ جيل قوي ي�صتطيع مواجهة 
واأمنه،  ال��وط��ن  مكت�صبات  على  واحل��ف��اظ  والأخ��ط��ار  التحديات 
واخلدمة يف هذه املوؤ�ص�صة الوطنية �صرف وواجب مقد�س يعتز به 
الوطن �صد كل من ت�صول له  ت��راب  كل مواطن ليحمي وي�صون 

نف�صه العبث باأمنه.

حمد�ن بن حممد بن ر��صد : �صتظل دماء �صهد�ئنا �لذكية تروي �صجرة رفعة �لإمار�ت

ويل عهد ر�أ�س �خليمة : �صهد�ء �لوطن كتبو� بدمائهم �لزكية �صفحات جمد وبطولة يف ميادين �حلق و�لو�جب

•• اأبوظبي-وام: 

اأ���ص��اد م��ع��ايل ع��ل��ي �صعيد م��ط��ر ال��ن��ي��ادي م��ف��و���س اجل��م��ارك رئ��ي�����س الهيئة 
واملناطق  واجل��م��ارك  للموانئ  ال�صارقة  هيئة  بجهود  للجمارك،  الحت��ادي��ة 
احلرة يف مكافحة تهريب املخدرات عر املنافذ اجلمركية بالإمارة ودورها يف 

حماية املجتمع من تلك الآفة اخلطرية.
وكانت جمارك ال�صارقة قد جنحت موؤخراً يف �صبط حماولة تهريب �صحنة 
اإىل الدولة  123 كيلوجراماً  من مادة الكري�صتال املخدرة ي�صل وزنها اإىل 
"َبراد" حتمل  حاوية  اأ�صفل  اإخفائها  خ��الل  من  البحرية  املنافذ  اأح��د  عر 
فواكه وخ�صروات قادمة من اإحدى الدول الآ�صيوية بهدف ترويجها داخل 
ال�صارقة  جمارك  مفت�صو  ا�صتبه  احل��اوي��ة  اأو  ال��راد  تفتي�س  وعند  ال��دول��ة. 
بوجود خلل يف توزيع الب�صاعة داخ��ل ال��راد، كما تبني وج��ود اآث��ار حلام يف 
خمباأة  حديدية  �صناديق  الأر�صية، فتم فتحها ليكت�صف املفت�صون وجود 5 

حتتوي على خمدر الكري�صتال بوزن 123 كيلوجراماً.

مقدمة  يف  ت��اأت��ي  ال�صارقة  ج��م��ارك  اأن  ال��ن��ي��ادي  �صعيد  علي  معايل  واأ���ص��اف 
خالل  امل��خ��درات  �صبطيات  ع��دد  حيث  م��ن  ال��دول��ة  يف  اجلمركية  الإدارات 
التي  ال�صبطيات  ع��دد  بلغ  حيث   ،2020 ع��ام  من  الأوىل  الع�صرة  الأ�صهر 
قامت بها جمارك ال�صارقة خالل تلك الفرتة 2521 �صبطية مواد خمدرة، 
بن�صبة %63 من اإجمايل عدد �صبطيات املخدرات التي قامت بها جمارك 
الدولة وعددها 3995 �صبطية يف الفرتة من اأول يناير وحتى نهاية اأكتوبر 
2020. واأ�صاف معاليه: "تعك�س اأرقام وموؤ�صرات ال�صبطيات التي يقوم بها 
قطاع اجلمارك يف الدولة مدى خطورة عمليات ال�صتهداف التي تقوم بها 
ع�صابات تهريب املخدرات لأبناء املجتمع الإماراتي، كما اأنها تعك�س يف الوقت 
ذاته مدى يقظة قطاع اجلمارك بالدولة واأهمية الدور الكبري الذي يقوم به 

يف مكافحة تهريب املخدرات".

ولفت معايل علي �صعيد النيادي اإىل اأن يقظة وكفاءة مفت�صي جمارك ال�صارقة 
وتطور م�صتوى الأداء يف املنافذ اجلمركية باإمارة ال�صارقة يلعب دوراً مهماً 
يف تعزيز تناف�صية دولة الإمارات وحتقيق مبادئ روؤية الإمارات 2020 من 
ورفع  القت�صادي  التنويع  و�صيا�صة  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية  دع��م  خ��الل 
اأمن  حماية  عن  ف�صاًل  العامل،  دول  مع  للدولة  التجاري  التبادل  م�صتوى 
املجتمع واحلفاظ على ا�صتقراره. وت�صم اإمارة ال�صارقة ع�صرة مراكز جمركية 
تقدم خدماتها عند املنافذ احلدودية الرية والبحرية واجلوية، من بينها 
اأرب��ع��ة م��راك��ز بحرية ه��ي ج��م��ارك ميناء خ��ال��د، وج��م��ارك اخل���ور، وجمارك 
احلمرية، وجمارك خورفكان، و3 مراكز جوية مبطار ال�صارقة الدويل هي 
اإ�صافة  احل��رة،  املنطقة  وجمارك  اجل��وي  ال�صحن  وجمارك  الركاب  جمارك 
جمارك  ومركز  عمان  �صلطنة  مع  ال��ري  املالحة  خطم  جمارك  مركز  اإىل 

الريد و�صط مدينة ال�صارقة ومركز جمرك احلاويات يف املنطقة ال�صناعية. 
وقال معايل علي �صعيد النيادي اإن جمارك ال�صارقة ت�صاهم م�صاهمة كبرية 
يف حتقيق الن�صبة امل�صتهدفة لقطاع اجلمارك بالدولة يف موؤ�صر زيادة ن�صبة 
ن�صبة م�صاهمة قطاع  بلغت  الدولة، حيث  املخدرات على م�صتوى  �صبطيات 
2019 حوايل  ع��ام  املوؤ�صر خ��الل  ه��ذا  ال��دول��ة يف  اجل��م��ارك على م�صتوى 
دولة الإم��ارات يقف باملر�صاد  يف  اجلمارك  قطاع  اأن  معاليه  واأكد   .39%
فيه  العاملة  الب�صرية  العنا�صر  تتميز  حيث  املنظمة،  اجل��رمي��ة  لع�صابات 
ا�صتقرار  ت�صتهدف  اإجرامية  حماولة  اأي��ة  لك�صف  الالزمة  واملهارة  بالكفاءة 

املجتمع والإ�صرار مب�صتقبل اأبنائه عر تهريب املخدرات واملواد اخلطرة.
اجلمارك  ودوائ���ر  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  ح��ر���س  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
املحلية على تدريب ودعم املفت�صني واملراقبني اجلمركيني يف املنافذ الرية 
واملعدات  والأج��ه��زة  امل��ه��ارات  باأحدث  بالدولة  والريد  واجلوية  والبحرية 
التي متكنهم من �صبط عمليات التهريب يف مهدها وتوجيه �صربات موؤثرة 

لع�صابات التهريب املنظمة.

جمارك �ل�صارقة تنجز 2521 �صبطية خمدر�ت خالل 10 �أ�صهر

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان القا�صمي ويل عهد 
ونائب حاكم ال�صارقة اأن 30 نوفمر من كل عام هو يوم التقدير 
لت�صحيات ال�صهداء يف �صبيل العر�س والأر�س الطيبة التي نعي�س 
الوطن«  »درع  جملة  ع��ر  وجهها  كلمة  يف   - �صموه  وق��ال  عليها. 
ال�صهيد،  ي��وم  ذك��رى  تتجدد  ع��ام  ك��ل  يف   - ال�صهيد  ي��وم  مبنا�صبة 
وهم  الأغلى  ليكون عطائهم  الأب��رار،  �صهدائنا  على  فيها  نرتحم 
درو�ٍس  من  العطاء  ذل��ك  مُيثله  ملا  �صهداء،  وه��م  والأ�صمى  اأح��ي��اء، 
لأبنائنا  نقدمها  والت�صحية،  الوطنية  مب��واق��ف  مليئة  جليلٍة 
يتميز  خال�صة،  وطنيٍة  لرتبيٍة  ن��واًة  لتكون  امل�صتقبلية،  واأجيالنا 
بها جمتمعنا، ويتناقلها ويتوارثها عر اأجياله، لتكون الت�صحية 
هي عنوان املجتمع الأبرز، وحب الأر�س والوطن والدفاع عنه، هي 
تفا�صيل الرتبية التي نقدمها لأبنائنا، لي�صبو على اأف�صل واأ�صرف 

القّيم.
نوفمر من كل  الثالثني من  اليوم  ذك��رى هذا   : �صموه  واأ�صاف 
والتعهد  بالتنمية،  والت�صحية  بالنماء،  الوفاء  فيها  يرتبط  عام، 
لإرٍث  امتداٌد  وهو  والتطور،  التقدم  نحو  بالدنا  مبوا�صلة طريق 
ظل الآباء يورثونه لالأبناء، وهو يوم التقدير لت�صحيات ال�صهداء 
واختتم  عليها.  نعي�س  التي  الطيبة  والأر�����س  العر�س  �صبيل  يف 
�صهدائنا  اأرواح  على  ن��رتح��م  اأخ���رى  م��رة   : ق��ائ��ال  كلمته  �صموه 
�صتبقى  ال��ث��واب،  ُح�صن  لهم  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  ون�صاأُل  ال��ك��رام، 
ذكرى ال�صهداء وت�صحياتهم خالدة يف �صجل الوطن حتكي ملحمة 
منها  وي�صتلهم  ال��وط��ن،  ح��م��ى  ع��ن  وال����ذود  وال���ف���داء  الت�صحية 
الأجيال القادمة العر والدرو�س، ونقول لأ�صر وعائالت ال�صهداء 
اأبناوؤكم هم اأبناوؤنا، واأنتم اأهلنا، حتظون بكامل الرعاية والتقدير 
م��ن ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة، وم���ن اأه��ل��ك��م يف جمتمع دول���ة الإم����ارات 

العربية املتحدة.

ويل عهد عجمان: �صهد�ء �لإمار�ت �صطرو� بدمائهم ويل عهد �ل�صارقة : 30 نوفمرب يوم �لتقدير لت�صحيات �صهد�ء �لوطن
�أ�صمى معاين �لت�صحية و�لفد�ء يف �صبيل رفعة �لوطن 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد 
اأرواح �صهدائنا البوا�صل قناديل م�صيئة يف تاريخ  الفجرية ان 
اليوم بطولت  ه��ذا  ت�صتذكر يف  الم���ارات  دول��ة  وان   ، الوطن 
اأبنائها اجل�صام، حني بذلوا الغايل والنفي�س لرفع راية الوطن 

عاليا، وقدموا اأرواحهم يف �صبيله.
و قال �صموه يف كلمة وجهها عر جملة »درع الوطن » مبنا�صبة 
يوم ال�صهيد اإن �صهداء وطننا الغايل هم ذاكرته وذكرياته وهم 

فخره و�صّده املنيع ورمز قوته ومنعته.
و فيما يلي ن�س كلمة �صموه : اإن »يوم ال�صهيد« منا�صبة وطنية 
�صنوية، تكرم �صهداء الوطن وت�صتذكر بطولتهم وت�صحياتهم 
واإخال�صهم وولئهم لوطنهم وقيادتهم الر�صيدة، فهم نرا�صا 
امل�صتقبل  نحو  املتعاقبة  الأجيال  طريق  ت�صيء  ومنارة  للحق 
زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تخ�صي�س  اإن  امل�صرق. 
نوفمر  من  الثالثني  اهلل«،  حفظه  الدولة«  رئي�س  نهيان  اآل 
العتزاز  ع��ن  تعبريا  ي��اأت��ي  اإمن���ا  لل�صهيد،  ي��وم��ا  ع��ام  ك��ل  م��ن 

ال�صجاعة  قيم  من  ميثلونه  وم��ا  الأب���رار  �صهدائنا  بت�صحيات 
والإقدام والفداء وتاأكيدا اأن الوطن ل ين�صى اأبدا اأبناوؤه الذين 
ي�صحون دفاعا عنه يف �صاحات العز وال�صرف ويعملون من اأجل 

رفعته وعزته.
ويف هذا اليوم العظيم ت�صتذكر دولة الإمارات بطولت اأبنائها 
اجل�����ص��ام، ح��ني ب��ذل��وا ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س ل��رف��ع راي���ة الوطن 
عاليا، وقدموا اأرواحهم يف �صبيله، يف �صورة تعك�س قيم البذل 
والعطاء وتوؤكد عمق التالحم والرتابط الذي يجمع ما بني 
القيادة و�صعبها الويف، و لتبقى هذه املنا�صبة الغالية حافزاً لكل 
اإماراتي واإماراتية على بذل مزيدا من العمل واجلهد والعطاء 
اأن يعيد هذه املنا�صبة العزيزة على  . ن�صاأل اهلل العلي القدير 
ق��ل��وب��ن��ا وع��ل��ى وط��ن��ن��ا وع��ل��ى ���ص��ع��ب دول��ت��ن��ا ب��اخل��ري واليمن 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  على  مي��ن  واأن  وال��رك��ات 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل » بال�صحة والعافية 
ويتغمد موؤ�ص�س الوطن املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل 
اأرواح  �صتظل  بوا�صع رحمته وي�صكنه ف�صيح جناته، كما  نهيان 
�صهدائنا البوا�صل قناديل م�صيئة يف تاريخ الوطن ولهم نرفع 

ف�صهداء  وع��ط��اءات��ه��م،  ت�صحياتهم  ون��ث��م��ن  حت��ي��ة،  اأ���ص��م��ى 
وطننا الغايل هم ذاكرته وذكرياته وهم فخره و�صّده املنيع 

ورمز قوته ومنعته.

ويل عهد �لفجرية : �ل�صهد�ء نرب��س للحق ومنارة ت�صيء طريق �لأجيال 

ويل عهد �أم �لقيوين : �صهد�ء �لإمار�ت �صطرو� مالحم بطولية يف �صاحات �لعز و �لكر�مة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

اأكد �صمو ال�صيخ من�صور بن حممد 
بن را�صد اآل مكتوم رئي�س جمل�س 
الوطن  م�صرية  اأن  الريا�صي  دب��ي 
يوم  بعد  ي��وم��ا  تتعزز  العلى  نحو 
يبخلون  ل  ال��ذي��ن  اأب��ن��ائ��ه  بعطاء 
ببذل الغايل والنفي�س يف �صبيل اأن 
يظل دائما يف رفعة وتقدم وازدهار، 
واأن اأبناء الإمارات اأظهروا يف كافة 
العهد  على  ثابتون  اأن��ه��م  امل��واق��ف 
دائما  ال��وط��ن  م�صلحة  تكون  ب��اأن 
متقدمة على م�صلحة الفرد، واأن 
ي�صون  ح�صنا  ت�صحياتهم  ت��ك��ون 
على وطننا الغايل عزته وكرامته 

يف كل حني.
له  ك��ل��م��ة  - يف  ����ص���م���وه  واأو������ص�����ح 
مبنا�صبة يوم ال�صهيد - اإن �صهداء 
الإم������ارات الأب�����رار ال��ذي��ن �صحوا 
ميادين  يف  ال��ط��اه��رة  ب���اأرواح���ه���م 
ال�������ص���رف ق����دم����وا ب���ره���ان���ا اأك���ي���دا 
ال�����ولء  اأن  ع���ل���ى  ����ص���ك  ي����دان����ه  ل 
والنتماء اإىل الوطن قيم را�صخة 
للجود  �صارعوا  اأب��ط��ال  وج��دان  يف 
فداء  الذكية  ودمائهم  باأرواحهم 
ل���ل���وط���ن واأه�����ل�����ه، وح���ف���اظ���ا على 
ملكانته  وت��اأك��ي��دا  وهيبته،  �صيادته 
وال�صعوب،  الأمم  ب���ني  ال��رف��ي��ع��ة 
ال���ع���ط���رة حافزا  ذك����راه����م  ل��ت��ظ��ل 
على مزيد من العطاء ودافعا لكل 
اأن يكونوا  واإماراتية على  اإماراتي 
دائما على اأمت ا�صتعداد لتلبية نداء 
الواجب يف كافة الأوق��ات، و�صمن 

املهام  ت��ن��وع  وم���ع  امل��واق��ع  خمتلف 
وامل�صوؤوليات.

الإمارات  اأبناء  »ن�صاأ  �صموه:  وقال 
ع��ل��ى ح���ب وط��ن��ه��م وال���ت���ف���اين يف 
خ��دم��ت��ه وال��ت��ب��اري يف ال����ذود عن 
اأو  يتهدده  اأم��ر  اأي  ح��ل  اإذا  ت��راب��ه 
وما  م��ق��درات��ه،  م��ن  للنيل  ي�صعى 
قدمه �صهداء الوطن من ت�صحيات 
احلقيقة  ه��ذه  على  �صاطع  برهان 
ال��ت��ي ن���راه���ا ال���ي���وم م��ت��ج�����ص��دة يف 
�صور جديدة من العطاء والفداء 
الوطن  ���ص��الم��ة  ���ص��م��ان  �صبيل  يف 
واحل���ف���اظ ع��ل��ى اأغ���ل���ى م���ا ميلكه 
اأه����ل����ه وه������و ����ص���ح���ت���ه���م، يف وق���ت 
ال��ع��امل وب���اء تت�صارع  ي��ج��ت��اح ف��ي��ه 
ف��ي��ه اخل��ط��ى واجل���ه���ود م���ن اأجل 
فيما  عليه،  والق�صاء  حما�صرته 
�صرب اأبطال خط الدفاع الأول يف 
خمتلف اأنحاء دولة الإمارات اأنبل 
امتدادا  ال��ذي ميثل  العطاء  �صور 
�صهداء  قدمها  جليلة  لت�صحيات 
الوطن وهم يدافعون عن كرامته 

اأ���ص��ب��اب منعته  وي��ح��ف��ظ��ون ع��ل��ي��ه 
وعزته«.

ووجه �صموه حتية تقدير لأمهات 
ال�����ص��ه��داء وذوي��ه��م، م��وؤك��دا اأن ما 
اأبدينه من �صر وعزمية وكذلك 
م���ا اأظ���ه���رن���ه م���ن ف��خ��ر واع���ت���زاز 
ب��ت�����ص��ح��ي��ات اأب��ن��ائ��ه��ن دف���اع���ا عن 
للواجب  وتلبية  وط��ن��ه��م،  ك��رام��ة 
الذي ن�صاأن اأبنائهن على الوفاء به، 
هو اأروع منوذج للوطنية والنتماء 
الأمة  ذاك����رة  يف  ح��ا���ص��را  �صيبقى 
و���ص��ج��الت ت��اري��خ��ه��ا ال��ت��ي �صطر 
فيها اأبناوؤهن باأحرف من نور اأروع 

مالحم البطولة والفداء.
�صيادة  »���ص��ت��ظ��ل  ���ص��م��وه:  واأ����ص���اف 
جمتمعه  وا�صتقرار  واأمنه  الوطن 
و�صالمة اأفراده من كافة التحديات 
اأمانة غالية يحملها اأبناء الإمارات 
القيام  يتوانون يف  اأعناقهم؛ ل  يف 
اأف�صل  ع��ل��ى  ب��واج��ب��ات��ه��م ح��ي��ال��ه��ا 
انتماء  م���ن  وج����ه مم���ك���ن، مب�����داد 
عميق للوطن وولء را�صخ لقيادته 
الر�صيدة، وحر�س مت�صل على اأن 
ت��ك��ون الإم����ارات دائ��م��ا يف املقدمة 
ت��ب��ن��ي وت��ع��م��ر وت��ن�����ص��ر اخل����ري يف 
اأمال  الإن�صان  الأر�س لتمنح  ربوع 
جديدا يف م�صتقبل اأف�صل، و�صيظل 
ع��ط��اء اأب���ن���اء ه���ذا ال�����ص��ع��ب الأب���ي 
وت�صحياتهم، التي هي اأو�صمة عز 
ملا  منوذجا  ال�صدور،  تزين  وفخر 
يجب اأن يكون عليه الإن�صان الويف 
لوطنه من اإنكار للذات وتفاين يف 

اإقرار ركائز تقدمه وازدهاره«.

•• اأبوظبي-وام:

حتيي دولة الإمارات اليوم يوم ال�صهيد، الذي ي�صادف ال�30 من نوفمر من 
كل عام و�صط احتفاء ر�صمي و�صعبي بت�صحيات �صهداء الإمارات. ويحظى ملف 
اأ�صر ال�صهداء وتلبية احتياجاتهم باهتمام �صاحب ال�صمو ال�صيخ  دعم ورعاية 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، ومتابعة �صاحب ال�صمو 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء  ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل نهيان ويل  حاكم دبي »رع��اه اهلل«، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ال�صيوخ حكام الإمارات.
متطلبات  وتلبية  لدعم  متكاملة  ا�صرتاتيجية  تنفيذ  على  الإم���ارات  وعملت 
توفري احلياة الكرمية لأ�صر ال�صهداء ت�صمنت 4 حماور اأ�صا�صية، �صملت دعم 
امل��ن��ازل، وتعزيز اخلدمات  الإ���ص��ك��ان وت��وف��ري  ب��رام��ج  الأ���ص��ري ع��ر  ال�صتقرار 
اإ�صافة  العلمي،  ومتابعة حت�صيلهم  التعليم  ال�صهداء يف قطاع  لأبناء  املقدمة 
اإىل توفري الرعاية ال�صحة ال�صاملة والتي تت�صمن مبادرات خا�صة باأ�صحاب 
وم��ن��ظ��وم��ة متكاملة من   ،19 – »ك��وف��ي��د  ج��ائ��ح��ة  ف���رتة  �صيما يف  ال��ه��م��م ل 
والعلمية  احلياتية  امل��ه��ارات  تنمية  وم���ب���ادرات  الج��ت��م��اع��ي  ال��دع��م  م��ب��ادرات 
والثقافية والريا�صية. ويتوىل مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء يف ديوان ويل عهد 
اأبوظبي الإ�صراف على تلك املبادرات وفق م�صارين، يعنى امل�صار الأول مبتابعة 
ودرا�صة احتياجات ومتطلبات الأ�صر واأبناء ال�صهداء، فيما ت�صمن امل�صار الثاين 

وعمل  تنفيذها.  على  والإ���ص��راف  النوعية  وامل�صاريع  امل��ب��ادرات  واعتماد  تبني 
وترجمة  لالأ�صر،  املقدمة  اخلدمات  ماأ�ص�صة  على  ال�صهداء  اأ�صر  �صوؤون  مكتب 
الدعم والرعاية  الر�صيدة عر تقدمي منظومة من برامج  القيادة  توجيهات 
والجتماعي  الأ���ص��ري  ال�صتقرار  �صمان  �صكل  وتف�صياًل،  موؤ�ص�صي.  اإط��ار  يف 
�صوؤون  الدعم، حيث حر�س مكتب  اأولويات  اأبرز  اأحد  ال�صهداء وذويهم  لأبناء 
اأ�صر ال�صهداء على متابعة مراحل اإجناز املنازل والتوا�صل الدوري واملبا�صر مع 
وقت  اأ�صرع  يف  البيوت  بت�صليمهم هذه  املتعلقة  الرتتيبات  لإج��راء  م�صتحقيها 

ممكن.
وعلى م�صتوى القطاع التعليمي، ت�صمنت منظومة الدعم التي �صعت ل�صمان 
م�صتقبل اأبناء ال�صهداء، توفري البيئة الدرا�صية املنا�صبة التي تتيح لهم التفوق 
يف حت�صيلهم، وتوفري الفر�س املنا�صبة لهم ليكونوا قادة متميزين يف امل�صتقبل، 
ومتابعة  ال�صهداء  اأب��ن��اء  الطلبة  لتفقد  ال��دول��ة  م��دار���س  وزي���ارة  املتابعة  ع��ر 
والعمل  وتفوقهم،  العلمي  �صري حت�صيلهم  والطمئنان على  درا�صتهم،  �صوؤون 
املكتب  اأوجه الدعم والرعاية والهتمام بهم. واأطلق  على متابعة وتاأمني كل 
برنامج الإر�صاد والتوجيه املهني »خطوات« م�صتهدفاً الطلبة املتفوقني درا�صياً 
امل�صتقبلي،  املهني  مب�صارهم  املتعلقة  اخل��ي��ارات  لكت�صاف  ال�صهداء  اأب��ن��اء  من 
حيث يت�صمن الرنامج دورات وور�س عمل وحما�صرات تهدف اإىل تزويدهم 
باملهارات الالزمة والأ�ص�س العلمية ال�صحيحة، لتمكينهم من جتاوز التحديات 

وحتقيق اأهدافهم وطموحاتهم.
اأولوية خا�صة  وذويهم  ال�صهداء  اأ�صر  و�صالمة  �صكلت �صحة  ذاته،  ال�صياق  ويف 

ال���ذي ح��ر���س على متابعة ك��ل م��ا يتعلق  ال�����ص��ه��داء  اأ���ص��ر  ���ص��وؤون  ل��دى مكتب 
املكتب  ونظم  الهمم،  واأ�صحاب  ال�صن  كبار  فئات  ل�صيما  ال�صحية  ب�صوؤونهم 
هذا العام وبالتعاون مع اجلهات ال�صحية يف الدولة جمموعة من املحا�صرات 
واللقاءات التي عقدت عن بعد لتمكني ذوي ال�صهداء من مواكبة كل امل�صتجدات 
املتعلقة بفريو�س كورونا امل�صتجد كوفيد 19 و�صمان توعيتهم بطرق الوقاية 
منه و�صبل التكيف مع الظروف ال�صتثنائية التي فر�صها انت�صار الوباء، اإ�صافة 
اىل اإطالق حملة خا�صة لتطعيم ذوي �صهداء الوطن واأ�صرهم �صد الفريو�س.

موجهة  نوعية  مبادرة  تعد  التي  الفخر  اأبناء  خميمات  مبادرة  املكتب  واأطلق 
لأبناء ال�صهداء بهدف تنمية القدرات والعالقات الجتماعية وحتمل امل�صوؤولية 
املتعددة  الن�صاطات  يف  زمالئه  مع  الفرد  ا�صرتاك  طريق  عن  امل�صاركني  لدى 
وتعاونه معهم على اإجناز خمتلف الأعمال، بالإ�صافة اىل تزويدهم مبعلومات 

وخرات جديدة تو�صع مداركهم وثقافاتهم واآفاق تفكريهم.
ومنارة  وال�صرف  البطولة  �صجل  الإم��ارات خالدة يف  �صهداء  ت�صحيات  وتبقى 
ت�صتلهم الأجيال القادمة منها معنى الفداء والولء للوطن وقيادته الر�صيدة 

و�صعبه الأبي.
اإج��الل واإك��ب��ارا لهوؤلء الأب��ط��ال الذين قدموا  وتقف الإم���ارات يف ه��ذا اليوم 
اأرواحهم فداء لرتاب الوطن الغايل موؤكدين اأن الروح ترخ�س دفاعاً عن ثرى 
هذه الأر�س الطهور، واأن تلبية نداء الوطن واجب كل غيوٍر حري�ٍس على رفعة 

البالد وحماية مكت�صباتها ومنجزاتها.
وعك�س اإن�صاء مكتب �صوؤون اأ�صر ال�صهداء حر�س دولة الإمارات وقيادتها على 

حتقيق ال�صتدامة يف عملية دعم اأ�صر ال�صهداء واإيجاد منظومة متكاملة ملتابعة 
يف  الأخ��رى  الر�صمية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  وذل��ك  احتياجاتهم  كافة  وتلبية 
الدولة، كما يعك�س املكتب رغبة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأ�صر  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، باأن تكون رعاية  ويل عهد 
ال�صهداء عماًل موؤ�ص�صياً من قبل مكتب يخ�صع مبا�صرة لديوان �صموه، لطرح 
املبادرات التي تخلد ذكرى �صهدائنا الأبرار، وتوفري اخلدمات التي يرى املكتب 

اأنها تلبي احتياجات اأ�صرهم، وت�صهم يف توفري حياة اأف�صل وكرمية لهم.
ذكرى  تخليد  اإىل  تهدف  التي  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  من  العديد  املكتب  واأطلق 
الإطار  هذا  ويف  بت�صحياتهم،  والعتزاز  الفخر  والتعبري عن  الوطن،  �صهداء 
ال���وط���ن، ومبادرة  ���ص��ه��داء  ب��اأ���ص��م��اء  ال���دول���ة  م�����ص��اج��د  ت�صمية  م���ب���ادرة  ج����اءت 
»توا�صل« الهادفة للتوا�صل املبا�صر مع اأ�صر ال�صهداء وذويهم واأبنائهم، وحملة 
ت�صتهدف  داعمة  وفعاليات  اأن�صطة  تت�صمن  التي  »الإمارات_بكم_تفخر« 
بيوم  الحتفاء  يف  بفاعلية  امل�صاركة  على  لتحفيزهم  املجتمع  �صرائح  خمتلف 
اأمام  الفر�صة  لإتاحة  تهدف  والتي  واع��ت��زاز«  فخر  »ر�صالة  ومبادرة  ال�صهيد، 
اجلميع للم�صاركة والتعبري عن م�صاعر التقدير والعتزاز بال�صهداء الأبطال 
بالتعاون  فخر«  »تعابري  وم��ب��ادرة  ال��دول��ة،  يف  املنت�صرة  الفيديو  من�صات  عر 
مع دائرة الثقافة وال�صياحة يف اأبوظبي، ل�صتقبال امل�صاركات الفنية من كافة 
اإىل  اإ�صافة  اإجن��ازات وت�صحيات ال�صهداء،  مواطني و�صكان الدولة التي ُتخّلد 
العديد من املبادرات التي اأطلقها املكتب على مر الأعوام املا�صية والتي تعك�س 

روح الوفاء والعرفان لت�صحيات هوؤلء الأبطال.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ب��ن  مكتوم  ال�صيخ  �صمو  اأك��د 
بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
الأب�����رار �صربوا  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء  ان 
اأروع اأمثلة الفداء ببطولت جميدة 
اأك��دوا معها اأن �صعب الإم��ارات يقف 
دولته  مواقف  وراء  وثبات  ق��وة  بكل 

الوا�صحة والرا�صخة.
وق����ال ���ص��م��وه يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا عر 
يوم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ال���وط���ن  درع  جم��ل��ة 
ال�صهيد اإن جميع اأبناء الإمارات على 
ا�صتعداد دائم لبذل الغايل والنفي�س 
ورفعتها  �صيادتها  ت��اأك��ي��د  �صبيل  يف 
تلك  ل��ت��ظ��ل  وال�����ص��ع��وب،  الأمم  ب���ني 
ي�صئ  ن��را���ص��اً  اخل��ال��دة  الت�صحيات 
درو�صاً  ي���وم  ك���ل  وي��ل��ه��م��ن��ا  ال��ط��ري��ق 
الوطن ويحثنا على  جديدة يف حب 

الوفاء بكل ما يلزم جتاهه من جهد 
له  ويوفر  تقدمه  له  ي�صمن  وعمل 
عزائم  م��ن  وي�صد  ازده�����اره،  اأ���ص��ب��اب 
واإق����دام  بب�صالة  للت�صدي  ال��رج��ال 
ل��ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه ت��ه��دي��د اأم��ن��ه اأو 
ال��ن��ي��ل من  اأو  ���ص��الم��ت��ه  ا���ص��ت��ه��داف 

مقدراته.
:هم  �صموه  كلمة  ن�س  يلي  فيما  و 
رجال جادوا باأرواحهم ودمائهم بكل 
ميادين  يف  مطمئنة  را���ص��ي��ة  نف�س 
ال�صرف اإمياناً منهم اأن رفعة الوطن 
اأن  الإن�����ص��ان  م��ن  ت�صتحق  وك��رام��ت��ه 
واإن  حتى  ميلك  م��ا  ب��اأغ��ل��ى  ي�صحي 
يف  وال����دم  ب���ال���روح  الت�صحية  ك��ان��ت 
���ص��ب��ي��ل ت��ل��ب��ي��ة ن����داء ال���واج���ب الذي 
الوطن،  جت����اه  ع��ل��ي��ه  اهلل  ع����اه����دوا 
والنت�صار للحق اأينما كان والوقوف 
اإجالل  حتية  اأ���ص��ح��اب��ه.  ج��ان��ب  اإىل 

الذين  الأب��������رار  ���ص��ه��دائ��ن��ا  لأرواح 
���ص��ط��روا ب��دم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة مالحم 
الوطن  ذاك������رة  يف  ���ص��ت��ب��ق��ى  خ���ال���دة 
م�صدر اإلهام لأبنائه ونبعاً تنهل منه 
الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة درو����ص���اً مهمة يف 
قيم الوفاء للوطن ومعاين النتماء 
واللتفاف  ل��راي��ت��ه  وال����ولء  ل��رتاب��ه 

حول قيادته.
لقد �صرب �صهداء الوطن اأروع اأمثلة 
الفداء ببطولت جميدة اأكدوا معها 
اأن ���ص��ع��ب الإم������ارات ي��ق��ف ب��ك��ل قوة 
وثبات وراء مواقف دولته الوا�صحة 
على  اأبنائها  جميع  واأن  والرا�صخة، 
ا�صتعداد دائم لبذل الغايل والنفي�س 
ورفعتها  �صيادتها  ت��اأك��ي��د  �صبيل  يف 
تلك  ل��ت��ظ��ل  وال�����ص��ع��وب،  الأمم  ب���ني 
ي�صئ  ن��را���ص��اً  اخل��ال��دة  الت�صحيات 
درو�صاً  ي���وم  ك���ل  وي��ل��ه��م��ن��ا  ال��ط��ري��ق 

الوطن ويحثنا على  جديدة يف حب 
الوفاء بكل ما يلزم جتاهه من جهد 
له  ويوفر  تقدمه  له  ي�صمن  وعمل 
عزائم  م��ن  وي�صد  ازده�����اره،  اأ���ص��ب��اب 
واإق����دام  بب�صالة  للت�صدي  ال��رج��ال 
ل��ك��ل م��ا م��ن ���ص��اأن��ه ت��ه��دي��د اأم��ن��ه اأو 
ال��ن��ي��ل من  اأو  ���ص��الم��ت��ه  ا���ص��ت��ه��داف 
م��ق��درات��ه، ل��ي��وا���ص��ل وط��ن��ن��ا الغايل 
وثقة  اأم��ان  بكل  الطموحة  م�صريته 
نحو امل�صتقبل. ويف هذا اليوم، نتوجه 
ب��ت��ح��ي��ة خ��ال�����ص��ة م��ل��وؤه��ا الح����رتام 
والتقدير لأمهات �صهدائنا الأبرار ملا 
قدمنه من منوذج م�صّرف يف الولء 
ومنوذج  ل��رتاب��ه،  والن��ت��م��اء  للوطن 
اأظهرنه  مب���ا  ال��ف��خ��ر  اإىل  ي��ح��ذون��ا 
والحت�صاب  اجل����اأ�����س  رب���اط���ة  م���ن 
اهلل  الإمي����ان  م��ن  امل�صتمد  وال�����ص��ر 
انتماء  وع��م��ق  وال��ر���ص��ا مب�����ص��ي��ئ��ت��ه، 

املراأة الإماراتية لوطنها وا�صتعدادها 
اأن جتود باأغلى ما متلك وهو فلذات 
راي���ة  ت��ظ��ل  اأن  ���ص��ب��ي��ل  اأك���ب���اده���ا، يف 
الإمارات خفاقة عالية يف �صماء العزة 
نتوجه  اأن  يفوتنا  ل  كما  والكرامة. 
لأبطال  واجبة  واإع���زاز  فخر  بتحية 
املرابطني  البا�صلة  امل�صلحة  قواتنا 
يف خمتلف �صاحات ال�صرف يوا�صلون 
اأج�����ل احلفاظ  ب��ال��ن��ه��ار م���ن  ال��ل��ي��ل 
و�صون  ال��وط��ن  ه��ذا  مكت�صبات  على 
ه��ي��ب��ت��ه وت��دع��ي��م رك���ائ���ز ع���زت���ه، مبا 
يقدمونه من خدمات جليلة الق�صد 
�صيادته،  وتاأكيد  الوطن  رفعة  منها 
ت��ن��ف��ي��ذ كافة  واإق�������دام يف  ب�����ص��ج��اع��ة 
خمتلف  �صمن  اإليهم  املوكلة  امل��ه��ام 
�صمن  املوؤثرة  ومل�صاركاتهم  امليادين، 
ن�صر  اإىل  الرامية  الدولية  اجل��ه��ود 
ال�صالم يف ربوع الأر���س؛ ليظل ا�صم 

الإم������ارات دائ���م���اً م��رت��ب��ط��اً مب��ا فيه 
م�صلحة الإن�صان اأينما كان، وليبقى 
ه���ذا ال���ص��م ال��غ��ايل ب�����ص��رياً باخلري 
ي���رف���ع فيه  وال���ن���م���اء يف ك����ل م���ك���ان 
جنودنا البوا�صل َعلَم الإمارات. لقد 
اأ�صبح ا�صم الإمارات مرتبطاً باخلري 
وفي�س  اأبنائها  بت�صحيات  والنماء 
ع��ط��ائ��ه��م ال���ن���اب���ع م����ن ح����ب عميق 
وا�صتعداد  ل��ل��وط��ن  را����ص���خ  وان��ت��م��اء 
دائم لتلبية نداء الواجب يف خمتلف 
ت�صع  ب��روؤي��ة  م�صرت�صدين  اأ�صكاله، 
كل  فوق  و�صعادته  الإن�صان  م�صلحة 
ال�صري  اعتبار، وعزمية �صادقة على 
ون�صاء  رج��ال  اإليها  �صبقنا  دروب  يف 
ل�صتكمال  الوطن،  خدمة  يف  تفانوا 
م���ا ب�������داأوه م���ن ج��ه��د ن��ب��ي��ل هدفه 
اأرقى  اإىل  الإم���ارات  بدولة  الو�صول 
اإ�صهامها  وت��اأك��ي��د  ال��ت��م��ّي��ز،  م��رات��ب 

الإقليمي  حميطيها  يف  الإي��ج��اب��ي 
جتاوز  وم�صاريع  مببادرات  والعاملي، 
العديد  اإىل  ال��دول��ة  ح��دود  تاأثريها 
ال���ع���امل، لتفتح  امل��ن��اط��ق ح����ول  م���ن 
اأم�����ام ك���ل حم���ت���اج ن���واف���ذ الأم�����ل يف 
ال�صتقرار  ب�صائر  يحمل  اأف�صل  غٍد 
اأبناء  عزمية  اإن  وال��رخ��اء.  والتنمية 
واإميانهم  ت��ل��ني  ل  ال��ت��ي  الإم�������ارات 
الفداء يف �صبيل الوطن  باأن  العميق 
واج������ب م���ق���د����س اأم�������ور ت��ت��ج��ل��ى يف 
وامل��واق��ف، ولرمبا  الأوق���ات  خمتلف 
ك��ان��ت الأزم������ة ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
امل�صتجد،  ك���ورون���ا  ف��ريو���س  ان��ت�����ص��ار 
اأب���رز م��دى التفاين يف  ال��ذي  املحك 
خطوط  يف  ل���ص��ي��م��ا  ال���واج���ب،  اأداء 
اأبطالها  اأظهر  التي  الأوىل  ال��دف��اع 
الن��ت��م��اء مب��ا قدموه  اأ���ص��ك��ال  اأ�صمى 
لهذه  الت�صدي  �صبيل  يف  جهود  من 

ال�صلبي  اأث��ره��ا  اجل��ائ��ح��ة وحت��ج��ي��م 
واإعزاز  تقدير  حتية  املجتمع.  على 
لكل من يتفانى يف العمل على رفعة 
ال��وط��ن وت��اأك��ي��د ق��درت��ه على جتاوز 
م���ن ل يدخر  ول���ك���ل  ال���ت���ح���دي���ات.. 
جهداً يف تلبية نداء الواجب والقيام 
ب����ه ع���ل���ى اأك����م����ل وج�������ه.. ول���ك���ل من 
يحر�س على اأن يكون ا�صم الإمارات 
اأبياً يف كل وقت  دائماً �صاخماً عزيزاً 

وحني. 

•• دبي-وام:

اأحمد بن حممد  اأكد �صمو ال�صيخ 
بن را�صد اآل مكتوم، رئي�س اللجنة 
الوطنية الأوملبية اأن »يوم ال�صهيد« 
ُيحيي  مهمة  وطنية  منا�صبة  ه��و 
اأبطال  الإم��ارات ذكرى  اأبناء  فيها 
ميادين  يف  ب����اأرواح����ه����م  ����ص���ح���وا 
ال�صرف وهم يلبون نداء الواجب، 
الت�صحية  اأم��ث��ل��ة  اأروع  ���ص��ارب��ني 
والفداء التزاماً مبواقف الإمارات 
احلق،  كلمة  اإع����الء  يف  ال��را���ص��خ��ة 
اأ�صحابه،  ج��ان��ب  اإىل  وال���وق���وف 
ووف���������اًء ل���وط���ن���ه���م ال������ذي ج�����ادوا 
تبقى  اأن  �صبيل  يف  وال���دم  ب��ال��روح 
رايته دائماً مرفوعة رمزاً لكرامة 

�صعبه وعزته واإبائه.
مبنا�صبة  له  كلمة  يف  �صموه  وق��ال 
الأوط������ان تعلو   «  : ال�����ص��ه��ي��د  ي���وم 
بت�صحيات اأبنائها وترقى بعطائهم 

هذا  يف  ن�صتح�صر   .. واإجن��ازات��ه��م 
اليوم بطولت �صطر بها �صهداوؤنا 
ملحمة  الزكية  بدمائهم  الأب���رار 
انتماء  ع��م��ق  ف��ي��ه��ا  اأك�����دوا  جليلة 
اأبناء الوطن لرتابه، وا�صتعدادهم 
يف ك���ل حل��ظ��ة ل��ل��ج��ود ب��اأغ��ل��ى ما 
ميلكون من اأجل درء املخاطر عنه 
واحل��ف��اظ ع��ل��ى م��ق��درات��ه و�صون 
مكت�صباته، لتظل ذكراهم العطرة 
منها  ت�صتلهم  التي  الق�صة  دائ��م��اً 
الأج��ي��ال ال��درو���س يف حب الوطن 
والإق�����������دام ع���ل���ى ال���ت�������ص���دي بكل 
ق���وة وث��ب��ات مل��ا ق��د يحيط ب��ه من 
الثمن  ك���ان  واإن  ح��ت��ى  حت���دي���ات، 
اأبياً  يبقى  كي  بالنف�س  الت�صحية 

�صاخماً«.
واأ�صاف: »مع اإحيائنا ليوم ال�صهيد 
يف م��ث��ل ه���ذا ال��ي��وم م��ن ك��ل عام، 
اأن هذه  نبادل وف��اًء بوفاء، ونوؤكد 
عليها،  ن�صاأنا  التي  النبيلة  القيمة 

وطننا  على  حتفظ  دائ��م��اً  �صتظل 
ال��ع��ط��اء الذي  اأن  رف��ع��ت��ه، وت��وؤك��د 
اأبناء الإم��ارات ل يذهب  يجود به 
���داً، اإمن���ا ه��و حم��ف��وظ يف وعي  ����صُ
الت�صحيات  تلك  واأن  الأم���ة،  ه��ذه 
الغالية �صتبقى دائماً احلافز الذي 
اإ�صهام  كل  لتقدمي  اجلميع  يدفع 
الإمارات  ا�صم  اأن يجعل  �صاأنه  من 

امل��ق��دم��ة يف ك��ل الأوق������ات، واأن  يف 
ميّكنها من اعتالء مراتب جديدة 

من التميز يف �صتى املجالت«.
ووج������ه ����ص���م���وه ال��ت��ح��ي��ة لأم���ه���ات 
من  اأبدينه  ما  اإن  وق��ال  ال�صهداء، 
فلذات  ف�����راق  م��واج��ه��ة  يف  ث���ب���ات 
اأك��ب��اده��ن، ك���ان خ��ري ب��ره��ان على 
املجتمع  ت��الح��م ومت��ا���ص��ك  م���دى 
الإماراتي، و�صالبة بنيانه، واأظهر 
ال�صعب  ل���ه���ذا  الأ����ص���ي���ل  امل����ع����دن 
قيادته  ح��ول  التف  ال��ذي  املِعطاء 
والعزمية  والن��ت��م��اء،  ال���ولء  بكل 
مقومات  تر�صيخ  يف  التفاين  على 
ليتاأكد  ورف���ع���ت���ه،  ال���وط���ن  جم���د 
ل��ل��ع��امل اأن َم��َن��ع��ة دول���ة الإم����ارات 
را���ص��خ��ة بر�صوخ  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
عطاءهم  واأن  اأب���ن���ائ���ه���ا،  ان���ت���م���اء 
����ص���ي���ك���ون دائ�����م�����اً اجل�������ص���ر ال����ذي 
الذي  الواعد  امل�صتقبل  اإىل  تعره 
خطوطه  الر�صيدة  قيادتنا  ر�صمت 

ال��ع��ري�����ص��ة مب����داد م��ن ال��ي��ق��ني يف 
قدرة هذا ال�صعب الويف على جتاوز 
العمل  مبوا�صلة  والل��ت��زام  املحن 
ا�صم وطنهم عنواناً  والبناء ليظل 

للخري والنماء.
واأعرب �صموه عن خال�س التقدير 
امل�صلحة  ق��وات��ن��ا  وال��ث��ن��اء لأب��ط��ال 
البا�صلة، مبا يحملونه على عاتقهم 
الوطن  ع��ن  ال���ذود  م�صوؤولية  م��ن 
والوقوف يف وجه ما قد يحيق به 
من خماطر، واحلفاظ على �صيادة 
وملا  ومكانتها،  وهيبتها  الإم����ارات 
اأب��ط��ال ال��ق��وات امل�صلحة  ي��ق��وم ب��ه 
ال��ب��وا���ص��ل م��ن م��ه��ام ه��دف��ه��ا ن�صر 
وكذلك  مقوماته  واإق���رار  ال�صالم 
اإن�صانية  واجبات  من  ينفذونه  ما 
اإف�صاء  الإم����ارات يف  بنهج  ال��ت��زام��اً 
الأمل بني النا�س يف خمتلف اأرجاء 
الأر���������س ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م م����ن جت����اوز 

اخلطوب وامللمات.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ عبداهلل بن �صامل بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم ال�صارقة اأن 
الت�صحية لأجل الوطن هي اأ�صمى الت�صحيات واأغالها.

و قال �صموه يف كلمة وجهها عر جملة »درع الوطن« مبنا�صبة يوم ال�صهيد اننا يف 
هذا اليوم ن�صتذكر ماآثر وت�صحيات رجال الوطن املخل�صني من القوات امل�صلحة 
ال�صجاعة  يف  الأمثلة  اأروع  �صطروا  الذين  وال�صرطية  الع�صكرية  والقطاعات 
اإن يوم ال�صهيد هو يوم وطني نعر  والإق��دام . و فيما يلي ن�س كلمة �صموه : 
اأروع �صور  فيه عن فخرنا واعتزازنا بت�صحيات جنودنا البوا�صل الذين قدموا 
الوفاء مقدمني اأغلى ما ميلكون دفاعاً عن وطنهم والذود عن حيا�صه ملبني 

نداء الواجب لردع الظلم ورفع راية احلق.

ال�صهيد  ي��وم  ويف  واأغ��اله��ا،  الت�صحيات  اأ�صمى  هي  الوطن  لأج��ل  الت�صحية  اإن 
ن�����ص��ت��ذك��ر م���اآث���ر وت�����ص��ح��ي��ات رج����ال ال���وط���ن امل��خ��ل�����ص��ني م���ن ال���ق���وات امل�صلحة 
ال�صجاعة  يف  الأمثلة  اأروع  �صطروا  الذين  وال�صرطية  الع�صكرية  والقطاعات 
الأ�صقاء  املظلوم وم�صاعدة  ون�صرة  الوطن ومكت�صباته  الدفاع عن  والإق��دام يف 
ورد احلق لأهله. يف الثالثني من نوفمر حتتفي دولة الإمارات بذكرى ال�صهيد 
وهي متثل القيم التي ت�صعى دولة الإمارات لرت�صيخها يف اأبنائها من قيم الولء 
الأوطان  بناء  ب��اأن  القادمة  الأج��ي��ال  وتعريف  والإق���دام،  والت�صحية  واملواطنة 
داخل  الوطن  اأبناء  قدمها  التي  بالت�صحيات  و  الن�صان  ببناء  يكون  وتعمريها 
الدولة اأو خارجها لتكون راية الإمارات دائماً خفاقة. ونبتهل بالدعاء للموىل 
عز وجل اأن يرحم اهلل �صهدائنا الأبرار واأن ي�صكنهم ف�صيح جناته ويتقبلهم مع 

ال�صهداء وال�صاحلني واأن يلهم اأهلهم وذويهم ال�صر وال�صلوان.

�لإمار�ت حتيي يوم �ل�صهيد .. ومنظومة من 4 حماور لدعم �أ�صرهم 

 مكتوم بن حممد بن ر��صد : �صهد�ء �لإمار�ت �لأبر�ر �صطرو� بدمائهم �لزكية مالحم خالدة �صتبقى يف ذ�كرة �لوطن 

نائب حاكم �ل�صارقة : �لت�صحية لأجل �لوطن هي �أ�صمى �لت�صحيات و�أغالها

•• الذيد - وام:

افتتح �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة �صباح اأم�س الأحد يف مدينة الذيد املرحلة 
اإزاحة �صموه لل�صتار عن اللوح  الأوىل من م�صروع مرعى ال�صمال. وبعد 
�صعادة خليفة م�صبح  املرعى من  تف�صيلي حول  ل�صرح  ا�صتمع  التذكاري 
�صوؤون  دائ���رة  رئي�س  ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  الإ���ص��ك��ان  دائ���رة  رئي�س  الطنيجي 
هو  امل��رع��ى  اأن  اإىل  اأ���ص��ار  ال���ذي  احليوانية  وال���روة  وال��زراع��ة  البلديات 
الأكر يف اإمارة ال�صارقة حيث تبلغ م�صاحته 11 كيلو مرتا مربعا ، وقد 
مت تخ�صي�س 80 عزبة بداخلها تلبية لحتياجات مربي املا�صية وموزعة 
بالت�صاوي بني منطقتي زبيدة و�صهيلة اأحدهم يقع يف �صمال �صرق املرعى 
والآخر يف اجلنوب الغربي منه، م�صتعر�صا مناذج للعزب وما حتتويه من 
خمازن لالأعالف ومظالت وحظائر للموا�صي. وقد اأمر �صاحب ال�صمو 

من  يقارب  ما  م�صاحتها  لت�صبح  العزب  م�صاحة  بتو�صعة  ال�صارقة  حاكم 
1800 مرت مربع بدل من 900 مرت مربع وذلك دعما من �صموه ملربي 
ملوا�صيهم.  واملنا�صبة  الالزمة  الرعاية  توفري  من  يتمكنوا  حتى  املوا�صي 
وتر�صخ فكرة اإن�صاء العزب النظامية مفهوم النتقال من ال�صتهالك اإىل 
الإنتاج، مما ي�صهم يف زيادة الروة احليوانية وتوفري ح�صة ل باأ�س بها من 
ا�صتهالك ال�صوق املحلي الأمر الذي يحد من عملية ال�صترياد اخلارجي. 
من  �صبكة  تتوفر  حيث  املتكاملة  التحتية  بالبنية  العزب  تزويد  مت  وقد 
اإل��ي��ه��ا. كما اعتمد �صاحب  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  اإىل ج��ان��ب  وامل���اء  ال��ك��ه��رب��اء 
ال�صمو حاكم ال�صارقة الهوية الب�صرية ملراعي ال�صارقة والتي تكونت من 
بعدها  الثمام. وجتول  نبتة  تعتليها  رملية  كثبان  بداخلة  حلقة خ�صراء 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي �صمن حميط 
النباتات  اأه��م  على  متعرفا  ال�صمال  مرعى  م�صروع  من  املنجزة  املرحلة 
التي مت زراعتها يف املرعى حيث �صمت / الثمام واملرخ والطلح والقر�س 

وال�صمر والق�صيم واندو راب والغاف وال�صدر والتمر الهندي والتلبدي/ 
بالإ�صافة اإىل زراعة كمية كبرية من بذور احل�صائ�س والأع�صاب، وتفقد 
�صموه كذلك خالل جولته خمازن الأعالف وخمترات النباتات ومناذج 
ال�صارقة بزراعة عدد  ال�صمو حاكم  القائمة. وتف�صل �صاحب  العزب  من 
من النبات يف املرعى، داعيا اإىل �صرورة الهتمام بالزراعة واملحافظة على 
الروة النباتية اإىل جانب الهتمام القائم باملوا�صي والروة احليوانية. 
اإداري  مبنى  من  يتكون  الأوىل  مرحلته  يف  امل�صروع  اأن  بالذكر  اجلدير 
للعمال  و�صكن  للخدمات  اآخ��ر  ومبنى  جمهز مبجل�س ومكاتب وخم��ازن 
اأن حتظى  اأجل  املرعى من  اإىل عيادة بيطرية متكاملة تخدم  بالإ�صافة 
احليوانات يف العزب التابعة للمرعى بعناية بيطرية منوذجية للحفاظ 

عليها �صحيا، وتوفري م�صاحات خ�صراء لعمليات الزراعة والت�صتيل.
الأ�صغال  دائ��رة  رئي�س  ال�صويدي  �صاهني  بن  علي  �صعادة  الفتتاح  ح�صر 

العامة وعدد من اأعيان مدينة الذيد.

حاكم �ل�صارقة يفتتح �ملرحلة �لأوىل من م�صروع مرعى �ل�صمال يف مدينة �لذيد

�أحمد بن حممد: �لأوطان تعلو بت�صحيات 
�أبنائها وترقى بعطائهم و�إجناز�تهم

من�صور بن حممد: �لولء و�لنتماء قيم تر�صخت يف 
وجد�ن �أبطال �صارعو� للجود باأرو�حهم فد�ء للوطن
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�صيخ  �صمو  اأك���د 
الوطني  الأم����ن  م�صت�صار  ن��ه��ي��ان  اآل 
�صطروا  الأب�����رار  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء  اأن 
والفخر  ال��ع��ز  م��ن  م�صيئة  �صفحات 
ت�����ص��ح��ي��ات عظيمة  وامل��ج��د وق���دم���وا 
و�صعب  الر�صيدة  القيادة  لها  نظرت 
واإكبار دفاعا  اإج��الل  الإم���ارات نظرة 
راي���ت���ه خفاقة  ل��ت��ب��ق��ى  ال���وط���ن  ع���ن 

�صاخمة.
عر  وجهها  كلمة  يف   - �صموه  وق���ال 
يوم  ال���وط���ن« مب��ن��ا���ص��ب��ة  »درع  جم��ل��ة 
اليوم  ه����ذا  يف  ن�����ص��ت��ذك��ر   - ال�����ص��ه��ي��د 
اأبناء  وب���ط���ولت  ت�����ص��ح��ي��ات  امل��ج��ي��د 

الإم������������ارات ال��������ررة ال����ذي����ن ب���ذل���وا 
الغايل  ل��دي��ه��م وق����دم����وا  م���ا  اأغ���ل���ى 
هذا  رفعة  و  ع��زة  �صبيل  يف  والنفي�س 

حيا�صه  ع��ن  ذادوا  و  املعطاء  ال��وط��ن 
العقود،  با�صتب�صال و�صجاعة على مر 
اأمنه  �صجر  الزكية  بدمائهم  و�صقوا 

وا�صتقراراه وازدهاره ورخائه.
ال�صهيد  ي��وم  يحل   : �صموه  واأ���ص��اف 
هذا العام ونحن منر بعا�صفة �صحية 
هوجاء هبت على العامل كله وقطفت 
يف  ممثلة  الب�صر  م��ن  امل��الي��ني  اأرواح 
غبار  و�صينق�صع   ،19  - كوفيد  اأزم��ة 
ت�صحيات  لتبقى  قريبا  الأزم���ة  ه��ذه 
اأب����ن����اء وب���ن���ات الم��������ارات م���ن جنود 
اجلي�س الأبي�س العاملني يف القطاع 
واملتطوعات  وامل��ت��ط��وع��ني  ال�����ص��ح��ي 
م���ن م��واط��ن��ني وم��ق��ي��م��ني يف اخلط 
تاريخ  ����ص���در  ع���ل���ى  و����ص���ام���ا  الأول 

اأ�صمى  امل�����ص��رق، ول��ي�����ص��ط��روا  ال��وط��ن 
وامل�صوؤولية  الإن�صاين  العطاء  معاين 
والإخال�س مبعاجلة و رعاية املر�صى 
وامل�صابني وحماية الب�صر من فريو�س 
ملبني  باأنف�صهم،  خماطرين  كورونا، 

نداء الوطن.
اأن  ك��ل��م��ت��ه  ����ص���م���وه يف خ���ت���ام  واأك��������د 
ت�����ص��ح��ي��ات ���ص��ه��داء ال���وط���ن الأب�����رار 
امليادين  �صتى  يف  الغالية  ب��اأرواح��ه��م 
تن�صى،  ل  وال�����ص��ح��ي��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
ولقد  وجداننا  يف  حمفورة  و�صتبقى 
اأجمادهم  الطاهرة  دم��اوؤه��م  �صطرت 
على �صفحات ذاكرة الوطن و�صتبقى 
ذكراها غالية يف قلوب �صعب الإمارات 

وقيادتها.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  اأك���د 
موؤ�ص�صة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
�صهداء  اأن  والإن�������ص���ان���ي���ة  اخل���ريي���ة 
الوطن الأبرار ر�صعوا لوحة الكرامة 
حياتهم  ق����دم����وا  و  ب��ت�����ص��ح��ي��ات��ه��م 
الدفاع عن الوطن  رخي�صة يف �صبيل 
و�صيادته  م��ك��ت�����ص��ب��ات��ه  ع���ن  وال�������ذود 

وكرامة اأهلهم.
عر  وجهها  كلمة  يف   - �صموه  وق���ال 
يوم  ال���وط���ن« مب��ن��ا���ص��ب��ة  »درع  جم��ل��ة 
واملجد  ال��ع��ز  اآي���ات  اأ���ص��م��ى   - ال�صهيد 

وال��ف��خ��ر وال��رف��ع��ة وال��رق��ي اإىل روح 
ر�صعوا  ال���ذي���ن  الأب��������رار  ال�������ص���ه���داء 

لوحة الكرامة بت�صحياتهم و قدموا 
الدفاع  ���ص��ب��ي��ل  رخ��ي�����ص��ة يف  ح��ي��ات��ه��م 
ع��ن مكت�صباته  وال�����ذود  ال��وط��ن  ع��ن 
و�صجلوا  اأه��ل��ه��م  وك���رام���ة  و���ص��ي��ادت��ه 
ال�صرف  م���رات���ب  اأع���ل���ى  ب��ب��ط��ولت��ه��م 
راية  لتبقى  افتخار  و  اع��ت��زاز  بوقفة 
الإمارات خفاقة يف الآفاق ترفرف يف 
اآفاق املجد لتن�صر املحبة و ال�صالم و 
تعلو ف��وق راي���ات ال��ظ��الم و التطرف 
و الإره����اب. واأ���ص��اف �صموه : يف هذا 
الذين  البوا�صل  اأبناءنا  نتذكر  اليوم 
رووا �صاحات القتال بدمائهم، ليزهر 
وط���ن���ن���ا احل���ب���ي���ب ب�����اأزك�����ى ال���راع���م 
حتقيق  اأج��ل  ومن  امل�صتقبل  ل�صناعة 

م�صرية التقدم والنه�صة التي يرعاها 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، 
على  واحلفاظ  حمايتها  على  ويعمل 
ال�صمو  �صاحب  وازده��اره��ا  تطويرها 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 

للقوات امل�صلحة .
واأكد �صموه يف ختام كلمته اأن �صهداءنا 
الأمثلة  اأروع  با�صت�صهادهم  ���ص��رب��وا 
منا  فلهم  البا�صلة،  امل�صلحة  لقواتنا 
ك��ل ال��دع��اء وك��ل الإج���الل ولأ�صرهم 
كل اآيات التقدير والعرفان با�صت�صهاد 

اأبنائهم.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  ال�صيخ من�صور بن زاي��د  اأك��د �صمو 
ن��ه��ي��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
ال�صهداء  اأن  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون  وزي����ر 
الزكية  ب��دم��ائ��ه��م  ����ص���ّط���روا  الأب�������رار 
دفاًعا  والإيثار  ال�صجاعة  �صور  اأعظم 

عن الوطن وترابه و�صوناً ل�صيادته .
و ق���ال ���ص��م��وه يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا عر 
يوم  مبنا�صبة   « ال��وط��ن  »درع  جم��ل��ة 
دفاعاً  ب��ال��ن��ف�����س  اجل����ود  اإن  ال�����ص��ه��ي��د 
اأعلى درج��ات التفاين  عن الوطن هو 
والوطنية، فال�صهادة بذل ل ُي�صاهيه 
ب������اأّي ثمن،  ُي����ق����ّدر  ب�����ذل، وع���ط���اء ل 

وت�صحية ل ت�صبقها ت�صحية.

ال��ك��ل��م��ة : يف هذا  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
اليوم الذي حتتفي فيه دولتنا، قيادة 
والت�صحية  ال��ب��ط��ول��ة  بقيم  و���ص��ع��ب��اً، 
وال���ف���داء، ن��رف��ع اأ���ص��م��ى اآي����ات الفخر 
تكرميا واإجالًل اإىل �ُصهدائنا الأبرار، 
الذين �صّطروا بدمائهم الزكية اأعظم 
عن  دف��اع��ا  والإي��ث��ار،  ال�صجاعة  �صور 
ل�صيادته  و����ص���ون���اً  وت����راب����ه،  ال���وط���ن 
وح��م��اي��ة لإجن���ازات���ه، ون��ح��ن نرتّحم 
ونتقّدم  ال���ط���اه���رة،  اأرواح����ه����م  ع��ل��ى 
واأبنائهم  ل��ذوي��ه��م  ال��ع��رف��ان  بعظيم 
بالعناية  يحظون  الذين  وعائالتهم، 

والرعاية من الدولة واملجتمع.
الوطن  عن  دفاعا  بالنف�س  اجل��ود  اإن 
والوطنية،  التفاين  درج��ات  اأعلى  هو 

ف��ال�����ص��ه��ادة ب����ذل ل ُي�����ص��اه��ي��ه ب���ذل، 
وت�صحية  ثمن،  ب��اأّي  ُيقّدر  ل  وعطاء 
�صتظّل  وع��ل��ي��ه،  ت�صحية،  ت�صبقها  ل 

ع�صكريني  �����ص����ه����دائ����ن����ا،  ب�����ط�����ولت 
اأبناء  ذاك���رة  يف  حمفوظة  وم��دن��ي��ني، 
ال����وج����دان  الإم�������������ارات، وخ�����ال�����دة يف 
ال��وط��ن��ي، وه���ي اأو���ص��م��ة ع���ّز يف �صدر 
املواطنني، وفخر لدولتنا التي اأ�ّص�صها 
وامل���روءة،  الت�صحية  قيم  على  اآب��اوؤن��ا 

وُمنا�صرة احلّق وُن�صرة املظلوم.
تغّمد اهلل �صهداءنا برحمته، واأ�صكنهم 
ال���ف���ردو����س الأع����ل����ى، ف��ق��د اأوف������وا ما 
والوطن،  والقيادة  اهلل  عليه  عاهدوا 
اأبناءهم ويجزي  اأن يوّفق اهلل  وندعو 
اأف�����ص��ل اجل���زاء على �صرهم  ذوي��ه��م 

اجلميل.
الأمن  عليها  واأدام  دولتنا،  اهلل  حفظ 

والأمان.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية اأن ال�صهداء، 
الأمم، مبا ميثلونه من  هم فخر 
والوفاء،  الت�صحية  معاين  اأ�صمى 
والإمارات ت�صتذكر يف يوم ال�صهيد 
ت�����ص��ح��ي��ات م����ن ب����ذل����وا دم���اءه���م 
واأرواح��ه��م، لتقف كل عاٍم تقديراً 
ال�صهداء  ل���ه���وؤلء  ودع�����اًء،  ووف�����اًء 
الذين  الكرام،  اأبنائها  ال��ررة من 
لبوا نداء الوطن يف ميادين احلق 

وال���واج���ب، ف��ارت��ق��وا خ��ال��دي��ن يف 
يف  وح��ا���ص��ري��ن  اهلل،  ب����اإذن  عليني 

وجدان الأجيال وذاكرتهم.
ك��ل��م��ة وجهها  ���ص��م��وه يف  واأ����ص���اف 
 « ال������وط������ن  درع   « جم����ل����ة  ع������ر 
اأن   «  : ال�صهيد«  ي���وم   « مبنا�صبة 
ي���وم ال�����ص��ه��ي��د، ي���وٌم وط��ن��ي، تعّر 
عن  و�صعباً،  ق��ي��ادًة  الإم����ارات  فيه 
الكوكبة  هذه  لت�صحيات  اإجاللها 
باأج�صادهم  الغائبني  اأبنائها،  من 
واحل��ا���ص��ري��ن يف ن��ف��و���ص��ن��ا دوم����اً، 
البذل  ل���الأج���ي���ال يف  ق�����دوٌة  ف��ه��م 
وال��ت�����ص��ح��ي��ة والن���ت���م���اء لأر�����س 

الإمارات الغالية«.
واأكد اأنه يوم تخليٍد لذاكرة الوطن، 

التي �صّطرت فيها ت�صحيات اأبنائه 
البوا�صل، ف�صوًل نا�صعة، يف �صبيل 
والإن�صانية،  الوطنية  واجباتهم 
لتبقى راية الإمارات خفاقة عالية 
بالعز  املظفرة  م�صريتها  وت�صتمر 

والكرامة.
�صهداء  » رح��م اهلل   : �صموه  وق��ال 
ف�صيح  واأ�صكنهم  الأب����رار،  ال��وط��ن 
جناته، وجزى اهلل اأهليهم وذويهم 
جنودنا  اهلل  ون�صر  اجل���زاء،  خ��ري 
لتبقى  امل����ي����ادي����ن،  ك����ل  يف  دوم�������اً 
ل��ل�����ص��الم، قويًة  الإم�������ارات واح����ة 

ومنيعًة ترد كيد املعتدين«.

•• اأبوظبي -وام:

اأكد ال�صيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان، 
التطوعية،  اإدارة جمعية واجب  رئي�س جمل�س 
اأن ال�صهادة من اأجل الوطن، دليل على �صموخ 
املفاخر ومالحم الت�صحية، وعدم التخلي عن 
الواجبات ال�صامية، وحتمل اأعباء امل�صوؤولية يف 

�صبيل رفعة الوطن وال�صالم وخدمة الإن�صان.
اإن  ال�صهيد:  ي��وم  مبنا�صبة  ت�صريح  يف  وق���ال 
ال�صرف  اأ�صحاب  الأوفياء  اإل  املاآثر ل ي�صنعها 

يتاألق  الزكية  وبدمائهم  والعنفوان،  والفخر 
ال���وط���ن ب��ب��ط��ولت ق���واف���ل ���ص��ه��داء الإم������ارات 
ل����رتاب هذا  اإل  ي��ن��ح��ن��وا  راب���ط���وا ومل  ال���ذي���ن 

الوطن الغايل.
الأيام،  بقية  ي�صبه  ال�صهيد ل  ي��وم  ان  واأ���ص��اف 
وكل  والكرامة،  والإي��ث��ار  ال�صرف  مواطئ  فهو 
ال�صفات واملحامد الأثرية التي ارتبطت باأبناء 
زايد الكرام الذين وقفوا بب�صالة خالدة، تاقوا 
اإىل وه���ب ح��ي��وات��ه��م، و���ص��ك��ب��وا دم��ائ��ه��م بحرا 
متدفقا على اأدمي الرى مبذولة لعز الوطن، 

الأر����س  ع���زة  وخ��ال���ص��ات  درو����ص���ا  منها  نتعلم 
ومعاين الفداء وال�صهامة.

و اختتم ت�صريحه موؤكدا ان ت�صحيات �صهداء 
الواجب، را�صخة وخالدة ورطبة على الأل�صن، 
فهم  امل��ج��د،  علياء  يف  تعبق  بطولتهم  و���ص��ري 
والثبات،  وامليثاق  العهد  الأ�صيل،  املعدن  اأبناء 
و�صربوا بها اأروع الأمثلة يف الب�صالة وال�صجاعة 
القلوب،  واأ�صرية  التي �صتبقى خالدة  والإق��دام 
القيم  وبهاء  الثوابت  ور�صوخ  املاآثر  بنبل  ت�صي 

التي نفاخر بها الدنيا.

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  ال�صيخ حمدان بن زايد  اأكد �صمو 
الظفرة اأن تخ�صي�س الثالثني من نوفمر من كل عام يوما لل�صهيد 
البالد  الإن�صانية وفخر  �صهداء  الوطن، فهم  ل�صهداء  وفاء  مل�صة  يعد 
حيث قدموا الغايل والنفي�س من اأجل وطن ال�صالم والتاآخي واملحبة 
الطاهرة  بدمائهم  خفاقة  الإم�����ارات  راي���ة  لعلو  اأرواح���ه���م  وه��ب��وا  و 

والزكية.
وقال �صموه - يف كلمة وجهها عر جملة »درع الوطن« مبنا�صبة يوم 
ال�صهيد - ن�صعر بالفخر والعتزاز ل�صهداء الوطن الذين دونوا التاريخ 
اأ�صمى  جت�صد  والتي  م�صرقة  �صفحات  على  وت�صحياتهم  ببطولتهم 
معاين الوحدة والتالحم والإخال�س وتلبية لنداء الوطن يف جميع 
اأبنائها  واإخال�س  بوفاء  عالية  مرفوعة  دولتنا  راية  لتبقى  الظروف 
باأبطال  ي��وم الحتفال  ال�صهيد هو  ي��وم  ان  الأب���رار. واأ���ص��اف �صموه : 

الوطن البوا�صل الذين �صحوا باأرواحهم الزكية من اأجل اإعالء كلمة 
احلق والدفاع عن ال�صرعية و�صطروا اأروع الأمثلة يف تلبية نداء احلق 
والواجب وعلينا جميعا اأن ن�صتذكر بطولتهم ونرويها لأجيالنا حتى 
اأجل  من  ب��اأرواح��ه��م  للت�صحية  م�صتعدين  دائما  العهد  على  يكونوا 
رفعة �صاأنه والدفاع عن ترابه. وقال �صموه : يف هذه املنا�صبة ل نن�صى 
اأمهات �صهداء الإمارات الأبرار الالتي ربني اأولدهن على حب الوطن 
والإخال�س لرتابه ولقيادته ف�صطروا مالحم البطولة والت�صحية يف 

ميادين العز والفخر ..م�صريا �صموه اإىل اأن ت�صحيات اأمهات ال�صهداء 
�صتبقى خالدة يف �صجالت العز والكرامة لدولة الإمارات يت�صارك فيها 

اجلميع لرفع راية الدولة عالية خفاقة.
اهلل  كلمته  خ��ت��ام  ن��ه��ي��ان يف  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  ودع���ا 
منازل  ينزلهم  واأن  رحمته  بوا�صع  �صهداءنا  يتغمد  اأن  القدير  العلي 
يحفظ  واأن  وال�صلوان  ال�صر  ذويهم  يلهم  واأن  والأب���رار  ال�صديقني 

دولة الإمارات وقيادتها الر�صيدة و�صعبها.

•• اأبوظبي-وام: 

قال �صمو ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
منطقة العني حتتفل دولة المارات العربية املتحدة يف ال� 30 
من نوفمر من كل عام بذكرى »يوم ال�صهيد« والذي يعتره 
اأبناء الإمارات احتفال بقيم الت�صحية والفداء واحلب والولء 
للوطن وقيادته التي قدمت الغايل والنفي�س لتبقى الإمارات 

عنوانا لالأمن وال�صالم والإن�صانية.
واأ�صاف �صموه يف كلمة وجهها عر جملة درع الوطن مبنا�صبة 

1971 �صرعت دولة  ان��ه منذ قيام الحت��اد ع��ام  ال�صهيد  ي��وم 
اأج��ل ن�صرة احلق واإعانة  الم��ارات يف بذل جهود عظيمة من 
اأثمن  ال��ك��وارث الن�صانية وق��دم��ت  ال���ص��ق��اء وال���ص��دق��اء م��ن 
الإمارات  ون��ال��ت  الأب���رار  ابنائها  اأرواح  وه��و  م��ا متلكه  واأغ��ل��ى 
العامل يف ن�صرة  التقدير والعتزاز من دول و�صعوب  وابنائها 

احلق واغاثة امل�صت�صعفني.
اإن �صعب وقيادة دول��ة الم��ارات مل ولن ين�صى  و قال �صموه : 
الت�صحيات التي قدمها �صهدائنا البرار بل �صن�صتمر بالحتفاء 
و�صت�صتمر  تقهر  ل  ال��ت��ي  وعزميتهم  وب�صالتهم  ب�صجاعتهم 

الجيال القادمة من ابناء الوطن بالعتزاز والفخر والمتنان 
مبا قدمه هوؤلء البوا�صل من ت�صحيات يف �صبيل الوطن والقيم 
الإن�صانية كما ان هذه الت�صحيات �صتظل منوذجا لتعزيز قيم 
لدى  الغايل  الوطن  ه��ذا  رفعت  �صبيل  يف  والت�صحية  العطاء 
ال���ذود عنه وي�صاهموا مع  وال��ه��ام��ا لهم يف  ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال 

اإخوانهم يف جميع امليادين يف رفع راية الوطن عالية خفاقة.
واأ�صاف : اننا يف هذا اليوم ن�صتذكر بكل فخر واعتزاز املواقف 
الوطنية النبيلة لأ�صر ال�صهداء الذين قدموا اروع الأمثلة يف 
الثبات وال�صر والعتزاز مبا قدم ابنائهم البرار من ت�صحيات 

وح�صانة  قوة  اأجمع  للعامل  اأثبتوا  انهم  كما  الوطن  �صبيل  يف 
التحديات  م��واج��ه��ة  �صعبه يف  ال��غ��ايل ومت��ا���ص��ك  ال��وط��ن  ه��ذا 
حتية   : قائال  املنا�صبة  بهذه  كلمته  �صموه  اختتم  و  املختلفة. 
ال�صهداء وحتية تقدير واعتزاز لأمهات  ابنائنا  اإجالل لأرواح 
�صهدائنا واآبائهم وذويهم وحتية فخر باملواقف الوطنية التي 
لذوي  وم�صاندتهم  ودعمهم  واملقيمني  املواطنني  عنها  ع��ر 
الذين  امل�صلحة  قواتنا  لأبطال  وامتنان  �صكر  وحتية  ال�صهداء 
ي��ع��م��ل��ون ل��ي��ال ون���ه���ارا م��ن اأج����ل ال����ذود ع��ن م�����ص��ال��ح الوطن 

ومكت�صبات �صعبه.

•• اأبوظبي -وام: 

ب��ن زايد  ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل  اأك���د �صمو 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
الدويل اأن ت�صحيات �صهدائنا الأبرار 
وما ج�صدته من قيم ومعاٍن �صامية، 
وم�����ا ق���دم���ت���ه م����ن درو��������س وع�����ر يف 
الوفاء والنتماء وحب الوطن �صتظل 

دائماً م�صدر اإلهام لنا.
و ق���ال ���ص��م��وه يف ك��ل��م��ة وج��ه��ه��ا عر 
يوم  مبنا�صبة   « ال��وط��ن  درع   « جملة 
الأبرار  ال�صهداء  �صحى  لقد  ال�صهيد 

ب����اأرواح����ه����م م����ن اأج������ل ����ص���ون اأم����ن 
وا���ص��ت��ق��رار ال���وط���ن، واحل���ف���اظ على 
ي�صع  ما  وه��و  ومكت�صباته،  اإجن��ازات��ه 
الوطن  اأب��ن��اء  على  ك��ب��رية  م�صوؤولية 
ج��م��ي��ع��ه��م يف الج����ت����ه����اد وامل���ث���اب���رة 
والتفاين والإخال�س، كي تبقى راية 

الوطن عالية خفاقة.
: حني  �صموه  كلمة  يلي ن�س  فيما  و 
ال���ع���ط���اء وذروة  ق���م���ة  ع����ن  ن���ت���ح���دث 
ال��ت�����ص��ح��ي��ة ورف����ع����ة امل����ن����زل����ة.. ف����اإن 
ارتقوا  ملن  امليادين  ه��ذه  يف  ال�صدارة 
اأب��واب��ه عندما  اأو���ص��ع  املجد من  �صنام 

ال�صموخ  م�����ص��ارات  ب��دم��ائ��ه��م  خ��ّط��وا 
الزهر  كالنجوم  ف�صاروا  والكرياء، 
ال���ت���ي ل ي��غ��ي��ب وه�����ج ���ص��ي��ائ��ه��ا عن 
ف�صاءات الوطن عر اأ�صماء منقو�صة 
مباء الذهب يف �صفر اخللود.. اأولئك 
ه���م ال�����ص��ه��داء، واأول���ئ���ك ه���م الذين 
ر�صخوا مبا بذلوه يف ذاكرة كل جيل.

ت���اري���خ  ال����ي����وم اخل����ال����د يف  ه������ذا  يف 
نحتفي  ال�������ص���ه���ي���د«  »ي�������وم  ال����وط����ن 
ب��ك��وك��ب��ة م���ن اأب���ن���اء الإم�������ارات الذي 
���ص��ب��ي��ل �صون  ب���اأرواح���ه���م يف  ���ص��ح��وا 
�صبيل  ويف  وطنهم..  وا�صتقرار  اأم��ن 

وم�صاندة  الظلم  ودح��ر  احل��ق  ن�صرة 
حّلقوا  مبن  نحتفي  الأ�صقاء..  ودع��م 
خارج حدود الزمان واملكان، لري�صموا 
وعزته،  وطنهم  جم��َد  بالت�صحيات 
فلم يبخلوا باأغلى ما ميتلك الإن�صان، 
لي�صتحقوا قوله تعاىل باأنهم /اأحياء 

عند ربهم يرزقون/.
وما  الأب����رار  �صهدائنا  ت�صحيات  اإن 
ج�صدته من قيم ومعاٍن �صامية، وما 
ق��دم��ت��ه م��ن درو�����س وع���ر يف الوفاء 
دائماً  �صتظل  الوطن  والنتماء وحب 
م�صدر اإلهام لنا.. تقودنا اإىل م�صرية 

حافلة بالإجنازات، وم�صتقبل عنوانه 
الريادة والتميز.. فهم قب�س ن�صتنري 
و�صياء  اأعماقنا،  يفارق  ل  ووه��ج  ب��ه، 
الغد  اإ�صراقة  منه  م�صتمدين  ننطلق 
اإىل حيث ل تنتهي امل�صافات.. فدولة 
تاأ�ص�صت  املتحدة  العربية  ك��الإم��ارات 
نا�صجة  وق��واع��د  واع��ي��ة  رك��ائ��ز  على 
وُبنى �صمولية، �صتظل بروؤية قيادتها 
�صهدائها  وت�صحيات  اأبنائها  وعزمية 
وال�صالم  وال��ت�����ص��ام��ح  ل��ل��خ��ري  م���ن���ارة 
عنواناً  �صتبقى  كما  اأج��م��ع..  للعامل 
للقوة واحلزم يف كلِّ �صاأن مي�سُّ اأمنها 

وا�صتقرارها اأو اأمن اأ�صقائها.
ال�صهيد،  يوم  العظيم..  اليوم  يف هذا 
ن���ت���وّج���ه ب��ت��ح��ي��ة ت���ق���دي���ر واع����ت����زاز 
وذويهم،  واآب��ائ��ه��م  ال�صهداء  لأم��ه��ات 
ال�صر  يف  الأمثلة  اأروع  �صربوا  فقد 
واملواطنة ال�صاحلة.. و�صتبقى �صرية 
الوطن،  ذاك�����رة  يف  خ���ال���دة  اأب��ن��ائ��ه��م 
الأع��ل��ى لأجيال  وامل��ث��ل  ال��ق��دوة  فهم 

امل�صتقبل وقادة الغد.
لقد �صحى �صهداوؤنا الأبرار باأرواحهم 
من اأجل �صون اأمن وا�صتقرار الوطن، 
اإجنازاته ومكت�صباته،  واحلفاظ على 

على  كبرية  م�صوؤولية  ي�صع  ما  وه��و 
الجتهاد  يف  جميعهم  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
والإخ��ال���س، كي  والتفاين  وامل��ث��اب��رة 
ال���وط���ن ع��ال��ي��ة خفاقة،  ت��ب��ق��ى راي����ة 
تروي للعامل اأجمع �صرية وطن �صاغ 
وقهر  ت�صاهى،  ل  لوحات  املجد  من 
بعد  اأث���راً  وجعله  وط��ّوع��ه  امل�صتحيل 
قيادته،  وح��ك��م��ة  روؤي����ة  بف�صل  ع���ني، 

وعزمية واإ�صرار اأبنائه.
رح����م اهلل ���ص��ه��داء ال���وط���ن الأب������رار، 
واأ����ص���ك���ن���ه���م ف�����ص��ي��ح ج���ن���ات���ه، وج����زى 
اأه��ل��ي��ه��م خ��ري اجل�����زاء.. وح��ف��ظ اهلل 

الر�صيدة،  وق��ي��ادت��ن��ا  الإم�����ارات  دول���ة 
على  وال���ص��ت��ق��رار  الأم���ن  نعمة  واأدام 

هذه الأر�س الطيبة.

طحنون بن حممد : لن نن�صى ت�صحيات �ل�صهد�ء يف �صبيل �لوطن و�لقيم �لإن�صانية 

عبد�هلل بن ز�يد : �صهد�ء �لإمار�ت ر�صمو� بت�صحياتهم جمد وطنهم وعزته

خليفة بن حممد بن خالد : �ل�صهد�ء �صربو� �أروع �لأمثلة يف �لب�صالة و�ل�صجاعة و�لإقد�م

حمد�ن بن ز�يد : �صهد�ء �لوطن وهبو� �أرو�حهم لإعالء ر�ية �لإمار�ت خفاقة

•• اأبوظبي- وام: 

زايد  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خالد  ال�صيخ  �صمّو  ق��ال 
العليا لأ�صحاب الهمم يف يوم ال�صهيد الذي ُتعلي فيه دولتنا العظيمة من قيم 
اأغلى  قدموا  الذين  ل�صهدائنا  واإج��الل  تكرمي  حتية  والبطولة..نرفع  الفداء 
الوطن وخارجه  الوطنية داخل  ي��وؤدون مهامهم وواجباتهم  ما ميتلكون وهم 
مبنا�صبة  ت�صريح  يف  �صموه  قال  و  والإن�صانّية.  والع�صكرية  املدنية  امليادين  يف 
يوم ال�صهيد نحن نفخر بال�صهداء ، وندعو املوىل عز وجل اأن ي�صكنهم اجلنات 
العال، ويلهم اأهلهم و�صعب الإمارات ال�صر وال�صلوان، واأن مُيتع قائدنا �صاحب 
ال�صمّو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل »، و �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�صلحة مبوفور ال�صحة والعافية، ويدمي علينا نعمة الأمن والأمان.

نهيان بن ز�يد : �صهد�وؤنا قدمو� حياتهم رخي�صة يف �صبيل �لدفاع عن �لوطن طحنون بن ز�يد : �صهد�ء �لوطن �صطرو� �صفحات م�صيئة من �لعز و�لفخر و�ملجد

�صيف بن ز�يد: �ل�صهد�ء فخر �لأمم مبا ميثلونه من �أ�صمى معاين �لت�صحية و�لوفاء

خالد بن ز�يد : نفخر ب�صهد�ئنا �لذين قدمو� �أرو�حهم لرفع ر�يتنا �لغالية يف �صاحات �لبطولة 

من�صور بن ز�يد: �ل�صهد�ء �لأبر�ر �صطرو� بدمائهم �لزكية �أعظم �صور �ل�صجاعة و�لإيثار

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
الطاهرة  للدماء  الوفاء  ي��وم  هو  ال�صهيد  ي��وم  اأن  اأك��د  اأبوظبي  لإم��ارة 
والقلوب ال�صافية النقية ، نقف بخ�صوع وتوقري واإجالل، اأمام ملحمة 
البطولة التي �صطرتها قامات �صهدائنا ال�صاخمة يف �صبيل عزة الوطن 
ورفعته ودفاعاً عن كرامته وحتقيقاً لر�صالته الإن�صانية اخلالدة ووقوفاً 
مع الأ�صقاء واإحقاقاً للحق ون�صرة للعدل والعدالة. و قال �صموه يف كلمة 
وجهها عر جملة » درع الوطن » مبنا�صبة » يوم ال�صهيد« : » هذا هو 

العهد الدائم والوعد القاطع باأن تظل �صرية �صهدائنا العطرة نرا�صاً 
يهدينا دوماً اإىل طريق اخلري واحلق، وكتاباً م�صيئاً تتعلم الأجيال من 

�صفحاته اأ�صمى معاين الولء واأغلى قيم الت�صحية والفداء«.
و فيما يلي ن�س كلمة �صموه : » يف هذا اليوم املجيد، اليوم الذي نحيي 
فيه ذكرى �صهدائنا الأبرار، فاإننا ن�صتلهم كعهدنا دوماً جليل اأعمالهم 
الطيبة،  ال�صمحة  ال��وج��وه  ت��ل��ك  م�صتذكرين  ت�صحياتهم،  وع��ظ��ي��م 
التي تخرجت  النبيلة،  ال�صامية  ال�صجاعة، والأرواح  البا�صلة  والنفو�س 
امل�صلحة  القوات  مدر�صة  والعطاء،  البذل  مدر�صة  الوطن،  مدر�صة  يف 
الإماراتية، لتخط بدمائها درو�صاً خالدة لالأجيال، ومنهاًل ل ين�صب 

للوطنية والفداء، و�صماء م�صرقة تنريها راية العز والأجماد، راية دولة 
الدماء  لتلك  الوفاء  يوم  ال�صهيد،  يوم  املتحدة. ويف  العربية  الإم��ارات 
الطاهرة والقلوب ال�صافية النقية، نقف بخ�صوع وتوقري واإجالل، اأمام 
ملحمة البطولة التي �صطرتها قامات �صهدائنا ال�صاخمة يف �صبيل عزة 
الوطن ورفعته ودفاعاً عن كرامته وحتقيقاً لر�صالته الإن�صانية اخلالدة 
ووقوفاً مع الأ�صقاء واإحقاقاً للحق ون�صرة للعدل والعدالة. وهذا هو 
العهد الدائم والوعد القاطع باأن تظل �صرية �صهدائنا العطرة نرا�صاً 
يهدينا دوماً اإىل طريق اخلري واحلق، وكتاباً م�صيئاً تتعلم الأجيال من 

�صفحاته اأ�صمى معاين الولء واأغلى قيم الت�صحية والفداء.

ويف هذا اليوم اجلليل، واإذ نتوجه باأطيب التحايا اإىل مدر�صة الأبطال 
واأفراداً،  و�صباطاً  قيادة  الإماراتية  امل�صلحة  القوات  الرجال،  وم�صنع 
فاإننا نتوجه بكل م�صاعر التقدير والتوقري اإىل اأهل ال�صهداء وذويهم، 
اإىل الآب��اء والأمهات والإخ��وة والأبناء، الذين يحملون على �صدورهم 
م�صوناً  الوطن  يبقى  لكي  وال��ف��داء،  الت�صحية  و�صام  الأعظم،  الو�صام 

عزيزاً اآمناً �صاخماً موحداً �صيداً حراً رائداً يف كل ال�صاحات وامليادين.
باأن نبقى خمل�صني للوطن حري�صني  املتجدد  لل�صهداء والعهد  املجد 
ع��ل��ى اأم��ن��ه وا���ص��ت��ق��راره وت��ق��دم��ه وازده�����اره اأول���ي���اء ل��ق��ي��ادت��ه احلكيمة 

حافظني لإرثه احل�صاري اخلالد«.

هز�ع بن ز�يد: �صرية �ل�صهد�ء �لعطرة كتاب م�صيء تتعلم �لأجيال من �صفحاته �أغلى قيم �لت�صحية و�لفد�ء
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اأخبـار الإمـارات
�صعود بن ر��صد �ملعال لالأعمال �خلريية تنفذ »حي �لت�صامح 2 « مبنطقة �ل�صلمة يف �أم �لقيوين

•• اأم القيوين-وام:

تنفيذا لتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد 
اأ�صدر  اأم القيوين ..  املعال ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
جمل�س  رئي�س  املعال  را�صد  بن  �صعود  بن  ماجد  ال�صيخ 
اأمناء موؤ�ص�صة �صعود بن را�صد املعال لالأعمال اخلريية 
�صكني  ح��ي  تنفيذ  يف  املوؤ�ص�صة  ببدء  ق���راراً  والإن�صانية 
"الت�صامح 2 " والذي ي�صم 78 م�صكنا مبنطقة ال�صلمة 
يف اأم القيوين وذلك تزامناً مع احتفالت الدولة باليوم 
املوؤ�ص�صة،  ومبادرات  مل�صاريع  وا�صتكماًل  ال�49  الوطني 
الأول  الربع  خ��الل  امل�صروع  من  النتهاء  املتوقع  وم��ن 

من عام 2022.

بن  �صعود  موؤ�ص�صة  عام  احلمر مدير  را�صد حمد  وق��ال 
امل�صروع  اإن  والإن�صانية  اخلريية  لالأعمال  املعال  را�صد 
م�صروع  ث��اين  ويعد  دره��م  مليون   50 تكلفته  تتجاوز 
�صكني تنفذه املوؤ�ص�صة يف اأم القيوين ويقع على م�صاحة 
اأر�س كلية تبلغ 52593 مرتاً مربعاً مبنطقة ال�صلمة 

بجانب "حي الت�صامح 1" .
واأو�صح اأن امل�صروع ي�صم مناذج �صكنية موحدة من حيث 
/اأر�صي+  فيال  بواقع منوذج  املعماري  والطراز  احلجم 
اأول/ 315 مرتاً مربعاً، يتكون من خم�س غرف ومطبخ 
اإىل  بالإ�صافة  فيال،  لكل  لل�صيارات  ومظالت  وجمل�س 
ت�صييد م�صجد يف احلي على م�صاحة 425 مرتاً مربعاً، 
اأمتار   510 التجارية على م�صاحة  املحالت  وعدد من 

مربعة ، كما ي�صمل امل�صروع اإن�صاء حمطة معاجلة مياه 
ال�صرف ال�صحي التي تخدم احلي ال�صكني .

تتميز  ال�صكني  للحي  املعمارية  الت�صاميم  اأن  واأ���ص��اف 
بفكرة الفناء الداخلي �صبه املغلق والتي كانت ت�صتخدم 
ي�صفي  مم��ا  حديث  بطابع  ولكن  الرتاثية  امل�صاكن  يف 
ال������رتاث والتطور  اأ����ص���ال���ة  ب���ني  مل�����ص��ة ج��م��ال��ي��ة مت����زج 
ويجعله  ال�صكني  احل��ي  ه��ذا  مييز  تنا�صق  يف  العمراين 
اأحد اأجمل الأحياء ال�صكنية التي �صتنفذ يف الإمارة، كما 
تطبيق  اإىل  اإ�صافة  املعمارية،  الوحدة  فكرة  تطبيق  مت 
معايري نظام تقييم املباين اخل�صراء مع مراعاة طبيعة 
الأ�صرة املواطنة ل�صمان حتقيق ال�صعادة مل�صتحقي هذه 

امل�صاكن .

نهيان بن مبارك : �ل�صهد�ء هم فخرنا ورمز �لعزة و�لكر�مة و�لإن�صانية

اأه���داف الوطن والأم���ة يف احلرية 
وال��ع��زة وال��ك��رام��ة اإمن���ا ه��ي تعبري 
لوطنهم  ح����ب����ه����م  ع������ن  اأ������ص�����ي�����ل 
واإميانهم  قادتهم  حول  والتفافهم 
ب���واج���ِب���ه���م ال���وط���ن���ِي ال��ع��ظ��ي��م يف 
 ، واملكَت�َصبات  �صاِت  املقَدّ كل  حمايِة 
البطولية  الت�صحيات  ه��ذه  اإن  بل 
هي دليل على عظمة ر�صالة قواتنا 
ودعم  ال��وط��ن  ح��م��اي��ة  يف  امل�صلحة 
الأ����ص���ق���اء واإح���ي���اء الأم�����ل واإع�����الِء 
ك��ل��م��ة احل����ق وحت��ق��ي��ق ال��ن�����ص��ر ". 
ال�صهيد  ي���وم  " اإن��ن��ا يف  واأ����ص���اف: 
نتذكر املبادئ الوطنية والإن�صانية 
الوطن  ه��ذا  رب��وع  التي غر�صها يف 
ال�صيخ  املوؤ�ص�س  ال��وال��د  ل��ه  املغفور 
زاي��د بن �صلطان اآل نهيان " طيب 
اهلل ثراه" الذي تعلمنا منه مبادئ 
الوطنية وقيم حب الوطن والدفاع 

•• اأبوظبي -وام:

قال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�صامح والتعاي�س 
الحتفاء  على  جميعا  حر�صنا  اإن 
ملحمة  ميثل  ال��ذي  ال�صهيد  بيوم 
املجتمع  اأط�������راف  جت��م��ع  وط��ن��ي��ة 
والوقوف  فئاته،  وكافة  الإم��ارات��ي 
املخل�س  وال���دع���اء  ���ص��م��ت  دق��ي��ق��ة 
جهاتها  بجميع  الدولة  علم  ورف��ع 
ووزارتها وهيئاتها ، لتكرمي �صهداء 
ال��ذي��ن قدموا  ال��وط��ن واأب���ط���ال���ه، 
دم��اءه��م واأرواح���ه���م ف���داء لرتابه 
ومكت�صباته، يعد تعبريا رمزيا عن 
اعتزازنا مبا قدمه �صهداوؤنا الأبرار، 
وتاأكيدا على قدرتنا على مواجهة 
تزيدنا  ال��ت��ي ل  ال��ت��ح��دي��ات  ك��اف��ة 
م�صاركة  واأن  واإ�����ص����رارا،  ق���وة  اإل 
الإم��ارات��ي من  املجتمع  كافة فئات 
الحتفاء  يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
بهذه املنا�صبة هو تعبري عن تالحم 
خلف  وت��وح��ده  وتعاي�صه،  املجتمع 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ص��ي��دة، داع��ي��ا اهلل عز 
الإم���ارات ويرحم  اأن يحفظ  وج��ل 

�صهداءها.
له  ك���ل���م���ة  يف   - م���ع���ال���ي���ه  واأ�������ص������ار 
اإىل   - ال�صهيد"  "يوم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
ي�صع  ال�صهيد  ب��ي��وم  الح��ت��ف��ال  اأن 
اجل��م��ي��ع اأم������ام م�����ص��وؤول��ي��ات��ه��م يف 
التي  املكت�صبات  ك��ل  على  احل��ف��اظ 

حياتهم  �صبيلها  يف  ال�صهداء  ب��ذل 
ليظل ما قدموه �صفحة نا�صعة يف 
موؤكداً  والإن�صانية،  الوطن  تاريخ 
لذكراهم  اح����رتام����اً  ال���وق���وف  اأن 
الوطنية  لأدواره������������م  وت����ك����رمي����اً 
ال��رائ��ع��ة، اإمن����ا ه��و ت��اأك��ي��د ملواقف 
الأر����س،  حماية  اأج���ل  م��ن  را�صخة 
اأنه  كما  والكرامة،  للعزة  وحتقيق 
اإعالن باأن دماء ال�صهداء ل ت�صيع 
ب���ل ه���ي احل���اف���ز ل��ل�����ص��ع��ي ال�����دوؤوب 
اإليه  نتطلع  ال��ذي  امل�صتقبل،  نحو 
الت�صامح  ي��ع��زز  ال����ذي  ال���وط���ن  يف 
كل  يف  ال�����ص��الم  وي��دع��م  والتعاي�س 
مكان، لكنه �صالم حتميه قوة اأبنائه 
وتفتديه اأرواحهم. وقال : " اإننا يف 
�صهدائنا  ال�صهيد نرتحم على  يوم 
الأب���رار ال��ذي��ن ه��م امل��ث��اِل والقدوة 
يف البطولة والت�صحية، فهم اأغلى 
�صبحانه  اهلل  ندعو  الرجال،  واأنبل 
النعيم  جنات  ُي�صكنهم  اأن  وت��ع��اىل 
الوا�صعة،  برحمته  يرحمهم  واأن 
عن  نعر  اإمن���ا   ، ال�صهيد  ي��وم  ويف 
الفخِر والعتزاز باجلهوِد املخل�صة 
وامل�����ص��اع��ر ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��وي��ة التي 
املجتمع  موؤ�ص�صات  كافة  يف  ن��راه��ا 
وب���ني ج��م��ي��ِع اأب��ن��اء وب��ن��ات الوطن 
ل�����ص��ه��دائ��ن��ا الذين  وف����اء وع��رف��ان��ا 
اأَروَع  ال��ط��اه��رة  ب��دم��ائ��ه��م  ق��دم��وا 
�صجل خالد يف الن�صال، فت�صحيات 
حتقيق  �صبيل  يف  الأب���رار  ال�صهداء 

والقيم  املبادئ  وهي  م�صاحله  عن 
�صاحب  نهجها  ع��ل��ى  ي�����ص��ري  ال��ت��ي 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل"  نهيان رئي�س الدولة 
و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ص��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
 - امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
�صادق  جميعاً  اإليهم  نرفع  اإذ  اإننا 
النتماء والحرتام  الولء وعظيم 
اأن  على   ، لهم  بالتاأكيد  ونت�صرف 
هو  اإمن����ا  ال�صهيد  ب��ي��وِم  اح��ت��ف��ال��ن��ا 
نفو�ِصنا  يف  ت��ع��م��ق  ط��ي��ب��ة  منا�صبة 
والتفايَن  له  وال���ولَء  الوطن  حب 
يف حمايِته ونعتز فيه بحكمة قادة 
الكبري  ���ه���م  وح���ر����صِ ال���وط���ن  ه����ذا 
احتفال  اأه��داف��ه، فهو  على حتقيِق 
َنحَظى  وم���ا  ال�����ص��ع��ب  ه���ذا  بعظمة 
ب��ه ِم���ن ارت���ب���اط ق���وي ووث��ي��ق بني 
رائعة  تظاهرة  يف  والقيادة  ال�صعِب 
وا�صتقرار  واأم��ن  �صالبة  عن  تعر 
الإم��ارات، وال��ولء ال�صادق لكل ما 
متثله هذه الدولة الرائدة من قوة 

ووحدة وعزة وتقدم".
الحتفاَل  اإن   "  : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
بيوم ال�صهيد يعزز قدراتنا وميدنا 
للِحفاِظ  َتدَفعنا  اإيجابية  بطاقات 

ع��ل��ى م��ا ب��ذل��ه ال�����ص��ه��داء يف �صبيل 
وما  وكرامتها  اأر�صها  ع��ن  ال��دف��اع 
ق���دم���وه ب����اأرواح����ه����م ال���زك���ي���ة من 
بالدهم  ت��اري��خ  يف  نا�صعة  �صفحة 
احرتاما  وق���وَف���ن���ا  واإن  واأم���ت���ه���م، 
ِل����ِذك����راه����م وت���ك���رمي���اً لأدواِره���������م 
تاأكيد  ه��و  اإمن���ا  ال��رائ��ع��ة  الوطنية 
اأجل  ي��ل��ني م���ن  ال�����ذي ل  ل��ع��زم��ن��ا 
ح���م���اي���ة و�����ص����ون م����ا ب�����ذل ه�����وؤلء 
ال�������ص���ه���داء دم����اءه����م ال���زك���ي���ة من 
اأجله، كما اأنه اإعالن منا باأن دماَء 
اأي�صا  وه����ي  ت�����ص��ي��ع  ل  ال�����ص��ه��داء 
ِبناَء  ر�صالة لكل الأجيال كي تكِمَل 
وِح��م��اي��َة م��ا َب��َذَل��ه الإخ���وة والآب���اء 
بحياتهم  الذين �صحوا  والأج��داد، 
يف �صبيل حتقيق العزة والن�صر لنا 
جميعاً، كما اأنها حافز وا�صح واأكيد 
امل�صتقبل الذي �صوف  اإىل الثقة ِيف 

ي�صكله الأبناء والأحفاد ".
احرتام  بكل  نحيي  " اإن��ن��ا   : واأك���د 
الأبرار  �صهدائنا  اأرواح   ، واإج���الل 
ون������ذك������ر ب����ك����ل ف����خ����ر واع������ت������زاز 
حماية  ���ص��ب��ي��ل  يف   ، ت�����ص��ح��ي��ات��ه��م 
احل��ري��ة وال��ك��رام��ة ، وواج��ب��ن��ا اأن 
ن��ك��م��ل امل�������ص���رية ، ع���ل���ى ه�����دي ما 
مي��ث��ل��ون��ه م��ن من����وذج وط��ن��ي رائع 
احلبيبة  الإم����ارات  لتبقى   ، ورائ���د 
التالحم  وب��ف�����ص��ل   ، اهلل  بف�صل   ،
القوي ، بني القيادة وال�صعب ، دولة 

تقدم ورخاء و�صالم وا�صتقرار".

�صلطان بن خليفة: يوم �ل�صهيد يعك�س معاين �لت�صحية وحب �لوطن
•• اأبوظبي-وام:

�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  �صمو  اأكد 
م�صت�صار  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
اأن  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب 
وطنية  منا�صبة  ال�صهيد"  "يوم 
و�صعبا عطاء  قيادة  فيها  ن�صتذكر 
وت�����ص��ح��ي��ات ���ص��ه��دائ��ن��ا الأب�������رار 
ودماءهم  حياتهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
ورفعته  الوطن  اأج��ل  من  الغالية 
ال��دول م�صطرين  وعلو �صاأنه بني 
الفداء  اأم��ث��ل��ة  اأروع  ب��ب��ط��ولت��ه��م 
للوطنية  رم�����زا  ي��ب��ق��ون  و����ص���وف 
وف����خ����را ي���ع���ت���ز ب����ه ك����ل م���واط���ن 

ومواطنة على اأر�صنا احلبيبة.

وال�����������ولء والن�����ت�����م�����اء ل����الأر�����س 
�صت�صتذكر  وم��ن��ا���ص��ب��ة  وال���ق���ي���ادة، 
ال����ق����ادم����ة دور  ف���ي���ه���ا الأج������ي������ال 
الوطن  خ��دم��ة  يف  امل��ه��م  ال�صهداء 
تبنى  ����ص���ه���دائ���ه���ا  ف��ب��ت�����ص��ح��ي��ات 
وال��ف��خ��ر لالأجيال  وامل��ج��د  ال��ق��وة 

احلا�صرة والقادمة " .
واأ�صاف �صموه " اإننا يف هذا اليوم 
ن��ب��ق��ى دائما  ب�����اأن  ال��ع��ه��د  جن����دد 
وقيادته  ال���وط���ن  ل���ه���ذا  اأوف����ي����اء 
الغالية  دول��ت��ن��ا  رف��ع��ة  اأج����ل  م���ن 
الأمم،  ب����ني  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
موؤكدا اأن ال�صهداء ج�صدوا معاين 
والت�صحية  وال�����وف�����اء  ال�������ص���رف 
نن�صاهم  فلن  احلبيبة  لدولتهم 

ا����ص���ت���م���ده ال����وط����ن م����ن ال����وال����د 
املوؤ�ص�س املغفور له ال�صيخ زايد بن 
�صلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  " واقتفاه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
واأخ���ي���ه  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�صاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
بر�صالتها  الإم��������������ارات  ف����غ����دت 
احلكيمة  و���ص��ي��ا���ص��ت��ه��ا  ال�����ص��ام��ي��ة 

برهنوا  الذين  واأبنائهم  واآبائهم 
عظيم  و���ص��ر  �صلبة،  اإرادة  على 
وحب للوطن، موؤكدا اأن �صهداءنا 
�صيبقون  باأرواحهم  ج��ادوا  الذين 
اأحياء عند ربهم يرزقون، و�صيبقى 
ال���وط���ن ي��ف��خ��ر ب��ه��م. ك��م��ا توجه 
�صموه بال�صكر اإىل قواتنا امل�صلحة 
البا�صلة، فهي درع الوطن و�صياجه 
توان  دون  تلبي  وال��ت��ي  احل�صني، 
نداء الواجب يف �صبيل رفعة دولة 
املتحدة وعزتها  العربية  الإمارات 
والوطن  اهلل  �صدقوا  ول��رج��ال   ..
ت��ظ��ل راية  ب���اأن  م��ا ع��اه��دوا عليه 
ه���ذا ال���وط���ن خ��ف��اق��ة دوم�����ا، واأن 
تكون دول��ة الإم����ارات واح��ة رخاء 

وقال �صموه يف كلمة بهذه املنا�صبة 
حتر�س  الر�صيدة  قيادتنا  " اإن   :
اأ�صر  ج���ان���ب  اإىل  ال����وق����وف  ع��ل��ى 
ال�صهداء وتبادلهم الوفاء بالوفاء، 
والب�صالة  ل��ل��ك��رام��ة  ع��ن��وان  وه���م 
الوطن  اأب��ن��اء  نفو�س  يف  املتاأ�صلة 
ومنوذج للت�صحية والإيثار ونحن 
مت�صلحون  ال��ع��ه��د،  ع��ل��ى  ب���اق���ون 
التي  وامل��ب��ادئ  والأخ����الق  بالقيم 
غ��ر���ص��ه��ا ور����ص���خ���ه���ا ف��ي��ن��ا الآب������اء 
وم�صتمرون  ل��ل��دول��ة،  امل��وؤ���ص�����ص��ون 
على ذات النهج حتت راية القيادة 

الر�صيدة " .
قيم  اإن   "  : ����ص���م���وه  واأ�������ص������اف 
اأ�صيال  اإرث�������ا  مت���ث���ل  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 

اأب���دا و�صتبقى ذك��راه��م خ��ال��دة يف 
النفو�س وبطولتهم وت�صحياتهم 
واعتزاز  فخر  اأو�صمة  واأ�صماوؤهم 
عز  امل��وىل  �صائلني  �صدورنا،  على 
وجل اأن يرحم ال�صهداء وي�صكنهم 
علينا  ي���دمي  واأن  ج��ن��ات��ه،  ف�صيح 
م�صددا  والأم��������ان،  الأم�����ن  ن��ع��م��ة 
ين�صى  ل��ن  ال��وط��ن  اأن  على  �صموه 
اأب����ن����اءه ال���ذي���ن ب���ذل���وا اأرواح���ه���م 
�صاحات  ع��ن��ه يف  دف��اع��ا  ال��ط��اه��رة 
العز وال�صرف .. رحم اهلل �صهداءنا 
جناته،  ف�صيح  واأ�صكنهم  الأب����رار 

وجزى اأهلهم وذويهم خريا .
املنا�صبة  ب���ه���ذه  ����ص���م���وه  وت����وج����ه 
ال�صهداء  اأم����ه����ات  اإىل  ب��ال�����ص��ك��ر 

ومواقفها البطولية منرا للفخر 
بقيم الولء والنتماء والإخال�س 
واخل�صال  ال�صفات  وه��ي  للوطن 
اأبناء  الأ�صيلة املغرو�صة يف نفو�س 

الإمارات ".
" ه������ذا ال�����ي�����وم اإمن�������ا هو  وق�������ال 
الذين  الأوفياء  للرجال  ا�صتذكار 
�����ص����ط����روا ب���ب���ط���ولت���ه���م ت����اري����خ 
الذاكرة الوطنية لدولة الإمارات 
.. اإن يوم ال�صهيد منا�صبة وطنية 
و�صعبا  قيادة  الإم���ارات  فيه  تعر 
وت�صحيات  لعطاء  تقديرها  ع��ن 
فخر  ي��وم  اإن���ه  الأب�����رار،  �صهدائها 
املجد  م����ع����اين  اأ�����ص����م����ى  ي���ح���م���ل 
والوطنية  وال����وف����اء  وال��ب��ط��ول��ة 

لأبنائها  واأم�����ان  واأم�����ن  وازده������ار 
اأر�صها،  ع��ل��ى  امل��ق��ي��م��ني  وجل��م��ي��ع 
والعطاء،  ل��ل��خ��ري  م���ن���ارة  وت��ظ��ل 
وال�صديق  لل�صقيق  وع��ون��ا  �صندا 
 .. الأب����رار  ل�صهدائنا  ال��رح��م��ة   ..
الغايل  لوطننا  وال��رف��ع��ة  وال��ع��زة 

دولة الإمارات العربية املتحدة .

�صعيد بن حممد: يوم �ل�صهيد منا�صبة لإعالء 
قيم �لت�صحية و�لفد�ء وحب �لوطن

حممد بن خليفة : يوم �ل�صهيد يج�صد معاين �لوفاء وحب �لوطن

الدائم  وحر�صهم  الإم���ارات  حكام 
وتلم�س  اأ����ص���ره���م  م���������وؤازرة  ع���ل���ى 
يعك�س  م�����ا  وه������و  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م 
الوطن  اأب��ن��اء  ب��ني  املتينة  العالقة 

وقيادته.
الإم���ارات  اأن �صعب دول���ة  واأ���ص��اف 
ويفتخر  ي�صتذكر  املنا�صبة  هذه  يف 
والولء  والإخال�س  التفاين  بقيم 
الر�صيدة  قيادته  خلف  والن��ت��م��اء 
مرددين بالدعاء والتقدير لأرواح 
ال��ذي��ن �صحوا  ���ص��ه��دائ��ن��ا الأب������رار 
اأرواحهم  حملوا  و  ال��وط��ن  لأج���ل 

واأم��������ان واأط���م���ئ���ن���ان ول���ك���ي تظل 
الإم�����ارات ب��ق��ي��ادة ال��وال��د �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
ب�صعبها،  عظيمة  بوحدتها،  قوية 
للمبادئ  ووف��ي��ة  بقيمها  ف��خ��ورة 
اأجلها،  م��ن  �صهدائنا  �صحى  التي 
بت�صحيات  اإل  تبنى  ل  ف��الأوط��ان 
وال�صهادة  ال��ن��داء،  وبتلبية  ابنائها 
�صرف عظيم ملن يناله وفخر لأهله 

وحمبيه ووطنه.
ن�صتذكر  اذ  " اإن��ن��ا  �صموه  واأ���ص��اف 
اأرواحهم  على  ون��رتح��م  ال�صهداء 

•• العني-وام:

اأك����د ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ص��ع��ي��د بن 
الحتفال  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
نوفمر   30 يف  ال�����ص��ه��ي��د  ب���ي���وم 
ت�صعرنا  منا�صبة  ه��و  ع��ام  ك��ل  م��ن 
الإمارات  باأبناء  والعتزاز  بالفخر 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  الأوف��ي��اء 
ال��ط��اه��رة دف��اع��ا ع��ن اأم��ن و�صيادة 
لالأ�صقاء  ون�����ص��رة  ال��غ��ايل  وط��ن��ن��ا 
للمت�صررين  واإغ��اث��ة  والأ���ص��دق��اء 
ومغاربها.  الأر���������س  م�������ص���ارق  يف 
املنا�صبة  بهذه  له  كلمة  - يف  وق��ال 
- اإن الحتفال بهذا اليوم العظيم 
يوؤكد مكانة ال�صهداء يف قلب قائد 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  امل�����ص��رية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل"  "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  ال�صيخ حممد بن را�صد  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  و����ص���اح���ب  اهلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�صمو  واأ�صحاب  امل�صلحة  للقوات 

ع��ل��ى اأك��ف��ه��م وب���ذل���وه���ا م���ن اأجل 
الوطن  �صهداء  كتب  فقد  الوطن، 
جمد  �صفحات  ال��زك��ي��ة  ب��دم��ائ��ه��م 
وبطولة يف ميادين احلق والواجب 
�صاخمة،  ال���وط���ن  ه���ام���ة  ورف���ع���وا 
راية  لتظل  خفاقة  عالية  وراي��ت��ه 
جميع  يف  عالية  خفاقة  الإم����ارات 
يوم   " اأن  اإىل  واأ�����ص����ار  امل���ي���ادي���ن. 
ال�صهيد" هو منا�صبة لإع��الء قيم 
الوطن  وح��ب  وال��ف��داء  الت�صحية 
لهم  ولتكون  القادم  ال�صباب  جليل 
نرا�صا ي�صتلهمون منه قيم البذل 
والعطاء فما قدمه �صهداء الوطن 
م��ن ب��ط��ولت ه��ي مالحم عظيمة 
يقراأها ويفخر بها اأجيال ال�صباب.

بن  �صعيد  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ووج���ه 
اأرواح  اإىل  حتية  نهيان  اآل  حممد 
اإجالل  " حتية   : ق��ائ��ال  ال�صهداء 
الأب����رار  ���ص��ه��دائ��ن��ا  لأرواح  واإك�����رام 
لأ�صرهم  وت���ق���دي���ر  ���ص��ك��ر  وحت���ي���ة 
الأم���ث���ل���ة  اأروع  ق����دم����وا  ال����ذي����ن 
قدم  والع������ت������زاز مب����ا  ال��������ولء  يف 
�صبيل  ت�����ص��ح��ي��ة يف  م���ن  اأب��ن��ائ��ه��م 
الأ�صقاء  ون�صرة  ووطنهم  دينهم 

والأ�صدقاء".

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صمو ال�صيخ حممد بن خليفة 
املجل�س  ع�صو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
يوم  اأن  ابوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 
والعزة  ال�صموخ  ي��وم  ه��و  ال�صهيد 
فيها  ت���ع���ر  وط���ن���ي���ة  وم���ن���ا����ص���ب���ة 
ق��ي��ادة و�صعبا عن  الإم�����ارات  دول���ة 
وت�صحيات  ل���ع���ط���اءات  ت��ق��دي��ره��ا 
معاين  وتعك�س  الأبطال  �صهدائها 
الوفاء وحب الوطن، واأن بطولت 
الذين  الأبطال  البوا�صل  ال�صهداء 
قدموا اأرواحهم يف �صبيل احلفاظ 
على رفعة واأمن وكرامة الإمارات 
التاريخ  ك��ت��ب  يف  خ���ال���دة  ���ص��ت��ب��ق��ى 
الوطن وحا�صرة  ذاك��رة  وباقية يف 

يف قلوب وعقول اأبنائه.
مبنا�صبة  ت�صريح  يف  �صموه  وق��ال 
الإم���ارات  اب��ن��اء  ..اإن  ال�صهيد  ي��وم 
الإن�صان  ميلكه  م��ا  باأغلى  �صحوا 
داخ����ل  ب����اأرواح����ه����م  ي��ب��خ��ل��وا  ومل 
الوطن وخارجه ويف امليادين املدنية 
من  كافة  والإن�صانية  والع�صكرية 
اأجل اإحقاق احلق فقدموا دمائهم 
واهلهم  وطنهم  حماية  اج��ل  م��ن 
وا�صت�صهدوا ليعي�س غريهم ب�صالم 

بالتحية  ن����ت����وج����ه  ال�����ط�����اه�����رة، 
اأبناء  من  اخوانهم  اىل  والإج���الل 
اللذين  البوا�صل،  امل�صلحة  القوات 
ورد  ل�صد  بالنهار  الليل  ي�صلون 
امل�صا�س  نف�صه  ل��ه  ت�����ص��ّول  م��ن  ك��ل 
باأمن وا�صتقرار دولتنا الغالية، هم 
وجنودها  املنيع  الإم�����ارات  ح�صن 
الأوف���ي���اء ال��ل��ذي��ن ل ي��ت��وان��ون عن 
تلبية نداء الواجب من اأجل الدفاع 

عن اأمن وازدهار الإمارات".
اإج��الل واإعزاز  ووج��ه �صموه حتية 
اللواتي  ال�������ص���ه���داء  اأم����ه����ات  اىل 
للت�صحية  من�����وذج�����ا  ي���ج�������ص���دن 
اأبنائهم  نفو�س  والوفاء وغرزن يف 
الوطن  وح��ب  ال�صجاعة  مفاهيم 
مدر�صة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ت���رب���ني  ال���ت���ي 
ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  القائد 
"طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د 
معاين  اأروع  واأظ��ه��رن  ثراه"،  اهلل 
وللقيادة  للوطن  وال��ولء  الإنتماء 
ال��ر���ص��ي��دة. ون��ع��اه��د ال�����ص��ه��داء اأن 
نوا�صل ر�صالتهم الإن�صانية النبيلة 
للدفاع عن ا�صتقرار بلدنا ووحدته 
لأجيال  م�صرق  غ��د  وب��ن��اء  وع��زت��ه 
مقدرات  على  واحل��ف��اظ  امل�صتقبل 

دولتنا ومواردها.

�صفري �لإمار�ت غري �ملقيم يقدم �أور�ق �عتماده �إىل رئي�س �لكونغو
•• كين�شا�شا-وام:

اأوراق اعتماده  ال��ق��ح��ط��اين،  ف���الح  ه���زاع حم��م��د  ���ص��ع��ادة  ق���دم 
الكونغو  جمهورية  رئي�س  ت�صي�صكيدى  فليك�س  فخامة  اإىل 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ���ص��ف��ريا غ���ري م��ق��ي��م ل���دول���ة الإم�������ارات لدى 
اجلمهورية، وذلك يف مقر الرئا�صة يف كين�صا�صا. ونقل �صعادته 
حتيات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  "حفظه اهلل"و�صاحب  الدولة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان  اهلل" و�صاحب  "رعاه 
اإىل   ، امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
فخامته ومتنياتهم لبالده و�صعبه باملزيد من التقدم والزدهار. 
�صاحب  اإىل  حتياته  ال�صفري  �صعادة  فخامته  حمل  جانبه  من 

ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل"، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
"رعاه اهلل"،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة، ومتنياته لدولة 
ومتنى  والنماء.  التطور  من  باملزيد  و�صعبا  حكومة  الإم��ارات 
وتطوير  عمله،  م��ه��ام  يف  التوفيق  ال�صفري  ل�صعادة  فخامته 
التي جتمع  املجالت  وتعزيزها يف خمتلف  الثنائية  العالقات 
البلدين، موؤكدا ا�صتعداد بالده لتقدمي كل دعم ممكن لت�صهيل 
بتمثيل  اعتزازه  ال�صفري عن  �صعادة  اأع��رب  مهامه. من جانبه 
العالقات  تعزيز  على  الكونغو، وحر�صه  لدى  الإم���ارات  دول��ة 
الثنائية بني البلدين وتفعيلها يف �صتى املجالت، مبا ي�صهم يف 

دعم اأوا�صر ال�صداقة بني البلدين.

دو�ئر وهيئات �أبوظبي: يوم �ل�صهيد يج�صد �أ�صمى قيم �لبذل و�لت�صحية و�لعطاء �لإن�صاين
•• اأبوظبي - وام: 

ال�صهيد  ي����وم  اأن  م�����ص��وؤول��ون  اأك����د 
م��ن��ا���ص��ب��ة وط��ن��ي��ة جم���ي���دة جت�صد 
والت�صحية  ال����ب����ذل  ق���ي���م  اأ����ص���م���ى 
وال��ع��ط��اء الإن�����ص��اين يف ال����ذود عن 
ال���وط���ن و����ص���ون ���ص��ي��ادت��ه واإع�����الء 
مبادئه لتظل راي��ة الإم��ارات عالية 
اأبطالها  بت�صحيات  �صاخمة  خفاقة 
واأكد  وال��ف��داء.  وال��وغ��ى  �صاحات  يف 
الرحمن  عبد  عمر  الدكتور  �صعادة 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�صهيد  ي��وم  اأن  الحت���ادي  الوطني 
منا�صبة وطنية عظيمة وميثل يوم 
روؤو�صنا  ف��ي��ه  ن��رف��ع  واع���ت���زاز  ف��خ��ر 
الإم�����ارات  اأب���ن���اء  بت�صحيات  ع��ال��ي��ا 
ال������ررة ال���ذي���ن ق���دم���وا اأرواح����ه����م 
الزكية الطاهرة فداء للوطن وكلمة 
الواجب  ����ص���ه���داء  و���ص��ي��ظ��ل  احل����ق 
وبطولتهم  اجلليلة  وت�صحياتهم 
اأو���ص��م��ة ف��خ��ر ع��ل��ى ����ص���دور جميع 
�صعب الإمارات. واأ�صاف: " اأن هذه 
امل��ن��ا���ص��ب��ة، ت��ع��زز يف ن��ف��و���س اجلميع 
والعطاء  والن���ت���م���اء  ال������ولء  ق��ي��م 
مقدراته  على  للمحافظة  للوطن 
على  وتوؤكد  واإجنازاته،  ومكت�صباته 
التالحم املجتمعي واللتفاف حول 

راي����ة ال���وط���ن ل��ت��ب��ق��ي دائ���م���ا واأب����دا 
عالية خفاقه يف �صماء العز والرفعة 
ل�صاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
"حفظه اهلل"،  نهيان رئي�س الدولة 
واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "رعاه  دب��ي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة ، واإخوانهم 
املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب 

الأعلى حكام الإمارات.
ووجه �صعادة الدكتور عمر النعيمي 
اأرواح  اإىل  واإك����ب����ار،  اإج�����الل  حت��ي��ة 
�صهدائنا الأبرار اأبناء الوطن الذين 
للواجب  ف������داء  ح��ي��ات��ه��م  ق����دم����وا 
الأمثلة  اأروع  و����ص���ط���روا  ال��وط��ن��ي 
يف ح���ب ال���وط���ن، م����وؤك����داً ع��ل��ى اأن 
ل�صهدائنا  ال���ك���ب���رية  ال��ت�����ص��ح��ي��ات 
�صرفاً  دائ����م����اً  ���ص��ت��ب��ق��ى  الأب�����ط�����ال 
و�صتبقي  جميعاً  هامتنا  ب��ه  ن��رف��ع 
ذكراهم العطرة خالدة يف الأذهان، 
كما  وامل�صوؤولية،  لل�صرف  ومنوذجاً 
وجه �صعادته حتية تقدير واحرتام 
واأبنائهم  واآبائهم  ال�صهداء  لأمهات 

البذل  ����ص���اح���ات  يف  وب���ط���ولت���ه���م 
والفداء.

واأ�صاف املن�صوري اأن ذكرى �صهداء 
ذاكرة  يف  را�صخة  �صتظل  الإم����ارات 
ال��وط��ن ووج���دان اأب��ن��ائ��ه مل��ا قدموه 
و�صربوا  و���ص��ج��اع��ة  ب���ط���ولت  م���ن 
والفداء  الت�صحية  يف  الأمثلة  اأروع 
باأ�صمى  خفاقة  الوطن  راي��ة  لتبقى 
معاين العزة والفخر .. م�صريا اإىل 
ال�صهيد نحتفي ب�صهداء  اأنه يف يوم 
نالوا  ال���ذي���ن  الإن�������ص���اين  ال���واج���ب 
تقدميهم  خ����الل  ال�����ص��ه��ادة  ���ص��رف 
اأرف���ع اأع��م��ال اخل��ري وال��ر وم��د يد 
مناذج  ليبقوا  للمحتاجني  ال��ع��ون 
الإن�صانية  ط��ري��ق  ت�����ص��يء  ملهمة 

خلري الب�صرية جمعاء.
واعتزاز  فخر  �صعادته:" بكل  وق��ال 
اأ�صر  نوجه حتية اإجالل واإكبار اإىل 
اأبنائهم  ربوا  الذين  الوطن  �صهداء 
ع��ل��ى ال���ع���زة وال����ف����داء وال������ذود عن 
الوطن حتى اأ�صبحوا مناذج م�صيئة 
حتمل م�صاعل النور والإيباء وتنهل 
من معينهم الطاهر اأجيال امل�صتقبل 
.. م�صيفا اأن �صهداء الإمارات الذين 
ع��ط��رت دم��اوؤه��م ث��رى ال��وط��ن من 
اأجل اإعالء راية احلق قدموا اأ�صمى 
والنتماء  ال���ولء  البطولة  م��ع��اين 

وزوج��ات��ه��م وذوي��ه��م مل��ا ق��دم��وه من 
والبذل  للوطنية  م�صرفا  من��وذج��ا 
التحية  �صعادته  والعطاء. كما وجه 
ال��ب��ا���ص��ل��ة التي  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ق��وات��ن��ا 
�صتظل دوماً الدرع احل�صني للوطن 
ال��ذي��ن ل��ب��وا ن���داء ال��واج��ب وكانوا 
اجل  من  للحق  �صيوفاً  العهد  على 

اعالء علم المارات عالياً خفاقاً.
اأكد �صعادة را�صد لحج  ومن جانبه 
املن�صوري مدير عام الإدارة العامة 
ال�صهيد  ي��وم  اأن  اأب��وظ��ب��ي  جل��م��ارك 
تاريخ  يف  م�����ص��ي��ئ��ة  ع���الم���ة  مي��ث��ل 
ال��وط��ن الذين  الإم������ارات لأب���ط���ال 
الزكية  ودمائهم  باأرواحهم  �صحوا 
وق�صاياها  واأم��ت��ه��م  لوطنهم  ف��داء 
مالحم  اأروع  و�����ص����ط����روا  احل����ق����ة 
ميادين  يف  وال��ت�����ص��ح��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 

الوغى والإيثار.
وقال �صعادته - يف كلمة له مبنا�صبة 
ي�����وم ال�����ص��ه��ي��د ال������ذي ي����واف����ق 30 
نوفمر م��ن ك��ل ع��ام - اإن��ه يف هذه 
بكل فخر  ن�صتذكر  الغالية  املنا�صبة 
�صهداء  وب����ذل  ت�����ص��ح��ي��ات  واع���ت���زاز 
الإم����ارات ال��ذي��ن ق�صوا دف��اع��ا عن 
احلق  ميادين  يف  و�صيادته  وطنهم 
والإيثار لتظل راية الإمارات عالية 
اأبطالها  بت�صحيات  �صاخمة  خفاقة 

�صاأنه  ج����ل  اهلل  ���ص��ائ��ل��ني  ل���ل���وط���ن 
الأب���رار  ال��وط��ن  ���ص��ه��داء  يتغمد  اأن 
وي�����ص��ك��ن��ه��م ف�صيح  ب��وا���ص��ع رح��م��ت��ه 
ال�صديقني  منازل  وينزلهم  جناته 
الإم�������ارات  ي��ح��ف��ظ  واأن  والأب���������رار 

عزيزة اأبية اآمنة".
اأحمد  ع����ب����داهلل  ق�����ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
ال�صويدي مدير عام مركز الإح�صاء 
اإن يوم ال�صهيد منا�صبة  – اأبوظبي 
فيها  ن�����ص��ت��ذك��ر  ع��ظ��ي��م��ة  وط���ن���ي���ة 
�صهداء  ت�صحيات  و���ص��ع��ب��اً  ح��ك��وم��ًة 
الذين  ال�������ررة،  واأب�����ن�����اءه  ال���وط���ن 
قدموا اأرواحهم الغالية لتظل راية 

دولتنا الإمارات خفاقة وعالية.

فقد املدعو  / حممد كمال 
ح�صن �صاهد اهلل ، بنغالد�س   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
رقم )BL0726607(  من 
�صفارة  اىل  ت�صليمه  ي��ج��ده 
مركز  اق����رب  او  ب��ن��غ��الد���س 

�صرطة

فقد�ن جو�ز �صفر

في�صل   / امل�����دع�����و   ف���ق���د 
احمد رحمه اهلل ، باك�صتان   
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
  )ZW1160141( رق�����م 
م����ن ي����ج����ده ت�����ص��ل��ي��م��ه اىل 
اقرب  او  ب��اك�����ص��ت��ان  ���ص��ف��ارة 

مركز �صرطة

فقد�ن جو�ز �صفر
حممد   / امل������دع������و   ف����ق����د 
علي  �صم�صري  عامل  م�صدر 
الهند   اجلن�صية - جواز   ،
  )N3165372( صفره رقم�
م����ن ي����ج����ده ت�����ص��ل��ي��م��ه اىل 
�صفارة الهند او اقرب مركز 

�صرطة

فقد�ن جو�ز �صفر
فقد املدعو  / فاطمه اليمو 
اجلن�صية  اثيوبيا     ، جيدا 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)5279368EP( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0569090590

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ا���ص��ف علي 
باك�صتان     ، ع��ا���ص��ق  حم��م��د 
�صفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )NM1813441( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0525845074

فقد�ن جو�ز �صفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ه�����ارى رام 
�صاه مادي�صوار �صاه ، الهند   
اجلن�صية - جواز �صفره رقم 
)M4576134( من يجده 
عليه الت�صال بتليفون رقم  

0509656522

فقد�ن جو�ز �صفر
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اأخبـار الإمـارات
ر��صد �لنعيمي : �ل�صهيد و�صام �صرف وفخر�أحمد بن حميد �لنعيمي: �صهد�وؤنا �صطرو� �صفحة م�صيئة من �صفحات �لعز و�لفتخار

•• عجمان -وام: 

اأكد ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �صاحب 
واملالية،  الإداري���ة  لل�صوؤون  عجمان  حاكم  ال�صمو 
رئي�س دائرة املالية يف عجمان، اأن �صهداءنا الأبرار 
�صطروا �صفحة م�صيئة من �صفحات العز واملجد 
والفتخار باملواطن الإماراتي، عززت ت�صحياتهم 
نحو  التطلعات  وج�����ص��دت  الوطنية  ال��ه��وي��ة  م��ن 

م�صتقبل اآمن وواعد مت�صم بال�صالم.
كلمة  يف  النعيمي  حميد  بن  اأحمد  ال�صيخ  وق��ال 
املنا�صبة  ه���ذه  اإن   .. ال�صهيد  ي���وم  مبنا�صبة  ل��ه 

اأبنائنا  ب��ط��ولت  لتخليد  فر�صة  متثل  الغالية 
الذين �صحوا باأرواحهم الطاهرة لوطنهم الغايل 
اأن  اإىل  لفتا  ومكت�صباته،  مقدراته  ع��ن  ودف��اع��ا 
لل�صباب  تدري�صه  يتم  تعد مثال حيا  ت�صحياتهم 
وال��ولء والنتماء له  الوطن  والأطفال عن حب 

وبذل الغايل والنفي�س من اأجل اإعالء رايته.
واأ�صاف اأن بطولت �صهداء الإمارات الأبرار حمل 
اأبناء  الر�صيدة واحلكومة وجميع  القيادة  تقدير 
�صعب الإمارات الذين يقفون جميعا وقفة اإجالل 
اإىل قمم  ارت��ق��وا  الذين  ال�صهداء  ل��ه��وؤلء  واإك��ب��ار 

�صاخمة من املجد والعزة.

•• عجمان -وام: 

البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  اأك��د 
والتخطيط بعجمان رئي�س احتاد المارات لكرة القدم.. اأن 
دولة الم��ارات العربية املتحدة قيادة و�صعبا تفخر باأبنائها 
ع��ن تراب  ل���درب اخل��ل��ود دف��اع��اً  ال��ذي��ن م�����ص��وا  املخل�صني 
وما  العتيد  ودرع���ه  املتني  ح�صنه  ل��الحت��اد  فكانوا  ب��الده��م 
و  الطاهرة،  اأرواحهم  النداء مقدمني  لبوا  ناداهم حتى  اأن 
ال�صهادة لهم و�صام عز و�صرف. وقال ال�صيخ را�صد بن حميد 
اإن دولتنا ل  النعيمي - يف كلمة له مبنا�صبة يوم ال�صهيد - 
من  مبا�صرة  وبتوجيهات  الر�صيدة  فقيادتنا  اأبنائها  تن�صى 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

كل  نوفمر من  �صهر  30 من  يوم  اعتمدت  "حفظه اهلل"، 
الأوفياء  ال��وط��ن  جلنود  تكرمياً  لل�صهيد  ي��وم��اً  ليكون  ع��ام 
وعرفاناً باجلميل لت�صحياتهم التي �صتبقى خالدة وم�صرقة 
اأمانة  ه��م  ال�����ص��ه��داء  اإن ذوي  واأ����ص���اف   ." ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب  يف 
اأبد الدهر  اأن يفخروا  ورعايتهم واجب وم�صوؤولية وعليهم 
اأروع مناذج  بعطاء ال�صهداء الذين �صطروا باأحرف من نور 
البذل فدافعوا عن الوطن باأرواحهم من اأجل احلفاظ على 
اإرثنا اخلالد واحتادنا القوي والذي يفخر به اجلميع. واأكد 
اأرواح��ه��م يف  الوطن هم جنود خمل�صون قدموا  �صهداء  اأن 
والإق����دام،  البطولة  �صاحات  يف  الغالية  ال��راي��ة  رف��ع  �صبيل 
للظلم..  ورفعاً  لإخوانهم  ون�صرة  والواجب  احلق  وميادين 

داعياً اهلل اأن يتغمدهم يف عليني وي�صكنهم ف�صيح اجلنان.

�صقر بن حممد �لقا�صمي: �لتاريخ لن ين�صى 
ت�صحيات جنودنا �لبو��صل

عبد�هلل بن حمد �ل�صرقي: �صهد�ء �لإمار�ت 
م�صدر فخر و�عتز�ز

مدر�ء عامون وم�صوؤولون: �صهد�ء �لوطن قدمو� 
درو�صا يف �لبذل و�لعطاء

•• ال�شارقة -وام:

اأك�������د ال�������ص���ي���خ ����ص���ق���ر ب����ن حممد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ج��م��ع��ي��ة ال�������ص���ارق���ة اخل����ريي����ة اأن 
بدمائهم  �صطروا  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
�صفحات نا�صعة وقدموا يف �صبيل 
اأرواحهم  و���ص��م��وخ��ه  ال��وط��ن  ع���زة 
الوطن  راي���ة  لتبقى  للبالد  ف���داء 
عالية خفاقة واأن الكلمات ل تفي 
اأن  ن�صتطيع  ول  دوره��م  بتقدي�س 
�صرفا  ن��ال��وا  فقد  حقهم  نوفيهم 
وع���زة م��ن رب ال�����ص��م��اوات لريتفع 
�صاأن ال�صهيد ويرتقي منازل العلى 
ب��ق��در م��ا ق���دم واف���ت���دى ب��ه تراب 

وطنه.
مبنا�صبة  ل���ه  ت�����ص��ري��ح  يف  وق�����ال 
ماآثر  " ن�صتذكر  ال�صهيد":  "يوم 
ال�صهداء ودورهم وت�صحياتهم من 
وال�صتقرار  بالأمن  ننعم  اأن  اأج��ل 
وجداننا  يف  غر�صه  م��ا  ون�صتذكر 
زاي���د بن  ال�صيخ  امل��وؤ���ص�����س  وال��دن��ا 

•• الفجرية -وام: 

بن  بن حمد  ال�صيخ عبداهلل  اأك��د 
���ص��ي��ف ال�����ص��رق��ي رئ��ي�����س الحت���اد 
الحتاد  رئي�س  ن��ائ��ب  الإم���ارات���ي 
والقوة  الأج�صام  لبناء  الآ�صيوي 
الإم�������ارات  ����ص���ه���داء  اأن  ال��ب��دن��ي��ة 

م�صدر ف�����خر واعت�����زاز لك�����ل م������ن 
يع�����ي�س على اأر�س الوطن ومثال 
ال�صرف  م��ي��ادي��ن  يف  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 
حيث �صطروا بت�صحياتهم اأ�صمى 

معاين النتماء والولء.
ال�ص�����هيد  ي������وم  اأن  واأ�������ص������اف 
تخليد  ����ص���ور  اإح������دى  ي��ع�����������������ت��ر 

ووقفة  العطرة  ال�ص����هداء  ذك��رى 
�صحوا  للذين  واح���رتام  اإج��الل 
����ص���ب���ي���ل الأم������ن  ب�����اأرواح�����ه�����م يف 
واإع���الء  وال���ص��ت��ق��رار  والأم��������������ان 
ال��وط��ن دائ��م��ا لتكون  اأب��ن��اء  همة 
ن���را����ص���ا ت��ه��ت�����دي ب����ه الأج����ي����ال 

القادمة.

•• اأبوظبي-وام:

وم�صوؤولون  ع��ام��ون  م����دراء  اأك����د 
وطنية  منا�صبة  ال�صهيد  ي���وم  اأن 
البذل  درو����ص���ا يف  ت��ق��دم  ع��ظ��ي��م��ة 
وال��ع��ط��اء ع��ن��دم��ا ل��ب��ى ن��خ��ب��ة من 
اأبناء الوطن نداء الواجب و�صحوا 
ب���اأرواح���ه���م ال��ط��اه��رة دف���اع���ا عن 
احلق و�صونا لإجنازات ومكت�صبات 

وطنهم.
�صامل  البحري  �صعيد  �صعادة  واأك��د 
العامري مدير عام هيئة اأبوظبي 
اأن  الغذائية  وال�صالمة  ل��ل��زراع��ة 
منا�صبة  ه��ي  ال�صهيد  ي��وم  ذك���رى 
الر�صيدة  للقيادة  ال��ولء  لتجديد 
والوفاء للقيم واملبادئ التي نا�صل 
م���ن اأج��ل��ه��ا ���ص��ه��داوؤن��ا وب���ذل���وا يف 

�صبيلها اأرواحهم الذكية.
وقال اإنه التزاما بتوجيهات قيادة 
ال���دول���ة ال��ر���ص��ي��دة ن��ح��ي��ي ذكرى 
وعرفانا  ت��خ��ل��ي��دا  ال�����ص��ه��ي��د  ي����وم 
بت�صحيات �صهداء الإمارات الأبرار 
التزاما  اأرواح����ه����م  ب���ذل���وا  ال���ذي���ن 
بالواجب الوطني ودفاعا عن راية 
داخل  وقيمها  وثوابتها  الإم���ارات 

الوطن وخارجه.
اأن����ه يف م��ث��ل ه���ذا اليوم  واأ����ص���اف 
ت�صحيات  ن�����ص��ت��ذك��ر  اأن  ي���ج���ب 
ال���ذي���ن بذلوا  الأب�������رار  ���ص��ه��دائ��ن��ا 
دم��اءه��م وق��دم��وا اأرواح���ه���م فداء 
للوطن ودفاعا عن دولة الإمارات 
الوطنية  وم��ك��ت�����ص��ب��ات��ه��ا  و���ص��ع��ب��ه��ا 
التقدم  لت�صري بخطى واثقة نحو 
يوم  اأن  ..م���و����ص���ح���ا  والزده����������ار 
تذكرنا  وطنية  منا�صبة  ال�صهيد 
ج��م��ي��ع��ا ب���ال���ب���ط���ولت وامل����الح����م 
�صهداوؤنا  �صطرها  التي  الوطنية 
بعد  جيال  ن��روي��ه��ا  �صنظل  وال��ت��ي 
الذكية  ل���دم���ائ���ه���م  وف�������اء  ج���ي���ل 

وت�صحياتهم النبيلة.
اأك����د ���ص��ع��ادة عبداهلل  م���ن ج��ان��ب��ه 
ع���ب���دال���ع���ايل احل���م���ي���دان الأم����ني 
العام ملوؤ�ص�صة زايد العليا لأ�صحاب 
�صيبقى  ال�����ص��ه��ي��د  ي���وم  اأن  ال��ه��م��م 
منا�صبة وطنية غالية على قلوبنا 
جميعا ففي هذه املنا�صبة ن�صتذكر 
ت�صحيات  وت��ق��دي��ر  اإج�����الل  ب��ك��ل 
الذين  الأب�������رار  ال���وط���ن  ���ص��ه��داء 
اأرواح����ه����م ال��غ��ال��ي��ة فداء  ق���دم���وا 

الواجب  ل���ن���داء  وت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��وط��ن 
..م�صريا اإىل اأن عظمة ت�صحياتهم 
يف �صبيل الوطن تغر�س يف نفو�صنا 
جميعا قيم الت�صحية والفداء من 

اأجل وطننا الغايل الإمارات.
بدر  �صيف  �صعادة  اأك��د  جانبه  م��ن 
بلدية مدينة  عام  القبي�صي مدير 
اأبوظبي اإننا يف يوم ال�صهيد ن�صمو 
فخرا واعتزازا مبا قدمه �صهداوؤنا 
وترت�صخ يف قلوبنا اآيات الطماأنينة 
قيادتنا  ح��ك��م��ة  بف�صل  وال�����ص��الم 
ي�صكلون  ال��ذي��ن  الإم����ارات  و�صعب 
ج��م��ي��ع��ا ح�����ص��ن��ا م��ن��ي��ع��ا ���ص��د كافة 

الأطماع والتحديات.
ورفع �صعادته اأ�صمى اآيات العرفان 
وال��ت��ق��دي��ر اإىل ���ص��ه��داء الإم�����ارات 
باأرواحهم  ج����ادوا  ال��ذي��ن  الأب�����رار 
ودمائهم الطاهرة يف �صبيل ن�صرة 
احلق واإعالء القيم النبيلة ودفاعا 
عن دولة الإمارات وحماية �صعبها 
و�صون رايتها ورمز عزتها خفاقة 

عزيزة �صاخمة.
واأ�صاف اأن اأبناء الإمارات الأبطال 
اأثبتوا يف �صاحات ال�صرف جدارتهم 
وعزميتهم وقدرتهم على الت�صدي 
ل��ك��اف��ة امل��ط��ام��ع ال��ت��ي حت����اول اأن 
اأم����ن ال��وط��ن و�صالمة  ت��ن��ال م��ن 
م�صرفا  مثال  واأع��ط��وا  امل��واط��ن��ني 
والبذل  الكبرية  الت�صحيات  على 
والعطاء عندما لبوا واجب الوطن 
وكانوا �صيف حق �صد كل من ت�صول 
ل��ه نف�صه ال��ع��ب��ث ب��اأم��ن الإم����ارات 
وكرامة الأمة العربية وا�صتطاعوا 
و�صجاعتهم  ب�����ص��ال��ت��ه��م  ب��ف�����ص��ل 
احلكيمة  قيادتهم  بنهج  واإميانهم 
الفداء  م��ن  م��الح��م  ي�����ص��ط��روا  اأن 
خالدة  �صتبقى  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت 
يف ذاكرة الوطن وال�صعب الإمارات 
بطولت م�صجلة مبداد من �صرف 
بيوم  الحتفال  وما  و�صموخ  وع��زة 
واإجالل  �صرف  وقفة  اإل  ال�صهيد 
قدمها  التي  العطاءات  ه��ذه  اأم��ام 

�صهداوؤنا الأبرار.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  اأك����د  م���ن ج��ه��ت��ه 
الأحبابي  نا�صر  حممد  املهند�س 
مدير عام وكالة الإمارات للف�صاء 
عظيمة  منا�صبة  ال�صهيد  ي��وم  اأن 
ت�صحيات  خ����الل����ه����ا  ن�������ص���ت���ذك���ر 
ال�صهداء الأبرار الذين مل يبخلوا 

ع��ل��ى وط��ن��ه��م ب��اأغ��ل��ى م��ا ميلكون 
وقدموا اأرواحهم فداء لوطنهم.

وقال �صعادته اإننا نفتخر بانتمائنا 
اأجن����ب  ال������ذي  ال����وط����ن  ه�����ذا  اإىل 
ه���وؤلء الأب��ط��ال ال��ب��وا���ص��ل الذين 
ق���دم���وا ح��ي��ات��ه��م دف���اع���ا ع���ن كل 
والتعاي�س  ال�����ص��الم  وم��ب��ادئ  ق��ي��م 
ون�صرة  والإن�������ص���ان���ي���ة  وال���ع���ط���اء 
اأنف�صنا  جن����د  وال�����ي�����وم  امل���ظ���ل���وم 
ال�صهداء  ه�����وؤلء  لأ����ص���ر  م��دي��ن��ني 
الأبرار الذين �صربوا اأروع الأمثلة 
اأن  ونوؤكد  والت�صحية  الوطنية  يف 
ت�صحيات اأبنائهم يف �صبيل الوطن 
وما ميثلهم من مبادئ وقيم هي 
اأو�صمة على �صدورنا و�صرف كبري 

لنا.
بن  اأح��م��د  �صعيد  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
ه��ومي��ل ال��ع��ام��ري ع�����ص��و جمل�س 
الإم���������ارات  ك���ل���ن���ا  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة 
املجال�س يف اجلمعية  رئي�س جلنة 
واملثل  ال���ق���دوة  ه���م  ال�����ص��ه��داء  اأن 
الأع��ل��ى يف ال��ع��ط��اء والإي���ث���ار بعد 
الوطن  ليبقى  اأرواح��ه��م  بذلوا  اأن 
���ص��اخم��ا واآم���ن���ا م�����ص��ت��ق��را وواح����ة 
لالأمن والأم��ان وعنوانا للتعاي�س 

والت�صامح وال�صالم.
الأبرار  اأن �صهداء الوطن  واأ�صاف 
الزكية  ب��دم��ائ��ه��م  ر���ص��م��وا  ال��ذي��ن 
لوحات من البطولة ونالوا اأ�صمى 
املراتب �صوف يبقون دائما نرا�صا 
تهتدي به الأجيال وعنوانا ل�صموخ 
خلدوا  اأن  ب��ع��د  وع���زت���ه  ال���وط���ن 
ونالوا  نور  من  باأحرف  اأ�صماءهم 

خريي الدنيا والآخرة.
هو  ال�����ص��ه��ي��د  ي�����وم  اأن  واأ������ص�����اف 
نوؤكد من خاللها  منا�صبة وطنية 
ب��ني القيادة  ال��ت��الح��م  ع��ن م���دى 
الإمارات  اأبناء  والتفاف  وال�صعب 
للم�صي  الر�صيدة  قيادتهم  ح��ول 
البناء  م����ن  امل����زي����د  ن���ح���و  ق����دم����ا 
دولة  لتبقى  املكت�صبات  وحت��ق��ي��ق 
الريادة ت�صاهم  الإم��ارات يف مكان 
يد  ومت��د  الإن�صانية  احل�����ص��ارة  يف 
ل��ك��اف��ة �صعوب  ال��ع��ون وامل�����ص��اع��دة 
العامل وت�صعى على الدوام لب�صط 
والوقوف  ال�����ص��الم  ون�����ص��ر  الأم����ن 
الظلم  اإىل جانب احلق ومواجهة 
وال���ت�������ص���دي ل��ك��ل م���ا مي�����س اأم���ن 

الوطن وا�صتقراره.

�صلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
من قيم �صامية حتث على بذل   "
رفعة  �صبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل 
ال��ب��الد ون�����ص��ر الأم����ن ب��ني العباد 
ن��ه��ج��ه �صاحب  ع���ل���ى  ����ص���ار  وق�����د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
وتوجيهاته  قيادته  بف�صل  وال��ذي 
بالأمن  ب��الدن��ا  تتمتع  ال�����ص��دي��دة 
قواتها  ب��ن��ي��ة  ب��ف�����ص��ل  والأم���������ان 
امل�����ص��ل��ح��ة ال���ذي���ن ه���م م���ن خرية 

�صباب الوطن".
حممد  ب��ن  �صقر  ال�صيخ  واأ���ص��اف 
ين�صى  ل��ن  ال��ت��اري��خ  اأن  ال��ق��ا���ص��م��ي 
البوا�صل  ج����ن����ودن����ا  ت�������ص���ح���ي���ات 
وحماية  ت��راب��ه��ا  ع���ن  ال���دف���اع  يف 
على  ���ص��اه��دا  و�صيبقى  ممتلكاتها 
ال�صهيد  البطل  ال�صاب  قدمه  م��ا 
ت�صحية  من  خمي�س  �صهيل  �صامل 
اإىل جانب رفقائه الأبطال بدمائه 
الزكية كاأول �صهيد اإماراتي وذلك 
جنودنا  ����ص���م���ن   1971 ����ص���ن���ة 
ع�����ن ج�����زي�����رة طنب  امل�����داف�����ع�����ني 
الكرى ليظل علم الإمارات عاليا 
الإم����ارات  اأب��ن��اء  وه��و عهد  خفاقا 
التاريخ  ين�صاه  لن  ال��ذي  و�صبابها 
على  �صاهدة  �صفحاته  �صتظل  ب��ل 
التاريخي  الإم��������ارات  اأب���ن���اء  دور 
الغالية  والت�صحيات  واحل�صاري 
ال��ت��ي ق��دم��وه��ا ل��ي��ق��دم��وا للوطن 
والإخال�س  التفاين  درجات  اأعلى 
يف ح���ب ال���وط���ن وال��ت�����ص��ح��ي��ة من 

اأجل رفعته.

حممد بن في�صل �لقا�صمي : يوم �ل�صهيد منا�صبة عز وفخر بت�صحيات �أبناء �لمار�ت

حممد بن حمد بن �صيف �ل�صرقي: يوم �ل�صهيد منا�صبة تتجلى فيها 
معاين �لوفاء ملن وهبو� �أرو�حهم فد�ء للوطن

م�صلم بن حم :  ت�صحيات �صهد�ئنا جت�صيد ملبادئ ر��صخة �أ�ص�صها �لقائد ز�يد 

حممد بن حم : يتذكر �لوطن رموز� �صطرت بدمائها �أروع ق�ص�س �لت�صحية و�لولء و�لنتماء

•• ال�شارقة -وام: 

ب����ن في�صل  ال�����ص��ي��خ حم���م���د  اأك������د 
ال���ق���ا����ص���م���ي م����وؤ�����ص���������س ورئ���ي�������س 
الوطنية  اف(  ب��ي  )ام  جم��م��وع��ة 
���ص��ي��ب��ق��ون يف  ال���وط���ن  ���ص��ه��داء  اأن 
ت�صحياتهم  نن�صى  ول���ن  ال���ذاك���رة 
عظيمة  ذك��رى  اأ�صماوؤهم  و�صتبقى 

يف الذهان.
وق����ال يف ت�����ص��ري��ح مب��ن��ا���ص��ب��ة يوم 
اليوم  ب��ه��ذا  الح��ت��ف��اء  اإن  ال�صهيد 

اأن  ���ص��ي��ذك��ر  ال���ع���امل  ان  واأ�����ص����اف 
بواجبها  قامت  الإماراتية  الدماء 
اجتاه الأمة العربية ون�صرة احلق 
وال�صرعية ويوم ال�صهيد يعر عن 
رجالنا  وا���ص��ال��ة  ب���الدن���ا  ���ص��ه��ام��ة 
اأجل  من  باأرواحهم  �صحوا  الذين 
اأمان وا�صتقرار املنطقة.. موؤكدا اأن 
دولة الإمارات كانت دائما م�صاندة 
الروؤية  يعك�س  م��ا  وه��ذا  لالأ�صقاء 
الر�صيدة للدولة  احلكيمة للقيادة 
وه����ذا م���ا ق��دم��ه اأب���ن���اء الإم������ارات 

املجتمع  الوفاء يف  يعر عن قيمة 
الإم����ارات����ي ق���ي���ادة و���ص��ع��ب��ا ونحن 
الوطن  اأب���ن���اء  ب��ت�����ص��ح��ي��ات  ن��ف��خ��ر 
يوم  اأن  اإىل  وع��ط��اءه��م..م�����ص��ريا 
لدولة  وع��ز  ي��وم فخر  ال�صهيد هو 
باأبنائها  تفتخر  ال��ت��ي  الإم������ارات 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح��ه��م م��ن اأجل 
.. م�صددا  الآخ���ري���ن  واأم�����ان  اأم���ن 
على اأن �صهداء الوطن �صيبقون يف 
الذاكرة ولهم كل احلب والتقدير 

والحرتام.

لإخوانهم يف اليمن ال�صقيق.
دولة  ان  موؤكدا  ت�صريحه  واختتم 
�صبيل  يف  اأبنائها  قدمت  الإم���ارات 
رفع راية احلق واحلفاظ على اأمن 
وجاء  واملنطقة  ال��دول��ة  وا�صتقرار 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأمر 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
 30 يوم  يكون  اهلل" باأن  "حفظه 
نوفمر من كل عام يوما لل�صهيد 
تكرميا وتخليدا لأرواح من �صحوا 

بدمائهم واأرواحهم فداء للوطن.

•• الفجرية-وام:

 ق����ال ال�����ص��ي��خ امل��ه��ن��د���س حم��م��د بن 
حمد بن �صيف ال�صرقي مدير دائرة 
بالفجرية  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
عظيمة  م��ن��ا���ص��ب��ة  ال�����ص��ه��ي��د  ي���وم  اإن 

���ص��ه��ي��د �صطر  ب��ك��ل  - ع���ن اع����ت����زازه 
ال�صرف  م��ع��اين  اأ���ص��م��ى  بت�صحياته 
اإل��ه��ام لكل م��ن يعي�س  وك��ان م�صدر 
اأر���س الإم���ارات الطيبة وو�صع  على 
�صفحات  ع���ل���ى  م�������ص���رف���ة  ب�������ص���م���ة 
املهند�س  ال�����ص��ي��خ  وق�����ال  ال���ت���اري���خ. 

تتجلى فيها معاين الوفاء ملن وهبوا 
اأرواحهم فداء للوطن وتعك�س �صور 
لتعزيز  ال��ن��ف��ي�����س  وب�����ذل  الن���ت���م���اء 
ال�������ص���الم ول���ي���ك���ون ال�������ص���ه���داء ق���دوة 

ح�صنة لالأجيال القادمة.
وعر - يف ت�صريح له بهذه املنا�صبة 

ال�صرقي  �صيف  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
نحييها  ال��ت��ي  ال��ذك��رى  ه���ذه  تعتر 
يف كل عام خطوة كبرية للتعبري عن 
لأرواحهم  ال�صهداء  لبذل  تقديرنا 
والأم���ان  الأم���ن  ليعم  اهلل  �صبيل  يف 

وال�صتقرار.

•• العني-الفجر:

قال ال�صيخ م�صلم بن �صامل بن حم 
العامري ع�صو املجل�س ال�صت�صاري 
لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي مب��ن��ا���ص��ب��ة يوم 
�صهدائنا  ت�����ص��ح��ي��ات  اإن  ال�����ص��ه��ي��د 
الأبرار اإمنا هي جت�صيد حي ووفاء 
اأ�ص�صها  كبري ملبادئ ثابتة ورا�صخة 
القائد  ال���وال���د  ل���ه  امل��غ��ف��ور  ف��ي��ن��ا 
نهيان،  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ 

طيب ااهلل ثراه .
 واأ�����ص����اف اإن���ن���ا ن�����ص��اأن��ا ج��م��ي��ع��اً يف 
م��در���ص��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ص��ي��خ زايد 
اهلل  ن��ه��ي��ان-ط��ي��ب  اآل  �صلطان  ب��ن 
مبادئ  ف��ي��ه��ا  تعلمنا  ال��ت��ي  ث����راه- 

 واأو�صح ع�صو املجل�س ال�صت�صاري 
يف  الأمثلة  اأروع  ال�صهداء  "ي�صطر 
اأعظم  بتقدميهم  والعطاء  البذل 

اأن �صهداء الإمارات ي�صجلون اأروع 
ليكتبوا  دم��ائ��ه��م  ب��ب��ذل  الأم��ث��ل��ة 
اأ�صماءهم اخلالدة يف �صجل �صهداء 
ال�����ص��رف وال��وط��ن��ي��ة وال��ب�����ص��ال��ة .. 
وه��ا هي الإم���ارات لن تن�صى هذه 
على  ال�صامية  املخل�صة  الت�صحية 

الوطنية، التي تهدف اإىل امل�صاركة 
يف كل عمل يوؤدي اإىل احلفاظ على 
اخلليجي  ال��ب��ي��ت  واأم�����ن  ���ص��الب��ة 
وال��ع��رب��ي وي���وؤك���د يف ال��وق��ت ذاته 
امل�صري  بوحدة  ومت�صكنا  اإ�صرارنا 

اخلليجي والعربي .
ك���ل مواطن  اأن  ح���م  اب����ن  واأك�����د    
اأن يلبي  اأر���س الدولة يتمنى  على 
اأبياً،  �صاخماً  ليبقى  ال��وط��ن  ن��داء 
م�صريا اإىل اأن ن�صرة اإخواننا يف كل 
نفتخر  ونحن  علينا  واج��ب  مكان 
بهوؤلء ال�صهداء وكل من لبى نداء 
ال��واج��ب لأن ه��ذا فخر وع��ز قبل 
وهو و�صام يحمله  اأن يكون تكليفاً 

ال�صهيد واأبناوؤه من بعده.  

الواجب  ن��داء  تلبيتهم  ت�صحية يف 
لوطنهم ون�صاأل ااهلل -عز وجل- اأن 
يتغمد اأرواحهم بوا�صع رحمته واأن 
يلهم ذويهم ال�صر وال�صلوان، كما 
اأ�صمى  الإم���ارات���ي  ال�صعب  ي�صطر 
�صور اللحمة والولء لهذا الوطن 
ول  ال��ر���ص��ي��دة،  وحكومتنا  ال��غ��ايل 
واإ�صرارا  حلمة  اإل  املحن  تزيدنا 
ال�صلمي  بنهجنا  قدما  امل�صي  على 
التنموي الذي تنهجه دولتنا منذ 

التاأ�صي�س.
والولء  العهد  اإذ جندد  اإننا  وق��ال 
�صاحب  بقيادة  الر�صيدة  لقيادتنا 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه ااهلل" 

و���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�صاحب  ااهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
ح��ك��ام دول���ة الإم����ارات ف��اإن��ن��ا نوؤكد 
البوا�صل  ���ص��ه��دائ��ن��ا  ت�صحيات  اأن 
تزيدنا فخراً  الإم��ارات  دولة  اأبناء 
باملوقف التاريخي لدولة  واعتزازاً 
اجلميع  ع�����ودت  ال���ت���ي  الإم���������ارات 
بالغايل  دائماً  اأن جتود  على  دائماً 

والنفي�س دفاعاً عن احلق.

•• العني-الفجر:

ق���ال ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور حم��م��د بن 
م�صلم بن حم العامري " اإن  30 
اأمر  ال�صهيد  يوم  نوفمر هو  من 
خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  به 
ووفاء  تخليدا  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وبذل  وعطاء  بت�صحيات  وعرفانا 
���ص��ه��داء ال���وط���ن واأب���ن���ائ���ه ال���ررة 
اأرواح����ه����م لتظل  ال���ذي���ن وه���ب���وا 
راي��ة الإم��ارات خفاقة عالية وهم 
داخل  الوطنية  واجباتهم  ي��وؤدون 
الوطن وخارجه يف امليادين املدنية 

والع�صكرية والإن�صانية كافة.
واأو�صح بن حم اأن �صهيد الإمارات 
لي�س اأب��ن��ا ت��ف��ق��ده اأ���ص��رت��ه ب��ل هو 
اب���ن ك��ل الأ���ص��ر وامل��ج��ت��م��ع باأ�صره 
معها  وي����ق����ف  م���ع���ه���ا  ي���ت���ع���اط���ف 

موا�صيا ومفتخرا بعطائها مقدرا 
ب��ذل��ه��ا يف ت��رب��ي��ة اب����ن ب����ار جتاه 
لعلمه  ف��داء  روح��ه  مقدما  وطنه 
دف��اع��ا ع��ن اأم��ت��ه. واأ���ص��ار الدكتور 
حممد : " هنيئا ل�صعب الإمارات 
وهنيئا  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ب���ق���ي���ادت���ن���ا 
اليوم  ب��ه��ذا  اخل��ال��دي��ن  لل�صهداء 
يف  مكانتهم  يعلي  ال��ذي  الوطني 
���ص��م��رين��ا ك��م��ا ه���و م��ق��ام��ه��م عند 
اهلل ويف املالأ الأعلى وهنيئا لأهل 
ال�����ص��ه��داء ب��ه��ذه امل��ك��ان��ة ع��ن��د اهلل 
اأه��ل الإم��ارات قيادة و�صعبا  وعند 
ويف هذا متجيد لل�صهادة وتكرمي 
اأرواح��ه��م حماية  كبري مل��ن ب��ذل��وا 
ونعاهد  ل��ل��واج��ب  وف���داء  للوطن 
وال�صعب  الر�صيدة  وقيادتنا  اهلل 
الأوفياء  اجل��ن��ود  ن��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

رهن اإ�صارة نداء الواجب" .

اأن ال�صت�صهاد اأكر معاين  اعتبار 
الخ��ال���س وال��وف��اء للوطن ومن 
اأ���ص��م��ى م��رات��ب الن��ت��م��اء الوطني 
وهو �صريبة الدم دفاعا عن �صيادة 
وال��وق��وف خلف  ال��وط��ن وحريته 
القيادة للزود عن حماها وروؤيتها 
الوطنية لرفع ا�صم البالد لتكون 

رايتها خفاقة.
واأكد بن حم اأن قواتنا امل�صلحة هي 
م�صدر فخرنا، ودرع الوطن الذي 
العزيزة،  دولتنا  مكت�صبات  يحمي 
الإم������ارات،  اأب���ن���اء  ت�����ص��ح��ي��ات  واأن 
 ، ي��ق��دم��ون��ه��ا لن�صرة احل���ق  ال��ت��ي 
�صتظل خالدة يف �صجالت التاريخ، 
واأن بطولتهم ومواقفهم تن�صب 

يف رفعة هذا الوطن ون�صرته.
اإن����ه يف ه���ذا ال��ي��وم امل��م��ي��ز يتذكر 
ال��وط��ن واأب���ن���اوؤه وامل��ق��ي��م��ون على 

بدمائها  ���ص��ط��رت  رم�����وزا  اأر����ص���ه 
والفداء  الت�صحية  ق�ص�س  اأروع 
والولء والنتماء وكانت �صباقة يف 
تلبية نداء الواجب ويف هذا اليوم 
ي�����ص��ارك ال��وط��ن ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه اأ�صر 
ال�صهداء ذكريات ل تن�صى لأبطال 
حلماية  والنفي�س  الغايل  قدموا 
ال���وط���ن ف�����ص��ي��ظ��ل��ون خ��ال��دي��ن يف 

ذاكرة الوطن واأبنائه.
رحم اهلل �صهداءنا واأ�صكنهم جناته 
اأه��ل��ه��م وذويهم  اخل��ال��دة وج���زى 
خ������ريا وج����ع����ل دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة على الدوام قوية 
درو�صا  ك��ل��ه  ل��ل��ع��امل  ت��ق��دم  منيعة 
يف ح��ب ال��وط��ن وال��ت�����ص��ح��ي��ة من 
عريق  ت��اري��خ  اإىل  م�صتندة  اأج��ل��ه 
وبانية مل�صتقبل زاهر خلري اأبنائها 

والب�صرية جمعاء.

م�صوؤولون: يوم �ل�صهيد يعزز قيم �لولء و�لنتماء للوطن
•• اأبوظبي-وام:

اأكد م�صوؤولون اأن يوم ال�صهيد يعزز 
قيم الولء والنتماء ويعد منا�صبة 
ع��ظ��ي��م��ة ل��الح��ت��ف��اء ب��ك��وك��ب��ة من 
اأبناء الإم��ارات الذين �صربوا اأروع 
والإخال�س  الت�صحية  يف  الأمثلة 

والعطاء للوطن.
وق�������ال حم���م���د ج���م���ي���ل ال���رحم���ي 
الرئي�س التنفيذي ل�صركة اأبوظبي 
اإننا  "م�صدر"  امل�صتقبل  ل��ط��اق��ة 
�صهدائنا  بت�صحيات  اليوم  نحتفي 
الأبرار الذين �صطروا اأبرز معاين 
ل��وط��ن��ن��ا الغايل  ال���وف���اء وال���ف���داء 
ال��ط��اه��رة من  ب��اأرواح��ه��م  و�صحوا 
اأج���ل ن�صرة احل��ق واحل��ف��اظ على 
منعة وعزة دولة الإمارات الغالية.

اإىل  ي��رم��ز  ال�صهيد  ي���وم  اإن  وق���ال 
والنتماء  وال��ولء  الوطنية  القيم 
الطيبة وهو مبثابة  الأر���س  لهذه 
الر�صيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  م����ن  ت���ك���رمي 

فخورين  لنبقى  وال��ع��زمي��ة  ال��ق��وة 
اأمام �صعوب واأمم العامل  باإماراتنا 
�صعادة  اأك����د  ج��ه��ت��ه  م���ن  اأجمع". 
ال��دك��ت��ور ع��ل��ي ���ص��ع��ي��د ب���ن حرمل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ظ���اه���ري 
ال�صهيد  ي��وم  اأن  اأب��وظ��ب��ي  جامعة 
حولها  ي��ل��ت��ف  جم���ي���دة  م��ن��ا���ص��ب��ة 
القيادة  خلف  الوطن  وبنات  اأب��ن��اء 
معاين  اأ�صمى  جم�صدين  الر�صيدة 
ف��ق��د �صطر  وال�������ولء  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 
خالدة  ق�ص�صا  الأب����رار  ���ص��ه��داوؤن��ا 
نفو�س  يف  تر�صخ  الوطن  ذاك��رة  يف 
ال��ن�����سء والأج����ي����ال ال��ق��ادم��ة قيم 
والت�صحية  وال�����ص��ج��اع��ة  الإق�����دام 
وج�����ادوا ب���اأرواح���ه���م ال��زك��ي��ة فداء 
�صاحات  لرايته يف  واإع��الء  للوطن 
اأروع املثل  العزة والكرامة وقدموا 
نرا�س  م��اآث��ره��م  م��ن  جعلت  التي 
دروب  ل����الأج����ي����ال  ي�������ص���يء  جم����د 

الفخر والعزة.
واأ�صار اإىل اأن بناء الأوطان يرتبط 

اأبناء  لت�صحيات  الم���ارات  و�صعب 
ال���ذي���ن قدموا  ال��ب��وا���ص��ل  ال���وط���ن 
اأ�صمى واأروع الت�صحيات دفاعا عن 

الوطن وقيم احلق.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
���ص��امل خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي م��دي��ر عام 
النفايات  لإدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
ال�صهيد  ي���وم  ذك���رى  اإن  ت��دوي��ر   -
وط��ن��ي��ة خالدة  م��ن��ا���ص��ب��ة  ���ص��ت��ظ��ل 
الوطن  ب�������ص���ه���داء  ف��ي��ه��ا  ن��ح��ت��ف��ي 
اأ����ص���م���ى معاين  ����ص���ط���روا  ال����ذي����ن 
ال���ك���رام���ة وال����ع����زة وال���ت���الح���م يف 
جماح  وكبح  الإن�صانية  عن  الدفاع 
اأينما  وال��ع��ن��ف  وال��رته��ي��ب  الظلم 
وجد بالعمل امل�صرتك مع املنظومة 

الدولية.
العظيمة  الت�صحيات  اأن  واأ���ص��اف 
التي �صجلها �صهداء الوطن جعلت 
ي��ع��ت��ز ويفتخر  اإم����ارات����ي  ك���ل  م���ن 
الوطن  �صهداء  بوطنيته ويعتروا 
ن�����ص��ت��ل��ه��م منهم  ال���ذي���ن  ق��دوت��ه��م 

دائ����م����ا ب����ه����ذا ال����ن����م����وذج اخل���ال���د 
م���ن ال��ت�����ص��ح��ي��ات ال��ع��ظ��ي��م��ة التي 
الوطن  وب���ن���ات  اأب����ن����اء  ي��ج�����ص��ده��ا 
يف ���ص��اح��ات ال��ف��خ��ر راف��ع��ني هامة 
واليوم  ال�صحاب  ع��ن��ان  يف  ال��وط��ن 
قيادة  ال����وط����ن  ي��ح��ت��ف��ي  ع���ن���دم���ا 
وح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب��ا ف���اإن���ه ي���وؤك���د اأن 
�صتظل  الأب��رار  ال�صهداء  ت�صحيات 
العطاء  م����ن  ي��ن�����ص��ب  ل  م��ع��ي��ن��ا 
ال��وط��ن��ي ت��رت��وي منه الأج��ي��ال يف 

�صموخ وعزة واإباء.
ن�صال  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
العام  امل���دي���ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي  حم��م��د 
اإن  الإ�صالمية  للثقافة  زاي��د  ل��دار 
عزيزة  منا�صبة  ال�صهيد"  "يوم 
جت�صد  ف��ه��ي  قلوبنا  ع��ل��ى  وغ��ال��ي��ة 
والت�صحية  ال��وف��اء  معاين  اأ�صمى 
اأبناء زاي��د ف��داء ل��رتاب واأمن  من 
اأنها ت�صجل حلظات  الإم��ارات كما 
ت��اري��خ��ي��ة حت��ك��ي م��الح��م بطولية 
لتعطينا  ال���وط���ن  اأب����ن����اء  ق��دم��ه��ا 

درو�صا يف الت�صحية والعطاء وبذل 
الإمارات  رفعة  اأج��ل  م��ن  النفي�س 
وال������ذود ع��ن��ه��ا. واأ����ص���اف���ت اأن�����ه يف 
اأرواح  ن��ح��ي��ي  ال���ي���وم اجل��ل��ي��ل  ه���ذا 
ما  باأغلى  �صحوا  الذين  ال�صهداء 
كما  واحل��ق  للوطن  ف��داء  ميلكون 
الفخر  ون�صاركهم  اأ���ص��ره��م  نحيي 
وت�صحياتهم  ب�صريتهم  والعتزاز 
الوطن  الدفاع عن تراب  �صبيل  يف 

�صائلني اهلل اأن ي�صكنهم جناته.
املحيا�س  ع����ب����داهلل  ح���م���د  واأك��������د 
لل�صركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل�����ص��م��ان ال�����ص��ح��ي - 
م�صرية  ال�صهيد"  "يوم  اأن  �صمان 
من الت�صحيات والقيم التي رفعت 
العز  م��ي��ادي��ن  الإم��������ارات يف  ا���ص��م 

وال�صرف.
تذكرنا  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ه����ذه  اإن  وق����ال 
اأبناء الوطن الذين قدموا  بخرية 
اأرواح���ه���م ف���داء ل��ل��واج��ب الوطني 

والإن�صاين.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
احلكومي  للتطوير  ال���دول���ة  وزي����رة 
الإم�������ارات  ����ص���ه���داء  اأن  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل، 
دائماً،  نفو�صنا وذاكرتنا  حا�صرون يف 
وطنية  م��ن��ا���ص��ب��ة  ال�����ص��ه��ي��د  ي���وم  واأن 
الدفاع  ن�صتح�صر فيها بطولتهم يف 
واإجنازاته،  ومكت�صباته  ال��وط��ن  ع��ن 
و�صعب  قيادة  تقدير  تعبري عن  وهي 
الإمارات لت�صحيات ال�صهداء وعطاء 
ذوي����ه����م ال������ذي ���ص��ي��ظ��ل ح���ا����ص���را يف 
لأبناء  اإلهام  وم�صدر  الوطن،  ذاك��رة 
العطاء  م�����ص��رية  مل��ت��اب��ع��ة  الإم��������ارات، 

لالإمارات وجمتمعها.
ت�صريح  يف  ال���روم���ي  ع���ه���ود  وق���ال���ت 
�صهداء  اإن  ال�����ص��ه��ي��د،  ي���وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة 
املجتمع  ق���ي���م  مي���ث���ل���ون  الإم�����������ارات 
البذل  يف  م�صرفة  ومن���اذج  الأ�صيلة، 
ل��ل��وط��ن، نقتدي  وال��ع��ط��اء وال���وف���اء 
والعزم  الإرادة  م��ن��ه��ا  ون�����ص��ت��م��د  ب��ه��ا 

ليبقى  الوطنية،  مكت�صباتنا  لتعزيز 
علم الإمارات �صاخما خفاقا يف جميع 
امليادين. ووجهت عهود الرومي حتية 
ال�صهداء  لأم���ه���ات  واع���ت���زاز  ت��ق��دي��ر 
اأروع  ج�������ص���دوا  ال���ذي���ن  وع���ائ���الت���ه���م 
واأكدوا  الوطن،  وحب  ال�صر  معاين 
متانة العالقة بني القيادة واملجتمع، 
اأبناء  ن��ف��و���س  يف  الن��ت��م��اء  و���ص��الب��ة 

وبنات الوطن.

•• ابوظبي-الفجر:

نظم الأر�صيف الوطني عر تقنيات التوا�صل التفاعلية )عن بعد( 
احلكومية"  اجلهات  يف  الوثائق  "اإتالف  بعنوان:  تدريبية  دورة 
�صارك فيها موظفو اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية بالدولة، 
وجاءت هذه الدورة يف اإطار امل�صاعي التي يبذلها الأر�صيف الوطني 
من  الأر�صيفية  واملجموعات  التاريخية  الوثائق  حماية  اأجل  من 
الإتالف الع�صوائي غري املدرو�س، وذلك بتحديد عملية الإتالف 
مبا يتوافق مع الإجراءات املعتمدة يف الأر�صيف الوطني وحتددها 
بالقانون  واملعّدل   2008 ل�صنة   7 رقم  القانون الحت��ادي  مواد 
الحتادي رقم 1 -ل�صنة 2014 وبنود لئحته التنفيذية.  واأكدت 
رئي�س  النقبي  ه��زاع  ال�صيد  فيها  حا�صر  التي  التدريبية  ال��دورة 

ق�صم الأر�صيف احلكومي يف الأر�صيف الوطني- على عدم التجاوز 
احلكومية  اجل��ه��ات  اأر�صيفات  مقتنيات  لأن  الإت���الف  ق�صايا  يف 
اأمانة  ووثائقها  الوطني،  الأر�صيف  واملحلية م�صوؤولية  الحتادية 
التخل�س  رغبتها  ح��ال  يف  اجلهات  جميع  على  ويتوجب  وطنية، 
الوثائق  اإت���الف  اإج����راءات  تطبيق  القيمة  ع��دمي��ة  ال��وث��ائ��ق  م��ن 
املعتمدة بالأر�صيف الوطني، واملحافظة على �صرية الوثائق اأثناء 
من  الكتابية  امل��واف��ق��ات  على  واحل�����ص��ول  اإت��الف��ه��ا،  عملية  وب��ع��د 
جلنة الإتالف، وحفظ عينات ع�صوائية يف الأر�صيف الوطني من 
الوثائق املراد اإتالفها، مع الحتفاظ ب�صرية املعلومات واملحتويات 
الكائنة يف الوثائق. وحددت الدورة التدريبية مهام جلنة اإتالف 
الوثائق يف الأر�صيف الوطني واخت�صا�صاتها، ولعل اأبرزها: و�صع 
وتقييم  اإتالفها،  املطلوب  الوثائق  لتحديد  واملعايري  ال�صوابط 

طلبات الإتالف الواردة من اجلهات احلكومية، ومتابعة اإجراءات 
الإتالف. وحددت الدورة اأي�صاً نوعية الوثائق التي يجوز للجهة 
احلكومية اإتالفها، واإجراءات عملية الإتالف، و�صرحت تفا�صيل 
ملء جدول اإت��الف الوثائق. وح��ذرت ال��دورة من العقوبات التي 
ال��وث��ائ��ق الأر�صيفية،  اإت����الف  امل��خ��ال��ف��ات يف جم���ال  ت��رتت��ب ع��ل��ى 
اآنفاً(، وذكرت تفا�صيل  والتي حددها القانون الحتادي )املذكور 
العقوبات واأ�صبابها، فبينت اأن الغرامات املالية ترتاوح بني ثالثة 
األف واملليون دره��م اإم��ارات��ي، وم��دة احلب�س ت��رتاوح بني ثمانية 
اأ�صهر و�صنة. واأ�صارت الدورة اإىل اأنه ل يجوز لأي جهة حكومية 
املخولة  ال��وح��ي��دة  اجل��ه��ة  اأن  اإذ  داخ��ل��ي��ة؛  اإت����الف  جل��ن��ة  ت�صكيل 
الإت��الف هي جلنة الإتالف  اأو  الوثائق باحلفظ  بتقرير م�صري 

يف الأر�صيف الوطني.

�لأر�صيف �لوطني يحدد للجهات �حلكومية �إجر�ء�ت �إتالف �لوثائق 

•• دبي-الفجر:

مديُر  املن�صوري  طار�س  �صعادُة  ق��ال 
عام حماكم دبي، »ياأتي »يوم ال�صهيد« 
�صهدائنا  ذك����رى  ق��ل��وب��ن��ا  يف  ل��ُن��ْح��ي��ي 
الأبرار الذين لّبوا النداء بالدفاع عن 
بال�صهداء  واحتفاًء  وال�صرعية،  احلق 
اأداء  اأث��ن��اء  ب��اأرواح��ه��م  ال��ذي��ن �صحوا 
الدولة  داخ�����ل  ال��وط��ن��ي��ة  م��ه��ام��ه��م 
وخارجها، واإننا يف هذا اليوم ن�صتذكر 
بذلوا  الذين  ال��ررة  اأبنائنا  بطولت 
الوطن  رف��ع��ة  وال��ن��ف��ي�����س يف  ال���غ���ايل 
والذود عنه باإقدام و�صجاعة، وقدموا 
ت�صحيات  واإنَّ  �صبيله،  يف  اأرواح���ه���م 
باأرواحهم  الأب������رار  ال���وط���ن  ���ص��ه��داء 
�صتبقى حمفورة يف �صفحات  الغالية 
وذاك����������رة ال����وط����ن ووج����������دان اأب����ن����اء 
الإم�����ارات، واإن��ن��ا جن���ّدد ال��ي��وم العهد 

على تخليد ذكرى من قدموا النف�س 
الوطن،  رف��ع��ة  ���ص��ب��ي��ل  يف  وال��ن��ف��ي�����س 
موؤكدين العزم على ال�صري قدماً على 
درب املجد والإباء والفخار، مقتدين 

ببطولتهم النبيلة.«.

•• ال�شارقة-الفجر:

التثقيف  اإدارة  مدير  �صيف  را�صد  اإمي��ان  �صعادة  اأك��دت 
بال�صارقة:  الأ���ص��رة  ل�صوؤون  الأعلى  باملجل�س  ال�صحي 
فيه  ن�صتذكر  واع��ت��زاز  فخر  ي��وم  ه��و  ال�صهيد  ي��وم  اأن 
باأرواحهم  ال���ذي ���ص��ح��وا  الأب�����رار  ���ص��ه��دائ��ن��ا  ب��ط��ولت 
و�صطروا بدمائهم الزكية يف �صبيل الدفاع عن الوطن 
طاهرة  لأرواح  كعنوان  التاريخ  خلدها  وطنية  ملحمة 
من  والعطاء  والإق����دام  ال��وف��اء  معاين  اأ�صمى  ج�صدت 
اأن  اأجل رفعة الوطن واإع��الء كلمة احلق، م�صرية اإىل 
تقدير  تعك�س  العظيمة  الوطنية  املنا�صبة  هذه  اإحياء 
وت��ك��رمي��ه��م يف  الأب�����رار  ل�صهدائنا  ال��ر���ص��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
�صنوياً  بذكراهم  والحتفاء  الر�صمية  امل�صتويات  اأعلى 
والولء  والبطولة  للمجد  يوماً  اليوم  ه��ذا  يكون  كي 

والنتماء للوطن.
وق���ال���ت ���ص��ع��ادة اإمي�����ان را����ص���د ���ص��ي��ف يف ت�����ص��ري��ح لها 

هي  �صهدائنا  ت�صحيات  اإن  ال�صهيد:  ي���وم  مبنا�صبة 
حيث  والقادمة  احلا�صرة  لالأجيال  وع��ز  فخر  مبعث 
واحلفاظ  للوطن  الإخ��ال���س  يف  �صاطعاً  مثاًل  قدموا 
وال�صهامة  والإق���دام  بالب�صالة  متحلني  كرامته،  على 
م�صطرين بعطائهم وولئهم �صفحات من نور �صتبقى 
خالدة اأبد الدهر، و�صيظلون النرا�س الذي نهتدي به 
يف حياتنا، فبطولت �صهدائنا ودماوؤهم الزكية �صتبقى 
معيناً ن�صتقي منه قيم املجد والفخر والعزة ملا قدموه 

وجادوا به يف �صاحات ال�صرف والكرامة.
واأ�صافت �صعادة اإميان را�صد �صيف: اإننا يف يوم ال�صهيد 
وقفة  والكرامة  العزة  �ُصهداء  وذوي  اأمهات  اأم��ام  نقف 
اأبنائهم من  نفو�س  ما غر�صوه يف  على  واإكبار  اإج��الل 
اأ�صمى معاين البذل العطاء للوطن واأروع �صور الولء 
�صهدائنا  ذك��رى  اأن  موؤكدة  الر�صيدة،  للقيادة  والوفاء 
�صتبقى خالدة يف نفو�صنا وم�صدر قوتنا لن�صتكمل من 

خاللها م�صريتهم يف اإبقاء راية الوطن خفاقة عالية.

•• اأبوظبي-وام:

�صهداء  اإىل  واع��ت��زاز  تقدير  بتحية  م�����ص��وؤول��ون  ت��وج��ه 
الإمارات البوا�صل موؤكدين اأن ت�صحياتهم �صتظل خالدة 
يف ذاكرة الوطن ت�صتقي منها الأجيال النا�صئة الدرو�س 

والعر يف الولء والنتماء لوطنهم املعطاء.
املركز  م��دي��ر  امل��ن��دو���س  ال��دك��ت��ور عبد اهلل  �صعادة  واأك���د 
لالأر�صاد  الآ���ص��ي��وي  الحت���اد  رئي�س  ل��الأر���ص��اد  الوطني 
تعك�س  مهمة  وطنية  منا�صبة  ال�صهيد  ي��وم  اأن  اجلوية 
الإم���ارات  الفخر والع��ت��زاز والم��ت��ن��ان لأب��ن��اء  م�صاعر 
ال��ب��وا���ص��ل ال���ذي���ن ���ص��ح��وا ب���اأرواح���ه���م يف ���ص��ب��ي��ل ال���ذود 
حا�صره  وحماية  مكت�صباته  و���ص��ون  ال��وط��ن  ت��راب  ع��ن 

وم�صتقبله.
من جانبه اأكد �صعادة حمد �صامل بن كردو�س العامري 
مدير عام موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال 
الت�صحية  اآيات  اأ�صمى  ال�صهادة  اأن  والإن�صانية  اخلريية 
وال���ف���داء واأرف����ع ق��ي��م الأخ����الق ال��وط��ن��ي��ة واأع��ل��ى �صيم 
الإخال�س و الوفاء فالوطن من اأعظم املقد�صات لدى 

كل اإن�صان حمب لبالده و كرامة اأهله.
فعلى  اأب��ن��ائ��ه��ا  بت�صحية  اإل  ت��ق��وم  ل  الأمم  اإن  وق����ال 
���ص��واع��ده��م حت��ف��ظ امل��ك��ت�����ص��ب��ات و ت�����ص��ان الأوط�������ان و 
م��ا ميلكون  ب��اأغ��ل��ى  ال�����ص��رف��اء  ي��ج��ود  ل��ذل��ك  املجتمعات 
وي��ت��ح��دون ك��ل احل��واج��ز ل��ل��دف��اع ع��ل��ى جم��د الأوط����ان 
للت�صحية  التي قدموا حياتهم  الأر���س  ح��دود  حلماية 

يف �صبيل �صونها.
واأ�صاف » لذلك كان لبد لهوؤلء الذين قدموا دماءهم 
ال��زك��ي��ة ث��م��ن��ا لأم����ن ال���وط���ن و ت��ل��ب��ي��ة ل���ن���داء الواجب 
مرتبة  ربهم  عند  ج��زاوؤه��م  ن��ور  من  م��دارج  يت�صابقون 
اأو�صمة ال�صرف و تيجان الفخر  اجلنان و لدى وطنهم 
ذكرى  الكرامة  لوحة  يف  اأ�صماوؤهم  تخلد  اأن  والعتزاز 
لبطولتهم التي اأورثوها لأهلهم ووطنهم عزا و كرامة 

و جمدا«.
الرميثي مدير  �صعادة مرمي حممد  اأك��دت  من جانبها 
يعتر  ال��ي��وم  ه���ذا  اأن  الأ���ص��ري��ة  التنمية  موؤ�ص�صة  ع���ام 
البوا�صل  التي �صطرها جنودنا  الفداء  روح  �صاهدا على 
اأثبتت  التي  وت�صحياتهم  والكرامة  ال�صرف  معركة  يف 
اأبناء الإم��ارات على �صون اأمن  للقا�صي وال��داين قدرة 

وا�صتقرار الوطن وتلبية نداء الواجب.
�صعورنا  ير�صخ  ال��ي��وم  ب��ه��ذا  الح��ت��ف��ال  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
بالفخر والنتماء لهذه الأر�س الطيبة وي�صكل فر�صة 
لن�صتذكر جهود الآباء املوؤ�ص�صني الذين ميثلون منوذجا 
بني  وال��ت��الح��م  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ن��اء  يف  وح�صاريا  اإن�صانيا 

القيادة وال�صعب.
ال�صهداء  لأم��ه��ات  والتقدير  التحية  �صعادتها  ووجهت 
التي  الإماراتية  للمراأة  الأ�صيل  املعدن  ج�صدن  لأنهن 
الت�صحية  اأ�صمى معاين الولء وقيم  اأبنائها  غر�صت يف 
وال���ف���داء م��ن اأج���ل رف��ع��ة ه���ذا ال��وط��ن واإع����الء مبادئه 
ورفع راياته يف خمتلف امليادين وقدمن فلذات اأكبادهن 
ا�صتجابة لنداء الوطن فهن القدوة احلقيقية والنماذج 
امل�صيئة يف م�صرية وطننا الغايل التي نتعلم منهن كيف 
اأنبل  هي  اأجله  من  والت�صحية  للوطن  النتماء  يكون 

الغايات واملقا�صد.
واأ�صارت اإىل اأن زوجات ال�صهداء اأمثلة حقيقية للبطولة 
معنى  على  اأبنائهن  تربية  عاتقهن  على  اأخ��ذن  لأنهن 
الت�صحية يف �صبيل الوطن وتر�صيخ قيم الولء والنتماء 
والتفاين يف نفو�صهم ل�صتكمال م�صرية اآبائهم وال�صري 
الوطن و�صيفه يف وجه كل  درع  على نهجهم لي�صبحوا 

عدو ومغت�صب كي تظل اإماراتنا واحة اأمن واأمان.
جلائزة  العام  الأم��ني  العفيفي  اأم��ل  اأك��دت  جانبها  من 
ق��ي��ادة وحكومة  ال��وط��ن  اع��ت��زاز  ال��رتب��وي��ة على  خليفة 
و���ص��ع��ب��ا ب��ت�����ص��ح��ي��ات ال�����ص��ه��داء الأب������رار ال���ذي���ن قدموا 
اأرواح��ه��م ال��ط��اه��رة دف��اع��ا ع��ن ال��وط��ن واإع���الء لرايته 

ون�صرا لل�صالم وال�صتقرار يف ربوع الوطن والعامل.
قلوبنا  يف  نا�صعة  ال�صهيد  �صورة  �صتظل  اأن��ه  واأ�صافت 
واعتزازا مبا قدمه  وزه��وا  الأجيال فخرا  تلتف حولها 
ب��ال��روح يف  ج���ادوا  فقد  خ��ال��دة  ت�صحيات  م��ن  ال�صهداء 
املظلومني ون�صرة  راية احلق ودفاعا عن  اإع��الء  �صبيل 
ال�صوء  ون�صلط  بال�صهداء  نحتفي  وال��ي��وم  لل�صعفاء 
نغر�صها  اأن  علينا  ينبغي  والتي  اخلالدة  ماآثرهم  على 
منهم  كل  يتعرف  بحيث  ال�صغر  منذ  اأبنائنا  نفو�س  يف 
على قيمة هذه الت�صحيات التي قدمت يف �صبيل الوطن 
ودفاعا عن كرامته ومبادئه وقيمه فالوطن عزيز على 

قلوبنا ونفتديه بالأرواح.
وقالت اإن اللتفاف الوطني واحتفاءه باأبنائه ال�صهداء 
اليوم اإمنا يج�صد تلك املكانة ال�صامية للوطن يف نفو�صنا 
الذي نكنه لكل من قدم روحه فداء للوطن  والعتزاز 
ودفاعا عن مكت�صباته احل�صارية واإعالء لرايته وياأتي 
ميادين  يف  ب��ال��روح  ج��اد  فقد  دائما  املقدمة  يف  ال�صهيد 
ال�صرف والعزة و�صطر بحروف من نور اأ�صمه يف �صجل 
ال��ت��اري��خ ال����ذي ي��ح��م��ل ب��ني دف��ت��ي��ه م��ن��ج��زات العظماء 
يف  لل�صهيد  فهنيئا  الوطن  وبنات  اأبناء  من  واملخل�صني 
جنة اخللد وهنيئا لنا بوطن وقيادة ر�صيدة توؤمن بن�صر 
الكرمية  احل��ي��اة  وت��وف��ري  ال�صتقرار  وتر�صيخ  ال�صالم 

للب�صر يف خمتلف ربوع العامل.

•• دبي-وام: 

اأك�����دت م��ع��ايل ����ص���ارة ب��ن��ت يو�صف 
الأمريي وزيرة دولة للتكنولوجيا 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل��ت��ق��دم��ة، 
يوم  اأن  للف�صاء،  الإم����ارات  وك��ال��ة 
ال�����ص��ه��ي��د مي��ث��ل م��ن��ا���ص��ب��ة لتكرمي 
للوطن،  ال����ع����ط����اء  �����ص����ور  اأروع 
والنتماء  ال��ولء  بقيم  والحتفاء 
التي ميثلها �صهداء دولة الإمارات، 
للدفاع  اأرواح���ه���م  ق��دم��وا  ال��ذي��ن 
اأمنه  ال��وط��ن واحل��ف��اظ على  ع��ن 
الإمارات  علم  ليبقى  وا�صتقراره، 

عاليا خفاقا.
ت�صريح  يف  الأم��ريي  �صارة  وقالت 
اأرواح  اإن  ال�صهيد،  ي��وم  مبنا�صبة 

م�صيئة  رم����وزاً  �صتظل  ���ص��ه��دائ��ن��ا 
فخر  وق�ص�س  ال��وط��ن،  ت��اري��خ  يف 
معاين  اأ����ص���م���ى  م���ن���ه���ا  ن�����ص��ت��ل��ه��م 
لقيادته،  وال��ولء  للوطن  النتماء 
مع  حا�صرة  ت�صحياتهم  و�صتبقى 
الإم���ارات  اأب��ن��اء  ك��ل عطاء يقدمه 
حل���م���اي���ة ال����وط����ن وال�����دف�����اع عن 

مكت�صباته.
وت��وج��ه��ت ���ص��ارة الأم����ريي بتحية 
واأمهاتهم  ال�صهداء  ل��ذوي  اإج��الل 
ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون من���اذج ملهمة يف 
تر�صيخ القيم الوطنية يف الأجيال 
لتالحم  ملهمة  وق�صة  اجل��دي��دة، 

املجتمع وقيادته.

•• اأبوظبي-وام:

اأك��������دت م����ع����ايل ن�������ورة ب���ن���ت حممد 
الكعبي وزيرة الثقافة وال�صباب: » اأن 
دول��ة الإم���ارات وهي حتتفي بذكرى 
عروبتها  اأن  ت��وؤك��د  اإمن��ا  �صهدائه�ا.. 
عمق�ها  من  اأ�صيل  ج��زء  واإن�صانيتها 
وُم���ك���ّون رئ��ي�����س م��ن ه��وي��ت�����ه��ا، ومن 
واج��ب��ات��ه�����ا وال��ت�����زام��ه�����ا الأخ���الق���ي، 
دائماً  حمفوفة  عظيمة  وم�صوؤولية 
القّيم  ت��ل��َك  وال��ت�����ص��ح��ي�����ة.  ب��ال��ب��ذل 
وامل���ب���ادئ الإن�����ص��ان��ي��ة ال��ت��ي ُوه��ب��ت يف 
اأغلى  من  الت�صحيات  اأعظم  �صبيلها 
الأب���ن���اء ل من��ل��ك جت��اه��ه��ا ���ص��وى اأن 

بها..  متم�صكني  ل��ه��ا  اأوف���ي���اء  ن��ك��ون 
الوطن  ���ص��ه��داء  ل���ذك���رى  واأوف���ي�������اء 

الواجب  م��ي��ادي��ن  يف  وت�����ص��ح��ي��ات��ه��م 
الإن�صاين«.

ال��ك��ع��ب��ي - يف كلمة  ن����ورة  واأ����ص���اف���ت 
اليوم،   «  : ال�صهيد  يوم  لها مبنا�صبة 
ونحن ن�صتح�صر بطولتهم ونحتفي 
بكل  ن�صع��ر  ت�����ص��ح��ي��ات��ه��م،  ب��رم��زي��ة 
الأرواح  ل��ت��ل��ك  والم��ت��ن��ان  الع���ت���زاز 
اأب��ّرت بق�صمها و�صدقت  التي  الزكية 
القوة  قيمهم  �صتبقى  عهوده�ا..  يف 
ال��ت��ي جت��ع��ل��ن��ا اأك����ر ت�����ص��م��ي��م��اً على 
م��وا���ص��ل��ة ر���ص��ال��ت��ه��م واإجن�������از املهمة 
الر�صالة بكل عزم، واحلفاظ  واإمت��ام 
على مكت�صبات ومكانة ودور الإمارات 

بكل عزة ومنع�ة«.

•• دبي-وام: 

اأكدت معايل مرمي بنت حممد �صعيد 
ح���ارب امل��ه��ريي وزي���رة دول���ة لالأمن 
الغذائي واملائي اأن يوم ال�صهيد نقف 
اأم��ام ت�صحيات �صهدائنا  اإج��الل  فيه 
باأرواحهم  ���ص��ح��وا  ال��ذي��ن  ال��ب��وا���ص��ل 
الوطن  رف���ع���ة  ���ص��ب��ي��ل  يف  ال���ط���اه���رة 
اأج����ل تر�صيخ  اأرا����ص���ي���ه م���ن  ووح�����دة 
م�صريتها  وا�صتمرار  الأم��ة  ا�صتقرار 

املزدهرة نحو امل�صتقبل.
بهذه  لها  كلمة  يف   - معاليها  وقالت 
الإم����ارات  ���ص��ه��داء  »اإن   :  - امل��ن��ا���ص��ب��ة 
ت�صحياتهم  و�صتبقى  لالأجيال  فخر 

اأبناء  ك���ل  وق���ل���وب  الأم������ة  ذاك������رة  يف 
الوطن واليوم هو فر�صة لنا لنغر�س 

للوطن  والنتماء  ال��ولء  قيم  اأ�صمى 
ونحثهم  القادمة  الأجيال  نفو�س  يف 
ميادين  كل  يف  والعطاء  البذل  على 
راية  الإب��ق��اء على  اأج��ل  م��ن  ال�صرف 

الوطن عالية بني الأمم«.
املهريي  م�����رمي  م���ع���ايل  وت���وج���ه���ت 
وخا�صة  ال�����ص��ه��داء  ذوي  اإىل  بتحية 
من  قدمن  ما  على  ال�صهداء  اأم��ه��ات 
اأمهات  اأن  على  م��وؤك��دة   .. ت�صحيات 
ال�����ص��ه��داء ه��ن م�����ص��در اإل���ه���ام وفخر 
للمراأة  وق�����دوة  ال���وط���ن  اأب���ن���اء  ل��ك��ل 
الإماراتية يف تن�صئة اأجيال تقوم على 
حب الوطن وب��ذل كل غال يف �صبيل 

رفعته وعزته.

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ن حممد  م��ب��ارك  م���وزة بنت  ال��دك��ت��ورة  ال�صيخة  اأك���دت 
يوم  اأن  »املباركة«  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�صة  نهيان  اآل 
و�صتظل  ك��اف��ة  نفو�صنا  يف  خ��ال��داً  ي��وم��اً  �صيظل  ال�صهيد 

ت�صحيات ال�صهداء الإبرار نرا�صاً تهتدي به الأجيال.
دولة  يف  اأن��ه  ال�صهيد  ي��وم  مبنا�صبة  ت�صريح  يف  واأ���ص��اف��ت 
ال��ت��الح��م املجتمعي  امل��ت��ح��دة ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
و«ال���ب���ي���ت م��ت��وح��د« ه���ن���اك ت���ل���وح دائ���م���اً ����ص���ورة �صاطعة 
لت�صحيات �صهداء الوطن الأبرار الذين جادوا باأرواحهم 
للحق  واإنت�صاراً  واإع��الء لرايته  الوطن  الزكية دفاعاً عن 
و�صوناً للقيم وتر�صيخاً لالإ�صتقرار والنماء ون�صراً لل�صالم 
الدكتورة موزة  ال�صيخة  املنطقة والعامل. وقالت  يف ربوع 
بنت مبارك : اإن اإحتفاء الوطن بيوم ال�صهيد هو منا�صبة 
عزيزة على قلوبنا كافة ن�صتذكر فيها بكل فخر واعتزاز ما 
قدمه �صهداء الوطن الأبرار من ت�صحيات على مر التاريخ 
وهنا فاإن من واجبنا يف موؤ�ص�صات التن�صئة املجتمعية من 
ال�����ص��وء على هذه  ن�صلط  اأن  والأ����ص���رة وغ��ريه��ا  امل��در���ص��ة 

الت�صحيات وغر�صها يف نفو�س الن�سء من الأجيال القادمة 
باأرواحنا ونلتف حول  نفتديه  فالوطن غاٍل علينا جميعاً 
راية  رافعني  والإنتماء  ال��ولء  معززين  الر�صيدة  قيادته 
العلم خفاقة يف القلوب والأفئدة ويف عنان ال�صماء حتمل 
واجبنا  اإن  وال�����ص��الم..  اخل��ري  م��ع��اين  اأ�صمى  رمزيتها  يف 
دقيقة  ب�صورة  الت�صحيات  تلك  على  الن�سء  يتعرف  اأن 
العظيمة  الوطنية  امل��ب��ادئ  تلك  منهم  ك��ل  ي�صتوعب  واأن 
العلمية  حياته  يف  منهم  لكٍل  م�صرقاً  طريقاً  تر�صم  التي 
والعملية . واختتمت ت�صريحها بهذه املنا�صبة قائلة : اإن 
وتعاىل  �صبحانه  امل��وىل  لهم  كفل  الأب���رار  الوطن  �صهداء 
الدار  يف  وال�صديقني  الأنبياء  مع  مكانتهم  ورف��ع  اجلنة 
مكانتهم  و�صعباً  وحكومة  ق��ي��ادة  ال��وط��ن  ورف��ع   ، الآخ���رة 
ووفرت  والفخر  املجد  �صجل  يف  بهم  واحتفى  القلوب  يف 
ال�صهداء  لأ�صر  احلياة  جودة  اأ�صباب  كل  الر�صيدة  قيادتنا 
الذين نكن لهم كل التقدير والإعتزاز فال�صهداء هم اأبناء 
الوطن ونحن اأُ�صرِهم يعي�صون دائماً بيننا يف ذاكرة الوطن 
يف  ي�صكنهم  اأن  القدير  العلي  امل��وىل  ون�صاأل  بهم  نحتفي 

جنان اخللد.

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ح��رم  قالت 
بنت  منال  ال�صيخة  �صمو  الرئا�صة..  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، رئي�صة جمل�س الإم��ارات للتوازن بني 
قيم  ميثل  ال�صهيد  يوم  اإن  للمراأة  دبي  موؤ�ص�صة  رئي�صة  اجلن�صني 
الولء  تتوحد فيه م�صاعر  يوم  والعطاء، وهو  والفداء  الت�صحية 
التي �صخرت  الر�صيدة  القيادة  للوطن واللتفاف حول  والنتماء 
والإن�صانية،  وال�صالم  للت�صامح  عنواناً  الإم���ارات  لتبقى  جهودها 
الوطن  �صهداء  لت�صحيات  و�صعباً  قيادة  الدولة  من  تخليد  وه��و 
مبنا�صبة  �صموها  واأ���ص��اف��ت  بعطائهم.  واع��ت��زاز  وع��رف��ان  الأب���رار 

يوم ال�صهيد اإن دولة الإمارات تفخر بجميع اأبنائها الذين قدموا 
اأرواحهم يف ميادين احلق والواجب يف �صبيل رفعة الوطن ون�صرة 
هوؤلء  ب��ط��ولت  و�صتظل  ال��دول��ة،  �صيادة  على  واحل��ف��اظ  املظلوم 
بدمائهم  وج��ادوا  والنفي�س  الغايل  بذلوا  الذين  ال��ررة  ال�صهداء 
الذكية يف �صبيل رفعة الوطن والذود عنه باإقدام و�صجاعة ماثلة 
اأمامنا، و�صتبقى ت�صحياتهم خالدة يف عقولنا وقلوبنا وحمفورة 

يف �صفحات التاريخ وذاكرة الوطن.
عرفاناً  ال�صهداء  لأ�صر  الر�صيدة  القيادة  برعاية  �صموها  واأ�صادت 
خالداً  اإرث����اً  �صتبقى  ال��ت��ي  ال�����ص��ه��داء  ه���وؤلء  لت�صحيات  وام��ت��ن��ان��اً 
ملعاين الت�صحية والفداء والنتماء، ووجهت �صموها التحية لأ�صر 
واآباء واأمهات ال�صهداء، موؤكدًة اأنهن منحن الوطن رجاًل �صنعوا 

جمل�س  رئي�صة  �صمو  وقالت  الطاهرة.  بدمائهم  والتاريخ  املجد 
ال�صهيد  بيوم  الدولة  اإن احتفال  للتوازن بني اجلن�صني  الإم��ارات 
يعك�س تقدير قيادة و�صعب الإمارات ل�صهدائنا الأبرار وتكرميهم 
البطولة  اأ�صكال  اأ�صمى  �صربوا  فقد  �صنوياً،  بذكراهم  والحتفاء 
وال��وط��ن��ي��ة وال����ولء والن��ت��م��اء، ووه��ب��وا اأرواح���ه���م ف����داًء للوطن 

وللوقوف مع ال�صعوب ال�صقيقة وال�صديقة.
ون���ّوه���ت ���ص��م��وه��ا اأن ي���وم ال�����ص��ه��ي��د ه��و ت��ك��ري�����س ل��ق��ي��م الح����رتام 
والتقدير وال�صرف وال�صجاعة والولء، موؤكدة اأن هوؤلء ال�صهداء 
�صوف يبقون رمزاً للوطنية وفخراً يعتز به كل مواطن ومواطنة، 
فخر  م�صدر  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  م��ي��ادي��ن  يف  ت�صحياتهم  و�صتظل 

واعتزاز وو�صام �صرف لنا جميعاً.

•• اأبوظبي-وام: 

قالت معايل الدكتورة ميثاء بنت �صامل ال�صام�صي 
الذي  اليوم  ال�صهيد، هو  ي��وم  »اإن   : دول��ة  وزي��رة 
ن�صتذكر فيه بطولت وت�صحيات �صهداء الوطن، 
���ص��ط��روا يف �صفحات  ال���ذي���ن  الأب����ط����ال  ه������وؤلء 
التاريخ ملحمة الولء لوطنهم الإمارات، �صحوا 
باأرواحهم من اأجل عز ورفعة بالدهم » .. موؤكدة 
اأن البطولت احلقيقية ل تعرف املوت لأنها تبقى 

حية وخالدة يف ذاكرة الوطن واأبنائه.
وقالت يف كلمة لها مبنا�صبة يوم ال�صهيد: » هنيئا 
حب  لنا  وهنيئاً  النعيم،  جنات  ال��وط��ن  ل�صهداء 

لنا  و�صربوا  باأرواحهم  افتدوه  لوطنهم،  اأبنائنا 
اأغلى  الوطن  لأن  والعطاء،  الت�صحية  يف  مثاًل 
مامنلك ، به نحيا وبه نرتقي وعلى اأر�صه نعي�س 

بالكرامة«.
واأ�صافت : » هذا الوطن رعته قيادة ر�صيدة منذ 
تاأ�صي�صه على يد املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان 
اأ�صحاب  واإخ���وان���ه  ث����راه«  اهلل  »ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
 ، الحت���اد  دول��ة  موؤ�ص�صي  الإم����ارات  ال�صمو حكام 
ونحن اليوم ويف ظل قيادة حكيمة تنتهج نهجهم 
ب��ق��ي��ادة ���ص��ي��دي ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خليفة 
اهلل«،  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخ��ي��ه 

اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رع���اه اهلل« ، واأخ��ي��ه �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
 ، امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
واإخوانهم حكام الإمارات، يكملون م�صرية البناء 
هذا  نه�صة  اأج��ل  من  جهدهم  ق�صارى  ويبذلون 
الذين  واأبنائه  احت��اده  وحماية  وحمايتِه  الوطن 
الإم��ارات �صاخمة  لتبقى  الكثري  ينتظرون منهم 
رافعة راية املجد والعز، رحم اهلل �صهداء الوطن ، 
فهم خالدون يف جنات النعيم ويف تاريخ الإمارات 
امل�صيء، وهنيئاً لأبنائهم وذويهم مبا خلفوه من 

بطولت وتاريخ م�صرف«.

•• دبي-وام:

ق���ال���ت م���ع���ايل ح�����ص��ة ب��ن��ت ع��ي�����ص��ى ب���و حميد 
منا�صبة  ال�صهيد  يوم  اإن  املجتمع  تنمية  وزي��رة 
املجتمعي  والتالحم  التما�صك  تعزز  ا�صتثنائية 
اأبناء  ب��ب��ط��ولت  اإط����ار الع���ت���زاز  وال��وط��ن��ي يف 
النبيلة  واملواقف  الت�صحيات  ومتجيد  الوطن 
وامل�صرفة وتاأكيد الولء والنتماء لقيادتنا وملا 

يقدمه جنودنا واأبطالنا البوا�صل.
واأ���ص��اف��ت م��ع��ال��ي��ه��ا - يف ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ص��ب��ة يوم 

تاريخ  ع��ام،  30 نوفمر من كل  اأن   - ال�صهيد 
اأ�����ص����رة وف������رد يف امل��ج��ت��م��ع كيف  ي��ظ��ه��ر ل���ك���ل 
ي��ك��ون ال��ع��ط��اء ب��اأغ��ل��ى واأب���ل���غ م��ع��ان��ي��ه ويحفز 
اأج���ل الوطن  ل���دى اجل��م��ي��ع روح امل���ب���ادرة م��ن 
.. موؤكدة  رف��ع��ت��ه  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  والإخ����ال�����س 
املنا�صبة  بهذه  تتخذ  باتت  الإم����ارات  دول��ة  اأن 
واقع  ظل  يف  واملثالية  القدوة  من  اآخ��ر  موقعا 
الأبطال  ب�صهدائنا  والفخر والعتزاز  التقدير 
وال��رع��اي��ة والأول���وي���ة واله��ت��م��ام ال���ذي توليه 
القيادة واحلكومة مبوؤ�ص�صاتها املختلفة لأبناء 

ال�صهداء واأ�صرهم وذويهم.
ال�صهداء  اإن  ب��وح��م��ي��د  ح�����ص��ة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
اأمانة  اأ�صمى  علينا  وواجبهم  اخللق  اأك��رم  هم 
اأبنائه  وم�صتقبل  ال��وط��ن  اأج���ل  م��ن  نتحملها 
وهوؤلء الأبطال قدموا درو�صا كثرية وكبرية يف 
دفاعا عن احلق  الفداء  الوطنية ومبداأ  معنى 
وهو ما يجب التذكري به دائما ليبقى ال�صهيد 
اأبناء  نفو�س  يف  اإيجابيا  وحمفزا  وم��وؤث��را  حيا 
ال�صباب والفتيات والأطفال وكبار  الوطن من 

املواطنني والأ�صرة بجميع اأفرادها.

منال بنت حممد: �صهد�ء �لوطن م�صدر فخر و�عتز�ز و�صتبقى ت�صحياتهم خالدة يف ذ�كرتنا وقلوبناموزة بنت مبارك : ت�صحيات �صهد�ء �لوطن �لأبر�ر خالدة يف نفو�صنا

ميثاء �ل�صام�صي: �صهد�ء �لوطن �صطرو� يف �صفحات �لتاريخ ملحمة �لولء لوطنهم �لإمار�ت

ح�صة بوحميد: يوم �ل�صهيد منا�صبة ��صتثنائية تعزز �لتما�صك و�لتالحم �ملجتمعي و�لوطني

�صارة �لأمريي: يوم �ل�صهيد منا�صبة لتكرمي �أروع �صور �لعطاء للوطن

نورة �لكعبي: يف يوم �ل�صهيد ن�صتح�صر بطولت �ل�صهد�ء ونحتفي برمزية ت�صحياتهم

مرمي �ملهريي: يوم �ل�صهيد فر�صة لغر�س قيم �لولء للوطن يف نفو�س �لأجيال �لقادمة

�إميان ر��صد �صيف: ت�صحيات �صهد�ئنا هي مبعث فخر وعز لنا ولالأجيال �لقادمةطار�س �ملن�صوري: حماة �لوطن.. بالعز و�لفخر نحّيي يومكم

م�صوؤولون : ت�صحيات �صهد�ء �لإمار�ت 
تقدم �لدرو�س و�لعرب لالأجيال �لنا�صئة

عهود �لرومي: ت�صحيات �صهد�ء �لإمار�ت 
حا�صرة يف ذ�كرة �لوطن و�أبنائه
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن �أحمد �لبو�ردي : بطولت �ل�صهد�ء �صتظل حمفورة يف ذ�كرة �لوطن وخالدة يف �لوجد�ن

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�صوؤون الدفاع اأن ذكرى �صهداء الإمارات 
اأبنائنا الذين جادوا  اإنهم  البوا�صل تبقى حمفورة باأرواحنا ووجداننا يف كل وقت وزمان، 
فنالوا مرتبة  ورفعة بالدهم،  دفاعا عن وطنهم  اهلل  �صبيل  اأرواحهم يف  وبذلوا  باأنف�صهم 
ال�صهداء التي ُمنحت لهم من رب ال�صماء كما جاء يف قوله تعاىل "ول حت�صنب الذين قتلوا 
يف �صبيل اهلل اأمواتا بل اأحياٌء عند ربهم يرزقون" وقد جاءت كلمات �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�صلحة "حفظه اهلل" يف و�صف 
معنى ال�صهادة باأنها: " اجلود بالنف�س هو اأعلى درجات التفاين والإخال�س للوطن، بذٌل 
ل ي�صاهيه يف املكانة بذل، وعطاٌء ل يقدر يف القيمة بثمن، ولذلك �صتظل بطولت �صهدائنا، 
ع�صكريني ومدنيني، حمفورة يف ذاكرة الوطن وخالدة يف الوجدان، واأو�صمة عز وفخر على 
�صدورنا". و قال معاليه يف كلمة وجهها عر جملة درع الوطن مبنا�صبة يوم ال�صهيد يحتم 

علينا واجبنا الوطني اأن ن�صتذكر ماآثر �صهادائنا الأبرار واأ�صطورة �صجاعتهم وب�صالتهم يف 
�صاحات الوغى وميادين القتال، ويف مواجهة اأعداءهم الذين �صعوا للم�س بكرامة وطنهم 
اأر�س  ا�صت�صهدوا يف  الأبرارالذين  الإم��ارات  باأبناء  نفخر  اأن  لنا  ويحق  وا�صتقراره،  واأمنه 
لق�صمهم  وف��اًء  الطاهرة  دماءهم  �صالت  الذين  اأولئك  وذويهم،  اأ�صرهم  بعيدا عن  املعارك 
لي�صطروا  بالدهم،  وكرامة  �صرفهم  عن  ودفاعاً  وقادتهم،  اأمورهم  ل��ولة  وطاعًة  و�صمعاً 
بت�صحياتهم تاريخا نا�صعا �صيبقى لأهلهم ولأجيالهم القادمة �صعلة ت�صئ ما بني ال�صماء 
موؤكدين  والوفاء،  ال�صجاعة  الوطن يف  لإخوانهم من جنود  �صربوا مثال  لقد  والأر���س، 
باإ�صرارهم اإما على الن�صر اأو ال�صهادة اأنهم ل يهابون املوت ويفدون باأرواحهم تراب وطنهم 
الغايل. واأ�صاف معاليه قائال: فهنيئاً لدولة الإمارات العربية املتحدة التي اأجنبت اأجيال 
تلك  والرخاء،  والتقدم  املجد  دول��ة  اأقامت  التي  الر�صيدة  لقيادتنا  وهنيئاً  والفخر،  العز 
الدولة التي ت�صتحق اأن ُتفدى بالروح وبت�صحيات اأبناءها الأبرار يف كل وقت وحني، ليبقى 
علمها مرفوعا عاليا و�صاخما يف ن�صرة احلق والوقوف �صفاً مر�صو�صا اإىل جانب املظلوم 

و�صد كل معتد وغا�صم واأثيم، اإنهم �صباط وجنود القوات امل�صلحة البوا�صل الذين ي�صكلون 
ب�صجاعتهم و�صالبتهم و�صرهم درعا واقيا للوطن، ل يهابون املوت يف �صبيل احلق و�صد 
الظلم والعدوان، ليكون مثلهم يف كتاب اهلل العزيز "من املوؤمنني رجال �صدقوا ما عاهدوا 
اهلل عليه فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم منينتظر وما بدلوا تبديال". و تابع معاليه انه يف 
يوم ال�صهيد ن�صتذكر اأبناءنا ال�صهداء وقلوبنا تلهج لهم بالدعاء باأن ينالو الدرجات العلى 
من اجلنة كما وعد اهلل الأنبياء وال�صهداء وال�صاحلني والأبرار، وندعوا لأ�صرهم وذويهم 
الذين زرعوا الوفاء وحب الوطن يف نفو�س اأبنائهم وفلذات اأكبادهم ورّبوهم على ال�صجاعة 
وقول احلق وغر�صوا يف وجدانهم حب ال�صهادة والفداء والولء للوطن وللقيادة الر�صيدة، 
باأن يثبت اهلل قلوبهم ويلهمهم ال�صر وال�صلوان ومينحهم العو�س يف اأبنائهم، واأن يثيبهم 
اإىل جانبهم، فليحفظ اهلل  اأياديهم ونبقى  اأجر ال�صابرين واملحت�صبني، ونحن ن�صد على 
وطننا الغايل وقيادتنا الر�صيدة و�صعبنا العزيز من كل �صر و�صوء، وليبقى علم الإمارات 

مرفوعا عاليا باخلري والعلم وال�صلم واهلل على كل �صئ قدير.

ح�صني �حلمادي : �صهد�ء �لوطن �أ�صحاب ر�صالة 
ومبد�أ وقيم �إن�صانية �أ�صيلة

�صقر غبا�س: �صهد�ُء �لوطن منوذٌج ُم�صرف وُقدوٌة َتقتدي بها �أجياُل 
�حلا�صر و�مل�صتقبل يف �لفد�ء و�لدفاع عن مبادئ وقّيم �لدولة

بلحيف �لنعيمي :يوم �ل�صهيد ذكرى وطنية بالغة �لأثر 

حمد �ملدفع: يوم �ل�صهيد منا�صبة وطنية غالية تخلد بطولت �أبناء �لإمار�ت

•• اأبوظبي- وام: 

اأكد معايل ح�صني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم اأن �صهداء 
الوطن اأ�صحاب ر�صالة ومبداأ وقيم اإن�صانية اأ�صيلة اختاروا لأنف�صهم اأرفع 

الدرجات فنالوا ال�صهادة.
وقال معاليه يف ت�صريح مبنا�صبة يوم ال�صهيد: " رحم اهلل �صهداءنا الأبرار.. 
املجد  �صفحات  يف  اأ�صماءكم  وخلدمت  والإب���اء  الت�صحية  يف  درو�صا  قدمتم 
وذويكم  ببطولتكم  نفخر  �صنظل   .. املنيع  الوطن  ح�صن  كنتم  وال��ع��ال.. 

و�صنائعكم يف ميادين الواجب".

•• اأبو ظبي-الفجر:

رئي�س  غبا�س  �صقر  م��ع��ايل  اأك���د 
امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي، 
اأغلى  م��ن  ال�صهيد  ي���وم  اأنَّ  ع��ل��ى 
على  العزيزة  الوطنية  املنا�صبات 
ك���ل م���واط���ن، ح��ي��ث اأن���ن���ا يف هذا 
الفخر  م�����ص��اع��ر  تتملكنا  ال���ي���وم 
والعتزاز ب�صهداء الوطن الذين 
�صحوا باأرواحهم يف �صبيل اإعالء 
الوطنية  وامل����ب����ادئ  احل����ق،  راي����ة 
القائد  غ��ر���ص��ه��ا  ال��ت��ي  الأ���ص��ي��ل��ة 
امل��وؤ���ص�����س امل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن اهلل 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
هذا  وع���ل���ى  ث�������راه.  اهلل  -ط����ّي����ب 
الهدى من الإيثار وحب الوطن، 

والبذل والعطاء تتوا�صل م�صرية 
الن����ت����م����اء وال�����������ولء ال���وط���ن���ي، 
التطور  اإجن�����������ازات  وت���ت���ع���اظ���م 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  وال��ن��م��و 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واأخيه 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
رع���اه اهلل، و�صاحب  دب���ي،  ح��اك��م 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نائب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل  نهيان 
امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
واإخوانهم اأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
وقال معاليه، يف كلمة له مبنا�صبة 

يوم ال�صهيد، با�صمي وبا�صم جميع 
اأع�صاء املجل�س الوطني الحتادي 
اأوجه حتية اإجالل واإكباٍر ل�صهداء 
ال���وط���ن ال���ذي���ن ���ص��ي��ظ��ل��ون دوم���اً 
تقتدي  وق���دوة  م�صرفاً،  من��وذج��اً 
اأجيال احلا�صر وامل�صتقبل يف  بها 
والدفاع عن مبادئ وقيم  الفداء 
الدولة الرا�صخة. كما وجه حتية 
احرتام وتقدير لأمهات ال�صهداء 
وزوجاتهم  واأولده�������م  واآب���ائ���ه���م 
ال�صهداء  اأه��ل  اأن  موؤكًدا  وذويهم 
ه��م اأه���ل ك��ل م��واط��ن على اأر�س 

الإمارات.
ال�صهيد  ي��وم  اإنَّ  معاليه  واأ���ص��اف 
�صبيل  يف  الت�صحيات  كل  يوم  هو 
الوطن، واإذا كانت قواتنا امل�صلحة 

ه����ي رم�����ز ت���ل���ك ال��ت�����ص��ح��ي��ات يف 
ميادين احلرب والقتال، فلها منا 
التحية والإج��الل والتقدير،  كل 
ف����اإن����ه م����ن الإن���������ص����اف، اأي�������ص���اً، 
والتقدير  ب��ال��ع��رف��ان  ن��ذك��ر  اأن 
تتحملها  ال����ت����ي  ال���ت�������ص���ح���ي���ات 
الأطباء  م��ن  ال��وط��ن��ي��ة  ك���وادرن���ا 
ورجال الأمن واملعلمني والقطاع 
لفريو�س  ل��ل��ت�����ص��دي  الإن�������ص���اين 

كورونا امل�صتجد )كوفيد19-(
م��ع��ال��ي��ه على  اأك�����د  ويف اخل���ت���ام، 
املتعددة  الت�صحيات  ه��ذه  كل  اأن 
جعلت  وامل���ت���وا����ص���ل���ة  وامل���ت���ن���وع���ة 
م��ن دول��ت��ن��ا من���وذج���اً م��ت��م��ي��زاً يف 
ي�صتدعي  التعامل مع كل موقف 
كل  فالتحية  واملواجهة،  التحدي 

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
يوم  اأن  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
وطنية  ذك��رى  جميعاً  لنا  ال�صهيد 
من  وعقول  نفو�س  يف  الأث��ر  بالغة 
الطيبة  الأر���س  يعي�صون على هذه 

كافة مواطنني ومقيمني.
مبنا�صبة  ت�صريح  يف  معاليه  وق��ال 
ي�����وم ال�����ص��ه��ي��د ي��ع��ل��و �����ص����اأن الأمم 
والأوط������������ان ب���ه���م���م اأب���ن���ائ���ه���ا وم���ا 
وت�صحية  ج���ه���د  م�����ن  ي���ب���ذل���ون���ه 
لإعالء رايته وبناء نه�صته وتطوره 

وازده��اره.. وميثل يوم ال�صهيد لنا 
الأثر  بالغة  وطنية  ذك��رى  جميعاً 
يعي�صون  م���ن  وع���ق���ول  ن��ف��و���س  يف 
ع��ل��ى ه����ذه الأر�������س ال��ط��ي��ب��ة كافة 
توؤكد  ذكرى  ومقيمني..  مواطنني 
قدمها  التي  العظيمة  القيمة  على 
���ص��ه��داء وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب للحفاظ 

عليه وحمايته.
لالأذهان  تعيد  ذك��رى  انها  واأ�صاف 
له  املغفور  املوؤ�ص�س  ال��وال��د  مقولة 
" اإن  ث���راه  اهلل  ط��ي��ب  زاي���د  ال�صيخ 
مقد�س  فر�س  الحت��اد  عن  الدفاع 
املقولة  " ه����ذه  م���واط���ن  ك���ل  ع��ل��ى 
الغالية توؤكد على اأن بناء الأوطان 

يعتمد  وم�صتقبلها  ازدهارها  ور�صم 
ع��ل��ى ق����درة واج��ت��ه��اد اأب��ن��ائ��ه على 
ال��ع��م��ل ب��اإخ��ال���س وت���ف���اين، وبذل 
ال��ن��ف�����س وال�������دم ل��ي��ح��ي��ا وي���زده���ر 

الوطن.
و ذكر ان الت�صحية وال�صهادة قيمة 
اأبناء  للوطن  تقدميها  يف  يت�صارك 
الإم����ارات رج���اًل ون�����ص��اًء، ف���وراء كل 
�صبيل  ب���روح���ه يف  ي�����ص��ح��ى  ���ص��ه��ي��د 
الوطن، اأم واأب زرعا يف وجدانه منذ 
وهناك  الوطن،  ال�صغر معنى حب 
اأخ����ت واأخ وزوج�����ة واأب���ن���اء وزوج���ة 
طاملا كانت نظرة الفخر يف اأعينهم 
لبا�س  ال�صرف،  بلبا�س  يرونه  وه��م 

وا�صتمر  وط��ن��ه،  ي��خ��دم  الع�صكرية 
ويف  ا�صت�صهاده..  بعد  فيهم  الفخر 
الإ�صادة  اإل  ي�صعنا  ل  الذكرى  هذه 
ن�صيد بوقوف قيادتنا الر�صيدة اإىل 

جانب اأ�صر وذوي ال�صهداء.
اأكد النعيمي ان �صهداء الإمارات  و 
ومنارات  رم����وزاً  و�صيظلون  ك��ان��وا 
احلبيبة  دولتنا  ت��اري��خ  يف  م�صيئة 
ملعاين حب الوطن والت�صحية من 
اأقل  ذكراهم  تخليد  فاإن  لذا  اأجله، 

ما ميكن اأن نقدمه لهم.
موؤكدا  ت�صريحه  معاليه  اختتم  و 
هي  م��ا  ال�صهيد  ي��وم  احتفالية  ان 
اإل دافع وحمفز لأبناء هذا الوطن 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد معايل حمد عبدالرحمن املدفع 
الأمني العام ل�صوؤون املجل�س الأعلى 
لالحتاد يف وزارة �صوؤون الرئا�صة اأن 
غالية  وطنية  منا�صبة  ال�صهيد  يوم 
ُت���خ���ّل���د ب���ط���ولت اأب����ن����اء الإم�������ارات، 
نفو�صنا  يف  تبعث  تاريخية  ومالحم 
الفخر وال�صموخ، ملا قّدمه ال�صهداء 
اأروع درو����س  ت�����ص��ح��ي��ات م��ّث��ل��ت  م��ن 
اأبهى  ور�صمت  وال��وف��اء،  الإخ��ال���س 

اأجل  من  وال��ف��داء،  الت�صحية  �صور 
الحتاد  �صيادة  و�صون  الوطن  رفعة 

وحماية ال�صعب.
وقال معاليه يف كلمة مبنا�صبة يوم 
ال�صرية  م��ن  ن�صتخل�س  ال�����ص��ه��ي��د: 
العر،  من  كثرياً  لأبطالنا  العِطرة 
امل�صوؤولية  ِع��ظ��م  م��ن��ه��م  ون�����ص��ت��ل��ه��م 
اأك���ر احتاداً  ن��ك��ون  اأن  والأم���ان���ة يف 
يوا�صل  ح��ت��ى  وت���ع���ا����ص���داً،  وت��������اآزراً 
النت�صارات  حتقيق  احلبيب  وطننا 
وال����ن����ج����اح����ات، على  والإجن������������ازات 

ال�صاملة،  احل�صارية  النه�صة  درب 
ال���ت���ي اأر����ص���ى دع��ائ��م��ه��ا امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي���د  ال�صيخ 
ووا�صلت القيادة  ثراه"،  اهلل  "طّيب 
احل�صارة  ����ص���رح  ب���ن���اء  ال���ر����ص���ي���دة 
بالرعاية  معاليه  واأ�صاد  وت�صييدها. 
اأ�صر  ب��ه��ا  ال���ت���ي ح��ظ��ي��ت  ال���ك���رمي���ة 
اإكباراً  ال���دول���ة،  ق��ب��ل  ال�����ص��ه��داء م��ن 
على  وثباتهم  اخلالدة  لت�صحياتهم 
الوطنية  بالقيم  ومت�ّصكهم  امل��ب��داأ 
يف  ال�������ص���ادق���ة  والإرادة  اخل��ال�����ص��ة 

ال���������ّذود ع����ن احل�������ق، ف���ق���د ق����ّدم����وا 
بدورهم مثاًل نا�صعا ُيحتذى به يف 
والعطاء  واجل��ود  والعزمية  ال�صر 
معاليه  اخ��ت��ت��م  و  اخل���ري.  �صبيل  يف 
العلي  اهلل  اأ�����ص����األ  ق���ائ���ال:  ك��ل��م��ت��ه 
الأبرار  �صهداءنا  يرحم  اأن  القدير 
وُيلهم  الأعلى،  الفردو�س  وُي�صكنهم 
وال�صلوان،  ال�����ص��ر  ج��م��ي��ل  ذوي��ه��م 
واأن يحفظ دولة الإم��ارات وقيادتنا 
من  مبزيد  عليها  وُينعم  الر�صيدة، 

اخلري والتقّدم وال�صداد.

التحية لكل مواطن يحمل اأمانة 
الت�صحية خلف قيادٍة ُتعلي دوماً 
من هذه القيمة النبيلة يف نفو�س 

�صعبها، واهلل املوفق وامل�صتعان.

وال��ت��ف��اين يف خدمته،  ل��الإخ��ال���س 
و�صتبقى ذكرى ال�صهداء وتقديرهم 

را�صخة يف وجداننا ومعنا كل يوم.

�صلطان �جلابر: يوم �ل�صهيد �صيظل خالد� 
يف ذ�كرة �أبناء �لإمار�ت

�أحمد جمعة �لزعابي : �صهد�ء �لإمار�ت �صربو� 
�ملثل �لأعلى يف حب �لوطن و�إعالء ر�يته

�صعيد �لطاير: �صهد�وؤنا ج�صدو� �أ�صمى معاين 
�لولء و�لنتماء و�لإيثار و�لت�صحية

�أحمد �حلمريي: يوم �ل�صهيد منا�صبة ن�صتذكر خاللها معاين �لت�صحية يف �صبيل رفعة �لوطن

علي �صعيد �لنيادي: �صهد�وؤنا نرب��س لالأجيال ومعني للوطنية 

•• اأبوظبي-وام: 

بن  �صلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
ال�صناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
تاريخ  اأن  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
�صيظل  ن���وف���م���ر  م����ن  ال���ث���الث���ني 
حمفوراً يف ذاكرة الوطن بكل فخر 
مبنا�صبة  معاليه  وق���ال  واع���ت���زاز. 
هذا  يف  ن��وج��ه   : ال�صهيد"  "يوم 
واإك��ب��ار لأرواح  اإج��الل  اليوم حتية 
�صحوا  ال��ذي��ن  البوا�صل  �صهدائنا 
الوطن  حماية  �صبيل  يف  بحياتهم 
ومكت�صباته  م���ن���ج���زات���ه  و�����ص����ون 
�صجاعة وفخر"،  بكل  وال��ذود عنه 
موؤكداً اأننا لن نن�صى ق�ص�س الوفاء 

�صهداوؤنا  ���ص��ط��ره��ا  ال��ت��ي  وال��ُن��ب��ل 
يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع  �صاربني  الأب����رار 
�صاأن  لإع���الء  والت�صحية  العطاء 

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
" حفظه  ن��ه��ي��ان، رئ��ي�����س ال���دول���ة 
اهلل"، لتوجيهه الكرمي بتخ�صي�س 
الثالثني من نوفمر من كل عام، 
برموز  ت���ذك���ريا  ل��ل�����ص��ه��ي��د،  ي���وم���ا 
الأعلى  املَثل  الذين �صربوا  الوفاء 

يف حب الوطن واإعالء رايته.
نبعثها  ال���ي���وم  ه����ذا  يف  وال��ت��ح��ي��ة 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل"  "حفظه 
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
عن  للدفاع  هبوا  الذين  امل�صلحة 
ون�صرة  الأ�صقاء  وم�صاعدة  احلق 
امل�صتغيث وحتقيق ال�صالم تاأكيداً 

لتدوم  الإم���ارات،  و�صعب  الر�صيدة 
نرا�صا  وخ�صالهم  ال�صهداء  ماآثر 
املتعاقبة  الأج���ي���ال  دروب  ي�����ص��يء 
وم�����ص��در ف��خ��ر ل���ذوي���ه���م، وت����دون 
البطولت  ���ص��ج��ل  يف  ���ص��ج��اع��ت��ه��م 

اخلالدة " .

الوطن.
" يف ه���ذا ال���ي���وم، يلتف  واأ����ص���اف: 
قيادته  ح�����ول  الإم�����������ارات  ���ص��ع��ب 
الر�صيدة يف وقفة تالحم وتعا�صد، 
التي  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ال��ق��ي��م  ل��ن�����ص��ت��ل��ه��م 
يف  ���ص��ه��دائ��ن��ا  ت�صحيات  جت�����ص��ده��ا 
�صبيل احلق والكرامة واملجد، كما 
نوجه حتية تقدير اإىل اأ�صر وذوي 
�صيبقون  ال��ذي��ن  الإم����ارات  �صهداء 
الوطن".  ذاك���������رة  يف  خ����ال����دي����ن 
" نعاهد القيادة  واختتم بالقول : 
لثوابتنا  اأوفياء  نبقى  اأن  والوطن 
ال��وط��ن��ي��ة ول��ل��ق��ي��م وامل���ب���ادئ التي 
باأرواحهم  الأب��رار  �صهداوؤنا  �صحى 

دفاعاً عنها". 

•• اأبوظبي -وام: 

ب����ن جمعة  اأح����م����د  م����ع����ايل  اأك�������د 
املجل�س  �����ص����وؤون  وزي�����ر  ال���زع���اب���ي 
����ص���ه���داء  اأن  ل�����الحت�����اد  الأع������ل������ى 
الإم����ارات �صربوا املَ��ث��ل الأع��ل��ى يف 
ال��وط��ن واإع�����الء م��ن رايته.  ح��ب 
وقال معاليه يف كلمة مبنا�صبة يوم 
اأبهى  ال�صهداء ج�صدوا  اإن  ال�صهيد 
والنت�صار  وال��ولء  النتماء  �صور 

لنداء الواجب والذود عن احلّق.
هذا  يف   : الكلمة  ن�س  يلي  وفيما 
اأي������ام وطننا،  م���ن  امل��ج��ي��د  ال���ي���وم 
بطولت  اع���ت���زاز  ب��ك��ّل  ن�صتح�صر 
�صّحوا  ال��ذي��ن  البوا�صل  �صهدائنا 
فداًء  حياتهم  ووه��ب��وا  ب��اأرواح��ه��م 
ل�صيادته،  وح����م����اي����ًة  ل������الأر�������س، 
النتماء  ���ص��ور  اأب���ه���ى  جُم�����ّص��دي��ن 
والولء، والنت�صار لنداء الواجب 
وال���ذود ع��ن احل���ّق، راف��ع��ني اأ�صمى 
ل�صاحب  والمتنان  العرفان  اآي��ات 

قواتنا  وق�������ادة  و����ص���ب���اط  جل���ن���ود 
كاّفة،  الأمنية  واأجهزتنا  املُ�صّلحة، 
ال�صرف  م��ي��ادي��ن  يف  وامل���راب���ط���ني 
حمايًة للوطن ودفاعاً عنه، ولأبناء 
البذل  ���ص��اح��ات  وب���ن���ات وط��ن��ن��ا يف 
كاّفة،  الواجب  وميادين  والعطاء 
ال�صهداء  لأ���ص��ر  ك��ذل��ك  وال��ت��ق��دي��ر 
�صموعاً  الإم������ارات  اأه�����دوا  ال��ذي��ن 
ُت�����ص��يء درب��ه��ا، وب��ق��وا خ��ال��دي��ن يف 
قلوبنا، مقدرين الرعاية الكرمية 
توليها  ال��ت��ي  ال��ف��ائ��ق��ة  وال��ع��ن��اي��ة 
ال�صهداء  لأُ���ص��ر  الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة 
وتاأكيًدا  لهم  اإخ��ال���ص��ا  واأب��ن��ائ��ه��م، 

لقيمة عطائهم ورًدا جلميلهم.
الأب�����������رار،  �����ص����ه����داءن����ا  اهلل  رح������م 
ُي�صكنهم  باأن  لهم  الدعاء  وخال�س 
ف�صيح جناته، جزاء  القدير  العلي 
ثباتهم واإميانهم واإيثارهم وحبهم 
ال�صر  ذويهم  ي��رزق  واأن  للوطن، 
اآمنًة  الإم���ارات  عا�صت  وال�صلوان. 

�صاخمًة منيعًة اأبد الدهر.

•• دبي -وام:

الطاير  �صعيد حممد  قال معايل 
الع�صو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي: "يف يوم 
واحرتاماً  اإج���الًل  نقف  ال�صهيد 
الإمارات  دولة  �صهداء  لت�صحيات 
ج�صدوا  ال��ذي��ن  املتحدة  العربية 
والنتماء  ال����ولء  م��ع��اين  اأ���ص��م��ى 
اأمثلة  واأنبل  والت�صحية  والإيثار 
باأرواحهم  ج����ادوا  ح��ي��ث  ال��ع��ط��اء 
ال��ط��اه��رة ودم��ائ��ه��م ال��زك��ي��ة وهم 
وواجباتهم  م���ه���ام���ه���م  ي���������وؤدون 
الع�صكرية  امل��ي��ادي��ن  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
وب�صالة  �صجاعة  بكل  والإن�صانية 
واإع����الء  ال��وط��ن  رف��ع��ة  �صبيل  يف 
ون�صرة  مكت�صباته  و���ص��ون  راي��ت��ه 

احلق وحماية الأمن وال�صالم".
وا�صاف يف كلمة له مبنا�صبة يوم 
ال�صهيد: "نفتخر باملواقف النبيلة 
الر�صيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  وال��ت��اري��خ��ي��ة 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خليفة 

على ال��دور امل��ح��وري ال��ذي تلعبه 
امل�صتويني  ع��ل��ى  الإم������ارات  دول����ة 

الإقليمي والدويل".
واأ�صاف معاليه: "يف هذه املنا�صبة 
الغالية نعاهد اهلل تعاىل اأن نظل 
الوطن  لهذا  اأوفياء  جنوداً  دائماً 
ونوؤكد  الر�صيدة  وقيادته  املعطاء 
ا�صتعدادنا لتلبية نداء الواجب يف 
امل��وىل عز وجل  �صائلني  وق��ت  اأي 
بوا�صع  الوطن  �صهداء  يتغمد  اأن 
جناته  ف�صيح  وي�صكنهم  رح��م��ت��ه 
واأن  اجل���زاء  خ��ري  عنا  ويجزيهم 

يلهم ذويهم ال�صر وال�صلوان".
"اننا  ق����ائ����ال:  ك��ل��م��ت��ه  واخ���ت���ت���م 
ت�صحيات  ت���ظ���ل  ب��������اأن  ن���ت���ع���ه���د 
ي�صيء  نرا�صاً  البوا�صل  جنودنا 
ال�صاحلة  امل��واط��ن��ة  م�����ص��رية  ل��ن��ا 
ع�����ن ط����ري����ق ال�����ب�����ذل وال���ع���ط���اء 
اجلاد  املخل�س  والعمل  والتميز 
ون�صون  ل��ل��وط��ن  اجل��م��ي��ل  ل����رد 
تقدمه  يف  ون�����ص��ه��م  م��ك��ت�����ص��ب��ات��ه 

ورفعته واإعالء �صاأنه".

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل اأحمد حممد احلمريي 
الأمني العام لوزارة �صوؤون الرئا�صة 
اأن "يوم ال�صهيد" منا�صبة جميدة 
ن�صتذكر خاللها معاين الت�صحية 
وحت�صني  ال��وط��ن  رف��ع��ة  �صبيل  يف 
ونكرم  ترابه،  والدفاع عن  �صيادته 
الأب��ط��ال ال��ذي��ن ب��ذل��وا على مدى 
ليظل  ودماءهم  اأرواح��ه��م  التاريخ 
وتبقى  م�����ص��ت��ق��را،  اآم���ن���ا  ال���وط���ن 
رايته عالية، ويحيا اأبناوؤه يف فخر 
واأمان. وقال معاليه بهذه املنا�صبة 
" لقد �صطر �صهداوؤنا الأبطال اأروع 
ق�ص�س الإقدام وال�صجاعة واأجمل 
م�صحني  والعزمية،  الإرادة  اأمثلة 
بالغايل والنفي�س يف �صاحات العزة 
وللقيادة  للوطن  ف��داء  والكرامة، 

تعك�س  املنا�صبة  ه��ذه  اأن  واأ���ص��اف 
ح���ر����س ال���ق���ي���ادة ال���ر����ص���ي���دة على 
تر�صيخ قيم الولء والنتماء، فهي 
مبادئ زرع بذورها الآباء املوؤ�ص�صون 
التاآزر  ت�صمن  حتى  اهلل،  رحمهم 
اأبناء  ب��ني  والتعا�صد  والتما�صك 
الدولة، على درب م�صتقبل م�صرق 

ي�صوده الأمل والعزم.
هذا  يف  م�صتحقة  " التحية  وق��ال 
اليوم جلنود و�صباط وقادة قواتنا 
كافة،  الأمنية  واأجهزتنا  امل�صلحة، 
ال�صرف  م��ي��ادي��ن  يف  وامل���راب���ط���ني 
عنه،  ودف�����اع�����ا  ل���ل���وط���ن  ح���م���اي���ة 
ولأب���ن���اء وب��ن��ات ال��وط��ن يف جميع 
�صاحات البذل والعطاء .. رحم اهلل 
اأهلهم  ���ص��ه��داءن��ا الأب�����رار، وج���زى 
.. وال�صالم  وذوي��ه��م خ��ري اجل���زاء 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته " .

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل علي �صعيد مطر النيادي، مفو�س اجلمارك 
رئي�س الهيئة الحتادية للجمارك، اأن ت�صحية ال�صهداء 
نرا�صاً  �صتظل  واأرواحهم  بدمائهم  الإم��ارات  اأبناء  من 
الإم���ارات،  اأب��ن��اء  م��ن  املقبلة  لالأجيال  الطريق  ي�صيء 
ومنوذجاً للت�صحية والعطاء بالغايل والنفي�س من اأجل 

رفعة الوطن وا�صتقراره.
"هذا اليوم من  واأ�صاف معاليه مبنا�صبة يوم ال�صهيد: 
الأيام اخلالدة يف ذاكرة الوطن، ف�صهداء الإمارات معني 
ينقطع  ل  ووق��ود  واملجد،  والعطاء  للوطنية  ين�صب  ل 
�صتظل  وذك���راه���م  والب��ت��ك��ار،  والب�����داع  للتقدم  م����داده 
ومتدنا  الأم���ام  اإىل  باأيدينا  ت��اأخ��ذ  وعقولنا  قلوبنا  يف 
بال�صجاعة وتدفعنا للتالحم اأكر واأكر خلف قيادتنا 

احلكيمة للو�صول اإىل الريادة عاملياً".
وقال معاليه: "يف هذه الذكرى الوطنية العظيمة، ويف 
ال�صهيد، نعاهد  اأي��ام الوطن املجيدة، وهو يوم  يوم من 
قيادتنا احلكيمة على اأن نظل اأوفياء لها ولهذا الوطن، 
ن��ل��ب��ي ن����داءه يف ك��ل الأوق������ات وال���ظ���روف، ون�����ص��ون��ه يف 
الأزمات واملحن، ونحميه باأرواحنا ودمائنا على الدوام، 
ن�صتلهم نهجهم يف خدمة  اأن  ال�صهداء على  نعاهد  كما 
الوطن، واأن ن�صري على طريقهم يف البذل والعطاء، واأن 
نكمل م�صرية املجد والرقي وال�صتقرار التي �صحوا من 

اأجلها".
اأ�صر  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  التحية  بخال�س  معاليه  وت��وج��ه 
اأولدهم  ال�صهداء من الآباء والأمهات الذي غر�صوا يف 
يف  فراقهم  على  و�صروا  والإخال�س،  الوطنية  معاين 

�صجاعة �صي�صجلها التاريخ باأحرف من ذهب.

وزير �لعدل: �صهد�وؤنا �لبو��صل و�صام فخر وعزة وكر�مة على جبني �لوطن
•• اأبوظبي -وام:

اأكد معايل �صلطان �صعيد البادي وزير العدل اأن "يوم ال�صهيد" هو اليوم الذي 
نقف فيه اجالل وتعظيما ملن قدموا ارواحهم الطاهرة فداء للوطن الغايل، 
وج�صدوا اأنبل معاين البذل والفداء لوطننا. وقال معاليه اإن الإمارات �صتخلد 
دائماً ذكراهم بحروف من نور يف �صجالت التاريخ ملا قدموه من ت�صحيات 
الر�صيدة.  وق��ي��ادت��ه  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  �صبيل  يف  الغالية  وارواح��ه��م  بدمائهم 
واعتزازهم  ع��ن فخرهم  يعربون  وه��م  الإم����ارات  اأب��ن��اء  اإن  ال��ب��ادي  واأ���ص��اف 
ب�صهداء الوطن الذين �صحوا باأرواحهم ودمائهم دفاعا عن الوطن وكرامته، 
فاإنهم يجددون العهد والتقدير للقيادة الر�صيدة التي تبادر دائما على رعاية 
ودعم ابناء ال�صهداء وا�صرهم ول تتوانى عن توفري احلياة الكرمية لأبنائها 
واملنزلة  الكرامة  لل�صهيد  اإن  العدل  وزي��ر  معايل  وق��ال  ال�صهداء.  اأ�صر  من 
واملغفرة  بالرحمة  يتغمدهم  اأن  داعيا اهلل  "عز وجل" ..  العظيمة عند اهلل 
واأن يلحقهم بركب ال�صهداء وال�صديقني يف جنة اخللد.. موؤكداً باأن ذكراهم 

�صتظل حية يف نفو�س جميع ابناء الوطن الغايل.

مطر �لطاير : �صهد�وؤنا م�صدر فخرنا وعزتنا
•• دبي-وام: 

املديرين يف  ورئي�س جمل�س  العام  املدير  الطاير  اأك��د معايل مطر حممد 
ب�صهداء  لالحتفاء  منا�صبة  هي  ال�صهيد  يوم  اإن  واملوا�صالت  الطرق  هيئة 
الوطن الذين �صحوا باأرواحهم اأثناء اأداء واجباتهم جتاه الوطن، ون�صتذكر 

فيه القيم النبيلة والت�صحية وحب الوطن والولء للقيادة الر�صيدة.
واأ�صاف �صهداوؤنا الذين اأرتقت اأرواحهم لبارئها، و�صتبقى �صاهداً على روح 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  و�صعب  لقيادة  واعتزاز  فخر  م�صدر  وهي  الفداء، 
اأر�س  ال��ذود عن  البطولت يف  املتحدة، �صطروا بت�صحياتهم �صفحات من 
الوطن والدفاع عن مكت�صباته، ووحدة ومتا�صك اأمتنا العربية والإ�صالمية 

�صد كل من يرتب�س بها.
اآل  زاي��د  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بقيادة �صاحب  الإم���ارات  دول��ة  اأن  واأك��د 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
"رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  اهلل" و�صاحب 
امل�صلحة تقدم منوذجاً م�صرفاً يف بذل الغايل  القائد الأعلى للقوات  نائب 
والنفي�س من اأجل الذود عن تراب الوطن العربي، و�صتظل راية الإمارات 
مهامهم  ي���وؤدون  ال��ذي��ن  البوا�صل  جنودنا  ت�صحيات  بف�صل  عالياً  خفاقة 

وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دولة  م��ن  ر���ص��ال��ة  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
وزراء  رئي�س  م��ودي  ناريندرا  ال�صيد 
�صموه  فيها  �صكر  ال��ه��ن��د  ج��م��ه��وري��ة 
وح���ك���وم���ة دول�����ة الإم���������ارات ع��ل��ى ما 
يف  املخت�صة  ال�صحية  اجلهات  توليه 
الدولة من اهتمام ومتابعة لفريو�س 
" كوفيد - 19 " وما تبذله من جهد 
واحل��د من  املجتمع  �صبيل حماية  يف 
انت�صار هذا الوباء وتطبيق الإجراءات 
من  احل��د  يف  ت�صهم  التي  ال�صرورية 
الكرمية  وال��رع��اي��ة  امل��ر���س  ان��ت�����ص��ار 
الهندية يف  اجلالية  بها  التي حتظى 
اجلاليات  جميع  ج��ان��ب  اإىل  ال��دول��ة 
�صاعد  ما  ال��دول��ة  اأر���س  املقيمة على 
ب�صكل ملحوظ يف تقليل الإ�صابات يف 

اأو�صاط اجلالية الهندية وبقية اأفراد 
ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  املجتمع. 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
معايل  ام�س  �صباح  مكتوم  اآل  را���ص��د 
�صانكار  ج��اي  �صوبرامنيام  ال��دك��ت��ور 

وزير ال�صوؤون اخلارجية يف جمهورية 
ال���ب���الد حاليا.  ي�����زور  ال�����ذي  ال��ه��ن��د 
ال�صيف  وال��وزي��ر  �صموه  ت��ب��ادل  وق��د 
وجهات النظر حول �صبل اإعادة ودفع 
الإمارات  دولة  القت�صادات يف  عجلة 

احلركة  واإن��ع��ا���س  الهند  وجمهورية 
البلدين  ب���ني  ال���ت���ج���اري  وال���ت���ب���ادل 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  واأك����د  ال�����ص��دي��ق��ني. 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الوزراء خالل اللقاء اأن دولة الإمارات 

حري�صة على مكافحة " كوفيد - 19 
تاأثرياته  من  واحل��د  وحما�صرته   "
خا�صة  ال��ق��ط��اع��ات  ج��ل  يف  ال�صلبية 
والقت�صادية  والتجارية  ال�صياحية 
وال���������ص����ح����ي����ة وغ������ريه������ا وال������ع������ودة 

التدريجية اإىل حياة طبيعية مفعمة 
ب��ال��ن�����ص��اط وال���ت���وا����ص���ل الإن�������ص���اين 
التفاوؤل بفجر يوم جديد �صعيد باإذن 
ال�صوؤون  وزي���ر  اأ���ص��اد  ذل��ك  اإىل   . اهلل 
اخلارجية الهندي بجميع الإجراءات 

فريو�س  مل��واج��ه��ة  ال��دول��ة  يف  املتبعة 
الإم����ارات  دول���ة  جعل  م��ا  "كورونا" 
ا�صتطاعت  ال��ت��ي  ال�����دول  ط��ل��ي��ع��ة  يف 
كافة  وت�صخري  الوباء  هذا  حما�صرة 
اإمكانياتها املادية والب�صرية والطبية 

من اأجل م�صاعدة دول عديدة حتتاج 
اإىل امل�صاعدة خا�صة يف جمال توفري 
املعدات الطبية وما حتتاجه الطواقم 
ال��ط��ب��ي��ة وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال�����ص��ح��ي��ة يف 
لوج�صتي  دع�����م  م����ن  ال��������دول  ه�����ذه 
ال�صرورية  امل�صتلزمات  هذه  وتوفري 
الوباء.  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  للم�صاعدة 
بن  اأحمد  ال�صيخ  �صمو  اللقاء  ح�صر 
دبي  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  �صعيد 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  للطريان 
ط�����ريان الإم���������ارات وم���ع���ايل حممد 
ب��ن ع��ب��داهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �صوؤون 
ال������وزراء وم���ع���ايل رمي بنت  جم��ل�����س 
اإبراهيم الها�صمي وزيرة دولة ل�صوؤون 
التعاون الدويل و�صعادة خليفة �صعيد 
الت�صريفات  دائ��رة  مديرعام  �صليمان 
�صعادة  كذلك  وح�صره   .. وال�صيافة 
الهند  جمهورية  �صفري  كابور  بافان 
ل���دى ال���دول���ة وال�����ص��ي��د اأم�����ان بوري 

القن�صل العام الهندي يف دبي.

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  توجه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
ال�����دول�����ة رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���������وزراء 
اآيات  باأ�صمى   ، اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم 
�صاحب  لأخ��ي��ه  وال��ت��ري��ك��ات  التهاين 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة »ح��ف��ظ��ه اهلل«، 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأع�صاء  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب  واإخ���وان���ه   ،
املجل�س الأعلى حكام الإم��ارات و�صمو 
اأولياء العهود مبنا�صبة اليوم الوطني 
ال��ت��ا���ص��ع والأرب���ع���ني ل��دول��ة الإم����ارات 

ويوم ال�صهيد.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم اأن احتفالت الإمارات 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وي����وم ال�����ص��ه��ي��د هذا 
اأثبتت فيه الدولة  العام تاأتي يف وقت 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م���ع خمتلف 
الظروف والتحديات مبا ي�صمن اأمن 
على  يقيم  م��ن  وك��ل  �صعبها  و�صالمة 

اأر�صها.
وقال �صموه » يتزامن اجتماع جمل�س 
ال�صهيد وم��ع يومنا  ي��وم  ال����وزراء م��ع 
اإج����الل مل��ن و�صل  ال��وط��ن��ي .. وق��ف��ة 
�صبيل  يف  والت�صحية  ال��ع��ط��اء  ل���ذروة 
الوطن من �صهداء الإمارات .. ووقفة 
املوا�صلني  وال��ن�����ص��اء  ل��ل��رج��ال  ت��ق��دي��ر 
الليل بالنهار لبناء م�صتقبل اأف�صل يف 

دولة الإمارات«.
واأ�صاف �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الوطنية  اأيامنا   « اآل مكتوم  را�صد  بن 
اأي��ام تاأمل  اأي��ام عز وفخر .. وهي  هي 
وهي  وم�صتقبلنا..  تاريخنا  يف  وتفكر 
اأي�����ام جت��دي��د ل��ل��ط��م��وح وال��ع��زمي��ة يف 

دولة الإمارات«.
باأطيب  �صموه  توجه  املنا�صبة،  وبهذه 
ولل�صعب  ال���دول���ة  ل��رئ��ي�����س  ال��ت��ه��اين 
ال��ك��رمي ول��ك��اف��ة املقيمني  الإم���ارات���ي 
على اأر�س الإمارات ، موؤكداً اأن ذكرى 
تزامنت  ال�صهيد  وي��وم  الوطني  اليوم 
هذا العام مع ت�صحيات كبرية بذلتها 
كافة فئات املجتمع الإماراتي و�صربت 
لدعم  والل��ت��زام  التعاون  من��اذج  اأروع 

جهود الدولة.
وق���ال ���ص��م��وه.. » اأب����ارك لأخ���ي رئي�س 
الدولة واأخي حممد بن زايد وجلميع 
ح��ف��ظ��ه��م اهلل هذه  الإم��������ارات  ح���ك���ام 
الويف  ول�صعبنا  امل�صرية..  الأي��ام وهذه 
كل املحبة والتقدير واخلري الوفري«.

ودعا �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
الإمارات  وبنات  اأبناء  اآل مكتوم  را�صد 
اإىل ا�صتلهام هذه الذكرى لتكون دافعاً 
املزيد  لتحقيق  اجل��ه��د  ب��ذل  ملوا�صلة 
م���ن ال��ت��ق��دم وال���رخ���اء ل��ه��ذا الوطن 

الذي ن�صرف بالنتماء اإليه.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع جمل�س 
ال������وزراء ال����ذي ع��ق��د ام�����س الأح����د يف 
بح�صور  ب���اأب���وظ���ب���ي  ال����وط����ن  ق�����ص��ر 
الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان، 
وزير الداخلية، و�صمو ال�صيخ من�صور 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الرئا�صة، حيث  ���ص��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
اعتمد املجل�س خالل جل�صته ال�صيا�صة 
اإىل  الإم�����ارات  ل��دول��ة  للبيئة  ال��ع��ام��ة 
امل��ب��ادرات والقرارات  ج��ان��ب ع��دد م��ن 
العمل  تطوير  اإط���ار  يف  والت�صريعات 

احلكومي الحتادي.
واعتمد جمل�س ال��وزراء �صمن اأجندة 
الدكتور  م���ع���ايل  ت��ك��ل��ي��ف  اج��ت��م��اع��ه 
���ص��ل��ط��ان ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر، وزي����ر 
املتقدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال�����ص��ن��اع��ة 
ك��م��ب��ع��وث خ���ا����س ل����دول����ة الإم��������ارات 
معاليه  �صيقوم  حيث  املناخي،  للتغري 
مبتابعة  ك��م��ب��ع��وث  م��ه��ام��ه  و���ص��م��ن 
املناخي  بالتغري  املتعلقة  املو�صوعات 
اجلهات  مع  بالتن�صيق  ودولياً  اإقليمياً 
ومتابعة  ال�������دول�������ة،  يف  امل���خ���ت�������ص���ة 
التغري  يف  اجليو�صيا�صية  املو�صوعات 
امل����ن����اخ����ي وال���ت���ن�������ص���ي���ق م�����ع اجل���ه���ات 
ي�صمن  ومب��ا  ال�صاأن  ه��ذا  يف  املخت�صة 
الوطنية  الأول���وي���ات  وح��م��اي��ة  تعزيز 

لدولة الإمارات.
باقرتاح  امل��ب��ع��وث  م��ه��ام  تخت�س  ك��م��ا 
والتفاقيات  املعاهدات  اإىل  الن�صمام 
ال����دول����ي����ة، واق��������رتاح ال�������ص���راك���ات يف 
الدولة  ومتثيل  الإقليمية،  املنظمات 
واملفاو�صات  وامل���وؤمت���رات  امل��ح��اف��ل  يف 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة يف امل���ج���الت 
املناخي،  ال��ت��غ��ري  امل��رت��ب��ط��ة مب��و���ص��وع 
الر�صمي  امل���ت���ح���دث  مب���ه���ام  وال���ق���ي���ام 
ب�صاأن ق�صايا  الإم��ارات  املعتمد لدولة 
ملبادرات  وال���رتوي���ج  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
نف�س  يف  الدولة  واإجن���ازات  و�صيا�صات 

الإطار وذلك على امل�صتوى  
واعتمد جمل�س ال��وزراء �صمن اأجندة 
للبيئة  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  اج��ت��م��اع��ه 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
اإىل تعزيز ج���ودة احل��ي��اة يف  ال��ه��ادف��ة 
الدولة، حا�صراً وم�صتقباًل، والرتكيز 
م�صتدامة  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ع��ل��ى 

املدى  على  الق��ت�����ص��ادي  النمو  ت��دع��م 
الطويل.

حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
البيئية  ال�صيا�صة  اإطالق  اأن  را�صد  بن 
الرتكيز  اإىل  يهدف  الإم���ارات  لدولة 
القطاعات  ال�صتدامة يف  على حتقيق 
ك����اف����ة م�����ن خ������الل ت���ط���ب���ي���ق خطط 
قطاع،  كل  احتياجات  تلبي  و�صيا�صات 
ول��ت��ك��ون م��رج��ع��اً ي���دع���م ج��ه��ودن��ا يف 
حيث  البيئية،  امل���وارد  على  املحافظة 
قال �صموه » اعتمدنا ال�صيا�صة البيئية 
ل��دول��ة الإم�����ارات.. 8 اأول��وي��ات بيئية 
لتعزيز  م����ب����ادرة   100 م���ن  واأك������ر 
ودعم  واحليوانية  ال��زراع��ي��ة  م��واردن��ا 
اإنتاجنا وتعزيز م�صاهمته يف القت�صاد 
التكنولوجيا  وت���وظ���ي���ف  ال���وط���ن���ي 

وتطبيقاتها لتحقيق ال�صتدامة«.
املحافظة  ع���ل���ى  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  وت����رك����ز 
الدولة  ال��ب��ي��ول��وج��ي يف  ال��ت��ن��وع  ع��ل��ى 
ونظمها  م��������وارده��������ا  وا������ص�����ت�����دام�����ة 
الإي���ك���ول���وج���ي���ة وخ���دم���ات���ه���ا، ودم����ج 
البيئة  ح��م��اي��ة  واأه�������داف  اع���ت���ب���ارات 
وخطط  �صيا�صات  يف  املناخي  والعمل 
ال����دول����ة،  امل��خ��ت��ل��ف��ة يف  ال���ق���ط���اع���ات 
قطاع  م�صاهمة  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة 
الزراعي  والقطاع  احليوانية  ال��روة 
يف القت�صاد الوطني والتنوع الغذائي، 
مب����ا ي���دع���م ج���ه���ود حت��ق��ي��ق اأه������داف 

التنمية امل�صتدامة 2030.
وتت�صمن ال�صيا�صة 8 اأولويات وطنية 
التغري  ت����داع����ي����ات  م����ن  احل�����د  وه�����ي 
امل��ن��اخ��ي مب��ا ي��دع��م اأول��وي��ات التنمية 
واملحافظة على  بالدولة،  القت�صادية 
البيئة الطبيعية، وتعزيز جودة الهواء، 
املنتجات  ���ص��الم��ة  و���ص��م��ان  وت��ع��زي��ز 
الغذائية وتنويع م�صادرها، وا�صتدامة 
الإنتاج الزراعي املحلي واملحافظة على 
احليواين  الإنتاج  وا�صتدامة  م��وارده، 
للموارد  الأم��ث��ل  وال�صتغالل  املحلي 

املتكاملة  والإدارة  املحلية،  الطبيعية 
ال�صليمة  الإدارة  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ن��ف��اي��ات، 

بيئياً للمواد الكيميائية.
تبنيها  �صيتم  والتي  ال�صيا�صة  ومتثل 
الوطني  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى  وتطبيقها 
واملحلي، اأحد اأهم الأدوات التي حتدد 
التوجهات امل�صتقبلية يف جمال العمل 
البيئي واملناخي والرتقاء بهما حالياً 
�صمان  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وم�����ص��ت��ق��ب��اًل، 
ال�صلة  ذات  ال��دول��ة  ال��ت��زام��ات  تنفيذ 
والعاملي،  الإق��ل��ي��م��ي  امل�����ص��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
حيث تت�صمن خطط عمل وموؤ�صرات 
ا�صتمرارية  ل�����ص��م��ان  حم�����ددة  اأداء 
حمايتها يف الأو�صاع ال�صلمية وخالل 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
ال����������وزراء مقرتح  واع���ت���م���د جم��ل�����س 
الهوية  وبطاقة  ال�صفر  ج��واز  تطوير 
اجليل  ي�������ص���م  ح���ي���ث  الإم������ارات������ي������ة، 
جديد  ت�صميم  امل���ق���رتح  م���ن  ال���ث���اين 
الهوية  وبطاقة  ال�صفر  ج��واز  لهوية 
اأمان  مميزات  وا�صتخدام  الإماراتية، 
وتقنيات  ت�����ص��غ��ي��ل  واأن���ظ���م���ة  ع���ال���ي���ة 
الأمنية  امل��خ��اط��ر  م��ن  تقلل  م��ت��ط��ورة 
ومبا ّي�صعب من ال�صتن�صاخ اأو التزوير 
م�صتويات  م���ن  وي���رف���ع  وال���ت���زي���ي���ف، 
الوثائق  ل��ه��ذه  الإل����ك����رتوين  الأم�����ن 

نتيجة للخ�صائ�س الذكية فيها.
من جانب اآخر اعتمد جمل�س الوزراء 
ال�صيراين  الأم������ن  جم��ل�����س  اإن�������ص���اء 
ال�صيراين  الأم�����ن  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���ص��ة 
حل��ك��وم��ة الإم���������ارات وي��ت��ب��ع جمل�س 
ال��وزراء، وي�صم يف ع�صويته عدد من 
اجلهات الحتادية واملحلية يف الدولة، 
وطنية  ا�صرتاتيجية  ت��ط��وي��ر  ب��ه��دف 
كافة  يف  وتعزيزه  ال�صيراين  لالأمن 

القطاعات احليوية.
مهامه  ����ص���م���ن  امل���ج���ل�������س  وي���خ���ت�������س 
ب�������اق�������رتاح واإع���������������داد ال���ت�������ص���ري���ع���ات 
وال�صيا�صات واملعايري الالزمة لتعزيز 

القطاعات  لكافة  ال�صيراين  الأم���ن 
ملجل�س  ورفعها  الدولة،  يف  امل�صتهدفة 
تنفيذها  ومتابعة  لالعتماد  ال���وزراء 
اإىل  امل��ع��ن��ي��ة،  اجل��ه��ات  م��ع  بالتن�صيق 
وحتديث  وت���ط���وي���ر  اإع���������داد  ج����ان����ب 
لالأمن  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
وطنية  وخطة  ال��دول��ة  يف  ال�صيراين 
ذلك  يف  مب��ا   ، ل��ال���ص��ت��ج��اب��ة  متكاملة 
وتقييم  وال����ت����ه����دي����دات  ال���ه���ج���م���ات 
جاهزيتها ، وو�صع الآلية والإطار العام 
املعلومات  وحوكمة  وم�صاركة  لتبادل 
امل��رت��ب��ط��ة ب���الأم���ن ال�����ص��ي��راين بني 
حملياً  املختلفة  والقطاعات  اجلهات 
والتعاون  بالتن�صيق  وذل����ك  ودول���ي���اً 
م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ورف��ع��ه��ا ملجل�س 
ال�����وزراء ل��الع��ت��م��اد. واع��ت��م��د جمل�س 
ت�صكيل  جل�صته  اأجندة  �صمن  ال��وزراء 
الدولة،  يف  ال��وط��ن��ي  الإع�����الم  ف��ري��ق 
والذي يعد مبثابة جلنة وطنية تعمل 
الإعالمي حلكومة  املكتب  اإدارة  حتت 
ع�صويتها  يف  وت�صم  الإم����ارات،  دول��ة 
يف  واملوؤثرين  الفاعلني  من  جمموعة 
بهدف  ال��دول��ة  يف  الإع���الم���ي  امل�صهد 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة جديدة  ت��ط��وي��ر روؤي����ة 
الفرتة  الإم����ارات����ي خ����الل  ل���الإع���الم 
واملبادرات  الأف��ك��ار  واق���رتاح  القادمة، 
الإعالمية  املنظومة  ب��دع��م  الكفيلة 
فريق  ويخت�س  مكوناتها.  مبختلف 
الأفكار  ب���اق���رتاح  ال��وط��ن��ي  الإع������الم 
وتطوير  لتعزيز  ال��الزم��ة  وامل��ب��ادرات 
الفرتة  خ����الل  الإم�����ارات�����ي  الإع�������الم 
املكانة  م����ع  ي��ت��ن��ا���ص��ب  مب����ا  امل���ق���ب���ل���ة، 
املتزايدة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  والأه��م��ي��ة 
ل��ل��دول��ة اإق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً وذل���ك عر 
الإع���الم���ي وحتديد  ال���واق���ع  حت��ل��ي��ل 
معاجلتها،  وطرق  احلالية  التحديات 
للنمو  امل�صتقبلية  الفر�س  وا�صتك�صاف 
والزدهار لال�صتفادة منها على النحو 

الأمثل.

وي���ن���اط ب��ال��ف��ري��ق ت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرات 
الإع���الم���ي���ة امل�����ص��رتك��ة امل��ع��ت��م��دة من 
جمل�س الوزراء الرامية اإىل دعم جهود 
الإمارات واإلقاء ال�صوء على اإجنازاتها 
مبا  الأ�صعدة،  خمتلف  على  املتحققة 
الإعالمية  املكت�صبات  تعزيز  يف  ي�صهم 
اإقليمياً  �صمعتها  وت��ر���ص��ي��خ  ل��ل��دول��ة 
اأولويات  راأ���س  على  ياأتي  كما  وعاملياً. 
الإعالمية  ال���روؤي���ة  ت��وح��ي��د  ال��ف��ري��ق 
واخل��ط��اب الإع���الم���ي ل��ل��دول��ة ب�صكل 
مت�صق يعك�س التطورات التي ت�صهدها 
الإم��������ارات وي�����رز الإ����ص���ه���ام���ات التي 
ت�����ص��ارك ب��ه��ا ال��ق��ط��اع��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
جممل العملية التنموية. ي�صم فريق 
الإع��الم الوطني كل من » مدير عام 
اأب��وظ��ب��ي الإع���الم���ي، ومدير  م��ك��ت��ب 
دبي،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  ع��ام 
وامل����دي����ر ال���ع���ام ل��ل��م��ك��ت��ب الإع���الم���ي 
التنفيذي  واملدير  ال�صارقة،  حلكومة 
ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم�����������ارات، وامل���دي���ر 
والتلفزيون  الإذاعة  التنفيذي لقطاع 
يف موؤ�ص�صة دبي لالإعالم، واملدير العام 
ل�صركة اأبوظبي لالإعالم، ومدير عام 
�صبكة الإذاعة العربية، ورئي�س حترير 
���ص��ح��ي��ف��ة الحت�������اد، ورئ���ي�������س حترير 
ورئ���ي�������س حترير  ال���ب���ي���ان،  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ورئي�س  ال���ي���وم،  الإم��������ارات  ���ص��ح��ي��ف��ة 
ورئي�س  اخل���ل���ي���ج،  ���ص��ح��ي��ف��ة  حت���ري���ر 
حترير �صحيفة ذا نا�صيونال، ورئي�س 
حترير �صحيفة اخلليج تاميز، ورئي�س 
ورئي�س  ال�����روؤي�����ة،  ���ص��ح��ي��ف��ة  حت���ري���ر 

حترير �صحيفة جلف نيوز«.
ويف ال�صوؤون الت�صريعية، اعتمد جمل�س 
قرار  اإ���ص��دار  اجلل�صة  �صمن  ال����وزراء 
املالية  الأزم����ة  وم���دة  �صبب  بتحديد 
بقانون  املر�صوم  اإىل  ا�صتنادا  الطارئة 
وتعديالته،  الإف��ال���س  ب�صاأن  احت��ادي 
ب����ه����دف ت���ع���ري���ف م�����ص��ط��ل��ح الأزم�������ة 
اأ�صبابها  وحت���دي���د  ال���ط���ارئ���ة  امل��ال��ي��ة 

ال�صركات  دع��م  ي�صمن  مب��ا  وم��دت��ه��ا، 
اآليات معاجلة  واملرونة يف  واملوؤ�ص�صات 
املجل�س  اعتمد  كما  الإفال�س.  ح��الت 
و�صوابط  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب�������ص���اأن  ق������رارا 
ت��رك��ي��ب اأج���ه���زة ك��ا���ص��ف احل���رائ���ق يف 
املنازل ال�صكنية، بهدف تطبيق اأف�صل 
الفورية  ال���ص��ت��ج��اب��ة  يف  امل��م��ار���ص��ات 
ال�صتعداد  وزي���ادة  ال��ط��وارئ  حل���الت 
م���ع احلرائق  ل��ل��ت��ع��ام��ل  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
مبا  والإ���ص��ت��ج��اب��ة،  احل�����وادث  واإدارة 

ي�صمن حماية و�صالمة الأرواح.
من جانب اآخر اعتمد جمل�س الوزراء 
ال�صحية  احل���م���اي���ة  م��ن��ت��ج��ات  ن���ظ���ام 
دعم  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  ال�صخ�صية، 
القطاع ال�صناعي للمنتجات ال�صحية 
املنتج  ت��ن��اف�����ص��ي��ة  وزي�����ادة  ال�صخ�صية 
ذات  منتجات  وج��ود  وتعزيز  الوطني، 
اأ�صواق الدولة وحتقق  جودة عالية يف 
يف  ا�صتخدامها  من  املطلوبة  الكفاءة 
و�صمان  »ك��ورون��ا«،  ف��ريو���س  مكافحة 
ال�صالمة وال�صحة العامة لكافة فئات 
اأي  مع  التعاي�س  ي�صمن  مبا  املجتمع 
وت�صهيل  م�صتقبلي،  وب���اء  اأو  جائحة 
اإج�����راءات ال��رق��اب��ة م��ن ق��ب��ل اجلهات 
يف  املنتجات  على  املخت�صة  الرقابية 
اأ����ص���واق ال���دول���ة م��ن خ���الل متييزها 
ب�صهادة اأو عالمة املطابقة الإماراتية، 
وم�صوؤوليات  اأدوار  حتديد  جانب  اإىل 
اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية 
اإط�����ار طرح  ال���دول���ة وت��ك��ام��ل��ه��ا يف  يف 

وتداول منتجات اآمنة و�صحية.
وي�����ص��م��ل م�����ص��روع ال��ن��ظ��ام الإم���ارات���ي 
ملنتجات احلماية ال�صحية ال�صخ�صية 
املنتجات التي ت�صتخدم من قبل خط 
ال�صحي  ال��ق��ط��اع  يف  الأول  ال���دف���اع 
الهدف  حتقق  والتي  املجتمع  واأف���راد 
احلماية  ت��وف��ري  يف  ا�صتخدامها  م��ن 
العدوى  ن��ق��ل  وم��ك��اف��ح��ة  وال���وق���اي���ة 
والقفازات  ال����وج����ه،  ك���م���ام���ات  م���ث���ل، 

الواقية،  واملالب�س  والطبية،  الواقية 
واملعقمات  ال�صخ�صية،  العني  وواقيات 
والأغطية  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  وامل��ط��ه��رات 

اجلراحية.
واعتمد املجل�س �صمن اأجندة اجتماعه 
اإ�صدار قرار ب�صاأن الالئحة التنفيذية 
كبار  حقوق  ب�صاأن  الحت��ادي  للقانون 
البيئة  تعزيز  اإىل  الهادفة  املواطنني، 
املجتمع  يف  املواطنني  لكبار  الداعمة 
الأحكام  اأه����م  ال��الئ��ح��ة  ت�����ص��م  ح��ي��ث 
الت�صريع  م�����ص��روع  وتفا�صيل  ال��ع��ام��ة 
والتزامات  التف�صيلية،  املعاملة  مثل 
و�صوابط  امل����واط����ن����ني،  ك����ب����ار  اأ�����ص����ر 
احل�صول على خدمات موؤ�ص�صات كبار 
والت�صهيالت،  وامل��ع��اي��ري  امل��واط��ن��ني، 
واخ��ت�����ص��ا���ص��ات وح����دات ح��م��اي��ة كبار 
امل�����واط�����ن�����ني، وال�����������ص�����روط ال����واج����ب 
لوحدات  الوظيفي  الكادر  توافرها يف 

حماية كبار املواطنني.
املجل�س خالل  اآخ��ر اعتمد  من جانب 
ل�صركة  الأ���ص��ا���ص��ي  ال��ن��ظ��ام  ج��ل�����ص��ت��ه، 
والذي  الرقمية،  للمدفوعات  الحتاد 
القانونية  والأط���ر  الإج����راءات  يحدد 
وامل�����ال�����ي�����ة وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ال����الزم����ة 
الت�صغيلية  و�صوؤونها  اأعمالها  لتنفيذ 
���ص��م��ن اإط�����ار اأه���داف���ه���ا ال��رام��ي��ة اإىل 
وطنية  ملنظومة  حتتية  بنية  تطوير 
الرقمية  وغري  الرقمية  للمدفوعات 
والآليات املتعلقة باملدفوعات الرقمية 
واإدارت�����ه�����ا  ال�����ص��ل��ة  ذات  والأن����ظ����م����ة 
الدفع  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  وت�صغيلها، 
بالر�صوم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  الإل����ك����رتوين 

احلكومية وغريها.
ك���م���ا ت�������ص���م���ن���ت اأج������ن������دة الج���ت���م���اع 
ق��رار  ت��ط��ب��ي�����ق  ن��ت��ائ�����ج  ا����ص���ت���ع���را����س 
ال��وزراء ب�صاأن مقرتح حتفيز  جمل��س 
ال���دول���ة، وتقرير  ال��ط��ريان يف  ق��ط��اع 
بالدولة  امل��ح��اك��م  اإجن���از  ن�صبة  ب�����ص��اأن 
ا�صتعر�س  ذل��ك  جانب  اإىل  للق�صايا، 
م�صاركة  تعزيز  درا���ص��ة  نتائج  املجل�س 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف جم���الت العلوم 
امل���ت���ق���دم���ة، و���ص��ب��ل حت��ق��ي��ق ال���ت���وزان 
ب��ني اجل��ن�����ص��ني يف ه���ذا امل���ج���ال، حيث 
اخلريجني  ن�صب  املجل�س  ا�صتعر�س 
العلوم  تخ�ص�صات  يف  اجلن�صني  م��ن 
املختلفة  ال���ق���ط���اع���ات  يف  امل���ت���ق���دم���ة 
ون�صبة  ال����ع����امل،  ب�����دول  وم��ق��ارن��ت��ه��ا 
لكال  ال����ع����م����ل  �����ص����وق  يف  امل���������ص����ارك����ة 
اجلن�صني يف الدولة. ويف نف�س الإطار، 
املبادرات  من  عددا  املجل�س  ا�صتعر�س 
والتقارير يف اإطار تطوير �صري العمل 
احلكومي، حيث مت ا�صتعرا�س تقرير 
لجتماعات  ال��دول��ة  ا�صت�صافة  ح��ول 
الفنية  واللجان  العمومية  اجلمعية 
وبرنامج املحرتفني ال�صباب للمنظمة 

الكهروتقنية الدولية لعام 2021.
ال��دويل، �صادق ووافق  ال�صعيد  وعلى 
التفاقيات  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
ب���ني ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم��������ارات وعدد 
�صملت  وال��ت��ي  ال�صديقة،  ال���دول  م��ن 
امل�����ص��ادق��ة ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة م��ع حكومة 
الأم��ري��ك��ي��ة ب�صاأن  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
القن�صلية،  واحل�����ص��ان��ات  الم��ت��ي��ازات 
جمهورية  ح���ك���وم���ة  م����ع  وات���ف���اق���ي���ة 
اجلوي  النقل  خ��دم��ات  ب�صاأن  ال��ع��راق 

بني اإقليميهما وفيما ورائهما.

تر�أ�س �جتماع جمل�س �لوزر�ء

حممد بن ر��صد: �أيامنا �لوطنية هي �أيام عز وفخر وهي �أيام تاأمل وتفكر يف تاريخنا وم�صتقبلنا وجتديد للطموح و�لعزمية يف دولة �لإمار�ت

حممد بن ر��صد يتلقى ر�صالة من رئي�س وزر�ء �لهند

 حممد بن ر��سد :  
• وقفة �إجالل ملن و�سل لذروة �لعطاء و�لت�سحية يف �سبيل �لوطن من �سهد�ء �لإمار�ت

لبناء م�ستقبل �أف�سل يف دولة �لإمار�ت بالنهار  �لليل  �ملو��سلني  و�لن�ساء  للرجال  تقدير  • وقفة 
• �أبارك لأخي رئي�س �لدولة و�أخي حممد بن ز�يد وجلميع حكام �لإمار�ت حفظهم �هلل هذه �لأيام وهذه �مل�سرية ول�سعبنا �لويف كل �ملحبة و�لتقدير و�خلري �لوفري
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�صلحة: ت�صحيات �ل�صهد�ء �صعلة ت�صيء لنا ولأبناء �لوطن �لطريق

•• ابوظبي-وام:

اإن يوم  امل�صلحة  القوات  اأرك��ان  الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س  قال معايل 
الثالثني من نوفمر من كل عام ميثل واحدا من اأجمد املنا�صبات الوطنية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، وهو يوم ال�صهيد الذي يتم فيه اإحياء ذكرى �صهداء الوطن الأبرار الذين 
قدموا اأرواحهم فداء لالإمارات، من اأجل جعل رايتها خفاقة عالية يف ميادين احلق والواجب 
وال�صرف. واأ�صاف يف كلمة له مبنا�صبة يوم ال�صهيد وجهها عر جملة درع الوطن: "�صتظل 
وتر�صخ  الطريق،  الوطن جميعا  ولأبناء  لنا  التي ت�صيء  ال�صعلة  الأب��رار  ال�صهداء  ت�صحيات 
لديهم قيم الولء والنتماء والوفاء والعمل ال�صادق من اأجل رفعة الإمارات واإعالء �صاأنها 
بني الأمم وال�صعوب، لقد �صطروا بدمائهم الطاهرة �صفحة م�صيئة يف ذاكرة وطننا اخلالدة، 
والإرادة  العزم  منها  ي�صتمدون  القادمة،  والأج��ي��ال  واأحفادنا  لأبنائنا  فخر  مبعث  و�صتظل 
والقوة ملواجهة اأي حتديات مهما كان م�صدرها، وا�صعني ن�صب اأعينهم اأن الدفاع عن الوطن 

ال�صهيد  ي��وم  اأن  واأو���ص��ح  �صرف".  ي�صاهيه  ل  و���ص��رف  واج��ب مقد�س  اأج��ل��ه  م��ن  والت�صحية 
الوطنية  ال��روح  ال��ويف، وتتعمق فيه  الر�صيدة و�صعبنا  امل�صاعر بني قيادتنا  تتوحد فيه  الذي 
هو جت�صيد وا�صح لبيتنا املتوحد والقوي واملتما�صك، الذي يعتر كلمة ال�صر وراء ما حققته 
باإرادة  امل�صتقبل، مت�صلحة يف ذلك  اإليه من طموحات يف  الإم��ارات من جناحات، وما تتطلع 
بطولتهم  و�صجل  الوطن  �صهداء  ت�صحيات  من  ت�صتمدها  تلني،  ل  �صادقة  وعزمية  قوية 
امل�صرفة التي �صتظل حا�صرة يف وجدان اأبناء الوطن على مر الأجيال. ولفت اإىل اأن ت�صحيات 
اأمتينا العربية والإ�صالمية، لأنها  �صهداء الوطن الأبرار �صت�صجل باأحرف من نور يف تاريخ 
جت�صد مبادئ الإمارات الوفية يف الت�صامن مع الأ�صقاء والزود عن الكرامة وال�صيادة العربية، 
والتي اأثبتت اأنها احل�صن املنيع الذي يت�صدى بكل ح�صم لكل الأطماع التي حتيق باملنطقة 
العربية والتحديات التي تواجهها، ولهذا فاإن الإمارات متثل قوة فاعلة يف تعزيز اأ�ص�س الأمن 
وال�صتقرار يف املنطقة والعامل. وذكر معاليه اأننا يف هذا اليوم اخلالد من تاريخ دولتنا احلبيبة 
ل نكرم فقط ت�صحيات وعطاء وبذل ال�صهداء الأبرار الذين وهبوا اأرواحهم فداء لالإمارات، 

واإمنا نبعث اأي�صاً بر�صالة تقدير اإىل اأ�صر ال�صهداء وذويهم الذين ج�صدوا يف مواقفهم معنى 
الوفاء والنتماء لهذا الوطن، ويف هذا اليوم اأي�صاً نقدر ت�صحيات اأبناء قواتنا امل�صلحة، التي 
متثل عنواناً للوطنية ال�صادقة التي تذود عن الوطن وحتمي مكت�صباته وتعلي راياته يف كل 
امليادين. واأكد اأن الوفاء لذكرى �صهداء وطننا الأبرار يف هذا اليوم ل يقت�صر فقط على اإبراز 
والفداء  والت�صحية  الوطنية  اأي�صاً ل�صتلهام روح  واإمنا  الوطن،  بطولتهم وتعريفها لأبناء 
التي ج�صدوها يف كل مواقع العمل الوطني، لأن هذه الروح هي اأف�صل حافز ملوا�صلة م�صرية 
النه�صة والبناء والتنمية، كي تظل اإماراتنا احلبيبة على الدوام اآمنة م�صتقرة رايتها عالية 
خفاقة يف كل امليادين ..واإننا يف هذا اليوم جندد العهد لقيادتنا الر�صيدة باأن القوات امل�صلحة 
�صتظل دوماً درع الوطن وح�صنه املنيع الذي يدافع عن تراب الوطن، وتت�صدى لكل من يفكر 
يف النيل من اأمنه وا�صتقراره. واختتم مبعاليه بالقول: "رحم اهلل �صهداءنا الأبرار واأ�صكنهم 
الر�صيدة، وجعل  قيادتنا  اجل��زاء، وحفظ  عنا خري  وذويهم  اأهلهم  وج��زى  الأعلى  الفردو�س 

اإماراتنا احلبيبة على الدوام قوية منيعة �صاخمة".

ّكن �مل�ست�سفيات و�لعياد�ت من مو�كبة �لحتياجات �ملتنامية لقطاع �لرعاية �ل�سحية يمُ

ميديكلينيك �صارع �ملطار  و ميديكلينيك �جلوهرة يطبقان نظام �ل�صجالت �لطبية �لإلكرتونية »تر�ك كري« 

•• دبي- الفجر 

ال�صركة  "اإنرت�صي�صتمز"،  اأعلنت 
ال���رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جم���ال تقدمي 
لتكنولوجيا  امل��ب��ت��ك��رة  اخل���دم���ات 
املعلومات واملتخ�ص�صة يف م�صاعدة 
�صعوبات  ح�����ل  ع���ل���ى  ال����ع����م����الء 
وقابلية  الأع��م��ال  وزي����ادة  تو�صعة 
و���ص��رع��ة ال��ت�����ص��غ��ي��ل ال��ب��ي��ن��ي، عن 
ملعلومات  امل��وح��د  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 
كري"  "تراك  ال�صحية  ال��رع��اي��ة 
م�صت�صفى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك   " يف 
و"  اأب���وظ���ب���ي  يف  املطار"  �����ص����ارع 
ميديكلينيك م�صت�صفى اجلوهرة" 
التطبيق  وم���ع  ال��ع��ني.  م��دي��ن��ة  يف 
" ميديكلينيك  الأخ��ري للنظام يف 
عدد  اأرتفع  اجلوهرة"،  م�صت�صفى 
ملجموعة  التابعة  الطبية  امل��راك��ز 
"ميديكلينيك" التي طبقت نظام 
الإم����ارات  دول���ة  يف  كري"  "تراك 
من�صاأة   18 اإىل  املتحدة  العربية 

من من�صاآت ميديكلينيك. 
م�صت�صفى  " ميديكلينيك  وتعتر 
من  اأب���وظ���ب���ي  يف  املطار"  ����ص���ارع 
من  امل��ع��ت��م��دة  الطبية  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

ا  اأي�صً القابلية  ه��ذه  مكنت  مثلما 
فيو  بارك  م�صت�صفى  ميديكلينيك 
يف دب���ي م���ن ت���ب���ادل ال��ب��ي��ان��ات مع 
و"ناب�س"  "ملفي"  "ناب�س". 
لتبادل  م��وح��دت��ان  من�صتان  هما 
على  تعمالن  ال�صحية  املعلومات 
الرعاية  م��وؤ���ص�����ص��ات  ك���اف���ة  رب����ط 
ال�����ص��ح��ي��ة ال���ع���ام���ة واخل���ا����ص���ة يف 
اأبوظبي ودبي على التوايل بهدف 
ت��وف��ري ق��اع��دة م��وح��دة ل�صجالت 
الرعاية  ج���ودة  وحت�صني  املر�صى 
النتائج  اأف�صل  وحتقيق  ال�صحية 

للمر�صى. 
اأوغ�صتني  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب��ه��ذه 
يف  املعلومات  ق�صم  رئي�س  اأمو�صو، 
ال�صرق  ميديكلينيك  جم��م��وع��ة 

الأو�صط: 
بتوفري  ميديكلينيك  يف  "نلتزم 
والرعاية  اجل����ودة  م��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
ال��ط��ب��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة ال��ق��ائ��م��ة على 
ومتكننا  ل���ل���م���ر����ص���ى.  الأدل������������ة 
الب���ت���ك���ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة م��ن حتقيق 
تتجاوز  ب���ك���ف���اءة  الأه�������داف  ه����ذه 
ويقربنا  م����ر�����ص����ان����ا.  ت����وق����ع����ات 
يف  كري"  "تراك  ن��ظ��ام  تطبيقنا 

�صحية  ك���م���ن�������ص���اأة  اجلوهرة" 
جمموعة  ت��ق��دمي  يف  متخ�ص�صة 
الرعاية  خ���دم���ات  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
موقعها  م���ن  امل��ت��م��ي��زة  ال�����ص��ح��ي��ة 
"�صيفيك  جم����م����ع  يف  امل����م����ي����ز 
ال��ع��ني. وق���د مت  �صنرت" مب��دي��ن��ة 
م�صت�صفى  “ميديكلينيك  جتهيز 
التي  اخل��دم��ات  بكافة  اجلوهرة" 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن 
على  الرتكيز  مع  املر�صى،  جميع 
باإعتماده  وال���ط���ف���ل  الأم  ���ص��ح��ة 
عمليات  جت�����ه�����ي�����زات  لأح������������دث 
كذلك  الأط��ف��ال.  ورعاية  التوليد 
م�صت�صفى  “ميديكلينيك  ت�صم 
ل���ل���ط���وارئ،  ق�������ص���م���اً  اجلوهرة" 
حتاليل،  وخم���ت���ر  و����ص���ي���دل���ي���ة، 
الإ�صعاعي  ل��ل��ت�����ص��وي��ر  ووح�������دة 
جم���ه���زة ب���ال���ك���ام���ل، وت��ع��م��ل على 

مدار ال�صاعة.
ال�صرق  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك  وت���ع���ت���ر 
املجموعات  اأك�����ر  م���ن  الأو�����ص����ط 
املزودة خلدمات الرعاية ال�صحية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وت�������ص���ري امل���ج���م���وع���ة ح���ال���ي���اً وفق 
لتطبيق  املعتمد  الزمني  اجل��دول 

والتي  الدولية،  امل�صرتكة  اللجنة 
الرعاية  م���ع���اي���ري  اأع����ل����ى  ت���وف���ر 
والثانوية  الأول�����ي�����ة  ال�����ص��ح��ي��ة 
ي����د فريق  ع���ل���ى  وال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة 
واملمار�صني  اخل����راء  اأف�����ص��ل  م��ن 
امل�صت�صفى  وي����وف����ر  ال���ط���ب���ي���ني. 
جمموعة من اخلدمات العالجية 
اخلارجية،  وال��ع��ي��ادات  ال��داخ��ل��ي��ة 
ق���������ص����م ط���������وارئ  ذل���������ك  مب�������ا يف 
�صاعة.   24 م�����دار  ع��ل��ى  امل��ت��وف��ر 
التو�صعة  م�����ص��روع  �صي�صاهم  ك��م��ا 
اجلديدة للم�صت�صفى يف م�صاعفة 
ح��ج��م امل�����ص��ت�����ص��ف��ى احل�����ايل، حيث 
مركزاً  ال��ت��و���ص��ع��ة  ه����ذه  ���ص��ت�����ص��م��ل 
ال�صرطان  مر�صى  لعالج  �صاماًل 
)العالج الإ�صعاعي والطب النووي 
بال�صراكة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي  وال���ع���الج 
�صوي�صرا  يف  ه���ري����ص���الن���دن  م����ع 
وميديكلينيك م�صت�صفى املدينة يف 
التو�صعة  هذه  �صت�صهد  كما  دب��ي(، 
حتديث وتطوير مرافق وخدمات 
الأمومة، ووحدات العناية املركزة 
ل��الأط��ف��ال، وط���ب الأط���ف���ال، اإىل 

جانب �صيدلية حديثة. 
م�صت�صفى  ميديكلينيك   " وت��رز 

جميع  يف  كري"  "تراك  ن����ظ����ام 
التابعة  وال���ع���ي���ادات  امل�صت�صفيات 
النظام  لي�صاهم  ال���دول���ة،  يف  ل��ه��ا 
وكلية  ���ص��ام��ل��ة  ن���ظ���رة  ت���وف���ري  يف 
الإلكرتونية  الطبية  لل�صجالت 
والإداري����ة  ال�صريرية  وامل��ع��ل��وم��ات 
وامل����ال����ي����ة ل��ل��م��ر���ص��ى ع���ل���ى م����دار 
ال�����ص��اع��ة. ك��م��ا ي�����ص��اه��م ال��ن��ظ��ام يف 
ل��ل��ط��واق��م الطبية  ال��دع��م  ت��وف��ري 
لدى ميديكلينيك ال�صرق الأو�صط 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا م���ن اإت���خ���اذ ال���ق���رارات 
املزيد  اإىل جانب توفري  ال�صائبة، 
املر�صى  ل���ت���زوي���د  ال���ف���ر����س  م����ن 
بخدمات رعاية �صحية ذات جودة 
اأقل  انتظار  وق��ت  وق�صاء  عالية، 
وجت��ن��ب اإج�����راء الخ��ت��ب��ارات غري 
ال�����ص��روري��ة مم���ا ي��ح�����ص��ن جتربة 

املري�س. 
كري"  "تراك  ق��اب��ل��ي��ة  و���ُص��ت��م��ك��ن 
ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل ال���ب���ي���ن���ي امل����ت����ط����ور " 
م�صت�صفى  م����ي����دي����ك����ل����ي����ن����ي����ك 
و"  اأب���وظ���ب���ي  يف  املطار"  �����ص����ارع 
ميديكلينيك م�صت�صفى اجلوهرة" 
يف م���دي���ن���ة ال�����ع�����ني، م�����ن ت���ب���ادل 
"ملفي"  م��ع  ال�صحية  املعلومات 

دليل  مبثابة  اجل��وه��رة  م�صت�صفى 
ع��ل��ى م����دى ت���ف���اين ف��ري��ق��ي عمل 
و"اإنرت�صي�صتمز"  "ميديكلينيك" 

لإجناز هذا امل�صروع الهام".
كري"  "تراك  ن�����ظ�����ام  ي�������ص���اه���م 
ال�صريرية  ق����درات����ه  خ�����الل  م����ن 
الإي������رادات  دورة  واإدارة  امل���وح���دة 
جميع  يف  امل�صت�صفيات  متكني  من 
اأهدافها  حتقيق  يف  العامل  اأن��ح��اء 
�صركة  وكانت  واملالية.  ال�صريرية 
ح�صدت  ق����د  "اإنرت�صي�صتمز" 
العاملية  اجل���وائ���ز  م���ن  جم��م��وع��ة 
اأف�صل  ج���ائ���زة  م��ث��ل  امل���رم���وق���ة، 
للعام  العمالء  اختيار  م��ن  �صركة 
الدرا�صات  موؤ�ص�صة  من   ،2019
"جارتر"،  ال��ع��امل��ي��ة  والأب����ح����اث 
على  الأف�����ص��ل  "ال�صركة  وج��ائ��زة 
 ،"2020 ل��ل��ع��ام  فئتها  م�����ص��ت��وى 
الرائدة  املوؤ�ص�صة  "كال�س"،  م��ن 
املعلومات  تكنولوجيا  حتليل  يف 

لقطاع الرعاية ال�صحية.

�صارع  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك 
م�صت�صفى  وميديكلينيك  امل��ط��ار 
اأهدافنا  حت��ق��ي��ق  م���ن  اجل����وه����رة 
امتداد  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي  ب��ال��ت��ح��ول 

�صبكة ميديكلينيك".
رعد،  اأب���ي  علي  ق��ال  وم��ن جانبه، 
يف  "اإنرت�صي�صتمز"  �صركة  م��دي��ر 
ال�صرق الأو�صط والهند: "حتر�س 
التوا�صل  ع���ل���ى  اإن��رت���ص��ي�����ص��ت��م��ز 
�صركائها يف  م��ع  ال��وث��ي��ق  وال��ع��م��ل 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
وخ��ارج��ه��ا ب�����ص��ورة م��ت��واف��ق��ة مع 
الرقمي  التحول  عمليات  اأه���داف 
اخلا�صة بهم، وامل�صاهمة يف تاأمني 
اأف�صل خدمات الرعاية ال�صحية. 
وق��د عملنا جاهدين خ��الل فرتة 
اإنت�صار جائحة "كوفيد19-" على 
تلبية احتياجات عمالئنا يف الوقت 
املنا�صب. ويعد تطبيق نظام "تراك 
م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف  كري" 
وميديكلينيك  امل�����ط�����ار  ������ص�����ارع 

������ص�����رك�����ة  ت���������ك���������رمي  مت  ك��������م��������ا 
مار�س  �صهر  يف  "اإنرت�صي�صتمز" 
العمالء  خ���ي���ار  ب��ل��ق��ب   2020
البيانات  ق���واع���د  اإدارة  لأن��ظ��م��ة 
من�صة  ق���ب���ل  م�����ن  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
اإن�������ص���اي���ت�������س، وهي  ج����ارت����ر ب����ري 
�صركة  لأف�صل  منحها  يتم  ���ص��ارة 
ق��ب��ل �صبكة  م���ن  اخ���ت���ي���اره���ا  ي��ت��م 
ال���ع���الم���ة  و حت����م����ل  ال�����ع�����م�����الء، 
ملوؤ�ص�صة  واخل���دم���ي���ة  ال���ت���ج���اري���ة 
التابعة  ال�صركات  "جارتر" و-اأو 
ترخي�س  مبوجب  وُت�صتخدم  لها، 
م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ة، م��ع ���ص��م��ان حفظ 
وحماية كافة احلقوق ذات ال�صلة، 
الآراء  ال���ع���م���الء  خ���ي���ار  وي��ع��ك�����س 
ال�صخ�صية  والبيانات  والتقييمات 
املطبقة  النهائيني  للم�صتخدمني 
وه���ي ل  م��ع��ت��م��دة،  وف���ق منهجية 
راأي  الأ�صكال  �صكل من  ب��اأي  متثل 
اأو  "جارتر"،  موؤ�ص�صة  موافقة  اأو 

ال�صركات التابعة لها. 

وميديكلينيك  �ملطار  �صارع  م�صت�صفى  ميديكلينيك  يف  كري«  »تر�ك  نظام  تطبيقنا  يقربنا  �أمو�صو:  • �أوغ�صتني 
م�صت�صفى �جلوهرة من حتقيق �أهد�فنا بالتحول �لرقمي 

�لهام �مل�صروع  هذ�  لإجناز  �إنرت�صي�صتمز  و  ميديكلينيك  عمل  فريقي  تفاين  مدى  على  دليل  �لنظام  تطبيق  رعد:  �أبي  • علي 

زكي ن�سيبة يوؤكد مبنا�سبة يوم �ل�سهيد :

ت�صحيات �ل�صهد�ء درو�س وعرب ُتلهم �لأجيال �حلالية و�مل�صتقبلية

بلدية مدينة �أبوظبي حتتفي بيوم �ل�سهيد

�صيف بدر �لقبي�صي: �صهد�وؤنا قدمو� مثاًل م�صرفًا على �لت�صحيات �لكبرية ونعتز بب�صالة وقدر�ت قو�تنا �مل�صلحة 

كلنا �لإمار�ت: �ل�صهد�ء هم �لقدوة و�ملثل �لأعلى يف �لت�صحية و�لعطاء 

•• ابوظبي -الفجر: 

اأن��ور ن�صيبة، وزير  اأك��د معايل زكي 
ال�صهيد  ب�����ي��وم  الح��ت��ف��ال  اإن  دول���ة 
منا  ووف���اًء وع��رف��ان��اً  ي��اأت��ي تخليداً 
ل��ت�����ص��ح��ي��ات ال�������ص���ه���داء الأب����ط����ال 
"ُحماة الوطن"، يف ميادين ال�صرف 
،  ال��ذي��ن مل ي���رتددوا اأب���داً يف بذل 
دم��اءه��م ال��ط��اه��رة ف���داًء لوطنهم، 
لقيادته  وولًء  ع����ن����ه،  ودف������اع������اً 
ال��ر���ص��ي��دة، ك��ي ت��ظ��ّل راي����ة الوطن 
ال�صالم  ي�صود  ولكي  خفاقة.  عالية 
واملنطقة  الوطن  رب��وع  يف  والرخاء 

الأمامية  اخل��ط��وط  اأب��ط��ال  فيها، 
الأول،  ال��دف��اع  خ��ط  �صّكلوا  ال��ذي��ن 

اأثبتوا يف �صاحات ال�صرف جدارتهم 
وعزميتهم وقدرتهم على الت�صدي 
ل��ك��اف��ة امل��ط��ام��ع ال��ت��ي حت����اول اأن 
ت��ن��ال م��ن اأم���ن ال��وط��ن، و�صالمة 
م�صرفاً  مثاًل  واأع��ط��وا  املواطنني، 

ل يقت�صر على اأر�س املعركة، واإمنا 
اأي�صاً.   ال��ع��م��ل  م��ي��ادي��ن  ج��م��ي��ع  يف 
وا����ص���اف م��ع��ايل زك���ي ان���ور ن�صيبة 
الوطنية  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ه���ذه  يف  ق��ائ��اًل 
الم��������ارات  دول�������ة  " ان  اخل�����ال�����دة 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�صاحب  اهلل"،   "حفظه  ال���دول���ة 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
"رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  و����ص���اح���ب  اهلل"، 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 

والعامل.
املنا�صبة  ب����ه����ذه  ك���ل���م���ة  يف  وذك�������ر 
�صّطر  "لقد  ق�����ائ�����اًل  ال���وط���ن���ي���ة 
�صهداوؤنا الأبرار درو�صاً رائعة لكافة 
الأج���ي���ال ال��ق��ادم��ة، ي��ت��ع��ّل��م��ون من 
ال�صادقة  النبيلة  امل��ع��اين  خاللها 
على اأن حّب الوطن والولء له، كان 
و�صيبقى خالداً وُمتجّذراً يف نفو�س 

كل من عا�س على اأر�صها."
اليوم  ه����ذا  "يف  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ص����اف 
املُبارك، لبد لنا من الوقوف دقيقة 
ال�صهداء  اأرواح  على  ح���داداً  �صمت 
واملقيمني  ال���دول���ة  م��واط��ن��ي  م���ن 

الوطن  حلماية  باأرواحهم  و�صّحوا 
"كوفيد- ف��ريو���س  �صد  واملجتمع 

19".  وق���ال ان��ه على ال��رغ��م من 
كافة  التي طالت  اأن هذه اجلائحة 
كارثة  �صّكلت  باأ�صره،  العامل  اأرج��اء 
متّييز،  دون  املجتمعات  جميع  على 
ال����دول����ة  م���وط���ن���ي  ولء  اأن  غ����ري 
واملقيمني على اأر�صها جتاه القيادة 
حتويلها  م����ن  مت���ّك���ن  ال���ر����ص���ي���دة، 
الأجيال  ُت��ل��ه��م  وع���ر  درو������س  اإىل 
معاين  اأ�صمى  واملُ�صتقبلية  احلالية 
العمل  واأن  وال�������ولء،  ال��ت�����ص��ح��ي��ة 
املُخل�س والتفاين يف �صبيل الوطن 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة، واإخوانهم اأ�صحاب 
ال�صمو اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام 
لدماء  وفيه  تظل  �صوف  الإم����ارات 
ال�صهداء وذويهم ولت�صحياتهم من 
فداء الوطن باأرواحهم وبطولتهم 
���ص��وف ت��ظ��ل خ��ال��دة اب���د ال��ده��ر يف 
�صجالت الت�صحية بحروف من نور 
لت�صئ معامل الطريق امام الأجيال 
واإعطائهم  وامل�صتقبلية  احل��ال��ي��ة 
الدرو�س والعر يف كيفية الذود عن 
والعمل  وحمايته  ال��وط��ن  حيا�س 

على تقدمه واإزدهاره . 

•• اأبوظبي-الفجر:

القبي�صي  ب���در  ���ص��ي��ف  ���ص��ع��ادة  اأك����د 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
فخراً  ن�صمو  ال�صهيد  ي��وم  يف  اأن��ن��ا 
�صهداوؤنا،  ق���دم���ه  مب���ا  واع�����ت�����زازاً 
وترت�صخ يف قلوبنا اآيات الطماأنينة 
قيادتنا  ح��ك��م��ة  ب��ف�����ص��ل  وال�����ص��الم 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ب�����ص��اح��ب  مم��ث��ل��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو 
ال مكتوم  را�صد  بن  ال�صيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي و�صاحب ال�صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�صحاب  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 

•• ابوظبي-الفجر:

اأك������دت ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا الإم��������ارات اأن 
�صهداء الوطن الأبرار الذين ر�صموا 
ل����وح����ات �صرف  ال���زك���ي���ة  ب���دم���ائ���ه���م 
ومعاين  وال����ع����زمي����ة  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
املراتب، هم  اأ�صمى  الت�صحية ونالوا 
اأ�صمائهم  اأن خلدوا  اأكرم الب�صر بعد 
���ص��ج��ل الفخر  ن���ور يف  ب���اأح���رف م���ن 
القدوة  ي��ب��ق��ون  و����ص���وف  وال���ع���ط���اء، 

والفداء  الت�صحية  يف  الأعلى  واملثل 
وحب الوطن.

وق�����ال ال���دك���ت���ور ���ص��ع��ي��د اأح���م���د بن 
ال���ع���ام���ري، ع�����ص��و جمل�س  ه���ومي���ل 
رئي�س  الإم����ارات،  كلنا  جمعية  اإدارة 
جلنة املجال�س يف اجلمعية، مبنا�صبة 
املجيد   اليوم  هذا  )يف  ال�صهيد:  يوم 
اأبناء  وب��ط��ولت  ت�صحيات  ن�صتذكر 
بدمائهم  رووا  ال���ذي���ن  الإم���������ارات 
الطاهرة تراب الوطن وجادوا باأغلى 

نرا�صا  دائما  يبقون  �صوف  املراتب، 
ل�صموخ  وعنوانا  الأجيال  به  تهتدي 
خلدوا  اأن  ب���ع���د  وع����زت����ه،  ال����وط����ن 
اأ���ص��م��اءه��م ب��اأح��رف م��ن ن���ور ونالوا 

خريي الدنيا والآخرة.
 كما اأكد اأن يوم ال�صهيد هو منا�صبة 
نوؤكد من خاللها عن مدى  وطنية 
وال�صعب  ال���ق���ي���ادة  ب����ني  ال���ت���الح���م 
اأب�����ن�����اء الإم�����������ارات حول  وال����ت����ف����اف 
قدما  للم�صي  ال��ر���ص��ي��دة،  قيادتهم 

ورفعته(.  جم��ده  لأج��ل  ميلكون  م��ا 
واملثل  القدوة  ال�صهداء هم  اأن  واأك��د 
ال���ع���ط���اء والإي����ث����ار بعد  الأع����ل����ى يف 
الوطن  ليبقى  اأرواح���ه���م  ب��ذل��وا  اأن 
����ص���اخم���اً واآم����ن����ا م�����ص��ت��ق��را، وواح����ة 
للتعاي�س  ل��الأم��ن والأم����ان وع��ن��وان��ا 

والت�صامح وال�صالم.
الأبرار  ال��وط��ن  �صهداء  اأن  واأ���ص��اف 
الزكية  ب��دم��ائ��ه��م  ر����ص���م���وا  ال���ذي���ن 
اأ�صمى  ون��ال��وا  البطولة  م��ن  ل��وح��ات 

ال���ب���ن���اء وحتقيق  م����ن  امل����زي����د  ن���ح���و 
يف  الإم���ارات  دول��ة  لتبقى  املكت�صبات 
مكان الريادة ت�صاهم يف بناء احل�صارة 
الإن�صانية ومتد يد العون وامل�صاعدة 
على  وت�صعى  ال��ع��امل  ���ص��ع��وب  ل��ك��اف��ة 
ال�صالم  الأم��ن ون�صر  ال��دوام لب�صط 
والوقوف  الدولية،  ال�صرعية  ودع��م 
الظلم  اإىل ج��ان��ب احل���ق وم��واج��ه��ة 
والإرهاب والق�صاء على كل ما مي�س 

اأمن الوطن وا�صتقراره.

اآم��ن��ت دولة  "لقد  ال��ع��ام��ري:  وق���ال 
الإمارات دائما مببادئ ح�صن اجلوار 
وم����د ي���د ال���ع���ون ل��ل�����ص��ق��ي��ق واجل����ار 
وك����اف����ة ال�������ص���ع���وب امل�����ص��ت�����ص��ع��ف��ة يف 
العامل، وكانت دائما �صباقة اإىل ن�صر 
قيم الت�صامح والتعاي�س ال�صلمي بني 
جميع ال�صعوب، وقد وقفت بحزم يف 
دائما  وعملت  والعدوان  الظلم  وجه 
وتعزيز  والكراهية  العنف  نبذ  على 

الأمن الدويل.

القوات  رج����ال  بف�صل  ط��ام��ع  ك��ل 
يقفون  ال��ذي��ن  البوا�صل،  امل�صلحة 
�صفاً واحداً كالبنيان املر�صو�س يف 
با�صتقرار  بالعبث  الطامعني  وجه 
�صعب  واأم�������ن  و����ص���الم���ة  وط���ن���ن���ا، 

الإمارات.
امل�صلحة  القوات  اإن  �صعادته:  وقال 
قيادتنا  ظ�����ل  وحت������ت  ال���ب���ا����ص���ل���ة 
و�صتبقى  ت��زال  وما  كانت  احلكيمة 
الوطنية  امل�������ص���وؤول���ي���ة  ق����در  ع��ل��ى 
والإن�����ص��ان��ي��ة ت��ق��وم مب��ه��ام��ه��ا بكل 
تقت�صر  وك��ف��اءة، حيث مل  ج���دارة 
م��ه��ام ه����ذا اجل��ي�����س ال��ع��زي��ز على 
خ���و����س امل���واج���ه���ات ال�����ص��ج��اع��ة يف 
ال��ع��دي��د م��ن ���ص��اح��ات ال�����ص��رف، بل 
كان عن�صر اأمن وا�صتقرار، و �صاهم 
يف اإر����ص���اء ال�����ص��الم يف ال��ع��دي��د من 

 ، الإم�����ارات  ح��ك��ام  ال�صيوخ  ال�صمو 
ي�صكلون  ال��ذي��ن  الإم����ارات  و�صعب 
ج��م��ي��ع��اً ح�����ص��ن��اً م��ن��ي��ع��اً ���ص��د كافة 

الأطماع والتحديات.
اآيات العرفان  اأ�صمى  ورفع �صعادته 
���ص��ه��داء الإم�����ارات  وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
باأرواحهم  ج����ادوا  ال��ذي��ن  الأب�����رار 
ودمائهم الطاهرة يف �صبيل ن�صرة 
النبيلة،  ال��ق��ي��م  واإع�������الء  احل�����ق، 
الإمارات  دول��ة  ودف��اع��اً عن كرامة 
�صعبها،  وحماية  املتحدة،  العربية 
رايتها ورمز عزتها خفاقة  و�صون 

عزيزة �صاخمة .
ل�صعادته  ت�����ص��ري��ح  يف  ذل����ك  ج����اء 
مب��ن��ا���ص��ب��ة م�����ص��ارك��ة ال��ب��ل��دي��ة يف 
ال�صهيد،  ب��ي��وم  ال��دول��ة  اح��ت��ف��الت 
الأبطال  الإم��ارات  اأبناء  اأن  موؤكداً 

والبذل  الكبرية،  الت�صحيات  على 
والعطاء عندما لبوا واجب الوطن 
وكانوا �صيف حق �صد كل من ت�صول 
ب��اأم��ن الإم����ارات  ال��ع��ب��ث  ل��ه نف�صه 
وكرامة الأمة العربية، وا�صتطاعوا 
و�صجاعتهم  ب�����ص��ال��ت��ه��م  ب��ف�����ص��ل 
احلكيمة  قيادتهم  بنهج  واإميانهم 
الفداء  م��ن  م��الح��م  ي�����ص��ط��روا  اأن 
والبطولت التي �صتبقى خالدة يف 
الإماراتي،  وال�صعب  الوطن  ذاكرة 
بطولت م�صجلة مبداد من �صرف 
وعزة و�صموخ ، وما الحتفال بيوم 
واإجالل  �صرف  وقفة  اإل  ال�صهيد 
اأم���ام ه��ذه ال��ع��ط��اءات التي قدمها 

�صهداوؤنا الأبرار .
الغايل  الوطن  اأن  واأ�صاف �صعادته 
الإمارات �صيبقى ح�صناً منيعاً على 

ال���ع���امل، وه����ذا يعطي  امل��ن��اط��ق يف 
الإم���������ارات  اأن  وا����ص���ح���ة  دللت 
تاأ�ص�صت على نهج ال�صالم وال�صعي 
يف  لي�س  ال�صتقرار  لإر�صاء  الدائم 
جميع  ويف  ب��ل  فح�صب  الإم������ارات 
قيادتنا  لإمي�������ان  ال����ع����امل  اأن����ح����اء 
ال�صالم  حتقيق  يف  العاملي  بدورها 

واخلري لكافة �صعوب الأر�س .
اأ�صدق  ب��ت��ق��دمي  ���ص��ع��ادت��ه  واخ��ت��ت��م 
اأ�صر  معاين الح��رتام والوفاء اإىل 
قدموا  الذين  واأهاليهم  ال�صهداء 
اأرواح اأبنائهم من اأجل عزة الوطن 
فخره  ع����ن  م����ع����راً   .. وك���رام���ت���ه 
البا�صلة  امل�صلحة  بقواتنا  واعتزازه 
القادرة على �صون �صالمنا واأمننا 
وح�����م�����اي�����ة م���ك���ت�������ص���ب���ات ال����وط����ن 

واإجنازاته.

عمر �صلطان �لعلماء: ت�صحيات �صهد�ئنا 
م�صدر فخر و�عتز�ز و�إلهام ل�صبابنا

•• ابوظبي-الفجر:

ق���ال م��ع��ايل ع��م��ر ���ص��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزي����ر ال���دول���ة ل��ل��ذك��اء ال�صطناعي 
التي  امل�صرفة  الق�ص�س  اإن  بعد،  العمل عن  الرقمي وتطبيقات  والقت�صاد 
ت�صكل م�صدر فخر  ال��وط��ن،  ك��رام��ة  ع��ن  دف��اع��اً  الإم����ارات  �صهداء  �صطرها 
يف  حياً  ومثاًل  والعطاء،  ال�صجاعة  لقيم  وعنواناً  ل�صبابنا،  واإلهام  واعتزاز 

الوطن  خدمة  يف  للت�صحية  ذاكرتنا 
والدفاع عن مكت�صباته.

واأ�����ص����اف ع��م��ر ���ص��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء يف 
ال�صهيد:  ي����وم  مب��ن��ا���ص��ب��ة  ت�����ص��ري��ح 
"علمتنا قيادتنا اأن ن�صتذكر ونفتخر 
ال����ذي �صحوا  اأب��ط��ال��ن��ا  ب��ت�����ص��ح��ي��ات 
م�صتقبلنا  ع���ن  دف����اع����اً  ب����اأرواح����ه����م 
"يوم  ويف  لإجن�����ازات�����ن�����ا،  وح����م����اي����ة 
اآي�����ات  ب���اأ����ص���م���ى  ن���ت���وج���ه  ال�صهيد" 
الإم���ارات،  �صهداء  لعائالت  التقدير 
�صتبقى  ت�صحياتهم  اأن  لهم  ون��وؤك��د 
الإم�������ارات  اأب����ن����اء  ����ص���اه���دا ع��ل��ى دور 
والت�صحيات  واحل�صاري  التاريخي 
الغالية التي قدموها لرفعة الوطن".

خليفة م�صبح �لطنيجي: يوم �ل�صهيد 
�صورة حية يف �لقلوب ويف �صجل �لتاريخ

•• ال�شارقة-الفجر:

اأكد �صعادة خليفة م�صبح الطنيجي رئي�س دائرة �صوؤون البلديات والزراعة 
والروة احليوانية يف ال�صارقة، اأن اأبناء الإمارات �صطروا بدمائهم الطاهرة 
فداًء وواجباً حلماية الإم��ارات، فنالوا نعمة ال�صهادة يف �صبيل اهلل وجنان 
اخللد،واأن "يوم ال�صهيد" هو منا�صبة تاريخية جلميع اأبناء دولة الإمارات 

قدمه  مبا  والإع��ت��زاز  للفخر  وم�صدٌر 
�صهداء الوطن البوا�صل من ت�صحيات 
الع�صكرية  امل���ي���ادي���ن  يف  وع����ط����اءات 

واملدنّية والإن�صانية . 
�صيدي  ق���رار  اأن  الطنيجي  واأ���ص��اف 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ال����دول����ة  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان،  اآل  زاي�������د 
 30 ي��وم  ي��ك��ون  ب���اأن  اهلل"،  "حفظه 
لل�صهيد  ي��وم��اً  ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمر 
الذين  لأبطالنا  ووف���اًء  تخليداً  ج��اء 
ق��دم��وا اأرواح���ه���م دف��اع��اً ع��ن الوطن 
وعزته وكرامته لتظل ذكراهم خالدة 

وم�صجلة بتاريخ البالد. 
واأو�صح الطنيجي: اأن هذا اليوم ياأتي 

تعبرياً عن رعاية الدولة لذوي ال�صهداء،و اأن نقف �صفاً واحداً قيادة و�صعباً 
مع اأ�صر ال�صهداء الذين قدموا اأرواح فلذات قلوبهم فداًء للوطن ونفتخر 
اأبناء  كل  �صدور  على  �صرف  اأو�صمة  نق�صت  التي  اأبنائهم  بت�صحيات  معهم 
الوطن، حيث اأن الت�صحيات التي قاموا بها هي مبعث فخر وعز لالأجيال 
احلا�صرة والقادمة حيث قدم هوؤلء ال�صهداء مثاًل �صاطعاً للوفاء والولء 
للوطن واحلفاظ على كرامته وم�صاحله واأمنه و�صيظلون مثاًل ودر�صاً يف 

معاين الوفاء والتفاين و�صجاعة الإلتزام والتحلي بالقيم ال�صامية. 
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عربي ودويل

اأعلن رئي�س الوزراء العراقي، م�صطفى الكاظمي، ت�صكيل جلنة حكومية 
خا�صة باأعمال العنف، التي �صهدتها حمافظة ذي قار جنوبي البالد بني 
متظاهرين واأن�صار التيار ال�صدري. وقال الكاظمي يف بيان، اإن اللجنة 
احلكومية عالية امل�صتوى �صتكون مبثابة “فريق اأزمة طوارئ”، حيث مت 
ال�صلميني  املتظاهرين  واأمنية حلماية  اإدارية ومالية  منحها �صالحيات 
وموؤ�ص�صات الدولة واملمتلكات اخلا�صة. و�صدد على وجوب فر�س القانون، 
بطريقة توؤّمن وحتمي املتظاهرين ال�صلميني، وتقطع الطريق اأمام كل 
ما من �صاأنه زرع الفتنة، وجعل املتظاهرين يف مواجهة مع اأجهزة الأمن. 
معار�صني  متظاهرين  ب��ني  �صدامات  يف  الأق���ل  على  اأ�صخا�س   7 وقتل 
ال�صدري  ال��ت��ي��ار  ل��زع��ي��م  م��وؤي��دي��ن  م��ن  واآخ���ري���ن  ال��ع��راق��ي��ة  للحكومة 
البالد. فيما فر�صت مدن  النا�صرية يف جنوب  ال�صدر مبدينة  مقتدى 
اأخرى تدابري اأمنية جديدة. ووقعت ال�صدامات يف وقت �صابق اجلمعة، 
بداأت  التي  للحكومة،  املناه�صة  ال�صبابية  الحتجاج  حركة  اأن�صار  بني 
للنزول  موؤيديه  دعا  ال��ذي  ال�صدر  مقتدى  واأن�صار   ،2019 اأكتوبر  يف 
لل�صارع مع اقرتاب موعد النتخابات الت�صريعية املقررة يف يونيو املقبل. 
ويف مدينة النا�صرية يف جنوب العراق، اتهم ن�صطاء مناه�صون للحكومة 
واإح��راق خيامهم يف مكان جتمعهم  النار عليهم  باإطالق  ال�صدر  اأن�صار 
الرئي�صي ب�صاحة احلبوبي. وا�صتمرت ال�صتباكات طوال الليل، حيث اأفاد 
م�صعفون عن مقتل 7 ا�صخا�س حتى �صباح ال�صبت، 5 منهم جراء جروح 

بطلقات نارية، وما ل يقل عن 90 جريحا.

ن�صر  �صيتم  اأن��ه  باتيل  بريتي  الريطانية  الداخلية  وزي���رة  اأعلنت 
دوريات اإ�صافية وو�صائل تقنية جديدة على طول ال�صواطئ الفرن�صية 
يف اإطار اتفاق جديد بني باري�س ولندن يهدف اإىل و�صع حد للهجرة 
ال�صرية عر بحر املان�س. واأو�صحت الوزيرة الريطانية لقناة “بي 
بي �صي” اأن التفاق ين�س على م�صاعفة الدوريات الفرن�صية اعتبارا 
من الأول من كانون الأول/دي�صمر على اأن ت�صاندها طائرات م�صرية 
ورادارات لر�صد الذين يحاولون العبور. وعرت باتيل عن ارتياحها 
لالتفاق مو�صحة اأنه �صي�صمح للبلدين “بتقا�صم مهمة جعل عمليات 
متزايد  ع��دد  ح��اول  الأخ���رية  الأ�صهر  ويف  م�صتحيلة«.  البحر  عبور 
اخلطري  الطريق  ه��ذا  عر  بريطانيا  اإىل  الو�صول  املهاجرين  من 
منذ  و�صبعة   2019 يف  اأ�صخا�س  اأرب��ع��ة  م�صرع  و�ُصجل  وامل��زدح��م. 
بداية العام اجلاري. و�صكل امللف م�صدر توتر بني البلدين اإذ اتهمت 

بريطانيا فرن�صا بعدم التحرك ب�صكل كاف ملنع عبور املهاجرين.
ويف اأيلول/�صبتمر املا�صي قالت ال�صلطات الفرن�صية اإنها اعرت�صت 
اململكة  اإىل  ال��و���ص��ول  ي��ح��اول��ون  ك��ان��وا  �صخ�س   1300 م��ن  اأك���ر 
املتحدة، وحاول عدد قليل منهم ال�صباحة عر القناة مل�صافة ثالثني 
اآب/ و31  الثاين/يناير  كانون  من  الأول  وبني  تقريبا.  كيلومرتا 
م�صتخدمني  بالرحلة  القيام  مهاجر   6200 نحو  حاول  اأغ�صط�س 

قوارب مطاطية وجماديف وزوارق وحتى �صرتات جناة فح�صب.

 
الهيئة  ب��اأن  اأملانيا  جنوبي  بافاريا  لولية  املحلي  الداخلية  وزي��ر  �صرح 
تعلن  مل  باأملانيا(  الداخلية  )ال�صتخبارات  الد�صتور  حلماية  الحتادية 
ب�صكل  للمراقبة  مو�صعا  ب�صفتها  ال�صندوق”  خ��ارج  “التفكري  حركة 
ال�صحفي  التحرير  ل�صبكة  ه��رم��ان  ي��واخ��ي��م  وق���ال  الآن.  حتى  ر�صمي 
باأملانيا يف عددها ال�صادر، اأم�س الأول اإن احلركة التي تنظم منذ �صهور 
احتجاجات �صد �صيا�صة الدولة للحد من تف�صي فريو�س كورونا امل�صتجد، 
تعد جماعة متباينة للغاية يجب مراقبتها، وا�صتدرك قائاًل “ولكن حتى 
الآن مل يتم فتح تكليف قانوين ر�صمي باملراقبة من جانب هيئة حماية 
ال�صلطات  تعتزم  الأمل��اين،  ال�صحفي  التحرير  �صبكة  وبح�صب  الد�صتور«. 
اأن هذا هو ما  الوقت احل��ايل، مو�صحًة  القيام بذلك يف  الأمنية جتنب 
روؤ�صاء  الد�صتور مع  الهيئة الحتادية حلماية  نقا�س رئي�س  اإليه  تو�صل 
عن  ال�صبكة  ونقلت  الأمل��ان��ي��ة.  ب��ال��ولي��ات  للهيئة  ال�16  املحلية  املكاتب 
الآن ما  م��ت��واف��راً حتى  لي�س  ال��وق��ت احل��ايل  “يف  اأمنية  ب��دوائ��ر  م�صدر 
اأنه  اإىل  ال�صبكة  واأ���ص��ارت  مراقبة«.  كمو�صع  )احل��رك��ة(  لت�صنيف  يكفي 
خارج  “التفكري  حركة  اأع�صاء  �صلوك  يت�صابه  الحت���ادي  امل�صتوى  على 
لفتة  الأمل��اين،  الرايخ  “مواطني  حركة  اأع�صاء  �صلوك  مع  ال�صندوق” 
اإىل اأن احلركة برمتها لي�صت متطرفة، ولكن لي�س م�صتبعداً اأن ميينني 

متطرفني ميار�صون تاأثرياً معينا يف فرادى الوليات الحتادية باأملانيا.

عوا�شم

بغد�د

لندن

برلني

نك�صة جديدة لرت�مب
 �أمام حمكمة يف بن�صلفانيا 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

رف�صت املحكمة العليا يف ولية بن�صلفانيا �صكوى جديدة تقّدمت بها حملة دونالد 
املحكمة  لُتبّدد  الرئا�صية،  النتخابات  خ��الل  خمالفات  بح�صول  ن��ّددت  ترامب 
بالتايل احتمال حدوث تغيري يف النتائج. وال�صكوى التي تقّدم بها اجلمهورّيون 
بكامله  الت�صويت  باإلغاء  واإّم��ا  الريد،  الت�صويت عر  باإبطال  اإّم��ا  ُتطالب  كانت 
املنتخب  الرئي�س  وف��از  الفائز.  اختيار  ق��رار  الولية  مل�صّرعي  ُي��رَتك  اأن  اأج��ل  من 
هذين  املحكمة  ورف�صت  �صوت.  األ��ف   81 بفارق  بن�صلفانيا  ولي��ة  يف  بايدن  جو 
الطلبني، وو�صفت الطلب الثاين باأّنه “مفاجئ” معترًة اأّنه يهدف اإىل “حرمان 
6،9 ماليني �صخ�س من الذين �صّوتوا يف ولية بن�صلفانيا، ِمن اأ�صواتهم” التي 
اأدلوا بها. كما اأّن ال�صكوى املقّدمة تطعن بقانون اأُِقّر عام 2019 ويتعّلق باإدخال 
الت�صويت عر الريد يف ولية بن�صلفانيا، اإذ ان ال�صكوى اعترت اأّن القانون غري 
القانون جاء متاأّخًرا، بعد  اإنَّ الطعن يف هذا  الق�صاة يف حكمهم  د�صتوري. وقال 
مرور اأكر من عام على تبّنيه، ويف الوقت الذي “اأ�صبحت فيه نتيجة النتخابات 
 24 يف  بايدن  ف��وز  على  �صادقت  بن�صلفانيا  ولي��ة  كانت  يبدو«.  ما  على  وا�صحة 
الطعن يف  اإىل  ا  اأي�صً �صعت  ال�صكوى اجلديدة  لكّن هذه  الثاتي/نوفمر،  ت�صرين 
به  تقّدم  طعنا  اأمريكية  فدرالية  ا�صتئناف  حمكمة  رّدت  واجلمعة،  ال��ق��رار.  ه��ذا 
الرئي�س املنتهية وليته دونالد ترامب اعتر فيه اأن العملية النتخابية كانت غري 

نزيهة، راف�صة جتميد قرار ق�صائي �صادق على فوز بايدن يف ولية بن�صلفانيا.

كيف تفاقم �ل�صر�ع يف �إقليم تيغر�ي �لإثيوبي؟ 

متظاهرون يطالبون بتنحي �لرئي�س يف غو�تيمال 

�أملانيا تر�جع قيود كورونا يف �أو�ئل يناير �لربهان: ما �لذي ��صتفاده �ل�صود�ن من �خل�صومة مع �إ�صر�ئيل؟
•• برلني-رويرتز

قال رئي�س وزراء ولية نورد راين ف�صتفاليا اأم�س الأول اإن اأملانيا �صتقرر يف اأوائل يناير كانون الثاين قيود 
فريو�س كورونا التي ميكن رفعها، وحث النا�س على الهتمام بالنظافة ال�صخ�صية واللتزام بقواعد التباعد 
الجتماعي لالإ�صهام يف تقليل اأعداد الإ�صابات. وقال اأرمن ل�صيت رئي�س وزراء اأكر ولية اأملانية �صكانا يف 
مقابلة مع اإذاعة )دويت�صالند فونك( “�صيتعني علينا يف بداية يناير النظر فيما ميكن )فتحه( جمددا، وما 
يجب اأن يظل مغلقا«. واتفقت امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل مع زعماء الوليات الحتادية ال�صت ع�صرة 
على متديد وت�صديد الإجراءات ملواجهة فريو�س كورونا حتى 20 دي�صمر كانون الأول على الأقل، ومن 
املرجح اأن يجري متديدها اإىل يناير كانون الثاين. وقال وزير القت�صاد بيرت اأولتماير اأم�س  الأول ال�صبت 
اإن الإجراءات ميكن اأن ت�صتمر حتى اأوائل الربيع املقبل اإذا مل جتر ال�صيطرة على معدلت الإ�صابات. واأ�صاف 
ل�صيت اأنه �صيجري تخفيف القيود يف اأ�صرع وقت ممكن اإذا �صمحت بذلك معدلت الإ�صابة. واأظهرت بيانات 
معهد روبرت كوخ لالأمرا�س املعدية اأم�س الأحد اأن البالد �صجلت 14611 اإ�صابة جديدة موؤكدة بفريو�س 

كورونا، وهو معدل اأقل بنحو األف حالة مقارنة بالأ�صبوع ال�صابق.
 

•• مايدوغوري-اأ ف ب

 43 ذبح مقاتلو جماعة بوكو ح��رام 
يعملون يف  كانوا  الأق��ل  مزارعا على 
مايدوغوري  مدينة  يف  الأرز  حقول 
واأ�صابوا  ن��ي��ج��ريي��ا  ���ص��رق  ���ص��م��ال  يف 
اأفاد  ب��ج��روح، وف���ق م��ا  اآخ��ري��ن  �صتة 
للمتطرفني  مناه�س  م�صّلح  ف�صيل 

وكالة فران�س بر�س.
املهاجمني  باأن  امل�صّلح  الف�صيل  واأفاد 
قرية  يف  وذبحوهم  امل��زارع��ني  كّبلوا 

كو�صوبي.
حممد  ال��ن��ي��ج��ريي  ال��رئ��ي�����س  واأدان 
ه������وؤلء  “مقتل  ب����ي����ان  يف  ب����خ����اري 
امل�����زارع�����ني ال���ك���ادح���ني ع���ل���ى اأي�����دي 

كله  “البلد  م�����ص��ي��ف��ا  اإرهابيني”، 
جم��روح م��ن ج��راء ه��ذه الغتيالت 

غري املعقولة«.
امل�صّلح  الف�صيل  يف  ال��ق��ي��ادي  وق����ال 
باباكورا كولو “لقد عرنا على 43 
جثة، كلهم ذبحوا، وعلى �صتة جرحى 

اإ�صاباتهم خطرة«.
نّفذته  ع��م��ل  ���ص��ك  دون  “اإنه  وت��اب��ع 
املنطقة  يف  تن�صط  التي  ح��رام  بوكو 

وغالبا ما تهاجم املزارعني«.
وال�������ص���ح���اي���ا ه����م ع���م���ال م����ن ولي����ة 
���ص��وك��وت��و ال���واق���ع���ة يف ���ص��م��ال غرب 

ن���ي���ج���ريي���ا، ع���ل���ى ب���ع���د ن���ح���و األ�����ف 
بحثا  �صرقا  توّجهوا  وه��م  كيلومرت، 
عن العمل، وفق القيادي يف الف�صيل 
ح�صيلة  اأك���د  ال���ذي  ليمان  اب��راه��ي��م 

القتلى واجلرحى.
60 مزارعا مت  “هناك  وق��ال ليمان 
 43 ذب���ح  الأرز.  حل�����ص��اد  توظيفهم 
منهم وجرح �صتة«. واأعلن فقدان اأثر 
املتطرفني  اأن  يعتقد  اآخرين  ثمانية 
خ��ط��ف��وه��م. وق���ال م���ال ب��ون��و املقيم 
يف املنطقة وال��ذي �صارك يف عمليات 
البحث والإنقاذ اإن اجلثث نقلت اإىل 

ق��ري��ة زاب���ارم���اري ال��واق��ع��ة على بعد 
كيلومرتين متهيدا ملرا�صم الدفن .

انتخابات  يوم  الهجوم يف  ووق��ع هذا 
اإقليميني  وم�����ص��ت�����ص��اري��ن  مم��ث��ل��ني 
للدوائر ال� 27 يف ولية بورنو. ومت 
مرات  ع��دة  النتخابات  ه��ذه  تاأجيل 
منذ عام 2008، نظرا اإىل اأن بوكو 
يف  الإرهابيني  داع�س  وتنظيم  ح��رام 
هجماتهما  ���ص��اع��ف��ا  اإف��ري��ق��ي��ا  غ���رب 
جزء  على  ي�صيطران  وباتا  الدموية 

من الأرا�صي.
بوكو  مقاتلو  ذب���ح  امل��ا���ص��ي  وال�����ص��ه��ر 

 22 منف�صلني  ه��ج��وم��ني  يف  ح���رام 
ي��ع��م��ل��ون يف حقول  ك���ان���وا  م����زارع����ا 

زراعية يف مايدوغوري.
حرام  ب��وك��و  جماعة  مقاتلو  و���ص��ّع��د 
اإفريقيا”  غ��رب  يف  داع�س  و”تنظيم 
على  ه����ج����م����ات����ه����م  الإره�������اب�������ي�������ني 
و�صيادي  املا�صية  ومرّبي  احلطابني 
بالتج�ص�س  اإياهم  مّتهمني  ال�صمك، 
ونقل املعلومات اإىل اجلي�س وف�صائل 

امل�صلحة املحلية التي تقاتلهم.
ومنذ العام 2009 اأ�صفر النزاع عن 
نازح.  مليوين  ونحو  قتيل  األ��ف   36

النيجر  اإىل  العنف  اأع��م��ال  ومت���ددت 
ا�صتدعى  م��ا  وال��ك��ام��ريون،  والت�صاد 
اإقليمي  ع�����ص��ك��ري  حت���ال���ف  ت�����ص��ك��ي��ل 

للت�صدي للمتمردين.

املتحدة، واأ�صبحت مقبولة من املجتمع الدويل بغ�س 
ق��ي��ام��ه��ا، يبقى  ال��ت��ي �صاحبت  ال��ظ��روف  ال��ن��ظ��ر ع��ن 
التعاون  واآف��اق  امل�صالح  م�صاحات  اكت�صاف  ذل��ك  بعد 
اأخرى فى العامل، فما قام به ال�صودان هو  كاأي دولة 
ال�صابق وهو  �صلح مع دولة كان قائماً معها عداء يف 
النتقايل  احلكم  “اأجهزة  اأن  واأو���ص��ح  طبيعي«.  اأم��ر 
ال�صيادة،  جمل�س  ه��ي  ال��د���ص��ت��وري��ة،  ال��وث��ي��ق��ة  ح�صب 
جمل�صا  والآن  الت�صريعي،  واملجل�س  ال���وزراء،  جمل�س 
العداء مع  اإنهاء  ال�صيادة وال��وزراء �صركاء فى خطوة 
فهو  الت�صريعي  املجل�س  قام  ما  ومتى  اإ�صرائيل  دول��ة 
الدولية،  التفاقيات  على  بالت�صديق  املخولة  اجلهة 
اإل اأننا ت�صاورنا مع طيف وا�صع من القوى ال�صيا�صية 

اإن��ه��اء حالة  ف��ى  ع���دم مم��ان��ع��ة  ووج��دن��ا  واملجتمعية 
اإ���ص��رائ��ي��ل وع��م��ل م�صاحلة م��ع��ه��ا«. وعن  ال��ع��داء م��ع 
م�صتقبل العالقات ال�صودانية �� الأمريكية عقب قرار 
لالإرهاب،  الأمريكية  القائمة  ال�صودان من  ا�صم  رفع 
قال: “رفع ا�صم ال�صودان من القائمة لي�س غاية فى 
حد ذاته، فهو لن يقود اإىل منفعة مبا�صرة، ولكنه ظل 
مُيثل عقبة فى الطريق وجبت اإزالتها، ومن ثم ينبغي 
ما  ا�صتخدام  ُنح�صن  واأن  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  ع��ن  البحث 
لدينا من اأدوات، واإمكانيات حتتاجها اأمريكا  فاأمريكا 
لي�صت جمعية خريية تعطي بال مقابل، فقط علينا 
اأن  مُي��ك��ن  وم��ا  وم����وارده  ببلدنا  التعريف  نح�صن  اأن 

جتنيه اأمريكا وما مُيكن اأن ن�صتفيده نحن .

•• اخلرطوم-وكاالت

الفتاح  عبد  ال�صوداين،  ال�صيادة  جمل�س  رئي�س  ك�صف 
ال���ره���ان، ع���ن اأن����ه مت اإج�����راء م�������ص���اورات م���ع طيف 
قرار  قبل  واملجتمعية  ال�صيا�صية  ال��ق��وى  م��ن  وا���ص��ع 
امل�صاحلة مع اإ�صرائيل. ويف حوار اأجرته معه �صحيفة 
اأجاب  الأح���د،  اأم�����س  ون�صرته  امل�صرية،  “ال�صروق” 
على  تعود  اأن  ميكن  التى  الفوائد  ب�صاأن  ���ص��وؤال  على 
اإ�صرائيل،  م��ع  العالقات  تطبيع  ج��راء  م��ن  ال�����ص��ودان 
اأجاب الرهان: “ال�صوؤال يف احلقيقة يجب اأن يطرح 
ال�صودان  ا���ص��ت��ف��اده  ال����ذي  م��ا  اأي  م��غ��اي��رة،  ب��ط��ري��ق��ة 
الأمم  يف  ع�صو  دول��ة  م��ع  اخل�صومة  م��ن  وي�صتفيده 

•• باري�س-اأ ف ب

�صيطر  اأن��ه  الإثيوبي  اجلي�س  اأعلن 
املتمرد  تيغراي  اإقليم  عا�صمة  على 
يف �صمال البالد ثاين بلد افريقي يف 

عدد ال�صكان.
يف ما يلي اأبرز حمطات النزاع املثري 

للقلق:
ت��ع��ود ج���ذور ال�����ص��دام امل��ث��ري للقلق 
الفدرالية  احلكومة  بني  اإثيوبيا  يف 
واحلزب احلاكم يف منطقة تيغراي 
اأطاحت  احتجاجات  اإىل  ال�صمالية، 
ال���ت���ي كانت  ال�����ص��اب��ق��ة  ب��احل��ك��وم��ة 
�صعب  “جبهة حترير  تهيمن عليها 

تيغراي” يف 2018.
ورغم اأّن التيغراي ي�صّكلون 6 باملئة 
فقط من �صكان اإثيوبيا، فقد هيمنوا 
الوطنية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  م��ق��ال��ي��د  ع��ل��ى 
مل��ا ي��ق��رب م��ن ث��الث��ة عقود  بالبالد 

وحتى اندلع الحتجاجات.
اأبيي  اأ���ص��ب��ح  عندما  تغري  ذل��ك  ك��ل 
ني�صان- ل���ل���وزراء يف  رئ��ي�����ص��اً  اأح��م��د 

رئي�س  اأول  وه���و   ،2018 اأب���ري���ل 
حكومة من عرقية اأوروم��و، الأكر 

يف البالد.
وف��ق��د ال��ت��ي��غ��راي م��ن��ا���ص��ب وزاري����ة 

وبع�س املنا�صب الع�صكرية العليا.
���ص��ك��ا الأوروم��������و والأم�����ه�����رة، ث����اين اأك�����ر جمموعة 
اأخرى  جمموعات  اإىل  بالإ�صافة  اإثيوبيا،  يف  عرقية 
ال�صتبدادي  التحالف  حكم  ظ��ل  يف  التهمي�س  م��ن 

القدمي.
وخالل الأ�صهر الأخرية، اندلعت اأعمال عنف عرقية 
واأطلقت دعوات ملزيد من احلكم الذاتي يف عدة اأجزاء 

من البالد.
الأول- ت�صرين  يف  لل�صالم  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  اأب��ي��ي  ح��از 

اأكتوبر 2019 لدوره يف اإحالل ال�صالم مع اإريرتيا، 
واإن��ه��اء ح��ال��ة اجل��م��ود امل��ري��رة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل حرب 

حدودية من 1998 اإىل 2000.
لكن الأمور كانت اأقل هدوءا على ال�صعيد الداخلي.

رف�صت جبهة  نوبل،  بجائزة  فوزه  اأ�صابيع من  فبعد 
احل��زب احلاكم  اإىل  الن�صمام  تيغراي  �صعب  حترير 
اع��ت��رت��ه تهمي�صا  م��ت��ذم��رة مم���ا  اجل���دي���د لأب���ي���ي، 

مميت على مع�صكرات اجلي�س  “خائن”  على هجوم 
ال���ف���درايل يف ت��ي��غ��راي. ون��ف��ت ج��ب��ه��ة حت��ري��ر �صعب 
تيغراي م�صوؤوليتها، وقالت اإن الهجوم املزعوم ذريعة 

ل�صّن “غزو«.
اأبيي  اأق���ال  القتال،  ا�صتداد  وم��ع  بيومني،  ذل��ك  بعد 
قائد اجلي�س الذي ينتمي كبار قادته اىل العديد من 

قبائل التيغراي.
غارات  اإثيوبيا  �صّنت  الثاين-نوفمر،  ت�صرين   9 يف 
�صتنتهي  العملية  اإن  اأبيي  وق��ال  تيغراي  على  جوية 

“قريًبا” واإّن خ�صومه �صيخ�صرون “ل حمالة«.
ال�صودان  اإىل  الآلف  ف��رار  اإىل  القتال  ا�صتداد  اأدى 
امل���ت���ح���دة والحت�����اد  ف��ي��م��ا ط��ال��ب��ت الأمم  امل����ج����اور، 

الأفريقي باإنهاء القتال.
 40 نحو  اإىل  ال�صودان  اإىل  الفارين  اأع��داد  وارتفعت 

األفا.
يف 12 ت�صرين الثاين-نوفمر، قالت منظمة العفو 
ال��دول��ي��ة اإن ال��ع��دي��د م��ن امل��دن��ي��ني ُق��ت��ل��وا يف مذبحة 

وا�صتهدافا غري عادل عر حتقيقات يف �صاأن الف�صاد.
وعاد قادة جبهة حترير �صعب تيغراي اإىل منطقتهم، 

ليتهمهم اأبيي مبحاولة زعزعة ا�صتقرار البالد.
قررت احلكومة املركزية تاأجيل النتخابات التي كان 
مقررا اإجراوؤها يف اآب-اأغ�صط�س 2020 على خلفية 
ف��ريو���س ك���ورون���ا رغ���م اح��ت��ج��اج��ات امل��ع��ار���ص��ة، دون 

حتديد موعد جديد.
اأبيي من خالل  �صلطات  تيغراي حتدي  اإقليم  وق��رر 
امل�صي يف اإجراء النتخابات اخلا�صة به يف 9 اأيلول-

�صبتمر.
قانونية،  غ��ري  تيغراي  اأب��اب��ا حكومة  اأدي�����س  اع��ت��رت 
باإدارة  بينما مل يعد قادة تيغراي بدورهم يعرتفون 

اأبيي.
الفدرالية  الأم��������وال  ت��ق��ل��ي�����س  احل���ك���وم���ة  وق������ررت 
حترير  “جبهة  عّدته  ما  وه��و  للمنطقة،  املخ�ص�صة 

�صعب تيغراي” مبثابة “عمل حرب«.
يف 4 ت�صرين الثاين-نوفمر، اأمر اأبيي برد ع�صكري 

يقول �صهود اإن قوات داعمة حلكومة 
تيغراي نفّذتها. لكّن جبهة حترير 
�صعب تيغراي نفت تورطها. يف اليوم 
التايل، دعت الأمم املتحدة اإىل فتح 
يف  احلرب”  “جرائم  يف  حت��ق��ي��ق 

املنطقة.
جبهة  اأطلقت  ال��ي��وم،  ذل��ك  وم�صاء 
“�صواريخ”  تيغراي  �صعب  حترير 
اجلي�س  اإن  ق���ي���ل  م���ط���اري���ن  ع���ل���ى 
ولية  يف  ي�صتخدمهما  الإث��ي��وب��ي 

اأمهرة املجاورة.
الثاين-نوفمر،  ت�صرين   14 ويف 
ه��ّددت جبهة حترير �صعب تيغراي 
ب�صن هجمات �صاروخية على اأ�صمرة 

عا�صمة اإريرتيا املجاورة.
القوات  مب�صاعدة  اإريرتيا  واتهمت 

الفدرالية.
تعر�صت  الأح������د،  لح���ق  وق���ت  ويف 
اأ�صمرة  مب��ط��ار  امل��ح��ي��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
ل��ع��دة ���ص��رب��ات ���ص��اروخ��ي��ة، م��ا اأثار 
اإقليمي  ان��دلع �صراع  خم��اوف من 
تيغراي  اإقليم  رئي�س  واأق���ر  وا���ص��ع. 
دبرت�صيون غر ميكائيل با�صتهداف 

املطار.
وق�����ال ل���وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س اإّن 
كذلك  ت�صتخدم  الإثيوبية  “القوات 
يف عمليتها الع�صكرية �صد منطقته،  اأ�صمرة”  مطار 

ما يجعل املطار “هدفا م�صروعا” وفق تعبريه.
خالله  رف�س  ال��ذي  القتال  م��ن  اأ�صابيع  ثالثة  بعد 
حمادثات ال�صالم، اأعلن اأبيي اأّن الدبابات احلكومية 

تتقدم نحو ميكيلي عا�صمة تيغراي.
واأمر اخلمي�س ب�صّن “املرحلة الأخرية” من الهجوم، 
البالغ  املدينة و�صكانها  اإنه يطوق  حيث قال اجلي�س 

عددهم ن�صف مليون ن�صمة.
ونا�صد اأبيي ملدنيني “البقاء يف منازلهم والبتعاد عن 

الأهداف الع�صكرية«.
ت�صرين   28 يف  ميكيلي  ع��ن��ي��ف  ق�����ص��ف  وا���ص��ت��ه��دف 
العمليات  اإّن  اأب��ي��ي  ي��ق��ول  اأن  قبل  ال��ث��اين-ن��وف��م��ر، 

الع�صكرية يف منطقة تيغراي “اكتملت«.
العا�صمة  تعر�صت  ال��ي��وم،  ذل��ك  م��ن  وق��ت لح��ق  يف 
ب�صواريخ  للق�صف  اأخ����رى  م���رة  اأ���ص��م��رة  الإري���رتي���ة 

اأطلقت من تيغراي.

املتظاهرين  باريو�س  روب��ني  املحافظ  النائب  و�صف  بعدما 
باأنهم من “اأكلة الفا�صولياء«.

)الفا�صولياء موحدة(  #فريخولريو�صونيد�س  و�صم  وانت�صر 
على �صبكات التوا�صل الجتماعي.

ملثمون  و�صل  ال�صلمي،  الحتجاج  من  �صاعات  ث��الث  وبعد 
بحافلة نقل عام واأ�صرموا النار فيها اأمام الق�صر الوطني.

خوردان  غواتيمال  يف  الإن�صان  حقوق  عن  امل��داف��ع  وا�صتبعد 
���ص��ان��ت كارلو�س  مل��ت��ظ��اه��ري ج��ام��ع��ة  م�����ص��وؤول��ي��ة  اأي  رودا������س 
“األقى  اإن جم��ه��ول  ال�����ص��ي��ارة. وق���ال  اإح����راق  احل��ك��وم��ي��ة، يف 

 •• غواتيماال-اأ ف ب

الأول  اأم�����س  جم���ددا  غ��وات��ي��م��ال  يف  املحتجني  اآلف  تظاهر 
ال�صبت يف اإطار حركة اأطلقوا عليها ا�صم “ثورة الفا�صولياء” 
الذي  جياماتي  األ��ي��خ��ان��درو  الرئي�س  با�صتقالة  للمطالبة 

يتهمونه بالف�صاد واحلكم دون �صفافية.
غواتيمال  للعا�صمة  املركزية  ال�صاحة  يف  املتظاهرون  ورف��ع 
للحكومة، لفتات  ال�صابق  املقر  الوطني،  الثقافة  اأم��ام ق�صر 
بل  احل��ك��وم��ة  م���ن  ي��خ��اف  األ  ي��ج��ب  “ال�صعب  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب 

من  ت���خ���اف  اأن  ي���ج���ب  احل���ك���وم���ات 
ال�صعب” و”لريحل الفا�صدون«.

املحافظ  الرئي�س  معار�صو  ويطالب 
وباأن  ال��ن��واب،  وا�صتقالة  با�صتقالته 
موارد  ال��دول��ة  ميزانية  يف  تخ�ص�س 
يعي�س  ب��ل��د  يف  ال��ف��ق��ر  ملكافحة  اأك���ر 

ن�صف �صكانه حتت خط الفقر.
ك��م��ا ي���واج���ه ال��رئ��ي�����س وه����و طبيب، 
لوباء  اإدارت����ه  ب�صبب  ح���ادة  ان��ت��ق��ادات 
بال  ح��ك��م��ه  وط���ري���ق���ة  كوفيد-19 
با�صتخدام  ت��ت��ع��ّل��ق  وال���ت���ي  ���ص��ف��اف��ي��ة 
عليها  واف����ق  دولر  م��ل��ي��ارات  ث��الث��ة 

الرملان ملكافحة املر�س.
با�صتقالة  امل��ع��ار���ص��ون  ي��ط��ال��ب  ك��م��ا 
بعد  ريي�س  جيندري  الداخلية  وزي��ر 
ق��م��ع ت��ظ��اه��رات ال�����ص��ب��ت امل��ا���ص��ي ما 
اأدى اإىل جرح نحو ع�صرين �صخ�صا. 

واأحرق الرملان جزئيا حينذاك.
“ثورة  ا�����ص����م  امل���ح���ت���ج���ون  واأط�����ل�����ق 
ال�صبت  تظاهرة  على  الفا�صولياء” 

“م�صلحني”  وج���ود  رودا�����س  ودان  ف��ر.  ث��م  زج��اج��ة حارقة” 
خالل التظاهرة داعيا ال�صرطة اإىل التحرك.

باأن  الجتماعي  التوا�صل  م��واق��ع  على  ال�صرطة  واع��رتف��ت 
اإن خم�صة على  لكنها قالت  “ب�صكل �صلمي”،  الحتجاج ُنظم 

الأقل من رجال ال�صرطة جرحوا.
ودعا ال�صيد جياماتي اإىل اإجراء حوار وطني لتعديل امليزانية 

ودان حماولت زعزعة ا�صتقرار الدميوقراطية.
البالد  ب��زي��ارة  الأم��ريك��ي��ة  ال���دول  م��ن منظمة  بعثة  وت��ق��وم 

لتقييم الو�صع.

بوكو حر�م تذبح 43 مز�رعا  يف �صمال نيجرييا 

�ليونان تطالب بتحرير بحارتها 
�ملخطوفني قبالة نيجرييا

•• اأثينا-وكاالت

التجارية  ال��ب��ح��ري��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
�صركة  اأن  الأح����د  اأم�����س  ال��ي��ون��ان��ي��ة 
مفاو�صات  جت���ري  ال��ب��ح��ري  للنقل 
يونانيني  ب���ح���ارة   3 ع���ن  ل����الإف����راج 
نيجرييا  ق��ب��ال��ة  ق��را���ص��ن��ة  خطفهم 

منت�صف نوفمر )ت�صرين الثاين(.
وخطف 3 من اأفراد الطاقم اخلم�صة 
كي”  “�صتيليو�س  الإم�����داد  �صفينة 
التي ترفع علم توغو يف 16نوفمر 
ع���ن���دم���ا �صعد  ال����ث����اين(  )ت�������ص���ري���ن 

املهاجمون على منت ال�صفينة.
“رويال  ���ص��رك��ة  اأن  ال�����وزارة  وذك����رت 
للناقلة  املالكة  مانيجمنت”  �صيب 
جت�����ري م���ف���او����ص���ات ل��ل��ت��و���ص��ل اإىل 

اإطالق �صراح البحارة.
وخطف القرا�صنة قبطان ال�صفينية 
اأفراد  من  واثنني  كي”  “�صتيليو�س 

طاقمها.
ومت���ك���ن ال����ب����ح����اران امل��ت��ب��ق��ي��ان من 

الإبحار بال�صفينة اإىل لغو�س.
البحارة  اأن  نف�صه  امل�����ص��در  واأو���ص��ح 

اخلم�صة يف �صحة جيدة.
ال�23 يف  وتعد عملية اخلطف هذه 
اجل���اري.  ال��ع��ام  خ���الل  غينيا  خليج 
�صخ�صاً   118 امل��ج��م��وع  يف  وخ��ط��ف 
غلوبال”  “درايد  ����ص���رك���ة  ح�����ص��ب 

املتخ�ص�صة بالأمن البحري.
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العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صتيب اب ملتابعة 

املعامالت- �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1924448 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة را�صد عبداهلل علي مطر اخلزميي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف علوي �صقاف علوي ال�صقاف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة خالد اليعقوبي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1042659 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة خالد خليفه �صامل عبداهلل اليعقوبي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم خليفه �صامل عبداهلل اليعقوبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ترجمان للرتجمة  التنمية القت�صادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب القانونية رخ�صة رقم:2484999 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ودميه كميد �صعيد الذويب العامري %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد �صيف العطر الظنحاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
كاليفورنيا  ال�ص�����ادة/مطعم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN دايت هاو�س ذ.م.م رخ�صة رقم:3815671 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�صب ال�صركاء
من�صور اومناناكات ب�صري اومناناكات من 25% اىل %49

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف هاو�س باجنات يو�صف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
�صركة  بالزا-  الفالح  ال�ص�����ادة/�صركة  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صخ�س الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم:1014510 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة لولو 1 ا�س بيه يف ليميتد

LULU 1 SPV LTD 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف حمد را�صد كو 1 ا�س بيه يف ليمتد

HAMAD RASHED CO 1 SPV LTD 

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
الكثريي  ال�ص�����ادة/مطعم حممد عو�س  بان  التنمية القت�صادية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1361367 

تعديل اإ�صم جتاري من/ مطعم حممد عو�س الكثريي 

MOHAMED AWADH ALKATHEERI RESTAURANT 

اإىل /مطعم هاجيكا�س 

HAJIKAS RESTAURANT

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
ابوظبي  اي بي-  الهند�صية  للحلول  ال�ص�����ادة/ني�صت  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1279702 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة رجلريز انرتنا�صيونال اجننريجن �صولو�صنز ايه بي 

REJLERS INTERNATIONAL ENGINEERING SOLUTIONS AB

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف ني�صت للحلول الهند�صية اأي بي 

NESTE ENGINEERING SOLUTIONS AB

تعديل اإ�صم جتاري من/ ني�صت للحلول الهند�صية اأي بي - اأبو ظبي 

NESTE ENGINEERING SOLUTIONS AB - ABU DHABI 

اإىل /رجلريز انرتنا�صيونال اجننريجن �صولو�صنز ايه بي 

REJLERS INTERNATIONAL ENGINEERING SOLUTIONS AB 

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/لوزان لال�صترياد والقم�صة ذ.م.م 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1012743 
تعديل اإ�صم جتاري من/ لوزان لال�صترياد والقم�صة - ذ م م 

LOUZAN IMPORTING TEXTILES L L C 
اإىل / لوزان لدارة العقارات ذ.م.م 

LOUZAN REAL ESTATE L.L.C
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة ا�صت�صارات عقارية  6820005

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات تاجري العقارات وادارتها  6820001
تعديل ن�صاط / اإ�صافة الو�صاطة يف بيع العقارات و�صرائها  6820004

تعديل ن�صاط / اإ�صافة �صراء وبيع الأرا�صي والعقارات  6810001
 تعديل ن�صاط / اإ�صافة اإ�صت�صارات الرهن العقارى  6619007

تعديل ن�صاط / حذف ا�صترياد  4610008
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة املن�صوجات و الأقم�صة - باجلملة  4641101

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة الحذية الن�صائية - باجلملة  4641902
 تعديل ن�صاط / حذف جتارة الأحذية الرجالية - باجلملة  4641901

 تعديل ن�صاط / حذف جتارة احذية الطفال - باجلملة 4641903
القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/اندور لنقل الركاب باحلافالت

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1667921 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / اإ�صافة عي�صى ح�صن احمد ح�صن ال على %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع / حذف را�صد على را�صد احلوله ال�صام�صى

تعديل عنوان / من اأبوظبي م�صفح غرب 4 - قطعة 107 - ميزان - مكتب رقم 10 املالك/

�صركة الثائر للمقاولت العامة اإىل اأبوظبي امل�صفح م 33

386545 386545 ال�صيد حم�صن �صعيد حممد عبالن و اخرين

تعديل ن�صاط / اإ�صافة خدمات حقول ومن�صاأت النفط والغاز الرية والبحرية 0910018

تعديل ن�صاط / اإ�صافة النقل باحلافالت املدر�صية 4922008

القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ملحمة برج ال�صمحة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2636313 
تعديل اإ�صم جتاري من/ ملحمة برج ال�صمحة 

BOURJ AL SAMHA BUTCHERY 

اإىل / تينت كينغ لزينة ال�صيارات
 TINT KING CAR ACCESSORIES 

 تعديل ن�صاط / اإ�صافة جتارة زينة واك�ص�صوارات ال�صيارات 4530010
تعديل ن�صاط / حذف بيع اللحوم الطازجة - بالتجزئة 4721004

 تعديل ن�صاط / حذف بيع الدواجن املذبوحة الطازجة - بالتجزئة 4721010
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ الرغوة 

الناعمة لغ�صيل ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 2400579 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ فري�صت 

 CN 1663070:لين للنقليات العامة رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ حمل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخليل لالقم�صة والعطور
 رخ�صة رقم:CN 2102167  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/ مونارك 

CN 2681273:للهدايا رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/يل  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صويت ماندرين للمالب�س الن�صائية والك�ص�صوارات
 رخ�صة رقم:CN 2351405 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13101 بتاريخ 2020/11/30 

�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1235286 بال�صم التجاري �صالون هيد�س 
واعادة  الرخ�صة  تعديل  طلب  بالغاء  للحالقة  اب 

الو�صع كما كان عليه �صابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

�لــرئــيــ�ــس  قــــــال     
م�ستعد  �إنه  �لأمريكي 
ملغادرة �لبيت �لأبي�س 
كـــبـــار  ــــوت  �ــــس �إذ� 
�لناخبني جلو بايدن. 
�عتقاده  ��ستمر�ر  مع 
يف  “�لفائز”  ـــــه  �أن
 19 �لنتخابات.   مّر 
ــــالن  يـــوًمـــا بـــني �لإع
عن فوز جو بايدن يف 
�لنتخابات �لرئا�سية 
�ل�سابع  يف  �لأمريكية 

من نوفمرب ..

�غتيال ز�ده يعّقد جهود بايدن للعودة �إىل �لتفاق �لنووي
ق�صري. ومع ذلك، قال بروير اأن مقتل فخري زاده “لن يكون له �صوى تاأثري 
ان الهدف من الغتيال  ُمرّجحاً  النووية احلالية”،  اإيران  اأن�صطة  رمزي على 
هو “ردع اأو تعطيل اأي جهود م�صتقبلية يف الرنامج النووي الإيراين بدًل من 
وقف الن�صاط احلايل«. وهذا ما اأكده حممد مراندي، وهو اأكادميي له عالقات 
وثيقة ب�”احلر�س الثوري” اليراين، لل�صحيفة، م�صرياً اإىل اأن الغتيال “كان 
“اإيران متتلك  قبل عقد من الزمن لأن  �صيكون له تاأثري علمي اأكر بكثري” 
العديد من العلماء الأكفياء يف الوقت احلايل«. ونقلت ال�صحيفة عن م�صوؤولني 
الأخرية،  الأ�صابيع  “خالل  اإن��ه  قولهم  الإ�صرائيلية  ال�صتخبارات  يف  �صابقني 
النووي  الرنامج  �صد  امل�صتمرة  ال�صرية  احلرب  لت�صعيد  �صغوط  هناك  كانت 
اإدارة ترامب ي�صعون اإىل  “ال�صقور املناه�صني لإيران يف  اإن  الإي��راين«. وقالت 
الذي  الأم��ر  املقبل،  الثاين(  )كانون  يناير   20 يف  تن�صيبه  قبل  بايدن  تقييد 
الإعالن  بعد  ترامب  فعله  مبا  ال�صحيفة  وت�صت�صهد  الإ�صرائيليون.  ا�صتغّله 

•• وا�شنطن-وكاالت

راأت جملة “اإيكونومي�صت” اأن اغتيال العامل النووي الإيراين حم�صن 
فخري زاده �صيقّو�س جهود الرئي�س الأمريكي املُنتخب جو بايدن لإعادة بناء 
اأن عملية اغتيال فخري  اإىل  التفاق النووي الي��راين املتعّر. واأ�صارت املجلة 
بروير، من  اإري��ك  ونقلت عن  خ��الف.  اإىل مو�صع  اأهميتها، حتّولت  زاده، على 
له  �صيكون  “الغتيال  اإن  ق��ول��ه  وال��دول��ي��ة،  ال�صرتاتيجية  ال��درا���ص��ات  م��رك��ز 
كان  م�صاريع  اأي  موؤقت  ب�صكل  ُيعّطل  وق��د  الإي��ران��ي��ني،  على  معنوية  تداعيات 
اأه��م خمزن معلومات  كان  زاده  اأن فخري  ورّجحت  عليها«.  يعمل  زاده  فخري 
اأمريكية-اإ�صرائيلية  �صكوى  اإىل  م�صرياً  النووية،  اإي��ران  اأ�صلحة  اإىل  بالن�صبة 
على  اأبقى  اأن��ه  الطرفان  اعتر  اإذ   ،2015 يف  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  ب�صاأن  متكررة 
النووي يف وقت  ت�صغيل برناجمها  واملعلوماتية لإي��ران لإع��ادة  التحتية  البنية 

اإ�صرائيل.  اإىل  اأع��اد تغريد خر ين�صب الغتيال  عن اغتيال فخري زاده، حني 
وقال عامو�س يادلني، الرئي�س ال�صابق لال�صتخبارات الع�صكرية الإ�صرائيلية اإن 
“ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه هو ما اإذا كان الهجوم مرتبطاً باللقاء الأخري بني 
الإ�صرائيلي بنيامني  الوزراء  وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئي�س 
اأخرى  موؤ�صرات  الأخ��رية ظهرت  الأ�صهر  اأن��ه يف  ال�صحيفة  وذك��رت  نتانياهو«. 
على حرب �صرية �صد اإيران، حني تعّر�صت البالد ل�صل�صلة من التفجريات غري 
املُّررة، والإعالن عن اغتيال اأحد قادة “القاعدة” اأبو حممد امل�صري على يد 
“قادرين  اأ�صبحوا  اإي��ران  اأع��داء  اأن  الإ�صرائيلي يف طهران، معترة  “املو�صاد” 
على التج�ّص�س والتخريب والقتل مع الإفالت من العقاب الإيراين، الأمر الذي 

ُي�صّبب احراجاً لقوات الأمن اليرانية«.
اغتيال  اإن  الأمريكية جون برينان  ال�صتخبارات  ال�صابق لوكالة  امل�صوؤول  وقال 
ُمتهّوراً للغاية، وينطوي على خماطر انتقام  “كان عماًل اإجرامياً  فخري زاده 

مُميت وجولة من ال�صراع الإقليمي”. لكن اإذا كانت نتيجة النتخابات الأمريكية 
قد �صاهمت يف عملية الغتيال الأخري، فاإنها �صتجعل اأي رد اإيراين اأمراً ح�صا�صاً. 
اإيران فر�صة جديدة لالأمل.  املُحا�صرين يف  منح انتخاب بايدن الإ�صالحيني 
حيث توّقع م�صوؤولون ُمقّربون من الرئي�س ح�صن روحاين، اأن يّتجه بايدن اإىل 
تخفيف العقوبات الأمريكية، ل �صيما على مبيعات النفط، وو�صع حد ل�صيا�صة 
وبالتايل فاإنهم “لن يرغبوا يف تفجري  ترامب املُتمّثلة يف “ال�صغط الأق�صى”. 

وفقاً لل�صحيفة. فر�صة التقارب مع بايدن قبل اأن يتوىّل من�صبه”، 
لكن نفوذ روحاين يت�صاءل، حيث تنتهي وليته يف يونيو )حزيران( املقبل، كما 
اأن قيادة “احلر�س الثوري” كانت تتحّدى �صيا�صاته ب�صكل روتيني. ومع جناح 
الغتيال  �صي�صتغّلون  ه��وؤلء  فاإن  الأخ��رية،  الرملانية  النتخابات  املت�صددين يف 
اأن ي�صلكوا  امل��رّج��ح  ال��غ��رب، وم��ن  اإىل ع��داء  اأن��ه دليل على �صدق نظرتهم  على 

طريق النتقام واملُواجهة ل الديبلوما�صية.

•• �شيوؤول-وكاالت

تتخذ كوريا ال�صمالية، حيث ل توجد 
اإ���ص��اب��ات ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، بح�صب 
ال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ر���ص��م��ي��ة، اإج�����راءات 
اإليها،  الفريو�س  انتقال  ملنع  �صديدة 
اأمام  ف��ق��ط  لي�س  ح��دوده��ا  واأغ��ل��ق��ت 
الأجنبية.  الب�صائع  اأم��ام  بل  النا�س 
و�صلت  عقوبات  الإج���راءات  و�صملت 
وكذلك  احل����دود  وتلغيم  ل���الإع���دام، 
وت�صديد  ال���ب���ح���ري  ال�����ص��ي��د  ح��ظ��ر 

القيود على نزول البحر.
اأم�س  ر�صمية،  اإع��الم  و�صائل  وقالت 
�صددت  ال�صمالية  ك��وري��ا  اإن  الأح����د، 
البحر كجزء من  ن��زول  على  القيود 
مل��ك��اف��ح��ة جائحة  م�����ص��ددة  خ���ط���وات 
فريو�س كورونا امل�صتجد، وذلك بعد 
يومني من اإعالن كوريا اجلنوبية اأن 

بيونغ يانغ حظرت ال�صيد البحري.
املركزية  الأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  واأف���������ادت 
الكورية باأن البالد حت�صد املزيد من 
الفريو�صات وتتخذ  وحدات مكافحة 
خطوات قوية “لإزالة العنا�صر غري 
املتح�صرة وغري ال�صحية متاًما التي 
املجال  اإف�����ص��اح  يف  ت�صاعد  اأن  مي��ك��ن 

لنت�صار الوباء” يف ال�صتاء.
فريو�س  اإن  اخل����راء  بع�س  وي��ق��ول 
نطاق  على  ينت�صر  اأن  ميكن  ك��ورون��ا 
ال��ب��ارد عندما  اأو���ص��ع خ��الل الطق�س 
يق�صي ال��ن��ا���س ع���ادة وق��ًت��ا اأط���ول يف 

الداخل.
وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية 
اإج������راءات  ي��ت��خ��ذون  امل�����ص��وؤول��ني  اإن 

ا�صترياد  تقيد  التي  اللوائح  خلرقه 
ال�صلع يف اأغ�صط�س، و�صراف عمالت 
يف  ال�����ص��رف  �صعر  ان��خ��ف��ا���س  ب�صبب 

اأكتوبر.
ت��اي كيونغ،  ال��وك��ال��ة ع��ن ه��ا  ونقلت 
الزعيم  اإن  ق��ول��ه  امل�����ص��رع��ني،  اأح����د 
الكوري ال�صمايل كيم يونغ اأون ُيظهر 
“غ�صًبا مفرًطا” ويتخذ “اإجراءات 
غري عقالنية” ب�صاأن الوباء وتاأثريه 

القت�صادي.
وقالت وكالة الأنباء املركزية الكورية 
ال�صمالية اإن بيونغ يانغ “تقيم بحزم 
جدار ح�صار يف املناطق القريبة من 
الع�صكري،  الرت�صيم  وخ��ط  احل���دود 
باللتزام  واملقيمني  العمال  وتطالب 
ب��ال��ن��ظ��ام وال�����ص��ي��ط��رة ف���ورا ع��ل��ى اأي 
وال�صتجابة  ط��ب��ي��ع��ي،  غ��ري  م��وق��ف 

له«.
اأن  الكورية  الإذاع���ة  حمطة  وذك���رت 
البالد تبني “جدار ح�صار” يف عمق 
املنطقة احلدودية وبالقرب من خط 

الرت�صيم الع�صكري.
كما ك�صفت اأن بيونغ يانغ عمدت اإىل 
تلغيم حدودها مع ال�صني ملنع دخول 
حتى  والب�صائع  الأ�صخا�س  وخ��روج 

ل ينتقل اإليها وباء كورونا.
ويف �صبتمر، اتهمت كوريا اجلنوبية 
على  النار  ب��اإط��الق  ال�صمالية  كوريا 
م�صوؤول �صيد �صمك كوري جنوبي مت 
العثور عليه يف مياه ال�صمال قبل اأن 
متا�صًيا  يبدو،  ما  على  جثته،  حت��رق 
مع �صيا�صة مكافحة الفريو�صات التي 

تت�صمن اإطالق النار. 

ع��ل��ى طول  ال��وب��اء  ملكافحة  ���ص��ارم��ة 
املناطق احلدودية ملنع الفريو�س من 

دخول البالد.
و�صعت  ال�����ص��اح��ل��ي��ة،  امل���ن���اط���ق  ويف 
�صرامة  اأك������ر  ق����واع����د  ال�����ص��ل��ط��ات 
املواد  البحر وجمع  للمغامرة بنزول 
القذرة يف املياه، وفًقا لوكالة الأنباء 

املركزية الكورية.
يتم  مل  اأن��ه  ال�صمالية  كوريا  واأك���دت 
ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ح��ال��ة اإ����ص���اب���ة واح����دة 
بالفريو�س على اأرا�صيها، وهو ادعاء 
���ص��ك��ك ف��ي��ه خ����راء خ��ارج��ي��ون على 

نطاق وا�صع.
كوريا  اأغلقت  ادع��ائ��ه��ا،  م��ن  بالرغم 
وطردت  ب�صرعة  ح��دوده��ا  ال�صمالية 

ال�صكان  وع���زل���ت  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ني 
الذين ظهرت عليهم اأعرا�س.

قد يكون لتف�صي املر�س ب�صكل كبري 
وخيمة  ع��واق��ب  ال�صمالية  ك��وري��ا  يف 
ال�صحية  ال���رع���اي���ة  ن���ظ���ام  ب�����ص��ب��ب 
امل��ت��داع��ي فيها وال��ن��ق�����س امل��زم��ن يف 

الأدوية.
وذكرت كوريا ال�صمالية �صابًقا قيوًدا 
ج�����اء تقرير  ال���ب���ح���ر.  دخ������ول  ع���ل���ى 
اأبلغ جهاز جت�ص�س يف  اأن  الأح��د بعد 
اجلمعة  امل�صرعني  اجلنوبية  ك��وري��ا 
ب���اأن خ��ط��وات مكافحة ال��ف��ريو���س يف 
�صيد  حظر  ت�صمل  ال�صمالية  ك��وري��ا 
البحر،  يف  امل��ل��ح  واإن����ت����اج  الأ����ص���م���اك 
يانغ  بيونغ  العا�صمة  اإغالق  وكذلك 

ومقاطعة جاغانغ ال�صمالية ومناطق 
اأخرى.

الوطنية  امل��خ��اب��رات  اأب��ل��غ جهاز  وق��د 
املخابرات  جل��ن��ة  اجل��ن��وب��ي��ة  ب��ك��وري��ا 
باأن  املا�صي،  اجلمعة  يوم  الرملانية، 
“تتعار�س  اإج����راءات  يتخذ  ال�صمال 
انت�صار  مل���ن���ع  العام”  امل���ن���ط���ق  م����ع 
فريو�س كورونا، م�صريا اإىل اأن كوريا 
ال�صمالية رف�صت امل�صاعدات الغذائية 
من ال�صني، على الرغم من و�صعها 

القت�صادي ال�صعب.
ح�صروا  ال��ذي��ن  امل�صرعون  نقل  كما 
م�صوؤويل  ع��ن  مغلقة  اإح��اط��ة  جل�صة 
قولهم  الوطنية  ال�صتخبارات  جهاز 
م�صوؤوًل  اأعدمت  ال�صمالية  كوريا  اإن 

اإميلي موريف �صلمت مفاتيح البيت البي�سترامب... ل منا�س من الرحيل

�أمام �لأمر �لو�قع:

دونالد تر�مب، �لهزمية على طرف �لل�صان...؟
منهج تر�مب �أل ي�ست�سلم �أبًد�, مهما حدث, و�سيو��سل �لقول �إن �لنتخابات �سرقت منه

يعرتف 80 % من �ملو�طنني �لأمريكيني، ن�صفهم من �جلمهوريني، بجو بايدن رئي�صا منتخبا

 وت�������ص���ري���ح دون�����ال�����د ت����رام����ب اأن����ه 
�صرط  من�صبه،  ت��رك  على  �صيوافق 
ال���ن���اخ���ب���ني على  م�������ص���ادق���ة ك����ب����ار 
 14 يف  ال����دمي����ق����راط����ي  ان����ت����خ����اب 
اأج���اب  ���ص��اأف��ع��ل،  “طبعا  دي�����ص��م��ر. 
قدم  اأن  بعد  ال�صحفيني  اخلمي�س، 
مبنا�صبة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  تهانيه 

عيد ال�صكر.
   لكن هل هذا جديد حقا؟ “اإنه اأمام 
ال���واق���ع، وم��ل��زم بالعرتاف  الأم����ر 
الطاولة،  ع��ل��ى  م���ط���روح  ه���و  مب���ا 
لكنه دائًما ما يغّلفه بالقول اإنه مل 
ال�صيا�صي  املحلل  ي�صري  يخ�صر”، 
املحا�صر  الأ�صتاذ  برانا،  اإري��ك  جان 
يف جامعة باري�س الثانية. ان الذي 
 2016 الأبي�س منذ  البيت  يحتل 
وح���ت���ى ي���ن���اي���ر، ي���وا����ص���ل اإ�����ص����راره 
“فزت”،  ت��زوي��ر.  �صحية  اأن���ه  على 
غ��رد م��رة اخ��رى على تويرت م�صاء 
الإعالم  و���ص��ائ��ل  متهماً  اخلمي�س، 

بن�صر “اأخبار زائفة«. 
التي  الأي���������ام  يف  ب������اك:  ف���ال����س     
دونالد  بدا  اإع��الن هزميته،  اأعقبت 
بالإنكار،  يتح�صن  وك��اأن��ه  ت��رام��ب 

على  الغا�صبة  الر�صائل  وي�صاعف 
ع��ل��ى هزميته  ل��الح��ت��ج��اج  ت���وي���رت 
ن�صراً  ج��ورج��ي��ا  “�صتكون  امل��ع��ل��ن��ة. 
رئا�صياً عظيماً”، قال يف 9 نوفمر. 
اليوم  يف  ا����ص���اف  “�صننت�صر!”، 
ال�صبكة  على  كبرية  باأحرف  التايل 
ت��ع��ر���س ر�صائل  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 

حتذير على تغريداته.

»�لوقت �سيخربنا«
   يف 13 ن��وف��م��ر، اأ���ص��در، اأخ���رًيا، 
يدري  “من  ا.  غمو�صً اأك��ر  ر�صالة 
اأي اإدارة �صتكون -يف يناير-؟ الوقت 
�صيخرنا “، اأعلن يف موؤمتر �صحفي 
مكر�س للقاح �صد كوفيد-19، ويف 
الإعالن  منذ  ل��ه  علني  ظ��ه��ور  اأول 
عن هزميته. ولئن مل يقدم مزيًدا 
من التفا�صيل حول تفكريه يف تلك 
ب�صرعة  تراجع  اأنه  فيبدو  اللحظة، 
النتخابات  لأن  ف��از  “لقد  ك��ب��رية. 
يومني،  ب��ع��د  غ���رد  مزورة”،  ك��ان��ت 

يف اإ�صارة اإىل خ�صمه الدميقراطي، 
جو بايدن.

   مع مرور الأيام وهذه املماطالت، 
ت��ت��م اإع�������ادة ف����رز الأ������ص�����وات ورف���ع 
الع�������رتا��������ص�������ات والح����������������رتازات 
ال��ق��ان��ون��ي��ة اأم����ام ال��ق�����ص��اء م��ن قبل 
مع�صكر ترامب واحدة تلو الأخرى. 
ع��دم وج��ود تزوير  وت��وؤك��د جميعها 
يف  الت�صكيك  اإىل  ي��دع��و  اأن  مي��ك��ن 

النتيجة.
   ب���ع���د ج���ورج���ي���ا، ����ص���ه���دت ولي����ة 
مي�صيغان بدورها فوز جو بايدن يف 
لرتامب،  “بالن�صبة  نوفمر.   23
هناك حالن الآن: الرتاجع واف�صاح 
امل���ج���ال ل��ل��ع��م��ل��ي��ة الن���ت���ق���ال���ي���ة، اأو 
حتى  بالفوز  الدع���اء  يف  ال�صتمرار 
اعرتا�س  اأي  دون  دي�����ص��م��ر،   14
حقيقي، مع خطر التهمي�س التام”، 
عر  �صيلني  كورنتني  امل���وؤرخ  يعتر 

تويرت.
   وهو ما مت بعد �صاعات قليلة. اأعلن 

اإم��ي��ل��ي موريف،  يو�صي  اأن���ه  ت��رام��ب 
ب�  العامة،  اخلدمات  اإدارة  م�صوؤولة 
“القيام مبا هو �صروري فيما يتعلق 
ثم  ومن  الأوىل”.  بالروتوكولت 
فهو يعطي ال�صوء الأخ�صر لبداية 
فريق  الر�صمية.  النتقالية  الفرتة 
ج���و ب���اي���دن ح���ّي���ا م��ب��ا���ص��رة خطوة 

“ال�صماح بانتقال �صلمي لل�صلطة«.

�لأمريكيون يعرتفون
 بانت�سار بايدن

اإىل  اأ���ص��ار اخلمي�س،     لكن ترامب 
الأ�صياء  من  الكثري  “�صيحدث  اأن��ه 
على  م�صرًيا،  يناير”،   20 بحلول 
النتائج  اأن  اإىل  �صائد،  هو  ما  عك�س 

ميكن اأن تتطور.
   ان “خّطه ال ي�صت�صلم اأبًدا، مهما 
حدث. وحتى لو انتخب جمل�س كبار 
الناخبني جو بايدن، فاإنه �صيوا�صل 
منه،  �صرقت  النتخابات  اإن  القول 
الأمر الذي �صري�صي متاًما ناخبيه 

ي�صري  الذين ل ينتظرون ال هذا”، 
جان اإريك برانا.

الأكر  ال�صريحة  الأق���ل  على  اأو     
اأن  ناخبيه، حيث  من  “راديكالية” 
الأمريكيني،  من  العظمى  الغالبية 
منهم املتعاطفني مع اجلمهوريني، 

يعترون اأنه خ�صر.
   م��ن��ذ ال��ع��ا���ص��ر م��ن ن��وف��م��ر، بنّي 
ايب�صو�س  �صركة  اأج��رت��ه  ا�صتطالع 
80 باملائة من  اأن  ل�صالح روي��رتز، 
املواطنني الذين �صملهم ال�صتطالع، 
ن�صفهم من اجلمهوريني، اعرتفوا 

بجو بايدن كرئي�س منتخب.
   ويخل�س جان اإريك برانا اإىل اأنه: 
ازدادت  الن�صبة قد  اأن هذه  “اأعتقد 
اىل  ‘لنمّر  هناك جانب من  قلياًل، 
هناك  �صيكون  لكن  اخر’...  ���ص��يء 
دائًما اأقل من 20 باملائة من النا�س 
يعتقدون اأن ترامب فاز، واأن النظام 

فا�صد«. 
عن لو باري�سيان

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• بيري مارتن

ب�صلطاته  ولي��ت��ه  املنتهية  الرئي�س  يحتفظ     
خ��الل ال��ف��رتة الن��ت��ق��ال��ي��ة، ول��ن ي���رتدد دونالد 
م�صاحله  ل��ت��ع��زي��ز  ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا  يف  ت����رام����ب 

والإ�صرار بخليفته.
   و�صتكون رئا�صة دونالد ترامب مثرية للجدل 

حتى اللحظة الأخرية.
بالهزمية  الع��������رتاف  رف�������ص���ه  اأظ����ه����ر  ل���ق���د     
بعدم  اأن�صاره  املاليني من  اإقناع  على  واإ���ص��راره 
�صرعية الرئي�س املقبل اأنه لن يغادر دون ت�صميم 

الأجواء.
الأن�صطة  ج���داول  اأن  رغ��م  الأم����ر.  ينته     ومل 
العامة اليومية للرئي�س فارغة، اإل اأنه لن يكون 

خاماًل من الآن وحتى 20 يناير.

زرع �لعقبات
   يف ال�صيا�صة اخلارجية، ل ُيلزم دونالد ترامب 
الروؤ�صاء  ع���ادة  ي��ب��دي��ه  ال���ذي  بالتحفظ  نف�صه 
ان�صحاب  اأع��ل��ن  امل���ث���ال،  �صبيل  ع��ل��ى  امل��غ��ادري��ن. 
الوليات املتحدة من معاهدة الأجواء املفتوحة، 
ال��ت��ي ت�����ص��م��ح ب��ال���ص��ت��ط��الع اجل����وي ك��ج��زء من 

اتفاقيات نزع ال�صالح.
اأ����ص���ار ج��و ب��اي��دن اإىل ن��ي��ت��ه اإع����ادة     و���ص��ب��ق اأن 
الن��ت��م��اء اإىل ه���ذه امل��ع��اه��دة، ل��ك��ن ت��رام��ب اأمر 
على  املراقبة  لهذه  املخ�ص�صة  الطائرات  باإلغاء 

الفور، مما �صيعّقد الأمور ب�صكل كبري.
   ل��ن ي�صكو ف��الدمي��ري ب��وت��ني م��ن ذل���ك. كانت 
طويلة،  لفرتة  املعاهدة  هذه  من  تتذمر  رو�صيا 
املتحدة  الوليات  رحيل  من  ال�صتفادة  وميكنها 

لترير ان�صحابها.
   مل تكن هذه اخلطوة مفاجئة، لكن من املتوقع 
الرئا�صية  امل��را���ص��ي��م  م��ن  امل��زي��د  ت�صع  اأن  الآن، 

عقبات يف طريق بايدن.
م�صت�صاره  ع��ن  بالعفو  ق��راره  الرئي�س  اأع��ل��ن     
الذي  ف��ل��ني،  م��اي��ك��ل  ال��ق��وم��������ي،  ل���الأم���ن  الأول 

بالكذب  تتعلق  جنائية  تهم  يف  بذنب����ه  اع��رتف 
حت���ت ال��ق�����ص��م ق��ب��ل اأن ي�����ص��ح��ب ه����ذا الإق������رار 

موؤخًرا.
اإث��ر ذاك ال��ذي ُمنح لروجر     وياأتي هذا العفو 
�صتون، وي�صري اإىل احتمال كبري باأن ي�صدر عفو 
اآخر عن املقربني من ترامب، مثل �صتيف بانون 
اأو بول مانافورت، ناهيك عن العفو “الوقائي” 
اأ�صرته  لأف���راد  الرئي�س  مينحه  اأن  ميكن  ال��ذي 
املالحقة  �صد  حم�صنني  -جلعلهم  لنف�صه  -اأو 

اجلنائية الفيدرالية.
   واإذا اأ�صفنا اإىل هذا، النتقام الذي اتخذه �صد 
اأن  اأوفياء ومازال باإمكانه  الذين اعترهم غري 
ترامب  اأن  الوا�صح  فمن  م��غ��ادرت��ه،  قبل  ينتقم 
اإ�صاءة  اأو  ل�صتخدام  �صيء  اأي  عند  يتوقف  ل��ن 
م�صاحله  ت��ع��زي��ز  اأج����ل  م��ن  �صلطته  ا���ص��ت��خ��دام 

ال�صخ�صية وال�صيا�صية.

�سيا�سة �لأر�س �ملحروقة
   وبعيًدا عن الإجراءات التي مت ارتكابها، ميكن 
ترامب  دونالد  �صيذهب  مدى  اأي  اإىل  الت�صاوؤل 
اإيذاء  اإىل  يف هذا التكتيك الذي يهدف بو�صوح 
خ�صومه اأو منتقديه قدر الإمكان، بغ�س النظر 

عن حزبهم.
اإدارة  لتويل  ي�صتعدون  الذين  خ�صر  اأن  �صبق     
الوباء اأ�صابيع ثمينة ب�صبب العقبات التي زرعها. 
امل�صوؤولون  ي��ت��وق��ع  ال������وزارات،  م��ن  ال��ع��دي��د  ويف 
اخلدع  من  املزيد  النتقاليون  الدميقراطيون 

واحليل.
بالرتباك  ي�����ص��ع��رون  اجل��م��ه��وري��ني،  وح��ت��ى     
عام  ال��ع��ودة  عن  يتحدث  من  اإغ�صاب  فكرة  من 
اإي���ذاء من  ال���ص��ت��م��رار يف  2024، وم��ن ميكنه 
ي��ع��ت��ره غ��ري م����واٍل ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ح��ت��ى ل��و مل 

يعد.
  على غرار رئا�صة ترامب، �صرُيينا هذا النتقال 

كل الألوان.
ترجمة خرية ال�صيباين

لن يرحل دونالد تر�مب ب�صال�صة...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية - مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية 
املعرفة حول الرهانات الدولية.

�سيظل هناك د�ئًما �أقل من 20 % من �لنا�س يعتقدون �أن تر�مب فاز, و�أن �لنظام فا�سد

•• الفجر –خرية ال�شيباين

�إعد�م وتلغيم �حلدود.. �إجر�ء�ت كوريا �ل�صمالية ملكافحة كورونا ف�صيحة مطار �لدوحة.. �صاهد يروي تفا�صيل جديدة لالعتد�ء�ت
•• وا�شنطن-وكاالت

ك�����ص��ف ���ص��اه��د يف ق�����ص��ي��ة امل�����ص��اف��رات الأ����ص���رتال���ي���ات، يدعى 
الراكبات  على  العتداء  يف  جديدة  تفا�صيل  بابيك،  ولفغانغ 

الأ�صرتاليات يف مطار حمد الدويل بالدوحة.
“علمنا  املا�صي:  اخلمي�س  م�صاء  العربية  لقناة  بابيك  وق��ال 
اأمن  اأن �صباط  موؤكداً  فور و�صولنا للدوحة بوقوع حادثة”، 

قطريني �صعدوا للطائرة وبداأوا باإنزال الراكبات.
واأو����ص���ح اأن الأم�����ن ال��ق��ط��ري اأم����ر ال���راك���ب���ات ب��ال��ن��زول من 
الطائرة، واقتادهن دون اعتبار حلالتهن اجل�صدية، ولفت اإىل 
نف�صياً،  عالجاً  ويتلقني  ال�صدمة  حتت  مازلن  امل�صافرات  اأن 
م�صيفاً: “اأحتفظ عن ذكر معلومات اأكر ب�صبب حميمية ما 

ح�صل مع امل�صافرات«.
خلف  ي�صعني  ال��دوح��ة  رحلة  �صحايا  اأن  اإىل  ال�صاهد  واأ���ص��ار 
“مت تكليفي كمحام  حقوقهن ولي�س وراء التعوي�صات، وتابع 

للدفاع عن حقوق الراكبات«.
مطار  يف  مهني  ن�صائي  لفح�س  خ�صعن  ال�صيدات  اأن  وذك���ر 
“نحر�س ع��ل��ى ع���دم ت��ك��رار جت��رب��ة مطار  ال���دوح���ة، م�����ص��دداً 
ويجب  امل����راأة،  �صد  ومت��ي��ي��زاً  عنفاً  م��ا ح�صل ميثل  ال��دوح��ة، 

تعوي�س الن�صاء اللواتي تعر�صن ملحنة يف 
رحلة الدوحة«.

اعترت  ���ص��اب��ق  وق����ت  يف  اأن�����ه  اإىل  ي�����ص��ار 
�صحيفة  ب��ح�����ص��ب  ح���ق���وق���ي���ة  م���ن���ظ���م���ات 
ترقى  باأنها  الواقعة  تاميز”،  “نيويورك 
�صد  اجل���ن�������ص���ي  الع�����ت�����داء  ج����رائ����م  اإىل 

ال�صحايا.
ومت الك�صف عن ت�صرفات طاقم اأمن املطار 
لأول مرة يف اأواخر اأكتوبر)ت�صرين الأول( 
املا�صي، عندما حتدثت م�صافرات توجهن 
عن  باأ�صرتاليا  �صيدين  اإىل  ال��دوح��ة  م��ن 
خ�صوعهن لتفتي�س مهني، اأجرن خالله 
على خلع مالب�صهن، واإجراء فح�س طبي 

يف مطار العا�صمة القطرية.
ك��م��ا ت��ع��ر���ص��ت ���ص��ي��دات اأخ���ري���ات م��ن 10 
رحالت على الأقل لعمليات التفتي�س التي 

جمموعة  وقالت  املا�صي،  الأول(  اأكتوبر)ت�صرين   2 يف  جرت 
من ال�صحايا اإنه مت اإنزالهن من طائرتهن، ثم مت توجيههن 
اإىل �صيارات الإ�صعاف على املدرج، واأمرتهن �صلطات اأمن املطار 

بال�صتلقاء على من�صدة وخلع مالب�صهن الداخلية.
تعط  مل  اأن���ه���ا  لل�صحيفة  اأ���ص��رتال��ي��ة  مم��ر���ص��ة  اأك�����دت  ف��ي��م��ا 
موافقتها على التفتي�س، م�صيفة: “مل يكن هناك خياراً، لقد 

مت اإجبارنا«.
وا�صعاً، حيث و�صف رئي�س  واأث��ارت هذه احلادثة غ�صباً عاملياً 
باأنها  الن�صاء  معاملة  موري�صون  �صكوت  الأ���ص��رتايل  ال���وزراء 

“مروعة«.
واأكدت ال�صلطات الأ�صرتالية يف وقت لحق، اأنه مت تفتي�س 18 
امراأة من رحلة اخلطوط اجلوية القطرية رقم 908 بينهن 
ا�صتهدفت من  10 رح��الت  واأن ما جمموعه  اأ�صرتالية،   13

قبل امل�صوؤولني القطريني.
انتهاك  اأي  اإزاء  “اأ�صفها”  ع��ن  القطرية  احلكومة  واأع��رب��ت 
ترير  ح���اول���ت  ل��ك��ن��ه��ا  م�����ص��اف��ر،  لأي  ال�صخ�صية  ل��ل��ح��ري��ات 
ال�صرطة كانت حتاول  اإن  املطار، قائلة  اأمن  ت�صرفات �صباط 
يف  املهمالت  �صلة  يف  األقيت  التي  الطفلة  وال���دة  على  العثور 

حمام املطار.
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اأقم�صة من ن�صيج غري حمبوك، اأكيا�س للمخدات، حلاف، اأكيا�س للنوم، يف الفئة  24.
الواق�عة بالفئة: 24 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 248524      بتاريخ: 11/02/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     20/11/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
اأخرى ت�صتعمل يف غ�صل وكي املالب�س، م�صتح�صرات تنظيف  املنتجات: م�صتح�صرات ق�صر الأقم�صة ومواد 
لل�صعر،  )لو�صن(  غ�صول  ل،  جتمي  م�صتح�صرات  عطرية،  زي��وت  عطور،  �صابون،  وك�صط،  جلي  و  و�صقل 

منظفات اأ�صنان يف الفئة  03.
الواق�عة بالفئة: 03 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 249065      بتاريخ: 22/02/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     17/11/2016

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
حمفوظة  وخ�صروات  اكه  فو  اللحم،  خال�صات  ال�صيد،  و  الدواجن  حلوم  و  الأ�صماك  و  اللحوم  املنتجات: 
احلليب،  ومنتجات  احلليب  و  البي�س  بال�صكر،  مطبوخة  وف��واك��ه  ومربيات  ومطهوة،  وجمففة  وجممدة 

الزيوت و الدهون املعدة لالأكل .يف الفئة 29.
الواق�عة بالفئة: 29 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 249068      بتاريخ: 22/02/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     17/11/2016

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: النب و ال�صاي و الكاكاو و ال�صكر والأرز والنب الإ�صطناعي، الدقيق وامل�صتح�صرات امل�صنوعة من 

احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، اخلمرية البهارات، يف الفئة 30 .
الواق�عة بالفئة: 30 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 251362      بتاريخ: 03/04/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     23/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 253789      بتاريخ: 17/05/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     10/01/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 254963      بتاريخ: 09/06/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     22/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   255732    بتاريخ: 26/06/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     24/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: الأثاث و املرايا و اإطارات ال�صور يف الفئة  20.

الواق�عة بالفئة: 20 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   249388    بتاريخ: 28/02/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     21/11/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: النب و ال�صاي و الكاكاو و ال�صكر و الأرز و النب الإ�صطناعي، الدقيق و امل�صتح�صرات، امل�صنوعة من 

احلبوب و اخلبز والفطائر واحللويات و احللويات املثلجة، اخلمرية البهارات، يف الفئة  30.
الواق�عة بالفئة: 30 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 249654      بتاريخ: 03/03/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     22/11/2016

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   250101    بتاريخ: 13/03/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     22/11/2016

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر يف الفئة 30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/28.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/22
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 251307      بتاريخ: 31/03/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     23/11/2016

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   255734    بتاريخ: 27/06/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     24/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأدوات واأو اين واأوعية لال�صتعمال املنزيل، مكان�س، منتجات الفرا�صي يف الفئة 21.

الواق�عة بالفئة: 21 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   255736    بتاريخ: 27/06/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     21/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي يف الفئة 35.

الواق�عة بالفئة: 35 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   259249    بتاريخ: 31/08/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     09/03/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن، خالطات كهربائية لغايات املنزلية، مكان�س كهربائية، غ�صالت 

يف الفئة 7.
الواق�عة بالفئة: 07 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم:   259250    بتاريخ: 31/08/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     24/04/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأجهزة لالإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتريد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه 

ولالأغرا�س ال�صحية يف الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 263405      بتاريخ: 17/11/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     22/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأرز، النب، ال�صاي، ال�صكر، حلويات، توابل يف الفئة  30.

الواق�عة بالفئة: 30 
* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:

ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.
ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.

مه�نته: ال�صناعة والتجارة
جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.

عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.

تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 264225      بتاريخ: 30/11/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     24/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن، خالطات كهربائية لغايات املنزلية، مكان�س كهربائية،غ�صالت 

يف الفئة 7.
الواق�عة بالفئة: 07 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/29.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 264226      بتاريخ: 30/11/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     24/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأجهزة لالإنارة و التدفئة وتو ليد البخار و الطهي والتريد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه 

ولالأغرا�س ال�صحية، ثالجات يف الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/31.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 

يعلن ق�صم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك
بطلب اإنتقال ملكية العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 264227      بتاريخ: 30/11/2016
و امل�صجلة                         بتاريخ:     24/05/2017

با�ص��م: بالولتيل �صديق مو�صى.
وعنوانه: �س.ب 48702، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  (
املنتجات: اأدوات واأواين واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ، اأباريق �صاخنة )غريم�صخنة كهربائيا( اأطباق 
النقي،  اأواين من الزجاج  األ��واح زج��اج ( م��ادة خ���ام،اأواين زجاجية مطلية، قوارير ع��زل،  زجاجية عميقة ) 
لل�صلطة،  عميقة  اأواين  الزجاج،  اأو  الفخار  اأو  ال�صيني  اخل��زف  من  متاثيل  كهربائية،  غري  �صغط  طناجر 

�صحون فناجني، اأواين فخارية يف الفئة21.
الواق�عة بالفئة: 21 

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�صابق:
ا�صم مالك العالمة: بالولتيل �صديق مو�صى.

ا�صم املتنازل له: ني�صتو هاير ماركت �س.ذ.م.م.
مه�نته: ال�صناعة والتجارة

جن�صيته: الإمارات العربية املتحدة.
عنوان وحمل اقامته: �س.ب 3843، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

تاري�خ انت�قال امللكية: 2020/10/31.
تاريخ التا�صري يف ال�صجل: 2020/11/23

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد -اإدارة الت�شجيل التجاري

ق�شم العالمات التجارية
الثنني  30  نوفمرب  2020 العدد 13101 
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عربي ودويل

�سد �لإمربيالية �ل�سينية
    يف املنطقة، اأول املعجبني بدونالد 
ت��رام��ب م��وج��ودون يف ه��ون��غ كونغ 
ال�صكان  ه���وؤلء  ك��ان  واإذا  وت��اي��وان. 
ي���دع���م���ون ال�����ص��ي��ا���ص��ات الأح����ادي����ة 
للرئي�س  امل��ت��وق��ع��ة  وغ���ري  اجل��ان��ب 
يقاومون  لأنهم  فذلك  الأمريكي، 
تهدد  التي  ال�صينية  الإم��ري��ال��ي��ة 

�صيادة اأرا�صيهم.
   »كثري من النا�س يف تايوان وهونغ 
ل�صرامته  برتامب  معجبون  كونغ 
الروفي�صور  يو�صح  ال�صني،  جت��اه 
�صياوبو لو، اإنها عقلية ‘ما هو �صيئ 
بالن�صبة للحزب ال�صيوعي ال�صيني 

هو جيد لنا حتماً >«.
ت���رام���ب  ل���ق���د ح���ظ���ي���ت ف������رتة      
ملوقفه  اإقليمي  بتقدير  الرئا�صية 
القوي �صد ال�صني. واأبرز �صيا�صتها 
التجارية  احل���رب  ���ص��ك،  دون  ه���ي، 
والتي   ،2018 ع��ام  انطلقت  التي 
اآ�صيا  ���ص��رق  بقية  تفيد  اأن��ه��ا  ي��ب��دو 

اأكر من البلدين املعنيني.
ا، اإىل فر�س     وجتدر الإ�صارة اأي�صً
التقنيات  ع���ل���ى  ك���ب���رية  ع���ق���وب���ات 
ال�صينية مثل هواوي، وزاد تي اي، 

وتيك توك.
 وبعيًدا عن الإجراءات القت�صادية، 
بالتو�صع  م��راًرا  ادارة ترامب  نددت 
اجلنوبي،  ال�صني  بحر  يف  ال�صيني 
ال�صريح  دع����م����ه����ا  ع�����ن  ن����اه����ي����ك 
لالحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية 

يف هونغ كونغ.
امل�صريات  ن�����ص��ي��ان  ال�����ص��ع��ب  م���ن     
العديدة املوؤيدة لرتامب التي جرت 
هذا العام يف هونغ كونغ. فمنذ بدء 
للحكومة  املناه�صة  الحتجاجات 
تتوقف  مل   ،2019 م����ار�����س  يف 
الرئي�س  ت��ط��ال��ب  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ارات 

الأمريكي بامل�صاعدة.
العديد  ال��الف��ت��ات يف  وُك��ت��ب على    
ترامب،  “الرئي�س  امل�����ص��ريات  م��ن 
كونغ”،  ه�����ون�����غ  ح�������رر  ن�����رج�����وك 
هونغ  لنجعل  ت��رام��ب،  “الرئي�س 
نقراأ  اخرى”،  م��رة  عظيمة  ك��ون��غ 
على معلقات اخرى يف العديد من 
التجمعات. ويف كثري من املنا�صبات، 
الأمريكية  الأع����الم  روؤي����ة  يت�صنى 
مرفوعة، اىل جانب ترديد الن�صيد 
تتباهى  ���ص��ور  وع���ر����س  ال���وط���ن���ي، 

بدونالد ترامب.
   »عندما مت انتخاب بايدن، �صعرت 
يو�صح  ال�صديد”،  ب����الإح����ب����اط 
ب���وري�������س، وه����و ط���ال���ب م���ن هونغ 
اأكر  ترامب  �صيا�صات  كانت  كونغ، 

ف��اع��ل��ي��ة ���ص��د ال�����ص��ني مم��ا �صتكون 
ترامب  قدم  بايدن.  �صيا�صات  عليه 
وقد  حقيقي،  ع��دو  اأن��ه  على  نف�صه 
ال�صني.  �صد  �صعيًفا  بايدن  يكون 
ال�صيا�صات  ا�صتمرار  يف  اأرغ��ب  كنت 
القوية، لكنني اأعتقد اأن بايدن لن 

يفعل �صيًئا لنا ».
   يف تايوان، نف�س الق�صة تقريًبا. 
التي  التوتر بني اجلزيرة،  ت�صاعد 
تعلن ا�صتقاللها، وال�صني القارية، 
“مقاطعة  ت����اي����وان  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي 
ب���دء  م���ن���ذ  عنها”،  ت��ن��ف�����ص��ل  ل 

الحتجاجات يف هونغ كونغ.
   »ب��ع��د روؤي�����ة م���ا ح����دث يف هونغ 
كونغ عام 2019، مل يعد املجتمع 
‘دولة  ب�����ص��ي��غ��ة  ي���وؤم���ن  ال���ت���اي���واين 
اقرتحتها  التي  ونظامان’  واح��دة 
ال���دك���ت���ور �صون  ي��و���ص��ح  ال�������ص���ني، 
يف  امل�صاعد  الأ�صتاذ  �صتارز،  كينجي 
يريدون  ان��ه��م  ي���و،  �صيتي  ج��ام��ع��ة 
والوليات  ا�صتقاللهم،  عن  الدفاع 
املتحدة حليف كبري لتحقيق ذلك.

 وق���د ل��ع��ب ت���رام���ب ال��ل��ع��ب��ة ب�صكل 
ج���ي���د: ت��ل��ق��ى م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة من 
الرئي�صة ت�صاي اإنغ ون عام 2016، 
وهو اأول رئي�س اأمريكي يفعل ذلك 

« منذ عام 1979. 

كوريا  رئ���ي�������س  اإن،  ج�����اي  ف����م����ون 
ت���رام���ب جلائزة  ر���ص��ح  اجل��ن��وب��ي��ة، 

نوبل لل�صالم ».
اجلنوبية  ك����وري����ا  وا����ص���ت���ف���ادت     
وال���ي���اب���ان ب�����ص��ك��ل خ���ا����س، م���ن هذا 
الع�صكرية  ال���ت���وت���رات  الن����ف����راج. 
عمليات  با�صتمرار  بها  ت��ذّك��ر  التي 
مما  ت�صاءلت،  ال�صواريخ،  اإط���الق 
�صمح للبلدين باإعادة الرتكيز على 

م�صاكلهما الداخلية.
كيم، طالب يف معهد  وو     جيونغ 
للعلوم  ال��ك��وري  العليا  ال��درا���ص��ات 
انتخاب  اإع���ادة  اأراد  والتكنولوجيا، 
“لرتامب  جديدة:  لولية  ترامب 
�صخ�صية قوية، وهي فعالة مع كيم 
اأن  م��ن  م��ت��اأك��د  لكنني  اأون.  ج��ون��غ 
للحفاظ  �صيء  اأي  يفعل  لن  بايدن 
العالقات  ه�����ذه  ا����ص���ت���م���رار  ع���ل���ى 

باعت  الأخ�����������رية،  الآون���������ة  ويف     
اأ���ص��ل��ح��ة بقيمة  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
اإىل  ال��دولرات  ب�صعة مليارات من 
الت�صعيد يف  ه��ذا  ت��اي��وان، موا�صلة 
اعترت  التي  بكني،  ودعت  التوتر. 
الوليات  ا���ص��ت��ف��زازا،  ال��ت��ط��ور  ه���ذا 
املتحدة اإىل اإلغاء ال�صفقة “لتجنب 
بالعالقات”،  الإ���ص��رار  م��ن  امل��زي��د 

بني البلدين.
   وجلّي، اأنه خالل ال�صنوات الأربع 
من  ترامب  دونالد  متكن  املا�صية، 
لهونغ  حقيقية  دع��م  جلنة  ت�صكيل 

كونغ وتايوان.

�إمربيالية �أف�سل 
من �لأخرى

   اأكر من تايوان وهونغ كونغ، تتفق 
ا على  كوريا اجلنوبية واليابان اأي�صً

التعامل  ت��رام��ب  دون��ال��د  ك��ان على 
املتاأزمة  امل���واق���ف  ال��ع��دي��د م��ن  م��ع 
م���ع ك���وري���ا ال�����ص��م��ال��ي��ة. وم����ع كيم 
توقع  مي��ك��ن  ل  زع��ي��م  اأون،  ج��ون��غ 
الرهان  ي��ك��ن  مل  م��ث��ل��ه،  ���ص��ي��ا���ص��ت��ه 
ن��اج��ح��ا ب���ال�������ص���رورة. وم����ع ذل���ك، 
يبدو اأن الزعيمني قد اأقاما روابط 
ف��ري��دة ع��ل��ى م��ر ال�����ص��ن��وات. ولئن 
ي�صخر الكثريون من الر�صائل التي 
تبادلها وما ت�صمنته من ود وثناء، 
اأن  ن��ع��رتف  اأن  ذل����ك،  ب���د، رغ���م  ل 
هددت  التي  التوترات  ه��ّداأ  ترامب 

املنطقة.
اأمريكي  رئي�س  اأول  »ت��رام��ب هو     
يف م��ن�����ص��ب��ه ي��ل��ت��ق��ي ب���اأح���د اأف�����راد 
للغاية  مهم  �صيء  ه��ذا  كيم.  اأ���ص��رة 
ب�صكل كبري يف تخفيف  �صاهم  وقد 
التوتر، يقول �صون كينجي �صتاررز، 

اأن الهيمنة الأمريكية، حتى يف ظل 
لهم  بالن�صبة  فائدة  اأك��ر  ت��رام��ب، 
اأن  �صحيح،  ال�صيني.  التفوق  م��ن 
البلدين يتمتعان مبزايا اقت�صادية 
وقد  التجارية،  احل��رب  بداية  منذ 
ب�صط  ال����ص���ت���م���رار يف  م���ن  مت��ك��ن��ا 

قوتهما الناعمة يف املنطقة.
   »ي��ج��ب الن���ط���الق م��ن م��ب��دا اأن 
على  والتمييز  ت��رام��ب،  عن�صرية 
م�صكلة  ل��ي�����ص��ا  اجل���ن�������س،  اأ����ص���ا����س 
كبرية، يو�صح �صون كينجي �صتارز، 
الأمر  اأن  الكثريون  يعتقد  ب��داي��ة، 
الداخلية  ب��ال�����ص��وؤون  ف��ق��ط  يتعلق 
الأمريكية. ثم العن�صرية والتمييز 
ع��ل��ى اأ���ص��ا���س اجل��ن�����س م���ن الأم����ور 
ال�صائعة يف �صرق اآ�صيا. وعلى عك�س 
اأن ترامب ل يتوافق  ذل��ك، حقيقة 
الممي”،  “الليرايل  القالب  مع 

ميكن  باأنه  العتقاد  للدول  ي�صمح 
اأن ت�صتخدمها ك�صالح �صد ال�صني 
ل��و، ف��اإن لدول  ».    ووف��ق �صياوبو 
�صرق اآ�صيا م�صالح تعترها “مادية 
ترى  وبالتايل  غريها،  من  اأكر” 
�صورتها يف اأمريكا ترامب اأكر من 

�صني �صي جني بينغ.
   وم���ع ذل����ك، ي���ذّك���ر الأ����ص���ت���اذ، اأن 
اإجماع  حم��ّل  ال�صيني  التقدم  �صد 
توافق  وق��د  وا�صنطن.  يف  احلزبني 
والدميقراطيون  اجل���م���ه���وري���ون 
حول هذه الق�صية، لذلك يبدو من 
غري املحتمل األ يوا�صل بايدن هذه 

املعركة.

�لتهديد �لكوري �ل�سمايل
اعتقال  م��ع   ،2016 يناير  منذ     
وارمبيه،  اأوت��و  الأمريكي  الطالب 

التوترات.  لإ���ص��ع��ال  اأع���ذار  واإي��ج��اد 
���ص��ي�����ص��ت��خ��دم ح���ق���وق الإن�������ص���ان اأو 
�صيء من هذا القبيل ... وه��ذا قد 

يعر�صنا للخطر ».
   يف كوريا اجلنوبية، كان من املمكن 
اأن يوؤدي تخفيف التوتر مع كوريا 
الطويل،  امل����دى  ع��ل��ى  ال�����ص��م��ال��ي��ة، 
املناق�صات،  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��ت��ح  اإىل 
مبا يف ذلك مناق�صة اإنهاء اخلدمة 
للرجال.  الإج���ب���اري���ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
ُي��ج��ر ه����وؤلء، طيلة ع��ام��ني، على 
ل�صالح  املدنية  احلياة  عن  التخلي 
امل��م��ار���ص��ة مو�صع  وط��ن��ه��م. وه����ذه 
ومع  ال��ب��الد.  يف  متزايدة  معار�صة 
ب�صكل  ب��داأ  اإل��غ��اءه��ا  اأن  ذل��ك، يبدو 

�صيء مع جو بايدن.
ترامب  ي���ه���اج���م  “بايدن  اأن      
الودية  عالقته”  ب�صبب  بانتظام 
يوؤكد  اأون،  جونغ  كيم  “مع  للغاية 
ولبايدن  ����ص���ت���ارز،  ك��ي��ن��ج��ي  ����ص���ون 
مقاربة اأكر عدوانية جتاه الزعيم 
الكوري، وهذا بالطبع يقلق �صيول 

وطوكيو«.

دعوة ترامب للتدخل يف هونغ كونغبايدن يثري قلق بلدان ا�صيوية

الأعالم المريكية يف م�صرية احتجاجية يف هونغ كونغتايوان... ل منا�س من الدعم المريكي

مون، رئي�س كوريا �جلنوبية، ر�صح تر�مب جلائزة نوبل لل�صالم حظيت ولية تر�مب بتقدير �إقليمي ملوقفه �لقوي من �ل�صني

  »بايدن لن يفعل �سيًئا لنا«:

من هونغ كونغ �إىل تايو�ن، خيبة �أمل �ملعجبني برت�مب
•• الفجر -�شالومي غرووارد 

ترجمة خرية ال�شيباين
   معنّيون �أكرث من �أي وقت م�سى مب�ستقبل �لعم �سام, 
يف  �لأمريكية  �لنتخابات  بجدية  كله  �لعامل  تابع 

�لثالث من نوفمرب. 

�لقو�عد  معظم  تر�مب  دونالد  رئا�سة  حتدت  وقد 
�أن  �سك  ول  �ل�سبع,  �لقار�ت  بني  �لقائمة  و�لعالقات 
�سرق �آ�سيا هي و�حدة من �أوىل �ملناطق �ملتاأثرة بهذه 

�ل�سطر�بات.
   على �ســـــبيل �ملثـــــال ل �حل�ســـــر, �ســــــن �لرئي�س 
�ل�ســـــــني,  �ســــد  جتاريـــــــة  حربـــــًا  �لأمريكي 

�ل�ســـــــمالية  بكوريــــا  �لت�ســـــال  و�أعـــــاد 
�ملخيفـــــة. 

�أ�سبح من �ملوؤكد  �أ�سابيع من �لفرز و�ملناق�سات,  وبعد 
�لآن �أن جو بايدن �سيتوىل رئا�سة �لبالد �عتباًر� من 
يف  �لإجماع  حتقق  ل  �لنتيجة  وهــذه   .2021 عام 

�سرق �آ�سيا.

   »لدى �سرق �آ�سيا ذكريات خمتلطة جًد� عن �سنو�ت 
بنف�س  بايدن  و�سول  �إىل  وتنظر  �لأربـــع,  تر�مب 
�لطريقة”, يوؤكد �سياوبو لو, �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية 
ر�أ�سًا  �ملنطقة  تر�مب  قلب  لقد  كولومبيا,  جامعة  يف 
على عقب بالكامل, وفاز بالعديد من �ملوؤيدين هناك, 

ومن �مل�ستحيل �لعودة �إىل �لور�ء«.

�ملا�سية,  �لأربـــع  �ل�سنو�ت  خــالل 
جلنة  ت�سكيل  ــن  م ــب  ــر�م ت متــكــن 
وتايو�ن كونغ  لهونغ  حقيقية  دعم 
عدو�نية  �أكرث  مقاربة  لبايدن 
جت����اه �ل��زع��ي��م �ل���ك���وري، 
وطوكيو �صيول  يقلق  وه��ذ� 

�إجماع  حمــّل  �ل�سيني  �لتقدم  �سد 
�حلــزبــني يف و��ــســنــطــن, ومـــن غري 
�ملحتمل �أل يو��سل بايدن هذه �ملعركة

رئي�س كوريا اجلنوبية ر�صح ترامب جلائزة نوبل لل�صالم موقف ترامب من ال�صني حمل اجماع يف املنطقة

ت���ت���ف���ق 
دول �ص�رق 
�آ�ص���يا على 
�أن �لهيمنة 
�لأمريكية 
�أك���������رث 
ف��ائ��������دة 
من �لتفوق 
�ل�صين����ي
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•• اأبوظبي-وام:

لالأرقام  جيني�س  مو�صوعة  املهريي  يو�صف  عمري  الإم��ارات��ي  البطل  دخ��ل 
ل�"جيني�س  العاملي  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً  عامليني  لقبني  بتحقيقه  للقيا�صية، 
اأط��ول قفزة  اأن جنح عمري يف خطف لقب  بعد  القيا�صية"، وذل��ك  لالأرقام 
الرقم  حمطماً  ق��دم«،   68.89« م��رتاً   21 بواقع  تزلج  ل��وح  على  منحدر 
 ،2004 ع��ام  م��اك��وارت  ج��ريوم  الفرن�صي  با�صم  امل�صجل  ال�صابق  القيا�صي 
باأكر عدد قفزات  اآخر واملتعلق  اإ�صافة لتحطيمه رقماً  15 مرتاً،  والبالغ 
هوائية على زلجة مائية خالل 30 ثانية حمققاً 10 باملجمل، وهو �صعف 

الرقم القيا�صي ال�صابق الذي �صجله ماكوارت عام 2005.
الفر�صان  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  �صلطان  اأه��دى  ناحيته  ومن 
اأن��ه حتقق بف�صل  اإىل  الر�صيدة، م�صريا  القيادة  اإىل  الإجن��از  القاب�صة هذا 
مبا  والريا�صيني،  للريا�صة  قبلها  م��ن  ال�صامية  وال��رع��اي��ة  الكبري  ال��دع��م 
�صاهم يف ت�صخري كافة المكانيات لكت�صاف املواهب يف �صن مبكرة، و�صقل 

مهاراتهم للو�صول اىل امل�صتويات العاملية.
واأكد الكعبي ان منتجع ونادي الفر�صان باإمكانياته الكبرية جاهز ل�صت�صافة 
البطولت والأحداث الدولية الكرى، وي�صاعد املوهوبني من اأبناء الإمارات 

ومقيميها يف الو�صول لأعلى درجات ال�صتعداد ملناف�صة جنوم العامل.
واأ����ص���اف: "كلي ث��ق��ة ب���اأن ال��ق��ادم اأف�����ص��ل يف ه���ذا امل��ج��ال م��ع رغ��ب��ة ال�صاب 
الدولة  اإىل ر�صيد  التي ت�صاف  الإجن���ازات  التحدي وحتقيق  الإم��ارات��ي يف 

بح�صب التوجيهات ال�صامية من القيادة الر�صيدة".
جتدر الإ�صارة اإىل اأن عمري املهريي كانت بدايته مع اللعبة يف �صن ال� 12 
وتطور  ال��دويل،  الريا�صي  الفر�صان  منتجع  لتدريبات  ان�صم  حينما  عاما، 
عام  يف  الكرى  اإجن��ازات��ه  م�صرية  وب���داأت  الريا�صة،  تلك  باحرتافه  الأم��ر 
 ،2012 عام  وال�صباب  للنا�صئني  العامل  بطولة  بلقب  فاز  حينما   2012
لريا�صة  �صكيت  ال��وي��ك  فئة  يف   2014 ع��ام  ال��ع��امل  بطولة  لقب  واأعقبها 

التزلج املياه املفتوحة.
ويعد املهريي ابن ال�»23 عاماً« �صاحب الإجن��ازات الكبرية، عالمة فارقة 
ورقما �صعبا يف بطولة الإم��ارات املفتوحة للرجال للتزلج على املياه خالل 
الفرتة من 2012 وحتى 2020، وهو يحمل األقاباً ومراكز مهمة اأخرى 
منها املركز الرابع يف بطولة العامل للتزلج يف 2014، واخلام�س يف بطولة 
العامل للتزلج يف املياه املفتوحة، واملركز الرابع يف »ويك بارك وورلد �صرييز« 
الحرتافية للرجال، واملركز اخلام�س يف بطولة الوليات املتحدة الأمريكية 

الوطنية عام 2015.

تاأجيل �أوملبياد طوكيو 
يكلف 1.6 مليار يورو

ب�صبب  2020 ملدة عام  اأوملبياد طوكيو  تاأجيل  اأن  يابانية،  ذكرت �صحيفة 
وباء كوفيد19-، قد يكلف 1.6 مليار يورو اإ�صافية، باملقارنة مع امليزانية 

الأولية البالغة 10.7 مليارات يورو، اأي بزيادة ن�صبتها 15%.
عن  م�صوؤولة  تك�صفها  مل  م�صادر  عن  �صيمبون  يوميوري  �صحيفة  نقلت 
الزيادة  هذه  قيمة  ر�صمياً  �صيقررون  الأوملبياد  اأن منظمي  ال��دورة،  تنظيم 
اليابانية  مناق�صات مع احلكومة  بعد  الأول،  -كانون  دي�صمر  يف منت�صف 

ومدينة طوكيو.
كورونا  فريو�س  انت�صار  ب�صبب  العامل  يف  ريا�صي  ح��دث  اأك��ر  تاأجيل  ومت 

امل�صتجد، وبات من املقرر اأن يبداأ يف 23 يوليو )متوز( 2021.
اإج��راء حجوزات  اإىل  اإ�صافية، مع احلاجة  اإىل تكاليف  التاأخري  واأدى هذا 

جديدة، اإىل اإبقاء الطاقم امل�صوؤول عن التنظيم.
الدول  العديد من  توؤثر على  التي  ال��وب��اء  امل��وج��ات اجل��دي��دة من  واأث���ارت 
�صكوكاً، ب�صاأن اإمكانية تنظيم الأوملبياد يف 2021، لكن املنظمني يوؤكدون 

اأنه ميكن اأن يجري باأمان.
التي  ي���ورو(  مليار   1.6( ي��ن  مليار   200 البالغة  التكلفة  ح�صاب  ومت 
�صت�صاف اإىل امليزانية املقررة مبدئياً قبل الوباء، وتبلغ 1350 مليار ين 

)11 مليار يورو(، بناء على خف�س النفقات عر تب�صيط احلدث.
234 مليون  وقرر املنظمون يف الواقع خف�س هذه النفقات مبقدار نحو 
يورو، عر تدابري توفري مثل خف�س عدد التذاكر املوزعة وحجم الألعاب 

النارية واإلغاء حفالت ا�صتقبال للريا�صيني.
لكن هذه الأرقام ل ت�صمل اإجراءات مكافحة فريو�س كورونا املخطط لها، 

التي ياأمل املنظمون يف اأن تغطي احلكومة اليابانية تكاليفها.

زيد�ن: �أنا �مل�صوؤول عن 
�لهزمية �أمام �ألفي�س

علق الفرن�صي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد الإ�صباين، 
على خ�صار "امللكي" مبلعبه اأمام ديبورتيفو األفي�س 2-1.

"تلقينا هدًفا بعد  الت�صريحات:  اأدىل زيدان بالعديد من  اللقاء،  وبعد 
مرور 3 دقائق بعد اأن مل�صت الكرة يد نات�صو، وهذا �صعب الأمور علينا، 

عندما تبداأ املباراة بهذه الطريقة فاإن كل �صيء ُي�صبح اأكر �صعوبة".
خ�صًما  ه��ن��اك  لأن  الرتكيز  علينا  كفريق،  ب��الأم��ور  نقم  "مل  واأ���ص��اف 
اأمامنا، ل يتعني علينا البحث عن اأعذار، قدمنا مباراة �صيئة، خا�صة يف 
ا كثرية يف ال�صوط  بدايتها ول ميكننا تغيري هذا الأمر، ومل ن�صنع فر�صً

الثاين، واأتى الهدف الثاين ب�صكٍل �صريع".
وفيما يتعلق بالأخطاء الذي ارتكبها مار�صيلو وتيبو كورتوا، قال زيدان: 
"اأنا املذنب لأنني املدرب، ميكنك اإخراج الكثري من الأمور، ولكن علينا 
اإغالق هذه ال�صفحة، فاأمامنا مباراة اأخرى يوم الثالثاء، ل ميكننا لوم 

هذا ول ذاك، اأنا امل�صوؤول عن الهزمية اأمام األفي�س".
الأي�صر  الظهري  ل�صالح  ج��زاء غري حمت�صبة  ركلة  هناك  ك��ان  اإذا  وعما 
الرازيلي مار�صيلو، فاأردف املدير الفني لفريق ريال مدريد: "مل اأرها 

ومل اأحتدث معه عنها".
وعن اإ�صابة اإيدن هازارد وخروجه من ملعب املباراة بعد اأقل من ن�صف 
�صاعة، قال زيدان: "اأعتقد اأنه تعر�س ل�صربة كما قال هو، اآمل األ تكون 
هازارد  يوا�صل  واأن  الالعبني،  جميع  ا�صتعادة  نحاول  ع�صلية،  اإ�صابة 

امل�صاركة".

•• دبي – الفجر:

 تقود �صمو ال�صيخة ميثاء بنت حممد بن را�صد اآل مكتوم فريق الإمارات 
يف مواجهة �صاخنة مع فريق جرين جيت�س، يف بداية م�صوار فريقها يف 
اأر�س مالعب نادي ومنتجع  اليوم الوطني للبولو واملقامة على  بطولة 
القادم،  دي�صمر  �صهر  م��ن  ال��راب��ع  لغاية  والفرو�صية  للبولو  احل��ب��ت��ور 
وتتناف�س 7 فرق للفوز بكاأ�س البطولة التي يحر�س رجل العمال حممد 
لدولة  الوطني  باليوم  الحتفال  �صنوياً مبنا�صبة  تنظيمها  احلبتور على 

الإمارات العربية املتحدة.

طموح �لفوز
فريق  اأم��ام  البطولة  لبداية جيدة يف هذه  ميثاء  ال�صيخة  �صمو  وتتطلع 
اأبو خ�صرا ومعه كل من الالعبني �صارلز كوين  جرين الذي يقوده نور 
الأوىل على  يف اجلولة  ف��وزاً  ان حقق  و�صبق  كر�صبو،  و�صيزار  روز  وتولد 
فريقها  ع��ن��ا���ص��ر  ع��ل��ى  ���ص��م��وه��ا  وت��ع��ول   ،4/5 بنتيجة  احل��ب��ت��ور  ف��ري��ق 
املتجان�صة من خالل الالعبني رجاء اأبو اجلبني ومارتن براكو وبنجامني 

بانيلو.
وتقام بنفي اجلولة املباراة الثانية والتي جتمع بني فريق انكورا بقيادة 
خالد العمران مع فريق بن دري بقيادة ال�صقيقني خالد ورا�صد بن دري.

  )AM( فوز فريق
د�صن فريق )AM( بقيادة ال�صيخة علياء اآل مكتوم م�صوار يف البطولة 
بنجاح عقب فوزه على فريق بن دري بنتيجة اأربعة اأهداف مقابل ثالثة 
الفوز م�صتحقاً  اأم�س، وجاء  اأول  اأول  اأقيمت  التي  املباراة  اأه��داف، بختام 
وعاد  نظيفة،  بثالثية  الثاين  ال�صوط  نهاية  حتى  مطلقة  �صيطرة  بعد 
املباراة  لالأجواء  دري  بن  ورا�صد  خالد  ال�صقيقني  بقيادة  دري  بن  فريق 
خالل ال�صوطني الثالث والرابع بت�صجيلهم 3 اأهداف مقابل هدف لفريق 
دري  ب��ن  فريق  على  بفوزها  ال�صعيدة  بالنهاية  لتظفر  علياء،  ال�صيخة 

بنتيجة 3/4. 

خ�سارة مفاجئة للحبتور 
بداية  يف  مفاجئة  خ�صارة  احلبتور  حممد  بقيادة  احلبتور  فريق  تلقى 
م�صواره بالبطولة وجاءت اأمام فريق جرين جيت�س بفوز �صعب بخم�صة 
والإث����ارة طوال  الندية  �صهدت  م��ب��اراة  اأه���داف يف  اأرب��ع��ة  اأه���داف مقابل 
اأ�صواطها الأربعة، وح�صم الفريق الفائز يف ال�صوط الرابع والأخري بفارق 
هدف عقب التعادل الأخري 4/4، و�صبقه التعادل بنهاية ال�صوط الثالث 

.3/3

يف �أول ظهور ل�سموها يف بطولة �ليوم �لوطني للبولو

ميثاء بنت حممد تقود فريقها مبو�جهة جرين جيت�س

•• اأبوظبي –الفجر:

 ي�صتعد لعبو كرة القدم يف دورة اخلليج العربي ملتابعة الحتفال الر�صمي 
املتاحة  العديدة  البث  قنوات  عر  الإم��ارات  لدولة   49 الوطني  باليوم 

مل�صاهدة عر�س »غر�س الحتاد«.
بانت�صابي  اأن��ا فخور ج��ًدا   « الغ�صاين:  ال��وح��دة يحيى   وعلق لع��ب فريق 
لدولة الإمارات. ويعد اليوم الوطني منا�صبة �صنوية توحد جميع اأطياف 

املجتمع من مواطنني ومقيمني من خمتلف اأطياف �صمن اإطار احتفايل 
م�صرتك، يعرون خالله عن تقديرهم و�صعادتهم باحلياة حتت راية هذا 

الوطن«.
وتابع: »بالطبع �صتكون الحتفالت خمتلفة يف هذا العام، فعادة ما جنتمع 
ملتابعة  اأت��ط��ل��ع  ال��ع��ام  ه��ذا  يف  ولكنني  الح��ت��ف��الت،  يف  للم�صاركة  كفريق 
الحتفال الر�صمي عر قنوات البث برفقة عائلتي اأثناء تواجدي يف املنزل، 
الذين  الالعبني  من  العديد  واأع���رف  بذلك.  القيام  اإىل  اجلميع  واأدع���و 

يت�صوقون ملتابعة الحتفال الر�صمي عر ال�صا�صات«.
فنية  منحوتة  الحت���اد«،  ع��ن��وان«غ��ر���س  يحمل  ال��ذي  العر�س  ويت�صمن   
عائمة فوق �صطح البحر يقام عليها العر�س الر�صمي م�صاء ب�صور رقمية 

ت�صتعر�س فقرات م�صتوحاة من ق�صة دولة الإمارات وقيمها العريقة.
 و�صُيبث العر�س ���� الذي يقام يف مدينة اأبوظبي ������ على الهواء مبا�صرة من 
خالل القنوات املختلفة مما يتيح للجميع الحتفال من خالل ال�صا�صات 
يف منازلهم باأمان.  و�صمم الإنتاج اخلا�س باحلفل فريق من الإماراتيني 

واملخرجة الفنية اإ�س ديفلني، التي ا�صتهرت عاملياً بت�صميم منحوتات اأدائية 
احلفل  �صّممت  والتي  وال�صوء،  واللغة  املو�صيقى  تدمج  وعرو�س  �صخمة 
اخلتامي لدورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية يف لندن 2012، وحفل افتتاح 
 2020 اإك�صبو  يف  املتحدة  اململكة  وجناح  ال�صيفية   2016 ري��و  اأوملبياد 
مبحتوى  املتعلقة  التفا�صيل  م��ن  م��زي��د  ع��ن  الك�صف  �صيتم  دب��ي..ف��ي��م��ا 
التي  العرو�س  اأ�صخم  اأحد  �صيكون  والذي  املقبلة،  الفرتة  العر�س خالل 

ت�صهدها دولة الإمارات.

لعبو دوري �خلليج �لعربي لكرة �لقدم ي�ستعدون ملتابعة �لحتفال �لر�سمي باليوم �لوطني 49 لدولة �لإمار�ت عرب قنو�ت �لبث

عر�س »غر�س �لحتاد« يقام يف �أبوظبي ويبث على �لهو�ء مبا�صرة من خالل �لقنو�ت �ملختلفة

�لإمار�تي عمري يو�صف يدخل مو�صوعة 
جيني�س مرتني من بو�بة »�لفر�صان«

•• دبي-الفجر:

بوعز  الريا�صي،  دبي  ملجل�س  العام  الأم��ني  ح��ارب،  �صعيد  �صعادة  ا�صتقبل 
جمل�س  وع�صو  الإ�صرائيلي  اأبيب  تل  هابويل  ن��ادي  مالكي  اأح��د  تو�صاف 
عام  اأم��ني  م�صاعد  رحمة،  اآل  اأم��ان  نا�صر  بح�صور  وذل��ك  ال��ن��ادي،  اإدارة 

املجل�س.
وفر�س  الطرفني  ب��ني  امل�صرتك  التعاون  �صبل  بحث  اللقاء  خ��الل  ومت 
ال�صتثمار، وقدم �صعادة �صعيد حارب �صرًحا عن الريا�صة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة ب�صكل عام ويف دبي خا�صة وجهود جمل�س دبي الريا�صي 
يف تطوير القطاع الريا�صي وتقدمي الت�صهيالت لدعم م�صاركة القطاع 
دبي،  يف  امل��زده��ر  الريا�صة  ق��ط��اع  يف  ال�صتثمار  على  والأف����راد  اخل��ا���س 
وتوفري �صبل النجاح للبطولت والفعاليات الريا�صية املحلية والدولية 
املتنوعة، وو�صع اخلطط وا�صرتاتيجيات العمل ل�صنوات قادمة مبا يدعم 
املجتمع  فئات  كافة  بني  اأنواعها  بجميع  الريا�صة  ممار�صة  ثقافة  ن�صر 
اإىل  و�صوًل  الراعم  تطوير  اأو  املجتمعية  الريا�صة  م�صتوى  على  �صواء 

م�صتوى الحرتاف وا�صت�صافة اأهم البطولت العاملية. 
اإىل جمل�س  بال�صكر  وتقدم  دبي  بالتواجد يف  �صعادته  تو�صاف عن  وعر 

دبي الريا�صي على ح�صن ال�صتقبال وال�صيافة وقال: »نحن متحم�صون 
و�صعداء  ال��ري��ا���ص��ي،  دب��ي  جمل�س  وزي����ارة  دب��ي  يف  هنا  ل��وج��ودن��ا  للغاية 
التي طاملا كانت  الإم���ارات  دول��ة  ال��ذي لقيناه هنا يف  بالرتحيب احل��ار 

داعمة لقيم التعاي�س«.
واأ�صاف تو�صاف: »بالن�صبة لنا فاإن اتفاقية ال�صالم بني الإمارات العربية 
وفتح  جدد  اأ�صدقاء  على  للعثور  عظيمة  فر�صة  هي  واإ�صرائيل  املتحدة 
اأن  املعلوم  وم��ن  الريا�صي،  امل��ج��ال  يف  امل�صرتك  للتعاون  ج��دي��دة  فر�س 
الريا�صة هي اأف�صل اأداة لتعزيز التنمية وال�صالم، ولتجميع ال�صعوب على 
قلب واحد، لذلك �صنعمل على حتقيق ذلك من خالل التعاون بني نادينا 

مع جمل�س دبي الريا�صي«.
اأن��دي��ة ك��رة ال��ق��دم يف  جدير بالذكر اأن هابويل ت��ل اأب��ي��ب ه��و اأح��د اأك��ر 
اإ�صرائيل، حيث فاز ب�13 لقبا يف الدوري و 16 يف بطولة الكاأ�س املحلية، 
ا اأول بطل اآ�صيوي، حيث فاز بالن�صخة الأوىل من بطولة الأندية  وهو اأي�صً
القارية لالحتاد الآ�صيوي لكرة القدم، بطولة الأندية الأبطال الآ�صيوية 
»الآن دوري اأبطال اآ�صيا« يف عام 1967، كما ي�صارك منذ عام 1995 يف 
انت�صارات �صد فرق كرى مثل ت�صيل�صي  اأوروب��ا وحقق  اأندية  م�صابقات 

وميالنو وهامبورغ وباري�س �صان جريمان وبنفيكا ورينجرز و�صلتيك.

جمل�س دبي �لريا�صي ي�صتقبل وفد نادي هابويل تل �أبيب �لإ�صر�ئيلي
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر:

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جن���م  ي�����ص��ارك 
اأحمد �صكيك يف بطولة اجلولف يف 
دبي واملقامة على اأر�س ملعب النار 
يف عقارات اجلمريا للجولف خالل 
الفرتة من الثاين ولغاية اخلام�س 
من �صهر دي�صمر القادم وياأتي هذا 
اإقامة بطولة  ي�صبق  ال��ذي  احل��دث 
موانئ دبي العاملية واملقرر اقامتها 
ولغاية  العا�صر  م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
���ص��ه��ر دي�صمر  ال��ث��ال��ث ع�����ص��ر م���ن 
الذي  الثاين  القادم ليمثل احلدث 

حتت�صنه دبي.
ا�صتعداده  ح��ول  �صحفي  ل��ق��اء  ويف 
الدول  احل���دث  ه���ذا  يف  للم�صاركة 
ق���ال ���ص��ك��ي��ك : ل��ق��د ح��ر���ص��ت على 
ا���ص��ت��م��رار ع��الق��ت��ي ب��ال��ل��ع��ب��ة التي 
تدرجت فيها منذ نعومة  اأظفاري 
الظروف  ك��ل  رغ��م  �صنوات،   9 قبل 
انت�صار  �صادفتني ومبقدمتها  التي 
�صهاًل  ي��ك��ن  مل  وال���ت���ي  اجل���ائ���ح���ة 
عزميتي  ع��ل��ى  ت���وؤث���ر  مل  ول��ك��ن��ه��ا 
تدريباتي  اأم���ام  ع��ائ��ق��اً  ت�صكل  ومل 
ب�����ص��اح��ات ال��ب��ي��ت ال��وا���ص��ع��ة، خالل 
وو�صط  ال��وط��ن��ي  التعقيم  ب��رن��ام��ج 
الإج�����راءات الح���رتازي���ة، وم��ن ثم 
فتحت  اأن  بعد  ت��دري��ب��ات��ي  وا���ص��ل��ت 
ب��ع��ودة تدريجية  اأب��واب��ه��ا  الأن���دي���ة 
ل��ل��ت��دري��ب��ات، وا���ص��ت��ط��رد ق��ائ��اًل مل 
يكن احلفاظ على روتيني واللتزام 
بجدول تدريباتي اأمراً �صهاًل خالل 
اأن  الوطني، حيث  التعقيم  برنامج 
ال��ت��دّرب مع زمالئي وامل��درب��ني هو 
باحلما�س  مي���ّدين  اأ�صا�صي  عن�صر 
وي�صجعني على اأن اأ�صع كل طاقتي 

وتركيزي على تدريبات اجلولف.
للتكنولوجيا دور  واأ�صاف لقد كان 
عزميتنا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف  ك��ب��ري 
خالل هذه الفرتة، اإن كان ذلك عن 
فريقنا  م��ع  فيديو  مكاملات  طريق 
واملدربني، اأو الن�صمام اإىل عيادات 
التدريب الرقمية التي ا�صت�صافتها 
لالعبي  العاملية  دبي  موانئ  �صركة 

احتاد الإمارات للجولف.

�مل�ساركة مع �لنجوم
ب���ط���ولت  م�������ص���ارك���ت���ه يف  وح��������ول 
ك��م��ا ه���و احل����ال يف بطولة  ك����رى 

ال�صتعداد  وم��دى  دبي  اجلولف يف 
ل��ه��ا وم���ردوده���ا الإي��ج��اب��ي ق���ال اإن 
امل�صاركة يف مباريات كرى كبطولة 
ب�صكل  ي�صاعدين  دب��ي  يف  اجل��ول��ف 
بالتدريبات.  وال��ت��زام  للعودة  هائل 
واأو�صح قائاًل : �صتكون بطولة دبي 
للجولف اأول بطولة كرى اأ�صارك 
الفعاليات  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  م��ن��ذ  ف��ي��ه��ا 
���ص��ع��ي��د لأنني  واأن�����ا  اجل��م��اه��ريي��ة، 
مبا�صرة  ال��ف��ر���ص��ة  ب��ه��ذه  ح��ظ��ي��ت 
بعد فرتة الإغ��الق، ومل يخفي ان 
ريا�صة اجلولف حتتاج لوقت لي�س 
بالق�صري ل�صتعادة الالعب مل�صتواه 
حتتاج  ال��ل��ع��ب��ة  ان  وخ��ا���ص��ة  الأول 
لرتكيز ذهني وقدرة بدنية وهو ما 

عملت عليه خالل هذه الفرتة. 

توجيهات خبري �جلولف  
وتابع �صكيك حديثه حول اخلطوات 
اجلائحة  ف��رتة  خ��الل  اتبعها  التي 
البطولة  يف  امل�صاركة  �صبقت  والتي 
التوا�صل  على  انني حر�صت  قائاًل 
مع لعب اجلولف املحرتف و�صفري 
ايان  للجولف  العاملية  دب��ي  موانئ 
توجيهياً  برناجماً  وب���داأت  ب��ول��رت، 
ان ذلك  مع النجم بولرت، وموؤكداً 
وال�صرار  ومزيداً  حافزاً  يل  �صكل 
بطموحات  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  وال��ع��زمي��ة 
كبريه يف ه��ذا احل��دث رغ��م تواجد 

نخبة من جنوم العامل، واأنا اأجري 
متوا�صلة،  افرتا�صية  جل�صات  معه 
الن�صائح  م���ن  ال��ع��دي��د  يل  وق�����دم 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ت���ي م���ن ���ص��اأن��ه��ا اأن 
م�صتواي،  ت���ع���زي���ز  يف  ت�������ص���اع���دين 
وي�صاعدين ب�صكل لفت على تعزيز 
املحافظة  وكيفية  بنف�صي،  ثقتي 
ع���ل���ى ه����دوئ����ي وت���ع���زي���ز ق����درات����ي 
الهدف  ان  اىل  م�����ص��رياً  ال��ذه��ن��ي��ة، 
م���ن م�����ص��ارك��ت��ي يف ال��ب��ط��ول��ة هي 
التواجد بني الكبار واكت�صاب مزيد 
من اخلرات، واأن األعب لال�صتمتاع 
ب��ه��ذه الأج�����واء رغ���م ح��ر���ص��ي على 
ا���ص��ع جانباً  ت��ق��دمي الأف�����ص��ل، وان 

ال�صغوطات لتح�صني الأداء.

م�سرية جناح 
منتخبنا  جن�����م  م�������ص���رية  حت���ف���ل 
���ص��ك��ي��ك ب��ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 
واخلليجي  امل��ح��ل��ي  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
املميزة  م�صاركته  وح��ت��ى  وال��ع��رب��ي 
ومنها  الآ����ص���ي���وي���ة  ال���ب���ط���ولت  يف 
احل�صر  ولي�س  ال��ذك��ر  �صبيل  على 
 2017 عام  بذهبية اخلليج  ف��وزه 
بالبحرين والإعالن من جديد عن 
 2018 ع��ام  للخليج  بطاًل  نف�صه 
ومنتخب  ال���ف���ردي  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
املركز  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  الإم�������ارات، 
اخلام�س عربياً يف تون�س، بالإ�صافة 

لفوزه ببطولتي مونتغمري وكاأ�س 
ت����رام����ب م���ي���ن���وز وب���ط���ول���ة ك���اأ����س 
����ص���اح���ب ال�����ص��م��و رئ���ي�������س ال���دول���ة 
البطولت  ج��ان��ب  اىل   ،2020
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  وم�صاركته  املحلية، 

البطولت الآ�صيوية.
ريا�صية  عائلة  اإىل  اأحمد  وينتمي 
م����ن خ������الل وال��������ده اأك��������رم لع���ب 
عنا�صر  واأ������ص�����ق�����ائ�����ه  اجل������ول������ف 
منتخباتنا للمراحل ال�صنية حممد 
وفتحي وم���رام، وي��در���س اأح��م��د يف 
اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��دب��ي �صنة 

ثالثة تخ�س اإدارة الأعمال.

�سكر وتقدير 
والتقدير  ال�����ص��ك��ر  اأح���م���د  ووج�����ه 
الإم���������ارات  احت������اد  اإدارة  مل��ج��ل�����س 
ال�صيخ  م���ع���ايل  ب���ق���ي���ادة  ل��ل��ج��ول��ف 
القا�صمي  ����ص���ل���ط���ان  ب�����ن  ف����اه����م 
لتوفري  ب���ل  ورع��اي��ت��ه��م  ل��دع��م��ه��م 
ج��م��ي��ع م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ن��ج��اح جلميع 
لعبي اجلولف يف دولتنا احلبيبة، 
والتي اأ�صهمت يف ات�صاع رقعة اللعبة 
وح�صورها املميز بنتائجها الباهرة 
حم��ل��ي��اً وخ��ل��ي��ج��ي��اً وع��رب��ي��اً، وختم 
ح��دي��ث��ة ب��ال�����ص��ك��ر اجل���زي���ل لحتاد 
اللعبة الذي وفر له بطاقة الدعوة 
امل�����ص��ارك��ة يف ه���ذا احلدث  وم��ن��ح��ه 

الدويل.

مل تكن عودة الالعبني اإىل مالعب الدوري الأرجنتيني  اأم�س الأول ال�صبت 
القدم، بل  العا�صق لكرة  البلد الأمريكي اجلنوبي  كاأي يوم روتيني يف هذا 
كانت الدموع والذكريات العنوان الأ�صا�صي بعد اأن خ�صرت البالد اأ�صطورتها 

دييغو مارادونا الأربعاء عن 60 عاما اإثر انتكا�صة �صحية.
الدوري  ه��ذا  على مالعب   1986 لبطل مونديال  الأخ��ري  الظهور  وك��ان 
قبل �صهر مع فريق خمنازيا ا�صغرميا الذي كان يدربه منذ اأيلول/�صبتمر 
جراحية يف الدماغ. عملية  لإجراء  امل�صت�صفى  اىل  يدخل  اأن  قبل   ،2019

لكن ما كان يعتر مبثابة كابو�س بالن�صبة مل�صجعي كرة القدم الأرجنتينية 
الذهبي"  "الفتى  رحيل  عن  الإع��الن  مع  الأربعاء  ح�صل  باأكملها،  والبالد 
جراء "انتفاخ رئوي حاد وتفاقم ق�صور مزمن يف القلب" بح�صب الت�صريح 

اأويل، مدخال بالد التانغو يف حزن عميق طال العامل باأكمله.
من  لتكرمي  م�صرح  اىل  الأ�صبوع  ه��ذا  الأوروب��ي��ة  املالعب  حتولت  اأن  وبعد 
الوقت  ال�صبت  ال�صعبية، حان  اللعبة  تاريخ  الالعبني يف  اأعظم  اأح��د  يعتر 

اأمام الفرق املحلية لكي تتذكر مارادونا يف اأول ظهور لها بعد الفاجعة.
امللعب  اأر�صية  يدخل  م��ن  اأول  يف  �صانتا  دي  واأون��ي��ون  را�صينغ  فريقا  وك��ان 
ال�صبت يف مباراتهما �صمن املرحلة اخلام�صة من دور املجموعات على ملعب 

اأفيادينا. بريون" يف  "بريزيدنتي 
ودخل الالعبون اأر�صية امللعب وهم يرتدون قمي�س املنتخب الوطني 

مع الرقم 10 الذي ا�صتهر به مارادونا خالل م�صريته الأ�صطورية 
يف املالعب، اإن كان على �صعيد املنتخب اأو الأندية، ل�صيما نابويل 
اأن قاد  "اإله" بعد  بالن�صبة مل�صجعيه مبثابة  الإيطايل الذي بات 
الفريق اجلنوبي لإحراز لقب الدوري املحلي مرتني كل من كاأ�س 

الحتاد الأوروبي وكاأ�س اإيطاليا مرة واحدة.
واأجرى الالعبون الإحماء على اأنغام اأغنية "ليف ليف اإز ليف"، 

مع  "اأوبو�س"،  الأ�صرتالية  البوب  لفرقة  احلياة"،  هي  "احلياة  اأي 
ا���ص��ت��ع��را���س م��ق��ت��ط��ف��ات م���ن ل��ق��ط��ات رائ���ع���ة يف م�صرية 

مارادونا على ال�صا�صة العمالقة يف امللعب.
دائ��رة منت�صف  الالعبون حول  وا�صطف 

بدقيقة  الأ����ص���ط���ورة  وك���رم���وا  امل��ل��ع��ب 
ُتطلَق طائرة  اأن  الت�صفيق، قبل  من 

الأرجنتيني  ال��ع��ل��م  ب��ل��وين  ورق��ي��ة 
مع الرقم 10، يف اإ�صارة اىل لقب 

"كوزميك كايت"، اأي "الطائرة 
الورقية الكونية"، الذي اأطلقه 
فيكتور  الأوروغ���وي���اين  املعلق 

مورالي�س على الأ�صطورة بعد 
اخلرايف  ال��ه��دف  ت�صجيله 
نهائي  ربع  اإنكلرتا يف  �صد 

مونديال 1986.
ف��ب��ع��د اأرب�������ع دق����ائ����ق على 

الذي  للجدل  املثري  ال��ه��دف 
�صيلتون  ب��ي��رت  م��رم��ى  يف  �صجله 

اهلل"،  "يد  لحقا  عليه  واأط��ل��ق  بيده 
تالعب مارادونا ببيرت بريد�صلي وبيرت ريد 

وتريي بوت�صر )مرتان( وتريي فينويك قبل اأن 
ي�صجل ما و�صف بهدف القرن، وا�صعا بالده يف 

املقدمة -2�صفر )انتهت املباراة 1-2(.
وبحما�س ل يو�صف، تابع املعلق الأوروغوياين 
م��ورال��ي�����س ب��الإ���ص��ب��ان��ي��ة "... اأري����د ال��ب��ك��اء، يا 

اإل��ه��ي، لتع�س ك��رة ال��ق��دم!... اع���ذروين، اأري��د البكاء! م��ارادون��ا يف توغل ل 
ين�صى، يف اأف�صل لقطة بالتاريخ! يا اأيها الطائرة الورقية الكونية، من اأي 
كوكب اأتيت لترتك خلفك هذا العدد من الإنكليز... �صكرا يا اإلهي على كرة 
القدم، على مارادونا، على هذه الدموع، على هذا التقدم الأرجنتيني �صد 

اإنكلرتا -2�صفر".
املواقف  ال��ق��دم منذ حينها، رغ��م  ك��رة  ع��امل  م��ارادون��ا يف  ومل تتغري مكانة 
املثرية للجدل التي رافقت م�صريته يف املالعب وخارجها، اإن كان مع الإدمان 

على الكحول اأو املخدرات.
الأعظم،  "هو  مارادونا  فاإن  مونتويا،  ولرت  را�صينغ  و�صط  لالعب  بالن�صبة 
اأن يتمكن من كبح دموعه،  ل جدل يف ذلك" بح�صب ما قال ال�صبت بدون 

م�صيفا "ل داعي لقول اأي �صيء اآخر، فكل الكلمات عبثية".
وكان الظهور العلني الأخري ملارادونا قبل اأربعة اأ�صابيع مبنا�صبة الحتفال 
الذي كرم مدربه  اإ�صغرميا  ال�صتني يف ملعب فريق خيمنازيا  بعيد ميالده 
الراحل باأف�صل طريقة من خالل فوزه ال�صبت يف بوين�س اأير�س على فيلز 

-1�صفر.
وب���دا ال��ت��اأث��ر وا���ص��ح��ا على لع��ب��ي ال��ف��ري��ق قبيل 
�صافرة بداية اللقاء، وعجز الكثري منهم عن 
اأنه  اأن البع�س اعتر  كبح دموعهم وحتى 
غرار  على  امل���ب���اراة،  اإرج����اء  يفرت�س  ك��ان 
ال��ذي قال  اأي��ال  الو�صط فيكتور  لعب 
ما  لأن��ن��ا  ن��ل��ع��ب  اأن  اجل��ن��ون  "من 
اإل  ال�صربة"،  ه��ذه  م��ن  نعاين  زلنا 
اإياه  علمنا  ما  فعلنا  "لكننا  اأردف  اأن��ه 
الأب.  مبثابة  كان  لنا،  بالن�صبة  دييغو... 
�صيء...  اىل  احتجنا  كلما  بنا  يت�صل  ك��ان 
فخورا  يكون  اأن  يجب  )ال�صماء(،  الأعلى  من 

بهذا الفريق".

احتمال  من  املخاوف  �صاأن  من  غ��واردي��ول،  بيب  �صيتي،  ملان�ص�صرت  الفني  املدير  قلل 
يف  اإ���ص��اب��ة  م��ن  تعافيه  يف  لنتكا�صة  اأغ��وي��رو  �صريخيو  الفريق  ه��داف  تعر�س 

الركبة.
وتعّقدت  ال�صيف،  يف  جراحية  لعملية  الأرجنتيني  املهاجم  وخ�صع 

عودته اإىل املالعب ب�صبب اإ�صابة يف الركبة.
على   0-1 �صيتي  ف��وز  م��ب��اراة  يف  متاأخر  كبديل  م�صاركته  بعد 
اأومل��ب��ي��اك��و���س ب���دوري اأب��ط��ال اأوروب����ا، الأرب���ع���اء، مل ي�صارك 
5-0 على برينلي  �صيتي  ت�صكيلة مباراة فوز  اأغويرو يف 

يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
وقال غوارديول اإن اأغويرو اأ�صيب برد فعل حت�ص�صي يف 
الركبة، وكان ياأمل األ تكون امل�صكلة الأخرية خطرية.

"مع �صريخيو، هذه هي الطريقة  واأ�صاف غوارديول 
جيدة،  تدريبية  بجل�صات  يقوم  اإن��ه  بها.  يقف  التي 
ولكن بعد ذلك يعاين من اهتزازات يف ركبته. نحن 
�صهلة  لي�صت  لها  تعر�س  ال��ت��ي  الإ���ص��اب��ة  اأن  نعلم 
اأف�صل وجه ممكن.  التعامل معها على  للتعايف، علينا 
عندما يكون جاهزا، �صيلعب. اآمل اأن يتمكن غدا من العودة 

اإىل التدريب".
واأ�صار غوارديول، يف وقت �صابق، اإىل اأن اأغويرو وجد �صعوبة يف الأيام 

القليلة املا�صية بعد وفاة دييغو مارادونا.
ابنة مارادونا، جيانينا، وهي والدة  اأغويرو متزوجا ذات مرة من  وكان 

ابنه بنيامني.
ا حتت قيادة مارادونا خالل الفرتة التي ق�صاها الأ�صطورة  ولعب اأغويرو اأي�صً

الأرجنتيني كمدرب للمنتخب الوطني، مبا فيها كاأ�س العامل 2010.

��ستعد للحدث مع �سفري �لإمار�ت للجولف �لالعب بولرت

»�أحمد �صكيك« �صمن جنوم بطولة �جلولف يف دبي
�حتاد �للعبة منحه فر�سة �مل�ساركة يف �حلدث �لدويل

دموع وذكريات يف �لدوري 
�لأرجنتيني بغياب مار�دونا 

غو�رديول يقلل من خماوف »�نتكا�صة« �أغويرو

•• دبي-وام:

"ماراثون  ل�  التمهيدي  ال�صباق  ال��رتاث  نظم مركز حمدان بن حممد لإحياء 
رحلة الهجن الرتاثية" يف دورة املرموم بدبي، ومتيز بتنوع جن�صيات امل�صاركني 
خمتلفة،  جن�صيات   10 من  والإن���اث  ال��ذك��ور  من  مت�صابقا   14 تناف�س  حيث 
وهي: اململكة املتحدة، وال�صني، وفرن�صا، ورو�صيا، والوليات املتحدة، ورومانيا، 

واأملانيا، وفنلندا، واإ�صبانيا، وجمهورية الت�صيك.
وجنحت الرو�صية نونا اأكوبيان من حتقيق املركز الأول، فيما جاءت الرومانية 
رلوكا غو�صاف باملركز الثاين، وحققت الأملانية ليندا كروكنرجر املركز الثالث 
حتفيز  ب��ه��دف  كيلومرت،   1 مل�صافة  ام��ت��د  ال���ذي  التمهيدي  ال�صباق  يف  وذل���ك 
واختبار قدرات امل�صاركني يف الن�صخ املقبلة من ماراثون رحلة الهجن الرتاثية 
الذي �صينطلق العام املقبل �صمن فعاليات مهرجان �صمو ويل عهد دبي للهجن 

العربية الأ�صيلة.
بن  حمدان  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  دمل��وك،  بن  حمدان  عبداهلل  �صعادة  وت��وج 
اإىل جانب  ال�صباق،  الأوىل يف ختام  باملراكز  الفائزين  ال��رتاث،  لإحياء  حممد 

تكرمي جميع امل�صاركني وحتفيزهم على خو�س هذه التجربة.
بن  حمدان  مركز  يف  الفعاليات  اإدارة  مدير  القمزي،  دميثان  بن  هند  وقالت 

حممد لإحياء الرتاث اإن تنوع جن�صيات امل�صاركني يعك�س روح الت�صامح املرت�صخ 
يف ج��ذور دول��ة الإم����ارات، ع��ر الأج��ي��ال م��ن الآب���اء والأج����داد املوؤ�ص�صني، ويف 
والأخالق  والكرم  املعاملة  ح�صن  على  القائمة  والعادات  ال��رتاث  مفهوم  اإط��ار 
اجلن�صيات،  خمتلف  من  باأجمعه  للعامل  وجهة  الدولة  جعل  ما  وهو  الطيبة، 
وكلنا فخر باأن هذا ال�صباق جاء تنفيذا لتوجيهات من �صمو ال�صيخ حمدان بن 
حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي، على اأن ينظم دوريا خالل مهرجان 
�صموه للهجن العربية الأ�صيلة، وذلك بالنظر لإقبال امل�صاركني من املقيمني 
الإم��ارات��ي ولديهم رغبة يف تعلمه  ال��رتاث  من خمتلف اجلن�صيات على ع�صق 

والنخراط به.
واأ�صافت اأنه مت تدريب امل�صاركني على ركوب املطية وكيفية التحكم ال�صحيح 
املا�صية من خالل مدربني  الفرتة  الهجن يف  �صباقات  اأو  الرحلة  بها خلو�س 
متخ�ص�صني وفرهم املركز، وذلك ل�صمان �صالمة وجودة جميع امل�صاركني وفق 

املعايري التي ت�صمن اأن يكون ال�صباق باأعلى م�صتوى.
من جهتها اأكدت الرو�صية نونا اأكوبيان، احلا�صلة على املركز الأول، اأن ركوب 
اإقامتها يف الدولة، ثم حتولت يف الوقت  اأث��ارت ف�صولها خالل  الهجن هواية 
احلايل اإىل جزء ل ميكنها ال�صتغناء عنه يف حياتها.. لفتة اإىل اأنها تخ�ص�س 

الوقت للتدريب ب�صكل م�صتمر.

مت�صابقون من 10 جن�صيات ي�صاركون يف �ل�صباق 
�لتمهيدي ل� »مار�ثون رحلة �لهجن �لرت�ثية«

•• اأبوظبي-وام:

يعد الدراج الإماراتي حممد البلو�صي من اأبرز الريا�صيني يف الدولة اأ�صحاب 
الإجنازات خالل عام 2020، برغم توقف الن�صاط فيه لأكر من 7 اأ�صهر، 
حيث حقق اإجنازين كبريين يف بداية العام باجلمع بني لقب رايل البحرين 
الدويل للدراجات النارية، ورايل حائل الدويل يف فراير 2020، وحاليا بعد 
انتهاء اجلولة الثالثة من رايل "دبي اندورو كرو�س" ما زال النجم الإماراتي 
مت�صدرا للمناف�صات بفارق كبري عن اأقوى مناف�صيه. وميلك البلو�صي جتربة 
فريدة من نوعها مع عامل الراليات حيث قرر يف عام 2013 العتزال وهو يف 
�صن ال� 33 عاما - ال�صن الذي يعتزل فيه اأغلب الدراجني يف العامل، ولكنه 

وبعد فرتة من العتزال اأدرك اأن عالقته بالدراجة لي�صت عالقة بطولة ول 
اإجناز ول م�صابقة، لكنها عالقة حياة، فعدل عن قرار العتزال، وعاد ليحقق 
اأهم اإجناز يف م�صريته وهو التتويج بلقب بطولة العامل يف عام 2018 يف �صن 
ال� 38 عاما، و�صط ده�صة اجلميع، وما زال يوا�صل العطاء ويحقق الإجنازات 
حاليا وهو يف �صن ال� 40. وقال البلو�صي يف ت�صريحاته لوكالة اأنباء الإمارات 
ال�صباقات بعد فرتة التوقف الطويلة،  بالعودة للم�صاركة يف  " �صعيد  "وام" : 
ورا�س عن اأدائي يف اجلولت الثالث الأوىل من بطولة " دبي اإندورو كرو�س" 
النارية حيث  والدراجات  لل�صيارات  الإم��ارات  تقام حتت مظلة منظمة  التي 
6 جولت، وي�صارك بها عدد ل باأ�س  اأت�صدر املناف�صات فيها وهي تتكون من 
به من الدراجني املحليني والأجانب، وتقام يف �صحراء "مرغم"، مع تطبيق 

الإج��راءات الحرتازية املعتمدة من قبل ال�صلطات املخت�صة بالدولة.. لفتا 
يف  والثالثة  اأكتوبر،  يف  والثانية  �صبتمر،   18 يف  اأقيمت  جولة  اأول  اأن  اإىل 
نوفمر اجلاري، والرابعة �صتقام يف 11 دي�صمر، اأما اخلام�صة ف�صوف تقام 
يف فراير، فيما �صتكون اجلولة ال�صاد�صة واخلتامية يف �صهر مار�س 2021". 
وعن تفا�صيل �صري املناف�صات يف بطولة دبي .. اأ�صاف: " من اأول جولة واأنا 
اأت�صدر البطولة، لأنني مل اأتوقف عن التدريبات البدنية معظم فرتات توقف 
الن�صاط ، واجلولة الثانية حققت فيها املركز الأول اأي�صا، ويف اجلولة الثالثة 
واجهتني بع�س ال�صعوبات الفنية، فاأنهيتها يف املركز الرابع، ولكني ل زلت 
اأت�صدر املناف�صات بفارق مريح، واأ�صتعد بقوة حاليا للجولة الرابعة، وبالن�صبة 
هوندا  مت�صابق  اأرون مري  افريقي  اجلنوب  ال��دراج  فهو  املناف�صني يل  لأب��رز 

اأدخل يف اأجواء املناف�صات  الذي يحتل املركز الثاين يف الرتتيب العام، ولكي 
اأتدرب يوميا حاليا يف �صحراء مرغم، ولن اأتنازل ب�صهولة عن �صدارة بطولة 
دبي، حيث اأن هديف القادم بعدها هو بطولة حائل الدولية يف مار�س 2021 
يف مدينة حائل باململكة العربية ال�صعودية، و�صتكون بطولة دبي اأف�صل اإعداد 
كانت  بدايته  البلو�صي:"  ق��ال   2020 ع��ام  وع��ن  حائل".  يف  للم�صاركة  يل 
رائعة بالن�صبة يل، ونهايته اأي�صا جيدة، ولكن جائحة كورونا �صكلت �صعوبة 
وامل�صابقات  البطولت  كل  اأن  خا�صة  العامل،  يف  الريا�صيني  ولكل  يل  كبرية 
توقفت، واأجندة الحتاد الدويل مت جتميدها معظم فرتات العام، لكنني دائما 
فيه  ت�صتمر  اأن  واأمتنى  الأم��ل،  عام  �صيكون   2021 عام  اأن  واأتوقع  متفائل، 

اإجنازاتي التي اأعتز بها واأرفع فيها علم بالدي يف كل مكان".

�لدر�ج �لإمار�تي حممد �لبلو�صي: �جلمع بني لقبي �لبحرين وحائل �أبرز �إجناز�تي يف 2020



 
ترمي طفلها يف قناة مائية لأجل حبيبها

األقت ال�صرطة يف غواتيمال القب�س على امراأة رمت طفلها حديث 
الولدة يف قناة مائية بعد 3 اأيام من ولدته.

التقطته  فيديو  مقطع  يف  عاماً(   18( لوبيز  األيك�صيا  و�صوهدت 
كامريات املراقبة وهي ترمي طفلها يف املمر املائي يف هوهويتانغو، 
غواتيمال، ليلة ال�صبت حتت اأنظار حبيبها خو�صيه كليمنتي )28 
التوا�صل  ت��داول��ت��ه م��واق��ع  ال����ذي  ال��ف��ي��دي��و  ع���ام���اً(. ويف م��ق��ط��ع 
بينما  الطفل بني يديها،  األيك�صيا وهي حتمل  الجتماعي، تظهر 
لتقوم  خو�صيه،  اإليها  ين�صم  اأن  قبل  خلفها،  م��ن  ال�صيارات  مت��ر 

برمي الطفل ويلوذا بالفرار على الفور.
وعادت األيك�صيا يف نهاية املطاف اإىل منزلها يف بلدة هوهويتانغو، 
جدة  �صارعت  حيث  الثالثاء،  ي��وم  لوالدتها  بفعلتها  اعرتفت  ثم 
بداأت  وال��ت��ي  احل���ي،  يف  التطوعية  الإط��ف��اء  اإدارة  لإب���الغ  الطفل 

عملية بحث حممومة قبل اإخراج جثة حفيدها امليت من القناة.
بارتكاب  واع��رتف��ت  ال��ث��الث��اء،  م�����ص��اء  امل��راه��ق��ة  الأم  اع��ت��ق��ال  ومت 
الذي  خو�صيه  حبيبها  م��ع  عالقتها  اإن��ق��اذ  اأرادت  لأن��ه��ا  اجل��رمي��ة 
تعرفت عليه منذ 4 اأ�صهر، وهو لي�س والد الطفل، وقالت األيك�صيا 
لل�صحفيني خالل القب�س عليها اإن حبيبها مل يكن يريد لأ�صرته 

اأن تعرف بوجود الطفل لذلك قررت التخل�س منه.
ومت اإطالق �صراح األيك�صيا بعد �صاعات باأمر من قا�صي هوهويتانغو 
لعدم وجود دليل �صدها، لكن مقطع الفيديو امل�صرب دفع ال�صرطة 
ال�صلطات  األيك�صيا  والدة  ودعت  عليها من جديد،  القب�س  لإلقاء 
ملحاكمة ابنتها وحبيبها واإنزال اأق�صى عقوبة ممكنة بهما، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الريطانية.

�أفعى عمالقة تقتل رجال و ل تكتفي
ُو�صفت  اأ�صرتالية، م�صرعه يف ظ��روف  لقي رج��ل م�صن يف ولي��ة 
ي�صل  اأفعى  قبل  م��رات من  للدغ عدة  تعر�س  بعدما  ب�"املروعة"، 

طولها اإىل 1.4 مرت.
وليام  وين�صتون  فاإن  "ديلي ميل" الريطانية،  وبح�صب �صحيفة 
ف��ي�����س، ال���ذي ك���ان يعمل م���زارع���ا، ف���ارق احل��ي��اة وه���و يف الثامنة 

وال�صبعني، بجزيرة ت�صمانيا.
وجرى العثور على املزارع، وهو يف حالة حرجة، ومل جتد حماولت 

اإ�صعافه يف امل�صت�صفى نفعا، فتويف.
ووقعت احلادثة املروعة قبل �صهور.

وعانى الراحل لدغات يف اليد ومنطقة الفخذ الداخلية، وهو ما 
جعله يعاين ف�صال يف عدد من اأع�صاء اجل�صم، رغم تقدمي عالج 

م�صاد لل�صم.
وذكر امل�صدر اأن الرجل امل�صن تويف بعد يومني فقط من نقله اإىل 

امل�صت�صفى.
ويف يوم "الفاجعة"، كان امل�صن يقوم برعي الغنم وهو على دراجة، 
وعندما تعر�س للدغ، هرع كلبه �صوب اجلريان، كما لو اأنه يريد 

تنبيههم اإىل ما حدث.
كانت  الأف��ع��ى  اإن  م��رة،  لأول  ال�صحية،  راأى  ال��ذي  ال�صاهد  وق��ال 
القب�صة  ي��داه فاأحكمتا  اأم��ا  الأمي��ن للراحل،  ال��ذراع  ملتفة ح��ول 

على راأ�س الأفعى.
وا�صطر اأحد اجلريان اإىل ا�صتخدام �صكني حتى يقطع راأ�س الأفعى 

التي ظلت ملت�صقة بالرجل امل�صن.
يف  امل�صت�صفى  اإىل  مروحية  ط��ائ��رة  م��نت  على  ال�صحية  نقل  ومت 

مدينة هوبارت؛ عا�صمة ولية ت�صمانيا الأ�صرتالية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�أنقذت �أبناءها من �ملوت .. ثم وقعت �لكارثة
اأبناءها اخلم�صة من  تنقذ  اأن  ا�صتطاعت  بعدما  املا�صي،  الأربعاء  يوم  ماأ�صاوي،  ب�صكل  رو�صية حتفها،  ام��راأة  لقيت 

حريق �صب داخل البيت وكاد اأن يقتل الأ�صرة باأكملها.
وبح�صب �صحيفة "ديلي ميل" الريطانية، فاإن غولنارا كوتيلنيوك، 31 عاما، لقيت م�صرعها يف احلريق عندما 

انهار جزء من �صقف املنزل فوق راأ�صها من جراء احلريق.
وقبل حلظات من الفاجعة، متكنت الأم الرو�صية، من اإخالء كافة الأبناء الذين تقل اأعمارهم  عن 14.

و�صب احلريق يف وقت متاأخر من يوم الأربعاء، بينما كان اأفراد الأ�صرة نائمني يف مدينة ياكو�صتك، اأق�صى �صرق 
رو�صيا.

وقال رجال الإطفاء اإن النار ا�صتعلت لأول مرة يف املطبخ، بدء من املوقد، ثم امتدت اإىل البيت اخل�صبي، فلم يعد 
املخرج �صالكا ب�صبب اللهب.

النافذة وقامت بتك�صري الزجاج لأجل  اإىل  الرو�صية  الأم  البيت، هرعت  ولأن الأطفال كانوا عالقني يف غرفة من 
اإخالء فلذات كبدها.

وعقب ذلك، �صاعدت ابنها على القفز من النافذة، ثم مدت اإليه اإخوته الأربعة الأ�صغر عمرا اإىل اأن جنوا جميعا 
من احلريق.

وبعدما اأنقذت الأبناء اخلم�صة، �صقطت دعامة من ال�صقف على راأ�س الأم، بينما كانت ت�صتعد اإىل الفرار من البيت 
الذي تلتهمه النريان.
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مطاردة مثرية من �أجل �أكيا�س �حل�صي�س
اإنها اعتقلت ع�صابة من مهربي املخدرات بعد  الإ�صبانية،   ال�صرطة  قالت 
مطاردة مثرية بالزوارق ال�صريعة مل�صافة زادت على 100 ميل )160 كلم( 
يف البحر املتو�صط، حاول املهربون خاللها اإلقاء اأكيا�س احل�صي�س يف املياه.

خالل  لل�صرطة  تابعة  هليكوبرت  طائرة  �صورته  فيديو  مقطع  يف  وظهر 
املطاردة التي ا�صتمرت خم�س �صاعات يف الأ�صبوع املا�صي مهربون مقنعون 

يلتقطون �صورا ويلوحون لل�صرطة.
واألقي القب�س يف وقت لحق على اأفراد الع�صابة اخلم�صة بعدما اعرت�س 
يف  قرطاجنة  �صاحل  قبالة  ال�صريع  زورق��ه��م  للجمارك  تابع  دوري��ة  زورق 
جنوب اإ�صبانيا. و�صادرت ال�صرطة كمية ح�صي�س تزن طنني كانت خمباأة يف 

66 حزمة كانت الع�صابة تعتزم تهريبها اإىل فالن�صيا يف اإ�صبانيا.
وبداأت املطاردة عندما ر�صدت طائرة ال�صرطة الهليكوبرت الزورق ال�صريع 
300 ح�صان  14 مرتا وامل��زود مبحركني قوة كل منهما  الذي يبلغ طوله 
بيان  يف  ال�صرطة  وقالت  امل��خ��درات.  اأجولة  وعليه  قرطاجنة  �صاحل  قبالة 
خم�صة  باعتقال  م�صرتكة  عملية  يف  واجلمارك  ال�صرطة  من  اأفراد  "قام 
اأع�صاء )يف ع�صابة( كانوا على منت زورق خمدرات بعد مطارة يف عر�س 

البحر حاولوا خاللها اإلقاء املخدرات التي كانت يف الزورق يف املاء".

�أغلى نز�ع عائلي يف �لتاريخ �أمام �لق�صاء 
عائلي" يف  خ��الف  "اأغلى  دع��وى  يف  النظر  اإىل  بريطانية،  حمكمة  تتجه 
تقدر  عائلية  ث��روة  ح��ول  ح��اد  ن��زاع  و�صط  املقبل،  الأ�صبوع  خ��الل  التاريخ، 

بحوايل 453 مليون جنيه اإ�صرتليني، اأي ما يعادل 600 مليون دولر.
التي  الدعوى  �صتبا�صر  لندن  حمكمة  ف��اإن  "غارديان"،  �صحيفة  وبح�صب 
اإىل  اإ�صافة  "لونا"،  ي�صمى  ويختا �صخما  منازل  ت�صمل عدة  ب��روة  تتعلق 
مروحية وطائرة خا�صة ومقتنيات فنية باهظة. وتتجه تاتيانا اأخميدوفا، 
اإىل اتهام زوجها ال�صابق، رجل الأعمال الرو�صي املعروف، فرخاد اأخميدوف، 
اأ�صول  طريق  عن  ال��دولرات  ماليني  باإخفاء  اأخميدوف،  تيمور  وابنهما، 
يف  ل�صاحلها  املحكمة  ب��ه  ق�صت  ال���ذي  الت�صوية  مبلغ  دف��ع  ت��ف��ادي  لأج���ل 
املحكمة العليا، �صنة 2016. وتقول تاتيانا، اإن زوجها؛ وهو رو�صي ولد يف 
اأذربيجان، قام بتحويل اأموال واأ�صول اإىل ابنهما، حتى ل يدفع ما اأمرت به 
املحكمة ل�صاحلها. من ناحيتهما، ينفي الأب والبن اأن يكونا قد جلاآ اإىل 
هذه احليلة، ويوؤكدان اأن الأم كانت على دراية باأن التحويل عبارة عن هدية 
ق��رار من  ا�صت�صدار  امل�صتكية يف  �صابق، جنحت  ابنه. ويف وقت  اإىل  اأب  من 
املحكمة لأجل مداهمة بيت البن، والبحث عن اأي دليل ب�صاأن التحويالت 

ف�صال عن اإلزام "غوغل" بالك�صف عن م�صمون ر�صائله الإلكرتونية.
وقال البن تيمور، 27 عاما، اإنه لن يعقد �صلحا مع والدته مهما ح�صل، 

بفيلم رعب.. �إيكيا تنبه 
�إىل خطر �لعنف �ملنزيل 

جلاأت �صركة اإيكيا العاملية ال�صهرية 
اأف���رع���ه���ا  الأث�����������اث يف  ل���ت�������ص���وي���ق 
لفت  اإىل  ال��ت�����ص��ي��ك  ب��ج��م��ه��وري��ة 
امل���ن���زيل من  ال��ع��ن��ف  اإىل  الن��ت��ب��اه 
رعب  فيديو  مقطع  عر�س  خ��الل 
داخل اأفرعها هناك. ويظهر املقطع 
ام��راأة خائفة جتل�س داخ��ل �صقتها 
وتو�صد  ال����زج����اج  ي��ت��ك�����ص��ر  ب��ي��ن��م��ا 
اأرواح  ب��ي��د  ب�����ص��دة ك��اأمن��ا  الأب������واب 
خفية. ويف نهاية املقطع يت�صح اأن 
رجاًل غا�صباً هو الذي يفعل ذلك. 
ويف النهاية يكتب على ال�صا�صة اأن 
العنف املنزيل غالباً ما يكون خفياً. 
ويظهر مكتوباً على ال�صا�صة اأي�صاً 
املنزل  اأن  تعتقد  اإي��ك��ي��ا  ���ص��رك��ة  اأن 
ودار  اآم��ن��اً.  مكاناً  يكون  اأن  ينبغي 
على  الفيديو  مقطع  ح��ول  نقا�س 
الت�صوق  جم��ل��ة  ن�����ص��رت  ف��ي�����ص��ب��وك 
و�صائل  من  "هوريزونت" وغريها 
الإعالم يف اأملانيا تقارير عنه اأثارت 

اجلدل اليوم ال�صبت.
وكتبت اإحدى امل�صتخدمات تقول: 
"اإنه موؤثر للغاية لدرجة اأ�صابتني 
بالق�صعريرة". ول ي�صعر املواطنون 
يف املجتمع الت�صيكي بخطر العنف 
املنزيل اإل قلياًل. وكتب اأحد النقاد 
"اإيكيا اتبعت بهذا العر�س  يقول: 
التاأثري  ميكن  ول  قا�صياً-  م�صلكاً 
مبثل هذه الفيديوهات املخيفة اإل 
على فئة احلمقى". وذكرت درا�صة 
ا�صتق�صائية حديثة اأن %73 من 
الن�صاء الت�صيكيات يرون اأن العنف 
ل  لكنها  خ��ط��رية  م�صكلة  امل��ن��زيل 
حت��وز اله��ت��م��ام ال��ك��ايف. ومل تبلغ 
الرجال  ذل��ك بني  ي��رى  ن�صبة من 

الت�صيك اإل 50%.

دعم ملكي لالأمري هاري 
وميغان ماركل بعد �إجها�صها 
تلقى  الأمري هاري  وزوجته املمثلة  

ميغان ماركل  دعماً من اأبيه  الأمري 
ت�صارلز  واأخيه  الأمري ويليام ، بعد 
اأن اأجه�صت ميغان طفلهما الثاين، 

يف �صهر متوز-يوليو املا�صي.
وت��وا���ص��ل ه���اري م��ع اأخ��ي��ه الأكر 
واأب��ي��ه، نتيجة ح��زن��ه على  وي��ل��ي��ام 
الرغم  على  ال��ث��اين،  طفله  فقدان 
ال�صقيقني الذي  من اخلالف بني 
اإلن  الأخ���رية،  ال�صنوات  ت��ط��ّور يف 
جانباً،  اخلالفات  و�صع  ويليام  اأن 
هذه  يف  �صناً  الأ�صغر  اأخ��ي��ه  لدعم 

املاأ�صاة.
واأ�صارت معلومات �صحفية اأن  امللكة 
جانبها  واإىل  الثانية ،  اإل��ي��زاب��ي��ث 
العائلة املالكة، حزينة على فقدان 

هاري وميغان لطفلهما الثاين.
الق�صر،  على  املطلعني  اأح��د  وق��ال 
"مريور"  موقع  ذك��ره  م��ا  بح�صب 
بالطبع  ذل��ك  "اأّدى  ال��ري��ط��اين: 
يف  احل�����������زن  م�������ن  ال�����ك�����ث�����ري  اإىل 

العائلة".
تفا�صيل  �صردت  قد  ميغان  وكانت 
حادثة الإجها�س، يف مقال ن�صرته 
تاميز"،  "نيويورك  ���ص��ح��ي��ف��ة 
مب�صاهدتها  م��ع��ان��ات��ه��ا  وو���ص��ف��ت 
خ�صارة  على  ينفطر  زوج��ه��ا  قلب 

طفلهما الثاين.
الن  م��ي��غ��ان حت���ّدث���ت  اإن  وُي���ق���ال 
اإ�صتغرقت  لأن��ه��ا  الإج��ه��ا���س،  ع��ن 
وقتاً طوياًل ملعاجلة خ�صارتها هي 

وزوجها هاري.

�أطول م�صل�صل يف �لتاريخ 
يبلغ �حللقة رقم 12 �ألفا

ذي  اأن��د  يونغ  "ذي  م�صل�صل  يتجاوز 
من  الأول  يف  الأم��ريك��ي  ري�صتل�س" 
دي�����ص��م��ر امل��ق��ب��ل ع��ت��ب��ة ج���دي���دة، اإذ 

ُتعَر�س حلقته الرقم 12000.
اإ�س"  ب����ي  "�صي  حم���ط���ة  واأف����������ادت 
الأمريكية التي تعر�س "ذي يونغ اأند 
ذي ري�صتل�س" باأن هذا امل�صل�صل الذي 
من  ج���زءاً   1973 ال��ع��ام  منذ  "كان 
احلياة اليومية ملاليني الأمريكيني. 
ي�صل يوم الثالثاء اإىل معلم: احللقة 
وي�صاِهد ع�صرات   .  "12000 الرقم 
املاليني من الأ�صخا�س يف بلدان عدة 
اأند ذي ري�صتل�س" باللغة  يونغ  "ذي 
الإجنليزية. وتتمحور ق�صة امل�صل�صل 
ال���ع���ائ���الت مبدينة  ع����دد م���ن  ع��ل��ى 
ب���ولي���ة وي�����ص��ك��ون�����ص��ن الأم���ريك���ي���ة، 
كبرية  جمموعة  الأح����داث  وتتخلل 
اأو  وان��ف�����ص��اًل،  زواج���اً  التقلبات،  م��ن 

اختفاًء ثم ظهوراً مفاجئاً.

يعي�س مع قطعة نقدية يف �أنفه 53 عامًا 
لأك��ر من  التنف�س  م��ن �صعوبات يف  رو���ص��ي  رج��ل  عانى 
اأنفه  يف  دخلت  معدنية  نقدية  عملة  ب�صبب  ق��رن  ن�صف 

وهو طفل ون�صيها ل�صنوات طويلة.
 Konchalovsky City م�صت�صفى  يف  الأط��ب��اء  واأب��ل��غ 
موؤخراً  زيلينوجراد  مدينة  يف   Clinical Hospital
ع��ن ح��ال��ة غ��ري��ب��ة مل��ري�����س ق���ال اإن���ه ك���ان غ��ري ق���ادر على 
التنف�س من خالل فتحة اأنفه اليمنى لعدة اأ�صهر، واأظهر 
الأنفي  املمر  اأن  املحو�صب  املقطعي  بالت�صوير  الفح�س 
الأمين كان م�صدوداً متاماً بوا�صطة ج�صم غريب عالق يف 

اجلزء اخللفي بالقرب من البلعوم الأنفي.
الأطباء  عاماً   59 العمر  من  البالغ  املري�س  يخر  ومل 
اأبداً اأن ج�صماً غريباً قد يكون �صبب م�صاكل التنف�س التي 
يعاين منها، لأنه مل يكن يعرف بذلك، وبعد روؤية الأ�صعة 
املقطعية واجل�صم الدائري الغام�س، تذكر الرجل الذي 
نقدية ويدفعها يف  بعملة  يلعب  كان  اأن��ه  ا�صمه  يذكر  مل 

اأنفه عندما كان يبلغ من العمر �صت �صنوات.
ونظراً لأن والدته كانت �صارمة للغاية، فقد كان خائفاً 
جداً من اإخبارها باأن العملة املعدنية قد علقت يف فتحة 
الوقت،  م���رور  وم��ع  ه��ن��اك،  تركها  ل��ذل��ك  اليمنى،  اأن��ف��ه 
ن�صي كل �صيء عنها. وكان الأطباء ي�صككون يف ق�صته يف 
عملية  خ��الل  املعدنية  العملة  اإزال��ة  بعد  ولكن  البداية، 

باملنظار ا�صتمرت 1.5 �صاعة اأدركوا اأنه يقول احلقيقة.

تعلم طفلها �لطهي بعمر عامني 
املطبخ  اأطفالهن عن  اإب��ع��اد  ع��ادة على  الأم��ه��ات  حتر�س 
خوفاً على �صالمتهم، لكن والدة هذا الطفل البالغ من 
الطعام،  وج��ب��ات  بطهي  ل��ه  ت�صمح  فقط  ع��ام��ني  العمر 
التوا�صل  على مواقع  لها  تتعر�س  التي  النتقادات  رغم 

الجتماعي.
وميلك الطفل ذات العامني �صيلف�صرت �صهرة وا�صعة على 
في�س بوك، بف�صل مهاراته يف الطهي، حيث يظهر وهو 
يقطع اخل�صروات ويقلي اللحم املفروم، ويح�صر العديد 
املعكرونة والعجة والالزانيا  ال�صهية، مثل  الوجبات  من 

على �صبيل املثال ل احل�صر.
والدة  عاماً(   30( بالين�صكي  بريتاين  ال�صيدة  وترف�س 
ابنها  حياة  بتعري�س  لها  املوجهة  النتقادات  �صيلف�صرت 
للخطر، من خالل ا�صتخدام ال�صكاكني احلادة، والتعامل 
على  وتوؤكد  ال�صاخنة،  الطهي  واأواين  الطهي  موقد  مع 
اإ�صرافها ب�صكل مبا�صر، بح�صب  اأن كل ذلك يحدث حتت 

�صحيفة ذا �صن الريطانية.
ن��ظ��ام ماريا  اأط���ف���ال  ل��ث��الث��ة  اأم  ب��ري��ت��اين وه���ي  وت��ت��ب��ع 
مما  عام،   100 العمر  من  البالغ  التعليمي  مونتي�صوري 
ال�صتقالل يف وقت مبكر، وقالت  الأطفال فر�صة  مينح 
مبتابعة  ل��ه  �صمحت  لذلك  دائ��م��اً،  الطبخ  اأح��ب  "لقد 
الوقت  م��ن  الكثري  ق�صاء  خ��الل  م��ن  اهتمامه  وتطوير 

معي يف املطبخ".
واأ�صافت بريتاين "نحن نعمل معاً دائماً، لكنني اأتراجع 
امل�صاعدة،  تقدمي  قبل  الأ�صياء  بتجربة  دائماً  له  واأ�صمح 
وجبات  يف  تدخل  التي  املكونات  جميع  ي�صاهد  وعندما 

طعامه، فهذا يجعله ياأكل كل �صيء".

زو�ل كورونا... �أبرز �أمنيات �لأطفال يف �لكري�صما�س
كتبها  التي  املو�صوعات  راأ����س  على  ك��ورون��ا  اأزم���ة  كانت 
الأطفال يف ر�صائلهم املوجهة هذا العام للقدي�س نيكول 

يف اأملانيا.
وقالت زابينه جريكه من مكتب بريد بابا نويل يف بلدة 
اإن��ه ن���ادراً ما  �صانت نيكول�س ب��ولي��ة زارلن���د الأمل��ان��ي��ة 

يخلو خطاب من ذكر اجلائحة.
ال��ت��ي تتوىل  50 ع��ام��اً: وذك���رت ج��ري��ك��ه،  تقليد ع��م��ره 
اإدارة حملة الر�صائل، اأن "زوال اأو اختفاء كورونا"، جاء 
يف اأعلى قائمة الأمنيات التي كتبها الأطفال يف معظم 
الأطفال  يحتفل  "اأن  اأو  نيكول�س،  للقدي�س  ر�صائلهم 
اأف��راد الأ�صرة واأنهم يرغبون يف  بعيد امليالد مع جميع 

زيارة جدتهم مرة اأخرى".
"نيكول�س"  ل���  50 ع��ام��اً، يكتب الأط��ف��ال  ولأك���ر م��ن 
وفقاً  الفرن�صية،  للحدود  املتاخمة  ال�صغرية  البلدة  يف 
هذا  ف���اإن  بو�صت"،  "دويت�صه  الأمل��ان��ي��ة  ال��ري��د  ل�صركة 
ومت  اأمل��ان��ي��ا.  يف  نيكول�س  للقدي�س  ب��ري��د  مكتب  اأق���دم 
اإبرام ال�صراكة بني اللجنة املخت�صة بالحتفال ومكتب 

الريد يف عام 1967.
9000 ر�صالة من جميع  اأكر من  ا�صتالم  ومت بالفعل 

اأنحاء العامل. قالت جرييكه: "هذا هو العدد املعتاد قبل 
نيكول�س"،  القدي�س  بعيد  الحتفال  من  ق�صري  وق��ت 
جديدة.  ر�صالة  األ��ف  ح��وايل  يومياً  ي�صل  اأن��ه  م�صيفة 
ويتوىل متطوعون مهمة الرد على الر�صائل وير�صلون 
ردودهم خالل الفرتة من 4 حتى 24 دي�صمر )كانون 
اأن  جرييكه  وذك��رت  الطريفة:  الر�صائل  اأب��رز  الأول(. 
ه��ن��اك اأي�����ص��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ر���ص��ائ��ل ال��ت��ي ي��اأ���ص��ف فيها 
الأطفال لعدم ال�صماح للقدي�س نيكول�س باملرور عليهم 
تن�صى  ل  ف�صلك  "من  اآخ���رون:  وكتب  ك��ورون��ا.  ب�صبب 
كمامتك، حينما ميكنك اأن تاأتي اأي�صاً" اأو "حافظ على 
�صحتك نيكول�س!". ويف هذا العام، ميكن العثور على 
نيكول�س وم�صاعديه يف كوخ نيكول�س اخلا�س بهم يف 

ميدان نيكول�صبالت�س.
األف   26 ن��ي��ك��ول���س ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي، رد ف��ري��ق  ال��ع��ام  ويف 
41 دول��ة - وهو  اإجمايل  اأطفال من  و569 ر�صالة من 
مكاتب  �صبعة  وتوجد  الر�صائل.  من  م�صبوق  غري  عدد 
لالأطفال  ميكن  حيث  اأمل��ان��ي��ا،  يف  امل��ي��الد  لعيد  بريدية 
اإر�صال ر�صائلهم اإىل القدي�س نيكول�س اأو الطفل امل�صيح 

اأو بابا نويل.

�أريانا غر�ندي  تت�صدر 
باأف�صل �أغنية

تفّوقت النجمة  اأريانا غراندي  على النجوم  مايلي �صاير�س  و دوا ليبا  و �صون 
اأغنية منفردة يف  اأف�صل  قائمة  وت�صّدرت   ،BTS الكوري  والفريق  مينديز  
ال�119 مليون  تخّطت  التي   ،"POSITIONS" اإجنلرتا، وذلك باأغنيتها

م�صاهدة عر قناة اأريانا الر�صمية على "يوتيوب"، بعد �صهر على طرحها.
 Therefore I" وتاأتي يف املركز الثاين هذا الأ�صبوع  بيلي اإيلي�س  باأغنيتها
 "SWEET MELODY" اأغنية  ن�صيب  الثالث من  املركز  اأم��ا   ،"  Am
من  الرابع  املركز  كان  حني  يف   ،"LITTLE MIX" الريطاين  للفريق 

وهاردي كابريو. نيل�صون  ن�صيب اأغنية "SEE NOBODY" للوي�س 
وذلك  الأ�صبوع،  لهذا  القائمة  يف  اخلام�س  املركز  �صاحبة  ليبا  دوا  وكانت 

."LEVITATING" باأغنيتها

فتاتان حتمالن كلبيهما وهما يخو�سان يف مياه �لفي�سانات يف تيبينج تينجي, حيث غمرت �ملياه �آلف �ملنازل يف �سمال 
�سومطرة �لأندوني�سية بعد هطول �أمطار غزيرة على �ملنطقة.  � ف ب


