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حماولة اأخرية لإنقاذ اتفاق اإيران مع انطالق مفاو�ضات فيينا

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

   

بالإفراج  ياأمر  را�ضد  بن  حممد 
مبنا�ضبة  نللزيللال   672 علللن 
عللليلللد الحتللللللللاد اخلللملل�للضللن

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم���ر 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئي�س 
اهلل،  رع���اه  ال�����وزراء،  جمل�س 
دبي،  لإم���ارة  حاكماً  ب�شفته 
من   672 ع����ن  ب������الإف������راج 
الإ�شالحية  امل��ن�����ش��اآت  ن���زلء 
مبنا�شبة  دب��ي  يف  والعقابية 
اخلم�شني  الحت����������اد  ع����ي����د 

للدولة.
امل�شت�شار ع�شام عي�شى  وقال 
العام  ال���ن���ائ���ب  احل���م���ي���دان، 
اأم��ر الإفراج  اإن  لإم���ارة دب��ي 
ال�شادر مبكرمة من �شاحب 
ال�������ش���م���و ح����اك����م دب�����ي ي���اأت���ي 
ان��ط��الق��اً م��ن ح��ر���س �شموه 
جديدة  فر�شة  اإع��ط��اء  على 
للعودة  بالعفو  للم�شمولني 
ل�شيما  ال�شواب،  طريق  اإىل 
مع احتفال الدولة مبنا�شبة 
فيها  تتج�شد  غالية  وطنية 
ق���ي���م ال���ت�������ش���ام���ح وال���ع���ط���اء 
الولء  م�شاعر  فيها  وت�شمو 

للوطن.
)التفا�شيل �س3(

االإمارات حتيي يوم ال�سهيد بفخر واعتزاز

خليفة: ممتنون ملن بذلوا اأرواحهم ودماءهم الغالية يف �ضاحات ال�ضرف فداء للوطن 
حممد بن را�سد: دماء �سهدائنا الزكية اأزهرت يف ثنايا هويتنا وعمقت ر�سوخها يف نفو�س االأجيال
حممد بن زايد: ن�ستمد من ت�سحيات �سهدائنا االأبرار الدرو�س من اأجل وطن قوي منيع يف مواجهة التحديات

�ضيف  طعن  يف  النظر  جل�ضة  تعطل 
القذايف ب�ضاأن ا�ضتبعاده من النتخابات

•• طرابل�س-وكاالت:

قال �شيف الإ�شالم القذايف، جنل 
ال��زع��ي��م ال��ل��ي��ب��ي ال���راح���ل معمر 
ال��ق��ذايف، اأم�����س الث��ن��ني، اإن قوة 
حمكمة  مبنى  ط��وق��ت  ع�شكرية 
الثاين  ل��ل��ي��وم  الب��ت��دائ��ي��ة  �شبها 
الق�شاة  وم��ن��ع��ت  ال���ت���وايل،  ع��ل��ى 

واملوظفني من الدخول.
واأ������ش�����اف ال�����ق�����ذايف الب�������ن عرب 
ذلك  اأن  ت���وي���ر  ع���ل���ى  ح�������ش���اب���ه 
ت�شبب يف تاأجيل النظر يف الطعن 
امل��ق��دم م��ن حم��ام��ي��ه، ���ش��د قرار 
لالنتخابات  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة 
الر�شح  م���ن  ا���ش��ت��ب��ع��اده  ب�����ش��اأن 
املقررة  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 

ال�شهر املقبل.
وك��ان �شيف الإ���ش��الم ق��ال الأحد 
امتنعوا  �شبها  حمكمة  ق�شاة  اإن 
عن عقد جل�شة النظر يف الطعن 
مفو�شية  ق�������رار  ع���ل���ى  امل�����ق�����دم 
واإن حماميه غادروا  النتخابات، 
قاعة املحكمة بعد امتناع الق�شاة 

عن عقد اجلل�شة.

•• عوا�صم-وكاالت:

اأجنيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  قالت 
مريكل الثنني اإن منظمة ال�شحة 
ُيعتد  اإىل مت��وي��ل  ال��ع��امل��ي��ة حت��ت��اج 
ب��ه م��ن خ���الل ت��ربع��ات اأك���رب من 
ال���دول الأع�����ش��اء، واأي����دت اإطالق 
اإىل  للتو�شل  مل��ف��او���ش��ات  املنظمة 
الوقاية  ب�����ش��اأن  م��ل��زم  ات��ف��اق دويل 

من الأوبئة.
وق��ال��ت اأور����ش���ول ف���ون دي���ر ليني 
رئ��ي�����ش��ة امل��ف��و���ش��ي��ة الأوروب����ي����ة يف 
اأيام  املحادثات التي ت�شتمر ثالثة 
واملتوقع اختتامها يوم غد الأربعاء 
فيه،  ن���ت���ح���دث  ال������ذي  ال����وق����ت  يف 
�شاللة  املجتمع خطرا من  يواجه 
ج���دي���دة و���ش��ري��ع��ة الن���ت���ق���ال من 

كوفيد19-، وهي »اأوميكرون«.
العاملية،  ال�شحة  منظمة  وق��ال��ت 
انت�شار  زي��ادة  احتمال  اإن  الثنني، 
على  اأوم��ي��ك��رون  ك��ورون��ا  ال�شاللة 

•• بريوت-وكاالت:

الدعوات  اللبنانيني  لبى عدد من 
مواقع  ع���ل���ى  ت��ن��اق��ل��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي، م��ن اأجل 
اأم�س  �شباح  منذ  الطرقات  قطع 
ارتفاع  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج��ا  الث���ن���ني 
اقت�شادية  اأزم����ة  و���ش��ط  الأ���ش��ع��ار، 

خانقة تعي�شها البالد.
قطع  اأم�������������س  �����ش����ب����اح  و�����ش����ج����ل 
ع���ن���د مداخل  ال����ط����رق  م����ن  ع�����دد 
ال���ع���ا����ش���م���ة ب�������ريوت اإ�����ش����اف����ة يف 
خا�شة  كافة  اللبنانية  املحافظات 
يف ط���راب���ل�������س وزح����ل����ة واجل���ن���وب 
بالإطارات  املناطق  من  اآخر  وعدد 
الأو�شاع  على  احتجاًجا  امل�شتعلة 
املتدهورة،  واملعي�شية  القت�شادية 
العا�شمة  يف  املدار�س  اأُقفلت  فيما 
ب��������ريوت ب�������ش���ب���ب ت����ع����ذر و�����ش����ول 

التالميذ اإليها.
اجلي�س  اأع���������اد  لح��������ق،  وب�����وق�����ت 
اإل  الطرقات،  بع�س  اللبناين فتح 
موا�شلة  على  اأك��دوا  املحتجني  اأن 
حت���رك���ات���ه���م ح���ت���ى رح����ي����ل »ه����ذه 

ال�شلطة الفا�شدة«.
رغ���م ال���دع���وات لإق��ف��ال��ه��ا، فتحت 
وال�شبه  اخلا�شة  امل��دار���س  معظم 

خا�شة يف طرابل�س، بريوت، �شيدا 
اأمام  �شباحاً  اأب��واب��ه��ا  و�شواحيها 
بع�س  ام��ت��ن��ع  ح���ني  ال����ط����الب، يف 
الأه���ايل م��ن اإر���ش��ال اأولده����م اإىل 
املدار�س خوفاً من قطع الطرقات.

القت�شادي  امل����اأزق  تفاقم  وو���ش��ط 
وال�����ش��ي��ا���ش��ي يف ل���ب���ن���ان وو����ش���ول 
منخف�شة  م�شتويات  اإىل  ال��ل��رية 
ج���دي���دة، اق��ت��ح��م��ت جم��م��وع��ة من 
ال�شوؤون  وزارة  مبنى  املتظاهرين 
بريوت  العا�شمة  يف  الجتماعية 

قبل اأيام.
وق���ال م��ا ي��ق��رب م��ن 12 حمتجاً 

م�شرية  مرتفع،  العاملي  امل�شتوى 
اخلطر  جم���م���ل  ت��ق��ي��ي��م  اأن  اإىل 
مرتفع  باأوميكرون  املتعلق  العاملي 
متحور  اأن  اإىل  م�����ش��رية  ل��ل��غ��اي��ة، 
احلاجة  �شرورة  يوؤكد  اأوميكرون 

للم�شاواة يف التطعيم.
و����ش���ددت امل��ن��ظ��م��ة الأمم���ي���ة، على 

تيدرو�س  ال����ع����ام  اأم���ي���ن���ه���ا  ل�������ش���ان 
اأده���ان���وم غ��ي��ربي�����ش��ي��و���س، ع��ل��ى اأن 
اأوميكرون لديه عدد غري م�شبوق 
من زيادة التحورات، وبع�شها يثري 
القلق بالن�شبة لالأثر املحتمل على 
ف��ك��ورون��ا يظهر  اجل��ائ��ح��ة..  م�شار 
اأنه  اعتقدنا  كلما  ج��دي��دة  ب�شور 

اإن الأو������ش�����اع يف  ال��������وزارة  دخ���ل���وا 
الدولة املنكوبة بالأزمة اأ�شبحت ل 
القت�شادي  النهيار  نتيجة  تطاق 
للعملة،  امل�شتمر  والنهيار  ال�شريع 
مقابل   25100 اإىل  و�شلت  التي 

الدولر الأمريكي.
ب�شكل  ارت��ف��ع��ت  الأ���ش��ع��ار  اأن  ي��ذك��ر 
حيث  الأخ���رية،  الأ�شابيع  يف  كبري 
رفعت احلكومة الدعم عن الوقود 
وبع�س الأدوي��ة، مما جعلها بعيدة 
البالد،  يف  الكثريين  متناول  ع��ن 
لالأجور  الأدن����ى  احل���د  يبلغ  فيما 
ال�شهرية حالياً حوايل 27 دولراً.

مواقــيت ال�صالة
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•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأن الثالثني 
من نوفمرب من كل عام يوم للتقدير والوفاء تعلي فيه دولتنا، قيادة و�شعبا، قيم الفداء 
والت�شحية وممار�شات البطولة والإقدام ..يوم نعرب فيه، ن�شاء ورجال، عن عظيم �شكرنا 
للوطن،  ف��داء  ال�شرف  �شاحات  الغالية يف  ودم��اءه��م  اأرواح��ه��م  بذلوا  ملن  امتناننا  وواف��ر 

و�شونا ل�شيادته، ولتظل راية الإمارات رمزا للقوة والعزة واملنعة.
من جانبه اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأن تعيني تاريخ الثالثني من نوفمرب يوما لل�شهيد 
حا�شراً  الإم��ارات��ي��ني  وح��دة  يوؤكد  فهو  الأهمية  بالغة  دللت  على  ينطوي  ع��ام  كل  من 
وما�شياً وم�شتقباًل، وي�شيف اإىل ج�شور التوا�شل بني الأجيال ويوؤكد عهد اأبناء الإمارات 
املمتد يف اأعماق التاريخ مع وطنهم، وينع�س الذاكرة اجلمعية الوطنية ب�شري اأ�شالفنا وهم 

يقيمون احلياة على هذه الأر�س ويحافظون عليها، ويفتدونها بالغايل والنفي�س.
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
الأعلى للقوات امل�شلحة اأننا ن�شتمد من ال�شرية العطرة ل�شهداء الوطن الأبرار الدرو�س 
عزاً  هاماتنا  ونرفع  التحديات..  مواجهة  على  ق��ادر  منيع،  قوي  وطن  اأج��ل  من  والعرب 
رمزاً  �شتبقى  وذكراهم  الأبطال  الإم��ارات  �شهداء  اأ�شماء  اأن  �شموه  ..م�شيفا  بهم  وفخراً 

ل�شفحات جميدة يف تاريخنا.                                 )التفا�شيل �س2(

رئي�س منظمة ال�شحة العاملية يحذر من �شرعة انت�شار املتحور اجلديد

جندي ي�شاعد طالبة للو�شول اىل منزلها عقب اطالق نار و�شط بريوت

ماكرون وامل�شت�شارة ال�شابقة مريكل وامل�شت�شار املقبل اأولف �شولتز

هل الدبابات الرو�شية جاهزة للزئري؟

مريكل واالحتاد االأوروبي يدعمان اتفاقا ملكافحة االأوبئة 

ال�ضحة العاملية: احتمال زيادة تف�ضي كورونا اأوميكرون مرتفع

جتدد الحتجاجات يف لبنان على تردي الأو�ضاع املعي�ضية

التهديدات الرو�سية الأوكرانيا حرب اع�ساب:

بط ما يريد، اأوروبا ل �ضيء ُمْطَلقًا! بوتن يعرف بال�ضّ

برئا�سة حممد بن را�سد ..وخالل جل�سته يف اإك�سبو 2020 دبي
جمل�س الوزراء يعتمد �ضوابط اإعفاء املواطنن 

امل�ضتفيدين من قرو�س امل�ضاعدات ال�ضكنية
•• دبي-وام:

رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  تراأ�س �شاحب 
اإك�شبو  ال��وزراء وال��ذي عقد يف  ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل اجتماع جمل�س  جمل�س 
بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب حاكم  دبي   2020
زايد  �شيف بن  ال�شيخ  �شمو  املالية، والفريق  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  دبي، 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اأجندة  الرئا�شة، حيث مت �شمن  �شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان 
موا�شلة  اإىل  الهادفة  وال�شيا�شات  والت�شريعات  امل��ب��ادرات  من  عدد  اعتماد  الجتماع 
اآل مكتوم :  تطوير العمل احلكومي.. وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اإك�شبو دبي اعتمدنا خالله �شيا�شة وطنية  ال��وزراء يف  تراأ�شت اليوم اجتماعاً ملجل�س 
للدواء بهدف �شمان توفره يف كل الأوق��ات لكل امل��ح��ت��اج��ني.                  )التفا�شيل 

�ص 10

�ص 13

�ص 19

حممد بن را�شد يلتقي رئي�ص التفيا 
ويزور جناحها يف اإك�شبو 2020 دبي

اأخبار االإمارات

غارديان: وقف انت�شار »اأوميكرون« 
ً م�شتحيل.. والدول االأقل تلقيحاً االأكرث ت�رضرا

عربي ودويل

زايد الكثريي: الفوز بجائزة حممد بن 
را�شد للإبداع الريا�شي و�شام على �شدري 

الفجر الريا�شي
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•• عوا�صم-وكاالت:

اإن  قال رئي�س ال��وزراء الإ�شرائيلي نفتايل بينيت، الثنني، 
للعقوبات مقابل  اأو تخفيف  مكافاآت  اأي  ت�شتحق  ل  اإي��ران 
همجيتها، منا�شدا حلفاء اإ�شرائيل بعدم ال�شت�شالم ملا �شماه 
املفاو�شات  ا�شتئناف  يتم  فيما  الإي���راين،  النووي  الب��ت��زاز 

النووية بني اإيران والقوى العاملية يف فيينا.
واأ�شاف احل�شاب الر�شمي لرئي�س الوزراء الإ�شرائيلي على 
توير: رغم النتهاكات الإيرانية وتقوي�شها لعمل مفت�شي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اإيران �شت�شل اإىل طاولة 

املفاو�شات يف فيينا.
الدولية  املحادثات  الثنني،  اأم�س  فيينا،  يف  وانطلقت  هذا 
ح��ول اإح��ي��اء الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين لعام 2015، بعد 

اأ�شهر من تعليقها. واأر�شلت الوليات املتحدة وفدا برئا�شة 
مبعوثها اخلا�س اإىل اإيران روب مايل لي�شارك يف املحادثات 

ب�شكل غري مبا�شر.
من  ال�شابعة  هي  للمفاو�شات  اجل��دي��دة  اجلولة  اأن  ُيذكر 
نوعها والأوىل بعد تويل الرئي�س الإيراين احلايل اإبراهيم 

رئي�شي من�شبه يف اأغ�شط�س 2021.
ويجتمع اأطراف خطة العمل ال�شاملة امل�شركة جمدًدا يف 
املتبادلة  العودة  ملناق�شة  اأ�شهر   6 من  يقرب  ما  بعد  فيينا 
اإىل ال�شفقة من قبل كل من الوليات املتحدة واإيران، لكن 

الفجوة اأعطت وقًتا لتجذر عقبات جديدة.
وقبيل انطالق املفاو�شات، اأكدت اخلارجية الإيرانية، ام�س 
اأن طهران لن جتري حمادثات ثنائية مع الوفد  الثنني، 

الأمريكي يف حمادثات فيينا النووية.

اخلارجية،  با�شم  امل��ت��ح��دث  ق��ال  ل��ه،  �شحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
الإي��راين دخل فيينا  التفاو�س  زاده: فريق  �شعيد خطيب 
بت�شميم جاد للتو�شل اإىل مبادئ اتفاق ويفكر يف حمادثات 

موجهة نحو النتائج.
مبا�شرة  اإج���راء حم��ادث��ات  اإمكانية  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 
بني الوفدين الإيراين والأمريكي خالل حمادثات فيينا، 
وزارة اخلارجية: لن  با�شم  اليوم، قال متحدث  تبداأ  التي 
خالل  الأمريكي  الوفد  مع  ثنائية  حمادثات  هناك  تكون 

حمادثات فيينا.
بهذا  فيينا  اإىل  ياأتوا  اأن  يجب  الأمريكيني  اأن  على  و�شدد 
ال�شابقة  املفاو�شات  اأحدثته  ال��ذي  اجلمود  لإزال���ة  النهج 
ورفع ورفع العقوبات املفرو�شة على اإيران والتي فر�شوها 

منذ عام 2015 بعالمات وهمية.

اأهمية  ���ش��دد ع��ل��ى  اأن���ه  اإل  ان��ت��ه��ى، 
الإبقاء على احلدود مفتوحة رغم 

متحور اأميكرون.
اأن  اإىل  العاملية  ال�شحة  واأ���ش��ارت 
اليقني  ق��دراً كبرياً من ع��دم  ثمة 
التغلب  على  اأوميكرون  قدرة  اإزاء 
حاجة  وهناك  املناعة،  جهاز  على 
للو�شول  الأب�����ح�����اث  م����ن  مل���زي���د 
اأف�����ش��ل لح��ت��م��ال تغلب  ف��ه��م  اإىل 
واملناعة  اللقاحات  اأوميكرون على 

املكت�شبة بعد الإ�شابة.
ال��������دول الأع���������ش����اء على  وح����ث����ت 
الإبالغ عن اأول حالت وبوؤر تف�شي 
اأن����ه قد  اأوم���ي���ك���رون، م�����ش��رية اإىل 
حتدث زيادة يف الإ�شابة بكوفيد-
خ�شائ�س  ع���ل���ى  اع����ت����م����اداً   19
اأوم���ي���ك���رون، وه���و م���ا ���ش��ت��ك��ون له 
اأنه  اإىل  م�شرية  وخ��ي��م��ة،  ع��واق��ب 
الأ�شخا�س  اإ���ش��اب��ة  امل��ت��وق��ع  م���ن 
املطعمني بلقاحات كورونا باملتحور 

اجلديد واإن كان بن�شبة حمدودة.

•• الفجر –خرية ال�صيباين

الكرملني  �شّيد  اأّن  م��ت��زاي��د،  وب�شكل  ج��ل��ّي��ا،  ي��ب��دو  لئن 
الغرب  ت��خ��ل��ي  اأو  »احل�����رب  مع�شلة  ف��ر���س  يف  ي��رغ��ب 
اأوك��ران��ي��ا يف جم��ال النفوذ ال��رو���ش��ي«، ف��ان الحتاد  عن 

الأوروبي ل يبدو اأنه ثابت يف ا�شراتيجيته.
يف  البحوث  »مركز  ل�  العام  الأم��ني  بارمنتييه،  فلوران 

معهد  يف  املحا�شر  وال�شتاذ  ال�شيا�شية«،  العلوم  معهد 
املركز  يف  امل�شارك  والباحث  بباري�س،  ال�شيا�شية  العلوم 
اجلغرا�شيا�شي للمدر�شة العليا للتجارة، يفكك يف مقابلة 

مع اأتالنتيكو، خلفية التطورات الأخرية وابعادها: 
* منذ عدة اأ�شهر، يعمل الكرملني على رفع درجة حرارة 

ال�شيا�شة اخلارجية لالحتاد الأوروبي.
)التفا�شيل �س15(

عدة نقاط تقارب بني الطرفني:

اأملانيا: لهذا تتناغم حكومة �ضولتز مع ماكرون؟
•• الفجر -كليمان دانيز –ترجمة خرية ال�صيباين

واخل�شر  الدميقراطيني  ال���ش��راك��ي��ني  ب��ني  الئ��ت��الف  عقد  يت�شّمن 
والليرباليني، عدة نقاط تقارب مع الطموحات الفرن�شية، حتى لو كان 

هدف التق�شف يف امليزانية قد يثري القلق.
 6 م��ن  الأ���ش��ب��وع  ويف  تن�شيبه،  بعد  �شولتز:  اأولف  وع��د  ان  �شبق  لقد 
باري�س،  اإىل  له كم�شت�شار  ر�شمية  اأول رحلة  �شتقوده  دي�شمرب،   10 اإىل 
ماكرون،  لإميانويل  �شتتاح  الإليزيه،  ق�شر  ويف  را�شخ.  لتقليد  جت�شيما 
الفر�شة للبوح وجهاً لوجه بكل ما يخاجله ب�شاأن اتفاقية الئتالف التي 
والليرباليني،  اخل�شر  حزب  مع  الدميقراطيون  ال�شراكيون  اأبرمها 
والتي مت الك�شف عنها يوم الأربعاء، 24 نوفمرب.                   )التفا�شيل 

اأردوغان: �ضنتخذ خطوات 
تقارب مع م�ضر واإ�ضرائيل

•• اأنقرة-وكاالت:

ق������ال ال���رئ���ي�������س ال�����رك�����ي، رج���ب 
اإن تركيا  اأردوغ��ان، الثنني،  طيب 
م�شر  مع  تقارب  خطوات  �شتتخذ 

واإ�شرائيل.
ويف ���ش��اأن حم��ل��ي، ق���ال اأردوغ�����ان: 
اأ�شعار  خ��ف�����س  ع����ن  اأت�����ن�����ازل  ل����ن 
الفائدة والت�شخم �شينخف�س قبل 
اأنه  اإىل  2023، م�شرياً  انتخابات 
الفائدة  اأ�شعار  ب��اأن  راأي���ه  يغري  مل 

املرتفعة تزيد الت�شخم.
الإع����الم الركية  ون��ق��ل��ت و���ش��ائ��ل 
لل�شحافيني،  ق��ول��ه  اأردوغ����ان  ع��ن 
اأث����ن����اء رح���ل���ة ال����ع����ودة م����ن زي�����ارة 
�شعر  ت��ق��ل��ب��ات  اإن  ل��رك��م��ان�����ش��ت��ان، 
قائمة  تكن  الأخ����رية مل  ال�����ش��رف 
اأنقرة  واإن  اقت�شادية،  اأ�ش�س  على 
الالزم  ال��دع��م  ل��ت��ق��دمي  م�شتعدة 
لتعزيز ال�شتثمارات، وحتديدا من 

خالل البنوك احلكومية.
وخ�������ش���رت ال����ل����رية م����ا ي�����ش��ل اإىل 
%45 من قيمتها مقابل الدولر 
ه����ذا ال���ع���ام، وج�����اءت م��ع��ظ��م تلك 
اخل�شائر بعد اأن �شعد اأردوغان من 
ال�شيا�شة  اإزاء  موقفه  ع��ن  دف��اع��ه 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  اأكد 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
من  ال��ث��الث��ني  اأن  اهلل"  "حفظه 
للتقدير  نوفمرب من كل عام يوم 
قيادة  دول��ت��ن��ا،  فيه  تعلي  وال��وف��اء 
والت�شحية  ال��ف��داء  ق��ي��م  و���ش��ع��ب��ا، 
ومم���ار����ش���ات ال��ب��ط��ول��ة والإق������دام 
..ي����وم ن��ع��رب ف��ي��ه، ن�����ش��اء ورج����ال، 
امتناننا  وواف��ر  �شكرنا  عظيم  عن 
مل���ن ب���ذل���وا اأرواح�����ه�����م ودم���اءه���م 
فداء  ال�شرف  �شاحات  يف  الغالية 
ولتظل  ل�شيادته،  و�شونا  للوطن، 
راي��ة الإم���ارات رم��زا للقوة والعزة 

واملنعة.

�� يف كلمة وجهها عرب  ودعا �شموه 
يوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة 
الثالثني  ي�شادف  ال��ذي  ال�شهيد 
���� �شباب  م��ن نوفمرب م��ن ك��ل ع��ام 
ال���وط���ن واأج���ي���ال���ه ال�������ش���اع���دة يف 
والإم���ارات  العطرة  املنا�شبة  ه��ذه 
ت�شت�شرف عهدا جديدا للخم�شني 
م�شريتها  م����ن  ال����ق����ادم����ة  ����ش���ن���ة 
يجعلوا  اأن  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
جت�شدها  التي  النبيلة  القيم  من 
من  يتخذوا  واأن  م��ث��ال،  ال�شهادة 
ال�شهداء اأ�شوة ح�شنة واأن يقد�شوا 
اأدائ����ه  يف  ي��ت��م��ي��زوا  واأن  ال���واج���ب 
واكت�شاب  التعلم  يف  يجتهدوا  واأن 
القدرات واملهارات، موؤكدا اأن الأمم 
العظيمة تبنى بالعزمية والريادة، 

والت�شحيات  ال��ع��ال��ي��ة،  وال��ه��م��م 
ثباتا  اإل  تزيدنا  لن  التي  الكربى 

ووحدة وتالحما.
وفيما يلي ن�س الكلمة .. " اأبنائي 
وبناتي، ونحن ن�شت�شرف الذكرى 
اخلم�شني لتوحيد كلمتنا وتاأ�شي�س 
اليوم،  ج��م��ي��ع��ا  ف��ل��ن��ق��ف  دول���ت���ن���ا، 
ت��ك��رمي��ا لأب��ن��ائ��ن��ا ���ش��ه��داء الوطن 
باأرواحهم  �شطروا  الذين  الأب��رار، 
ال����ط����اه����رة، ودم����ائ����ه����م ال���زك���ي���ة، 
�شفحات  ال��ب��ا���ش��ل��ة  وت�شحياتهم 
الوطن  ع����ن  ال�������ذود  يف  م�����ش��رق��ة 
ل�شيادته  و�شيانة  لأر���ش��ه  حماية 
ولتظل  ا�شتقالله،  على  وحفاظا 
رايته عالية خفاقة، وجندد العهد 
وذووهم  ال�شهداء  اأب��ن��اء  يظل  ب��اأن 

اأمانة يف الأعناق، يتعهدهم الوطن 
وتتولهم  واحل�������ب،  ب���ال���ت���ق���دي���ر 
فنحن  والرعاية،  بالعناية  الدولة 
ويكرم  ال�����ش��ه��ادة،  تعظم  اأم���ة  م��ن 
الرتب،  ب��اأع��ل��ى  ال�����ش��ه��داء  دي��ن��ه��ا 
واأح�شنها،  واملقامات  املنازل  واأرفع 
خوف  و"األ  ب��اجل��ن��ة،  وي��ب�����ش��ره��م 

عليهم ول هم يحزنون".
يوم  ن��وف��م��رب،  م���ن  ال��ث��الث��ني  اإن 
ل��ل��ت��ق��دي��ر وال������وف������اء، ت��ع��ل��ي فيه 
الفداء  قيم  و�شعبا،  قيادة  دولتنا، 
البطولة  ومم��ار���ش��ات  والت�شحية 
والإق�������دام، ي���وم ن��ع��رب ف��ي��ه، ن�شاء 
ووافر  �شكرنا  عظيم  عن  ورج��ال، 
ام���ت���ن���ان���ن���ا مل����ن ب����ذل����وا اأرواح����ه����م 
�شاحات  يف  ال���غ���ال���ي���ة  ودم�����اءه�����م 

و�شونا  ل��ل��وط��ن،  ف�����داء  ال�����ش��رف 
الإم����ارات  راي���ة  ولتظل  ل�شيادته، 

رمزا للقوة والعزة واملنعة.
ويف هذه املنا�شبة العطرة، وبالدنا 
ت�شت�شرف عهدا جديدا للخم�شني 
م�شريتها  م����ن  ال����ق����ادم����ة  ����ش���ن���ة 
�شباب  اأدع���و  ال��ن��اج��ح��ة،  التنموية 
ال���وط���ن واأج���ي���ال���ه ال�����ش��اع��دة، اأن 
التي  النبيلة  ال��ق��ي��م  م��ن  يجعلوا 
جت�شدها ال�شهادة مثال، ويتخذوا 
ح�شنة،  اأ������ش�����وة  ال���������ش����ه����داء  م�����ن 
وي��ق��د���ش��وا ال���واج���ب وي��ت��م��ي��زوا يف 
اأدائه، كما اأدعوهم اأن يجتهدوا يف 
التعلم واكت�شاب القدرات واملهارات، 
بالعزمية  تبنى  العظيمة،  ف��الأمم 
العالية،  وال����ه����م����م  وال�������ري�������ادة، 

وال��ت�����ش��ح��ي��ات ال���ك���ربى، ال��ت��ي لن 
تزيدنا اإل ثباتا ووحدة وتالحما، 
اأ�ش�شها املغفور  �شونا للدولة التي 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
على  امل��وؤ���ش�����ش��ون،  واإخ���وان���ه  نهيان 

قيم البذل والفداء والعطاء.
وال��ت��ح��ي��ة جل��ن��ود و���ش��ب��اط وقادة 
وجلميع  البا�شلة،  امل�شلحة  قواتنا 
م��ن��ت�����ش��ب��ي اأج���ه���زت���ن���ا الأم����ن����ي����ة، 
ال��دف��اع عن  م��ي��ادي��ن  العاملني يف 
واإنفاذا  ملنجزاته،  حماية  الوطن، 
الوطن  لأبناء  والتحية  لتعهداته، 
�شاحات  يف  ال���ع���ام���ل���ني  وب����ن����ات����ه 
العطاء كافة، وجمالته التنموية، 
واخلدمية، والإن�شانية، وال�شحية 

داخل الدولة وخارج حدودها.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
تعيني  حاكم دبي "رعاه اهلل" اأن 
نوفمرب  م����ن  ال���ث���الث���ني  ت����اري����خ 
يوما لل�شهيد من كل عام ينطوي 
فهو  الأهمية  بالغة  دللت  على 
حا�شراً  الإماراتيني  وحدة  يوؤكد 
وي�شيف  وم�����ش��ت��ق��ب��اًل،  وم��ا���ش��ي��اً 
اإىل ج�شور التوا�شل بني الأجيال 
ويوؤكد عهد اأبناء الإمارات املمتد 
م��ع وطنهم،  ال��ت��اري��خ  اأع���م���اق  يف 
اجلمعية  ال�������ذاك�������رة  وي���ن���ع�������س 
ال��وط��ن��ي��ة ب�����ش��ري اأ���ش��الف��ن��ا وهم 
يقيمون احلياة على هذه الأر�س 
ويفتدونها  ع��ل��ي��ه��ا،  وي��ح��اف��ظ��ون 

بالغايل والنفي�س.
وقال �شموه يف كلمة وجهها عرب 
يوم  مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جملة 
بيوم  نحتفي  "ونحن  ال�����ش��ه��ي��د: 
بقواتنا  اأي�شا  نحتفي   .. ال�شهيد 
امل�شلحة البا�شلة مدركني اأن هذا 
طوال  �شفوفها  يف  مم��ت��د  ال��ي��وم 
ت�شري  ال�شت�شهاد  ..ف��روح  العمر 
وجنودها  ���ش��ب��اط��ه��ا  ع��ق��ي��دة  يف 
..وال�����ش��ه��داء ه��م اأب��ن��اوؤه��ا الربرة 
ال���ذي���ن ت�����ش��رب��وا ه����ذه ال�����روح يف 
ومناهجها  ومعاهدها  مدار�شها 
ومع�شكراتها وكانوا اأوفياء لق�شم 
لتلبية  دوما  املتاأهبني  من�شوبيها 
واملبتغني  ال��واج��ب  واأداء  ال��ن��داء 

اإح�������دى احل�����ش��ن��ي��ني ال��ن�����ش��ر اأو 
ال�شهادة".

اأف�������ش���ال  "�شتظل  واأ��������ش�������اف: 
���ش��ه��دائ��ن��ا ع��ل��ى وط��ن��ن��ا ب��اق��ي��ة ما 
بقيت احلياة فقد اأزهرت دماوؤهم 
الزكية يف ثنايا هويتنا الإماراتية 
وعمقت  وت���األ���ق���ا  ب���ه���اء  وزادت����ه����ا 
ر���ش��وخ��ه��ا يف ن��ف��و���س الأج����ي����ال، 
وعززت م�شامينها باأ�شمى املبادئ 

والقيم".
"ب�شم   .. الكلمة  ن�س  يلي  وفيما 

اهلل الرحمن الرحيم.
الكرام  الإم��������ارات  وب���ن���ات  اأب���ن���اء 
ال���������ش����الم ع���ل���ي���ك���م ورح�����م�����ة اهلل 
وب�����رك�����ات�����ه ..اأح����ي����ي����ك����م واأن����ت����م 
جتتمعون اليوم يف رحاب ال�شهادة 
ب�شهدائنا  و�شعبا  قيادة  لنحتفي 
الأبرار، ونوؤكد ح�شورهم الدائم 

يف حياتنا و�شمائرنا وعقولنا.
اليوم من كل عام تتجلى  يف هذا 
حكمة اأخي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
تعيني  يف  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
لإحياء  ن��وف��م��رب  م���ن  ال��ث��الث��ني 
هذا  مثل  ..ففي  �شهدائنا  ذك��رى 
اليوم منذ خم�شني عاما، وع�شية 
�شامل  ا���ش��ت�����ش��ه��د  دول���ت���ن���ا،  ق���ي���ام 
حيا�س  عن  دفاعا  �شهيل  خمي�س 
تعيني  ان����ط����وى  ..وق�������د  وط���ن���ن���ا 
نوفمرب  م����ن  ال���ث���الث���ني  ت����اري����خ 
دللت  ع����ل����ى  ل���ل�������ش���ه���ي���د  ي����وم����ا 
وحدة  ي��وؤك��د  فهو  الأهمية  بالغة 
وما�شيا  ح��ا���ش��را  الإم���ارات���ي���ني 

ج�شور  اإىل  وي�شيف  وم�شتقبال، 
ب��ني الأج���ي���ال، ويوؤكد  ال��ت��وا���ش��ل 
ع��ه��د اأب���ن���اء الإم�������ارات امل��م��ت��د يف 
اأعماق التاريخ مع وطنهم، وينع�س 
ب�شري  الوطنية  الذاكرة اجلمعية 
اأ�شالفنا وهم يقيمون احلياة على 
عليها،  ويحافظون  الأر���س،  هذه 

ويفتدونها بالغايل والنفي�س.
اأبنائنا  م����ن  ال�������ش���ه���داء  ه�������وؤلء 
ير�شعون  واأ���ش��الف��ن��ا  واإخ���وان���ن���ا 
ال�شرف  باأو�شمة  تاريخنا  �شردية 
واأكاليل الغار ..ويقولون بدمائهم 
اإنهم اأبناء قوم ذوي �شكيمة وباأ�س 
واإنهم من معدن اأ�شيل ل تغريه 
ول  الي�شر  اأي����ام  ول  الع�شر  اأي����ام 
زمن الندرة ول زمن الوفرة، واإن 
عودهم �شلب يزيده رغد العي�س 

ورقى نوعية احلياة �شالبة.
���ش��ت��ظ��ل اأف�������ش���ال ���ش��ه��دائ��ن��ا على 
وطننا باقية ما بقيت احلياة، فقد 
ثنايا  الزكية يف  دم��اوؤه��م  اأزه���رت 
هويتنا الإم��ارات��ي��ة، وزادت��ه��ا بهاء 
وتاألقا، وعمقت ر�شوخها يف نفو�س 
م�شامينها  وع������ززت  الأج�����ي�����ال، 

باأ�شمى املبادئ والقيم.

اأبناء وبنات االإمارات..
�شبابنا  وب���خ���ا����ش���ة  اأدع�������وك�������م، 
و�شاباتنا، اإىل �شرب اأغوار هذا اليوم 
يف  ال�شهداء  متثل  واإىل  املبارك.. 
الإقدام والعطاء والتفاين يف اأداء 
التمعن  اإىل  واأدع���وك���م  ال��واج��ب، 
على  للتعرف  اأ���ش��الف��ن��ا،  �شري  يف 

والدرو�س  بالأجماد  حافل  تاريخ 
والعرب.

واأدعو الآباء والأمهات اأن ي�شرحوا 
واأن  ال�شهيد،  لأبنائهم معنى يوم 
ال���رج���ال الذين  ي��ح��دث��وه��م ع���ن 
فداء  الأع��ظ��م  الت�شحية  ق��دم��وا 
ذويهم  وع����ن  و���ش��ع��ب��ن��ا،  ل��وط��ن��ن��ا 
امل��ح��ت�����ش��ب��ني، وعن  ال�������ش���اب���ري���ن 
والإخال�س  العطاء  يف  ري��ادت��ه��م 
قدوة  وباأنهم  والنتماء،  وال��ولء 
العال، ورام املجد،  لكل من طلب 
مقاعد  ع��ل��ى  ال���ن���ج���اح،  وت���وخ���ى 
العمل، ويف  م��واق��ع  ال��درا���ش��ة ويف 

كل �شوؤون احلياة.
الآب��اء والأمهات ليحدثوا  واأدع��و 
اأطفالهم اأي�شا عن �شرف اخلدمة 
���ش��ل��ك اجل��ن��دي��ة، وع���ن رجال  يف 
الذين  امل�����ش��ل��ح��ة  ق��وات��ن��ا  ون�����ش��اء 
وا�شتقرار  اأم����ن  ع��ل��ى  ي�����ش��ه��رون 
على  وي�����ح�����اف�����ظ�����ون  وط�����ن�����ن�����ا، 
ومنجزاته  و���ش��ي��ادت��ه  ا���ش��ت��ق��الل��ه 
عن  اأبناءهم  ليحدثوا  واأدع��وه��م 
الوطنية، ودوره  برنامج اخلدمة 
يف تعزيز قوتنا الذاتية، ويف �شقل 
ليرقبوا  ���ش��ب��اب��ن��ا،  ���ش��خ�����ش��ي��ات 
التحاقهم  م��وع��د  و�شغف  ب�شوق 
اأ���ش��وة ع��ن م��ن �شبقهم ونال  ب��ه، 

�شرف التخرج منه.
ومواطنة  م����واط����ن  ك����ل  واأدع��������و 
�شهيد  اأ�����ش����رة  ت���ع���رف  اأو  ي���ع���رف 
فوقع  وم��وا���ش��ات��ه��ا،  زي��ارت��ه��ا  اإىل 
ال�شهداء  اأ����ش���ر  ع��ل��ى  ال���ي���وم  ه���ذا 
م�شاعر  ت��ت��ح��رك  وف���ي���ه  ث��ق��ي��ل، 

..واحت�شان  وال��ف��ق��دان  ال���ف���راق 
اإمياننا  يف  ي��ك��م��ن  امل�����ش��اع��ر  ه���ذه 
بق�شاء اهلل وق��دره، ويقيننا بنيل 
ال�������ش���ه���داء ك���رام���ة م���ن رب���ه���م ل 
ي��دان��ي��ه��ا ت��ك��رمي م���ن اأح�����د، فهم 
الذين  جميعا  اهلل  خلق  ب��ني  م��ن 
عباده  وت��ع��اىل  �شبحانه  اهلل  نهى 
"اأمواتاً" م�شداقا  ت�شميتهم  عن 
"ول ت��ق��ول��وا ملن  ل��ق��ول��ه ت��ع��اىل: 
اأم������وات بل  ���ش��ب��ي��ل اهلل  ي��ق��ت��ل يف 
ت�شعرون" ..وقد  ل  ولكن  اأح��ي��اء 
زادهم اهلل تكرميا باأنهم ي�شفعون 
يف ي�����وم ال���ق���ي���ام���ة ل�����ش��ب��ع��ني من 
اأقاربهم تعوي�شا لهم عن الفراق 

والفقدان.
�شجاعة  ال�شهداء  ذوو  اأب��دى  لقد 
جاأ�س  ورب����اط����ة  ووع���ي���ا  و����ش���ربا 
اإمي���ان���ه���م وعمق  ق�����وة  اأظ����ه����رت 
وجدارتهم  ال��وط��ن��ي،  ان��ت��م��ائ��ه��م 
لكل  ف��ب��ات��وا  اأب��ن��ائ��ه��م،  تن�شئة  يف 
اإلهام  م�شدر  واإماراتية  اإم��ارات��ي 
خدمة  يف  التفاين  على  يحفزهم 

وطننا و�شعبنا.
واإذا كانت الكلمات ل تكفي لإيفاء 
ال�����ش��ه��داء وذوي����ه����م ح��ق��ه��م ف���اإن 
بهذا  للوفاء  تتوقف  ل  الأع��م��ال 
الكرامة  واح��ة  ب�شاهد  اإن  احل��ق، 
مببادرات  اأو  ال�����ش��ه��ي��د،  و����ش���رح 
املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 
الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم���������ارات، ومن 
باإطالقها  اأ�شمائهم  تخليد  بينها 
على ميادين و�شوارع ومدار�س، اأو 
بالرعاية التي يوليها لهم مكتب 

من  �شخ�شية  مبتابعة  ال�شهيد 
�شاحب ال�شمو ويل عهد اأبوظبي 
الكثرية  املجتمعية  ب��امل��ب��ادرات  اأو 
اإ�شافيا  تاأكيدا  ك��ان  ذل��ك  وك��ل   ..
�شعبنا  ب��ني  الوثقى  ال��ع��روة  على 
وق����ي����ادت����ه، وع���ل���ى م���ت���ان���ة وح����دة 
وتكاتف  الكبري  الإم��ارات��ي  البيت 

وترابط اأبنائه ومكوناته.
اأيها املواطنون واملواطنات..

ونحن نحتفي بيوم ال�شهيد نكون 
امل�شلحة  ب��ق��وات��ن��ا  اأي�����ش��ا  نحتفي 
اليوم  ه��ذا  اأن  م��درك��ني  البا�شلة 
العمر،  ط��وال  �شفوفها  يف  ممتد 
فروح ال�شت�شهاد ت�شري يف عقيدة 
وال�شهداء   .. وجنودها  �شباطها 
هم اأبناوؤها الربرة الذين ت�شربوا 
هذه الروح يف مدار�شها ومعاهدها 
وكانوا  ومع�شكراتها،  ومناهجها 
اأوفياء لق�شم من�شوبيها املتاأهبني 
دوما لتلبية النداء واأداء الواجب، 
احل�شنيني  اإح��������دى  وامل���ب���ت���غ���ني 

الن�شر اأو ال�شهادة.
اأح����ي����ي م���ع���ك���م ����ش���ب���اط وج���ن���ود 
قواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية 
وزم���الءه���م ال��ذي��ن ���ش��ب��ق��وه��م يف 
اخل���دم���ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة.. واأج�����دد 
وكفاءتهم  ب��ال��ت��زام��ه��م  اع���ت���زازي 
و�شجاياهم و�شجاعتهم، واإقبالهم 
وتنمية  والتعليم  ال��ت��دري��ب  على 
بقواتنا  ارت���ق���ى  مم���ا  ال����ق����درات، 
يف  اجل��ي��و���س  اأرق����ى  م�شتوى  اإىل 

العامل.
وال����ت����ح����ي����ة واج�����ب�����ة وم����ق����رون����ة 

•• اأبوظبي - وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 
من  ن�شتمد  اأننا  امل�شلحة  للقوات 
الوطن  ل�شهداء  العطرة  ال�شرية 
الأب��������رار ال����درو�����س وال���ع���رب من 
اأجل وطن قوي منيع، قادر على 
ونرفع  ال���ت���ح���دي���ات..  م���واج���ه���ة 
هاماتنا عزاً وفخراً بهم ..م�شيفا 
اأ�شماء �شهداء الإمارات  اأن  �شموه 
رمزاً  �شتبقى  وذك��راه��م  الأب��ط��ال 

ل�شفحات جميدة يف تاريخنا.
وق������ال ����ش���م���وه ������ مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
ال�����ش��ه��ي��د ال����ذي ي���واف���ق 30 من 
اإنه   ���� ع��ام  ك��ل  م��ن  نوفمرب  �شهر 
مع مرور ال�شنوات يزداد حر�شنا 

ع����ل����ى ت���خ���ل���ي���د ه�������ذه ال�����ذك�����رى 
الإمارات  ذاك��رة  يف  حية  واإبقائها 
يف  بطولتهم  وت�شجيل  و�شعبها 
لتعريف  الوطن  �شفحات  اأن�شع 
الأجيال املقبلة كم �شحى اآباوؤهم 
على  يحافظوا  حتى  واأج���داده���م 
اأمنها  وي�شونوا  الإم����ارات  دول���ة 

ومقدارها وكرامتها".
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ك��ل��م��ة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان مبنا�شبة يوم ال�شهيد..
و�شعبها  الإم���ارات  دول��ة  "تفخر 
ال�شهيد"  "يوم  ذك����رى  ب��اإح��ي��اء 
�شهدائنا  ذك��������رى  ال���ع���ظ���ي���م���ة، 
باأرواحهم  ج��ادوا  الذين  الأبطال 
واأهلها وجت�شيداً  فداء لالإمارات 
لقيمها ومبادئها ..نرفع هاماتنا 
من  ون�شتمد  ب��ه��م،  وف���خ���راً  ع����زاً 

����ش���ريت���ه���م ال����ع����ط����رة ال�����درو������س 
وال���ع���رب م���ن اأج����ل وط���ن متقدم 
وق��وي ومنيع ق��ادر على مواجهة 
ال����ت����ح����دي����ات ب���ث���ق���ة وال���ت���ط���ل���ع 
وطموح  ب����اأم����ل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل 

واطمئنان.
الأب��������رار،  ���ش��ه��دائ��ن��ا  ذك������رى  اإن 
�شتظل م�شدر اإلهام على الدوام، 
يف  حا�شرة  ت�شحياتهم  و�شتبقى 
م�شرقاً  �شعبنا، ومنوذجاً  وج��دان 
حل���ب ال���وط���ن وال��ت�����ش��ح��ي��ة بكل 
فاأعظم  اأج��ل��ه،  م��ن  ونفي�س  غ��ال 
ت��ب��ذل من  ال��ت��ي  ه��ي  الت�شحيات 
املعارك  واأ����ش���رف  ال���وط���ن،  اأج����ل 
واأطهر  عنه،  دفاعاً  ُتخا�س  التي 
ال��دم��اء، التي ت��راق يف ال��ذود عن 

حيا�شه و�شيانة مكت�شباته.
الأبطال  �شهدائنا  اأ�شماء  �شتبقى 

م���ن ال��ع�����ش��ك��ري��ني وامل���دن���ي���ني، يف 
كل زمان ومكان، رمزاً ل�شفحات 
مرت  ومهما  تاريخنا  يف  جميدة 
ال�شنوات .. تزداد ذكراهم توهجاً 
على  حر�شنا  وي����زداد  واإ����ش���راق���اً، 
واإبقائها  ال���ذك���رى  ه���ذه  تخليد 
حية يف ذاك��رة الإم��ارات و�شعبها، 
اأن�شع  يف  ب��ط��ولت��ه��م  وت�����ش��ج��ي��ل 
لتعريف  الوطن،  كتاب  �شفحات 
الأجيال املقبلة كم �شحى اآباوؤهم 
على  يحافظوا  حتى  واأج���داده���م 
اأمنها  وي�شونوا  الإم����ارات  دول���ة 

ومقدراتها وكرامتها.
واإذا كانت الإم��ارات قد خ�ش�شت 
ل��ل�����ش��ه��ي��د حت��ت��ف��ي خالله  ي���وم���اً 
ببطولتهم  وت��ف��خ��ر  ب�����ش��ه��دائ��ه��ا 
تن�شاهم  ل  ف��اإن��ه��ا  و���ش��ج��اع��ت��ه��م، 
اأبداً، واإمنا تتذكرهم على الدوام، 

لأن����ه����م ح����ا�����ش����رون يف وج������دان 
�شعبها، ل يغيب ذكرهم اأو تتقادم 

ت�شحياتهم.
اإن رعاية اأ�شر ال�شهداء والهتمام 
ب�شوؤونهم وتوفري كل ما من �شاأنه 
والمتنان  ال�����ش��ك��ر  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري 
و�شيظل  ي������زال  ول  ك�����ان  ل���ه���م، 
قلب  اأول���وي���ات���ن���ا ويف  ق��م��ة  ع��ل��ى 
الإم���ارات  دول��ة  لأن  اهتماماتنا، 
وطن الوفاء الذي ل ين�شى اأبناءه 
ال��ذي��ن ق��دم��وا ال��ت�����ش��ح��ي��ات من 
اأجله، يف كل املجالت، حتى تظل 
ال�شماء  خ��ف��اق��ة يف  ع��ال��ي��ة  راي��ت��ه 
..وت�شحيات  وم�شتقباًل  حا�شراً 
���ش��ه��دائ��ن��ا ي��ت�����ش��اءل اأم��ام��ه��ا كل 

تقدير اأو عرفان.
الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه  يف  حتية 
واآبائهم  ال�����ش��ه��داء  اأم���ه���ات  اإىل 

واأ���ش��ره��م، ال��ذي��ن ق��دم��وا لدولة 
اأكبادهم، و�شربوا  الإمارات فلذة 
ال�شجاعة  يف  وال������ق������دوة  امل����ث����ل 
والوطنية والنتماء ..وحتية اإىل 
حتولوا  الذين  وبناتهم،  اأبنائهم 
اأعناقنا  يف  غ��ال��ي��ة  اأم����ان����ة  اإىل 

واأعناق الوطن.
اخلم�شني  لدخول  ن�شتعد  ونحن 
بالدنا،  ت��اري��خ  م��ن  املقبلة  ع��ام��ا 
واآمال  طموحات  من  بها  ما  بكل 
وت��ط��ل��ع��ات ك��ب��رية ع��ل��ى خمتلف 
امل����ج����الت،  ك����ل  امل�������ش���ت���وي���ات ويف 
التي  وامل��ع��اين  القيم  ن�شتح�شر 
..قيم  الأب��رار  يج�شدها �شهداوؤنا 
والعطاء  والن���ت���م���اء  ال��وط��ن��ي��ة 
والإخ����ال�����س وال���ت���ف���اين يف حب 
ورفعته  ع��ن��ه  وال����دف����اع  ال���وط���ن 
واإعالء �شاأنه، لأنها متدنا بالعزم 

حفظ اهلل بالدنا، وتغمد برحمته 
واأدام  �شهدائنا،  اأرواح  ومغفرته 

الأمن والأمان على دولتنا.. رحم 
اهلل ال�شهداء جميعا".

قواتنا  لبناة  والعرفان  بالتقدير 
ومعلمنا  وال���دن���ا  اإىل  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ورم�����ز دول���ت���ن���ا ال�����ش��ي��خ زاي�����د بن 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  �شلطان 
اأخي �شاحب  واإىل القائد الأعلى 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
واأخي  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
بالتخطيط  رع��ى  ال��ذي  امل�شلحة 
والتنفيذ على مدى نيف واأربعني 
م�����ش��رية حت��دي��ث وتطوير  ع��ام��ا 

قواتنا امل�شلحة.
اأيها املواطنون واملواطنات..

حتفظون  اأن�����ك�����م  ب����ك����م  ع����ه����دي 
�شدوركم،  يف  ال�����ش��ه��داء  ر���ش��ال��ة 
اإنها  ذووه����م..  واأن��ت��م  منكم  فهم 
الإماراتية  واملبادئ  القيم  ر�شالة 
والتكاتف  وال������ولء  الن��ت��م��اء  يف 
واإنكار  والإخ����ال�����س  وال����راح����م 

ونبذ  اإىل احلق  والنحياز  ال��ذات 
الباطل.

وح�شبي اأنكم ت�شتلهمون الر�شالة 
يف اأعمالكم و�شلوككم وتعامالتكم، 
لنجاح  ال���داف���ع���ة  ال���ق���وة  ف��ك��ن��ت��م 
ونزوعه  الإم�����ارات�����ي،  من���وذج���ن���ا 
قوته،  م�شادر  تعزيز  اإىل  الدائم 
تقدمه  واإجن���از  ري��ادت��ه،  وحتقيق 
ال�شاملة  التنمية  ح��ق��ول  ك��ل  يف 

امل�شتدامة.
ي��وم نتذكر  اليوم ويف كل  يف ه��ذا 
����ش���ه���داءن���ا ون�����ش��ك��ره��م ع���ل���ى ما 
وعزة  ق���وة  م��ن  لوطننا  اأ���ش��اف��وه 
ورفعة .. ونغبطهم على التكرمي 
الوهاب،  الكرمي  نالوه من  ال��ذي 
وندعو  وق���ي���ادت���ه..  �شعبنا  وم���ن 
الربكة  ي��ط��رح  اأن  وج���ل  ع��ز  اهلل 
يف ذويهم وذرياتهم ون�شاأل وجهه 
الكرمي اأن يدمي علينا نعم الأمن 
واأن يحفظ  والأم����ان والزده����ار، 

وطننا من كل �شر ومكروه".

لتحقيق  ال�شلبة  والإرادة  والقوة 
طموحاتنا واآمالنا خالل الأعوام 
الإمارات  دولة  اأن  وتوؤكد  املقبلة، 
باأبنائها،  وت��ت��ق��دم  تعلو  ال��غ��ال��ي��ة 
ومهما قدمنا لها لن ن�شتطيع اأن 

نوفيها حقها.

الأبرار  �شهداءنا  تعاىل  اهلل  رحم 
ورفع درجاتهم يف عليني، وبارك 
واأ�شرهم،  واآب��ائ��ه��م  اأم��ه��ات��ه��م  يف 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  وعا�شت 
امل���ت���ح���دة ق����وي����ًة م��ن��ي��ع��ًة ع���زي���زًة 

باأبنائها على الدوام".

دعا �سباب الوطن واأجياله ال�ساعدة اأن يجعلوا من القيم النبيلة التي جت�سدها ال�سهادة مثاال

رئي�س الدولة: ممتنون ملن بذلوا اأرواحهم ودماءهم الغالية يف �ضاحات ال�ضرف فداء للوطن و�ضونا ل�ضيادته

اأكد اأن ال�سهداء هم اأبناء قواتنا امل�سلحة الربرة الذين ت�سربوا هذه الروح يف مدار�سها ومعاهدها ومناهجها ومع�سكراتها 

حممد بن را�ضد: دماء �ضهدائنا الزكية اأزهرت يف ثنايا هويتنا وعمقت ر�ضوخها يف نفو�س الأجيال
اإذا كانت الكلمات ال تكفي الإيفاء ال�سهداء وذويهم حقهم فاإن االأعمال ال تتوقف للوفاء بهذا احلق

اأكد اأن اأ�سماء �سهداء االإمارات االأبطال وذكراهم �ستبقى رمزًا ل�سفحات جميدة يف تاريخنا

حممد بن زايد: ن�ضتمد من ت�ضحيات �ضهداء الإمارات الأبرار الدرو�س من اأجل وطن قوي منيع يف مواجهة التحديات
االإمارات تفخر ببطوالتهم و�سجاعتهم، وال تن�ساهم اأبدًا، واإمنا تتذكرهم على الدوام، الأنهم حا�سرون يف وجدان �سعبها

•• اأبوظبي-وام:

ال�شهيد" الذي ي�شادف يف  "يوم  اليوم الثالثاء  حتيي دولة الم��ارات 
وطنية للفخر  منا�شبة  ي�شكل  بات  والذي  عام،  كل  من  نوفمرب   30
الع�شكرية  امليادين  يف  البوا�شل  الإم���ارات  اأب��ن��اء  قدمه  مبا  والع��ت��زاز 
وامل��دن��ي��ة ..وف��ر���ش��ة ل��الح��ت��ف��اء مب��ن اأن����ارت ارواح���ه���م ���ش��م��اء الوطن 

وتعطرت اأر�شه من طيب اأج�شادهم الطاهرة.
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
"حفظه اهلل" قد اأمر يف اأغ�شط�س من العام 2015 باأن يكون يوم 30 
بت�شحيات  ووف��اًء وعرفاناً  لل�شهيد تخليداً  نوفمرب من كل عام يوما 
اأرواحهم  وهبوا  الذين  ال��ربرة،  واأبنائه  الوطن  �شهداء  وب��ذل  وعطاء 
لتظل راية دولة الإم��ارات العربية املتحدة خفاقة عالية، وهم يوؤدون 
مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف امليادين املدنية 

والع�شكرية والإن�شانية.
"حفظه اهلل" حينها باعتبار هذه  ال�شمو رئي�س الدولة  واأمر �شاحب 

املنا�شبة الوطنية اإجازة ر�شمية على م�شتوى الدولة، وتقام فيها مرا�شم 
�شعب  واأبناء  الدولة  موؤ�ش�شات  فيها  ت�شرك  وطنية خا�شة  وفعاليات 
الإمارات واملقيمني فيها ا�شتذكارا وافتخارا بقيم التفاين والإخال�س 
والولء والنتماء املتجذرة يف نفو�س اأبناء الإمارات التي حتلوا بها وهم 

يجودون باأرواحهم يف �شاحات البطولة والعطاء وميادين الواجب.
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ووج���ه 
خا�س  مكتب  باإن�شاء  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
يرجم  ما  وهو  ال�شهداء،  اأ�شر  �شوؤون  مبتابعة  يعنى  �شموه  دي��وان  يف 
لت�شحياتهم  تقديراً  وذويهم  ال�شهداء  باأ�شر  الر�شيدة  القيادة  اهتمام 

وبطولتهم يف الدفاع عن الوطن، واحلفاظ على اأمنه وا�شتقراره.
وجاء اختيار "يوم ال�شهيد" يف الإم��ارات ليتزامن مع تاريخ ا�شت�شهاد 

عام  نوفمرب   30 يف  ا�شت�شهد  ال��ذي  خمي�س  بن  �شهيل  �شامل  العريف 
الوطني. واجبه  تاأدية  اأثناء   1971

وتعددت املبادرات التي اأطلقتها الإمارات لتكرمي اأرواح اأبنائها ال�شهداء 
وذلك  ال�شهيد  ن�شب  تد�شني  2016 مت  ع��ام  ففي  ذك��راه��م،  وتخليد 
بعد اعتماد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
الكرامة«  امل�شلحة م�شمى »واحة  القائد الأعلى للقوات  اأبوظبي نائب 
كموقع لن�شب ال�شهداء الذي ميتد على م�شاحة تبلغ 46،000 مر 
مربع، ويقع بالقرب من جامع ال�شيخ زايد الكبري يف مدينة اأبوظبي، 

وي�شمل املوقُع ميداَن الفخر، ن�شب ال�شهيد وجناح ال�شرف.
وبتوجيه من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، اأن�شاأ الأر�شيف الوطني م�شروع »اأر�شيف 

يخلِّد بطولت  ت�شييد متحف  على  ذاته  الوقت  والعمل يف  ال�شهداء«، 
بكل �شهيد  ولتهم يف �شاحات العز، وي�شم �شجاًل خا�شاً  ال�شهداء و�شَ
واملعلومات  مب�شريته  املتعلقة  التفا�شيل  كل  على  يحتوي  ح��دة  على 

املتعلقة به.
ووجهت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 
ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة 
قاعٍة  على  ال��وط��ن«  �شهيد  »قاعة  ت�شمية  ب��اإط��الق  الأ���ش��ري��ة،  التنمية 
تقديراً  اأبوظبي،  اإم��ارة  يف  املتوزعة  املوؤ�ش�شة  مراكز  من  مركز  كل  يف 

وعرفاناً بت�شحيات ال�شهداء.
قدر  اأعلى  توفري  على  الإم���ارات  دول��ة  يف  الر�شيدة  القيادة  وحتر�س 
م��ن خالل  وذوي��ه��م  ال�شهداء  لأ���ش��ر  واملتابعة  وال��رع��اي��ة  الهتمام  م��ن 
برامج  ع��رب  الأ���ش��ري  ال�شتقرار  لهم  حتقق  متكاملة  عمل  منظومة 
الإ�شكان وتوفري املنازل، وتاأمني الرعاية ال�شحة ال�شاملة، ف�شال عن 
مبادرات الدعم الجتماعي ومبادرات تنمية املهارات احلياتية والعلمية 

والثقافية والريا�شية.

الإمارات حتيي يوم ال�ضهيد بفخر واعتزاز
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اأخبـار الإمـارات

يف ت��اري��خ ال��وط��ن وي���وم نقف فيه 
ل�شهداء  واإك����ب����ار  اإج������الل  وق���ف���ة 
باأرواحهم  ج���ادوا  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 

الزكية للذود عن اأمنه وا�شتقراره، 
وي�شتح�شر �شعب الإمارات يف هذا 
اليوم اخلالد معاين الولء واأعلى 

عن مكت�شباته، ون�شر الأمن والأمان 
يف كل مكان، ُمتمثلني قيم الروابط 
ن�شرة  على  واحل��ر���س  الإن�����ش��ان��ي��ة، 
امل��ظ��ل��وم، ودح�����س ال���ع���دوان، ورفع 
راية احلق عالياً، وموؤكدين مبادئ 
الوطني،  بالواجب  الرا�شخ  الإميان 

وحب الأر�س واحلفاظ عليها.

ُه��م رج���اٌل �شدقوا م��ا ع��اه��دوا اهلل 
املجد بخطواٍت  نحو  فم�شوا  عليه، 
اأثراً  يركوا  كي  وفخر،  اإمي��اٍن  من 
ُم��ف��ع��م��اً ب��ال��ت�����ش��ح��ي��ة م���ن اأج����ل اأن 
واإخوتهم  اأبناوؤهم  الآخ���رون،  يحيا 
واأ�شدقاوؤهم، واأبناء وطنهم جميعاً، 

�شاربني اأروع الأمثلة يف الإيثار.

•• اأم القيوين-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قال 
املجل�س  ع�����ش��و  امل��ع��ال  را����ش���د  ب���ن 
اإننا  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
ن�شتذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى 
���ش��ه��دائ��ن��ا ال���ع���الم���ة امل�����ش��ي��ئ��ة يف 
تاريخ الوطن ونقف وقفة اإجالل 
ال���وط���ن الذين  ل�����ش��ه��داء  واإك���ب���ار 
جادوا باأرواحهم الزكية للذود عن 

اأمنه وا�شتقراره.
وجهها  كلمة  يف   ���� �شموه  وا���ش��اف 
مبنا�شبة  الوطن  درع  جملة  عرب 
هذا  تخ�شي�س  اإن   ���� ال�شهيد  ي��وم 
ال����ي����وم ل��ل�����ش��ه��ي��د امن�����ا ه����و وف����اء 
وع�����رف�����ان ل���ت�������ش���ح���ي���ات وع���ط���اء 
ال�����ش��ه��داء واأب����ن����اء ال���وط���ن وي���وم 
ي��ج�����ش��د ال���ت���الح���م ال���وط���ن���ي بني 

القيادة واأبناء الوطن.
وفيما يلي ن�س الكلمة..

"يف الثالثني من نوفمرب من كل 
واعتزاز  فخر  بكل  ن�شتذكر  ع��ام 
ذكرى �شهدائنا ..العالمة امل�شيئة 

درجات النتماء والعطاء.
لل�شهيد  اليوم  ه��ذا  تخ�شي�س  اإن 
لت�شحيات  وعرفان  وفاء  اإمنا هو 
وع��ط��اء ال�����ش��ه��داء واأب���ن���اء الوطن 
الوطني  ال��ت��الح��م  يج�شد  وي����وم 

بني القيادة واأبناء الوطن.
الوطنية  ق��ي��ادت��ن��ا  ج�����ش��دت  ل��ق��د 
التعا�شد  الحت����اد  ت��اأ���ش��ي�����س  م��ن��ذ 
وفق  املكت�شبات  حلماية  الوطني 
اأ�شبحت  التي  الوطنية  الربية 
اليوم اإحدى ال�شمات التي يت�شف 
واأكدت  امل�شلحة  القوات  اأبناء  بها 
والكرامة  وال���ع���زة  م��ب��ادئ  عليها 
العزم  درو�����س  منهم  م�شتلهمني 
وال���ذود ع��ن حيا�س ال��وط��ن وقت 
الزم������ات وامل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
اإطار  ال�شلم يف  وق��ت  ال��دول��ة  بناء 
ال���ت���زام���ات���ه���م وواج���ب���ات���ه���م جتاه 

الوطن.
ل�شهداء  واإك����ب����ار  اإج������الل  حت��ي��ة 
ب�����اأن ن�شون  ال���وط���ن وع���ه���د م��ن��ا 
ال���ع���ه���د وجن�������ش���د ق���ي���م الع����ت����زاز 

ب�شهدائنا الأبرار".

•• الفجرية-وام:

ق���ال ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمد 
املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن 
الأع����ل����ى ح���اك���م ال���ف���ج���رية اإن������ه يف 
اإجالًل  الثالثني من نوفمرب نقف 
البوا�شل  وجنودها  الإم��ارات  لأبناء 
ود  ال���ذي���ن ج������ادوا ب���اأرواح���ه���م ل���ل���َذّ
ع��ن ك��رام��ة ال���وط���ن، وال���دف���اع عن 
مكت�شباته، ون�شر الأمن والأمان يف 
كل مكان ..موؤكدا اأن احتفاءنا بهم 
اليوم، هو احتفاٌء بالفعل الإن�شاين 
العظيم الذي قاموا به، هو احتفاٌء 

باملحبة وال�شتمرار والبطولة.
���� يف ك��ل��م��ة وجهها  وا����ش���اف ���ش��م��وه 
مبنا�شبة  ال��وط��ن  درع  جم��ل��ة  ع��رب 
اإن��ه��م رج��ال �شدقوا   ���� ال�شهيد  ي��وم 
نحو  فم�شوا  عليه،  اهلل  عاهدوا  ما 
وفخر،  اإمي���اٍن  م��ن  بخطواٍت  املجد 
بالت�شحية  ُمفعماً  اأث��راً  كي يركوا 

من اأجل اأن يحيا الآخرون.

وفيما يلي ن�س الكلمة ..
نقف  ن��وف��م��رب  م��ن  ال��ث��الث��ني  "يف 
اإج���الًل لأب��ن��اء الإم����ارات وجنودها 
باأرواحهم  ج���ادوا  ال��ذي��ن  ال��ب��وا���ش��ل 
والدفاع  الوطن،  كرامة  عن  ود  للَذّ

ال���ي���وم، ه��و احتفاٌء  ب��ه��م  اح��ت��ف��اوؤن��ا 
ب��ال��ف��ع��ل الإن�������ش���اين ال��ع��ظ��ي��م الذي 
باملحبة  اح���ت���ف���اٌء  ه����و  ب�����ه،  ق����ام����وا 
التي  وال����ب����ط����ول����ة  وال�����ش����ت����م����رار 
اأجل  م��ن  �شورها  باأ�شمى  جت�ّشدت 

�شون وطننا العظيم.
قدمتوه  م��ا  لكل  �شكراً  لكم،  �شكراً 
..الوطن مل ين�شاكم، ولن ين�شاكم، 
وك���ل ق��ط��رة دٍم خ��رج��ت م��ن��ك��م هي 

باألف وعٍد باأّنها لن تذهب هدراً.
ُم�شتذكرين  ال��ي��وم  ن��ق��ف  اإذ  واإن���ن���ا 
بكل فخٍر واعتزاٍز بطولتكم، فاإننا 
اأّن دول����ة الإم�����ارات  ن���وؤّك���ُد جم�����ّدداً 
بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
احتاد  راي���ة  وحت��ت  اهلل"،  "حفظه 
الإمارات �شتكّر�ُس جميع الإمكانات 
عنواًنا  وط���ن���ن���ا  ل��ي��ب��ق��ى  وامل����������وارد 
وال����ع����ّزة، ورم������ًزا لالأمن  ل��ل�����ش��م��وخ 

وال�شتقرار.
ببطولت  والعتزاز  الفخر  يغمرنا 
الربرة،  واأبنائها  الإم����ارات  �شهداء 
ون����وا�����ش����ل ب���ب���ط���ولت���ه���م اخل���ال���دة 
موؤكدين  والعمل،  العطاء  م�شرية 
�شبيل  يف  وال��ن��ف��ي�����س  ال���غ���ايل  ب����ذل 
الإم��ارات وحماية مكت�شباتها  رفعة 

ومنجزاتها على مر الأجيال".

•• عجمان-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
عجمان اأن يوم ال�شهيد هو يوم فخر واعتزاز وهو يوم للوطن و�شفحة نا�شعة 
اأبنائنا  اأن بطولت  على  ..م�شدداً  ال�شهداء  اأبنائنا  لذكرى  وتخليد  تاريخه  يف 

البوا�شل لها �شاأن عظيم يف نفو�شنا، وجت�شد اأبلغ �شور الوفاء واأ�شالة املعدن.
وقال �شموه �� يف كلمة وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد �� اإنه 
يف هذا اليوم يلتف ال�شعب حول قادته بقلوب �شادقة وحمبة حقيقية، لإكمال 
واح��داً متحداً.  البيت  والطاقات ليظل  الهمم  الولء و�شحذ  امل�شرية وجتديد 

وفيما يلي ن�س الكلمة ..
نا�شعة  للوطن و�شفحة  ي��وم  وه��و  واع��ت��زاز  فخر  ي��وم  هو  ال�شهيد  ي��وم  "اإن 
يف تاريخه وتخليد لذكرى اأبنائنا ال�شهداء، الذين وهبوا اأرواحهم لتظل راية 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة خفاقة عالية وهم يوؤدون مهامهم وواجباتهم 
والإن�شانية  والع�شكرية  املدنية  امليادين  يف  وخ��ارج��ه  ال��وط��ن  داخ��ل  الوطنية 

كافة.
اإن قرار �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل" بتخ�شي�س يوم ال�شهيد الذي ي�شادف 30 من �شهر نوفمرب - هو تاأكيد 
دفاعا عن  باأرواحهم  الذين �شحوا  اأبناءها  اأب��دا  تن�شى  الر�شيدة ل  قيادتنا  اأن 

الوطن واإر�شاء دعائم اخلري وال�شالم وال�شتقرار.
اإن بطولت اأبنائنا البوا�شل لها �شاأن عظيم يف نفو�شنا، وجت�شد اأبلغ �شور الوفاء 
الأعداء  �شوكة  لك�شر  املر�شو�س  كالبنيان  �شفا  يقفون  ه��م  امل��ع��دن،  واأ���ش��ال��ة 
املغفور  ار�شاها  التي  اجلليلة  وامل��ب��ادئ  العظيمة  للمعاين  ف��داء  واملرب�شني 
والت�شحية  العزة  يف  ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  وي�شري على نهجه �شاحب  والإيثار  والإب��اء 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  "حفظه اهلل"  الدولة  نهيان رئي�س 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.
ال�شرعية وقد  اإع��الء للحق ودفاعا عن  ال�شهيد،  ال�شهيد تلو  قدمت الإم��ارات 
والفداء  والعطاء  طبعهم  وال���ولء  �شبيلهم  وال�شدق  رائ��ده��م  الخ��ال���س  ك��ان 
ال�شدى  لها  ك��ان  جليلة  ور�شالة  عظيم  و�شرف  مقد�س  واج��ب  هو  طريقهم، 
الكبري يف نفو�س وقلوب قيادة و�شعب الإمارات الذين اأكرموا ال�شهداء وحفظوا 

لهم ماآثرهم وت�شحياتهم و�شاروا مثال يحتذى به واأيقونة ترمز لالإيثار يف 
اأبلغ �شوره وحب الأوطان يف اأ�شمى معانيه.

حقيقية،  وحمبة  �شادقة  بقلوب  ق��ادت��ه  ح��ول  ال�شعب  يلتف  ال�شهيد،  ي��وم  يف 
واحدا  البيت  ليظل  والطاقات  الهمم  و�شحذ  ال��ولء  وجتديد  امل�شرية  لإكمال 
متحدا بت�شحيات عزيزة غالية بذلها جيل الآباء املوؤ�ش�شني واجيال اأتت وتاأتي 
الإمارات  بقيت  ما  والباقية  اخلالدة  والقيم  املعاين  ذات  لتفتدي  بعدهم  من 
ودواء  وك�شاء  وغ��ذاء  للملهوف،  واإغاثة  واحل��ق  للعدل  ون�شرية  لل�شالم  وطنا 

للمحتاج.
دليٌل على  وال��دول��ة،  للدين  اأرواح��ه��م طواعيًة، ن�شرًة  الإم���ارات  اأبناء  ب��ذل  اإن 
�شمو هذا الوطن ورفعته، فاملواطن يبذل نف�شه العزيزة حفاظاً على مكت�شبات 
بالده وما حققته دولتنا من مكانة مميزة بني دولة العامل كانت نتاج جهد ُبذل 
وعرق �ُشكب وعقول نرية وقلوب توحدت و�شواعد متا�شكت واأياٍد ت�شابكت، فهذا 

الوطن ي�شتحق منا جميعاً الت�شحية والفداء.
واأن ي�شكنهم  اأن يتغمد �شهداء الوطن بوا�شع رحمته  القدير  العلي  ن�شاأل اهلل 
ال�شرب  ذوي��ه��م  يلهم  واأن  وال�شديقني  وال�����ش��ه��داء  النبيني  م��ع  جناته  ف�شيح 
وال�شلوان، وتبقى المارات دائما وطناً حراً م�شتقاًل مرفوع الراية عزيزاً اأبياً".

حميد بن را�ضد النعيمي: يوم ال�ضهيد �ضفحة نا�ضعة يف تاريخ الوطن

•• دبي -وام:

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 
عيد  مبنا�شبة  دبي  يف  والعقابية  الإ�شالحية  املن�شاآت  ن��زلء  من   672

الحتاد اخلم�شني للدولة.
وقال امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان، النائب العام لإمارة دبي اإن اأمر 
انطالقاً  ياأتي  دبي  حاكم  ال�شمو  �شاحب  من  مبكرمة  ال�شادر  الإف��راج 
من حر�س �شموه على اإعطاء فر�شة جديدة للم�شمولني بالعفو للعودة 

اإىل طريق ال�شواب، ل�شيما مع احتفال الدولة مبنا�شبة وطنية غالية 
تتج�شد فيها قيم الت�شامح والعطاء وت�شمو فيها م�شاعر الولء للوطن، 
من  الأ�شخا�س  ه��وؤلء  لتمكني  فر�شة  املنا�شبات  هذه  مثل  ت�شكل  حيث 
لهذه  عما  ف�شاًل  ووطنهم،  ملجتمعهم  نافعة  كعنا�شر  اأدواره��م  ا�شتعادة 
امل�شمولني  وذوي  اأ���ش��ر  على  البهجة  ب��اإدخ��ال  نف�شي  اأث���ر  م��ن  امل��ك��رم��ة 

بالعفو.
واأو�شح �شعادة النائب العام لإمارة دبي اأن النيابة العامة و�شعت الأمر 
مو�شع  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  عن  ال�شادر 

التنفيذ الفوري وذلك بالتن�شيق مع القيادة العامة ل�شرطة دبي.

حممد بن را�ضد ياأمر بالإفراج عن 672 نزيال 
مبنا�ضبة عيد الحتاد اخلم�ضن

�ضعود بن را�ضد املعال: يوم ال�ضهيد يج�ضد 
التالحم بن القيادة واأبناء الوطن

حمد ال�ضرقي: يف الثالثن من نوفمرب نقف اإجالل للذين جادوا باأرواحهم للذود عن كرامة الوطن

•• راأ�س اخليمة-وام: 

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة اأن الحتفال بيوم ال�شهيد هو ر�شالة تقدير وعرفان 
اأق���وى مالحم  ���ش��ط��روا  اأب��ط��ال  اأرواح  اإىل  الإم�����ارات  ق��ي��ادة و�شعب  م��ن 
الت�شحية والعطاء الالحمدود يف �شاحات الوغى، و�شربوا اأروع الأمثلة 
الإم���ارات واحلفاظ عليها  اأر���س  اأغلى ما ميلكون للذود عن  يف تقدمي 
عزيزة ع�شية على كل دخيل. وقال �شموه - يف كلمة وجهها عرب جملة 
الوطن " مبنا�شبة يوم ال�شهيد - اإن اأبناء الإم��ارات هم ورثة قيم  "درع 
ثراه"  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الوالد 
واإخوانه موؤ�ش�شي الحتاد، وعلى هديهم ونهجهم مت�شي م�شرية التنمية 
والعمل يف الدولة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
الإن�شان،  يف  ال�شتثمار  م��ن  امل��زي��د  نحو  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ا�شتثمار اأثبت اأنه الأكرث جناعة واأهمية، وما يقدمه اأبناء الإمارات من 

عطاءات يف كافة امليادين هو خري دليل.

ويف ما يلي ن�س الكلمة..
بعطاءات  البلدان  وتعمر  املخل�شني،  اأبنائها  بت�شحيات  الأمم  "ُتبنى 

�شاأن  اإع��الء  اأجل  والنفي�س من  الغايل  يبذلون  الذين  امليامني  الرجال 
وق��د حبا  امل��ج��الت.  البهي يف جميع  واحل��ف��اظ على ح�شورها  بالدهم 
اهلل دولة الإمارات رجاًل �شادقي العزم، اأنقياء ال�شريرة، وافري الهمة 
للمحبة  موئاًل  مدنها  تظل  واأن  منيعة،  اأر�شها  تبقى  اأن  على  اأق�شموا 

والت�شامح، وموطناً للفرح والتالقي بني جميع الثقافات وال�شعوب.
و�شعب  قيادة  من  وعرفان  تقدير  ر�شالة  هو  ال�شهيد  بيوم  احتفالنا  اإن 
والعطاء  الت�شحية  مالحم  اأق��وى  �شطروا  اأب��ط��ال  اأرواح  اإىل  الإم���ارات 
الالحمدود يف �شاحات الوغى، و�شربوا اأروع الأمثلة يف تقدمي اأغلى ما 
الإم��ارات واحلفاظ عليها عزيزة ع�شية على  اأر���س  للذود عن  ميلكون 

كل دخيل.
يف هذا اليوم، ونحن على عتبة الحتفالت بالذكرى ال�شنوية اخلم�شني 
لقيام الحتاد، ن�شتذكر بفخر ق�ش�س الوفاء والت�شحية والفداء ل�شباط 
وجنود قواتنا امل�شلحة البا�شلة الذين �شرفوا الإمارات باإخال�شهم، ونوؤكد 
وتعزيز  اجلاد  العمل  موا�شلة  خالل  من  الغالية  لذكراهم  وفاءنا  لهم 
التنمية يف جميع املجالت، واحلفاظ على الإجن��ازات، والنطالق بقوة 
وعزمية نحن �شناعة م�شتقبل اأف�شل لأجيالنا القادمة. اأبناء الإمارات 
هم ورثة قيم الوالد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
مت�شي  ونهجهم  هديهم  وعلى  الحت���اد،  موؤ�ش�شي  ثراه" واإخ��وان��ه  اهلل 

م�شرية التنمية والعمل يف الدولة بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" نحو املزيد من ال�شتثمار 
اأبناء  اأنه الأكرث جناعة واأهمية، وما يقدمه  اأثبت  يف الإن�شان، ا�شتثمار 

الإمارات من عطاءات يف كافة امليادين هو خري دليل.
وذويهم،  ال�شهداء  لأ���ش��ر  وتقدير  حمبة  حتية  نبعث  ال�شهيد،  ي��وم  يف 
ف��الإم��ارات كانت  اإىل جانبهم،  الإم����ارات و�شعبها  ق��ي��ادة  ون��وؤك��د وق��وف 
على الدوام اأ�شرة واحدة متما�شكة، وبيتاً واحداً ي�شد اأبناوؤه اأزر بع�شهم 
ثقافة  فهذه  املواقف،  جميع  يف  معاً  والتكاتف  التعا�شد  اإىل  ويتداعون 
متاأ�شلة نلم�شها على امتداد م�شاحة الإمارات، ونحر�س على تعزيزها، 
الأر�س  لهذه  بالنتماء  جدير  ك�شعب  لنا  احلقيقي  املعدن  تظهر  فهي 
الطيبة، �شعب حمب للحياة، قادر على بناء ج�شور التوا�شل والتالقي 
مع خمتلف احل�شارات وال�شعوب من منطق اإن�شاين بحت. �شوف تبقى 
الإمارات واحة الأمن والطماأنينة وال�شالم لأبنائها، وزوراها و�شيوفها 
الوطن  ع��زة  رم��ز  امل�شلحة  قواتنا  و�شتبقى  الأر����س،  اأنحاء  خمتلف  من 
بف�شل  ال��وط��ن  �شماء  يف  خ��ف��اق��اً  علمنا  و�شيبقى  و�شموخه،  وك��ربي��ائ��ه 
ت�شحيات وعطاءات ال�شهداء التي ت�شكل هدياً لنا نحو موا�شلة العطاء 
والبذل يف حب الإمارات. يف يوم ال�شهيد، نرفع اأكف ال�شراعة هلل العلي 
القدير ن�شاأله اأن يتغمد �شهداءنا بوا�شع رحمته، واأن يلهم اأهلهم وذويهم 

ال�شرب وال�شلوان، واأن يحمي جنودنا الأبطال يف كافة امليادين، واأن يدمي 
على الإمارات ازدهارها وا�شتقرارها".

حاكم راأ�س اخليمة: الأمم تبنى بت�ضحيات اأبنائها املخل�ضن

•• ال�صارقة -وام: 

اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة بالإفراج عن 237 نزيال من خمتلف 
اجلن�شيات من املحكومني يف ق�شايا خمتلفة باإدارة املوؤ�ش�شة العقابية 
العفو وثبتت  �شروط  انطبقت عليهم  بال�شارقة ممن  والإ�شالحية 

اأهليتهم للتمتع بالعفو وفق �شروط ح�شن ال�شرية وال�شلوك.
من  وانطالقا  للدولة  اخلم�شني  الحت��اد  عيد  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
حر�س �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة على اإعطاء املحكومني فر�شة 
اأف��رادا �شاحلني ومتكينهم  لبدء حياة جديدة والعودة اإىل املجتمع 

من مزاولة حياتهم الطبيعية واملحافظة على ا�شتقرار اأ�شرهم.

و رفع اللواء �شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة - بهذه 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى   - املنا�شبة 
ال�شارقة على هذه املكرمة من �شموه بالعفو عن املحكومني والتي 
الأ�شرة واملحافظة  َكيان  �شموه على دعم  تاأتي انطالقاً من حر�س 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��راره��ا ومت��ك��ني ال���ن���زلء م��ن مم��ار���ش��ة ح��ي��ات��ه��م ب�شورة 

طبيعية والإ�شهام يف دعم خطوات التنمية الجتماعية.
للخري يف  باعثا  املكرمة  تكون هذه  اأن  اأمله يف  �شعادته عن  واأع��رب 
جتربتهم  درو����س  م��ن  ال�شتفادة  اإىل  و�شبياًل  عنهم  امل��ف��رج  نفو�س 
اأمنه،  تعزيز  يف  ي�شهمون  �شاحلني  اأف�����راداً  املجتمع  اإىل  وال��ع��ودة 
حياتهم  يف  وال�شتقامة  بالر�شد  التزامهم  خ��الل  م��ن  وا�شتقراره 

املقبلة.

حاكم ال�ضارقة ياأمر بالإفراج عن 237 نزيال باملوؤ�ض�ضة العقابية والإ�ضالحية

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعلللللللللللللالن

مبنا�سبة انتهاء ال�سنة وا�ستعدادا لل�سنة املالية اجلديدة 
ت��دع��و  ���س��رك��ة ال��ق��م��ط ل��ل��م��ق��اوالت ال��ع��ام��ة عمالءها 
اأي  وج��ود  ح��ال  يف  معها  التوا�سل  ال��ك��رام  ومتعامليها 
م�ستحقات اأو حقوق مالية لهم لدى ال�سركة  يف الفرتة من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن ولغاية 2021/12/31.
لال�ستف�سار: هاتف :026355303  موبايل:0544009991
القمط للمقاوالت العامة

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
اعالن اأمر اأداء بالن�شر        

                  يف  الدعوى رقم:6616/2021/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

درهم  الف   )194.553.75( مبلغ  للمدعية  بينهما  بالت�شامن  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام   : الدعوى  مو�شوع 
مائة اربعة وت�شعون الفا وخم�شمائة ثالثة وخم�شون درهما و 75 فل�شا - والفوائد القانونية امل�شتحقة من تاريخ 
ا�شتحقاق ال�شيك يف 2021/3/28 وحتى متام ال�شداد بن�شبة 5% �شنويا والزام املدعي عليهما بالر�شوم وامل�شروفات 

ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�شركة م�شانع الأ�شباغ الوطنية املحدودة

عنوانه:امارة ال�شارقة - املنطقة ال�شناعية الثالثة ع�شر - �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - دوار نا�شيونال - جممع 
م�شانع نا�شيونال - هاتف 043338699 - فاك�س:042800455 - �س.ب:562639 دبي - موبايل:05233

وميثله:علي ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن
الداخلي �س.ذ.م.م   الت�شميم  ا�س تي لعمال تنفيذ  ا�س  :  1- فريوز �شريف ح�شني �شريف 2-  اإعالنهما  املطلوب 

-  �شفتهما: مدعي عليهما
مو�شوع الإعالن :طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2021/10/13 - الزام املدعي 
عليهما بالت�شامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ )194.553.75( الف درهم مائة اربعة وت�شعون الفا وخم�شمائة ثالثة 
وخم�شون درهما و 75 فل�شا - والفائدة القانونية 5% منذ تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك يف 2021/3/28 وحتى ال�شداد التام 
وبالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة .ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�شر هذا العالن.
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دعوة حل�شور اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم 7668 ل�شنة 2021 مدين جزئي ال�شارقة

املعلن اإليه : املدعى عليه : نورودين ادميول اولديجو.
2021 مدين جزين  ل�شنة   7668 الدعوى رقم  اأنتم مدعوون حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية يف 
يوم  �شيف،  �شعبان  حممود  اأ/  احل�شابي  اخلبري  اأم��ام  وذل��ك  م  م  ذ  ال�شارقة  اج��رة  من  املقامة  ال�شارقة، 
اإمارة  وذلك يف مقر مكتب اخلبري، وعنوانه:  4.00 م�شاء  ال�شاعة  الثالثاء املوافق 07/12/2021 
ال�شارقة - مدينة ال�شارقة - كورني�س بحرية خالد – بعد فندق كورني�س ال�شارقة )هلتون �شابقا( - برج 
ال�شم�شي حما�شبون  رقم )102( ح�شني  - مكتب  الأول  الطابق  املدخل اخللفي   -  )B( الغفلي �شعيد 

، قانونيون، ه�����������اتف 0582375452 – 065582999 
Mahmoud.exp20@gmail.com :الربيد الإلكروين

اخلبري احل�سابي / حممود �سعبان �سيف 
قيد وزارة العدل 634 
هاتف متحرك : 0582375452
Mahmoud.exp20@gmail.com :الربيد االإلكرتوين
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تنازل/ بيع
اعالن بالن�شر

 - �شاتانانتام  بان�ديان  بانديان  كومار  ارافين�د  ال�شيد:  باأن  للجميع  معلوم�اً  ليكن 
البالغة  ح�شته  كامل  من   )%50( عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب   ، الهند  اجلن�شية: 
الرخ�شة  بريطانيا يف   : – اجلن�شية  باتنى  ر�شوانا   : ال�شيدة  اإىل  وذلك   )%100(
مبوجب  ال�شارقة  باأم�ارة  تاأ�ش�شت  الت�شويقية(  لال�شت�شارات  الأول  )اخليار  امل�شماه 
رخ�شة رقم )778785( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة، تعديالت 
اخرى: ل يوجد.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن 
فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام: 

قال �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي اإننا اليوم نحيي 
�شبيل  ف��داًء يف  الطاهرة  اأرواح��ه��م  رج��ال �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وقدموا  ذك��رى 
رفعة الوطن واحلفاظ على هيبته عزيزاً اأبياً �شاخماً ..موؤكداً اأن ق�ش�س البطولة التي 
منها  ت�شتلهم  الأج��ي��ال  اأم��ام  ماثلة  �شتظل  الزكية  بدمائهم  الأب���رار  �شهداوؤنا  �شطرها 
العرب والدرو�س وا�شاف �شموه �� يف كلمة وجهها عرب جملة "درع الوطن " مبنا�شبة يوم 
ال�شهيد �� اأنه ل يفوتنا يف هذه املنا�شبة، اأن نتوجه بكل التحية والتقدير لقواتنا امل�شلحة 
على  الواجب وحتفظ  نداء  تلبي  والكرامة،  احلرية  ميادين  �شتى  املرابطة يف  البا�شلة 

الوطن اأمنه وا�شتقراره. وفيما يلي ن�س الكلمة ..
عليه وقدموا  اهلل  ع��اه��دوا  ما  رج��ال �شدقوا  ذك��رى  نحيي  والتقدير،  الإج���الل  "بكل 
اأرواحهم الطاهرة فداًء يف �شبيل رفعة الوطن واحلفاظ على هيبته عزيزاً اأبياً �شاخماً، 

نلتف حول قيادتنا الر�شيدة واأفئدتنا تفي�س مب�شاعر الفخر والعتزاز لنوؤكد اأن ق�ش�س 
الأجيال  اأم��ام  ماثلة  �شتظل  الزكية  بدمائهم  الأب��رار  �شهداوؤنا  �شطرها  التي  البطولة 
العمل وم�شاعفة  على موا�شلة  العزمية  منها  وت�شتمد  والدرو�س  العرب  منها  ت�شتلهم 
اإعزاز وتقدير لأراوح  اأرفع مراتب التقدم والزده��ار. حتية  اجلهود لكي يرتقي وطننا 
�شهدائنا الأب��رار الذين ق�شوا يف ميادين ال�شرف دفاعاً عن احلق واإع��الًء لكلمته، كما 
نوجه التحية لأ�شرهم الذين اأبدوا اأروع مظاهر الولء والنتماء، موؤكدين اأن الإمارات 
اأرواحهم  اأبنائها الذين ل يتاأخرون عن بذل  اأبية بت�شحيات  اأبد الدهر عزيزة  �شتبقى 
اأن نتوجه بكل التحية  املنا�شبة،  ف��داًء لها وقتما حل نداء الواجب. ول يفوتنا يف هذه 
والتقدير لقواتنا امل�شلحة البا�شلة املرابطة يف �شتى ميادين احلرية والكرامة، تلبي نداء 
الواجب وحتفظ على الوطن اأمنه وا�شتقراره.. حتمي مقدراته وت�شون اإجنازات �شعبه 
اأيديهم ونبارك خطواتهم ون��وؤازر جهودهم ونوؤكد لهم ا�شطفافنا  املعطاء.. ن�شد على 
ورائهم يجمعنا حب الوطن والتفاين يف تر�شيخ دعائم جمده ورفعته. اإن ت�شحيات اأبناء 

الإمارات �شنعت تاريخاً �شيظل حمفوظاً يف ذاكرة الزمن ي�شهد لالإمارات باأنها اأر�س عزة 
اأبناءها ل يتوانون عن الذود عن ترابها ول يتاأخرون عندما حتني �شاعة  وكرامة واأن 
الفداء.. و�شتبقى تلك الت�شحيات خالدة ن�شتمد منها القوة والعزمية على امل�شي قدماً 
يف م�شرية النماء املباركة متوحدين حتت راية الكرامة وجمتمعني على قلب رجل واحد 
خلف قيادتنا الر�شيدة.. نبني ونطور ونكت�شف اآفاقاً جديدة ن�شل معها بوطننا اإىل اأرقى 
مراتب الرفعة واأعلى درجات التقدم. اإن رقي الأمم وال�شعوب يبقى دائماً مرهوناً بقدرة 
كل  الإم��ارات يف  اأبناء  اأثبت  وقد  اأوطانهم،  رفعة  �شبيل  والبذل يف  العطاء  على  اأبنائها 
املواقف واملنا�شبات، ويف اأوقات ال�شدائد وامللمات، اأنهم اأهل عطاء وفداء، وقدموا اأمثلة 
حتتذى يف الت�شحية من اأجل رفعة الوطن واحلفاظ على اأمنه و�شالمته. و�شيظل يوم 
ال�شهيد منا�شبة وطنية غالية تروي ق�ش�شاً جت�شد معاين البطولة والفداء، وتر�شخ يف 
نفو�س الأجيال اجلديدة قيم حب الوطن والإخال�س والتفاين من اأجل رفعته واإعالء 

رايته خفاقة يف �شماء العزة والكرامة".

•• عجمان-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان اأن التناغم بني قادة 
وتخليد بطولتهم يف  الإم���ارات  �شهداء  ذك��رى  ا�شتح�شار  و�شعبها يف  الإم���ارات 
�شفحات التاريخ هو دليل على اأ�شالة القيم واملبادئ الإماراتية التي ر�شخها قادة 
ابتالءاتنا  اأن  النفو�س وبرهان على  املوؤ�ش�شون يف غر�س روح الحتاد يف  الوطن 

واحدة وفرحتنا واحدة.
يوم  الوطن" مبنا�شبة  "درع  اإىل جملة  �شموه  التي وجهها  الكلمة  جاء ذلك يف 
ال�شهيد ويف ما يلي ن�شها : " حتل علينا اليوم يف الثالثني من نوفمرب ذكرى 
اإماراتي يف معركة  �شهيد  اأول  ارتقاء  يوم  الذي ي�شادف  الإماراتي  ال�شهيد  يوم 
1970م الذي قدم روحه الطاهرة فداًء للوطن، ون�شتذكر  طنب الكربى عام 

يف هذا اليوم بطولت وت�شحيات جميع �شهداء الإمارات الأبرار بقلوب ي�شكنها 
باأجماد  والع��ت��زاز  الفخر  ميالأها  ونفو�س  البوا�شل  اأبنائنا  ف��راق  على  احل��زن 

�شطرتها دماء واأرواح اأبناء دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأبناء الإم��ارات من قادة كرام و�شعب عزيز  يف كل عام مير علينا جتتمع نفو�س 
تعظيما  البوا�شل  ال��وط��ن  �شهداء  بذلها  التي  املجيدة  الت�شحيات  ذك��رى  على 
وتقديراً لأ�شمائهم اخلالدة يف ذاكرة الوطن ووفاًء ملا قدموه من بطولت جليلة 
لأمن  وتعزيزا  وحا�شد  حاقد  كل  من  البالد  حمى  عن  ذودا  القتال  ميادين  يف 
الوطن واأمانه وا�شتقراره وحفظاً ملكت�شباته واإجنازاته وكرامة �شعبه ودفاعاً عن 
احلق وال�شرعية واحلفاظ على حياة الإن�شان مهما كان واأينما كان يف �شتى بقاع 

الأر�س.
اإن هذا التناغم بني قادة الإمارات و�شعبها يف ا�شتح�شار ذكرى �شهداء الإمارات 

واملبادئ  القيم  اأ�شالة  على  دليل  ه��و  التاريخ  �شفحات  يف  بطولتهم  وتخليد 
الإماراتية التي ر�شخها قادة الوطن املوؤ�ش�شون يف غر�س روح الحتاد يف النفو�س 
واأيادي  باأيادينا  ونتم�شك  واح��دة  وفرحتنا  واح��دة  ابتالءاتنا  اأن  على  وب��ره��ان 
اأبنائهم ونحملها و�شاما  اإننا نفخر ونعتز ببطولت  اأهايل ال�شهداء ونقول لهم 

م�شرفا على �شدرونا.
لقد اأثبتت قواتنا امل�شلحة اأنها درع الوطن احل�شني وال�شد املنيع الذي يحتمي 
الذين  جنودهم  وب��ط��ولت  املباركة  جهودهم  نقدر  واإن��ن��ا  و�شعبنا  وطننا  خلفه 
ارتقت  حتى  الإن�شان  وكرامة  ووطنهم  لدينهم  ن�شرة  الزكية  دماءهم  اأرخ�شوا 
الطيبة  والذكرى  ال�شهادة  �شرف  حاملني  اجلنان  اأعلى  اإىل  الطاهرة  اأرواحهم 
يف وجدان �شعب الإمارات على مر الزمان خملدين اأ�شماءهم وذكراهم يف تاريخ 

الوطن".

•• الفجرية - وام:

اأن يوم  الفجرية  ال�شرقي ويل عهد  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  اأك��د �شمو 
ال�شهيد الإماراتي هو يوم وطني عظيم يف دولة الإمارات، ومنا�شبٌة لتاأكيد القيم 
الرا�شخة التي ترّبى عليها املواطن الإماراتي منذ املهد، والتي تقوم على مبادئ 
الوطن وحماية  اأجل �شون  والنفي�س من  بالغايل  والت�شحية  والتكاتف،  الوحدة 

مكت�شباته الغالية، واملحافظة على اأمنه وا�شتقراره.
الوطن" - عن  "درع  ال�شهيد عرب جملة  ي��وم  كلمة مبنا�شبة  - يف  �شموه  واأع��رب 
و�شّحوا  حياتهم  وه��ب��وا  ال��ذي��ن  ال�شجعان  ال��وط��ن  ب��اأب��ط��ال  والع���ت���زاز  التقدير 

باأرواحهم دفاعاً عن الوطن ورفعته، تاركني بطولتهم �شاهدًة يف �شاحات الكرامة 
وال�����ش��ج��اع��ة وال�����ش��رف، م���وؤّدي���ن واج��ب��ه��م ال��ق��وم��ي وال��وط��ن��ي ع��ل��ى اأك��م��ل وج���ه يف 
امليادين الع�شكرية من اأجل ن�شرة املظلوم وحفظ الأمن يف املنطقة العربية �شد 

الطامعني.
وقال �شموه: "لقد حر�شت قيادة الإمارات الر�شيدة على تخليد بطولت اأبنائها 
ال�شهداء، بتخ�شي�س يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام، ليكون منا�شبًة وطنّيًة 
املجد،  ذرى  اإىل  بنا  ارتقوا  الذين  البوا�شل  ال�شهداء  فيها بطولت  جميدًة جنّدد 
اأمنه  وال��دف��اع عن  املعطاء  الوطن  ه��ذا  رفعة  اأج��ل  النقية من  بدمائهم  وداف��ع��وا 
ومكت�شباته وم�شاحله ..لقد قّدم �شهداء الإمارات درو�ًشا عظيمة يف حب الوطن، 

خمّلدين قيم الوفاء والنتماء لهذه الأر�س الطيبة، و�شتبقى بطولتهم حّيًة يف 
ذاكرتنا وذاكرة الأجيال املتعاقبة، و�شتبقى اأ�شماوؤهم منقو�شة يف قلب كل اإماراتي، 
وفارقة يف �شفحات الإمارات وم�شريتها عرب التاريخ" . واختتم �شمو ال�شيخ حممد 
باأ�شر  واعتزازنا  "اإننا جندد فخرنا  بالقول:  كلمته  ال�شرقي  بن حممد  بن حمد 
ال�شهداء الذين غر�شوا اأ�شمى القيم النبيلة والإن�شانية يف نفو�س اأبنائهم، وزرعوا 
املعاين الوطنية يف تن�شئتهم، ونرحم على اأبنائنا الرَبرة الذين �شّطروا هذه املعاين 
اأن يحفظ  امل��وىل عز وجل  ن��ور، وعطاٍء ل ين�شب، �شائلني  وخّلدوها بكلماٍت من 
وطننا و�شعبنا، واأن يدمي علينا نعم الأمن وال�شتقرار واأن يجازي �شهداءنا خري 

اجلزاء وي�شكنهم جنة اخللد مع النبيني وال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني".

•• ال�صارقة-وام:

ونائب حاكم  القا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  قال 
من  وال��وط��ن  ال��واج��ب  �شهداء  اأبطالنا  على  نرحم  ال�شهيد  ي��وم  يف  اإن��ه  ال�شارقة 

قواتنا امل�شلحة وجنودها البوا�شل، واأبطالنا يف كافة جمالت البذل والعطاء.
وا�شاف �شموه �� يف كلمة له وجهها عرب جملة درع الوطن مبنا�شبة يوم ال�شهيد �� 
اأن املتابُع مل�شرية دولتنا يلحُظ اأن هذه النه�شة احل�شارية الكربى التي حققتها 
القيادة  م��ن  و�شديدة  ك��رمي��ٍة  بتوجيهاٍت  املجتمع  اأف���راد  ك��ل  فيها  ���ش��ارك  ب��الدن��ا، 
الر�شيدة، يجمُع بينهم حب الوطن، والإميان مببادئه، والتم�شك باأ�شالة جمتمعه 

على هذه الثوابت الوطنية.
وفيما يلي ن�س الكلمة .. "يف هذا اليوم املهم ملجتمع دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وهو يوم ال�شهيد، نرحم على اأبطالنا �شهداء الواجب والوطن من قواتنا امل�شلحة 

وجنودها البوا�شل، واأبطالنا يف كافة جمالت البذل والعطاء، ممن قدموا كل غاٍل 
ونفي�س من اأجل وطنهم، ومل يتوانوا حلظًة واحدًة يف خدمته و�شونه والدفاع عنه 
بكل عّزة وكرامة ..نرحم عليهم وندعو اهلل اأن ي�شكنهم ف�شيح جناته مع ال�شديقني 
الكربى  احل�شارية  النه�شة  ه��ذه  اأن  يلحُظ  دول��ت��ن��ا  مل�شرية  امل��ت��اب��ُع  وال�����ش��ه��داء. 
و�شديدة  بتوجيهاٍت كرميٍة  املجتمع  اأف��راد  كل  فيها  و�شارك  بالدنا،  التي حققتها 
والتم�شك  مببادئه،  والإمي���ان  ال��وط��ن،  حب  بينهم  يجمُع  الر�شيدة،  القيادة  من 
باأ�شالة جمتمعه على هذه الثوابت الوطنية، التي ر�ّشخها الآباء املوؤ�ش�شون، الذين 
غر�شوا حب الأوطان عماًل وتطبيقاً ..فكانوا مناذجاً حّية للعطاء والبذل ..وعلى 
امل�شلحة، وغريهم،  القوات  العاملني يف  الأجيال اجلديدة، من  �شارت  ال��درب  ذاِت 
فبذلوا من اجُلهود الكثري، ومن العمِل اأح�شنُه، يف خمتلف الأماكن، واأخل�شوا يف 
خدمة جمتمعهم، وبالدهم. ُنحّيي، يف يوم ال�شهيد، كل جنودنا يف القوات امل�شلحة 
الإماراتية بتخ�ش�شاتها املتكاملة، الذين عملوا باإخال�س، ومل يبخلوا باأرواحهم 

وهي اأغلى ما عندهم، فت�شابقوا يف ميادين الدفاع عن الوطن، ومل يتاأخروا، بل 
ليكون  الإم���ارات  وكرامة  ع��ّزة  �شبيل  يف  وا�شت�شهدوا  باأنف�شهم  ال�شفوف  تقدموا 
اليوم هو يوم تكرميهم والحتفاء مبا قدموه من درو�ٍس يف الوفاء وخدمة الوطن، 
احتفاء يلّيُق بهذه الت�شحيات الغالية، وباملثال الأعلى يف خدمة الأوطان والأهل. 
وقيم  اأ�شالة  من  الكثري  طياته  يف  يحمُل  ال�شهيد،  بيوم  والتكرمي  التقدير  ه��ذا 
الوطن،  ح��ب  يف  متوارثة  معاين  وبناتنا،  اأبنائنا  اإىل  وينقل  ومت��ي��زه،  جمتمعنا 
والإخال�س والذود عن حماه، واأن الت�شحيُة بالروح هي اأرخ�س ما تكون يف �شبيل 

الوطن، وحفظ املجتمع والدفاع عن الأر�س والعر�س.
ه��ك��ذا ك��ان ���ش��ه��داوؤن��ا ُي��ق��ّدم��ون ال��ن��م��اذج والأم��ث��ل��ة وال��ق��دوة لأب��ن��اء وب��ن��ات بالدنا، 
وي�����ش��ريون على ط��ري��ق الأج����داد والآب����اء يف ال��ن��م��وذج الأع��ل��ى وامل��ث��ال الأك��ي��د على 
الإخال�س والوفاء، وهو ما م�شت عليه بالدنا بكل اإباٍء و�شموخ، رحم اهلل �شهداءنا 

واأ�شكنهم ف�شيح جناته مع ال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني.

حمدان بن حممد: الإمارات �ضتبقى اأبد الدهر عزيزة اأبية بت�ضحيات اأبنائها

عمار النعيمي : ا�ضتح�ضار ذكرى �ضهداء الإمارات دليل على اأ�ضالة القيم واملبادئ الإماراتية

ويل عهد الفجرية: �ضهداء الإمارات قدموا درو�ضا 
عظيمة يف حب الوطن

ويل عهد اأم القيوين: نعاهد اجلميع باأن يظل �ضهداء 
الوطن وذكراهم الطيبة وبطولتهم حمل اعتزازنا

ويل عهد راأ�س اخليمة: �ضهداء الوطن جنوم تزين �ضماء الإمارات

ويل عهد ال�ضارقة: يوم ال�ضهيد ينقل اإىل اأبنائنا معاين متوارثة يف حب الوطن

•• اأم القيوين-وام:

را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
يوم  يف  اإن�����ه  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ع��ه��د  ويل  امل���ع���ال 
الثالثني من نوفمرب من كل عام ي�شتح�شر 
الوطني  ال���ولء  قيم  اع��ل��ى  الم����ارات  �شعب 
ال��وط��ن بكل  اأب��ن��اء  ال��ت��ي �شطرها  وال��ع��ط��اء 

اقتدار باأحرف من نور.
جملة  عرب  وجهها  كلمة  يف   �� �شموه  اأ���ش��اف 
اأننا   �� ال�شهيد  يوم  " مبنا�شبة  الوطن  "درع 
ن��ع��اه��د اجل��م��ي��ع ب����اأن ي��ظ��ل ���ش��ه��داء الوطن 
وذكراهم الطيبة وبطولتهم حمل اعتزازنا 

جميعا.

وفيما يلي ن�س الكلمة..
من نوفمرب من كل عام  الثالثني  يوم  "يف 
الولء  اأعلى قيم  ي�شتح�شر �شعب الم��ارات 

بكل  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  �شطرها  التي  والعطاء  الوطني 
البطولت  معاين  واأ�شمى  ن��ور،  من  باأحرف  اقتدار 

التي  الت�شحيات  لتلك  وت��ق��دي��راً  اإج���الًل  و�شعباً  ق��ي��ادة 
�شتظل قدوة ونربا�شاً ي�شيء لنا دروب احلق والإن�شانية 
لهذا  والن��ت��م��اء  ال��وف��اء  قيم  و  ك��ل معاين  ون�شتلهم منه 

الوطن العزيز".
وق���ال ���ش��م��وه: "يف ه���ذا ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ن��ع��رب اأي�����ش��اً عن 
ال�شهداء وعوائلهم  اأمهات  لت�شحيات  امتناننا وتقديرنا 
واأحبائهم الذين قدموا منوذجاً يحتذى يف حب الوطن 

ال�شجعان  امل�شلحة  قواتنا  لأبطال  وال�شموخ 
بكل عزمية واقتدار لتظل راية الوطن عالية 
خفاقة وفق املبادئ الوطنية التي ن�شاأ عليها 
والقيم  العالية  املعاين  لتعزيز  الوطن  اأبناء 
لتكون  ال�شباب  عند  والت�شحيات  النبيلة 
املباركة  للم�شرية  مكملة  القادمة  الأج��ي��ال 

وفق ارقى معايري الوفاء والنتماء.
الوطن  ���ش��ه��داء  يظل  ب���اأن  اجلميع  ون��ع��اه��د 
وذكراهم الطيبة وبطولتهم حمل اعتزازنا 
باأحرف  اأ�شماءهم  التاريخ  جميعا و�شي�شجل 
م��ن ن���ور و���ش��ي��ح��م��ل اأب���ن���اوؤه���م راي����ات العزة 
واأقرباوؤهم  اآب���اوؤه���م  رف��ع��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ف��خ��ر 
ونعاهد اهلل باأن نكون راعني لأبناء ال�شهداء 
واأ���ش��ره��م وذوي��ه��م. ن�����ش��األ اهلل ع��ز وج��ل ان 
ي��ت��غ��م��د ���ش��ه��داءن��ا الأب������رار ب��وا���ش��ع رحمته 
وال�شديقني  ال�����ش��ه��داء  م���ن���ازل  وي�����ش��ك��ن��ه��م 

وح�شن اأولئك رفيقا.

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ���ش��ع��ود ب��ن �شقر 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة اأن يوم ال�شهيد 
الوطن  ذاك���رة  خ��ال��دة يف  �شتظل  ذك��رى عظيمة 
عزيزة على قلوب �شعب دولة الإمارات ملا حتمله 
التي  والت�شحية  والإخال�س  الوفاء  من معاين 
وال�شرف  العز  �شاحات  يف  الوطن  اأبناء  �شطرها 
الوطن  هذا  اأر���س  الزكية  بدمائهم  رووا  بعدما 
راية  اإع���الء  �شبيل  اأرواح��ه��م يف  وب��ذل��وا  املعطاء 
الوطن واحلق والإن�شانية. وقال �شموه يف كلمة 
يوم  الوطن" مبنا�شبة  "درع  وجهها عرب جملة 
30 من نوفمرب من  ال�  ال��ذي ي�شادف  ال�شهيد 
الدوام  على  �شيبقى  ال�شهيد  ي��وم  "اإن  ع��ام:  كل 
الإم���ارات ويوما  دول��ة  تاريخ  عالمة م�شيئة يف 
الوطن  �شهداء  ت�شحيات  فيه  ن�شتذكر  جميدا 
الأبرار اأبناء القوات امل�شلحة الذين �شطروها يف 
ميادين ال�شرف والفداء لري�شموا �شورة م�شرفة 
اأروح��ه��م من  اأب��ن��اء الإم���ارات الذين قدموا  عن 
اإجنازاته  وحماية  الوطن  مكت�شبات  �شون  اأج��ل 

لننعم نحن اليوم بالأمن والأمان وال�شتقرار.
واأ�شاف �شموه: "يف هذا اليوم العزيز على قلوبنا 
والذي يفي�س مب�شاعر الفخر والعز نقف جميعا 

اأروع الأم��ث��ل��ة يف ال�����ش��رب وال��ث��ب��ات يف  و���ش��رب��وا 
الوطن حتى  و�شالمة  اأمن  على  �شبيل احلفاظ 
بفخر  تروى  ق�ش�شا  اأبنائهم  ت�شحيات  اأ�شحت 
ع��رب الأج��ي��ال واأ���ش��م��اوؤه��م جن��وم��ا ت��زي��ن �شماء 
الوطن وت�شطر يف �شجل تاريخ الإمارات حا�شرة 

يف قلوبنا على الدوام".
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة يف ختام كلمته 
بهذه املنا�شبة: "اأن دولة الإمارات بقيادة �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "حفظه  ال��دول��ة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
امل�شلحة ل تن�شى اأبدا اأبناءها الأوفياء امل�شحني 
ومبادئه  لقيمه  امل��خ��ل�����ش��ني  وط��ن��ه��م  اأج����ل  م��ن 
منذ  نفو�شهم  يف  املوؤ�ش�شون  الآب��اء  غر�شها  التي 
لتن�شئ  الإم����ارات  دول��ة  لقيام  الأوىل  اللحظات 
الوطنية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  حتمل  على  ق���ادرة  اأج��ي��اًل 
والت�شحية من اأجل الوطن وفية دوما لوطنها 
وقيادته الر�شيدة التي اآلت على نف�شها اأن يحيا 

وطننا عزيزا كرميا اأبيا اأبد الدهر".

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراح عن 34 نزيال يف املن�ضاآت 
الإ�ضالحية والعقابية بالإمارة مبنا�ضبة عيد الحتاد الل50

•• اأم القيوين - وام:

الأعلى حاكم  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  اأمر �شاحب 
الإ�شالحية والعقابية  املن�شاآت  34 نزيال من نزلء  بالإفراج عن  القيوين  اأم 
باأم القيوين، ممن �شدرت بحقهم اأحكام باحلب�س والغرامة ويق�شون عقوبات 
متفاوتة واأثبتوا ح�شن ال�شرية وال�شلوك خالل فرة ق�شائهم العقوبة، وذلك 
مبنا�شبة عيد الحتاد ال� 50 للدولة. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين 
عن متنياته للمفرج عنهم بالعودة ال�شاحلة للمجتمع واحلياة العامة. وياأتي 
اأمر الإفراج عن النزلء يف اإطار حر�س �شموه على اإعطاء النزلء املفرج عنهم 
واأ�شرهم  نفو�شهم  اإىل  وال�����ش��رور  البهجة  واإدخ����ال  ج��دي��دة  ح��ي��اة  ب��دء  فر�شة 

وعائالتهم ب�شفة عامة.

حاكم الفجرية ياأمر بالإفراج عن 107 
�ضجناء مبنا�ضبة عيد الحتاد اخلم�ضن

•• الفجرية -وام: 

الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم��ر 
العقابية  املوؤ�ش�شة  ن��زلء  م��ن  �شجناء   107 ع��ن  ب��الإف��راج  الفجرية  حاكم 
اأهليتهم وح�شن  الإم��ارة من خمتلف اجلن�شيات ممن ثبتت  والإ�شالحية يف 
وتاأتي  للدولة.  اخلم�شني  الحت��اد  عيد  مبنا�شبة  وذل��ك  و�شلوكهم  �شريتهم 
املكرمة حر�شا من �شموه على اإعطاء املفرج عنهم الفر�شة لبدء حياة جديدة 
الكعبي  بن غامن  اأحمد  اللواء حممد  وتقدم  اأ�شرهم.  اإىل  الفرحة  ولإدخ��ال 
القائد العام ل�شرطة الفجرية باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو 
حاكم الفجرية على هذه املكرمة الطيبة .. معربا عن اأمله يف اأن تكون املكرمة 

دافعا للمفرج عنهم للعطاء و�شبيال لال�شتقامة وبداية حلياة جديدة.

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأم���ر 
املوؤ�ش�شة  442 من نزلء  اأم�س بالإفراج عن  الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، 
يف  اأح��ك��ام  بحقهم  �شدرت  ممن  اخليمة،  راأ���س  يف  والعقابية  الإ�شالحية 
عيد  مبنا�شبة  وذل��ك  العفو،  ���ش��روط  ب�شاأنهم  وت��واف��رت  خمتلفة  ق�شايا 
الحتاد اخلم�شني للدولة. ياأتي اأمر الإفراج انطالقاً من حر�س �شاحب 
الرا�شخة  والت�شامح  العفو  قيم  تكري�س  راأ���س اخليمة، على  ال�شمو حاكم 
الفئة  ب��ه��ذه  �شموه  اه��ت��م��ام  يعك�س  الإم�����ارات، ومب��ا  ج��ذوره��ا يف جمتمع 
واإتاحة الفر�شة اأمامهم جمدداً ليكونوا اأع�شاء فاعلني يف املجتمع. ووجه 
�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة، 
مع  والتن�شيق  العفو  ك�شوف  باإعداد  العفو  جلنة  الق�شاء،  جمل�س  رئي�س 
دائرة النيابة العامة بالإمارة والقيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة بهذا 

ال�شاأن، وحث اجلميع على �شمان حتقيق مبادرة �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س 
اخليمة لأهدافها ال�شامية، يف اإ�شعاد النزلء وتاأهيلهم للعودة اإىل اأ�شرهم 
وجمتمعهم كاأفراد منتجني. وتوجه �شعادة امل�شت�شار ح�شن �شعيد حميمد، 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  ال�شكر  بخال�س  اخليمة،  راأ���س  لإم���ارة  العام  النائب 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، واأكد اأن هذه املبادرة تعك�س حر�س �شموه 
بال�شكر  توجه  كما  النزلء،  اأ�شر  نفو�س  والفرحة يف  ال�شرور  اإدخ��ال  على 
التي  وامل�شتمرة  الدائمة  متابعته  على  اخليمة،  راأ���س  عهد  ويل  �شمو  اإىل 
يوليها للنيابة العامة والق�شاء يف راأ�س اخليمة. وقال �شعادة النائب العام 
اإن العفو فر�شة ذهبية لل�شجناء لطي ال�شفحات القدمية مبا حوته من 
عرثات وبدء حياة جديدة حتت مظلة اللتزام بالقانون الذي يعد جزءاً 
اأ�شا�شياً من قيم وثقافة املجتمع الإماراتي ..م�شريا اإىل اأن النيابة العامة 
ن�شقت مع القيادة العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة لتخاذ جميع الإجراءات 

لتنفيذ اأمر العفو.

حاكم راأ�س اخليمة ياأمر بالإفراج عن 442 من نزلء املوؤ�ض�ضة الإ�ضالحية والعقابية مبنا�ضبة عيد الحتاد اخلم�ضن
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اأخبـار الإمـارات
وكالة اأنباء الإمارات تنتج فيلم 1971 الوثائقي تزامنا مع عيد الحتاد الل50

•• اأبوظبي- وام:

"وام" اإنتاج فيلم وثائقي بعنوان  اأنباء الإمارات  اأعلنت وكالة 
الحت���اد  ب��ع��ي��د  الح��ت��ف��الت  م��ع  ت��زام��ن��اً  "1971" وذل����ك 
الإم���ارات  تاأ�شي�س  على  ع��ام��اً   50 وم���رور  للدولة  اخلم�شني 
 13 نحو  مدته  تبلغ  ال��ذي  الفيلم  وي��ق��دم  املتحدة.  العربية 
له  املغفور  دعائمه  اأر�شى  الذي  الحت��اد  مل�شرية  توثيقاً  دقيقة 
ثراه" لري�شخ  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
كافة  امل��ج��الت  ال��رائ��دة يف  ب��الإجن��ازات  تنموية غنية  جتربة 
الر�شيدة  للقيادة  ال�شت�شرافية  الروؤية  بف�شل  والتي حتققت 
ون��ه��ج وط��ن��ي ف��ري��د ارت��ك��ز ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف ب��ن��اء الإن�شان 

ومتكني اأبناء الإمارات رجاًل ون�شاء.

وبهذه املنا�شبة ..توجه �شعادة حممد جالل الري�شي مدير عام 
وكالة اأنباء الإمارات "وام" بالتهنئة اإىل قيادة الدولة الر�شيدة 
اأن "1971" ي�شكل  مبنا�شبة عيد الحتاد اخلم�شني، موؤكداً 
الإمارات  اأنباء  وكالة  تنتجها  التي  الوثائقية  الف��الم  باكورة 
وحتر�س من خالله اإىل اإبراز م�شرية الحتاد التي بداأت قبل 
خم�شني عاماً من ال�شحراء وانطلقت بعزمية وطموح واإرادة 
فا�شحت  القطاعات  مبختلف  العاملية  ال��ري��ادة  دروب  �شوب 
واأو�شح  بالبنان.  لها  ي�شار  واإجن��از عاملية  لرحلة متيز  عنواناً 
وهي  ل��غ��ات   8 اإىل  دبلجته  مت  ال��وث��ائ��ق��ي  الفيلم  اأن  �شعادته 
والربتغالية  والرو�شية  وال�شينية  والفرن�شية  الإجنليزية 
خمتلف  يف  عر�شه  و�شيتم  والأوكرانية  والركية  والإ�شبانية 
الحتاد  بعيد  الحتفال  مع  تزامناً  الوطنية  الإع��الم  و�شائل 

اخلم�شني.
واأ�شاف اأن وكالة اأنباء الإمارات ويف اإطار �شراكتها مع العديد 
الفيلم  بعر�س  �شتقوم  والعاملية  العربية  الإع��الم  و�شائل  من 
الوثائقي يف عدة دول مثل ال�شني واأ�شبانيا وال�شويد وم�شر 
اأجل  من  وذل��ك  اجلنوبية  اأمريكا  دول  اإىل  بالإ�شافة  وتركيا 
اإجن��ازات الوطن  اإبراز رحلة بناء الإن�شان الإماراتي وم�شرية 

خالل 50 عاماً على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.
ولفت اإىل اأن الفيلم الوثائقي مل يقت�شر على اإبراز اإجنازات 
الإماراتية  ال�شخ�شية  مالمح  يتناول  واإمن��ا  وح�شب  الدولة 
اأجل تعزيز املعرفة والت�شلح  وما ج�شدته من داأب و�شعي من 
باملهارات احلديثة انطالقاً من الإميان بدورها الوطني املهم 

يف م�شرية تنمية وازدهار الدولة.

مكتوم بن حممد: دماء ال�ضهداء دين يف اأعناقنا ن�ضدده مبزيد من العطاء للوطن
•• دبي - وام:

اأكد �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم  ب��ن را���ش��د 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  دب��ي 
وزير املالية اأن دماء �شهداء الوطن 
اأعناقنا ن�شدده مبزيد من  دين يف 
حول  والل��ت��ف��اف  للوطن،  العطاء 
مب�شوؤولياتنا،  والنهو�س  القيادة، 
ب��دول��ت��ن��ا يف دروب  وامل�����ش��ي ق��دم��اً 

التقدم والريادة والزدهار.
وقال �شموه - يف كلمة وجهها عرب 
جملة "درع الوطن " مبنا�شبة يوم 
باأن  ال�����ش��ه��داء  نطمئن   - ال�شهيد 
ل�شعبنا  ال�شخي  عطائهم  ث��م��رات 

بثمن، وهي ذخر لنا اإىل الأبد.
ذوي  ن�������ش���اط���ر  ال�����ش��ه��ي��د  ي�����وم  يف 
ال�������ش���ه���داء ل���وع���ت���ه���م ع���ل���ى ف����راق 
يعينهم  اأن  اهلل  ون�����ش��األ  اأح��ب��ت��ه��م، 
اأزره�����������م، م���ق���دري���ن لهم  وي�������ش���د 
جت�����ش��ي��ده��م خل�������ش���ال ���ش��ع��ب��ن��ا يف 
وال�شرب  اهلل،  ل��ق�����ش��اء  الم��ت��ث��ال 
على النوائب، وتلبية نداء الوطن 
�شبيل  يف  للت�شحية  وال���ش��ت��ع��داد 
واأمنه  وك��رام��ت��ه  و���ش��ي��ادت��ه  ع��زت��ه 
من�شوبي  اإىل  ونتوجه  وا�شتقراره. 
بالتحية  البا�شلة  امل�شلحة  قواتنا 
اأيديهم  على  ون�شد   .. وال��ت��ق��دي��ر 
وهم يتذكرون رفاق ال�شالح الذين 
ومبادئ  قيم  با�شت�شهادهم  اأك���دوا 

باأرواحهم  وط��ن��ن��ا  اف���ت���دوا  ال��ذي��ن 
..ف���ه���ذا ي����وم ل��ل��ف��خ��ر والع����ت����زاز، 
اأ�شمى معاين النتماء  جتتمع فيه 
والولء والوفاء، وتتجلى فيه اأبهى 
�شور البذل والعطاء والإخال�س.

واأق�������ف ال����ي����وم م����ع ك����ل اإم����ارات����ي 
اأرواح  ل���ن���خ���اط���ب  واإم������ارات������ي������ة، 
ال�����ش��ه��داء وه���م اأح���ي���اء ع��ن��د ربهم 
���ش��ك��رن��ا لهم،  ل���ن���وؤك���د  ي�����رزق�����ون، 
وع���رف���ان���ن���ا ب��ج��م��ي��ل��ه��م ..ون����ق����ول 
ل���ه���م: اأن���ت���م ح���ا����ش���رون دائ����م����اً يف 
قلوبنا  يف  وم���ك���ان���ك���م  خ����اط����رن����ا، 
را���ش��خ واأث����ري ..ودم����اوؤك����م دي���ن يف 
اأعناقنا ن�شدده مبزيد من العطاء 
قيادتنا،  حول  واللتفاف  لوطننا، 

ووطننا تتوا�شل يف تعزيز م�شادر 
بيتنا،  وح����دة  مت��ت��ني  ويف  ق��وت��ن��ا، 
الجتماعي  ن�����ش��ي��ج��ن��ا  زي�����ادة  ويف 
ق����وة ومت���ا����ش���ك���اً، ويف رف����د ال����روح 
ويف  ي��ن�����ش��ب،  ل  بنب�س  ال��وط��ن��ي��ة 
منح هويتنا الإماراتية مزيداً من 
احليوية والفاعلية ..موؤكدا �شموه 
ال��ث��م��ار حلا�شرنا  ه��ذه  ع��وائ��د  اأن 
وهي  ب��ث��م��ن،  ت��ق��در  ل  وم�شتقبلنا 

ذخر لنا اإىل الأبد.
ويف ما يلي ن�س الكلمة : "ب�شم اهلل 

الرحمن الرحيم..
اإنه ل�شرف عظيم اأن اأ�شارك قيادتنا 
لإحياء  ال��ي��وم  اجتماعهم  و�شعبنا 
ذكرى اأبناء قواتنا امل�شلحة البا�شلة 

وامل�شي  مب�شوؤولياتنا،  والنهو�س 
التقدم  دروب  يف  ب��دول��ت��ن��ا  ق���دم���اً 

والريادة والزدهار.
وال���ي���وم، ووه����ج ال�����ش��ه��ادة ي�����ش��ع يف 
اأرج�������اء وط���ن���ن���ا، وم��ع��ان��ي��ه��ا متالأ 
ن��ف��و���ش��ن��ا، ن��ط��م��ئ��ن ال�����ش��ه��داء باأن 
ل�شعبنا  ال�شخي  عطائهم  ث��م��رات 
ووطننا تتوا�شل يف تعزيز م�شادر 
قوتنا، ويف متتني وحدة بيتنا، ويف 
قوة  الج��ت��م��اع��ي  ن�شيجنا  زي�����ادة 
ومتا�شكاً، ويف رفد الروح الوطنية 
بنب�س ل ين�شب، ويف منح هويتنا 
م��ن احليوية  م���زي���داً  الإم���ارات���ي���ة 
والفاعلية .. اإن عوائد هذه الثمار 
تقدر  ل  وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ن��ا  حل��ا���ش��رن��ا 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل"، 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأم������د اهلل يف  امل�������ش���ل���ح���ة،  ل���ل���ق���وات 
اأ�شحاب  واأعمار  جميعاً،  اأعمارهم 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��ي��وخ  ال�����ش��م��و 

الأعلى حكام الإمارات.
التزامنا  ووط��ن��ن��ا  لقادتنا  ون��وؤك��د 
التاأ�شي�س  اآب���اء  وروؤى  وقيم  بنهج 
واآب�����اء ال��ت��م��ك��ني، ون��ع��اه��ده��م باأن 
تظل اأولويتنا احلفاظ على وطننا 
مزدهراً،  اآم��ن��اً  منيعاً  ع��زي��زاً  ���ش��داً 

قواتنا  وج���ن���ود  ���ش��ب��اط  و���ش��ج��اي��ا 
امل�شلحة.

ال��ي��وم، ن��ح��ن ج��ي��ل ال�����ش��ب��اب الذي 
ول���د وت���رع���رع يف ظ���الل الحت����اد، 
اأك��رث كم نحن حمظوظون  نعرف 
ب��اأن��ن��ا ج����زء م���ن ���ش��ع��ب الإم������ارات 
اأحفاد  ..واأن����ن����ا  امل��ع��ط��اء  ال���ك���رمي 
ال�������ش���ي���خ زاي��������د وال�������ش���ي���خ را����ش���د 
/املوؤ�ش�شني/ طيب اهلل  واإخوانهما 
دولة  اأبناء  واأننا   .. جميعا  ثراهم 
ومرموقة  حمرمة  مكانة  تتبواأ 
رعاية  يف  نعي�س  واأن��ن��ا  ال��ع��امل،  يف 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق���ادت���ن���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل"،  "حفظه  ال���دول���ة 

الإماراتي  بنموذجنا  من�شي  واأن 
نحو املجد والعال.

وال�شفاء   .. ل�������ش���ه���دائ���ن���ا  امل����ج����د 
امل��وىل عز  اإىل  جلرحانا. وال��دع��اء 
باأن يدمي على وطننا الأمن  وجل 
وال�شالم الزدهار. وال�شالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته".

عبداهلل بن �ضامل القا�ضمي: �ضهداوؤنا عرفوا قيمة الوطن ومعنى النتماء له والدفاع عن اأر�ضه واأهله�ضلطان بن اأحمد القا�ضمي: الروح الوطنية لأبناء الإمارات �ضمام اأمان البالد

بهذا اليوم ب�شريتهم العطرة التي 
وتقدميهم  ب���ط���ولت���ه���م،  ت�������روي 
الدفاع  �شبيل  يف  رخي�شًة  الأرواح 
ن�شاأل   .. والأر��������س  ال��ع��ر���س  ع���ن 
ويغفر  ويرحمهم  يتقبلهم  اأن  اهلل 
مع  جناته  ف�شيح  وي�شكنهم  ل��ه��م، 
ال�شديقني وال�شهداء وال�شاحلني. 
عندما بداأت م�شريُة دولة الإمارات 
العربية املتحدة، منذ خم�شة عقود، 
واحل�شارة  النه�شة  ن��ح��و  م�����ش��ْت 
بقيادٍة  واقتدار،  ثقٍة  بكل  احلديثة 
ر�شيدٍة من الآباء املوؤ�ش�شني الذين 

و���ش��ون��اً ل��ل��ع��ر���س والأر�������س. كل 
عام تتجدُد هذه الذكرى العزيزة 
علينا جميعاً، وكلنا فخٌر باأجيالنا 
التي حتملت امل�شوؤولية، ووا�شلت 
التطور  ن��ح��و  جمتمعنا  م�����ش��رية 
بكل  وعملت  والتنمية،  وال��ت��ق��دم 
اإخ��ال���ٍس وج���ّد، ومت��اه��ت يف حّب 
الوطن ومل تبخل عليه باأرواحها، 
ف��ق��دم��ت��ه��ا رخ���ي�������ش���ًة ف�������داًء له، 
والت�شحية،  ال�شهادة  وا�شتحقت 
وليكون هذا اليوم خالداً يف تاريخ 
ت�شحيات  على  فيه  نقف  دولتنا، 

•• ال�صارقة -وام:

اأك������د ���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  اأحمد 
الوطنية  ال��روح  اأن  ال�شارقة  حاكم 
اأبناُء  ب��ه��ا  ي��ت��م��ّي��ز  ال��ت��ي  اخل��ال�����ش��ة 
الأمان  ه��ي �شمام  الإم����ارات  دول��ة 
���ش��م��وه - يف كلمة  ل��ب��الدن��ا. وق����ال 
الوطن"  "درع  جملة  ع��رب  وجهها 
مبنا�شبة "يوم ال�شهيد" - اإن اأبناء 
الإم��ارات كانوا وما زال��وا يحملون 
الوطن يف حدقات عيونهم، يعملون 
من اأجله، وُيقدمون اأرواحهم فداًء 
وهو  النتماء،  هو  الوطن  لأن  ل��ه، 
وال�شت�شهاد  ال��ت�����ش��ح��ي��ة  اأ����ش���ا����ُس 

وا�شرخا�س الأرواح يف �شبيله.
ويف ما يلي ن�س الكلمة..

بالدنا  حتتفي  وعزٍة،  فخٍر  " بكل 
ك������ل ع��������ام يف م����ث����ل ه��������ذا ال����ي����وم 
ال����ث����الث����ني م�����ن ن����وف����م����رب ب���ي���وم 
ال�شهيد وهو احتفاء باأبناء الوطن 
الذين  ال���ب���وا����ش���ل،  ���ش��ه��دائ��ن��ا  م���ن 
لإكمال  والنفي�س  ال��غ��ايل  ق��دم��وا 
اأداء واجبهم نحو بالدهم، ونحتفي 

ُيحفّزهم  امل��واق��ف،  ق��در  كانوا على 
لتلك املهام اجل�شاْم، جمتمٌع اأ�شيٌل، 
وط��م��وح��اٌت ك��ب��ريٌة واآم����اٌل ِعرا�ْس 
ُتعانْق ال�شماء ..كان البذُل والعطاُء 
الأفعال  لكل  الرئي�س  امل��ح��ّرك  هو 
الرئي�س  ال��ه��دف  لأن  والأع����م����ال، 
ه���و ب���ن���اء ال���وط���ن ب���ع���زم ال���رج���ال، 
مع  جنٍب  اىل  جنباً  الإرادة،  وق��وة 
تاأهياًل  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال  تاأهيل 
متكاماًل، ليكونوا جنوداً خمل�شنَي 
يف خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع وال����وط����ن يف 
ميادين  كافة  ويف  امل�شلحة،  قواتنا 
اإن الروح  العمل الوطني الوا�شعة. 
يتمّيز  ال��ت��ي  اخل��ال�����ش��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأب��ن��اُء  بها 
الأمان  �شمام  ه��ي  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة، 
لبالدنا، فكانوا وما زالوا يحملون 
الوطن يف حدقات عيونهم، يعملون 
من اأجله، وُيقدمون اأرواحهم فداًء 
وهو  النتماء،  هو  الوطن  لأن  ل��ه، 
وال�شت�شهاد  ال��ت�����ش��ح��ي��ة  اأ����ش���ا����ُس 
�شبيله  يف  الأرواح  وا���ش��رخ��ا���س 
جمتمعنا،  يف  ف���رد  وك���ل  ون��ح��ن   ..
وب����������ذات ال����ت����ف����اين والإخ������ال�������س 

اأبنائنا،  من  هداء  ال�شُّ قّدمه  ال��ذي 
ه���وؤلء  بق�ش�س  ع���ام  ك���ل  ن��ح��ت��ف��ُل 
لالأجياِل  �شريتهم  نحكي  الأب���رار، 
الدرّو�س  منها  ون�شتلهُم  امل��ق��ب��ل��ِة، 
الوطن  م��ق��اُم  امل��ق��ام  لأن  وال���ّع���رب، 
وكرامته هي  الأع��ل��ى، وعزته  وه��و 
الأ����ش���ل، وال�����ش��ه��ادة م��ن اأج��ل��ه من 
اأج����ّل الأع���م���ال. يف ك��ل ع���ام، ُنوؤكد 
ك��ل �شهيد  وب��ن��ات  واأب���ن���اء  اأه����ل  اأن 
من �شهداء الواجب يف بالدنا، من 
قواتنا امل�شلحة الأبّية الكرمية، ويف 
خمتلف ف�شاءات العطاء الأخرى، 
ه��م حت��ت رع��اي��ٍة ك��رمي��ٍة واهتمام 
الر�شيدة،  ال��ق��ي��ادة  م��ن  ل حم���دود 
وهو واجٌب �شارت عليه بالدنا منذ 
ينتمي  من  كل  به  رع��ْت  تاأ�شي�شها، 
العزيزة  الكرمية  البالد  ه��ذه  اىل 
..ه����ذا ال��واج��ب ك���ان ول ي����زاُل هو 
مفتاُح التمّيز وحّب الوطن لدرجة 
الفداء بالنف�س التي ُتزّين جيد كل 
وتغر�س  اأف��راد جمتمعنا،  ف��رد من 
احلّقة،  الوطنية  معاين  اأغلى  فيه 
رحم اهلل �شهداءنا الأبرار واأ�شكنهم 

ف�شيح جناته ".

•• ال�صارقة -وام:

اأك�����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
القا�شمي نائب  �شامل بن �شلطان 
ال�شهيد  ي��وم  اأن  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ه��و ي��وم خ��ال��د يف ت��اري��خ الوطن، 
نقف فيه على ت�شحيات ودرو�س 
الذين  البوا�شل،  �شهدائنا  وقيم 
ومعنى  ال����وط����ن  ق��ي��م��ة  ع����رف����وا 
الن��ت��م��اء ل��ه وال��دف��اع ع��ن اأر�شه 
التي  الكلمة  ذلك يف  واأهله. جاء 
وج��ه��ه��ا ���ش��م��وه ع��رب جم��ل��ة "درع 
الوطن" مبنا�شبة "يوم ال�شهيد" 
"حتتفي  ن�����ش��ه��ا:  ي���ل���ي  م����ا  ويف 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ك�����ل ع������ام يف م���ث���ل ه������ذا ال���ي���وم 
ب��ال�����ش��ه��ي��د، وُي����ع����د اأح������د الأي������ام 
من  ف��رد  ك��ل  قلوب  على  العزيزة 
اأفراد جمتمعنا، نرحم فيه على 
���ش��ه��داء ال���واج���ب م��ن اأب��ن��ائ��ن��ا يف 
ويف  الإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات 
..ون�شتذكر  الأخ������رى  امل���ي���ادي���ن 
الغالية  وت�شحياتهم  بطولتهم 
اأج���ل ع���زة وك���رام���ة الوطن،  م��ن 

البوا�شل،  �شهدائنا  وقيِم  ودرو�س 
الوطن  ق���ي���م���ة  ع����رف����وا  ال����ذي����ن 
عن  وال��دف��اع  له  النتماء  ومعنى 
اأر�شه واأهله. تعك�ُس جتربة دولة 
على  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
الهتمام  ح��داث��ت��ه��ا،  م��ن  ال��رغ��م 
القيادة  من  والالحمدود  الكبري 
ال��ر���ش��ي��دة ب��ك��ل ف����رد م���ن اأف�����راد 
تن�شئته  على  واحلر�س  املجتمع، 
ترتبط  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ّي��ة  التن�شئة 
وتر�شيخ  والن���ت���م���اء  ب��الأ���ش��ال��ة 
ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة .. وه���و الأم���ُر 
الزاوية  حجر  مبثابة  ظ��ّل  ال��ذي 
وت�شحياِت  ووف�����اِء  اإخ���ال����سِ  يف 
ال��وط��ن يف ك��اف��ة جمالت  اأب���ن���اء 
القوات  ع��ام، ويف  ب�شكل  الأع��م��ال 
امل�����ش��ل��ح��ة الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ى وجه 
ب��ك��ل همٍة،  اخل�����ش��و���س، ف��ع��م��ل��وا 
واجتهدوا كل الجتهاد، وو�شعوا 
ودافعوا  اأعينهم،  ُن�شب  ال��وط��ن 
التي  امل��ب��ادئ  وه��م يحملون  عنه، 
ت���رّب���وا ع��ل��ي��ه��ا، وق���ّدم���وا املالحم 
البطولية التي ن�شتذكرها اليوم، 
ونحن نحتفي باأبطال الوطن من 

مكاناً  ي��ت��ب��ووؤون  ال��ذي��ن  ال�شهداء 
علّيا يف قلوبنا جميعاً. اإن ما تعمل 
عليه القيادة الر�شيدة يف بالدنا، 
من عناية وحر�ٍس كبريين على 
توفري �ُشبل احلياة الكرمية لكل 
ف��رٍد م��ن اأف��راده��ا، مُي��ّث��ُل الأ�شل 
الرا�شخ الذي قام عليه جمتمعنا 
من الوحدة والراحم والتوا�شل 
..وهذا ما ُنوؤكد عليه يف كل عام يف 
ذكرى هذا اليوم اخلالد من اأيام 
بالدنا، من اأن اأهل �شهداء الوطن 
�شيظلون حتت  وبناتهم  واأبنائهم 
رع���اي���ة ال���ق���ي���ادة ال��ر���ش��ي��دة، واأن 
ال��وف��اء لهم واج���ٌب على ك��ل فرد 
م��ن اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، ت��ق��دي��راً ملا 
قام به وما قدمه �شهداء الوطن 
�ُشّجلت  ج�����ش��ام  ت�����ش��ح��ي��اٍت  م���ن 
بالدنا  تاريخ  نور يف  باأحرٍف من 
عام  ك���ل  م���ن  ال���ي���وم  ه���ذا  واأن   ..
والعرفان،  ل���ل���وف���اِء  ت���ذك���رٌة  ه���و 
وجتديد  ب���ال���رح���م���ة،  وال����دع����وة 
العهد للوطن، رحم اهلل �شهداءنا 
الأبرار واأ�شكنهم ف�شيح جناته مع 
النبيني وال�شهداء وال�شاحلني".

انطالق احتفالت نادي تراث الإمارات باليوم الوطني الل 50
 •• ابوظبي-الفجر:

انطلقت �شباح اأم�س الأول "الأحد" 
اح��ت��ف��الت ن����ادي ت����راث الإم�����ارات 
للدولة  اخلم�شني  الوطني  باليوم 
دي�شمرب   19 ح��ت��ى  ت�شتمر  ال��ت��ي 
اأبوظبي  م�شرح  �شهد  املقبل، حيث 
على كا�شر الأمواج، �شربة البداية 
العا�شرة  يف  الح��ت��ف��ال  ل��ربن��ام��ج 
���ش��ع��ادة حميد  ب��ح�����ش��ور  ���ش��ب��اح��اً 
املدير  ال��رم��ي��ث��ي  ب���ولح���ج  ���ش��ع��ي��د 
ال���ع���ام ل���ل���ن���ادي، و����ش���ع���ادة حممد 
التنفيذي  املدير  املن�شوري  جمعة 
علي  و�شعادة  امل�شاندة،  للخدمات 
عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي 

للدرا�شات والإعالم.
ال�شالم  الح����ت����ف����ال  يف  وع��������زف 
املناعي  �شعيد  األقى  كما  الوطني، 
ن���ادي  يف  الأن�����ش��ط��ة  اإدارة  م���دي���ر 
تراث الإم��ارات كلمة با�شم النادي 
التهاين  اآي�����ات  اأ���ش��م��ى  ف��ي��ه��ا  رف����ع 
�شاحب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات، 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأع�شاء  واإىل  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
اأ�شحاب  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س 
مبنا�شبة  الإم����ارات،  حكام  ال�شمو 
لدولة  اخلم�شني  ال��وط��ن��ي  العيد 

الإمارات العربية املتحدة.
تراث  ن���ادي  تعهد  امل��ن��اع��ي  وج���دد 
الإمارات بالعمل يف املرحلة املقبلة، 

م�شتظاًل مبا حملته املبادئ الواردة 
على  م�شدداً  اخلم�شني،  وثيقة  يف 
طريق  يف  بال�شري  ال��ن��ادي  ال��ت��زام 
الدولة  مبوجهات  واللتزام  زاي��د، 
ك��اف��ة، يف ال��ق��ي��ام ب����دوره م��ن اأجل 

رفعة وخري الوطن.
ك��م��ا ا���ش��ت��م��ل ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى عدة 
وطنية  ق�������ش���ي���دة  م���ن���ه���ا  ف����ق����رات 
يعروف  بن  ال�شاعر حممد  األقاها 
بعنوان  فيديو  وعر�س  املن�شوري، 
�شلط  "الراث يف خم�شني عاماً"، 
الفريدة  الإجن�����ازات  على  ال�����ش��وء 
التي حققتها الدولة يف اخلم�شني 
املا�شية، وعوامل جناح نادي  عاماً 
ال��ق��ي��ام بدوره  ت���راث الإم�����ارات يف 
ال����راث و���ش��ون��ه ونقله  يف ح��ف��ظ 
ل��الأج��ي��ال، وح��م��ل ر���ش��ال��ة ل�شباب 
اخلم�شني،  ع��ام  مبنا�شبة  ال��وط��ن 
كما ت�شمن الربنامج فقرة تكرمي 
النادي  يف  ال��راث��ي��ني  ل��ل��م��درب��ني 
ت���ق���دي���راً جل���ه���وده���م امل��ت��م��ي��زة يف 
النا�شئة  اإىل  ال��راث ونقله  خدمة 

والأجيال القادمة.
امل�شرح  م��ن  الح��ت��ف��الت  وانتقلت 
التابعة  ال���راث���ي���ة  ال���ق���ري���ة  اإىل 
فيها  ان���ط���ل���ق���ت  ال����ت����ي  ل����ل����ن����ادي، 

ال�شعبية  والأه����ازي����ج  ال��رق�����ش��ات 
احلرف  لتعليم  احلية  والعرو�س 
اليدوية واأن�شطة الألعاب ال�شعبية 
لالأطفال،  وال���ت���ل���وي���ن  وال���ر����ش���م 
الراثية  ال���ربام���ج  م���ن  وغ���ريه���ا 
وال��رف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��م��ر حتى 
عزفت  حيث  دي�شمرب،  م��ن  الأول 
عدداً  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  مو�شيقى 
التي جتاوب معها  املقطوعات  من 

احل�شور.
للدرا�شات  زايد  مركز  �شارك  فيما 
التي  لل�شور  مبعر�س  وال��ب��ح��وث 
وقيام  ال����دول����ة  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  ت������وؤرخ 
الحتاد، بجانب معر�س لإ�شدارات 
والراث  الثقافة  حقول  يف  املركز 
واأعداد  النبطي  وال�شعر  والتاريخ 
ي�شدرها  ال���ت���ي  "تراث"  جم��ل��ة 

النادي.
ال�شبابي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  و���ش��ارك 
ال�شيد  اأدوات  ع��ر���س  خ���الل  م��ن 
املدربون  ، وقدم  والغو�س واللوؤلوؤ 

عر�شاً  اليدوية  امل�شغولت  بجانب 
النباتية  واخل���ل���ط���ات  ل��الأع�����ش��اب 
تعالج  ال���ت���ي  واجل���ب���ل���ي���ة  ال����ربي����ة 
خمتلف الأمرا�س. و�شمن برامج 
الوطني  بالعيد  النادي  احتفالت 
الن�شائي  ال����ع����ني  م����رك����ز  ي���ن���ظ���م 
"الثنني"  اليوم  �شعرية  اأ�شبوحة 
يف م�شرح مكتبة زايد، ي�شارك فيها 
�شلطان  بن  ماجد  ال�شيخ  ال�شاعر 
اخل���اط���ري، وال�����ش��اع��ر حم��م��د بن 
حماد الكعبي، ويديرها الباحث يف 
العامري،  م�شلم  ال�شفهي  ال��راث 
وي���ت�������ش���م���ن ب����رن����ام����ج الح���ت���ف���ال 
نادي  ع��ن  تعريفي  فيديو  ع��ر���س 
ت���راث الإم������ارات، وف��ق��رات لفرقة 
ال�شعبية  وال��رق�����ش��ات  ال��ع��ازي  ف��ن 
مدر�شة  وطالبات  ط��الب  يقدمها 
الطموح.   كما ينظم النادي �شمن 
مقر  يف  �شعبية  �شوقاً  الحتفالت 
ل��ل��درا���ش��ات والبحوث  زاي���د  م��رك��ز 
9 اإىل  ال���ف���رة م���ن  ب��ال��ب��ط��ني، يف 

ال�شيد  ح���ول  ���ش��رح��اً  ال��راث��ي��ون 
ال�شباك  �شنع  وكيفية  وال�شيادين 

وفلق املحار.
كما �شارك كل من مركز ال�شمحة 
والقرية  الوثبة  وم��رك��ز  ال�شبابي 
التي  ال�����ش��ق��ارة،  بعر�س  ال��راث��ي��ة 
الذين  وال�����ش��ي��اح  ال�������زوار  ج���ذب���ت 
ال�شور  ال���ت���ق���اط  ع���ل���ى  ح���ر����ش���وا 

التذكارية مع الطيور.
ف���ي���م���ا ج�������اءت م�������ش���ارك���ة امل����راك����ز 
الن�شائية يف الحتفالية من خالل 
عر�س للموروث الإماراتي احلريف 
الغني، حيث �شارك مركز اأبوظبي 
العرو�س"،  "زهبة  ل�����  ب���ع���ر����س 
"التلي،  ال�����ي�����دوي�����ة  واحل�����������رف 
بالإ�شافة  واخلو�س"،  وال���غ���زل، 
ل��الأط��ف��ال. فيما  اإىل رك���ن خ��ا���س 
ال�شمحة  م��رك��ز  م�����ش��ارك��ة  مت��ث��ل��ت 
اليدوية  الأ����ش���غ���ال  يف  ال��ن�����ش��ائ��ي 
ال�شعبية،  والأك��������الت  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة 
الن�شائي  ال����ع����ني  م����رك����ز  وق�������دم 

19 دي�شمرب، حتت عنوان "ملتقى 
اخلم�شني الراثي الثقايف" وي�شم 
30 حماًل لالأ�شر املنتجة تعر�س 
اليدوية  امل�����ش��غ��ولت  خ��الل��ه��ا  م��ن 
وال��ب��خ��ور وال��ع��ط��ور والأزي����اء، كما 
امل���ح���الت  ب���ع�������س  ت��خ�����ش��ي�����س  مت 
الهمم.  لأ�����ش����ح����اب  ال����ت����ج����اري����ة 
ك��م��ا ينظم امل��رك��ز اأي�����ش��اً ي���وم 12 

بعنوان  �شعرية  اأم�����ش��ي��ة  دي�شمرب 
ال�شعراء"،  ع��ي��ون  يف  "اخلم�شني 
ي�����ش��ارك فيها ال�����ش��اع��ر حم��م��د بن 

وال�شاعر حممد  ال�شام�شي،  �شرور 
عي�شة  وال�شاعر  امل�شيخي،  �شعيد 

بن م�شعود.
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اأخبـار الإمـارات

حامد بن زايد: الإمارات تخلد ذكرى �ضهدائها ليكونوا قدوة ونورا ي�ضيء طريق الأجيال

حمدان بن زايد: �ضهداء الإمارات �ضطروا بدمائهم اأ�ضمى معاين النتماء الوطني

هزاع بن زايد: �ضهداء الوطن ج�ضدوا باأرواحهم الطاهرة اأعمق معاين الت�ضحية والعطاء

•• اأبوظبي- وام:

زايد  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان ع�شو املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي اأن دولة الإمارات 
ح���ري�������ش���ة ع���ل���ى ت��خ��ل��ي��د ذك����رى 
تاريخ  يف  و���ش��ريت��ه��م  ���ش��ه��دائ��ه��ا 
النور  ل��ي��ك��ون��وا مب��ث��اب��ة  ال���وط���ن 
ال�����ذي ي�����ش��يء ط���ري���ق الأج���ي���ال 
والتفاين  الوطن  حب  يف  وق��دوة 
بالدماء والأرواح،  الدفاع عنه  يف 
عالية  راي��ت��ه  واإب��ق��اء  �شاأنه  ورف���ع 
للعزة  ال�����ش��م��اء، رم����زاً  خ��ف��اق��ة يف 

والقدوة يف حب الوطن والتفاين 
بالدماء والأرواح،  الدفاع عنه  يف 
عالية  راي��ت��ه  واإب��ق��اء  �شاأنه  ورف���ع 
للعزة  ال�����ش��م��اء، رم����زاً  خ��ف��اق��ة يف 

واملنعة يف كل الأزمان.
�شوؤون  "مكتب  اإن�����ش��اء  ك���ان  ل��ق��د 
اأ�شر ال�شهداء" يف ديوان ويل عهد 
ب��ت��وج��ي��ه م���ن �شاحب  اأب���وظ���ب���ي، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
جت�����ش��ي��داً له��ت��م��ام ال���دول���ة بهم 
ورع��اي��ت��ه��ا ل��ه��م، وح��ر���ش��ه��ا على 

�شيادتنا  وح���ف���ظ���ت  م�����ش��ريت��ن��ا 
اخلم�شني  خ����الل  وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ن��ا 

عاماً املا�شية.
وفيما يلي ن�س كلمة �شموه ..

نرحم  ال�شهيد،  يوم  ذكرى  "يف 
���ش��ه��دائ��ن��ا الأب������رار، وندعو  ع��ل��ى 
يرفع  اأن  وت���ع���اىل  ���ش��ب��ح��ان��ه  اهلل 
درج����ات����ه����م يف اجل����ن����ة ج�������زاء ملا 
ونعرب  و�شعبه..  لوطنهم  قدموه 
لأ�شرهم  وعرفاننا  تقديرنا  عن 
فيهم حب  زرع��وا  الذين  وذويهم 
اأجلها  من  والت�شحية  الإم���ارات 

بكل غال ونفي�س.

واملنعة يف كل الأزمان.
وق������ال ����ش���م���وه ������ مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 
ال�شهيد الذي يوافق 30 نوفمرب 

من كل عام ��
ال�شهيد  ي���وم  ذك���رى  ت��زام��ن  اإن   
ال���ع���ام م���ع م�����رور خم�شني  ه����ذا 
الإمارات  دول��ة  اإن�شاء  على  ع��ام��اً 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، ي��ك�����ش��ب هذه 
ومينحها  خا�شة  اأهمية  الذكرى 
حيث  ع��م��ي��ق��ة؛  وم���ع���اين  دللت 
اإن ت�شحيات املخل�شني من اأبناء 
�شهداوؤنا  مقدمتهم  ويف  ال��وط��ن 
�شانت  ال����ت����ي  ه�����ي  الأب�������ط�������ال، 

ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأم�����ر  ك����ان  ل��ق��د 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
اأن  اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ي��ك��ون ي����وم ال��ث��الث��ني م���ن �شهر 
نوفمرب من كل عام يوماً لل�شهيد، 
تاأكيداً على تقدير دولة الإمارات 
العربية املتحدة وقيادتها و�شعبها 
ال�شهداء، يف  لت�شحيات  ووفائهم 
ك��ل امل��واق��ع وامل��راح��ل، واحلر�س 
وذكراهم  �شريتهم  تخليد  ع��ل��ى 
مبثابة  ليكونوا  الوطن  تاريخ  يف 
طريق  ي���������ش����يء  ال��������ذي  ال�����ن�����ور 
بعد جيل،  الإم����ارات جياًل  اأب��ن��اء 

ويف  الوطن  اأب��ن��اء  من  املخل�شني 
مقدمتهم �شهداوؤنا الأبطال، هي 
وحفظت  م�شريتنا  �شانت  ال��ت��ي 
وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ن��ا خالل  ����ش���ي���ادت���ن���ا 
اخلم�شني عاماً املا�شية وح�شنتها 
وهي  والتهديدات،  املخاطر  �شد 
خالل  م�����ش��ريت��ن��ا  �شتحمي  ال��ت��ي 
العقود اخلم�شة املقبلة، لأن دولة 
الإمارات كانت وما زالت و�شتظل 
لها  باأبنائها وحبهم  منيعة  قوية 
والدفاع  خدمتها  يف  واإخال�شهم 

عنها.
رحم اهلل �شهداءنا الأبرار، وحمى 

توفري كل احتياجاتهم، والتعبري 
ب��ك��ل ال�شور  ع��ن الم��ت��ن��ان ل��ه��م 
قيادة  اأن  على  وال��ت��اأك��ي��د  املمكنة 
اإىل ج��ان��ب��ه��م على  ت��ق��ف  ال���دول���ة 
ال�����������دوام، ول������ن ي��ن�����ش��ى ال���وط���ن 
الوطنية  ومواقفهم  ت�شحياتهم 

النبيلة.
اإن تزامن ذكرى يوم ال�شهيد لهذا 
العام مع مرور خم�شني عاماً على 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  اإن�����ش��اء 
الذكرى  ه���ذه  ي��ك�����ش��ب  امل��ت��ح��دة، 
دللت  ومينحها  خا�شة  اأه��م��ي��ة 
ت�شحيات  لأن  عميقة؛  وم��ع��اين 

•• اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
الذي  ال�شهيد"  "يوم  اأن  ال��ظ��ف��رة 
نوفمرب  م����ن  ال���ث���الث���ني  ي�������ش���ادف 
م���ن ك���ل ع����ام ي���وؤك���د اأن ال���وط���ن ل 
الكثري  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  اأب��ن��اءه  ين�شى 

ه���ذا ال��ي��وم حم��ط��ة ت��اري��خ��ي��ة هامة 
اختياره  وي��ح��م��ل  اأم��ت��ن��ا  م�����ش��رية  يف 
ذك�����رى  ل���ت���خ���ل���ي���د  م���ه���م���ة  دللت 
لت�شحيات  ووفاًء  البوا�شل  �شهدائنا 
واأبنائه  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء  وع���ط���اءات 
ال����ربرة ل��ن�����ش��رة احل���ق وال�����ذود عن 
مالحم  بدمائهم  و�شطروا  الأر���س 
ال��ع��ز وال��ف��خ��ر، ���ش��ائ��ل��ني امل����ويل عز 

البوا�شل  اأبنائها  ذكرى  تخليد  على 
الذين ذادوا عن حمى الوطن دفاعاً 
واأ�شاف  ومقدراته.  مكت�شباته  عن 
�شموه اأن يوم ال�شهيد منا�شبة تعرب 
عن جتديد الولء والنتماء للوطن 
وق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة مل���ا حت��م��ل��ه من 
الإم���ارات بهذا  فخر واع��ت��زاز �شعب 
ال���ذي يحمل م��ع��اين عظيمه  ال��ي��وم 

اأرواحهم  وق��دم��وا  الت�شحيات  م��ن 
الطاهرة دفاعا عنه يف �شاحات العز 

وال�شرف.
ل����ه عرب  ����ش���م���وه - يف ك��ل��م��ة  وق������ال 
مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جم���ل���ة 
تخ�شي�س  اإن   - ال�شهيد"  "يوم 
�شامية  دللت  يحمل  لل�شهيد  ي��وم 
الر�شيدة  ال���ق���ي���ادة  ح��ر���س  جت�����ش��د 

ي���وم���ا و����ش���اء وط��ن��ي��ا لدولة  وي���ع���د 
على  وت�شطر  فيه  لتخلد  الإم����ارات 
اأبنائه  بطولت  ت�شحيات  �شفحاته 
�شهدائنا  م��الح��م  وحت��م��ل  وب��ن��ات��ه 
اأ�شماءهم  ك��ت��ب��وا  ال���ذي���ن  الأب��������رار 
بحروف من نور ملا قدموه من اأجل 
ال��وط��ن وال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة واحلق 
"ي�شكل  ���ش��م��وه:  وال�����ش��رع��ي��ة. وق���ال 

القتالية يف �شاحات الفداء".
واأكد �شموه: "نعتز ونفتخر باأمهات 
ال�����ش��ه��داء واأ����ش���ره���م وذوي���ه���م فهم 
ال���ق���دوة وامل���ث���ل ف��ق��د ق���دم���وا اأعلى 
اأبناءهم  ووه��ب��وا  الت�شحية  درج��ات 
م��ن اأج���ل ال��وط��ن وال���ذود عنه فهم 
م����ن ي�����ش��ت��ح��ق ال���ث���ن���اء وال���ت���ك���رمي 

والتقدير والمتنان".

جناته  ف�����ش��ي��ح  ي�����ش��ك��ن��ه��م  اأن  وج����ل 
وال�شلوان  ال�شرب  اأهلهم  يلهم  واأن 
اأبنائها  اإمنا تكرب ببطولت  ف��الأمم 
بت�شحياتهم  ال���ت���اري���خ  يف  وت��خ��ل��د 
ل���ت���م���الأ ال���ن���ف���و����س ع������زة وك����ربي����اء 
بهم  فيباهون  الأمم،  ب��ني  وك��رام��ة 
الآخرين وي�شجلون يف �شفحات من 
اأعمالهم البطولية ومبادراتهم  نور 

•• اأبوظبي -وام:

اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع ب��ن زايد 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي اأن 
والأ�شوة  ال��ق��دوة  ال��وط��ن  ���ش��ه��داء 
الطاهرة  ب��اأرواح��ه��ا  ج�شدت  ال��ت��ي 
والعطاء  الت�شحية  معاين  اأع��م��ق 
وخ���ّط���ت ب��دم��ائ��ه��ا ال��زك��ي��ة طريق 

الوطن  ه�����ذا  ب���ر����ش���ال���ة  امل�����ش��ت��م��ّر 
ومنعته  ق���وت���ه  اأ����ش���ب���اب  وت���ع���زي���ز 
وت��ق��ّدم��ه، وه��ي امل��ب��ادئ التي تقوم 
الإماراتية  امل�شلحة  القوات  عليها 
التي تخّرج فيها  املدر�شة  البا�شلة، 
الأب��ط��ال، وال��ت��ي تر�ّشخها  اأول��ئ��ك 
الوطن  �شابات  نفو�س  يف  ي��وم  ك��ّل 
اأعينهم  ن�شب  وا���ش��ع��ني  و���ش��ب��ان��ه، 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  دع���ائ���م  ت��ق��وي��ة 

ن�شتذكر تلك النخبة اخلالدة من 
الراية  حملوا  ممن  الوطن،  اأبناء 
والوفاء  ال�����ولء  ع��ه��د  واأخ��ل�����ش��وا 
ف���ك���ان���وا امل���ث���ل وامل����ث����ال، وال���ق���دوة 
باأرواحها  ج�����ش��دت  ال��ت��ي  والأ����ش���وة 
الت�شحية  معاين  اأعمق  الطاهرة 
الزكية  بدمائها  وخّطت  والعطاء 
فكانت  لالأجيال،  امل�شتقبل  طريق 
و�شتبقى كتاب اأجمادنا التليد الذي 

امل�شتقبل لالأجيال، فكانت و�شتبقى 
كتاب اأجمادنا التليد الذي ن�شتلهم 
منه كّل يوم اأجمل العرب والدرو�س 
والقيم ال�شامية النبيلة. جاء ذلك 
عرب  وجهها  ال��ت��ي  �شموه  كلمة  يف 
مبنا�شبة  الوطن"  "درع  جم��ل��ة 
ن�شها:  يلي  ما  " يف  ال�شهيد  "يوم 
"يف يوم ال�شهيد، هذا اليوم الغايل 
الإماراتيني،  جميع  وج���دان  على 

العرب  اأجمل  يوم  كّل  منه  ن�شتلهم 
والدرو�س والقيم ال�شامية النبيلة. 
من  ن�شتلهمه  نظّل  م��ا  اأه��م  ولعل 
نربا�شاً  وجنعله  الأب���رار،  �شهدائنا 
كلمتنا،  وي���وّح���د  ط��ري��ق��ن��ا  ي�����ش��يء 
وق��ي��ادت��ه احلكيمة  ال��وط��ن  اأن  ه��و 
واأهله ي�شتحقون منا دوماً ويف كّل 
واأن  الت�شحيات،  ك��ّل  واأوان  ع�شر 
اأمام كّل واحد منا، واجب النهو�س 

للم�شلحة الوطنية، وحفاظاً على 
الإجنازات.

ل��ل�����ش��ه��داء الأب���ط���ال الذين  امل��ج��د 
خالدة  ال��ع��ط��رة  �شريتهم  �شتظّل 
والعقول، متلوؤنا فخراً  القلوب  يف 
واعتزازاً ومتّدنا بالإرادة والعزمية 
لنوا�شل م�شريتهم ونحفظ جليل 
اأعمالهم وعظيم ماآثرهم يف ذاكرة 

الأجيال".

الدوؤوب للحفاظ  املخل�س  والعمل 
ال�شهداء  ولأ���ش��ر  املكت�شبات.  على 
م�شاعر  اأخل�س  وذوي��ه��م،  واأه��ل��ه��م 
فالأ�شرة  وال���ت���ق���دي���ر،  الم���ت���ن���ان 
يف  ت��زرع  التي  الأوىل  املدر�شة  ه��ي 
نفو�س الأبناء حّب الوطن واأهمية 
البذل والعطاء والت�شحية �شبياًل 
اإىل ال��ت��ق��دم والرت���ق���اء والزده����ار 
ل��الأر���س واحل���ق، واإعالء  و���ش��ون��اً 

ب����الدن����ا م����ن ك����ل ����ش���ر وم����ك����روه، 
وجعل دولة الإمارات على الدوام 
والتكاتف  وال��وح��دة  للعزة  رم���زاً 
خمتلف  يف  ل���ل���ري���ادة  ومن����وذج����اً 

املجالت".

طحنون بن حممد: يوم ال�ضهيد منا�ضبة م�ضرقة يف م�ضرية المارات
•• العني-وام:

اإن  العني  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  ق��ال 
يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام هو منا�شبة م�شرقة يف م�شرية دولة المارات 
العربية املتحدة الوطنية ملوؤها العتزاز والفخر باأبناء زايد الذين ا�شت�شهدوا داخل 

الوطن وخارجه ن�شرة للحق والعدل ودفاعا عن اأمن و�شيادة الوطن.
وا�شاف �شموه �� يف كلمة وجهها عرب جملة "درع الوطن " مبنا�شبة يوم ال�شهيد �� اإن 
�شهداء  لت�شحيات وعطاء وبذل  ووف��اٌء وعرفان  اإمنا هي تخليٌد  ال�شهيد  يوم  ذكرى 
الوطن واأبنائه الربرة منذ قيام الدولة. وفيما يلي ن�س الكلمة.. "اإن يوم الثالثني 
من نوفمرب من كل عام هو منا�شبة م�شرقة يف م�شرية دولة المارات العربية املتحدة 
الوطنية ملوؤها العتزاز والفخر باأبناء زايد الذين ا�شت�شهدوا داخل الوطن وخارجه 
ن�شرة للحق والعدل ودفاعا عن اأمن و�شيادة الوطن ومد يد العون والإغاثة لالأ�شقاء 

والأ�شدقاء انطالقا من مبادئنا ال�شامية وقيمنا النبيلة وتقاليدنا العربية الإماراتية 
الأ�شيلة ف�شطروا بدمائهم الزكية اأرقى معاين البطولة والت�شحية. اإن ذكرى يوم 
العربية  الم���ارات  دول��ة  لقيام   50 ال���  الحت��اد  لعيد  م�شاحبة  تاأتي  والتي  ال�شهيد 
املتحدة اإمنا هي تخليٌد ووفاٌء وعرفان لت�شحيات وعطاء وبذل �شهداء الوطن واأبنائه 
الربرة منذ قيام الدولة يف عهد املوؤ�ش�س املغفور لُه ال�شيخ زايد بن �شلطان ال نهيان 
واإخوانُه املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم، حيث وهبوا اأرواحهم لتظل راية الحتاد خفاقة 
امليادين  الوطن وخارجه يف  داخل  الوطنية  وواجباتهم  ي��وؤدون مهامهم  عالية، وهم 

املدنية والع�شكرية والإن�شانية.
التفاين والإخال�س  ن�شتذكر وكلنا فخر قيم  املبارك جميعا  اليوم  اإننا نقف يف هذا 
والولء والنتماء خلف قائد م�شريتنا �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
"حفظه اهلل" مرددين الدعاء والتقدير والتبجيل لأرواح من �شحوا  رئي�س الدولة 
لأجل الوطن الرجال الأوفياء الذين حملوا اأرواحهم على اأكفهم وبذلوها من اأجل 

الوطن، فقد كتب �شهداء الوطن بدمائهم الزكية �شفحات جمد وبطولة يف ميادين 
احلق والواجب، ورفعوا هامة الوطن �شاخمة ورايته عالية خفاقة. اإن ما نعي�شه اليوم 
اإمن��ا هناك من  يف هذا الوطن العزيز من تنمية وتقدم وا�شتقرار مل ي��اأت من ف��راغ 
�شارك يف ذلك بدفع روحه ودمه ثمنا له وهناك من يقوم اليوم بواجبه الوطني من 
ال��ذود عن م�شالح الوطن ومكت�شبات �شعبه لكي تنعم دول��ة الإم��ارات العربية  اأج��ل 
املُتحدة و�شعبها واملقيمني على ار�شها الطاهرة بالأمن والأمان وال�شتقرار. كما اأن 
الذين  ال�شهداء  لأ�شر  وتقدير  اإج��الل  ال�شهيد هي منا�شبة لرنفع حتية  يوم  ذك��رى 
اأبنائهم معاين الكرامة وال�شجاعة والبطولة والت�شحية، وقدموا  غر�شوا يف نفو�س 
الوطن وم�شاحله، حيث  عن حيا�س  دفاعاً  ارواحهم  ورج��اًل قدموا  اأبطاًل  للوطن 
اإنها منا�شبة لنثني على املواقف الوطنية التي عرب عنها املواطنون واملقيمون ودعمهم 
ورجال  امل�شلحة  قواتنا  لأبطال  وامتنان  �شكر  وحتية  ال�شهداء،  ل��ذوي  وم�شاندتهم 

المن الذين يقدمون الغايل والرخي�س خلدمة م�شالح الوطن ومكت�شبات �شعبه.

�ضيف بن زايد : �ضيبقى هذا اليوم م�ضدر اإلهام يعتز فيه �ضعب الإمارات ب�ضهدائه الأبرارمن�ضور بن زايد: ت�ضحيات �ضهدائنا وبطولتهم اأو�ضمة عز وفخر على �ضدر كل مواطن ومواطنة

والإخال�س  ال��ف��داء  ق��ي��م  لإع����الء 
ن�شجل  اأن  ي�����ش��رف��ن��ا  وال����ع����ط����اء؛ 
والتقدير،  ال�شكر  ع��ب��ارات  اأ���ش��دق 
ال���ذي���ن �شحوا  ال���وط���ن  ل�����ش��ه��داء 
ف����داء وحماية  ال��زك��ي��ة  ب��دم��ائ��ه��م 
للوطن، م�شطرين اأعظم �شفحات 
ونرحم  وال��ب�����ش��ال��ة،  ال��ت�����ش��ح��ي��ة 
نرفع  كما  الطاهرة  اأرواحهم  على 

راية الإمارات �شاخمة بعز وفخر، 
خفاقة عالياً بحكمة �شيدي القائد 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل ، وروؤية �شيدي �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة اأن ت�شحيات 
�شهداء الوطن وبطولتهم �شتظل 
خ��ال��دة على م��ر الأزم����ان، حية يف 
القلوب اأو�شمة عز وفخر على �شدر 
كل مواطن ومواطنة. و قال �شموه 
- يف كلمة وجهها عرب جملة "درع 
الوطن " مبنا�شبة يوم ال�شهيد -: 
بالنف�س  والت�شحية  ال�شهادة  "اإن 
واأعلى  الإق��������دام،  ق��م��ة  جت�����ش��دان 
م���ن���ازل ال�������ش���رف، واأرف������ع درج����ات 
التعبري عن الإيثار يف حب الوطن 
وال�����ولء والن���ت���م���اء ل���ه، اإن����ه بذل 

وعطاء ل يقدر بثمن".
وفيما يلي ن�س الكلمة : " يف هذا 
اليوم، الثالثني من نوفمرب، الذي 
وطنية  منا�شبة  دول��ت��ن��ا  اعتمدته 

والمتنان  ال��ع��رف��ان  اآي����ات  اأ���ش��م��ى 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
"حفظه اهلل"، لتوجيهاته الكرمية 
ب��ت��خ�����ش��ي�����س ه����ذا ال���ي���وم م���ن كل 
عن  معربين  لل�شهيد،  يوما  �شنة 
تقديرنا ملا توليه القيادة الر�شيدة 
ال�شهداء  لأ�شر  كرمية  رعاية  من 
الوفاء  لرموز  وتكرميا  واأبنائهم، 
الذين �شربوا املثل يف حب الوطن 

واإعالء رايته.
بالنف�س  والت�شحية  ال�شهادة  اإن 
واأعلى  الإق��������دام،  ق��م��ة  جت�����ش��دان 
م���ن���ازل ال�������ش���رف، واأرف������ع درج����ات 
التعبري عن الإيثار يف حب الوطن 
وال�����ولء والن���ت���م���اء ل���ه، اإن����ه بذل 
ولهذا  ب��ث��م��ن،  ي���ق���در  ل  وع���ط���اء 
�شهدائنا  ت�شحيات  �شتظل  ك��ل��ه، 
وب����ط����ولت����ه����م خ�����ال�����دة ع���ل���ى مر 
ال��ق��ل��وب، وهي  والأزم�����ان، حية يف 

اأو���ش��م��ة ع��ز وف��خ��ر على ���ش��در كل 
مواطن ومواطنة. ويف هذا اليوم، 
اإق������رار وط���ن���ي مبكانة  ال�����ذي ه���و 
نتقدم  الأب��������رار؛  دول��ت��ن��ا  ���ش��ه��داء 
وقادة  و���ش��ب��اط  جل��ن��ود  بالتقدير 
كافة  ومنت�شبي  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
على  ال�شاهرين  الأمنية،  اأجهزتنا 
والدفاع  وخدمته  ال��وط��ن  حماية 
عنه، والتحية لبنات واأبناء الوطن 
العطاء  ����ش���اح���ات  يف  ال���ع���ام���ل���ني 

والفداء كافة.
برحمته،  ����ش���ه���داءن���ا  اهلل  ت��غ��م��د 
فقد  الأع��ل��ى،  الفردو�س  واأ�شكنهم 
والوطن  اهلل  ع��اه��دوا  م��ا  �شدقوا 
اأن  ع��ل��ي��ه، ون�������ش���األ اهلل ع���ز وج����ل 
اأف�شل  واأهاليهم  اأبناءهم  يجزي 
اجلزاء على ح�شن يقينهم، ورباطة 
اخلال�شة..  ووطنيتهم  ج��اأ���ش��ه��م، 
حفظ اهلل بالدنا، ورحم �شهداءنا، 
واأدام الأمن والأمان على دولتنا". 

•• اأبوظبي -وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  اأك���د 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
ان ان يوم ال�شهيد �شيبقى م�شدر 
الإم����ارات  �شعب  فيه  يعتّز  اإل��ه��اٍم 
ب�شهدائه الأبرار، تخليداً وعرفاناً 
ووفاًء لهذه الكوكبة الربرة، التي 
قدمت الغايل والنفي�س يف �شبيل 

رفعة وجمد الوطن الغايل.
بهذه  ك���ل���م���ة  يف  ����ش���م���وه  ق������ال  و 
ال�شهيد،  يوم  : يف ذكرى  املنا�شبة 
عهدها  الإم����������ارات  دول������ة  جت�����دد 
ن�شتذكر  الأب������رار،  ���ش��ه��دائ��ه��ا  م��ع 
وفاءهم وت�شحياتهم و�شجاعتهم 
معاين  منها  ننهل  ال�شتثنائية، 
البذل والعطاء، من اأجل اأن تبقى 

رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  اهلل، 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة. و اأ�شاف 
�شموه : �شيبقى هذا اليوم م�شدر 
الإم����ارات  �شعب  فيه  يعتّز  اإل��ه��اٍم 
ب�شهدائه الأبرار، تخليداً وعرفاناً 
ووف������اًء ل���ه���ذه ال��ك��وك��ب��ة ال�����ربرة، 
والنفي�س  ال���غ���ايل  ق���دم���ت  ال���ت���ي 
الوطن  وجم����د  رف���ع���ة  ���ش��ب��ي��ل  يف 
ببطولت  ي��ف��خ��ر  ال����ذي  ال���غ���ايل، 
لن�شرة  وت�شحياتهم  ال�����ش��ه��داء 
احلق والقيم واملبادئ التي زرعها 
باإذن  له  املغفور  املوؤ�ش�س،  القائد 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  "ال�شيخ  اهلل 
نهيان" طيب اهلل ثراه، ووا�شلت 
امل���������ش����رية ع���ل���ى ن���ه���ج���ه ال���ق���ي���ادة 

احل��ك��ي��م��ة..و ي��اأت��ي اإح��ي��اء ذكرى 
الذين  الأب������رار  ال���وط���ن  ���ش��ه��داء 
ارتقوا اإىل العلى، لتعزز ح�شورها 
منها  لت�شتلهم  ال��وط��ن  ذاك���رة  يف 
والوفاء،  ال��ع��ط��اء  ق��ي��م  الأج���ي���ال 
وتتوارثها جياًل بعد جيل، لتبقى 
اأرواح��ه��م مناراٍت حية يف وجدان 
���ش��ب��اب الإم���������ارات، ت���ع���زز ال����ولء 

للوطن وقيادته الر�شيدة.
و اخ��ت��ت��م ���ش��م��وه ك��ل��م��ت��ه ق��ائ��ال : 
اإجالل  حتية  نقدم  اليوم  ه��ذا  يف 
وت��ق��دي��ر لأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء الذين 
للوطن  ف�����داًء  اأب���ن���اءه���م  ق���دم���وا 
ولالأجيال، وندعو املوىل عز وجل 
اأن يتغمد �شهداءنا بوا�شع رحمته 
ومغفرته، وي�شكنهم ف�شيح جناته، 
ويجعل مثواهم الفردو�س الأعلى 

مع الأنبياء وال�شّديقني.

نهيان بن زايد: الإمارات ل تن�ضى اأبناءها املخل�ضن الذين يقدمون اأرواحهم فداء لهاطحنون بن زايد: يوم ال�ضهيد ذكرى خالدة يف قلب كل اأبناء وبنات الإمارات
•• اأبوظبي- وام:

ال�����ش��ي��خ طحنون  ���ش��م��و  ق���ال 
م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الأم���ن ال��وط��ن��ي ي��اأت��ي "يوم 
بذكراه  العام  ال�شهيد" ه��ذا 
لت�شحيات  تخليداً  العطرة 
الذين  الأب���������رار  ���ش��ه��دائ��ن��ا 
قدموا اأغلى ما لديهم فداء 
ل��ه��ذا ال��وط��ن امل��ع��ط��اء، هذه 
الذكرى التي �شتبقى عزيزة 
خ��ال��دة يف ق��ل��ب ك��ل �شخ�س 
م��ن اأب���ن���اء وب��ن��ات الإم�����ارات 

واعتزاز  فخر  حمل  هي  والتي 
له  كلمة  يف   - �شموه  واأك��د  الر�شيدة.  القيادة 
مبنا�شبة "يوم ال�شهيد " - اأنه يف يوم ال�شهيد 
ت��ق��ف الإم������ارات ق��ي��ادة و���ش��ع��ب��اً ل���ت���وؤدي حتية 
 ، الأب����رار وف���اء لهم  ال��وط��ن  اإج���الل ل�شهداء 
ولأمهات ال�شهداء الأخيار تقديراً لهن ، فهو 
لنا ولالأجيال  يوم ن�شتلهم منه درو�شاً وعرباً 
القادمة يف معاين ال�شرب والت�شحية والإقدام 
للحفاظ على ما حتقق من مكت�شبات عظيمة 
نحتفي  ال��ت��ي  اخلم�شينية  م�����ش��ريت��ن��ا  خ���الل 

عام   ، ال���ع���ام  ه����ذا  ب��ه��ا يف 
العرب  ه�����ذه  اخل���م�������ش���ني، 
جميعاً  ت����دع����ون����ا  ال����ت����ي 
ل���ن���ذود ع���ن ح��ي��ا���س هذا 
ونحر�س  املعطاء  ال��وط��ن 
ع���ل���ى اأم����ن����ه وا����ش���ت���ق���راره 
ياأتي  واأ����ش���اف  وازده������اره. 
عامنا  يف  ال�شهيد"  "يوم 
نحتفي  ال����ذي  اخل��م�����ش��ني 
ب�������ه مب�����������ش�����رية الحت���������اد 
ال��ت��ي ام���ت���دت ط����وال هذه 
اأنف�شنا  يف  ليعزز  الأع����وام 
والت�شحية  الإي���ث���ار  ق��ي��م 
التي  ال�������ش���ام���ي���ة  وال�����ب�����ذل 
تراب  افتدوا  الذين  الأب���رار  �شهداوؤنا  قدمها 
هذا الوطن الطاهر بدمائهم الزكّية ، وليكون 
نحو  طريقنا  ن�شق  ونحن  لنا  م�شيئاً  نربا�شاً 
بقوة  املقبلة  ع��ام��اً  اخلم�شني  اإىل  امل�شتقبل 
واملعرفة  ب��ال��ع��ل��م  مت�شلحني  وت���ف���اين  وع����زم 
وا���ش��ع��ني ن�����ش��ب اأع��ي��ن��ن��ا اإي���ث���ار ال���وط���ن على 
اأنف�شنا يف �شبيل عزته ورفعته. وقال �شموه : 
و�شعبها  الإمارات وقيادتها  دولة  " حفظ اهلل 

من كل مكروه واأدام عزها واأمنها".

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س  ال�شيخ نهيان بن زاي��د  اأك��د �شمو 
اآل نهيان  اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان  جمل�س 
ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����ش��ان��ي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
على  �شاهُد  اخلم�شني  عام  اأن  الريا�شي  اأبوظبي 
م�شرية الت�شحيات ل�شهداء الوطن الذين اأ�شاوؤوا 
اإىل  وال��ف��خ��ر وارت��ق��وا  ال��ع��ز  م��ي��ادي��ن  ببطولتهم 
�شحوا  اأن  بعد  وال��ع��زة،  امل��ج��د  م��ن  �شاخمة  قمم 
باأرواحهم من اأجل احلفاظ على ا�شتقرار و اأمن 

الوطن واملنطقة.
وقال �شموه - يف كلمة له مبنا�شبة "يوم ال�شهيد" 
الوطن  ال�شهيد ميثل تكرميا ل�شهداء  " يوم   :  -

املتجذرة يف املجتمع  الوفاء والعطاء  واإعالء لقيم 
العزيزة  الوطنية  املنا�شبة  هذه  يف  ون�شتح�شر  الأ�شيل،  الإم��ارات��ي 
م�شرية ���ش��ه��داء ال��وط��ن الأب����رار ال��ذي��ن ب��ات��وا م��در���ش��ة يف الإق���دام 
واملروءة ومنهل فخر لكل اأبناء الوطن الغيورين على �شيادة وطنهم 
يفتدون  وهم  ال�شهادة  مرتبة  اإىل  باأرواحهم  �شموا  عندما  و�شرفه، 
وطنهم بدمائهم يف منوذج فريد للعطاء والت�شحية، وح�شنا منيعا 
تغدو  اأن  اأج��ل  من  العربية  باملنطقة  حتيق  التي  الأط��م��اع  كل  �شد 
الإمارات واحة لالأمن ت�شطر باإجنازاتها التنموية نه�شة �شاملة يف 

كافة املجالت والقطاعات".
وت�شحيات  الأبطال  بكوكبة  تعتز  الر�شيدة  القيادة  " اأن   : واأ�شاف 

اأبدا  تن�شى  ل  الإم������ارات  ودول����ة  ال���وط���ن،  اأب���ن���اء 
اأرواحهم  ي��ق��دم��ون  ال��ذي��ن  امل��خ��ل�����ش��ني  اأب��ن��اءه��ا 
القيم  الكبرية  بت�شحياتهم  وي��زرع��ون  لها  ف��داء 
ال�شامية، و ما قدمته الإمارات منذ تاأ�شي�شها من 
مواقف بطولية و�شجاعة دعما لالأ�شقاء والأمة 
و�شعيا لن�شرة الق�شايا العربية ما هو اإل ترجمة 
ال��ت��ي تقتفي خطى  ل��ل��ق��ي��ادة  ل��ل��روؤي��ة احل��ك��ي��م��ة 
بانيها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الأ�شا�شية  اللبنة  و�شع  ثراه" الذي  اهلل  "طيب 
لهذا الوطن، فغدت الإمارات بر�شالتها ال�شامية 
منربا  البطولية  ومواقفها  احلكيمة  و�شيا�شتها 
للفخر بقيم الولء والنتماء والإخال�س للوطن 
يف  املغرو�شة  الأ�شيلة  واخل�شال  ال�شفات  وه��ي 

نفو�س اأبناء الإمارات".
وقال: " جت�شد هذه املنا�شبة الوطنية حالة الرابط والتالحم بني 
القيادة وال�شعب وتف�شر م�شاعر الفخر واحلب والعتزاز بت�شحيات 
�شهداء الوطن الذين ي�شتحقون كل الإجالل والإكبار، فهم الكوكبة 
ل�شتذكار  منا�شبة  جت�شد  كما  ال��غ��ايل،  الوطن  م�شرية  يف  امل�شيئة 
النربا�س  فهم  احل��ق،  ميادين  يف  الوطن  اأب��ن��اء  عزمية  كبري  بفخر 
الرا�شخة  ملبادئه  ووف��اًء  فداء  اأرواحهم  وهبوا  الذين  الوطن  و�شور 
باأر�شها  الإم��ارات  اأن يحفظ  املوىل عز وجل  داعياً  الريادي،  ودوره 
�شحى  من  و  الر�شيدة،  القيادة  مظلة  حتت  مكروه  كل  من  واأهلها 

بروحه يف �شبيل الوطن �شيبقى حا�شرا يف امل�شهد الوطني".

خالد بن زايد: ت�ضحيات �ضهداء الوطن الأبرار 
�ضتبقى حمفورة يف �ضفحات وذاكرة الوطن

•• اأبوظبي-وام:

قال �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
�شهداءنا  ن�شتذكر  ال�شهيد"  "يوم  يف  ال��ه��م��م  لأ���ش��ح��اب  العليا  زاي���د 
داخل  الوطنية  مهامهم  اأداء  اأثناء  باأرواحهم  �شحوا  الذين  البوا�شل 
الدولة وخارجها. ونتوقف احراماً واإجالًل لبطولت �شهدائنا الربرة 
باإقدام  ال��وط��ن وال���ذود عنه  ال��غ��ايل والنفي�س يف رف��ع��ة  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 

و�شجاعة، وقدموا اأرواحهم يف �شبيله.
واأ����ش���اف ���ش��م��وه - يف ك��ل��م��ة له 
 - ال�شهيد"  "يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�شهداء  ت�����ش��ح��ي��ات  اأن  ن���وؤك���د 
الغالية  ب����اأرواح����ه����م  ال����وط����ن 
�شفحات  يف  حم��ف��ورة  �شتبقى 
اأبناء  ووج���دان  الوطن  وذاك���رة 
تكرمي  ف�������اإن  ول�������ذا  ال�����دول�����ة، 
���ش��ه��داء ال���وط���ن ال��ب��وا���ش��ل هو 
واإ�شرار  اأبطال  لعزمية  تكرمي 
خمل�شني  وت�شحية  ���ش��ج��ع��ان 
خفاقة  الوطن  راي��ة  تظل  لكي 

عالية، عزيزة �شاخمة.
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اأخبـار الإمـارات
مبر�ضوم اأ�ضدره حممد بن را�ضد .. ت�ضكيل جمل�س اأمناء 

موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل برئا�ضة حمدان بن حممد 
•• دبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء ، "رعاه اهلل" ، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي املر�شوم رقم 
برئا�شة  للم�شتقبل  دبي  اأمناء موؤ�ش�شة  بت�شكيل جمل�س   2021 ل�شنة   47
رئي�س   ، دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو 
معايل  ع�شويته..  يف  املوؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  وي�شم  التنفيذي.  املجل�س 
عمر  ومعايل  املُنتدب،  والع�شو  للرئي�س  نائباً  القرقاوي،  عبداهلل  حممد 

�شلطان العلماء، ع�شواً ونائباً للع�شو املنتدب، ومعايل عهود خلفان الرومي، 
ومعايل الدكتور اأحمد بالهول الفال�شي، ومعايل عبداهلل حممد بن طوق 
املّري، اإ�شافة اإىل كل من القائد العام ل�شرطة دبي، ومدير عام بلدية دبي، 
ومدير  واملوا�شالت،  رق  الطُّ لهيئة  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  واملدير 
عام هيئة ال�شحة يف دبي، والع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
وم��ي��اه دب��ي، وم��دي��ر ع��ام هيئة دب��ي الرقمية، وم��دي��ر ع��ام دائ���رة القت�شاد 
املر�شوم من  بهذا  وُيعمل  التنفيذي.  املكتب  عام  ومدير  دبي،  وال�شياحة يف 

دوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية. تاريخ �شُ

ال�ضحة جتري 213،168 فح�ضا ك�ضفت عن 58 اإ�ضابة جديدة 
بفريو�س كورونا و84 حالة �ضفاء وعدم ت�ضجيل اأي حالة وفاة

•• اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�شيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�شيا 
نطاق الفحو�شات يف الدولة بهدف الكت�شاف املبكر وح�شر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�شابة بفريو�س كورونا امل�شتجد 
وعزلهم اأعلنت الوزارة عن اإجراء 213،168 فح�شا جديدا خالل 
با�شتخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�شية   24 ال�  ال�شاعات 

اأف�شل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�شاهم تكثيف اإجراءات التق�شي والفح�س يف الدولة وتو�شيع نطاق 
اإ�شابة  حالة   58 عن  الك�شف  يف  الدولة  م�شتوى  على  الفحو�شات 

وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  امل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�شجلة 741،976 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع عدم ت�شجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�شية،  �شاعة  والع�شرين  الأرب���ع  يف 

الدولة 2،146 حالة.
بفريو�س  مل�شابني  جديدة  حالة   84 �شفاء  عن  ال���وزارة  اأعلنت    كما 
19" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س  "كوفيد -  كورونا امل�شتجد 
بعد تلقيها الرعاية ال�شحية الالزمة منذ دخولها امل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت ال�شفاء 736،862 حالة. 

عبد العزيز النعيمي : يوم ال�ضهيد نتذكر فيه اأ�ضحاب ال�ضرف والكرامة والعزة

حممد بن خليفة: احتفاوؤنا بيوم ال�ضهيد تخليد لذكرى من جادوا باأرواحهم فداء للوطن

خليفة بن حممد: يوم ال�ضهيد منا�ضبة م�ضرقة يف م�ضرية الوطن

�ضلطان بن خليفة: يوم ال�ضهيد يكر�س فخر واعتزاز الإمارات بت�ضحيات اأبنائها

عبداهلل بن زايد: �ضهداوؤنا اأو�ضمة الفخر والعزة يف رحلة اإجنازاتنا الوطنية

•• عجمان-وام: 

حميد  بن  العزيز  عبد  ال�شيخ  قال 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف ع���ج���م���ان اإن����ن����ا يف 
وحكومة  ق���ي���ادة  الم��������ارات  دول�����ة 
ب�شهدائنا  ون��ف��خ��ر  ن��ع��ت��ز  و���ش��ع��ب��ا 
والكرامة  ال�شرف  اأ�شحاب  الأب��رار 
الإمارات  اأبناء  املقام  و�شمو  والعزة 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  البوا�شل 
ال���ط���اه���رة لإر�����ش����اء دع���ائ���م اخلري 
وال�شالم ورفعة راية الوطن الذين 
ونقف  ذكراهم  ونكّرم  العهد  وف��وا 
اجالل وتقديرا لت�شحياتهم التي 
قلوبنا  يف  وب��اق��ي��ة  خ��ال��دة  �شتظل 
واأ�شاف  و�شعبهم.  ذوي��ه��م  وق��ل��وب 
يف كلمة مبنا�شبة يوم ال�شهيد : ان 
تخ�شي�س يوم لل�شهيد يف الثالثني 
من �شهر نوفمرب من كل عام بناًء 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 

الإغ������اث������ات الإن�������ش���ان���ي���ة واأع����م����ال 
اخل��ري اإمن���ا ام��ت��د ع��ط��اوؤه��ا لتقدم 
اأبنائها الذين  اأغلى ما متلك وهم 
ل��ن�����ش��رة دينهم  اأرواح����ه����م  ق���دم���وا 
واحلقوال�شرعية  الأوطان  وحماية 
الت�شحيات  الإم��ارات بهذه  وتوجه 
ر����ش���ال���ة ل��ل��ع��امل اأج���م���ع ان���ن���ا اأه���ل 
ن��ت��وان��ى عن  ول���ن  واإق�����دام  �شجاعة 
�شبيل  يف  وال����دم����اء  الأرواح  ب����ذل 
واإقامة  الظلم  ورف���ع  ن�����ش��رةاحل��ق 
ال���ع���دل. واخ��ت��ت��م ك��ل��م��ت��ه ق��ائ��ال : 
���ش��ن��ظ��ل ن���ذك���ر ����ش���ه���داءن���ا الب�����رار 
بالرحمة  ل��ه��م  ون���دع���و  الأخ����ي����ار 
تعاىل  اهلل  ي�شكنهم  واأن  وامل��غ��ف��رة 
يجزي  اأن  و  الأع����ل����ى  ال���ف���ردو����س 
اأهلهم وذويهمخريا و �شنبقى دائماً 
ل��ه��وؤلء الأب��ط��ال و�شتبقى  اأوف��ي��اء 
اأ���ش��م��اوؤه��م ع��ال��ي��ة ���ش��اخم��ة لنهم 
للوفاء  احل��ق��ي��ق��ي  امل��ع��ن��ى  م��ث��ل��وا 
وعنواناً  وال��ت�����ش��ح��ي��ة  والإي�����ث�����ار 

للحرية والكرامة الإن�شانية.

كبري  ف�شل  ه��و  وم�شابنا  �شدتنا 
اأ�شبحنا مثل  تعاىل حيث  من اهلل 

اجل�شد الواحد.
ب��ني احلاكم  ال��ع��الق��ة  اأن  واو���ش��ح 
بابنه  الأب  ك���ع���الق���ة  وال�������ش���ه���ي���د 
ال�شهيد  ب���اأه���ل  احل���اك���م  وع���الق���ة 
حلزنه  يحزن  باأخيه  الأخ  كعالقة 
حكام  يق�شر  ومل  ل��ف��رح��ه  وي��ف��رح 
الإمارات يف موا�شاة اأهايل ال�شهداء 
هذه  ويف   ، ل��ه��م  ال���ع���ون  وت���ق���دمي 

اهلل" هو  " حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
تويل  الر�شيدة  قيادتنا  ان  ت��اأك��ي��د 
اهتماما خا�شا ومتعاظما بال�شهداء 
اأبنائها  ت�شحيات  وتثمن  واأ�شرهم 
�شطروها  التي  بطولتهم  ومتجد 
ونفو�ٌشهم  ال���ط���اه���رة  ب���اأرواح���ه���م 
تلبية  تتوان عن  التي مل  ال�شامية 
الدين  ل���ن�������ش���رة  ال�����واج�����ب  ن�������داء 

والوطن والإن�شانية.
واأكد ال�شيخ عبد العزيز بن حميد 
عن  نتحدث  عندما  ان��ن��ا  النعيمي 
ن��ت��ح��دث ع��ن عز  ال�����ش��ه��داء فنحن 
ع��ظ��ي��م ول يخفى  وف�����ش��ل  وف��خ��ر 
علينا ف�شلهم ورفعة مكانتهم عند 
اهلل �شبحانه وتعاىل الذي اختارهم 
وا���ش��ط��ف��اه��م ل��ي��ك��ون��وا ���ش��ه��داء يف 
اأعني  ن���راه يف  م��ا  �شبيل اهلل وه���ذا 
فخر  فال�شهيد  واأحبائهم  اأهاليهم 
لأه���ل���ه وع����زة وك���رام���ة ل��ه��م واأه���ل 
الإم���������ارات اإخ������وة يف ال�������ش���راء ويف 
العظيم يف  التالحم  ال�شراء وهذا 

تقوم  م��ا  نثمن  الوطنية  املنا�شبة 
اأ�شر  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع���ن  ال����دول����ة  ب���ه 
وبتوجيهات  ق��ام��ت  فقد  ال�شهداء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
اأ�شر  �شوؤون  مكتب  باإن�شاء  امل�شلحة 
�شهداء الوطن يف دي��وان ويل عهد 
اأبوظبي تقديرا لت�شحيات وعطاء 
ال�شهداء وتكرمي لأ�شرهم وذويهم 
احتياجاتهموتقدمي  وم���ت���اب���ع���ة 
الدعم الالزم لأ�شرة واأبناء ال�شهيد 
وقامت الدولة اأي�شا باإن�شاء ن�شب 
املعامل  م����ن  وغ����ريه����ا  ال�������ش���ه���داء 
رمزاً  لتكون  ذك��راه��م  تخّلد  ال��ت��ي 
ت��اري��خ��ي��اًت�����ش��ت��ذك��ر ف��ي��ه الإم������ارات 

اأبناءها ال�شهداء.
وا�شار يف كلمته اإىل انه على مدى 
الإمارات  دول��ة  قيام  ومنذ  التاريخ 
مببادراتها  لدولتنا  العامل  ي�شهد 
على  ك��رم��ه��ا  يقت�شر  ول  اخل����رية 

•• اأبوظبي- وام: 

قال �شمو ال�شيخ حممد بن خليفة 
التنفيذي  املجل�س  نهيان ع�شو  اآل 
بيوم  احتفاءنا  اإن  اأبوظبي  لإم��ارة 
للجميل  رد  مبثابة  يعد  ال�شهيد 
اأرواح��ه��م ف��داء لوطننا  ملن قدموا 
وا�شتقراره وفر�شة  لأمنه  وحفظا 
احلقيقي  ال���راب���ط  ع��ن  للتعبري 

بني الوطن والقيادة وال�شعب.
وا�شاف �شموه �� يف كلمة له مبنا�شبة 
ق����رار �شاحب  اأن   ����� ال�����ش��ه��ي��د  ي���وم 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
باأن يكون يوم 30 نوفمرب من كل 
عام يوماً لل�شهيد هو تخليد ووفاء 
وبذل  وعطاء  بت�شحيات  وعرفان 

وتعاقبت ال�شنون نظري ما قدموه 
م�شتقرا  اآمناً  الغايل  ليحيا وطننا 
املخل�شة  الر�شيدة  القيادة  ظل  يف 
ل��وط��ن��ه��ا و���ش��ع��ب الإم�������ارات الويف 
امللتف  وق���ي���ادت���ه  ل���دول���ت���ه  امل���ح���ب 

حولها بكل حب.

�شاحات  يف  ب���اأرواح���ه���م  ي���ج���ودون 
ال���ب���ط���ول���ة وال����ع����ط����اء وم���ي���ادي���ن 

الواجب والبذل وال�شرف".
و�شدد �شموه على الأدوار امل�شهودة 
دولة  قيام  منذ  الر�شيدة  للقيادة 
الحتاد عرب �شحذ الهمم وبث قيم 
وال�شهادة  والت�شحية  الوطن  حب 
باملهج  وف���دائ���ه  اأب��ن��ائ��ه  ن��ف��و���س  يف 
تعد  ال��ت��ي  ال��ق��ي��م  وه���ي  والأرواح 
له  للمغفور  الطيب  الغر�س  نتاج 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
�شمو  واأك�����د  ثراه".  اهلل  "طيب 
ال�شيخ حممد بن خليفة اآل نهيان 
�شاحب  بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  اأن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
وه���ي حت��ت��ف��ي ب��ال�����ش��ه��داء الأب�����رار 

���ش��ه��داء ال���وط���ن واأب���ن���ائ���ه ال����ربرة 
يف  الغالية  اأرواح��ه��م  وهبوا  الذين 
���ش��اح��ات ال��وغ��ى م��ن اأج���ل وطنهم 
الغايل. واأو�شح �شموه اأن الإمارات 
يف هذه الذكرى تعرب قيادة و�شعبا 
�شهدائها  لت�شحيات  تقديرها  عن 
عن  ذودا  باأرواحهم  �شّحوا  الذين 
ترابه  عن  ودف��اع��ا  الوطن  حيا�س 
الزكية  بدمائهم  وج���ادوا  الطاهر 
ل��ت��ب��ق��ى راي���ت���ه ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة بني 

الأمم.
هذه  يف  "اإننا  ����ش���م���وه:  واأ�����ش����اف 
املنا�شبة الوطنية التي يحتفي بها 
ن�شتذكر  و�شعبا  قيادة  كله  الوطن 
بكل فخر قيم التفاين والإخال�س 
بها  حتلى  التي  والنتماء  وال��ولء 
ه�����وؤلء ال�����ش��ج��ع��ان الأب���ط���ال وهم 

عرفاناً مبا جادوا به فداًء لوطنهم 
الإجالل  ك��ل  فا�شتحقوا  واأه��ل��ه��م 
واأ�شرهم  لذويهم  لتوؤكد  والإك��ب��ار 
بقيادتها  الإم������ارات  اأن  واأب��ن��ائ��ه��م 
ال���ر����ش���ي���دة ل ول�����ن ت��ن�����ش��ى اأب�����دا 
اأبنائها  م��ن  املخل�شني  ت�شحيات 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأغ��ل��ى م��ا ميلكون 
�شاخمة  ع���زي���زة  ب���الده���م  ل��ت��ح��ي��ا 
واأ�شرهم  ال�شهداء  اأب��ن��اء  واأن  اأبية 
�شيظلون على الدوام مو�شع عناية 
رعايتها  وحم��ل  الر�شيدة  القيادة 
وم�شدر فخر الوطن كله ب�شربهم 

وجلدهم وت�شحياتهم.
وق����ال ���ش��م��وه يف خ��ت��ام ك��ل��م��ت��ه اإن 
ال�����ش��ه��داء الأب������رار ���ش��ي��ب��ق��ون على 
وقلوب  نفو�س  يف  خالدين  ال���دوام 
اأب��ن��اء الإم����ارات مهما م��رت الأيام 

 ق����ال م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
حممد بن خالد اآل نهيان، الأمني 
ملواجهة  العربي  لل�شندوق  ال��ع��ام 
ي���وم  "اإن  والأزم������������ات  ال������ك������وارث 
توؤكد  جم��ي��دة  منا�شبة  ال�����ش��ه��ي��د، 
مت��ا���ش��ك وت��الح��م اأب��ن��اء الإم����ارات 
خ��ل��ف ق���ي���ادة ال����وط����ن، ت���ع���زز من 
ال�شعب  ��ل��ة يف  امل��ت��اأ���شّ ال����ولء  ق��ي��م 
الإماراتي، فتحية لأرواح ال�شهداء 
الأبرار ولذويهم، وكافة املرابطني 

يف ميادين ال�شرف والواجب".
واأ����ش���اف يف ك��ل��م��ٍة مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم 

اأن��ه يوم عزيز على قلب  اإىل  لفتاً 
وم�شلم،  وع����رب����ي  اإم������ارات������ي  ك����ل 
اأبنائنا  واإخال�س  تفاين  ل�شتذكار 
الدعاء والتقدير  الربرة، مرددين 
حملوا  ال��ذي��ن  الأوف��ي��اء  لل�شهداء 
اأكفهم وبذلوها من  اأرواحهم على 
اأجل الأوطان، حيث ُكتبت بدمائهم 
الزكية �شفحات جمد وبطولة يف 
م��ي��ادي��ن احل��ق وال��واج��ب، ورفعوا 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  ه���ام���ة 
امل��ت��ح��دة ���ش��اخم��ة، وراي��ت��ه��ا عالية 
التحالف  ق�����وات  ���ش��م��ن  خ���ف���اق���ة، 

ال�شهيد: "اإن الثالثني من نوفمرب 
م�شرقة  م��ن��ا���ش��ب��ة  ع�����ام،  ك���ل  م���ن 
ملوؤها  ال���وط���ن���ي���ة  م�����ش��ريت��ن��ا  يف 
الذين  باأبنائنا  والفخر  الع��ت��زاز 
و�شيادة  اأمن  عن  دفاعاً  ا�شت�شهدوا 
الأوط��ان، ومد يد العون والإغاثة 
انطالقاً  امل�شت�شعفني،  لإخ��وان��ن��ا 
من قيم الدين الإ�شالمي احلنيف 
الأ�شيلة،  الإم���ارات���ي���ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
الزكية  ب��دم��ائ��ه��م  ���ش��ط��روا  ح��ي��ث 

اأرقى معاين العطاء والب�شالة".
واأع��رب عن اعتزازه بيوم ال�شهيد، 

العربية امل�شركة.
ي��وم لإعالء  ال�شهيد  ي��وم  اأن  واأك��د 
�شهداء  قدمه  فما  الت�شحية،  قيم 
ال��وط��ن م��ن ب��ط��ولت ه��ي مالحم 
عظيمة يقروؤها ويفخر بها اأجيال 
ال�شباب، لتكون قدوة لهم، ي�شتلهم 
والعطاء  البذل  قيم  الأب��ن��اء  منها 
وال������ف������داء م�����ن اأج�������ل الأوط����������ان، 
ذوداً  الأن��ف�����س  ت��ه��ون  �شبيلها  ويف 
ل���ك���ي تنعم  ِح����َي����ا�����سِ الأم�������ة  ع����ن 
والعزة  بالأمن  و�شعوبها  الأوط��ان 

وال�شتقرار.

•• اأبوظبي-وام: 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
م�شت�شار  ن��ه��ي��ان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن 
اأن  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
وطنية  منا�شبة  ال�شهيد"  "يوم 
فخرها  ع��ن  الإم�����ارات  فيها  تعرب 
وتقديرها  ب��اأب��ن��ائ��ه��ا،  واع���ت���زازه���ا 
الوطن،  ع���زة  �شبيل  يف  ب��ذل��وه  مل��ا 
والعطاء  ال����وف����اء  ق���ي���م  واإع��������الء 
الأ����ش���ي���ل���ة يف جم��ت��م��ع��ن��ا. وق����ال 
ك��ل��م��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة يوم  ���ش��م��وه - يف 

باأرواحهم  ���ش��ح��وا  ال��ذي��ن  اأب��ن��ائ��ن��ا 
ودفاعاً  الغايل  لوطنهم  الطاهرة 
لفتاً  ومكت�شباته،  م��ق��درات��ه  ع��ن 
اأن ت�شحياتهم تعد مثاًل حياً  اإىل 
والأطفال  لل�شباب  ت��دري�����ش��ه  ي��ت��م 
عن حب الوطن والولء والنتماء 
له وبذل الغايل والنفي�س من اأجل 

اإعالء رايته.
واأ�شاف اأن دولة الإمارات العربية 
املتحدة قيادة و�شعباً تفخر باأبنائها 
امل��خ��ل�����ش��ني ال���ذي���ن م�����ش��وا لدرب 
اخل��ل��ود دف��اع��اً ع��ن ت���راب بالدهم 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الإمارات وذلك من اأجل اإعالء راية 
الوطن وحفظ ال�شتقرار وال�شالم 
�شعوبها،  واأم����ن  املنطقة  رب���وع  يف 
والتاأكيد على قيم الولء بالوطن 
والأم����������ة وال���ت�������ش���ح���ي���ة وال����ف����داء 
ديننا  م��ن  وم�شتمد  را���ش��خ  كمنهج 
الإ�شالمي احلنيف الذي اأعلى من 

ال�شهيد  ي��وم  "َيكر�س   :- ال�شهيد 
ف���خ���ر واع�����ت�����زاز دول������ة الإم��������ارات 
و�شعباً  ق���ي���ادة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
حتت  الأب���رار  ال�شهداء  بت�شحيات 
قيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
�شاحب  واأخ���ي���ه  اهلل"،  "حفظه 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
والدعم  الدقيقة  واملتابعة  اهلل"، 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ال���الحم���دود م��ن 

مكانة ال�شهادة وال�شهداء. واأ�شاف 
�شموه اأن ما قدمته دولة الإمارات 
منذ تاأ�شي�شها من مواقف بطولية 
والأمة  ل��الأ���ش��ق��اء  دع��م��ا  و�شجاعة 
العربية،  الق�شايا  لن�شرة  و�شعيا 
ما هو اإل ترجمة للروؤية احلكيمة 
بانيها  خطى  تقتفي  التي  للقيادة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي 
و�شع اللبنة الأ�شا�شية لهذا الوطن. 
وقال �شموه اإن هذه املنا�شبة الغالية 
ل��ت��خ��ل��ي��د بطولت  ف��ر���ش��ة  مت��ث��ل 

ودورهم  ال�شهداء  ماآثر  "ن�شتذكر 
ننعم  اأن  اأج����ل  م��ن  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
ما  ون�شتذكر  وال�شتقرار  ب��الأم��ن 
غر�شه يف وجداننا، والدنا املوؤ�ش�س 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
من  ثراه"،  اهلل  " طيب  نهيان  اآل 
قيم �شامية حتث على بذل الغايل 
البالد  رف��ع��ة  �شبيل  يف  والنفي�س 
�شار  العباد، وقد  الأمن بني  ون�شر 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نهجه  على 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة "حفظه اهلل"، الذي بف�شل 

املتني  ل����الحت����اد ح�����ش��ن��ه  ف���ك���ان���وا 
ودرعه العتيدة وما اإن ناداهم حتى 
ل��ب��وا ال���ن���داء م��ق��دم��ني اأرواح���ه���م 
ل��ه��م و�شام  ال���ط���اه���رة، وال�����ش��ه��ادة 
اأن دولة  واأك���د �شموه  و���ش��رف.  ع��ز 
���ش��ج��اًل حافاًل  الإم�������ارات مت��ت��ل��ك 
بالبطولت والت�شحيات، و�شطوراً 
والفداء،  امل��ج��د  ك��ت��اب  يف  ع��ري��ق��ة 
�شموا  الذين  الأبطال  وكوكبة من 
ال�شهادة،  م��رت��ب��ة  اإىل  ب���اأرواح���ه���م 
بدمائهم  وطنهم  يفتدون  ورج��اًل 
قائال:  �شموه  واختتم  واأرواح��ه��م. 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
ال���وط���ن هم  ����ش���ه���داء  اأن  ال������دويل 
م�شريتنا  يف  اخل����ال����دة  ال����رم����وز 
التنموية واأو�شمة الفخر والعزة يف 
م�شريا  الوطنية،  اإجنازاتنا  رحلة 
الت�شحية  ق���ي���م  اأن  اإىل  ����ش���م���وه 

الركيزة  �شكلت  �شهيد  ك��ل  ميثلها 
�شوب  الدولة  منها  انطلقت  التي 
�شبيل  يف  وال��ت��ق��دم  ال���ري���ادة  دروب 
حتقيق غاية واحدة وهي اأن تبقى 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة قوية 
والزده���ار  للتنمية  رم���زا  �شاخمة 
�شيبقي  وال������ع������امل.  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
عز  تيجان  الأب���رار  الوطن  �شهداء 
وف��خ��ر ل���دول���ة الإم�������ارات ب��ع��د اأن 

ال�شهيد"  "يوم  مبنا�شبة  الوطن" 
يوم  "ياأتي  ن�����ش��ه��ا:  ي��ل��ي  م���ا  ويف 
نوفمرب  من  الثالثني  يف  ال�شهيد 
نفو�شنا  يف  ل��ي��ع��م��ق  ع����ام  ك���ل  م���ن 
بكوكبة  والع��ت��زاز  الفخر  م�شاعر 
م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن ال���ذي���ن ج���ادوا 
ميادين  يف  ال��ط��اه��رة  ب���اأرواح���ه���م 
م�شطرين  وال�����ش��ج��اع��ة  ال�����ش��رف 
والفداء  البطولة  م��الح��م  اأع��ظ��م 

�شهيد  ك��ل  ميثلها  ال��ت��ي  وال���ف���داء 
انطلقت  ال���ت���ي  ال���رك���ي���زة  ���ش��ك��ل��ت 
الريادة  دروب  �شوب  الدولة  منها 
���ش��ب��ي��ل حت��ق��ي��ق غاية  وال��ت��ق��دم يف 
واح�����دة وه���ي اأن ت��ب��ق��ى الإم�����ارات 
ق��وي��ة �شاخمة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
رمزا للتنمية والزدهار يف املنطقة 
�شموه  والعامل. جاء ذلك يف كلمة 
"درع  ال���ت���ي وج���ه���ه���ا ع����رب جم���ل���ة 

لتبقي دولة الإمارات قوية �شاخمة 
ومنارة  والإرادة  ل��ل��ع��زة  وع��ن��وان��ا 
للتقدم والزدهار يف العامل اأجمع. 
اإن احتفاءنا العام اجلاري باليوبيل 
احتفاء  ه����و  ل����الحت����اد  ال���ذه���ب���ي 
ب�شهداء الوطن الرموز اخلالدة يف 
م�شريتنا التنموية واأو�شمة الفخر 
والعزة يف رحلة اإجنازاتنا الوطنية، 
ال��ت�����ش��ح��ي��ة وال����ف����داء التي  ف��ق��ي��م 

ال��وط��ن ورباطة  الأم��ث��ل��ة يف ح��ب 
اجلاأ�س و�شتبقى ت�شحيات اأبنائهم 
ن�شتلهم  الزمن  خالدة ل ميحوها 
مواجهة  يف  والقوة  العزمية  منها 
التحديات و�شناعة م�شتقبل اأكرث 
ازده�������ارا ل���دول���ة الإم��������ارات. رحم 
اهلل �شهداءنا الأب��رار وحفظ دولة 
واأدام  و�شعبها  وقيادتها  الإم���ارات 

عليها نعمة الأمن وال�شتقرار".

�شطروا ملحمة وطنية من الولء 
م�شريتنا  ب��ه��ا  ازدان�����ت  والن���ت���م���اء 
وننطلق من  عاما   50 م��دار  على 
م��ع��ان��ي��ه��ا وق��ي��م��ه��ا ال�����ش��ام��ي��ة نحو 
الطموح  م����ن  ج����دي����دة  م�������ش���رية 
والإدارة والعمل اجلاد املخل�س من 
حتية  وتقدمه.  وطننا  رفعة  اأج��ل 
ال�شهداء  لأم��ه��ات  واع��ت��زاز  تقدير 
اأروع  واآبائهم وذويهم فقد �شربوا 

ال�شديدة،  وت��وج��ي��ه��ات��ه  ق���ي���ادت���ه 
ت��ت��م��ت��ع ب���الدن���ا ب���الأم���ن والأم�����ان، 
التي  امل�شلحة  قواتها  بنية  بف�شل 

هي من خرية �شباب الوطن.

خليفة بن طحنون: يوم ال�ضهيد حمطة وطنية جت�ضد التالحم الوطني يف اأبهى �ضوره
•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ خليفة بن طحنون بن  قال 
تنفيذي  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
م��ك��ت��ب ����ش���وؤون اأ����ش���ر ال�����ش��ه��داء يف 
دولة  اإن  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وهي 
ت�شتعد لالحتفال بعامها اخلم�شني 
باإ�شراقات وطنية تبعث على الفخر 
ب��ك��ل �شموخ  ..وحت���ي���ي  والع����ت����زاز 
وعزة ذكرى �شهداء الوطن الأبرار 
الذين ح�شنوا الوطن بت�شحياتهم 
وحافظوا على منجزاته ومكت�شباته 
رايته  ل��ت��ظ��ل  ب���اأرواح���ه���م  وج������ادوا 

عالية �شاخمة خفاقة.
ال���ذي  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  اأن  واأ�����ش����اف 
حتييه دولة الإم��ارات يف الثالثني 
م����ن ���ش��ه��ر ن���وف���م���رب م����ن ك����ل عام 
لي�س جمرد تاريخ اأو ذكرى �شنوية 
كوكبة  م��اآث��ر  فيها  ن�شتذكر  ع��اب��رة 
مالحم  اأروع  �شطروا  الأبطال  من 
والت�شحية  والإخ��ال���س  البطولة 
وال��ع��ط��اء ب���ل ه���ي حم��ط��ة وطنية 
قمة  يف  وط���ن���ي���ة  �����ش����ورا  ت��ع��ك�����س 
التالحم  والإ�شراق وجت�شد  البهاء 
الوطني وتكر�س قيما نبيلة لطاملا 
و�شعباً  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة  بها  اآم��ن��ت 
اأخالقنا  اأ�شياًل من  ف�شارت جزءاً 

و�شلوكنا و�شفاتنا.
واأ�شار اإىل اأن اأبناء الإمارات يف هذا 
ي�شتح�شرون  الأغر  الوطني  اليوم 
والعطاء  والن���ت���م���اء  ال�����ولء  ق��ي��م 

للقوات امل�شلحة واإخوانهم اأ�شحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء  ال�����ش��م��و 
ت�شحيات  ..ت��ق��در  الإم����ارات  حكام 
وحتت�شن  الأب���رار،  الوطن  �شهداء 
اأعلى  يف  وت�شعهم  وذويهم  اأ�شرهم 
�شلم اأولوياتها واهتماماتها وتقدم 
�شتى  يف  لتمكينهم  الدعم  كل  لهم 

املجالت.
ال�شهداء  ت�����ش��ح��ي��ات  اإن  وق�������ال 
وبطولتهم وما بذلوه للدفاع عن 
�شمائرنا  يف  خالدا  �شيظل  الوطن 
و�شنوا�شل العمل وال�شعي للحفاظ 
ع���زي���زا م�شاناً  ال���وط���ن  ه���ذا  ع��ل��ى 
بتلك  نفتخر  �شنبقى  كما  �شاخما 
ال��ن��ب��ي��ل��ة التي  امل���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة 
واأ�شرهم  ال�����ش��ه��داء  ذوو  اأظ��ه��ره��ا 
الوطني  ح�����ش��ه��م  ج�����ش��دت  وال���ت���ي 
الأ�شيلة  م��ع��ادن��ه��م  ع���ن  وك�����ش��ف��ت 
اأ�شر  ����ش���وؤون  م��ك��ت��ب  اأن  ..م����وؤك����داً 
لإطالق  العمل  �شيوا�شل  ال�شهداء 
امل���ب���ادرات وال���ربام���ج ال��ت��ي تهدف 
ال�شهيد  ب���ق���ي���م  ال���ت���ع���ري���ف  اىل 
بطولتهم  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  وت��رك��ي��ز 
القيم  ه��ذه  وغ��ر���س  وت�شحياتهم 
يف ال��ن�����سء اجل��دي��د ..اإ���ش��اف��ة اإىل 
طرح مبادرات نوعية لتمكني ذوي 
ال�����ش��ه��داء واأ����ش���ره���م ودع���م���ه���م يف 
امل�شي قدما نحو حتقيق اأهدافهم 
يف  الإي��ج��اب��ي��ة  م�شاركتهم  وت��ع��زي��ز 
التي  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  م�����ش��رية 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ت�شهدها 

املتحدة يف ظل قيادتنا الر�شيدة.

لدماء  وفاء  والتفاين،  وامل�شوؤولية 
الأبطال الزكية واأرواحهم الطاهرة 
الوغى  ���ش��اح��ات  ب��ذل��وه��ا يف  ال��ت��ي 
والكرامة  ال���ب���ط���ولت  وم���ي���ادي���ن 
التي  ال����رج����ال  ب���ع���زمي���ة  ف���رف���ع���وا 
ل ت��ل��ني راي���ة ال���دف���اع ع��ن الوطن 
ون�شر  احل��ق  وحماية  اأمنه  لتعزيز 
الإن�شانية  لتنعم  والت�شامح  العدل 

جمعاء بحياة اأف�شل.
طحنون  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  واأك����د 
القيادة  اأن  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د  ب��ن 
ال�شمو  الر�شيدة ممثلة يف �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
اهلل"،  "حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

را�ضد بن حميد النعيمي: ال�ضهداء م�ضدر اإلهام لأبناء الإمارات
•• اأبوظبي-وام: 

النعيمي  را�شد بن حميد  ال�شيخ  اأكد 
القدم  ل��ك��رة  الإم�����ارات  احت���اد  رئي�س 
يف  م�شيئة  ع��الم��ة  ال�شهيد  ي���وم  اأن 
تاريخ دولة الإمارات العزيزة القوية 
فيها  ن�شتذكر  وم��ن��ا���ش��ب��ة  امل��ت��ق��دم��ة، 
م���ن ت�شحيات  ال�����ش��ه��داء  ق��دم��ه  م���ا 
واأمتهم،  ل��وط��ن��ه��م  وف����اء  وب���ط���ولت 
احلالية  الأج����ي����ال  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
ت�شحيات  م����ن  ت�����ش��ت��ل��ه��م  وامل���ق���ب���ل���ة 
والإخال�س  التفاين  درو�س  ال�شهداء 

للوطن وقيادته.
"يوم  واأ�شاف - يف كلمة له مبنا�شبة 
ال�شهيد" - اأن الحتفال بيوم ال�شهيد 
الإماراتي منا�شبة لتخليد ت�شحيات 

ال�شهداء التي قدموها يف �شبيل الدولة 
اأو�شمة فخر على �شدورنا، وم�شدر  ورفعتها وكرامتها، ف�شهداء الإم��ارات 
اإلهام ل�شعبنا ولالأجيال املتعاقبة.. وال�شهداء ميثلون اأ�شدق عناوين الولء 

والوطنية لأنهم �شحوا باأرواحهم فداء للوطن".
وقال: " نقف اليوم بكل اإجالل وتقدير اأمام الت�شحيات العظيمة ل�شهدائنا، 
ُونعرّب عن امتناننا ووفائنا لأرواحهم وملا قدموه من اأجل الإمارات وقيادتها 
يف  خالدين  �شيبقون  الدولة  �شهداء  اأن  اإىل  م�شرياً  وتاريخها"..  و�شعبها 
ذاكرة التاريخ الإماراتي ، وهم خري حمفز على الت�شحية والعمل والعطاء 

من اأجل وطن التعاي�س والت�شامح والزدهار والرقي.
واختتم ت�شريحه بالقول: " املجد واخللود ل�شهدائنا الأبرار."

ميثاء بنت اأحمد اآل نهيان: 
�ضهداوؤنا م�ضدر فخرنا واعتزازنا

••  اأبوظبي- وام: 

 اأك����دت ال�����ش��ي��خ��ة م��ي��ث��اء ب��ن��ت اأح��م��د بن 
اأمناء  جمل�س  رئي�شة  نهيان،  اآل  مبارك 
اآل نهيان  اأح��م��د  ب��ن��ت  م��ي��ث��اء  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اأن  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  املجتمعية  ل��ل��م��ب��ادرات 
واعتزازنا،  ل��ف��خ��رن��ا  م�����ش��در  ���ش��ه��داءن��ا 
الت�شحية  يف  درو������س  م���ن  ق���دم���وه  مب���ا 
ماآثر خالدة  بذلوه من  وملا  وال�شجاعة، 
يف الب�شالة، حيث وهبوا الدماء والأرواح 
لأجل ن�شرة احلق والدفاع عنه، و�شطروا 
ميادين  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل���الح���م  اأروع 
مبنا�شبة  لها  كلمة  يف   - الوغى.  وقالت 
ن�شتذكر  اإن��ن��ا   "  :  - ال�شهيد"  "يوم 
يف ي����وم ال�����ش��ه��ي��د، ج��م��ي��ع اأب��ط��ال��ن��ا من 
ال�شهداء، فهم لآلئ م�شيئة اأنارت �شماء 
الوطن، وبهم ن�شتهلم درو�س الت�شحية 
والإق��دام، حيث �شتظل ذكراهم حا�شرة 
ق�ش�شهم  و�شتظل  وعقولنا،  قلوبنا  يف 
ذادوا عن  الذين  نفو�شنا، فهم  باقية يف 
حمى الوطن، وت�شلحوا مب�شاعر الولء 
والن��ت��م��اء، ف��ك��ان��وا ب��ح��ق خ��ري الرجال 
ال��ذي��ن اع��ت��ل��ت اأرواح���ه���م ال��ط��اه��رة اإىل 
بارئها، بعد ما بذلوه من بطولة �شتبقى 

را�شخة يف وجدان الوطن".
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي- وام:

قالت ال�شيخة خولة بنت اأحمد خليفة ال�شويدي حرم �شمو 
ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهّيان م�شت�شار الأَمن الوطني 
يف الإم��ارات العربية املتحدة رئي�شة موؤ�ش�شة خولة للفن 
والثقافة اإن يوم ال�شهيد منا�شبة وطنية عظيمة للوقوف 
اأب��ن��اء دول��ة الإم���ارات يف ميادين  ب��اإج��الل على ت�شحيات 
يف  م�شرفة  من��اذج  للعامل  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  والبطولة  العز 
مكت�شباته  وح��م��اي��ة  ال��وط��ن  لرفعة  والإق�����دام  ال�شجاعة 
ب��ط��ولت��ه��م ن��ربا���ش��اً ينري  ال��ت��اري��خ��ي��ة لتبقى  وم��ن��ج��زات��ه 
لنداء  تلبية  والعطاء  البذل  درب  القادمة  ولالأجيال  لنا 

الواجب للوطن.
واأكدت يف ت�شريح لها مبنا�شبة يوم ال�شهيد اأن هذا اليوم 

دولة  واأب��ن��اء  الر�شيدة  القيادة  وت��الح��م  وح��دة  ع��ن  يعرب 
ال��وط��ن وذوي��ه��م للتعبري عن  اأ���ش��ر �شهداء  الإم����ارات م��ع 
اأ�شمى معاين الفخر والعتزاز مبا قدمه ال�شهداء الأبرار 

من ت�شحيات للذود عن الوطن.
اإن  ال�شويدي  خليفة  اأح��م��د  بنت  خ��ول��ة  ال�شيخة  وق��ال��ت 
�شهداء الإمارات قيمة وطنية واإن�شانية ورمز لغر�س الآباء 
والعطاء  البذل  نفو�شنا حب  ر�شخوا يف  الذين  املوؤ�ش�شني 

من اأجل الدفاع عن الوطن ولتبقى رايته عالية خفاقة.
اأنهم  اأج��م��ع  للعامل  اأثبتوا  الإم����ارات  اأب��ن��اء  اأن  واأو���ش��ح��ت 
جنود اأوفياء لوطنهم وقيادتهم الر�شيدة ل يثنيهم �شيء 
عن القيام بواجبهم جتاه اأوطانهم واأن ال�شهادة هي اأغلى 
ما يتمنونه يف �شبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود 

عنه، ون�شرة احلق والعزة واملجد.

•• اأبوظبي- الفجر 

اأك��������دت اأم�������ل ال��ع��ف��ي��ف��ي الأم�����ني 
الربوية  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ائ���زة  ال���ع���ام 
ال�شهيد  ب��ي��وم  الح��ت��ف��اء  اأن  ع��ل��ى 
قلوب  يف  عظيمة  منا�شبة  �شيظل 
يجددون  ال���وط���ن  وب���ن���ات  اأب����ن����اء 
ال�����ولء والن���ت���م���اء للوطن  ف��ي��ه��ا 
ويرجمون  ال��ر���ش��ي��دة،  وال��ق��ي��ادة 
ف��ي��ه��ا ال���ت���الح���م امل��ج��ت��م��ع��ي بني 
يج�شدون  كما  ال�شرائح،  خمتلف 
" بكل  " ال��ب��ي��ت م��ت��وح��د  اأي�������ش���اً 
يف  �شامية  دللت  م��ن  حتمله  م��ا 
ق��ل��وب اجل��م��ي��ع.  واأ���ش��ارت اإىل اأن 

���ش��ه��داء ال��وط��ن الأب����رار يحظون 
ب��ك��ل ال��ت��ق��دي��ر والم���ت���ن���ان وعلى 
الإم����ارات  دول���ة  يف  امل�شتويات  ك��ل 

وحكومة  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية 
و����ش���ع���ب���اً، ف���ه���م ال���ن���ربا����س ال����ذي 
تهتدي به الأجيال املقبلة، وتر�شخ 
القيم  م��ن��ظ��وم��ة  خ���الل���ه���م  م����ن 
عن  ال��دف��اع  يف  الأ�شيلة  الوطنية 
احل�����ق وال������واج������ب، وال���������ذود عن 
ال��وط��ن، واإع���الء رايته يف  حيا�س 
والكرامة  ال�شرف  ميادين  جميع 
ن�شتذكر  ال��ي��وم  ه��ذا  وال��ع��زة، ويف 
بكل الفخر والعرفان هذه الدماء 
الطاهرة  الأرواح  وت��ل��ك  ال��زك��ي��ة 
التي حتلق يف �شماء الوطن، رحم 
واأ�شكنهم  الأب�����رار  ال�����ش��ه��داء  اهلل 

ف�شيح جناته . 

خولة بنت اأحمد خليفة ال�ضويدي: �ضهداوؤنا قيمة 
وطنية �ضاخمة ورمز لغر�س الآباء املوؤ�ض�ضن

»خليفة الرتبوية« : �ضهداوؤنا 
نربا�س الأجيال

اأحمد بن حميد النعيمي: �ضهداوؤنا ج�ضدوا 
اأروع �ضور الت�ضحيات والبطولت

•• عجمان-وام:

عجمان  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  اأك���د 
البوا�شل  �شهداءنا  اأن  املالية يف عجمان،  دائرة  واملالية، رئي�س  الإداري��ة  لل�شوؤون 
�شور  اأروع  وج�شدوا  والوفاء  وال�شرب  والعطاء  البذل  يف  م�شرفة  خالدة  من��اذج 

الت�شحيات والبطولت، يف �شبيل خدمة الوطن واإعالء رايته.
وقال �� يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد �� اإن هذا اليوم يعد من املنا�شبات الوطنية 
العظيمة التي يعرب فيها اجلميع عن م�شاعر الفخر والعتزاز مبا قدمه �شهداء 
الإم��ارات، و�شتظل ذكراهم اخلالدة ماثلة اأمامنا، تدفعنا ملزيد من الت�شحيات 

والبذل والإخال�س ملوا�شلة م�شرية العزة، والكرامة، والفخر، والولء.

•• ال�صارقة-وام: 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�شمي  حممد  بن  �شقر  ال�شيخ  ق��ال 
جمعية ال�شارقة اخلريية اإن يوم ال�شهيد الذي يوافق ال� 30 
من نوفمرب هو مبثابة حتية اإجالل لأبناء الوطن البطال 
الوطن ولالأمة  واأرواحهم فداء لهذا  الذين قدموا دماءهم 
اأبطال الم��ارات ون�شورها جعلوا  واإن جهود   ، واملنطقة كلها 
والرخاء  والأم���ان  الأم��ن  يف  اأجمع  العامل  حديث  بلدنا  من 
على  واملقيمني  املواطنني  من  �شمائها  حتت  ي�شكن  من  لكل 

ار�شها.

ال�شهداء  م��اآث��ر  ن�شتذكر   : املنا�شبة  بهذه  كلمة  يف  اأ���ش��اف  و 
وال�شتقرار  بالأمن  ننعم  اأن  اأجل  ودوره��م وت�شحياتهم من 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  والدنا  ما غر�شه يف وجداننا  ون�شتذكر 
ٌث  حَتٌ �شامية  قيم  من  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  ال  �شلطان  بن 
على بذل الغايل والنفي�س يف �شبيل رفعة البالد ون�شر الأمن 
بني العباد وقد �شار على نهجه قائد ال�شفينة وربانها �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل والذي بف�شل قيادته وتوجيهاته ال�شديدة تتمتع بالدنا 
الذين هم من  امل�شلحة  بنية قواتها  والأم��ان بف�شل  بالأمن 
ت�شحيات  ين�شى  ل  التاريخ  اأن  تابع  و  الوطن.  �شباب  خ��رية 

ممتلكاتها  وحماية  ترابها  ع��ن  ال��دف��اع  يف  البوا�شل  جنودنا 
�شامل  ال�شهيد  البطل  ال�شاب  قدمه  ما  على  �شاهدا  و�شيبقى 
�شهيل خمي�س من ت�شحية اإىل جانب رفقائه الأبطال بدمائه 
الزكية كاأول �شهيد اإماراتي وذلك �شنة 1971 �شمن جنودنا 
املدافعني عن جزيرة طنب الكربى ليظل علم الإمارات عاليا 
ين�شاه  ل��ن  ال���ذي  و�شبابها  الإم����ارات  اأب��ن��اء  وه��و عهد  خفاقا 
التاريخي  ال���دور  على  �شاهدة  �شفحاته  �شتظل  ب��ل  التاريخ 
واحل�������ش���اري وال��ت�����ش��ح��ي��ات ال��غ��ال��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا جنودنا 
والإخال�س  التفاين  اأعلى درجات  للوطن  ليقدموا  البوا�شل 

يف حب الوطن والت�شحية من اأجل رفعته.

 �ضقر بن حممد القا�ضمي : يوم ال�ضهيد منا�ضبة وطنية ل�ضتذكار ماآثر ال�ضهداء

•• ال�صارقة -وام: 

املدين  ال��ط��ريان  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي،  ع�شام  خ��ال��د  ال�شيخ  ���ش��ع��ادة  ق��ال 
الدفاع  الأبطال يف خط  فاننا نحيي جميع  ال�شهيد،  يوم  بال�شارقة مبنا�شبة 
الأول الذين ا�شت�شهدوا و�شجلوا اأنبل معاين ال�شجاعة والت�شحية والإخال�س 
اأعظم ف�شول املجد  اأبطال الوطن الذين �شطروا بدمائهم الطاهرة  اإنهم  و 
والكربياء، و�شحوا باأرواحهم من اأجل خدمة وطنهم يف داخله وخارجه، ويف 
خمتلف املجالت �شواء املدنية اأوالع�شكرية اأوالإن�شانية ملا فيه م�شلحة ورفعة 

الإمارات.
و اأ�شاف يف ت�شريح بهذه املنا�شبة : �شتبقى ت�شحيات ال�شهداء منقو�شة بتاريخ 
الدولة، وكذلك ذكراهم حية يف نفو�س الأجيال القادمة ، لقد �شطر �شهداء 
فباتوا منارة لالأجيال  وال�شرف  البطولة  �شجل  اأ�شماءهم يف  الإم��ارات  دولة 
من بعدهم ت�شيء الطريق، ونحن من�شي بكل اإرادة وعزم اإىل اخلم�شني عاما 
القادمة و ن�شاأل اهلل اأن يحفظ قيادتنا وبالدنا من كل �شر، ويرحم �شهداءنا، 

ويدمي علينا نعمة الأمن والأمان وال�شتقرار وال�شالم.

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة  جمل�س  رئي�شة  نهيان  اآل  م��ب��ارك  بنت  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  ال�شيخة  اأك���دت 
موؤ�ش�شة املباركة اأن ت�شحيات �شهداء الوطن الأبرار ودمائهم الزكية التي �شالت 
يف �شاحات ال�شرف والكرامة والفداء �شتظل خالدة يف الذاكرة الوطنية لدولة 

الإمارات قيادة وحكومة و�شعبا.
واأ�شافت - يف كلمة لها مبنا�شبة "يوم ال�شهيد" - هذه الت�شحيات التي ج�شدت 
اأ�شمى معاين الولء والنتماء للوطن والقيادة الر�شيدة، وترجمت نهجاً اأ�شياًل 
راي��ة الوطن واحل��ر���س على  ال��دف��اع عن  املتحدة يف  العربية  لأب��ن��اء الإم���ارات 
اإعالئها خفاقة يف جميع امليادين، والذود عنها فداًء بالأرواح ، هذا النهج اخلالد 
الوطن  م�شيئاً يف جبني  �شيظل نربا�شاً  الأب��رار  الوطن  �شهداء  ال��ذي ترجمه 
اأبنائه وبناته على مر الع�شور . وقالت ال�شيخة الدكتورة موزة بنت  ووجدان 
مبارك اآل نهيان لقد اأولت القيادة الر�شيدة اأ�شر ال�شهداء كل الرعاية والهتمام 
مرجمة قيماً اإماراتية اأ�شيلة يف ذاكرة الأمة، وهذه الرعاية جت�شد كل يوم ما 
ُيكنه الوطن والقيادة و�شعب الإمارات من المتنان والعرفان لل�شهداء الأبرار 
الذي رووا بدمائهم الزكية �شاحات ال�شرف واملجد والكرامة، رحم اهلل �شهداء 

الوطن الأبرار وتغمدهم بوا�شع رحمته وغفرانه .

ق�����ال ال�����ش��ي��خ حم���م���د ح���م���د بن 
املجل�س  ع�شو  ال��ع��ام��ري  رك��ا���س 
اإن  اأب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  ال�شت�شاري 
وطنية  منا�شبة  هو  ال�شهيد  ي��وم 
على  اأبنائنا  لتن�شئة  واجتماعية 
وحب  والن��ت��م��اء  الت�شحية  قيم 
الوطن، وهو مبنزلة عيد وطني 
ن�شتلهم من خالله قيم الواجب 
وال���ف���داء م��ن اأج���ل ت���راب وطننا 

الغايل والدفاع عنه.  
ال�شهيد  بيوم  له  كلمة  يف  موؤكداً 
يف  جت�������ش���د  امل���ن���ا����ش���ب���ة  ه������ذه  اأن 
م���ع���ن���اه���ا احل���ق���ي���ق���ي الع�����ت�����زاز 
ب�شهداء الوطن الأبرار من اأبناء 
امل�شلحة  وال��ق��وات  عامة  ال��وط��ن 
بها  ذك���رى نفتخر  وه���ي  خ��ا���ش��ة 
بالت�شحيات اجلليلة التي قدمها 
ال�شاحات  كافة  يف  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 

وامليادين.
ركا�س  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ووج��ه 
حتية اإىل �شباب الإم��ارات الذين 
�شحوا بحياتهم من اأجل الدفاع 
ودعم  احل��ق  ون�شرة  الوطن  عن 
الأ�شقاء، معترباً اأن هذه الذكرى 
م��ن ك��ل ع��ام �شتكون حم��ف��ورة يف 

•• العني-الفجر:

ق����ال ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ن��ه��ي��ان بن 
ركا�س ان "يوم ال�شهيد" يف الإمارات 
�شنوات  ي�شتح�شر  ���ش��ن��وي  ي���وم  ه���و 
لقاء  ويحقق  والفداء  والعمل  احلب 
اح��ت��ف��اء وط��ن��ي يدخل  الأج����ي����ال يف 
ال�شكر  اآي�����ات  واأ���ش��م��ى  ب��ي��ت  ك���ل  اإىل 
م��ق��ام �شاحب  اإىل  ت��رف��ع  وال��ت��ق��دي��ر 
ال�شمو رئي�س الدولة حفظه اهلل على 
الثالثني  يف  ال�شهيد  ي��وم  تخ�شي�س 
من نوفمرب كل عام وهو يوم للوطن، 
وفر�شة  ل���ل���ج���م���ي���ل،  رد  ي������وم  وه������و 
احلقيقي  ال����راب����ط  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري 
لقد  وال�شعب،  والقيادة  الوطن  بني 
موؤ�ش�س  ع���ن  الإم�������ارات  اأب���ن���اء  ورث 
ل��ه ال�شيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  ال��دول��ة 
ثراه،  اهلل  طيب  ن��ه��ي��ان،  اآل  �شلطان 
الالحمدود  والعطاء  الت�شحية  قيم 
�شهداوؤنا  وك����ان  ال���وط���ن،  ���ش��ب��ي��ل  يف 
القيم،  ال���ربرة خ��ري م��ن ج�شد ه��ذه 
ف���اجل���ود ب��ال��ن��ف�����س ه���و اأق�����ش��ى غاية 
امل��رء فداء  اجل��ود، واأعظم ما يقدمه 
لوطنه واأهله، فا�شتحقوا منا جميعاً 
الإج��الل والإك��ب��ار. واإن��ه تزامن هذا 
باليوم  البالد  احتفالت  مع  التاريخ 
الوطني من كل عام يحمل يف طياته 
ك���ل م��ع��اين ول��ف��ت��ات ال���وف���اء لرجال 
���ش��دق��وا اهلل وال���وط���ن وال��ق��ي��ادة ما 
ع���اه���دوا ع��ل��ي��ه ب����اأن ت��ظ��ل راي����ة هذا 
الوطن خفاقة دوما اأوفياء خمل�شني 
ال�شيخ  املوؤ�ش�س  القائد  ر�شمه  لنهج 
ن��ه��ي��ان طيب  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي�����د 
اهلل ث���راه ب���اأن ت��ك��ون الإم�����ارات واحة 

•• ال�صارقة- وام:

بن  �شلطان  بن  في�شل  ال�شيخ  اأكد 
���ش��امل ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
اأن  امل��ت��ح��د  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  اإدارة 
" يوم  مل��ن��ا���ش��ب��ة  دول���ت���ن���ا  اإح�����ي�����اء 
ي��اأت��ي م��ن حر�س  " اإمن���ا  ال�شهيد 
قيادتنا الر�شيدة على اإحياء ذكرى 
قوتنا  منها  ن�شتمد  التي  �شهدائنا 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى وطننا  وع��زمي��ت��ن��ا 
اآم��ن��ا م�شتقرا وم��ق��را لكل  ال��غ��ايل 

طالب لالأمن والآمان.
 : املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  يف  وق��ال 
حياتهم  ختموا  الإم����ارات  �شهداء 
وذلك  الن�شانية  الأعمال  باأ�شمى 
فداء  الطاهرة  اأرواح��ه��م  بتقدمي 
ل��وط��ن��ه��م .. م���ن ه��ن��ا ي��ع��ت��رب 30 
نوفمرب يوم عز ووفاء لأهل العطاء 
ويعترب حمطة وطنية تقديراً من 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ال��ت��ي حتر�س 
اأبناء  ب��ت�����ش��ح��ي��ات  الع���ت���زاز  ع��ل��ى 
الوطن يف �شاحات احلق والواجب 
و تكرمي ال�شهداء الأبرار واإعراف 
التي  الكبرية  الت�شحيات  بحجم 
اأه���ل الإم������ارات م��ن اأبناء  ق��دم��ه��ا 
مدر�شة املغفور له ال�شيخ زايد بن 

•• العني-وام:

العربية  الإم����ارات  جامعة  حتتفي 
ال�شهيد،  ي�����وم  ب����ذك����رى  امل���ت���ح���دة 
ت���اأك���ي���داً ع��ل��ى ف��خ��ره��ا ب��ه��ذا اليوم 
املجيد الذي يحمل يف طّياته اأ�شمى 
وال���ك���رام���ة ومبادئ  ال���ع���زة  م��ع��اين 
والقيادة.  للوطن  وال��وف��اء  ال���ولء 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ق���ال م��ع��ايل زكي 
الثقايف  امل�����ش��ت�����ش��ار  ن�����ش��ي��ب��ة،  اأن������ور 
الدولة-  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
الرئي�س الأعلى جلامعة الإمارات: 
الذكرى  ه���و  ال�����ش��ه��ي��د  ي����وم  "اإن 
ن�شتذكر  ال��ت��ي  امل��ج��ي��دة  ال��وط��ن��ي��ة 
وماآثر  وب��ط��ولت  ت�شحيات  فيها 
اأبناء الإم��ارات الذين جادوا باأغلى 
الوطن و�شون  ما ميلكون حلماية 
الأر����س  ورووا  ومكت�شباته،  اأم��ن��ه 
اأن  بعد  الزكية،  الطاهرة  بدمائهم 
الوطن  حلماية  الواجب  نداء  لّبوا 
اأهله".  اإىل  احل���ق  واإع�����ادة  واجل����ار 
واأو�شح معاليه اأن املغفور له ال�شيخ 
نهيان موؤ�ش�س  ال  �شلطان  بن  زايد 
الدولة رحمه اهلل نذر نف�شه خلري 
حيث  الب�شرية،  و�شعادة  الإن�شانية 
ال��ع��امل باأ�شره  ك���ان وب��اإج��م��اٍع م��ن 
�شانع احلب وال�شالم العاملي. ومّد 
ي��د ال��ع��ون ل��ك��ل حُم��ت��اج يف م�شارق 
الأر������س وم��غ��ارب��ه��ا دون مت��ي��ي��ز يف 
ال��ع��ق��ي��دة. هذا  اأو  ال���ل���ون  ال���ع���رق، 
اأر�شاه الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ  النهج 
زاي�����د، و����ش���ارت ع��ل��ي��ه ق���ي���ادة دولة 

ذاكرة اأبناء الوطن ن�شتذكر فيها 
���ش��ه��داءن��ا ال��ب��وا���ش��ل ال��ذي��ن لبوا 
يف  عالياً  ال��راي��ة  وحملوا  ال��ن��داء 

�شاحات احلق والواجب.
ركا�س  ب��ن  حممد  ال�شيخ  وختم 
احلقيقة  اإن  ب���ال���ق���ول  ك��ل��م��ت��ه 
دولتنا  مت���ي���ز  ال���ت���ي  ال�����ش��اط��ع��ة 
اخلا�شة  العالقة  ه��ي  الإم����ارات 
القيادة  ب����ني  ج������داً  واحل���م���ي���م���ة 
الطيب  الغر�س  نتيجة  وال�شعب 
زايد  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  زرعه  الذي 
اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

ثراه.

رخ��اء وازده���ار واأم��ن واأم���ان لأبنائها 
منارة  وتظل  اأر�شها  على  واملقيمني 
للخري والعطاء �شندا وعونا لل�شقيق 
الإم����ارات  ل�شعب  وهنيئا  وال�����ش��دي��ق 
لل�شهداء  وهنيئا  التاريخية  بقيادتنا 
الذي  الوطني  اليوم  بهذا  اخلالدين 
هو  كما  �شمرينا  يف  مكانتهم  يعلي 
الأعلى  امل���الأ  ويف  اهلل  ع��ن��د  مقامهم 
املكانة  بهذه  ال�شهداء  لأه��ل  وهنيئا 
قيادة  الإم����ارات  اأه��ل  وعند  اهلل  عند 
لل�شهادة  مت��ج��ي��د  ه����ذا  ويف  و���ش��ع��ب��ا 
وت���ك���رمي ك��ب��ري مل���ن ب���ذل���وا اأرواح���ه���م 
حماية للوطن وفداء للواجب ونعاهد 
على  وال�شعب  الر�شيدة  وقيادتنا  اهلل 
اأن نكون اجلنود الأوفياء رهن اإ�شارة 
ن����داء ال���واج���ب واأخ������رياً ن��ق��دم حتية 
�شهدائنا  لأرواح  وت���ق���دي���ر  اإج������الل 
وقيادته  احلبيب  ولوطننا  الطاهرة، 
لن  باأننا  على  معاهدينهم  الر�شيدة 
واأننا �شنبقى  ال��ربرة،  نن�شى �شهدائنا 
ال��وط��ن نقدم  لهذا  م��ا حيينا ج��ن��وداً 
ال���ت�������ش���ح���ي���ات ت���ل���و ال���ت�������ش���ح���ي���ات يف 

�شبيله.

�شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه 
" والتي ي�شري على نهجها �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
" رع��اه اهلل" و�شاحب  حاكم دب��ي 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو ال�شيوخ 
الأع����ل����ى حكام  امل��ج��ل�����س  اأع�������ش���اء 

الإمارات.

الإم��ارات احلكيمة، التي كانت وما 
زالت تعمل على ن�شر قيم الت�شامح 
احلق،  ون�شرة  ال�شلمي  والتعاي�س 
العادلة  م��واق��ف��ه��ا  اأ���ش��ح��ت  ح��ت��ى 
املُ�����ش��ّرف��ة م��و���ش��ع ت��ق��دي��ر واح���رام 

من كافة دول و�شعوب العامل.
اأت�شّرف   : ق��ائ��ال  معاليه  واخ��ت��ت��م 
باأن اأرفع يف هذه املنا�شبة العظيمة 
اأ����ش���م���ى اآي������ات ال��ت��ق��دي��ر والإك����ب����ار 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  اإىل  والإج�����الل 
التي قّدمت وُتقّدم لنا الكثري لنحيا 
ال�شعادة  ت�شودها  اأج���واء  يف  ونعمل 
والأم���ن والأم���ان. كما اأوّج���ه حتية 
اإجالل اإىل اأمهات ال�شهداء الالتي 
حر�شن على �شرب اأروع الأمثال يف 
حّب الوطن وبذل الغايل والنفي�س 
م���ن الأب���ن���اء ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى عّزته 
وك���رام���ت���ه، ون��ع��اه��د اجل��م��ي��ع ب���اأن 
نكون دائماً بذرة اخلري التي ُتثمر 
ُم��ك��ت�����ش��ب��ات الوطن  ت��دع��م  اأج���ي���اًل 
جناحاته  ع��ل��ى  وحُت���اف���ظ  ال���غ���ايل 

خالد القا�ضمي : ال�ضهداء �ضتبقى 
ت�ضحياتهم منقو�ضة بتاريخ الدولة 

موزة بنت مبارك: ت�ضحيات 
�ضهداء الوطن خالدة

حممد بن ركا�س: يوم ال�ضهيد.. عيد وطني 
ن�ضتلهم من خالله قيم الواجب والفداء

حممد بن نهيان بن ركا�س: يوم 
ال�ضهيد ا�ضتذكار للت�ضحيات 

�ضعيد بن حممد: م�ضرية دولة المارات زاخرة بالبطولت والإجنازات

�ضامل بن ركا�س: �ضهداء الوطن ..  فخرنا واعتزازنا

م�ضلم بن حم :  ت�ضحيات �ضهدائنا �ضتبقى حمفورة يف �ضفحات التاريخ 

•• اأبوظبي -وام: 

يوم  ان  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  اأك���د 
الثالثني من نوفمرب من كل عام هو منا�شبة عزيزة على 
قلوبنا نتذكر من خاللها ت�شحيات ابنائنا البطال الذين 
م�شيئة  �شفحات  بها  ليكتبوا  وارواح��ه��م  انف�شهم  ق��دم��وا 
احلفاظ  ان  لتدرك  القادمة  الج��ي��ال  خطاهم  على  ت�شري 
حتتاج  وامن��ا  الهني  ب��الم��ر  لي�س  ومنجزاته  ال��وط��ن  على 
يف  وا���ش��اف  ت��ق��دم��ه.  و  رف��ع��ت��ه  �شبيل  يف  ك��ب��رية  ت�شحيات 
ت�شريح له مبنا�شبة يوم ال�شهيد: ان دولة الم��ارات ومنذ 
ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ي��د  على  تا�شي�شها 
نهيان و اخوانه املوؤ�ش�شني طيب اهلل ثراهم و ما حققته على 

يد قادتها املخل�شني امنا يوؤكد ان ار�شها الطاهرة ل ميكن 
ان تن�شب من البطال الذين يقدمون الغايل والرخي�س 
واو�شح  ال���ع���امل.  دول  ب���ني  وت��ق��دم��ه��ا  ت��ط��وره��ا  ���ش��ب��ي��ل  يف 
ال�شيخ الدكتور �شعيد بن حممد اآل نهيان ان م�شرية دولة 
الم����ارات زاخ���رة ب��ب��ط��ولت الج����داد و اجن��ازات��ه��م واليوم 
�شطره  ما  و  امل��ج��الت  جميع  يف  ابنائها  حققه  مبا  تفتخر 
ال�شهداء البرار من ت�شحيات نقف جميعا امامها اجالل 
ببطولتهم  لتفتخر  القادمة  الجيال  �شتاتي  و  تقديرا  و 
هذه  ان  م��وؤك��دا  اختتم  و  ال��وط��ن.  �شبيل  يف  ت�شحياتهم  و 
الت�شحيات التي قدمها ابنائنا ال�شهداء �شاهمت يف حتقيق 
يف  مكانتها  م��ن  وع���ززت  الم����ارات  ت�شهدها  ال��ت��ي  التنمية 

ن�شرة ال�شقيق و ال�شديق.  

العامري  ب��ن رك��ا���س  ���ش��امل حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ق���ال 
جمل�س  ورئي�س  �شابقاً  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
كل  من  ال�شهيد  يوم  اإن  لل�شرطان  الإم���ارات  جمعية  اإدارة 
عام هو حمطة اإجالل وعرفان بت�شحيات �شهداء الوطن 
دولة  مل�شرية  جت�شيد  وهو  واملدنية،  الع�شكرية  امليادين  يف 
والدفاع  والكرامة  والإن�شاين  الوطني  بعدها  الإم��ارات يف 
عن تراب الوطن الغايل.  واأ�شاف: يف هذا اليوم  ت�شتذكر 
دولة الإم��ارات �شهدائها البوا�شل الذين �شحوا باأرواحهم 
وخارجها،  ال���دول���ة  داخ���ل  ال��وط��ن��ي��ة  م��ه��ام��ه��م  اأداء  اأث���ن���اء 
والذين بذلوا الغايل والنفي�س يف رفعة الوطن والذود عنه 
باإقدام و�شجاعة، معترباً اأن ال�شهداء هم فخرنا واعتزازنا 

و�شيبقون و�شام �شرف على �شدورنا. وتابع: نعاهد القيادة 
الر�شيدة اأن تكون الوحدة الوطنية والتالحم والإخال�س 
والوفاء للوطن هي الطريق واملبادىء الأ�شيلة التي ن�شري 
بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قيادة �شاحب  راي��ة   عليها حتت 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و �شاحب ال�شمو  زايد 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
والتوجيهات  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد 

حكام الإمارات.

بن حم  �شامل  بن  ال�شيخ م�شلم  ق��ال 
ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  العامري 
لإمارة اأبوظبي مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
اإمنا  الأب���رار  �شهدائنا  ت�شحيات  اإن 
ملبادئ  ووف��اء كبري  هي جت�شيد حي 
املغفور  فينا  اأ�ش�شها  را�شخة  و  ثابتة 
ال�شيخ زاي���د بن  ال��ق��ائ��د  ال��وال��د  ل��ه 

�شلطان اآل نهيان، طيب ااهلل ثراه .
 واأ�شاف اإننا ن�شاأنا جميعاً يف مدر�شة 
�شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
مبادئ  فيها  تعلمنا  التي  نهيان  اآل 
امل�شاركة  اإىل  تهدف  التي  الوطنية، 
احلفاظ  اإىل  ي�������وؤدي  ع���م���ل  ك����ل  يف 
اخلليجي  البيت  واأم��ن  على �شالبة 
وال���ع���رب���ي وي����وؤك����د يف ال���وق���ت ذات���ه 
امل�شري  ب��وح��دة  ومت�شكنا  اإ���ش��رارن��ا 
اخلليجي والعربي .   واأك��د ابن حم 

الدولة  ار����س  ع��ل��ى  م��واط��ن  ك��ل  اأن 
ليبقى  الوطن  ن��داء  يلبي  ان  يتمنى 
ن�شرة  اأن  اإىل  م�شريا  اأب��ي��اً،  �شاخماً 
اخ��وان��ن��ا يف ك��ل م��ك��ان واج���ب علينا 
وكل  ال�شهداء  بهوؤلء  نفتخر  ونحن 

من لبى نداء الواجب لأن هذا فخر 
وعز قبل اأن يكون تكليفاً وهو و�شام 
بعده.     م��ن  واأب��ن��اوؤه  ال�شهيد  يحمله 
ال�شت�شاري  املجل�س  ع�شو  واأو���ش��ح 
يف  الأمثلة  اأروع  ال�شهداء  "ي�شطر 
اأعظم  بتقدميهم  وال��ع��ط��اء  ال��ب��ذل 
الواجب  ن���داء  تلبيتهم  يف  ت�شحية 
ل��وط��ن��ه��م ون�����ش��األ اال��ل��ه��ع��ز وج���ل اأن 
واأن  رحمته  بوا�شع  اأرواح��ه��م  يتغمد 
كما  وال�شلوان،  ال�شرب  ذويهم  يلهم 
ي�شطر ال�شعب الماراتي اأ�شمى �شور 
اللحمة والولء لهذا الوطن الغايل 
تزيدنا  ول  ال��ر���ش��ي��دة،  وح��ك��وم��ت��ن��ا 
املحن اإل حلمة واإ�شرارا على امل�شي 
قدما بنهجنا ال�شلمي التنموي الذي 

تنهجه دولتنا منذ التاأ�شي�س.
والولء  العهد  جن��دد  اإذ  اإن��ن��ا  وق���ال 

�شاحب  ب��ق��ي��ادة  ال��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ااهلل"  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�شد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه ااهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهم  امل�شلحة 
فاإننا  الإم����ارات  دول��ة  حكام  ال�شيوخ 
نوؤكد اأن ت�شحيات �شهدائنا البوا�شل 
تزيدنا فخراً  الإم����ارات  دول���ة  اأب��ن��اء 
لدولة  التاريخي  باملوقف  واع��ت��زازاً 
التي ع��ودت اجلميع دائماً  الإم���ارات 
على اأن جتود دائماً بالغايل والنفي�س 

دفاعاً عن احلق.

في�ضل بن �ضلطان القا�ضمي : يوم 
ال�ضهيد يوم عز ووفاء لأهل العطاء

زكي ن�ضيبة : يوم ال�ضهيد ذكرى وطنية جميدة 
ن�ضتذكر فيها ت�ضحيات وبطولت اأبناء الإمارات 

قائد �ضرطة ال�ضارقة : 
�ضهداء الإمارات ا�ضتحقوا 

الإجالل والإكبار
•• ال�صارقة-وام: 

اأك������د ����ش���ع���ادة ال����ل����واء ���ش��ي��ف ال�����زري 
ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي 
ال��ذي��ن �شحوا  ���ش��ه��داء الإم�����ارات  ان 
الغايل  وطنهم  �شبيل  يف  ب��اأرواح��ه��م 
. وقال  واإك��ب��ار  اإج���الل  ك��ل  ا�شتحقوا 
 : املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  يف  �شعادته 
اإن��ن��ا ن��ق��ف يف ه���ذا ال��ي��وم وق��ف��ة فخر 
دولة  ل�����ش��ه��داء  اً  وت��ق��دي��ر  واإج������الل 
ن�����ش��ت��ذك��ر فيها  الأب��������رار  الإم���������ارات 
العظيمة  وب�����ش��ال��ت��ه��م  ���ش��ج��اع��ت��ه��م 
ومكانتهم الرفيعة التي و�شلوا اإليها 
رخي�شة  اأرواح����ه����م  ي���ق���دم���ون  وه����م 
دف���اع���اً ع���ن ال���وط���ن ون�����ش��رة الأم����ة 
ان  اأ���ش��اف  و  والإ���ش��الم��ي��ة.  العربية 
هذه الت�شحيات التي قدمها �شهدائنا 
ن�شتغربها  ب���اأف���ع���ال  الأب���رارل���ي�������ش���ت 
دلت  واإن  الإم����ارات����ي  امل���واط���ن  ع��ل��ى 
فهي  �شيء  على  الكبرية  ت�شحياتهم 
ل تنم اإل عن املوروث ال�شامي والقيم 
املغفور  عن  اكت�شبناها  التي  الرفيعة 
اآل نهيان  زاي��د بن �شلطان  ال�شيخ  له 

طيب اهلل ثراه.
فر�شة  ه���و  ال���ي���وم   : ق���ائ���ال  ت���اب���ع  و 
حقيقية نعرب من خاللها ولو تعبرياً 
ب�شيطاً عن اعتزاز اأبناء دولة الإمارات 
�شهدائنا  ب�شنيع  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
البوا�شل، وعطائهم الذي ل حدود له 
يف خدمة الوطن وحمايته فا�شتحقوا 
ك���ل اإج�����الل واإك���ب���ار و ���ش��ه��دائ��ن��ا هم 
عنوان  وه��م  ال�شعبة  امل��ه��م��ات  رج���ال 
الوحدة والقوة والت�شامن ، اأرواحهم 
الغالية باقية جتول يف اأرجاء الوطن 
ووجدان اأبناء الإمارات ماحييوا حتى 
ت�شتلهم  اأ�شبحت  احلا�شرة  الأجيال 
عطائهم وبذلهم واأعمالهم اجلليلة.
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�ضقر غبا�س: �ضهداء الوطن قدوة وعالمة م�ضيئة وملهمه يف تاريخ دولة الإمارات 
 •• اأبوظبي-الفجر: 

اأن يوم ال�شهيد �شيظل  اأكد معايل �شقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني الحت��ادي، 
عالمة م�شيئة وملهمه يف تاريخ دول��ة الإم���ارات ي�شتذكر فيه �شعب الإم���ارات ما 
و�شتبقى  واأمتهم،  لوطنهم  وف��اء  وبطولت  ت�شحيات  من  ال�شهداء  اأبناوؤها  قدمه 
ت�شحياتهم م�شدر فخر واعتزاز، و�شيظل عملهم البطويل رمزا للت�شحية والفداء 
يف  والتقديِر  العرفاِن  بكل  حمفوظاً  ال�شامية  الإماراتية  والقيم  للمبادئ  وعنوانا 

وجدان ِال�شعب والقيادة.
وقال معاليه - يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد الذي يوافق 30 نوفمرب من كل -: 
"با�شمي وبا�شم جميع اأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي اأوجه حتية اإجالل واإكبار 
بها  وق��دوة ملهمه تقتدي  م�شرفاً،  �شيظلون دوم��اً منوذجاً  الذين  الوطن  ل�شهداء 

اأجيال احلا�شر وامل�شتقبل يف الفداء والدفاع عن مبادئ وقيم الدولة الرا�شخة"

العزيزة  الوطنية  املنا�شبات  من  ال�شهيد  ي��وم  اأن  اىل  غبا�س،  �شقر  معايل  واأ���ش��ار 
والعتزاز  الفخر  م�شاعر  اليوم  ه��ذا  يف  تتملكنا  حيث  مواطن،  كل  على  والغالية 
ب�شهداء الوطن البرار وما قدموه من اأروع اآيات الإخال�س للوطن والت�شحية يف 
�شبيله، واإعالء راية احلق، واملبادئ الوطنية الأ�شيلة التي غر�شها القائد املوؤ�ش�س 
"طيب اهلل ثراه"، فقد ج�ّشد �شهداُء  اآل نهيان  زايد بن �شلطان  ال�شيخ  املغفور له 
العطاء والت�شحية لتنقل  التي تعطيها قيادتنا احلكيمة يف  القدوة واملثل  الوطن 

الدولة من جناح اإىل جناح، يف ظل امل�شرية املباركة لحتاد المارات.
وقال معاليه ونحن على م�شارف اخلم�شني عاما من الإجنازات العظيمة تتوا�شل 
م�شرية النتماء والولء الوطني، وتتعاظم اإجنازات التطور والنمو بقيادة �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، واأخيه �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل«، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو 

ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واإخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س 
الأعلى حكام الإمارات.

 كما وّجه معاليه حتية اإجالل وتقدير لأمهات ال�شهداء واآبائهم واأبنائهم وزوجاتهم 
الوطن  الأمثال يف حب  التي كانت م�شرب  ذاتهم، ومواقفهم  نكران  وذويهم على 
اأمنه و�شالمته و�شون هيبته  �شبيل احلفاظ على  الغايل والنفي�س يف  من تقدمي 

وكرامته، فهم مناذج نا�شعة لقيم الت�شحية والفداء والنتماء.
كما وجه معاليه حتية فخر واعتزاز لأبطال القوات امل�شلحة البا�شلة حماة الوطن 
ملا �شطروه من �شفحات جميدة من البذل والت�شحية ورفعوا راية الدولة خفاقة 
دوماً  الوف��ي��اء  ورجالها  املخل�شة  بقيادتها  امل�شلحة  قواتنا  ان  ايل  م�شريا  عالية، 
والعطاء  الإخ��ال���س  من  �شورة  لأنبل  تقدميها  من  فيها  عهدناه  ما  على  �شتبقى 
احلق  طريق  على  و�شدد  فيهم،  اهلل  ب��ارك  ولل�شعب،  وللقيادة  للوطن  والت�شحية 

خطاهم.

وزير الرتبية : قلوبنا تنب�س 
فخرا ب�ضهداء الوطن

•• اأبوظبي- وام:

يف  اأننا  والتعليم  الربية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  اأك��د 
باأج�شادهم  غ��ادرون��ا  ال��ذي��ن  البوا�شل  ال��وط��ن  �شهداء  نحيي  ال�شهيد  ي��وم 

ولكن ذكراهم العطرة باقية وعرفانا 
تنب�س  ب��ال��ف��خ��ر  ق��ل��وب��ن��ا  ل�شنيعهم 

بهم.
وقال معاليه يف ت�شريح مبنا�شبة يوم 
ق�شوا  الإم����ارات  �شهداء   ": ال�شهيد 
ن��ح��ب��ه��م يف م��ي��ادي��ن ال���واج���ب وف���اء 
العز  ت��اج  ليبقى  ع��ن وطنهم  ودف��اع��ا 
التحية  كل  لذويهم  ب��الده��م..  يزين 
وامل��ح��ب��ة وال��ت��ق��دي��ر.. ب��دم��اء ه���وؤلء 
ال��ط��اه��رة ن�شجت  ال��زك��ي��ة  الأب���ط���ال 
عنوانها  اإن�شانية،  ملحمة  الإم����ارات 
والت�شحية..  وال����ع����رف����ان  ال����وف����اء 
ل�����ش��ه��داء الوطن  ال��رح��م��ة واخل���ل���ود 

والعز واملجد لذويهم ووطنهم".

حمد املدفع : يوم ال�ضهيد يخلد بطولت 
�ضطرها اأبناء الإمارات بدمائهم الزكية

•• اأبوظبي- وام:

الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزارة  يف  امل�شت�شار  املدفع  عبدالرحمن  حمد  معايل  اأك��د 
�شّطرها  بطولت  ُتخّلد  واعتزاز  فخر  منا�شبة  ميثل  ال�شهيد"  "يوم  اأن 
من  الزكية  بدمائهم  الإم��ارات  اأبناء 
لقيادته،  وولًء  ال��وط��ن،  رف��ع��ة  اأج���ل 
العّزة  راي��ت��ه يف ميادين  ع��ن  ودف��اًع��ا 

والكرامة.
واأ�شاف معاليه - يف كلمة له مبنا�شبة 
هذا  يف  " ُن�شيد   :  - " ال�شهيد  "يوم 
ال��ق��ي��ادة احلكيمة  قّدمته  ال��ي��وم مب��ا 
م���ن دع����م ل ح�����ش��ر ل����ه، وت���ك���رمي ل 
����ش���ه���داء الوطن  ل����ه، لأُ�����ش����ر  ح�����دود 
واإ�شادًة  ملقامهم  اإج����الًل  ال��ب��وا���ش��ل، 
موا�شلة  يف  اخل��ال��دة،  بت�شحياتهم 
املغفور  دع��ائ��م��ه  اأر���ش��ى  ال���ذي  النهج 
اآل نهيان  له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

." املوؤ�ّش�شون  القادُة  واإخوانه  ثراه"،  اهلل  "طّيب 
واأكد اأن ما بذله �شهداء الإمارات الأبرار يف �شبيل جمد الوطن، وميادين 
العمل الإن�شاين؛ مُيثل اأكرب دافع لنا جميًعا لّتباع خطاهم يف تكري�س قيم 
التاآزر  مناقب  وتوطيد  الت�شامن،  ُمُثل  وتعزيز  وال��وط��ن،  للقيادة  ال��ولء 

والتالحم بني اأفراد املجتمع كافة.
وقال : " ن�شاأل اهلل اأن يتوىّل برحمته �شهداء الوطن، واأن ُيلهم ذويهم جميل 

ال�شرب وال�شلوان، واأن يحفظ قيادتنا الر�شيدة و�شعب دولة الإمارات".

حممد بن هادي احل�ضيني: �ضهداء الإمارات قدموا 
اأرواحهم الغالية دفاعا عن �ضالمة الوطن واأمن �ضعبه

•• اأبوظبي-وام: 

اأبناء  اأن  املالية  لل�شوؤون  اأكد معايل حممد بن هادي احل�شيني وزير دولة 
وبنات الإمارات يقفون اليوم وقفة فخر واعتزاز وتقدير لت�شحيات �شهداء 
الوطن الأبرار ممن �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وقدموا اأرواحهم الغالية 
دفاعاً عن �شالمة الوطن واأمن �شعبه. وقال معاليه يف كلمة بهذه املنا�شبة: 
اإن قيم ال�شجاعة والت�شحية والوقوف اإىل جانب احلق هي جزء اأ�شيل من 
ال�شخ�شية الإماراتية، غر�شها يف نفو�شنا الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان، "طيب اهلل ثراه" وبرهنت على اأ�شالتها بطولت 
�شهدائنا الأبرار الذين �شطروا بدمائهم الزكية مالحم املجد والعزة لدولة 

الإمارات جياًل بعد جيل.
قلوبنا جميعاً، جندد عهد  على  الغالية  املنا�شبة  : يف هذه  قائال  اختتم  و 
اإماراتنا احلبيبة على طريق  التي تقود  الر�شيدة  وال��ولء لقيادتنا  الوفاء 
النجاح والزدهار؛ ونعاهد �شهدائنا الأبطال اأن تظل ذكراهم العطرة حّية 
يف قلوبنا و�شمائرنا؛ ونوؤكد وقوفنا دائماً اإىل جانب اأبنائنا وبناتنا يف القوات 
امل�شلحة لتكون دائماً واأبداً ح�شن الوطن املنيع يف مواجهة كل من ت�شول له 

مرمي ال�ضويدي: �ضهداء الوطن وهبوا اأرواحهم لتظل راية دولتنا خفاقة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �شعادة الدكتورة مرمي بطي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال�����ش��وي��دي 
وال�شلع  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة 
عنوان  ال�شهيد  ي��وم  منا�شبة  اأن 
اأرواح  فيها  ن�شتح�شر  ل��ل��ك��رام��ة 
�شطروا  ال��ذي��ن  ال���ربرة  �شهدائنا 
بطولت خلدها التاريخ، و�شحوا 
فقدموا  ون���ف���ي�������س؛  غ�������اٍل  ب���ك���ل 
ودمائهم  ال���ط���اه���رة  اأرواح�����ه�����م 
و�شوناً  ل��ل��واج��ب  ف�����داًء  ال��زك��ي��ة 
وترابه  ال���غ���ايل  ال���وط���ن  ل��ع��ري��ن 

املتحدة خفاقة عالية وهم يوؤدون 
الوطنية  وواج��ب��ات��ه��م  م��ه��ام��ه��م 
داخل الوطن وخارجه يف امليادين 
والإن�شانية  والع�شكرية  امل��دن��ي��ة 
ك����اف����ة. واأ�����ش����اف����ت ���ش��ع��ادت��ه��ا اأن 
للروؤية  ترجمة  ي��اأت��ي  ال��ي��وم  ه��ذا 
التي  الر�شيدة  للقيادة  احلكيمة 
الدولة  م��وؤ���ش�����س  خ��ط��ى  ت��ق��ت��ف��ي 
ال�شيخ  له  املغفور  نه�شتها  وباين 
طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
اعتزاز  ع��ل��ى  ول��ت��وؤك��د  ث����راه،  اهلل 
اأبناء  القيادة الر�شيدة بت�شحيات 
الوطن وتفاعلها مع اأ�شر ال�شهداء 

املقد�س.
املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  يف  وقالت 
ال�شهيد  ب���ي���وم  الح���ت���ف���اء  اإن   :
الوطن  ل�����ش��ه��داء  ت��ك��رمي��اً  مي��ث��ل 
والعطاء  ال���وف���اء  ل��ق��ي��م  واإع������الًء 
بقيم  واف�����ت�����خ�����اراً  وا�����ش����ت����ذك����اراً 
ال���ت���ف���اين والإخ�����ال������س وال������ولء 
املجتمع  يف  امل��ت��ج��ذرة  والن��ت��م��اء 
تخليداً  مبثابة  وه��و  الإم���ارات���ي، 
ووفاء وعرفانا بت�شحيات وعطاء 
واأبنائه  ال���وط���ن  ���ش��ه��داء  وب�����ذل 
اأرواحهم  وه��ب��وا  ال��ذي��ن  ال����ربرة 
لتظل راية دولة الإمارات العربية 

وذوي���ه���م واأن دول����ة الإم�������ارات ل 
املخل�شني  اأب���ن���اءه���ا  اأب�����داً  ت��ن�����ش��ى 
ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون اأرواح���ه���م فداًء 
بت�شحياتهم  وي������زرع������ون  ل���ه���ا 
قلوب  يف  النبيلة  القيم  ال��ك��ب��رية 
وعقولهم.  وال�������ش���ب���اب  ال���ن�������سء 
الحتفاء  اإن  ���ش��ع��ادت��ه��ا  وق���ال���ت 
عن  للتعبري  فر�شة  ال��ي��وم  ب��ه��ذا 
الوطن  ب��ني  احلقيقي  ال��راب��ط 
دماء  و�شتبقى  وال�شعب،  والقيادة 
جبني  على  �شرف  و�شام  ال�شهداء 
اأن��ه مهما  دائ��م��اً  ال��وط��ن، تذكّرنا 
الوطن  �شبيل  يف  وب��ذل��ن��ا  ق��دم��ن��ا 

متوا�شعاً،  ي��ب��ق��ى  ع��ط��اءن��ا  ف����اإن 
�شهداءنا  نعاهد  ال��ي��وم،  ه��ذا  ويف 
اأن  وع�شكريني،  مدنيني  ال���ربرة، 
�شرف  اأو���ش��م��ة  ت�شحياتهم  تظل 
وع��ز ورف��ع��ة، واأرواح���ه���م م�شاعل 
ت���������ش����يء ال����ط����ري����ق ل����الأج����ي����ال، 
واأن  وال��ك��رام��ة،  للمجد  ون��ربا���ش��اً 
يف  ف��خ��ر  اأن�����ش��ودة  �شريتهم  تبقى 
ح���ب ال���وط���ن وال������زود ع���ن���ه، واأن 
اأم��ان��ة يف  واأ�شرهم  اأب��ن��اوؤه��م  يظل 
اأع��ن��اق��ن��ا. ع��ا���ش��ت دول���ة الإم����ارات 
ع��زي��زة خ��ال��دة وال��رح��م��ة واملجد 

واخللود ل�شهدائنا الأبرار.

�ضعيد الظاهري: �ضهداء الإمارات قدموا دمائهم الزكية يف مالحم البطولة
•• اأبوظبي -وام:

مدير  الظاهري  حمد  �شعيد  اأك��د 
لل�شادرات  اأب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  ع����ام 
بالإنابة ان �شهداء الإمارات قدموا 
دمائهم الزكية يف مالحم البطولة 

�شونا للوطن وعزته .
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ت�����ش��ري��ح  يف  وق����ال 
اليوم  نقف  ال�شهيد  ي��وم  اإن��ن��ا يف   :
ب�شالة  اأم�������ام  واإك������رام������ا  اإج�������الل 
وت�شحيات �شهداء الإمارات الأبرار 
ال��ذي��ن ج���ادوا ب��اأرواح��ه��م وقدموا 
دمائهم الزكية يف مالحم البطولة 
احلق،  ن�شرة  �شبيل  يف  وال��ت��ف��اين 

الوطن  وال��دف��اع عن كرامة وع��زة 
و����ش���ون راي���ت���ه خ��ف��اق��ة ���ش��اخم��ة ، 
مالحم  اأروع  ال�����ش��ه��داء  ���ش��ط��ر  و 
�شاحات  يف  وال����ف����داء  ال���ب���ط���ولت 
ال�شرف من اأجل تلبية نداء الوطن 
الذي عاهدوا اهلل على الدفاع عنه 
العربية  الإم��ارات  لكي تبقى دولة 
بنور  ال��ع��امل  ت��ن��ري  �شعلة  امل��ت��ح��دة 

الت�شامح وال�شالم.
واأ�شاف : اإننا ن�شمو فخراً واعتزازاً 
مبا قدمه �شهداوؤنا الأبرار و�شتظل 
ت�شحياتهم ق�ش�س فخر خالدة يف 
بها  يهتدي  ومنارة  الوطن،  ذاك��رة 
بتحية  ونتوّجه  امل�شتقبل.  اأج��ي��ال 

لأمهات  والتقدير  الفخر  ملوؤها 
ال�������ش���ه���داء ال���ل���وات���ي غ��ر���ش��ن قيم 
ال���وف���اء وال��ت�����ش��ح��ي��ة وال��ع��ط��اء يف 
نفو�س اأبنائهن، ليقدموا اأرواحهم 
راية  لتظل  الوطن  رفعة  �شبيل  يف 
�شماء  يف  عالية  خفاقة  الإم�����ارات 
ال���ع���زة وال���ك���رام���ة. وال���ي���وم جنّدد 
ال���ع���ه���د ب���ال���وق���وف ����ش���ف���اً واح������داً 
الر�شيدة يف خمتلف  خلف قيادتنا 
عجلة  دف���ع  يف  لن�شاهم  ال��ظ��روف 
التقدم وموا�شلة م�شرية الزدهار 
ل���دول���ت���ن���ا ال���غ���ال���ي���ة. ت���غ���ّم���د اهلل 
واأ�شكنهم  رحمته  بوا�شع  �شهداءنا 

ف�شيح جناته.

اأحمد جمعة الزعابي : يوم ال�ضهيد منا�ضبة تبعث م�ضاعر 
الفخر والعزة والولء للوطن

اأحمد احلمريي : �ضهداء الوطن �ضطروا اأروع �ضفحات املجد لرفعة وطنهم

مرمي املهريي: �ضهداء الإمارات قدوة لأبناء الوطن 

يون�س اخلوري: �ضهداء الإمارات الأبرار عالمة م�ضيئة يف تاريخ الوطن

•• اأبوظبي-وام:

الزعابي  جمعة  اأحمد  معايل  اأك��د 
يوم  اأن  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  م�شت�شار 
نفو�س  يف  تبعث  منا�شبٌة  ال�شهيد 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  اأب����ن����اء 
والعّزة  ال��ف��خ��ر  م�����ش��اع��ر  امل��ت��ح��دة 
ُيخّلد بطولت  اإذ  والولء للوطن، 
الإم������ارات������ي������ني ال�����ذي�����ن ����ش���ّح���وا 
ال�شرف  م���ي���ادي���ن  يف  ب����اأرواح����ه����م 
اأن تظّل راية  اأج��ل  وال��ك��رام��ة م��ن 
ال��ب��ل��د خ��ّف��اق��ًة، م�����ش��ّط��ري��ن بذلك 

امل��وىل عّز  يف املناطق كافة، داع��ني 
ب��الدن��ا نعمة  ُي���دمي على  اأن  وج���ّل 

الأمن وال�شتقرار والزدهار".
" ُنعاهد قيادتنا احلكيمة   : وق��ال 
واأن  ل��وط��ن��ن��ا،  اأوف����ي����اء  ن���ظ���ّل  اأن 
�شبيل  يف  والنفي�س  ال��غ��ايل  ن��ب��ذل 
بحكمتها،  م�����ش��ر���ش��دي��ن  رف��ع��ت��ه، 
�شهدائنا  ت�شحيات  وم�شتلهمني 
الأب����رار ال��ذي��ن اأوف����وا م��ا عاهدوا 
ل��ت��ظ��ّل دولة  ع��ل��ي��ه اهلل وال���ق���ي���ادة، 
الإمارات موطن اأمن ودولة �شالم 

ومنوذج ا�شتقرار ونه�شة".

ت�����ش��ح��ي��اٍت دّون������ت اأ���ش��م��ى درو�����س 
الإخ������ال�������س ل����ل����وط����ن، وال��������ولء 

لقيادته الر�شيدة.
ك��ل��م��ة له  واأ�����ش����اف م��ع��ال��ي��ه - يف 
 :  - ال�شهيد"  "يوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
لتوجيه  منا�شبًة  ال��ي��وم،  ه��ذا  ُي��ع��ّد 
حت���ي���ة اإج�������الل واإك�����ب�����ار لأب���ط���ال 
اأجهزتنا  واأف����راد  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
امليادين  يف  وال��ع��ام��ل��ني  الأم��ن��ي��ة، 
الإمارات  �شعب  واأب��ن��اء  الإن�شانية، 
ال�����ش��اه��ري��ن ع��ل��ى ح��م��اي��ة الوطن 
نه�شته  وتر�شيخ  ا�شتقراره  ودع��م 

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل اأحمد حممد احلمريي 
الأمني العام لوزارة �شوؤون الرئا�شة 
، يف يوم ال�شهيد، ت�شتح�شر دولتنا 
بطولت  والعتزاز،  الفخر  بكامل 
من جادوا باأرواحهم يف �شاحات العّز 
ُملّبني ب�شجاعة  ال�شرف،  وميادين 
والإن�شاين،  الوطني  الواجب  نداء 
ُم����وف����ني مب����ا ع����اه����دوا ع��ل��ي��ه اهلل 
ُم�شّطرين  وال����وط����ن،  وال���ق���ي���ادة 
اأروع �شفحات املجد �شبياًل لرفعة 
العادلة،  ق�شاياه  وُن�شرة  وطنهم، 
ودف����اًع����ا ع���ن ����ش���ي���ادت���ه. واأ����ش���اف 
مبنا�شبة  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف   - م��ع��ال��ي��ه 
املنا�شبة  هذه  يف  ال�شهيد" -  "يوم 
املجيدة، نرفع اأ�شمى اآيات التقدير 

تكري�س  غايتها  ر���ش��م��ي��ًة،  وط��ن��ي��ًة 
وتخليد  وال��ف��داء،  الت�شحية  قيم 
والنفي�س  الغايل  بذلوا  ذكرى من 
لكرامة  ل��ل��دول��ة وح��ف��ًظ��ا  ح��م��اي��ًة 
ال�شهداء  ذوي  وت��ق��دي��ر  ���ش��ع��ب��ه��ا، 
الذين حظوا بالرعاية الكاملة من 
�شعب وقيادة دولة الإمارات. ولفت 
اإىل اأن احتفال دولة الإمارات هذه 
مع  يتزامن  ال�شهيد،  بيوم  ال�شنة 
احتفالها مبرور خم�شني �شنًة على 
جُت�ّشد  احتفالت  وه��ي  تاأ�شي�شها، 
عليها  قامت  التي  ال�شامية  القيم 
الت�شامن  وع�����ّززت  ال���دول���ة،  ه���ذه 
ب���ني اأف������راد امل��ج��ت��م��ع واأع���ل���ت من 
الدفاع عنه، وال��ولء لقيادته  �شاأن 
وح��م��اي��ة ���ش��ي��ادت��ه، واأّك�����دت تفاين 
اأبناء  اإح��اط��ة  يف  الر�شيدة  قيادته 

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والمتنان 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وجن���دد  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
العتزاز بتوجيهات �شموه الكرمية 
منا�شبًة  ال���ي���وم  ه���ذا  لتخ�شي�س 

الذين �شحوا باأرواحهم الطاهرة 
فاليوم  ال��وط��ن،  رف��ع��ة  �شبيل  يف 

واأُ�َشر �شهدائه بوافر املحبة وعظيم 
الهتمام.

اليوم،  ه���ذا  " يف   : م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ُنوّجه ر�شالة حتية جلنود و�شباط 
واأجهزتنا  امل�شلحة،  قواتنا  وق���ادة 
اأبناء وطننا  الأمنية كافة، وجميع 
ال���ع���ام���ل���ني ب����ج����ّد وح�������زم يف ك���ّل 
�شاحات ال�شرف والعمل الإن�شاين، 
الأبرار،  �شهدائنا  بقيم  متم�شكني 
م�شريتهم  ملوا�شلة  بفخر  �شاعني 
يف ح���م���اي���ة ن��ه�����ش��ة ورخ�������اء دول����ة 
اأمنها  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  الإم�������ارات 
مكت�شباتها..  و�شيانة  وا�شتقرارها 
البوا�شل،  وطننا  �شهداء  اهلل  رح��م 
واأدام  اجل���������زاء،  خ����ري  وج�����زاه�����م 
الأمن  نعمة  الإم�����ارات  دول���ة  على 

وال�شتقرار والزدهار".

•• اأبوظبي-وام:

اأك���دت م��ع��ايل م��رمي بنت حممد 
املناخي  التغري  وزي���رة  امل��ه��ريي، 
يعزز  ال�شهيد  ي���وم  اأن  وال��ب��ي��ئ��ة، 
ال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي ب��ني ك��ل اأبناء 
ويعك�س  و�شعباً،  ق��ي��ادة  الإم����ارات 
الإج����������الل وال�����ع�����رف�����ان ل���رج���ال 
القوات امل�شلحة الذين �شدقوا ما 

عاهدوا اهلل عليه.
بهذه  ت�شريح  يف  معاليها  وقالت 
ال�شهيد  ي���وم  "ياأتي   : امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ل��ي��خ��ل��د ذك�����رى اأب���ن���اء الإم������ارات 

تخليداً لذكراهم العطرة، ووفاًء 
للحفاظ  لت�شحياتهم  وت��ق��دي��راً 

على عزة الوطن. 
لأبناء  ق����دوة  الإم�������ارات  ���ش��ه��داء 
يفتخر  واجل�����م�����ي�����ع  ال�������وط�������ن 
امليادين  يف  العظيمة  باإجنازاتهم 

كافة".
اليوم  ن��ق��ف  معاليها:  واأ���ش��اف��ت 
تخليداً وعرفاناً ملالحم البطولة 
�شهداء  �شطرها  التي  وال�شجاعة 
الواجب،  م��ي��ادي��ن  يف  الإم�������ارات 
�شمود  م��ن  اأظ��ه��روه  مل��ا  وامتنانا 
الوطن  واإ�شرار يف حماية حدود 

وا�شتقراره  اأم���ن���ه  ع���ن  وال���دف���اع 
وامل�شتقرة  الآمنة  احلياة  وتوفري 
ل���ك���ل م�����ن ي���ع���ي�������س ع���ل���ى اأر�������س 

الإمارات.
وتوجهت معاليها بالتحية لأمهات 
واأ�شر وذوي �شهداء الوطن الذين 
ال�������ش���ور ملالحم  اأب���ه���ى  ����ش���ط���روا 
بحروف  اأ�شماءهم  وكتبوا  احل��ق 
البطولة،  �شجالت  يف  ذه��ب  م��ن 
زايد مل  اأبناء  اأن  موؤكدين بذلك 
ولن يتاأخروا يوماً عن تلبية نداء 
ال��واج��ب م��ن اأج��ل احل��ف��اظ على 

تراب الوطن.

•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شعادة يون�س حاجي اخلوري، 
�شهداء  ان  امل���ال���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
الأب���رار عالمة م�شيئة  الإم���ارات 

يف تاريخ الوطن.
 : املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  يف  وف��ال 
اإننا يف ذكرى يوم ال�شهيد، ن�شتذكر 
البا�شلة،  امل�شلحة  قواتنا  بطولت 
يف  اأب��ط��ال��ه��ا  ت�شحيات  ون�شتلهم 
ورف��ع��ة علمه  ال��وط��ن  اأم���ن  �شبيل 

واأمان اأهله.
الذكرى  ه����ذه  اإح����ي����اء  اأن  واأك������د 
ما هو  الغالية على قلوبنا جميعاً 
اإل دليل جديد على عمق التالحم 
ال��ق��ي��ادة وال�شعب يف  ب��ني  ال��را���ش��خ 
التالحم  ه��ذا  احلبيبة؛  اإم��ارات��ن��ا 
قيادتنا  تكرمي  يف  ن�شاهده  ال��ذي 
الر�شيدة لل�شهداء الأبرار ورعايتها 
لأ�شرهم، كما نراه يف اجتماع اأبناء 
وبنات الإم��ارات على تاأكيد الولء 
ل��ق��ي��ادت��ه��م وح��ر���ش��ه��م ع��ل��ى متثل 

التي  قيم احل��ق واخل��ري وال�شرف 
غر�شها الآباء املوؤ�ش�شون يف �شمائر 

جميع الإماراتيني والإماراتيات.
اأ�شماء  ���ش��ت��ظ��ل   : ق��ائ��ال  واأ����ش���اف 
���ش��ه��داء الإم�����ارات الأب����رار عالمة 
ال�شعب  ه����ذا  ت���اري���خ  يف  م�����ش��ي��ئ��ة 
ال���ع���ظ���ي���م، وذك������راه������م ال���ع���ط���رة 
اأ����ش���م���ى معاين  ي��ج�����ش��د  من����وذج����اً 
ال��ت�����ش��ح��ي��ة وال�����ش��ج��اع��ة واإغ���اث���ة 
امل��ت��ج��ذرة يف ع��م��ق ن�شيج  امل��ظ��ل��وم 
لّبى  ل��ق��د  الإم������ارات������ي.  امل��ج��ت��م��ع 

الواجب،  ن���داء  الأب����رار  ���ش��ه��داوؤن��ا 
وج����������ادوا ب���دم���ائ���ه���م ال����زك����ي����ة يف 
والكرامة مدافعني  العزة  ميادين 
ومنت�شرين  ال��وط��ن  حيا�س  ع��ن 
بهم  نفخر  اأن  لنا  فحق  ل�شيادته؛ 
اأن  علينا  وح��ق��ه��م  وبت�شحياتهم 
ن��ح��ف��ظ ذك���راه���م خ���ال���دًة اأب�����داً يف 
�شجالت البطولة وال�شرف لتكون 
القادمة  الأج����ي����ال  ُت��ل��ه��م  م���ن���ارة 
معاين الإخال�س للوطن وقيادته 

و�شعبه.

ميثاء ال�ضام�ضي : يوم ال�ضهيد 
يعزز قيم الت�ضحية والعطاء

•• اأبوظبي-وام:

قالت معايل الدكتورة ميثاء بنت �شامل ال�شام�شي وزيرة دولة يوم ال�شهيد 
هو نربا�س ملكانة ال�شهادة وال�شهداء الذين �شانوا وطنهم ورفعوا ا�شمه 
الوطن  اأج���ل  م��ن  ق��دم��وه  مب��ا  ونعتز  بطولتهم  ن�شتذكر  فكلنا  ع��ال��ي��اً 
اأن تبقى الإم���ارات �شاخمة بعزة وك��رام��ة. واإن��ه يزيدنا عزماً  اأج��ل  وم��ن 
�شاأنه  الغايل لإع��الء  الوطن  العطاء لهذا  املزيد من  على بذل  وا�شراراً 
ورفعته واملحافظة على مكت�شباته، وهو تعبري عن اللتفاف حول قيادتنا 

الر�شيدة.
و اأ�شافت معاليها يف ت�شريح بهذه املنا�شبة : يف هذا اليوم يجمعنا هدف 
الإمارات  اأبناء  تتعزز يف نفو�س  الوطن واحلفاظ عليه، كما  واحد..حب 
البطال  ل��ه��وؤلء  وامل��ج��د  الفخر  م�شاعر  اإن��ه��ا  وال��ع��ط��اء،  الت�شحية  قيم 
واأن  افمارات  جمتمع  اأبناء  بني  والتالحم  الرابط  من  املزيد  لت�شيف 

الوطن ل ُيعادله �شيء، وان الأرواح اأمامه رخي�شة.
بالدنا،  �شماء  يف  خّفاقة  ترفرف  التي  العز  اأع��الم  ال�شهداء  ان  تابعت  و 
واإن التاريخ ي�شجل باأحرف من نور اأ�شماء �شهداءنا الأبرار الذين كانوا 
عند  اأحياء  اإنهم  وال��ع��دوان..  ال�شر  لقوى  بدمائهم  الت�شدي  يف  ابطاًل 
واأ�شماوؤهم  الزمن  ال�شنوات ومي�شي  ربهم يف جنات يرزقون و�شتتعاقب 
حم��ف��ورة م��ن ن��ور يف ق��ل��وب اأب��ن��اء الإم�����ارات ج��ي��اًل بعد ج��ي��ل، و�شيبقى 
الوطن مرتبطاً بهم ما دامت احلياة، فكل الفخر بهم وبذويهم واأبنائهم 
الذين ر�شخوا قيم الت�شحية والولء وهم القدوة واملثل يف عمق الولء 

لالإمارات احلبيبة.
بقيادة  احلكيمة  قيادتنا  اهلل  وف��ق   : قائلة  كلمتها  معاليها  اختتمت  و 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  الإم���ارات، وحتية جلي�س  واخوته حكام 
ال�شامخ القوي، وهنيئاً ل�شعب الإمارات ولل�شهداء اخلالدين بهذا اليوم 

الذي يعلي مكانتهم يف �شمرينا كما هو مقامهم عند اهلل عز وجل.

مدير عام اأبوظبي الرقمية: �ضهداوؤنا الأبطال 
قدموا اأرواحهم لرفعة وعزة وطننا الغايل

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  قال �شعادة الدكتور حممد عبداحلميد الع�شكر، مدير عام هيئة 
اإجالل  ت��اري��خ دولتنا نقدم حتية  م��ن  ال��ي��وم اخل��ال��د  ه��ذا  اإن��ه يف  الرقمية 
وقيادته  للوطن  ف��داًء  اأرواح��ه��م  الذين قدموا  الأب��ط��ال  ل�شهدائنا  واإك��ب��ار 
نا�شعة  من��اذج  فكانوا  للمظلوم،  ون�شرة  واحل���ق،  للكرامة  و�شوناً  واأه��ل��ه 
لقيم الت�شحية والفداء والنتماء، ومثاًل ُيحتذى به يف امليادين الع�شكرية 
العزة وال�شرف  ال�شائرين يف ميادين  والإن�شانية، وم�شاعل من نور تهدي 

والإباء.
�شرية  اليوم  ه��ذا  ن�شتذكر يف   : املنا�شبة  بهذه  ت�شريح  �شعادته يف  واأ���ش��اف 
�شهدائنا العطرة نظري ما قدموه من ت�شحيات خالدة وعظيمة للوطن، 
نبقى  ب��اأن  وج��ل  عز  اهلل  معاهدين  وال��ع��زة،  املجد  نحو  خطاهم  ون�شتذكر 
جنوداً خمل�شني يف خدمة وطننا الغايل، اأوفياء للقيم النبيلة التي غر�شها 
فينا الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب اهلل 
ثراه" وقيادتنا الر�شيدة التي ت�شري على نهجه يف احلفاظ على اأمن الوطن 
بالدعاء،  الأب���رار  ل�شهدائنا  نتوجه  كما  مكت�شباته،  وتعظيم  وا�شتقراره، 

ونتقدم لأ�شرهم باأ�شمى اآيات العرفان والإجالل والتقدير.

زايد العليا لأ�ضحاب الهمم : يوم ال�ضهيد 
عالمة م�ضيئة يف تاريخ الإمارات

•• اأبوظبي - وام:

قال �شعادة عبداهلل عبد العايل احلميدان الأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد العليا 
دولة  تاريخ  يف  م�شيئة  عالمة  "�شيظل  ال�شهيد  "يوم  اإن  الهمم  لأ�شحاب 
وحب  والن��ت��م��اء  الت�شحية  قيم  على  وال�شباب  الن�سء  لتن�شئة  الإم����ارات 
 - واأ���ش��اف  القادمة.  الأج��ي��ال  يف  اجلميلة  والقيم  املعاين  وتعزيز  الوطن، 
اأن اختيار الثالثني من نوفمرب  "يوم ال�شهيد" -  يف ت�شريح له مبنا�شبة 
من كل عام ليكون يوماً لتكرمي ال�شهيد، هو لتذكري هذا اجليل والأجيال 
اليوم  الغايل، ويف ذلك  الوطن  الآب��اء والأج��داد لأجل  القادمة بت�شحيات 
والعطاء  والنتماء  ال��ولء  قيم  ال��ويف  الإم���ارات  �شعب  ي�شتح�شر  العظيم، 

وامل�شوؤولية والتفاين التي �شطرها �شهداءها الوطن باأحرف من نور.
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اأخبـار الإمـارات

برئا�سة حممد بن را�سد ..وخالل جل�سته يف اإك�سبو 2020 دبي

 جمل�س الوزراء يعتمد �ضوابط اإعفاء املواطنن امل�ضتفيدين من قرو�س امل�ضاعدات ال�ضكنية
ال�ضكنية امل�ضاعدات  قرو�س  من  الظروف  ب�ضبب  الأدنى  احلد  عن  دخلهم  يقل  وممن  الهمم  واأ�ضحاب  املواطنن  املتوفن  اأ�ضر  العفاءات  • ت�ضمل 

وت��ه��دف ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي تعد 
العربي  العامل  الأوىل من نوعها يف 
اإىل تعزيز مكانة الدولة على خارطة 
وموؤ�شرات  ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف  الإب����داع 
املجال،  ه��ذا  يف  العاملية  التناف�شية 
واإب������راز دور الإم�������ارات امل���ح���وري يف 
الب�شرية  ال��ك��ف��اءات  واإل���ه���ام  مت��ك��ني 
املبدعة، واأن تكون الإمارات الوجهة 
اجلاذبة للمبدعني يف املجال الثقايف 

من خمتلف اأنحاء العامل.
مبادرة،   40 ال�شراتيجية  ت�شم 
تتوزع على ثالثة حماور رئي�شة، هي 
حمور املوهوبني واملبدعني، وحمور 
وممكنات  الأع��م��ال،  وبيئة  املهنيني 
16 مبادرة  بيئة الأعمال .. وبواقع 
يف حمور املوهوبني واملبدعني، و10 
امل��ه��ن��ي��ني وبيئة  م���ب���ادرات يف حم���ور 
حمور  يف  م���ب���ادرة  و14  الأع����م����ال، 

ونظام  اإط���ار  و�شع  ت�شتهدف  وال��ت��ي 
وا�شتمرارية  ب��ك��ف��اءة  ي��ع��م��ل  وط��ن��ي 
لتعزيز  ال�������ظ�������روف  خم����ت����ل����ف  يف 
لالأفراد  الدوائية  اخلدمات  تقدمي 
وحت�شني اخلدمات ال�شحية جلميع 
ي�شمن  بحيث  ال��دول��ة،  يف  ال�شكان 
النظام توافر الأدوية الأ�شا�شية ذات 
اجلودة العالية وال�شتهالك ال�شامل 
داخل الدولة، وتعزيز القدرة املحلية 
على اإنتاج و�شناعة وت�شدير الأدوية 

عالية اجلودة وبتكلفة فعالة.
تعزيز  اإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
اإنتاج  ن��ظ��ام م��راق��ب��ة اجل�����ودة ع��ل��ى 
امل���ن���ت���ج���ات ال�����دوائ�����ي�����ة وت���وزي���ع���ه���ا 
ومكافحة  لها،  املتوازن  وال�شتخدام 
ت�شجيع  جانب  اإىل  ال��دوائ��ي،  الغ�س 
البحث والتطوير يف قطاع املنتجات 
ال����دوائ����ي����ة ب���ط���ري���ق���ة ت���ت���واف���ق مع 

برد  املتعلقة  الأحكام  القانون  ينظم 
للمحكوم  ي��ج��ي��ز  وال�����ذي  الع���ت���ب���ار 
خملة  جنحة  يف  اأو  جناية  يف  عليه 
امل��ط��ال��ب��ة برد  اأو الأم���ان���ة  ب��ال�����ش��رف 
اعتباره، مبيناً فيها اأنواع رد العتبار 
و���ش��روط��ه واإج���راءات���ه وغ��ريه��ا من 

الأحكام املتعلقة برد العتبار.
واع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ع��دي��الت على 
لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  نظام 
اخلليج  ل������دول  ال����ت����ع����اون  جم��ل�����س 
والتي  التنفيذية،  ولئحته  العربية 
ت�����ش��ت��ه��دف رف����ع ك���ف���اءة الإج�������راءات 
التجارة  �شريان  وت�شهيل  وتي�شريها 
ال�����دول�����ي�����ة ع�����رب م����ن����اف����ذ ال�����دول�����ة 
ا�شراتيجية  وت��ع��زي��ز  اجل��م��رك��ي��ة، 
الإم��������ارات يف ح��م��اي��ة حقوق  دول�����ة 
التطورات  ومواكبة  الفكرية  امللكية 
جم�����ال  يف  احل�����دي�����ث�����ة  ال����ت����ق����ن����ي����ة 

القانونية  الأع��ب��اء  تخفيف  اإط��ار  يف 
واملالية املرتبة عليهم، حيث ي�شمل 
اأو  امل��ت��ويف،  امل��ق��ر���س  الإع���ف���اء ذوي 
املادية  حالته  تغريت  مم��ن  امل��واط��ن 
املقبول  احل��د  ع��ن  دخ��ل��ه  وانخف�س 
للقرو�س لأ�شباب خارجه عن اإرادته، 
كما مت يف نف�س الإطار اعتماد �شرف 
الدخل  ل��الأ���ش��ر حم�����دودة  م�����ش��اك��ن 
من  امل�شتفيدين  لكافة  ي�شمن  مب��ا 
الإعفاءات وامل�شاكن املمنوحة تعزيز 
ل��ه��م وحتقيق  ال���ش��ت��ق��رار الأ����ش���ري 
امل�����ش��ت��وى ال��ك��رمي ل��ه��م، ومب���ا يدعم 
الإ�شهام بتلبية الحتياجات ال�شكنية 

للمواطنني كافة.

 �سيا�سة وطنية للدواء 
واع���ت���م���د جم��ل�����س ال���������وزراء خالل 
للدواء،  الوطنية  ال�شيا�شة  جل�شته 

متكني بيئة الأعمال.

الت�سريعات  من  حزمة  اعتماد 
والقوانني 

اعتمد  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ال�������ش���وؤون  ويف 
املجل�س خالل جل�شته اإ�شدار قانون 
احتادي يف �شاأن الأحداث اجلانحني 
وامل��ع��ر���ش��ني ل��ل��ج��ن��وح، ال���ه���ادف اإىل 
لالأحداث  التاأهيل  منظومة  تعزيز 
على  القائمة  العلمية  لالأ�ش�س  وفقاً 
اأف�����ش��ل امل���م���ار����ش���ات ال��ع��امل��ي��ة، ومبا 
املجتمع  يف  دجم���ه���م  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
وجعلهم عنا�شر فاعلني واإيجابيني.
قانون  اإ���ش��دار  املجل�س  اعتمد  كما 
احتادي يف �شاأن رد العتبار، الهادف 
اإىل تعزيز تناف�شية الدولة يف موؤ�شر 
اندماج  وت�����ش��ري��ع  ال���ق���ان���ون  ���ش��ي��ادة 
حيث  امل��ج��ت��م��ع،  يف  عليهم  امل��ح��ك��وم 

اح��ت��ي��اج��ات ال���دول���ة، واإن�����ش��اء اإط���ار 
ي�شجع  الأدوي���������ة  ل�����ش��ن��اع��ة  ح���اف���ز 
�شناعة  يف  اجل��دي��د  ال�شتثمار  على 
اإدخال تقنيات  الأدوي��ة وي�شجع على 

جديدة وعقاقري جديدة.

ال��وط��ن��ي��ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة   
لل�سناعات الثقافية واالإبداعية  

واع�������ت�������م�������د جم�����ل�����������س ال�����������������وزراء 
لل�شناعات  الوطنية  ال�شراتيجية 
تهدف  والتي  والإب��داع��ي��ة،  الثقافية 
وتعزيز  ب���ال���ق���ط���اع  ال���ن���ه���و����س  اإىل 
وحتفيزه  اإمكانياته،  وزي��ادة  حجمه 
اأه����م ع�����ش��ر �شناعات  ل��ي��ك��ون ���ش��م��ن 
اق��ت�����ش��ادي��ة ب��ال��دول��ة، وال��ع��م��ل على 
ال�شناعات  م�����ش��اه��م��ة  ن�����ش��ب��ة  زي�����ادة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب���داع���ي���ة ل��ت�����ش��ل اإىل 

املحلي. الناجت  اإجمايل  من   5%

•• دبي-وام:

تراأ�س �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
جمل�س  اج��ت��م��اع  اهلل"  "رعاه  دب���ي 
اإك�شبو  يف  ع���ق���د  وال�������ذي  ال���������وزراء 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  دبي   2020
م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د ب����ن را�����ش����د اآل 
مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير املالية، والفريق 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�شة، حيث  �شوؤون  ال��وزراء وزير 
اعتماد  الج��ت��م��اع  اأج��ن��دة  �شمن  مت 
والت�شريعات  امل�����ب�����ادرات  م���ن  ع����دد 
موا�شلة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال�شيا�شات 

تطوير العمل احلكومي.
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
تراأ�شت   : م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د  ب����ن 
ال�����وزراء يف  ال��ي��وم اج��ت��م��اع��اً ملجل�س 
�شيا�شة  خالله  اعتمدنا  دبي  اإك�شبو 
توفره  �شمان  بهدف  للدواء  وطنية 
املحتاجني،  ل��ك��ل  الأوق��������ات  ك���ل  يف 
ب��الإ���ش��اف��ة اإىل رف���ع ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
بالدولة  الدوائي  ال�شناعي  القطاع 
�شادراتها  وتو�شيع   %  20 بن�شبة 
�شموه  واأ�شاف  الإقليمية.  لالأ�شواق 
اليوم �شمن جل�شة  اأي�شاً  اعتمدنا   :
جمل�س ال��وزراء اإع��ف��اءات مالية من 
القادرين  لغري  ال�شكنية  ال��ق��رو���س 
واأ�شحاب  امل���ت���وف���ني  وذوي  ع��ل��ي��ه��ا 
اأي�����ش��ا �شرف  واع��ت��م��دن��ا   .. ال��ه��م��م 
حمدودة  ل��الأ���ش��ر  حكومية  م�شاكن 
لهم.  ك��رمي  م�شكن  لتوفري  ال��دخ��ل 
اليوم  اعتمدنا  كما   : �شموه  وت��اب��ع 
لل�شناعات  الوطنية  ال�شراتيجية 
ت�شم  وال��ت��ي  والب��داع��ي��ة  الثقافية 
لرفع  تهدف  ومبادرة  م�شروعاً   40
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع  م�شاهمة  ن�شبة 
الناجت  م����ن   5% اإىل  الب�����داع�����ي 
بال�شراكة  وذل���ك  الإج��م��ايل  املحلي 
مع القطاع اخلا�س .. الإبداع اليوم 

هو رافد اقت�شادي مهم.
اليوم  اأي�شاً  وقال �شموه : واعتمدنا 
اإع�������ادة ت�����ش��ك��ي��ل جم��ل�����س الإم�������ارات 
ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�����ش��رع��ي  ل��الإف��ت��اء 
ع����ب����داهلل ب����ن ب���ّي���ه وجم���م���وع���ة من 
اهلل  ن�����ش��األ  واملتخ�ش�شني،  ال��ع��ل��م��اء 
اأن يوفقهم يف عملهم واجتهادهم ملا 

فيه خري البالد والعباد.
ال����وزراء  اع��ت��م��د جمل�س  وت��ف�����ش��ي��اًل 
من  امل�شتفيدين  امل��واط��ن��ني  اإع���ف���اء 
وذلك  ال�شكنية،  امل�شاعدات  قرو�س 

للجمارك،  ال��رق��م��ي��ة  ال���ت���ع���ام���الت 
ك��ف��اءة اجلمارك  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل 
اأمن  وحماية  التهريب  مكافحة  يف 
تناف�شية  ورف��ع  واقت�شاده،  املجتمع 
الدولة يف املحافل واملوؤ�شرات العاملية 
ال�شتجابة  ع��ل��ى  ق��درات��ه��ا  وت��ع��زي��ز 
وحتديات  ظ����روف  لأي����ة  ال�����ش��ري��ع��ة 
املجل�س  اع��ت��م��د  ك��م��ا  وق�����ت.  اأي  يف 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة جديدة  لئ���ح���ة  اإ�����ش����دار 
للقانون الحتادي يف �شاأن املعلومات 
الئتمانية وتعديالته، حيث �شت�شهم 
ال���الئ���ح���ة اجل����دي����دة ب��اأح��ك��ام��ه��ا يف 
جوانب  ملختلف  الإي��ج��اب��ي  ال��دع��م 
القت�شاد الوطني وتعزيز ال�شتقرار 
امل�������ايل ل���ل���ق���ط���اع���ات امل�������ش���رف���ي���ة يف 
�شركة  �شالحيات  وتو�شيع  ال��دول��ة، 
يف  الإئ��ت��م��ان��ي��ة  للمعلومات  الحت���اد 
الإئتمانية  املعلومات  على  احل�شول 
التقارير  و�شمولية  دق���ة  ي��ع��زز  مب��ا 
ال�شماح  ج��ان��ب  اإىل  عنها،  ال�����ش��ادرة 
ب��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات الإئ��ت��م��ان��ي��ة مع 
ج��ه��ات وم���راك���ز اأخ�����رى مب���ا يدعم 
ت��ق��ل��ي��ل امل��خ��اط��ر ع��ن��د ال��ت��ع��ام��ل مع 
امل�شارف والبنوك يف الدولة، كما مت 
الأوىل  القائمة  تعديل  ق��رار  اعتماد 
الكيميائية  ال�شالئف  قائمتي  م��ن 
ب��ال��ق��ان��ون الحت����ادي ب�شاأن  امل��رف��ق��ة 
ال�شيدلة  ومهنة  الطبية  املنتجات 
ملواكبة  ال�������ش���ي���دلن���ي���ة  وامل���ن�������ش���اآت 
الدولية  للهيئة  امل��ح��دث��ة  اجل����داول 

ملراقبة املخدرات.

اإعادة ت�سكيل جمل�س االإمارات   
لالإفتاء ال�سرعي  

اعتمد  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة،  ال�������ش���وؤون  ويف 
ت�شكيل  اإع���������ادة  ال����������وزراء  جم���ل�������س 
ال�شرعي  لالإفتاء  الإم���ارات  جمل�س 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  م��ع��ايل  برئا�شة 
امل�شلمني  حكماء  جمل�س  ع�شو  بيه، 
وذلك ملدة 3 �شنوات قابلة للتجديد، 
ع�شويته  �شمن  املجل�س  ي�شم  فيما 
الدرعي،  ذي��ب  ك��اًل من عمر حبتور 
اأح��م��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ق��ا���ش��م احل���داد، 
يو�شف  �شمه  ال��دوب��ي،  حممد  �شامل 
واإب��راه��ي��م عبيد  ال��ظ��اه��ري،  حممد 
ال��رح��م��ن علي  اآل ع��ل��ي، ع��ب��د  ع��ل��ي 
ح��م��ي��د ال�����ش��ام�����ش��ي، واأح���م���د حممد 
يون�س  وح����م����زة  ال�������ش���ح���ي،  اأح����م����د 
ه��ان�����س، اأم����اين ب��ره��ان ال��دي��ن. ويف 
�شادق  الدولية،  والعالقات  ال�شوؤون 
اتفاقية  على  جل�شته  خالل  املجل�س 
وحكومة  ال������دول������ة  ح���ك���وم���ة  ب�����ني 
هنغاريا لت�شجيع واحلماية املتبادلة 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات، وواف����ق ع��ل��ى توقيع 
ب�شاأن  �شورينام  حكومة  مع  اتفاقية 

خدمات النقل اجلوي.

حممد بن را�ضد يلتقي رئي�س لتفيا ويزور جناحها يف اإك�ضبو 2020 دبي
•• دبي-وام: 

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
اإغلي�س  "رعاه اهلل" ، فخامة  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
ليفت�س، رئي�س جمهورية لتفيا ال�شديقة يف مقر جناح بالده يف "اإك�شبو 
2020 دبي"، بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير املالية .
وتبادل �شموه الأحاديث الودية مع الرئي�س ال�شيف خالل جولة يف جناح 
لتفيا حول العالقات بني البلدين والرغبة امل�شركة يف تعزيزها �شمن 

يف  ال�شديقني  ال�شعبني  م�شالح  يخدم  ومبا  التنموية  املجالت  خمتلف 
اإطار ال�شراكة ال�شراتيجية بينهما، مع ال�شتفادة من التجارب الناجحة 
يف كافة القطاعات عرب زيادة الزيارات وتبادل اخلربات مبا يعطي زخماً 
القت�شادي  ال�شعيد  على  ل�شيما  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  املتنامية  للعالقات 

والتجاري وال�شتثماري.
للتعاون  جديدة  اآف��اق  فتح  يف  اإك�شبو  معر�س  اأث��ر  اإىل  النقا�س  وتطرق   
وتقاليد  ح�شارات  على  للتعرف  املجال  واإتاحة  ال�شعوب،  بني  والتقارب 
مالمح  امل�شاركة  الدول  خالله  من  تعر�س  واحد،  مكان  يف  دولة   192
وت�شوراتها  وابتكاراتها  باأفكارها  بالتعريف  تقوم  وكذلك  تاريخها  من 

اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو  ال��ل��ق��اء  ح�شر  للم�شتقبل. 
مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لالإعالم و�شمو ال�شيخ من�شور بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، رئي�س جمل�س دبي لأمن املنافذ احلدودية، و معايل رمي 
العام  املدير  ال��دويل  التعاون  ل�شوؤون  الها�شمي وزي��رة دولة  اإبراهيم  بنت 
لإك�شبو 2020 دبي. واأكد الرئي�س اإغلي�س ليفت�س تقدير بالده للنه�شة 
ال�شاملة التي ت�شهدها دولة الإمارات يف خمتلف املجالت، وما حتققه من 
اإجنازات نوعية يف جمالت خمتلفة كانت حمط اأنظار العامل، ومن اأهمها 
التهاين  خال�س  ع��ن  معرباً  دبي"،   2020 "اإك�شبو  معر�س  ا�شت�شافة 
لدولة الإمارات حكومة و�شعباً بالحتفال بعيد الحتاد اخلم�شني، و�شادق 

الأمنيات مبزيد من التقدم والرفعة والزدهار.
وت�شمنت جولة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم والرئي�س 
اإغلي�س ليفت�س، الطالع على ما ي�شمه اجلناح املقام يف منطقة الفر�س 
حتت �شعار "تو�شيل الروابط امل�شتع�شية" من اأق�شام ت�شتعر�س ارتباط 
تعد  والتي  والبحريات  الطبيعية  بالغابات  الغنية  البكر  ببيئتها  لتفيا 
اأوروب��ا. كما يقدم اجلناح مزيجاً  من اأكرث البيئات الطبيعية املحمية يف 
من مالمح اأ�شا�شية لتاريخ لتفيا وتوجهاتها امل�شتقبلية التي ميثل جيل 
ال�شباب اإحدى ركائزها الأ�شا�شية لدوره يف تعزيز منو اقت�شادها الرقمي 

احلديث.

حممد بن را�سد : 
القطاع  يف  ال�ضتثمار  رفع  اإىل  بالإ�ضافة  املحتاجن،  لكل  الأوقات  كل  يف  توفره  �ضمان  بهدف  للدواء  وطنية  �ضيا�ضة  • اعتمدنا 

ال�ضناعي الدوائي بالدولة بن�ضبة 20 % وتو�ضيع �ضادراتها لالأ�ضواق الإقليمية
م�ضاكن  �ضرف  اأي�ضا  واعتمدنا   .. الهمم  واأ�ضحاب  املتوفن  وذوي  عليها  القادرين  لغري  ال�ضكنية  القرو�س  من  مالية  • اإعفاءات 

حكومية لالأ�ضر حمدودة الدخل لتوفري م�ضكن كرمي لهم 
القطاع  م�ضاهمة  ن�ضبة  لرفع  تهدف  ومبادرة  م�ضروعًا   40 ت�ضم  والتي  والبداعية  الثقافية  لل�ضناعات  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  • اعتماد 

ال�ضناعي البداعي اإىل %5 من الناجت املحلي الإجمايل وذلك بال�ضراكة مع القطاع اخلا�س .. الإبداع اليوم هو رافد اقت�ضادي مهم 
- اإعادة ت�ضكيل جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�ضرعي برئا�ضة ال�ضيخ عبداهلل بن بّيه وجمموعة من العلماء واملتخ�ض�ضن .. ن�ضاأل اهلل 

اأن يوفقهم يف عملهم واجتهادهم ملا فيه خري البالد والعباد
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اأخبـار الإمـارات
حاكم الفجرية ي�ضتقبل اأمن عام جمل�س تناف�ضية الكوادر الإماراتية .. ويوؤكد 

اأهمية متكن الكفاءات الوطنية بالقطاع اخلا�س 
•• الفجرية-وام: 

اأّكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو 
الكفاءات  متكني  اأهمية   ، الفجرية  حاكم  الأعلى  املجل�س 
الإم��ارات��ي��ة يف ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، ل���دوره احل��ي��وي يف بناء 
القدرات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ق��ائ��م  وم�����ش��ت��دام  ت��ن��م��وي  م�شتقبل 
الدولة  م�شرية  يف  للم�شاهمة  البّناءة  الطاقات  وا�شتثمار 
ال�����ش��ام��ل��ة. ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ش��ت��ق��ب��ال ���ش��م��ّوه، يف ق�شر 
تناف�شية  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  امل��زروع��ي  غنام  الرميلة، 
ناف�س. وجرى  برنامج  وفريق عمل  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ك��وادر 

خالل اللقاء ا�شتعرا�س خطط ومبادرات برنامج "ناف�س" 
كما  الإم��ارات��ي��ة،  ال��ك��وادر  تناف�شية  جمل�س  اأطلقه  ال��ذي 
اطلع �شموه على ا�شراتيجية عمل الربنامج التي تهدف 
الإماراتية  العاملة  للقوى  التناف�شية  القدرة  تعزيز  اإىل 
اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  يف  الوظائف  ل�شغل  ومتكينهم 
بالدولة. واطلع �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية على ُحزم 
املبادرات وامل�شاريع ال�شراتيجية الرامية اإىل طرح فر�س 
الإماراتية  الكفاءات  وت��دري��ب  لتاأهيل  وب��رام��ج  وظيفية، 
للعمل يف القطاع اخلا�س خالل اخلم�س �شنوات القادمة، 
للربنامج،  امل��وح��دة  الإل��ك��رون��ي��ة  املن�شة  ع��ر���س  مت  كما 

والتي ت�شهم يف تقدمي اخلدمات الرئي�شية والداعمة له.
ويهدف الربنامج احلكومي الحتادي "ناف�س" اإىل تفعيل 
األف   75 لتوفري  اخلا�س  القطاع  مع  الداعمة  ال�شراكة 

فر�شة عمل للمواطنني خالل اخلم�س �شنوات املقبلة.
ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ���ش��اد 
جميع  يف  ال��ربن��ام��ج  خ��ط��ط  لتنفيذ  امل��ب��ذول��ة  ب��اجل��ه��ود 
ذات  الأط��راف  كافة  التعاون بني  اأهمية  م��وؤّك��ًدا  مراحله، 
املدى  على  للربنامج  اإي��ج��اب��ي��ة  نتائج  لتحقيق  ال��ع��الق��ة 
ال�شنحاين  �شعيد  حممد  ���ش��ع��ادة  ال��ل��ق��اء  ح�شر  امل��ح��دد. 

مدير الديوان الأمريي بالفجرية.

خالد بن حممد بن زايد يرتاأ�س الجتماع ال�ضنوي ملجل�س اأبحاث التكنولوجيا املتطورة ويزور معهد البتكار التكنولوجي واأ�ضباير يف مدينة م�ضدر

متخ�ش�شة  ج������دي������دة  ب�����ح�����وث 
ال�����دف�����ع،  اأن�����ظ�����م�����ة  يف جم���������الت 
والطاقة  احليوية،  والتكنولوجيا 
ي���رف���ع م���ن العدد  ال��ب��دي��ل��ة، مم���ا 
البحثية  للموؤ�ش�شات  الإج���م���ايل 
التابعة  امل��ت��ق��دم��ة،  التكنولوجية 

للمجل�س، اإىل ع�شرة مراكز.
و�شهدت الهيئتان التابعتان ملجل�س 

وظ���ائ���ف �شمن  وال��ري��ا���ش��ي��ات يف 
قطاع البحث والتطوير املزدهر.

امل���ج���ل�������س  خ����ط����ط  اإط������������ار  يف  و 
مبتكرة  ب��ح��ث��ي��ة  ح���ل���ول  ل��ت��ق��دمي 
املجل�س  اأط��ل��ق  امل�شتفيدين،  اإىل 
اجلديد  ال����ذراع  ون"،  "فينت�شر 
ب��ت�����ش��ه��ي��ل عملية  ���ش��ُي��ع��ن��ى  ال�����ذي 
امللكيات  جلميع  التجاري  التحول 

ب��ح��وث ال��ط��اق��ة امل��وج��ه��ة ع��ن اأول 
خمترب للتوافق الكهرومغناطي�شي 
ع��ل��ى تطوير  امل��ن��ط��ق��ة، وع��م��ل  يف 
منوذج اأويل لرادار خمرق لباطن 
الأر�س بهدف الك�شف عن الألغام 
وبدوره،  املنفجرة.  غري  الأر�شية 
بداأ مركز بحوث الكوانتوم جهوده 
لإن�����ش��اء اأول ح��ا���ش��وب ك��وان��ت��وم يف 

املعهد  نظمها  تو�شيحية  عرو�شاً 
خ�شي�شاً لهذه املنا�شبة. كما التقى 
امل�شاركني  امل���واط���ن���ني  م���ن  ب���ع���دٍد 
اإحدى  "نيك�س-تك"،  برنامج  يف 
التي  امل���ج���ل�������س  م������ب������ادرات  اأوىل 
ت��ع��ي��ني الطالب  ل��ت�����ش��ري��ع  ت��ه��دف 
املهتمني  امل��ت��ف��وق��ني  الإم���ارات���ي���ني 
والهند�شة  والتكنولوجيا  بالعلوم 

املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأب���ح���اث 
جن���اح���اً ك���ب���رياً خ���الل ع���ام واحد 
ف��ق��ط. ح��ي��ث ط���ور م��رك��ز بحوث 
البتكار  مل��ع��ه��د  ال��ت��اب��ع  ال��ت�����ش��ف��ري 
الوطنية  امل��ك��ت��ب��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل�شفرة،  للمعلومات 
ت�شفري  برجميات  مكتبة  تطويره 
ما بعد الكوانتوم. كما ك�شف مركز 

ت��ب��ت��ك��ره��ا مراكز  ال��ت��ي  ال��ف��ك��ري��ة 
املعهد وغريها. كما �شي�شاعد هذا 
ال�شرح على تعزيز اإمكانية تطبيق 
و�شمان  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  الإجن����������ازات 
����ش���ي���اق الجت����اه����ات  دخ���ول���ه���ا يف 
ال�������ش���ائ���دة ل���ل���ت���اأث���ري ع���ل���ى اأو����ش���ع 

�شريحة من �شكان العامل.
مراكز  ث��الث��ة  املجل�س  اأط��ل��ق  كما 

•• اأبوظبي-وام:

ت����راأ�����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ���ال���د بن 
ع�شو  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
املكتب  ورئي�س  التنفيذي  املجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، ورئي�س 
اأب���ح���اث  جم��ل�����س  اإدارة  جم��ل�����س 
التكنولوجيا املتطورة يف اأبوظبي، 
مقر  يف  الإدارة  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع 

املجل�س الواقع يف مدينة م�شدر.
واط��ل��ع ���ش��م��ّوه على ال��ت��ق��دم الذي 
يف  الأول  عامه  يف  املجل�س  اأح���رزه 
وتوجيه  والتطوير  البحث  جمال 
العلوم  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ر����ش���م  ج���ه���ود 
املُ����ت����ط����ورة. كما  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الجتماع،  خ���الل  ���ش��م��ّوه،  اع��ت��م��د 
املالية  امل���ن���ح  ت��خ�����ش��ي�����س  خ��ط��ط 
امل�����ش��اري��ع يف  ن��ط��اق  ل��دع��م تو�شيع 
اإمارة  والتطوير يف  البحث  جمال 

اأبوظبي.
خمتلف  يف  ج��ول��ة  �شمّوه  واأج���رى 
مرافق معهد البتكار التكنولوجي، 
وتفقد خمترباتها املُجهزة باأحدث 
تطوير  يف  املُ�شتخدمة  التقنيات 
البتكارات الرائدة، و�شاهد �شمّوه 

ن�شخة  اأول  اأط��ل��ق  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
 ،/Qibo/ "كيبو"  من  حماكاة 
الكوانتوم  ح��و���ش��ب��ة  ب��رجم��ة  ل��غ��ة 
ومفتوحة  ال�شتخدامات  متعددة 
امل���������ش����در، وذل������ك ب���ال���ت���ع���اون مع 
العامل.  اأنحاء  جميع  من  باحثني 
الأنظمة  ب���ح���وث  م���رك���ز  وع���ق���د 
بريدو  جامعة  م��ع  �شراكة  الآم��ن��ة 
الأمريكية فيما يتعلق باأول من�شاأة 

يف املنطقة للتقاط احلركة.
وعلى �شعيد اآخر، اأعلن "اأ�شباير"، 
التكنولوجية  الربامج  اإدارة  ذراع 
التابع ملجل�س اأبحاث التكنولوجيا 
باإطالق  ي��ق��وم  وال����ذي  امل��ت��ط��ورة، 
وتطوير  ال����ك����ربى  ال���ت���ح���دي���ات 
املبنية  احللول  لت�شهيل  م�شابقات 
امل�شاكل  لأك������رث  الأب�����ح�����اث  ع���ل���ى 
العاملية امللّحة، موؤخراً عن �شراكة 
مع حتدي حممد بن زايد العاملي 
البحرية  ل����ل����روب����وت����ات  ال���ك���ب���ري 
2023 والذي ي�شعى اإىل تطوير 
الآفاق التقنية ومتكني الروبوتات 
من العمل ب�شكل اأكرث ا�شتقاللية 
ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة غري  ال��ب��ي��ئ��ات  يف 

املُهيكلة.

د. طارق بن خادم: 30 نوفمرب يوم تخلد فيه 
الإمارات ت�ضحيات �ضهدائها يف ذاكرة الأجيال

•• ال�صارقة -الفجر:

يف كلمة له مبنا�شبة يوم ال�شهيد، قال �شعادة الدكتور طارق �شلطان بن خادم 
ع�شو املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة رئي�س دائرة املوارد الب�شرية : " اليوم 
هو يوم �شرف واأمانة وعزة وجمد ، تخلد فيه دولة الإمارات ذكرى ت�شحيات 

اأب��ن��ائ��ه��ا ال������ربرة يف ذاك������رة الأج���ي���ال 
تقديراً  ج��م��ي��ع��اً  ل��ن��ق��ف    . ال���ق���ادم���ة 
التي  الطاهرة  الأرواح  لتلك  واإج��الًل 
الغايل.  ال���وط���ن  ه����ذا  لأج�����ل  ُب���ذل���ت 
موؤكدين ُن�شرة احلق وتعظيم الدفاع 
واملجد  الفخر  وتر�شيخ   . الوطن  عن 

يف النفو�س .
اجللية  الت�شحيات  جميعا  ون�شتذكر 
ليظل  الأبطال  �شهداوؤنا  قدمها  التي 
ا�شم الإمارات عالياً يف جميع امليادين، 
حيث �شتبقى هذه الت�شحيات حمفورة 
يف ذاكرة الوطن و و�شام �شرف وفخر 
نعتز به جميعا. واحتفاء دولة الإمارات 
بيوم الثالثني من نوفمرب من كل عام 

يوماً لل�شهيد، هو تخليد و وفاء وعرفان ل�شهداء الوطن الذين اأدوا مهامهم 
وواجباتهم الوطنية يف كافة امليادين املدنية والع�شكرية والإن�شانية . ون�شيد 
اليوم  بهذا  اأم��ورن��ا  وولة  حكامنا  من  الكبري  والهتمام  باملبادرات  جميعنا 
الذي يعك�س التقدير الكبري لدور اأبناء الإمارات الأوفياء يف بذل الت�شحيات 

لينعم احلا�شر بالأمن والأمان الذي يعي�شه اجلميع اليوم " .

طارق لوتاه: يوم ال�ضهيد منا�ضبة وطنية 
ملهمة تبعث يف نفو�ضنا الفخر والعتزاز 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني  اأكد �شعادة طارق هالل لوتاه- وكيل وزارة 
الحتادي- اأن يوم ال�شهيد هو منا�شبة وطنية ملهمة تبعث يف نفو�شنا الفخر 
الدفاع  �شبيل  يف  الزكية  بحياتهم  �شحوا  الذين  الوطن  ب�شهداء  والع��ت��زاز 
عن الوطن والذود عن اأر�شه وتعزيز قيم ال�شالم والعدل ومنا�شرة الأ�شقاء 
والوفاء،  الإخال�س  درو���س  اأروع  الزكية  بدمائهم  �شطروا  كما  والأ�شدقاء، 
واأبهى �شور الت�شحية والفداء، لتدوم ماآثرهم وتظل ذكراهم م�شدر فخر 
عرب الأجيال. وقال �شعادته يف ت�شريح بهذه املنا�شبة : اإن اإحياء هذه الذكرى 
يف كل عام هي فر�شة لن�شتذكر خاللها �شهداءنا الأبرار و�شريتهم العطرة، 
الولء  قيم  تر�شيخ  على  الر�شيدة  قيادتنا  حر�س  تعك�س  طيبة  ب��ادرة  وه��ي 
اهلل"،  "رحمهم  املوؤ�ش�شون  الآب���اء  ب��ذوره��ا  غر�س  وال��ت��ي  للوطن،  والن��ت��م��اء 
والذين ر�شخوا قيم العطاء وال�شالم والت�شامح واإحقاق احلق ون�شرة املظلوم، 

ولتكون النهج الذي ي�شري عليه اجلميع لرفعة الوطن واإعالء كلمته.

البواردي: �ضهداوؤنا �ضيظلون يف قلوبنا 
وت�ضحياتهم ماثلة اأمام اأعيننا اإىل اأبد الآبدين

•• اأبوظبي-وام: 

قال معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع يف يوم 
الذين  ال�شهداء  اأبناءها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ت�شتذكر  ال�شهيد 
نالوا �شرف ال�شهادة واملكانة الرفيعة يف الدنيا والآخرة، فهم رجال �شدقوا 
اأرواحهم لرفعة الوطن والذود عنه ولتبقى  ما عاهدوا اهلل عليه، ووهبوا 

كلمة احلق عالية را�شخة.
واأك��د معاليه - يف كلمة له مبنا�شبة 
ال�شهيد"  "يوم  اأن  ال�شهيد" -  "يوم 
جندد  اأن  فيها  علينا  وطنية  منا�شبة 
العهد لقيادتنا، باأن ن�شتثمر يف اأبنائنا 
باحتوائهم  ب��ه��م  ���ش��واع��دن��ا  ون���ق���وي 
وتدريبهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  وت��ع��ل��ي��م��ه��م 
ح��ت��ى ي���ك���ون���وا حم�����ش��ن��ني وق���ادري���ن 
وم�شتعدين  امل�����ش��وؤول��ي��ة،  حتمل  على 
ليكونوا درعاً منيعاً لهذا الوطن عند 
ال�شعاب، فهم الرثوة احلقيقية التي 
تبنى بها الأوطان وتعمر بها احلياة.

اليوم  ه��ذا  يف  يفوتني  "ل  واأ���ش��اف: 
اأبوة القيادة وكفالتها لأبناء  اأوؤكد  اأن 

اأروع  واأ�شر ال�شهداء الذين �شربوا لنا 
الأمثلة يف البذل والعطاء يف �شبيل رفعة الوطن، كما نوؤكد لهم اأن �شهداءنا 

�شيظلون يف قلوبنا وت�شحياتهم ماثلة اأمام اأعيننا اإىل اأبد الآبدين".
وقال: "ن�شاأل اهلل يف هذا اليوم باأن يحفظ دولة الإمارات العربية املتحدة 
قيادًة و�شعباً واأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان، واأن نكون عند ح�شن ظن 
قيادتنا الر�شيدة جنوداً خمل�شني م�شتعدين دائماً للدفاع عن اأر�شنا وبذل 

الغايل والنفي�س فداء لراب هذا الوطن". 

تريندز: يوم ال�ضهيد احتفاء بذكرى اأبطال الوطن 
البوا�ضل ور�ضالة لرت�ضيخ قيم التفاين والإخال�س

•• ابوظبي-الفجر:

حتيي دولة الإمارات العربية املتحدة، يف 30 نوفمرب من كل عام، ذكرى 
يوم ال�شهيد الإماراتي، وهو يوم وطني جليل يعرب فيه قادة الوطن وال�شعب 
الإماراتي واملقيمون على هذه الأر�س املعطاءة عن تقديرهم لت�شحيات 
دف��اع��اً عن  ب��اأرواح��ه��م  ال��ذي��ن �شحوا  البوا�شل  ال��وط��ن  واأب��ط��ال  ال�شهداء 

املنا�شبة  ال���راب الإم���ارات���ي. وب��ه��ذه 
الدكتور  ق��ال  القلوب،  على  العزيزة 
الرئي�س  ال���ع���ل���ي  ع����ب����داهلل  حم���م���د 
ت��ري��ن��دز للبحوث  مل��رك��ز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يوم  ذك��رى  اإح��ي��اء  اإن  وال�شت�شارات 
ال�شهيد مبثابة رد للجميل، وفر�شة 
للتعبري عن الرابط احلقيقي بني 
م�شيفاً  وال�شعب،  وال��ق��ي��ادة  ال��وط��ن 
اأن الحتفاء بهذا اليوم ياأتي تخليداً 
وعطاء  بت�شحيات  وع��رف��ان��اً  ووف���اًء 
الذين �شحوا  الوطن،  �شهداء  وبذل 
ب���اأرواح���ه���م ل��ت��ظ��ل راي�����ة الإم�������ارات 
خفاقة عالية، وهم يوؤّدون واجباتهم 
الوطنية داخل اأر�س الوطن وخارجه 

ال�شهيد  يوم  اأن  العلي  وذك��ر  والإن�شانية.  والع�شكرية  املدنية  امليادين  يف 
التفاين والإخال�س والولء والنتماء  منا�شبة غالية ن�شتذكر فيها قيم 
املزروعة يف نفو�س اأبناء الإمارات، الذين حتلوا بها وهم يجودون باأرواحهم 
يف �شاحات البطولة والعطاء وميادين الواجب، موؤكداً اأن قيم الت�شحية 
اإماراتي  الوطن موروث  �شبيل رفعة  الغايل والنفي�س يف  وال�شهادة وبذل 
باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن  املوؤ�ش�س املغفور له  اأر�شى مبادئه الوالد  اأ�شيل، 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. واأ�شار الرئي�س التنفيذي ملركز تريندز 
اأن يوم ال�شهيد �شيظل منا�شبة وطنية جليلة  اإىل  للبحوث وال�شت�شارات 

لربية النا�شئة وال�شباب على قيم الت�شحية والنتماء والولء للوطن.

الأمن العام للمجل�س الوطني الحتادي : ت�ضحيات �ضهداء 
الوطن �ضتظل حمفورة باأحرف من نور يف وجدان �ضعب المارات

 حممد �ضيف ال�ضويدي: ت�ضحيات ال�ضهداء الأبرار �ضتبقى خالدة يف تاريخ الوطن

احتفاًء بيوم ال�سهيد
عبداهلل مطر املناعي: يوم ن�ضتذكر فيه �ضرية املجد والعز التي خا�ضها اأبناء الإمارات الربرة

•• اأبوظبي-وام:

اأك����د ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��م��ر عبد 
العام  الأم���ني  النعيمي  الرحمن 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت������ادي 
وطنية  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اأن 
م��ل��ه��م��ة ن��ع��رب ف��ي��ه��ا ج��م��ي��ع��ا عن 
ا���ش��م��ي اآي�����ات ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز 
بت�شحيات اأبناء المارات اللذين 
البطولة  م��ع��اين  اأ���ش��م��ى  ق��دم��وا 
الولء والنتماء للوطن و�شتظل 
ب����ط����ولت����ه����م ذك���������رى حم����ف����ورة 

الإخال�س  معاين  اأنبل  و�شطروا 
ذكراهم خالدة يف  لتظل  والوفاء 
الوطن  حب  يف  التاريخ  �شفحات 

ون�شرة احلق.
ال����دك����ت����ور عمر  ����ش���ع���ادة  ووج�������ه 
واإكبار،  اإج����الل  حت��ي��ة  النعيمي 
اأبناء  الأب��رار  �شهدائنا  اأرواح  اإىل 
ق��دم��وا حياتهم  ال��ذي��ن  ال��وط��ن 
فداء  ال��زك��ي��ة  بدمائهم  و���ش��ّح��وا 
اأروع  و�شطروا  الوطني  للواجب 
الأمثلة يف حب الوطن، كما وجه 
���ش��ع��ادت��ه حت��ي��ة ت��ق��دي��ر واح����رام 

باأحرف من نور يف وجدان جميع 
�شعب المارات.

وقال �شعادته يف ت�شريح مبنا�شبة 
الذكرى  ه��ذه  اإن   : ال�شهيد  ي��وم 
جميعا  علينا  وال��غ��ال��ي��ة  ال��ع��ط��رة 
للعالقة  ح��ق��ي��ق��ي  جت�����ش��ي��د  ه���ي 
ال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة وال����ت����الح����م بني 
القيادة وال�شعب، ف�شهداء الوطن 
للكرامة  م���ث���ال  اأروع  ����ش���رب���وا 
دماءهم  ف���ق���دم���وا  والإن�������ش���ان���ي���ة 
الطاهرة  واأرواح������ه������م  ال���ذك���ي���ة 
الوطن  ع����ن  ال����دف����اع  ���ش��ب��ي��ل  يف 

لأم�����ه�����ات ال���������ش����ه����داء واآب����ائ����ه����م 
وذويهم  وزوج���ات���ه���م  واأب���ن���ائ���ه���م 
مل��ا ق��دم��وه م��ن من��وذج��ا م�شرفا 

للوطنية والبذل والعطاء.
كما وجه �شعادته التحية لبطال 
�شجلوا  ال��ذي��ن  امل�شلحة  ق��وات��ن��ا 
مفاهيم  اأك��دت  عظيمة،  بطولت 
اإميانهم الرا�شخ والكبري باأهمية 
الوطن  وح�����ب  ال�����واج�����ب،  اأداء 
وال�����ولء ل��ق��ي��ادت��ه ال��ر���ش��ي��دة من 
اأج���ل رف��ع راي���ة الم����ارات خفاقة 

عالية، عزيزة �شاخمة.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة حممد �شيف ال�شويدي، 
م����دي����ر ع������ام �����ش����ن����دوق اأب���وظ���ب���ي 
ت�شحيات  ذك������رى  اأن  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، 
خالدة  �شتبقى  الأب�����رار  �شهدائنا 
تاريخ  نور يف �شفحات  ب�شّجل من 
ال����وط����ن، ف��ق��د ق���دم���وا اأرواح����ه����م 
ن�������ش���رة احلق  ���ش��ب��ي��ل  ال���زّك���ي���ة يف 
وال��دف��اع ع��ن املظلوم و���ش��ون عزة 
واحلفاظ  ال��غ��ايل  وطننا  وك��رام��ة 

ال�شرف وميادين البطولة.
للخم�شني  ن�شتعد  :ون��ح��ن  وق���ال 
دولتنا  م�شرية  م��ن  القادمة  ع��ام��اً 
ت�شحيات  ���ش��ن��ج��ع��ل  الحت�����ادي�����ة، 
يهتدي  منارة  وماآثرهم  ال�شهداء 
و�شرنوي  الإم����������ارات،  اأب����ن����اء  ب��ه��ا 
ق�����ش�����س ب���ط���ولت���ه���م ل���الأج���ي���ال 
ال��ق��ادم��ة، ل��ت��ك��ون ن��ربا���ش��اً ي�شيء 
اأف�شل.  م�شتقبل  نحو  م�شريتهم 
الوطن  �شهداء  ت�شحيات  و�شتبقى 
اأبناء  �شدور  يف  وفخر  عز  اأو�شمة 

على مكت�شباته. واأ�شاف يف ت�شريح 
بيوم  الحتفاء  ان   : املتا�شبة  بهذه 
نوفمرب  من  الثالثني  يف  ال�شهيد 
م��ن ك��ل ع���ام ي��اأت��ي ل��ي��وؤك��د حر�س 
دول��ة الإم��ارات يف ظل التوجيهات 
على  الر�شيدة،  للقيادة  ال�شديدة 
ت��ك��رمي اأب��ن��ائ��ه��ا اإج�����الًل واإك���رام���اً 
لأرواحهم الطاهرة، الذين �شّطروا 
والعطاء  ال��ب��ذل  يف  الأم��ث��ل��ة  اأروع 
راية  اإب��ق��اء  اأج���ل  م��ن  والت�شحية 
�شاحات  �شاخمة خفاقة يف  الوطن 

تتوحد  املنا�شبة  وبهذه  الإم����ارات، 
لنقّدم  قلوبنا  وت��ت��اآل��ف  م�شاعرنا 
حت���ي���ة اإج��������الل واع������ت������زاز ل����ذوي 
اأبنائهم  يف  زرع��وا  الذين  ال�شهداء 
والنتماء  والوفاء  الإخال�س  قيم 
لتعزيز  العهد  جم��ّددي��ن  للوطن، 
�شفاً  وال��وق��وف  الوطني  التالحم 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  خ��ل��ف  واح������داً 
يف خم��ت��ل��ف ال���ظ���روف. ت��غ��ّم��د اهلل 
رحمته  ب���وا����ش���ع  ال���وط���ن  ����ش���ه���داء 

واأ�شكنهم ف�شيح جناته.

•• دبي-الفجر:

قال �شعادة عبداهلل مطر املناعي، 
الع�شو  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
للمزادات:  ل����الإم����ارات  امل��ن��ت��دب 
وطنية  منا�شبة  ال�شهيد  ي��وم  اإن 
نحتفي بها ب�شهداء الوطن الذين 

اأ�شماوؤهم  �شتبقى  حيث  ال��ب��الد.  
خالدة  ع���الم���ة  وت�����ش��ح��ي��ات��ه��م 
وم�����ش��ي��ئ��ة يف ت���اري���خ الإم�������ارات، 
اأق���ل ما  ه��و  والح��ت��ف��ال بيومهم 
اجلميل  ل����رد  ن��ق��دم��ه  اأن  مي��ك��ن 
وامل����ع����روف لأه����ل����ه، يف ظ���ل هذا 
�شهدائه  ين�شى  ل  ال���ذي  ال��وط��ن 

رفع  �شبيل  يف  اأرواح���ه���م  ق��دم��وا 
راية الإم��ارات الغالية يف �شاحات 
وميادين  والإق���������دام،  ال��ب��ط��ول��ة 
ومنا�شبة جليلة  والواجب،  احلق 
والعز  املجد  �شرية  فيها  ن�شتذكر 
التي خا�شها اأبناء الوطن الذين 
�شحوا بدمائهم لأجل خري هذه 

ال��ذي��ن ه��م دوم����ا م�����ش��در فخره 
وحمل اعتزازه.

حميد الظاهري: بطولت �ضهداء الوطن ذكرى 
خالدة يف �ضفحات التاريخ 

•• اأبوظبي -وام:

"اأدنيك"  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  الظاهري،  مطر  حميد  اأك��د 
الوطن  �شهداء  ت�شحيات  فيها  ن�شتذكر  عظيمة  وطنية  منا�شبة  ال�شهيد  يوم  ان  لها  التابعة  ال�شركات  وجمموعة 
ون�شرة  كلمة احلق  لإع��الء  ال�شامية  لأمتنا خالل مهمتهم  ف��داًء  الزكية  بدمائهم  �شّحوا  الذين  ال��ربرة  واأب��ن��اءه 
املظلوم. واأ�شاف يف ت�شريح بهذه املنا�شبة : تتزامن ذكرى �شهداء الإمارات هذا العام مع الذكرى اخلم�شني لتاأ�شي�س 
دولتنا يف م�شهد ير�شخ م�شاعر العزة والفخر يف وجداننا ملا قدموه من بطولت و�شجاعة و�شربوا اأروع الأمثلة يف 

الت�شحية والفداء لتبقى راية الوطن خفاقة.
ووجه الظاهري حتية اإجالل واإكبار، اإىل اأرواح ال�شهداء الأبرار الذين �شطروا اأروع الأمثلة يف حب الوطن، والتي 
�شتبقى دائماً �شرفاً نرفع به هامة العز و�شتبقي ذكراهم العطرة خالدة يف الأذهان.. كما وجه حتية تقدير واحرام 

لأمهات ال�شهداء واآبائهم واأبنائهم وزوجاتهم وذويهم ملا قدموه من منوذٍج م�شرٍف للوطنية والبذل والعطاء.

�ضعيد العامري: نحيي ذكرى يوم ال�ضهيد ونحن متوحدون حتت راية الوطن
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة �شعيد البحري �شامل العامري مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�شالمة الغذائية اأن يوم ال�شهيد هو 
منا�شبة وطنية نحتفى بها جميعاً لرن�شم �شورة م�شرقة لوطن ل ين�شى ت�شحيات اأبنائه الذين دافعوا عنه وعن 
واأ�شرته هي ملحمة وطنية ونربا�شاً  اأن ق�شة كل �شهيد  ال�شرف والعزة والكرامة مو�شحاً  �شاحات  كلمة احلق يف 

م�شيئاً يقتدي به اأبناوؤنا وبناتنا كل يف موقعه لتظل راية الإمارات خفاقة عالية.
وقال �شعادته يف ت�شريح مبنا�شبة يوم ال�شهيد: مب�شاعر ملوؤها الفخر والعتزاز نحيي ذكرى يوم ال�شهيد تخليداً 
الوطني ودفاعاً عن  بالواجب  التزاماً  اأرواحهم  الذين بذلوا  الإم��ارات  اأبناء  بت�شحيات كوكبة من  ووفاء وعرفاناً 

احلق.
واأ�شاف اأن اإحياء ذكرى يوم ال�شهيد هذا العام تاأتي متزامنة مع عيد الحتاد اخلم�شني لتوؤكد اأننا جميعاً متوحدون 
حتت راية الوطن وخلف قيادتنا الر�شيدة فالأوطان تبنى ب�شواعد ال�شرفاء واأ�شالة املبادئ التي دافع عنها �شهداوؤنا 
الفائزون بجنات اخللد. و اختتم قائال :ن�شتذكر ت�شحيات �شهدائنا الأبرار ونحيي كل من يقدم روحه الغالية فداء 

لوطنه واأمته كما نحيي بكل فخر وعزة رفقاءهم ال�شائرين على الدرب واملرابطني يف ميادين ال�شرف.
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العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/فاء  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ديزاينز للحلويات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3759042 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
�شيتاجوجن  ال�ش�����ادة/اأ�شيا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املعدات ال�شحية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3863148 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة ايوب علي ليت �شالح احمد %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد حبيب حممد حمبوب

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
للركيب  ال�ش�����ادة/كرير  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الرخام رخ�شة رقم:1773197 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة كولديب �شينغ جا�شوانت �شينغ %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
فيجن  ال�ش�����ادة/�شوبر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنظارات ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2327495 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة في�شل حممد مبارك حميد العبيديل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف حممد طاهر ا�شحق املرزوقي

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عيادة اخلليج

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1103595 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 

 اإ�شافة حممد حمد مبارك حمد النعيمى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف كري�شتيان توفيق جابر

تعديل وكيل خدمات / حذف حممد �شعيد حممد فلوقه
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اميربنت لإ�شت�شارات 

امل�شاريع - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2603013 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة تالك لال�شتثمار ذ.م.م
TALC INVESTMENT L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حمد ابراهيم هالل الرم�شى الزعابى

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
هاند�شوم  ال�ش�����ادة/�شالون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اند �شبا للرجال ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2278317 

 تعديل ن�شب ال�شركاء 
روجن اك�شيو من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف اروين بورمتان

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
بال�شم التجاري زون ميكر   CN رقم:1403472 
لال�شتثمارات العقارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
، بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان 

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

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فورتوناتو للو�شاطة العقارية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1728965 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة حممد زاهد خمتار �شودرى خمتار على %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف ادري�س عي�شى على ال�شادق احلمدانى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ فورتوناتو للو�شاطة العقارية
FORTUNATO REAL ESTATE BROKERS
اإىل/ فورتوناتو العقارية -�شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FORTUNATO REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
 تعديل ن�شاط / اإ�شافة �شراء وبيع الأرا�شي والعقارات  6810001

 تعديل ن�شاط / حذف الو�شاطة يف تاجري العقارات  6820012
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليك�س واي للمقاولت العامة ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2959927 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ع�شام عالءالدين ال�شيد �شيد احمد عنانى %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف عال عبدالقادر ربيع بن �شالم

تعديل اإ�شم جتاري من/ اليك�س واي للمقاولت العامة ذ.م.م

ALEX WAY GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ اليك�س واي للمقاولت العامة ذ.م.م

ALEX WAY GENERAL CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فوييه لعمال الديكور

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1053534 
تعديل مدير / اإ�شافة خليل ابراهيم واكيم

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة الوحدة الفنية الهند�شية ذ م م
ENGG.TECHNICAL UNIT LLC

تعديل وكيل خدمات / حذف عبدالعزيز على ح�شن على احلو�شنى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف متارا يو�شف م�شطفى مهيار

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�شم جتاري من/ فوييه لعمال الديكور

FOYER DECOR WORK
اإىل/ فوييه لعمال الديكور - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

FOYER DECOR WORK - SOLE  PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:معر�س نور القمر ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - �شارع مدينة زايد - بناية مركز مدينة زايد 

التجاري
CN 1032022 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/21 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/28  - بالرقم:2105036818  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:اأزيال �شبا �شنر للن�شاء ذ.م.م
عنوان ال�شركة:اأبوظبي - مدينة حممد بن زايد - مزيد مول

CN 1182446 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/الهاملي و�شركاه - حما�شبون قانونيون ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/10/12 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/28  - بالرقم:2105031438  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:توب نت لتجارة معدات الت�شالت ال�شلكية ذ.م.م
ابراهيم  ال�شيد �شامل  0.8 مبنى  ابوظبي �شرق  ال�شركة:جزيرة  عنوان 

حممد ال�شامان
CN 1913206 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات   2
الدارية ، كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/25 وذلك بناء 
على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب 

تاريخ التعديل:2021/11/29  - العدل بالرقم:2150026642  
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
ال�شم التجاري:يونايتد فود كافترييا ذ.م.م

 C99 - عنوان ال�شركة:حمل رقم 3 بناية/�شركة انرنا�شونيال كابيت
جزيرة ابوظبي - البطني مرينا البطني - حو�س غرب 35 - قطعة

CN 1674187 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/فوك�س لتدقيق احل�شابات - الها�شمي ، كم�شفي   2
قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/21 وذلك بناء على قرار 

حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
تاريخ التعديل:2021/11/29  - بالرقم:2105036770  

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 
املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

 اإدارة الرتاخي�س التجارية

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�شركة:�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

ال�شم التجاري:لبوتيك دي كادو �شويت�س ذ.م.م
عنوان ال�شركة:تاجر اأبوظبي

CN 2691785 :رقم القيد يف ال�شجل القت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:
- حل وت�شفية ال�شركة  1

- تعيني ال�شادة/�شتاندرد منتورز للتدقيق واملراجعة ،   2
كم�شفي قانوين لل�شركة بتاريخ:2021/11/18 وذلك بناء 

على قرار حم�شر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
تاريخ   -   22AB57A7774CEF7A973:كاتب العدل بالرقم

التعديل:2021/11/29
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة امل�شفي 

املعني خالل مدة 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلط الزرق لت�شليح كهرباء ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1045616 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الربج الذهبي لال�شت�شارات الهند�شية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1036615 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/دار  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شذى لت�شميم العبايات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2732173 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة �شاينينج �شتار 

للحدادة واللحام
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2971876 

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
 اإ�شافة عبداهلل را�شد �شامل بالعياره املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع 
حذف همام حممد عبداهلل احمد �شعيد

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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على  اأوم��ي��ك��رون  باملتحورة  اإ�شابتني  اأول  ر���ش��دت  اأن��ه��ا  كندا  اأعلنت 
اأرا�شيها لدى �شخ�شني �شافرا موؤخرا اإىل نيجرييا.

وقالت حكومة مقاطعة اأونتاريو )جنوب �شرق( يف بيان اإن امل�شاَبني 
العامة  ال�شحة  �شلطات  تتعقب  بينما  اأوت���اوا  يف  للحجر  يخ�شعان 
اإ�شابة  حالَتي  ب��اأول  الأم��ر  ويتعلق  خالطوهما.  الذين  الأ�شخا�س 

باملتحورة اأوميكرون يف القارة الأمريكية.
وقال وزير ال�شحة جان اإيف دوكلو يف بيان “اأبلغتني وكالة ال�شحة 
العامة الكندية باأن الفحو�س ومراقبة حالت الإ�شابة بكوفيد-19 
اأكدت وجود اإ�شابَتني باملتحورة املثرية للقلق اأوميكرون يف اأونتاريو«. 
العثور على حالت  نتوقع  تتوا�شل.  والختبارات  “املراقبة  واأ�شاف 
اأخ����رى م��ن ه���ذه امل��ت��ح��ورة يف ك��ن��دا«. واأك����دت ح��ك��وم��ة اأون��ت��اري��و اأن 
امل�شاَبني موجودان يف العا�شمة اأوتاوا. اأغلقت كندا اجلمعة حدودها 
اأمام امل�شافرين من �شبع دول اإفريقية على خلفية ظهور اأوميكرون. 

لكّن نيجرييا مل تكن بني تلك الدول.

ال�شراكي  احلزب  رئي�شة  انتخاب  الثنني  ال�شويدي  الربملان  اأع��اد 
للحكومة  رئي�شة  اأن��در���ش��ون  ماغدالينا  ال�شويدية  ال��دمي��وق��راط��ي 
لت�شبح اأول امراأة ت�شغل هذا املن�شب يف اململكة، بعد خم�شة اأيام على 

اختيارها الأ�شبوع املا�شي ثم ا�شتقالتها يف غ�شون �شبع �شاعات.
نائب   101 مقابل  للمن�شب،  انتخابها  �شد  نائبا   173 و���ش��ّوت 

مل�شلحتها وامتناع 75 اآخرين عن الت�شويت.
ويف ال�شويد، تتم املوافقة على احلكومة ما مل ت�شوت اأغلبية مطلقة 

حمددة ب�175 نائبا على عدم منحها الثقة.

قال جي�س بوركينا فا�شو اإن من ي�شتبه باأنهم مت�شددون قتلوا اأربعة 
اأح��دث هجوم �شمن  يف  البالد،  ب�شمال  ل��وروم  اإقليم  يف  من جنوده 
موجة عنف. ووقع الهجوم بعد يوم من احت�شاد حمتجني يف العا�شمة 
واجادوجو واتهامهم للحكومة بالف�شل يف وقف العننف املت�شاعد يف 
متردا  وداع�س  القاعدة  بتنظيمي  مرتبطة  جماعات  وت�شن  البالد. 
اأ�شفر  ال�شمال الذي تغلب عليه ال�شحراء مما  اأرب��ع �شنوات يف  منذ 
ويت�شاعد  دي��اره��م.  عن  مليون  ون��زوح  الأ�شخا�س  اآلف  مقتل  عن 
الغ�شب منذ مقتل 53 يف الرابع ع�شر من نوفمرب ت�شرين الثاين يف 
اأ�شواأ هجوم تتعر�س له قوات الأمن منذ �شنوات. ومنذ ذلك الوقت 
ُقتل 26 اآخرون على الأقل من اجلنود واملدنيني يف هجمات متفرقة 

يف الدولة الواقعة يف غرب اأفريقيا.
 
 

 ي�شتعّد دونالد ترامب للتخلي عن فندقه يف وا�شنطن، وهو برج من 
12 طابًقا كان يجتمع فيه مانحون وجمموعات �شغط وحكومات 
اأجنبية اأمال يف اأن ُيك�شبهم اإغداق املال تاأثرًيا على الرئي�س الأمريكي 
يف  الكائن  هوتيل”  انرنا�شونال  “ترامب  فندق  و�شُيغلق  ال�شابق. 

مبنى من القرن التا�شع ع�شر اأبوابه.
1890 وحتوّل  ُبني عام  12 طابًقا والذي  املوؤلف من  املبنى  وُيعّد 

لحًقا اإىل مكتب بريد، ثالث اأعلى برج يف العا�شمة الأمريكية.
با�شتثمار  التزم  حني   2011 ع��ام  الهدم  من  املبنى  ترامب  واأن��ق��ذ 
 2016 الفندق يف خريف  وافُتتح  ترميمه.  دولر يف  مليون   200
اأ���ش��ه��ر قليلة م��ن و���ش��ول ت��رام��ب اإىل ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س. وقال  ق��ب��ل 
املتحدث با�شم ترامب �شون �شباي�شر يف اأول موؤمتر �شحايف للرئي�س 
يف البيت الأبي�س يف كانون الثاين/يناير 2017 اإن الفندق “مكان 
يفتخر به ترامب جًدا«. واأ�شاف حينها “اأعتقد اأنه ميثّل نوع الإدارة 

التي �شرياأ�شها«.
بعد  لنجليه  العقارية  امرباطوريته  على  ال�شيطرة  ترامب  واأوك��ل 
ت��وّل��ي��ه رئ��ا���ش��ة ال��ولي��ات امل��ّت��ح��دة، واع����ًدا ب���اأّل ي��ت��دّخ��ل يف ن�شاطات 
77 دولة  150 م�شوؤوًل من  زار  الرئا�شي،  عقاراته. وخالل عهده 
اأجنبية عقارات امللياردير اجلمهوري، بح�شب املنظمة غري احلكومية 
)�شيتيزنز  امل�شوؤولية والأخ��الق يف وا�شنطن”  اأجل  “مواطنون من 

فور ر�شبون�شيبيليتي اأند اإيثيك�س اإن وا�شنطن(.
ماليني  ثالثة  جمموعه  ما  اأمريكية  �شيا�شية  جمموعات  واأنفقت 
�شارع  يف  ال��واق��ع  ال��ف��ن��دق  يف  منا�شبة  اأرب��ع��ني  ن��ح��و  لتنظيم  دولر 

بن�شلفانيا.

عوا�صم

اوتاوا

ا�شتوكهومل

  واجادوجو

  وا�شنطن

وقف انت�ضار »اأوميكرون« م�ضتحيل.. والدول الأقل تلقيحًا الأكرث ت�ضررًا

تفاقم احلرب ال�ضيربانية بن اإ�ضرائيل واإيران

 اأ�ضرتاليا ترتاجع عن اإعادة فتح حدودها 
•• �صيدين-اأ ف ب

عّلقت اأ�شراليا  اأم�س الثنني خططها لإعادة فتح حدودها الدولية اأمام 
العمال والطالب، م�شرية اإىل املخاوف املرتبطة بظهور املتحورة اأوميكرون. 
وقال رئي�س الوزراء �شكوت موري�شون اإن احلدود لن تفتح كما كان مقررا 
يف الأول من كانون الأول/دي�شمرب، م�شريا اإىل اأن التاأجيل “قرار �شروري 
 20 اأمام معظم الأجانب لأكرث من  اأ�شراليا حدودها  وموقت«. واأغلقت 
احليوي  ال�شياحة  قطاع  و���ش��رب  العاملة  اليد  نق�س  يف  ت�شبب  م��ا  �شهرا 
بناء  وموقت”  ���ش��روري  “قرار  باأنه  التاأجيل  موري�شون  وو�شف  للبالد. 
على ن�شائح طبية. واكت�شفت اأ�شراليا حتى الآن خم�س اإ�شابات باملتحورة 
اأوميكرون. واأ�شاف “هذه اخلطوة �شت�شمن لأ�شراليا اأن جتمع املعلومات 

التي نحتاج اإليها من اأجل فهم املتحورة ب�شكل اأف�شل«.

بل  دوليني”  مراقبني  يكونوا  مل  “هوؤلء 
“جوا�شي�س الحتاد الأوروبي!«. وتابع يف كلمة 
األقاها على التلفزيون العام اإنهم “�شعوا اإىل 
الدميوقراطية  النتخابية  العملية  ت�شويه 
لكنهم  فنزويال،  يف  �شائبة  ت�شوبها  ل  والتي 
“لقد ح�شلت  م��ادورو  واأردف  ينجحوا«.  مل 
واآمنة  ونزيهة  وم��وث��وق��ة  �شفافة  انتخابات 
وحرة. وقد حققت الت�شافية ن�شرا �شاحقا«. 
حّقق مع�شكر مادورو الذي مل يعرف جزء 
رئي�شا  انتخابه  ب��اإع��ادة  ال��دويل  املجتمع  من 
يف  �شاحقا  ن�شرا   ،2018 ال��ع��ام  لفنزويال 
اأ�شل  من  ب�20  ف��از  اإذ  املحلية،  النتخابات 

•• كراكا�س-اأ ف ب

نيكول�س  ال���ف���ن���زوي���ل���ي  ال���رئ���ي�������س  و����ش���ف 
م����ادورو م��راق��ب��ي الحت���اد الأوروب�����ي الذين 
املحلية  النتخابات  ملراقبة  ب��الده  اإىل  اأت���وا 
و”جوا�شي�س”،  “اأعداء”  ب��اأن��ه��م  الأخ����رية، 
اإليها يف تقرير  اأ�شاروا  التي  املخالفات  نافيا 
اأتوا  الذين  “اأولئك  م��ادورو  وقال  مهمتهم. 
ك��اأع��داء، وف��د جوا�شي�س الحت���اد الأوروب���ي، 
النظام  ل��ي��ن��ت��ق��دوا  ع��ن�����ش��ر  اأّي  ي���ج���دوا  مل 
“املليء  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن��ت��ق��دا  النتخابي”، 
واأ�شاف  �شّيئ«.  ب�شكل  واملكتوب  ب��الرجت��ال 

بلدية  وبرئا�شة  احلكام  منا�شب  من   23
بالفوز،  الفور  كراكا�س. ورحب مادورو على 
العمل  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اء  ج��م��ي��ل  “ن�شر  ق���ائ���ال 
اإىل  احلكومي  التلفزيون  واأ���ش��ار  ال����دوؤوب«. 
و�شاركت  للثورة” الت�شافية.  تاريخي  “فوز 
اقراع  يف  الأوىل  للمرة  املنق�شمة،  املعار�شة 
منذ 2017، بعدما كانت قاطعت يف ال�شابق 
ورغم  والت�شريعية.  الرئا�شية  النتخابات 
خطبها املتمحورة حول الوحدة واحلوار، مل 
تنجح يف توحيد لوائحها النتخابية. واأر�شل 
الحتاد الأوروب��ي بعثة انتخابية هي الأوىل 

منذ 15 عاًما ملراقبة عملية القراع. 

مادورو: مراقبو  النتخابات الأوروبييون جوا�ضي�س 

•• لندن-وكاالت

“غارديان”  ����ش���ح���ي���ف���ة  ك�������ش���ف���ت 
كانت  ال��ت��ي  ال����دول  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
�شعيفة،  ال��ت��ل��ق��ي��ح  ح���م���الت  ف��ي��ه��ا 
متحّور  م��ن  ت�����ش��رراً  الأك���رث  �شتكون 
وقف  ي���ك���اد  ال������ذي  “اأوميكرون” 

انت�شاره يكون م�شتحياًل.
اأن  حتليل،  يف  ال�شحيفة،  واأ���ش��اف��ت 
“اأوميكرون”، يتمّيز بطفرات عديدة 
اأو�شع،  ب�شكل  لالنت�شار  قاباًل  جتعله 
التهّرب  على  ق���ادراً  يكون  اأن  ومُيكن 
م��ن الأج�����ش��ام امل�����ش��ادة، الأم���ر الذي 

يوؤدي اإىل �شعف فعالية اللقاحات.
وتت�شابق فرق من علماء الفريو�شات 
حول العامل للح�شول على الت�شل�شل 
ومعرفة  لأوم������ي������ك������رون،  اجل���ي���ن���ي 

تاأثرياته.
واأظ���ه���ر ب��ح��ث اأج�����راه ال��ع��امل توليو 
يدير مركزين  ال��ذي  اأول��ي��ف��ريا،  دي 
جامعتني  يف  اجل���ي���ن���ي  ل��ل��ت�����ش��ل�����ش��ل 
املتحور اجلديد  اأن  اأفريقيا،  بجنوب 

بال�شاللة  مقارنة  طفرة،   30 من  اأك��رث  على  يحتوي 
الأ�شلية لفريو�س كورونا.

اإث��ارة للقلق، هي  اأك��رث هذه الطفرات  اأن  وب��نّي البحث 
امل�شادة،  الأج�شام  التهّرب من  املتحّور من  مُتّكن  التي 

�شواء الناجتة من عدوى �شابقة اأو من التطعيم.
عامل  بلوم،  جي�س  الربوفي�شور  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
لأبحاث  ه��ت�����ش��ي��ن�����ش��ون  ف���ري���د  م���رك���ز  ال���ف���ريو����ش���ات يف 
يت�شبب  اأن  “اأتوقع  ق���ول���ه:  ���ش��ي��ات��ل،  يف  ال�����ش��رط��ان 
اأكرب على حتييد الأج�شام  تاأثري  اإحداث  اأوميكرون يف 
اأي  من  اأك��رث  ال��ع��دوى،  اأو  اللقاح  عن  الناجتة  امل�شادة 

•• وا�صنطن-وكاالت

تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  اأف�����ادت 
اإي�����ران  ب���ني  ال�����ش��ي��ربان��ي��ة  اإن احل�����رب 
هجمات  لت�شمل  ت��و���ش��ع��ت  واإ���ش��رائ��ي��ل 

اأن  اإنها ميكن  خ��رباء  يقول  اأه��داف مدنية  على  متبادلة 
تكون بداية ملرحلة جديدة من ال�شراع بني البلدين.

وقالت ال�شحيفة اإن ماليني املدنيني يف اإيران واإ�شرائيل 
وجدوا اأنف�شهم موؤخراً يف مرمى نريان احلرب ال�شيربانية 

بني البلدين.
الإ�شرائيلية  ال��ه��ج��م��ات  اإح������دى  ت�����ش��ب��ب��ت  اإي��������ران،  ويف 
اأخ��رى، بينما وجد  باأزمة وق��ود يف طهران وم��دن  موؤخراً 
على  من�شورة  اجلن�شية  حياتهم  تفا�شيل  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون 

الأكرث  التف�شري  لكّن   .2020 عام  اأفريقيا  جنوب  يف 
منطقية هو اأن الفريو�س كان قادراً على النمو والتطور 
ب�شكل مطرد يف ج�شم �شخ�س يعاين من نق�س املناعة، 

ورمبا يكون م�شاباً بالإيدز.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأنه بينما كان العديد من علماء 
الفريو�شات يتوّقعون اأن يكون املتحور الرئي�شي التايل 
“اأوميكرون”  فاإن  ل�”دلتا”،  امتداداً  كورونا  لفريو�س 
غري مرتبط مت��ام��اً. وب��دًل من ذل��ك، فهو يجمع بني 
و”بيتا”،  “األفا”،  اإ�شكالية:  الأك��رث  الطفرات  بع�س 
و”غاما”، و”دلتا”، جنباً اإىل جنب مع بع�س الطفرات 

متحور راأيناه حتى الآن«.
الأ�شتاذ  ت��وراخ��ي��ا،  ياتي�س  اجلينوم  ع��امل  ق��ال  ب���دوره، 
الكمبيوتر  وهند�شة  الكهربائية  الهند�شة  يف  امل�شاعد 
الطفرة  “هذه  دييغو:  �شان  يف  كاليفورنيا  جامعة  يف 
اأ�شبوعني،  م��ن  اأق��ل  ففي  لالنتقال.  القابلية  �شديدة 
متجاوزاً   ، اإفريقيا  ج��ن��وب  يف  ال�شائد  ال��ب��دي��ل  اأ���ش��ب��ح 

متحّور دلتا«.
طفرات خمتلطة جميعاً يف فريو�س واحد

ول يزال ال�شبب وراء ظهور “اأوميكرون” غام�شاً، حيث 
يعتقد العلماء اأنه مثل متحور “بيتا” الذي ظهر اأي�شاً 

اث���ن���ني م���ن م�������ش���وؤويل الدفاع  ال�����ش��ح��ي��ف��ة ع���ن  وت��ن��ق��ل 
اإن  هويتيهما،  عن  ك�شف  عدم  �شرط  حتدثا  الأمريكيني، 

اإ�شرائيل هي من تقف خلف هجوم حمطات الوقود.
اإلكرونية،  لهجمات  اإ���ش��رائ��ي��ل  تعر�شت  ب��اأي��ام،  وب��ع��ده��ا 
اإلكرونياً  ا�شتهدفت من�شاأة طبية كربى وموقع مواعدة 
خ��ا���ش��ا ب��امل��ث��ل��ي��ني، ات��ه��م م�����ش��وؤول��ون اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون اإي����ران 
املتعلقة  امللفات  اأن  بالوقوف خلفها. واأو�شحت ال�شحيفة 
بكال الخراقني ن�شرت على تليغرام وت�شمنت معلومات 
“حمرجة” ب�شاأن العادات اجلن�شية للم�شتخدمني و�شوراً 

الإنرنت، ومن بينها معلومات ح�شا�شة.
اإ�شرائيل واإي��ران يف حرب �شرية، عن  ول�شنوات، انخرطت 
لكن  الإل��ك��روين،  والف�شاء  واجل��و  والبحر  ال��رب  طريق 
الأهداف كانت عادة ع�شكرية اأو ذات �شلة باحلكومة، لكنها 

تو�شعت لت�شتهدف املدنيني على نطاق وا�شع حديثاً.
يف  الوقود  توزيع  نظام  ا�شتهدف  اإل��ك��روين  هجوم  واأدى 
البالغ  ال��وق��ود  حمطات  توقف  اإىل  املا�شي  ال�شهر  اإي���ران 
ع��دده��ا 4300 حم��ط��ة يف ال���ب���الد. وت��ط��ل��ب الأم����ر من 

ال�شلطات 12 يوماً لإعادتها اإىل العمل بالكامل.

امل��ك��ت�����ش��ب��ة ح����دي����ث����اً. واأع����������رب رايف 
الدقيقة  الأح��ي��اء  علم  اأ�شتاذ  جوبتا، 
عن  كامربيدج،  بجامعة  الإكلينيكي 
م�شرياً  اجل��دي��د،  امل��ت��ح��ور  م��ن  قلقه 
على  يعتمد  ج��دي��د  “�شيء  اأن���ه  اإىل 
ال��ط��ف��رات ال��ت��ي راأي���ن���اه���ا م���ن قبل، 

خمتلطة جميعاً يف فريو�س واحد«.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأنه بينما يقول 
يف  �شُي�شاعد  ال�شفر  حظر  اإن  علماء 
“اأوميكرون”،  متحور  انت�شار  اإبطاء 

اإل اأن اإيقافه يكاد يكون م�شتحياًل.
ُم�شّنعو  ُي���ح���اول  ذل����ك،  غ�����ش��ون  يف 
ال��ل��ق��اح��ات وال��ع��ل��م��اء م��ع��رف��ة مدى 
اإ�شعاف  ع��ل��ى  “اأوميكرون”  ق����درة 
احلماية التي توّفرها لقاحات كوفيد 

19 احلالية.
وم�����ع ذل������ك، ي�����ش��ري وي���ل���ي���ام ه���ان���اج، 
تي  “هارفارد  كلية  يف  الأوب��ئ��ة  ع��امل 
اأن  لل�شحة العامة، اإىل  اإت�س ت�شان” 
اإذا كان  اأهمية هو ما  ال�شوؤال الأك��رث 
ي�شبب مر�شاً �شديداً لدى امل�شابني؟

نوع  معرفة  املهم  “من  هاناج:  وق��ال 
املر�س الذي ينتج عن العدوى، والتقاط العدوى مرة 
اأخ��رى. وم��ع ذل��ك، بالن�شبة لأج��زاء من العامل، حيث 
بعيد  التلقيح مبثابة حلم  املرتفعة من  امل�شتويات  ُتعّد 

املنال، فقد يكون هذا اأمراً خطرياً«.
ويحّذر خرباء بقطاع ال�شحة من اأن الدول التي كانت 
فيها عمليات التلقيح منخف�شة، قد ت�شهد اأ�شواأ النتائج 

نتيجة املتحور اجلديد.
وختمت “غارديان” باأن البيانات من هذه الدول خالل 
احلقيقية  ال��ق��وة  �شتك�شف  املقبلة  والأ���ش��ه��ر  الأ�شابيع 

ل�”اأوميكرون«.

فا�شحة.
امل�شوؤولني  ك���ب���ار  م����ن  ث���الث���ة  وق������ال 
قرا�شنة  جمموعة  اإن  الإ�شرائيليني 
من  هي  الإيرانية  باحلكومة  مرتبطة 
نفذت الهجوم. يف املقابل، قال م�شوؤول 
وتاجر نفط مطلع على  الإيرانية،  النفط  وزارة  كبري يف 
اإن  الك�شف عن هويتيهما،  التحقيق، حتدثا �شريطة عدم 
امل�شوؤولني الإيرانيني قلقون من احتمال �شيطرة املت�شللني 
على خزانات الوقود التابعة للوزارة. واأ�شافا اأن امل�شوؤولني 
الو�شول  من  متكنوا  رمب��ا  املهاجمني  اأن  اأي�شاً  يعتقدون 
اإىل بيانات حول مبيعات النفط الإيرانية اخلارجية، التي 
تعترب �شراً من اأ�شرار الدولة ميكن اأن يف�شح كيفية تهرب 

اإيران من العقوبات الدولية.

العراقيون يريدون احلقيقة مبحاولة اغتيال الكاظمي •• عوا�صم-وكاالت

رئي�س  اغ��ت��ي��ال  حم���اول���ة  ت�����زال  ل 
م�شطفى  ال�����ع�����راق�����ي  ال��������������وزراء 
الراأي  اهتمامات  ت�شغل  الكاظمي 
ال��ذي يطالب فيه  الوقت  العام، يف 
املجتمع بالرد على اجلهة امل�شوؤولة 
عنها،  والإف���������ش����اح  الع����ت����داء  ع���ن 
امليلي�شيات  وج��ود  اإنهاء  عن  ف�شاًل 

امل�شلحة بالبالد.
ووفقاً ل�شحف عربية �شادرة اأم�س 
اإعالن  العراقيون  ينتظر  الثنني، 
واملعلومات  الأدل�������ة  ع���ن  ال��ك�����ش��ف 
اخل�����ا������ش�����ة مب�����ح�����اول�����ة اغ����ت����ي����ال 
م�شادر  اأ���ش��ارت  ح��ني  يف  الكاظمي، 
اإىل اأن العراق اأ�شبح بلداً م�شتهلكاً 
الأو�شاع  ل�شوء  ن��ظ��راً  ل��ل��م��خ��درات 
عكاظ  �شحيفة  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة. 
عراقية  م�شادر  ك�شفت  ال�شعودية، 
الأمنية تدر�س  القيادة  اأن  موثوقة 
الإع�����الن عن  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية 
رئي�س  اغ��ت��ي��ال  حم��اول��ة  تفا�شيل 

الكاظمي مطلع  ال��وزراء م�شطفى 
م�شرية  ب��ط��ائ��رات  امل��ا���ش��ي،  ال�شهر 
املنطقة  يف  م���ن���زل���ه  ا����ش���ت���ه���دف���ت 
اخل�شراء املح�شنة داخل العا�شمة 
ب����غ����داد. وو����ش���ف���ت امل�������ش���ادر هذه 
احل�شا�شية،  بالغة  ب��اأن��ه��ا  الق�شية 
تو�شلت  التحقيقات  واأن  خ�شو�شاً 
املتورطة يف  اإىل نتائج حول اجلهة 
اأنها  اإىل  ت�شري  الفا�شلة،  املحاولة 
معتربة  ولئ��ي��ة،  م�شلحة  ميلي�شيا 
اإذ  ال��ت��ع��ق��ي��د  ب���ال���غ  الأم������ر  ه����ذا  اأن 
حالة  يف  ال���ب���الد  ي�����ش��ع  اأن  مي��ك��ن 
اأمنية حرجة. وقالت اإن “الكاظمي 
العام  الأم���ن  على  للحفاظ  ي�شعى 
يف  يرف�س  ولكنه  الأه��ل��ي،  وال�شلم 
لل�شغوطات  اخل�شوع  ذات��ه  الوقت 
الأمر  اأن  على  م�شددة  والبتزاز”، 
القيادات  واأن  ع��ق��اب  دون  مي��ر  ل��ن 
رم���وز  ف���ك  الآن  ت��ب��ح��ث  الأم���ن���ي���ة 

لعتقال  متهيداً  الغ��ت��ي��ال  عملية 
املتورطني فيها وتقدميهم للعدالة. 
ولفتت امل�شادر ذاتها، اإىل اأن دخول 
ال�������ش���دري مقتدى  ال���ت���ي���ار  زع���ي���م 
الغتيال  عملية  خط  على  ال�شدر 
مل  م��ا  املتورطني  بك�شف  وتهديده 
تقم الدولة بك�شفهم، قد ي�شرع من 

اإعالن النتائج، واعتقال املنفذين.
كما اأفاد امل�شت�شار ال�شيا�شي لرئي�س 
اأن لدى  ع��ب��ا���س،  م�����ش��رق  ال������وزراء 
ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة اأدل���ة دام��غ��ة حول 
عنها  �شتك�شف  اأنها  موؤكداً  امل�شاألة، 
���ش��ور ومقاطع  ذل��ك  مب��ا يف  قريباً 
املقبلة  “الأيام  وق�����ال  م�������ش���ورة، 
احلقائق  بع�س  ع��ن  الك�شف  �شيتم 
والأف��������الم وال�������ش���ور والأدل��������ة عن 
التي  ال���غ���ادرة  ال���ش��ت��ه��داف  عملية 
رئي�س  ���ش��د  الإره����اب����ي����ون  ن��ف��ذه��ا 
ننتبه  “لن  واأ����ش���اف  احلكومة”، 

اإىل حماولت الت�شليل، كما ناأ�شف 
ل  فاحلقيقة  غافاًل،  بها  يتاأثر  ملن 

متوت«.
ال�شرق  �شحيفة  ذك���رت  وب���دوره���ا، 
الأو�شط اأن جمل�س الق�شاء الأعلى 
وثيقة  ع���ن  ���ش��ي��ك�����ش��ف  ال����ع����راق،  يف 
املادة  وف��ق  قب�س  م��ذك��رة  تت�شمن 
4 اإرهاب بحق �شخ�شية مقربة من 

اإيران.
ف������اإن حمكمة  ل��ل��وث��ي��ق��ة،  وط���ب���ق���اً 
مذكرة  اأ���ش��درت  النجف  ا�شتئناف 
بحق حميد  الإره���اب  بتهمة  قب�س 
احل�����ش��ي��ن��ي، وه���و رج���ل دي���ن معمم 
وي�������ش���غ���ل م��ن�����ش��ب رئ���ي�������س احت����اد 
الإ�شالمية  والتلفزيونات  الإذاعات 
اأ�شدرت  ك��م��ا  اإي�������ران،  م���ن  امل���م���ول 
امل���ح���ك���م���ة م����ذك����رة ق��ب�����س اأخ�����رى 
�شخ�س  ب��ح��ق  ن��ف�����ش��ه��ا  وب��ال��ت��ه��م��ة 
اآخ��������ر غ�����ري ه�����و ع����م����ار اإب����راه����ي����م 

ي�شتبعد  وفيما  ال��ب��وع��ام��ر.  ط��الل 
بعملية  امل���ذك���رة  ���ش��ل��ة  امل���راق���ب���ون 
ا�شتهداف الكاظمي، لكن �شدورها 
م��ن حم��اف��ظ��ة ال��ن��ج��ف ف����اإن هناك 
ا�شتهداف  ب��ع��م��ل��ي��ة  ي��رب��ط��ه��ا  م���ن 
للحوار  ال���راف���دي���ن  م���رك���ز  م��ب��ن��ى 
و���ش��ط م��دي��ن��ة ال��ن��ج��ف ق��ب��ل �شهور 
ب�������ش���اروخ. وق���ال���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة اإن 
الهيئة  ق��رار  بني  املتبقية  “الفرة 
الق�شائية بدرا�شة الطعون ورفعها 
العليا  الحت�����ادي�����ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
تتعدى  ل  عليها  امل�شادقة  لغر�س 
كلها  امل���وؤ����ش���رات  ولأن  اأي�������ام،   10
توؤكد اأن الهيئة الق�شائية لن تاأتي 
اأن  املفو�شية  اإع����الن  ب��ع��د  ب��ج��دي��د 
 ،100% بن�شبة  النتائج متطابقة 
ل  املتبقية  الأخ�����رية  امل��رح��ل��ة  ف���اإن 
م�شادقة  وه��ي  ي��وم��اً،   15 تتعدى 
�شبه  تعد  التي  الحت��ادي��ة  املحكمة 

م�شمونة«.
واأو�شحت اأنه طبقاً ملا يراه املراقبون 
امل���ت���اب���ع���ون ل��ل�����ش��اأن الن���ت���خ���اب���ي يف 
اأعادت  ال��ع��راق، ف��اإن��ه حتى يف ح��ال 
بع�س  يف  النظر  الق�شائية  الهيئة 
ال�15  ت��ت��ع��دى  ل  ال���ت���ي  ال��ط��ع��ون 
ل���ن حت����دث تغيرياً  ف��اإن��ه��ا  ط��ع��ن��اً، 
ملمو�شاً بالنتائج النهائية التي من 
العليا  املفو�شية  تعلنها  اأن  املتوقع 
لالنتخابات مطلع الأ�شبوع املقبل.

لنتائج  الراف�شون  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
الن����ت����خ����اب����ات، ال����ذي����ن اأع���ل���ن���وا يف 
ال�����ش��اب��ق اأن��ه��م ق��دم��وا الأدل����ة على 
الأمم  واإىل  الق�شاء  اإىل  ال��ت��زوي��ر 
العدة  يعدون  باتوا  فاإنهم  املتحدة، 
جل����ول����ة ج�����دي�����دة م�����ن امل���واج���ه���ة 
برئي�شها  مم��ث��ل��ة  احل���ك���وم���ة  م����ع 
واملفو�شية  ال��ك��اظ��م��ي،  م�شطفى 
التي  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا 
يتهمونها باخل�شوع لإرادات داخلية 
اأ�شواتهم  اأدت اإىل �شرقة  وخارجية 

ومقاعدهم.

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

يف التنفيذ رقم  3452/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/131 امر اداء، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )10148534 
درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:�شركة ماك�شي مان لتجارة - �س ذ م م - واآخرون - عنوانه : دبي - ديرة - الرا�س - ملك ا�شماعيل ال�شيزاوي - حمل 
رقم 2  - وميثله : حممد ثامر يعقوب يو�شف ال�شركال  

املطلوب اإعالنه : فوؤاد عبا�س متيز - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - الرفاعة - بردبي - دبي - �شارع ال�شوق الكبري - مبنى ملك 
bollywood@emirates.net.ae - 0097143938808 - حمد عبدالكرمي العارف - �شقة الر�شي

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده : بوليوود ماركت موؤ�ش�شة فردية ملالكتها ليلى �شيد حممد �شيد املرزوقي 
بيع  �شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
http:// العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية لر�شوم املزاد  اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة  التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة  اأيام 
املحكمة وفيما  وامل�شروفات خزينة  املعرو�س  الثمن  كامل  باإيداع  يقوم  اأن  الثمن على  الزيادة عن ع�شر  تقل هذه  اأن ل  ب�شرط 

يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
العقار  59 - رقم  الثمام   : املبنى  ا�شم   - 34  : املبنى  43 - رقم  املنطقة : احلبية اخلام�شة - رقم الر�س  1- �شقة �شكنية - 

: 404 - امل�شاحة : 93،71 مر مربع - التقييم )572،602/67( درهم / حتت الن�شاء. 
1 -  ا�شم املبنى :  649 - رقم املبنى :  22-10-2106 - املنطقة : ند ح�شة - رقم الر�س  2- حق منفعة تاريخ النتهاء 

�شافري ريزيدن�س - رقم العقار : 411 - امل�شاحة : 71،83 مر مربع - التقييم )459،952/61( درهم 
رقم   - ري�شيدين�شي  اوكود   : املبنى  ا�شم   -   1  : املبنى  رقم   -  352 الر�س  رقم   - الول  : معي�شم  املنطقة   - �شكنية  �شقة   -3

العقار : 1102 - امل�شاحة : 83،10 مر مربع - التقييم )423،305/81( درهم 
رقم   - ري�شيدين�شي  اوكود   : املبنى  ا�شم   -   1  : املبنى  رقم   -  352 الر�س  رقم   - الول  : معي�شم  املنطقة   - �شكنية  �شقة   -4

العقار : 1114 - امل�شاحة : 73،68 مر مربع - التقييم )380،014/37( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  1097/2021/208 تنفيذ مدين  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ ال�شاد�شة رقم 227  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 1 +2020/4 جلنة ق�شائية خا�شة ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)16321641.16 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: �شرينة احمد �شيف الذيب احلمريي  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج جروفيرن - �شقة 1207 - قبل كراون بالزا  
وميثله : حممد عبيد خلفان الر�شة ال�شويدي  

املطلوب اإعالنه : �شعيد مطر �شعيد بن بليلة  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - املمزر - ديرة - دبي - �شارع رقم 47 - مبنى فيال رقم 20  - �شقة فيال رقم 20 - فيال رقم 

Saeedmbb@gmail.com  -  00971506254555  -  20
التالية ان اقت�شى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/12/8 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�شوع الإع��الن 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
من   %20 عن  ليقل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة 
التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 

املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 71  - رقم البلدية 6801 - 346 - امل�شاحة : 225.43 

مر مربع - رقم املبنى : 6 - ا�شم املبنى :  باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 207 - مببلغ 2.240.091.22 درهم
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 71  - رقم البلدية 6801 - 346 - امل�شاحة : 176.11 

مر مربع - رقم املبنى : 6 - ا�شم املبنى :  باي �شكوير 06 - رقم الوحدة : 201 - مببلغ 1.777.293.94 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 70363

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  682/2020/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
رقم  بالإ�شتئناف  واملعدل   ، كلي  عقاري   2019/254 رقم  الدعوى  يف  ال�شادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�شوع 
، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )3697616 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف 2019/397 ا�شتئناف عقاري 
طالب التنفيذ: راماكانت فار�شيني رامي�س �شاندرا - واآخرون - عنوانه : املوطن املختار : مكتب : جميلة املهريي 
للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن باإمارة دبي - منطقة ديرة - �شارع بور �شعيد - برج بيزني�س افينيو - مكتب 

رقم 211  - وميثله : جميلة �شعيد ماجد �شعيد املهريي  
املطلوب اإعالنه : جي اأند كو للتطوير العقاري �س ذ م م - منطقة حرة  

عنوانه : الإمارات العربية املتحدة - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي لالعالم - بناية جت واي - بلوك b - الطابق 
info@Gcopropties.com - 043544445 - 0504507102 - ال�شاد�س - بناية مطعم جدودنا 

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :  ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : ند ال�شبا الوىل - رقم الر�س 767 - رقم البلدية : 

درهم   6000000  : الكلية  القيمة   - مربع  مر   512.01  : امل�شاحة   -  618-  7341
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  1965/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2018/1239 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)772460 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
الرقة - بناية  دي��رة - �شارع  اإم��ارة دبي -   : التنفيذ: عبداحلميد حممد �شراري حممد الع��رج  - عنوانه  طالب 

الفهد - طابق امليزانني - مكتب رقم 1 - رقم مكاين :3079395364 
وميثله : عبدالرحمن حممد عي�شى الناوري العامري  

املطلوب اإعالنه : حممد �شليمان �شامل احلاطي  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - مر�شى دبي - �شارع املر�شى - بناية 
 -  1223674565  : مكاين  رق��م   - م��ول  مارينا  بجانب   -  502 رق��م  �شقة   - اخلام�س  الطابق   - �شيلفرين 

advo.hazem55@gmail.com  -  0588706699
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 172- رقم املبنى : ال�شدف 
6 - رقم املبنى : 6 - رقم العقار 1409 - امل�شاحة : 132.02 مر مربع - املبلغ : )1،275،903/15( درهم 

مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363
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عربي ودويل

فرن�ضا ترجئ فر�س التطعيم الإلزامي يف جزر الأنتيل 

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• لويك تا�صيه

   اأغلق الحت��اد الأوروب��ي ح��دوده اأم��ام امل�شافرين 
من جنوب اإفريقيا. ولأول مرة، مل تتباطاأ حكومة 

جا�شنت ترودو يف كندا وفعلت ال�شيء نف�شه .
   اإن رد ال��ف��ع��ل ال�����ش��دي��د وال�����ش��ري��ع ل��ل��ع��دي��د من 
البلدان التي اأغلقت حدودها بعد اكت�شاف متغرّي 
يحتمل اأن يكون خطرًيا يف جنوب اإفريقيا، يقول 
طفرة  ب�شبب  الوباء  انتعا�س  خماطر  عن  الكثري 
خطرية ل� كوفيد-19. ل اأحد يجروؤ على ت�شديق 
اأن منع امل�شافرين من جنوب اإفريقيا �شيكون كافياً 
لوقف انت�شار ال�شكل اجلديد. واأكرث من اأي وقت 
اأن  يجب  الأف�����ش��ل،  يف  ن��اأم��ل  اأن  اأردن����ا  اإذا  م�شى، 

ا. نتوقع الأ�شواأ اأي�شً
-ما مدى خطورة ال�سكل اجلديد؟  1

املتحّور  يعترب  م��دى  اأي  اإىل  الوا�شح     من غري 
اإفريقيا خطرًيا حًقا.  املكت�شف يف جنوب  اجلديد 
اأفريقي  اجل���ن���وب  امل���ت���ح���ّور  اأن  اخل�����رباء  وي���ق���ّدر 
���ش��ي��ت��ج��اوز بع�س احل��واج��ز امل��ن��اع��ي��ة، وي��ق��ل��ل من 
واإذا  باملائة.   40 اإىل  الرئي�شية  اللقاحات  فعالية 
معزز  ل��ق��اح  تطوير  �شيت�شنى  ك��ذل��ك،  الأم���ر  ك��ان 
بالنظر  ولكن  ب�شرعة.  اجلديد  املتغرّي  ي�شتهدف 
كوفيد- من  معينة  لطفرات  الب�شر  ه�شا�شة  اإىل 

اأننا منخرطون  اأن يوؤكد  �شاأنه  19، فاإن هذا من 
يف حرب طويلة قد ت�شتمر ل�شنوات.

الوباء؟ نحارب  -كيف   2
   اإذا تبنّي اأن املتحّور اجلنوب اأفريقي خطري كما 
فر�شتا  اللتني  وال�شني،  النم�شا  حل  فاإن  ُيخ�شى، 
اأن  وي��ج��ب  ع��امل��ًي��ا.  �شي�شبح  الإج���ب���اري،  التطعيم 
ي��ك��ون ال��ت��ط��ع��ي��م م��ت��اًح��ا ب�����ش��ه��ول��ة يف ج��م��ي��ع دول 
العامل، متاًما مثل لقاح �شلل الأطفال الذي انتهى 
وجه  على  من  تقريًبا  املر�س  ه��ذا  على  بالق�شاء 
الأر�س. جنت �شاللت �شلل الأطفال يف اأفغان�شتان 
وباك�شتان، وكذلك، لبع�س الوقت، بني املجتمعات 

لقاح  اأ�شبح  ال�شتينات،  يف  التطعيم.  رف�شت  التي 
ال�شناعية.  ال��ب��ل��دان  يف  اإل��زام��ًي��ا  الأط���ف���ال  �شلل 
بالأمر  ل��ي�����س  الإل�����زام�����ي  ال���ل���ق���اح  ف�����اإن  ول���ذل���ك 
)كانت  الإن�شان.  حقوق  على  اخلطري  اأو  اجلديد 
التكنولوجيا اأقل تقدًما مما هي عليه اليوم، ومت 
من  �شنوات  ع��دة  بعد  املنا�شبة  اللقاحات  اكت�شاف 

التجربة واخلطاأ(.
-ما هي االآثار املرتتبة على االقت�ساد؟  3

ف�شن�شطر  خ���ط���رية،  م���ت���غ���رّيات  ظ���ه���رت  اإذا     
اأخرى  واأن�����ش��ط��ة  البحرية  ال��رح��الت  ن�شيان  اىل 
ل�شنوات  واح��د،  مكان  يف  كبرية  ح�شوًدا  ت�شتدعي 
اأنواعها،  بجميع  للمهرجانات  و�شنعتذر  عديدة. 
و�شال�شل  الإن��ت��اج  �شال�شل  يف  امل�شاكل  و�شت�شتمر 
الأكورديون،  دور  الق��ت�����ش��ادات  و�شتلعب  ال��ّت��زّود، 
بالتناوب ال�شريع بني فرات منو مرتفع وفرات 

منو منخف�س.
يف  امل�����س��اع��دة  للحكومات  ميكن  -ك��ي��ف   4

معاجلة االأزمات اجلديدة؟
املواطنني  ت�����ش��اع��د  اأن  ل��ل��ح��ك��وم��ات  مي��ك��ن  ل     
وال�������ش���رك���ات ب�����ش��ك��ل م��ت��ك��رر مب��ن��ح ���ش��خ��ي��ة، لأن 
احلظ،  وحل�����ش��ن  ���ش��خ��م��ة.  �شت�شبح  م��دي��ون��ي��ت��ه��ا 
للعديد  كوفيد-19  من  الأوىل  املوجات  �شمحت 
ال��ق��ط��اع��ات مثل  ل��ك��ن بع�س  ب��ال��ت��ك��ّي��ف،  ال��ب��ل��دان 

ال�شياحة والثقافة �شتظل تتاأثر ب�شدة.
اال�ستعداد من االآن؟ -ملاذا   5

   قبل ع��ام��ني، يف ب��داي��ة ال��وب��اء، ك��ان م��ن املمكن 
اأن  اأن ي��ك��ون ق�شري الأج���ل. والم���ل يف  الأم���ل يف 
لكنه  ب����اق،  ي��راج��ع  اأن  اأو  ق��ري��ب��اً  ال���وب���اء  ينتهي 

ي�شعف.
وامل���ت���غ���ريات اخلطرية  امل��ل��ق��ح��ني   وي���دف���ع غ���ري 
حكوماتنا اىل التخطيط بجدية لحتمال انت�شار 
جائحة اأطول بكثري، واأن تعّد ال�شكان ب�شكل اأف�شل 

نتيجة لذلك.
ترجمة خرية ال�شيباين

احلرب مع كوفيد-  19 تنتع�س...!

* اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية متخ�ش�س يف ال�شني واآ�شيا -جامعة مونريال كندا

وقالت ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س اجلمعة يف ح�شيلة اأن 
ع�شرة �شرطيني جرحوا بينهم خم�شة بالر�شا�س واخلم�شة 
الآخ���ري���ن مب���ق���ذوف���ات. م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، ت��ع��ر���س اأربعة 
�شحافيني فرن�شيني اأحدهم م�شور لفران�س بر�س لثالثة 
عيارات نارية اأطلقها رجال يركبون دراجات نارية يف �شارع 
بت�شوير  يقومون  كانوا  بينما  فور-دو-فران�س،  يف  مهجور 

حاجز ناري م�شتعل من بعيد.
واأدت التحقيقات الأوىل التي ُفتحت يف اأعقاب اأعمال العنف 
اإىل مثول ثالثة م�شتبه  التي وقعت ليل الثالثاء الأربعاء 

بهم اجلمعة اأمام نيابة فور-دو-فران�س .
“هذه  اإن  كا�شتك�س  ج��ان  الفرن�شي  ال����وزراء  رئي�س  وق���ال 
لب�س  ل  بالإجماع  اإدان��ة  تتطلب  للغاية  اخلطرية  الأعمال 

فيها«.
الفرن�شي جريالد  الداخلية  وزي��ر  وذك��ر م�شدر يف حميط 
الأقل  على  اأ���ش��خ��ا���س  ع�شرة  اأن  ب��ر���س  لفران�س  دارم���ان���ان 

اأُوقفوا ل�شلتهم باأعمال العنف.
اأتال  غابريال  الفرن�شية  احلكومة  با�شم  املتحدث  واأع��ل��ن 
يف  ال��و���ش��ع  ه���ذا  ب���دء  م��ن��ذ  �شخ�شا   150 ن��ح��و  “توقيف 

غوادلوب ومارتينيك«.
بداأت ال�شلطات الفرن�شية مناق�شات مع نقابيني وم�شوؤولني 
حمليني منذ ب�شعة ايام لت�شوية الو�شع. وقال �شيبا�شتيان 
اإن  التلفزيون  بثه  اإىل غوادلوب  لوكورنو يف خطاب موجه 

“بع�س امل�شوؤولني طرحوا م�شاألة احلكم الذاتي«.

•• فور-دو-فران�س-اأ ف ب

اأعلنت احلكومة الفرن�شية تاأجيل فر�س التطعيم الإلزامي 
�شد كوفيد-19 للطواقم الطبية يف جزر الأنتيل الفرن�شية 
باأزمة  ذل��ك  ت�شبب  بعدما  الأول/دي�����ش��م��رب  كانون   31 اإىل 

اجتماعية غري م�شبوقة تخللتها اأعمال عنف لأيام عدة.
امل��ارت��ي��ن��ي��ك اجلزيرتان  غ����وادل����وب، وم��ن��ذ الث���ن���ني  وت��ه��ز 
فقر  م��ن  تعانيان  اللتان  الكاريبي  البحر  يف  الفرن�شيتان 
وارت���ف���اع يف م���ع���دلت ال��ب��ط��ال��ة، اح��ت��ج��اج��ات ���ش��د فر�س 
ال��ت��ط��ع��ي��م الإل���زام���ي ���ش��د ف��ريو���س ك���ورون���ا ع��ل��ى مقدمي 
الحتجاجات  واختلطت  الإطفاء.  ورج��ال  الطبية  الرعاية 
اأ�شعار  وارتفاع  املعي�شة  بغالء  اجتماعية مرتبطة  مبطالب 
الوزيران  اأعلن  للتهدئة،  جديدة  حماولة  ويف  املحروقات. 
لوكورنو  �شيبا�شتيان  البحار  وراء  ما  ل�شوؤون  الفرن�شيان 
وال�����ش��ح��ة اأول��ي��ف��ي��ي��ه ف���ريان يف ب��ي��ان اجل��م��ع��ة ع��ن “مهلة 
الفعال  التنفيذ  على  الأخ����رية  اللم�شات  لو�شع  اإ���ش��اف��ي��ة 

لفر�س اللقاح يف الأنتيل«.
وجاء هذا الإع��الن بعد اأعمال عنف ا�شتمرت لأي��ام ن�شبت 
و�شرقت  حرائق  وا�شرمت  متاجر  ونهبت  حواجز  خاللها 
خلفر  التابعة  اجل��م��ارك  لقوة  مركز  م��ن  وذخ���رية  اأ�شلحة 
اأطلق  ك��م��ا  غ����وادل����وب.  ب���وان���ت-اآ-ب���ي���ر يف  ال�����ش��واح��ل يف 
الر�شا�س على قوات الأمن و�شحافيني يف فور-دو-فران�س 

يف املارتينيك ليل اخلمي�س اجلمعة.

اأولف �شولتز:  اأن وعد     لقد �شبق 
 6 م��ن  الأ���ش��ب��وع  ويف  تن�شيبه،  بعد 
اإىل 10 دي�شمرب، �شتقوده اأول رحلة 
باري�س،  اإىل  كم�شت�شار  ل��ه  ر�شمية 

جت�شيما لتقليد را�شخ.
�شتتاح  الإل�����ي�����زي�����ه،  ق�������ش���ر  ويف    
للبوح  الفر�شة  لإميانويل ماكرون، 
ب�شاأن  يخاجله  ما  بكل  لوجه  وجهاً 
اأبرمها  ال���ت���ي  الئ���ت���الف  ات��ف��اق��ي��ة 
ال���ش��راك��ي��ون ال��دمي��ق��راط��ي��ون مع 
والتي  والليرباليني،  اخل�شر  حزب 
 24 ي��وم الأرب��ع��اء،  مت الك�شف عنها 

نوفمرب.
الكالم جيًدا: يحتوي    رمب��ا يكون 
هذا الن�س املوؤيد لأوروب��ا على عدد 
يف  ت�شري  التي  العنا�شر  م��ن  معني 
دور�شيه  ك���ي  رح����ب  وق����د  اجت���اه���ه. 
يف ب��ي��ان ب��الت��ف��اق، م��ع��رّبا ع��ن امله 
احلكومة  م���ع  ب�����ش��رع��ة  “العمل  يف 
ذات  الق�شايا  ب�شاأن  املقبلة  الأملانية 

الهتمام امل�شرك«.
   النقطة الإيجابية الأوىل يف العقد، 
ت�شكله  الذي  “الثنائي”  هي تقوية 
هذا  اأن  بالتاأكيد  وب��رل��ني.  ب��اري�����س 
الثنائي عمل ب�شكل جيد مع اأجنيال 
لكن  الأخ����رية،  ال�شنوات  يف  مريكل 
احلكومة املقبلة تعد باأن “ت�شر�شد 

ب�شراكة فرن�شية اأملانية قوية«.
���ا يف عدة  اأي�������شً ال���ع���ق���د  وي����ذك����ر     
“�شيادة  اإىل  احل���اج���ة  م��ن��ا���ش��ب��ات، 
اأوروبية ا�شراتيجية”، مردًدا �شدى 
ال�شراتيجي  ال���ذات���ي  “الكتفاء 
عنه  ي����داف����ع  ال�������ذي  الأوروبي” 
الرئي�س الفرن�شي منذ عدة �شنوات. 
ال��ب��اح��ث يف  ب���ول م��وري�����س،  ويعتقد 
الفرن�شية  ال��ع��الق��ات  درا���ش��ة  جلنة 
الفرن�شي  امل���ع���ه���د  يف  الأمل�����ان�����ي�����ة 
هذه  “مثل  اأن  ال��دول��ي��ة،  للعالقات 
اإىل  خطوة  متّثل  املبا�شرة  ال���ش��ارة 
وال�شوؤال  لفرن�شا...  بالن�شبة  الأمام 
هو معرفة املق�شود بال�شراتيجية 

الأوروبية«.
اإن الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت، يوم     
الأرب����ع����اء، ت��دع��م ال��ع��م��ل احل����ايل ل� 
التي  ال�شراتيجية”  “البو�شلة 
ال�شيا�شة  لو�شع  بروك�شل  اأطلقتها 
الأم����ن����ي����ة وال����دف����اع����ي����ة ل���الحت���اد 
الأوروبي. وهذا التزام مهم لفرن�شا، 
خريطة  اع���ت���م���اد  ع����ن  امل���������ش����وؤول����ة 

الطريق هذه من قبل الدول ال�شبع 
تتوىل  والع�شرين يف مار�س، عندما 
الحتاد  ملجل�س  ال���دوري���ة  ال��رئ��ا���ش��ة 

الأوروبي.

تقارب بخ�سو�س
 املزيد من اأوروبا

   لقد دع��ا اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون منذ 
من  املعاهدات  تعديل  اإىل  بداياته، 
اأك�����رب لأوروب������ا.  اإع���ط���اء وزن  اأج�����ل 
مثل  التحالف  ي��وؤي��د  ���ش��ارة:  ب�شرى 
ه���ذه امل���راج���ع���ة، م���ع ك���ه���دف، فكرة 
احتادية  دول����ة  ت��ط��وي��ر  “موا�شلة 
يدافع  ف��ه��و  ث���م  وم����ن  اأوروبية”. 
عن نهاية الإجماع يف املجل�س حول 
ال�شيا�شة  م��ن��ه��ا  امل��وا���ش��ي��ع،  ب��ع�����س 
الرئي�س  ي���رغ���ب  ك��م��ا  اخل���ارج���ي���ة، 
من  دول  مي���ن���ع  ومب�����ا  ال���ف���رن�������ش���ي، 

حدث  كما  ال��ق��رارات،  بع�س  عرقلة 
عندما ا�شتخدمت املجر حق النق�س 
ال�شني  اإع��الن يدين ت�شرفات  �شد 

يف هونغ كونغ.
اآخ��������ر ل���ر����ش���ا ب���اري�������س:     ����ش���ب���ب 
“العابرة  ال��ق��وائ��م  الت��ف��اق  ينا�شر 
الأوروبية  النتخابات  يف  للحدود” 
�شبق  ك��م��ا   ،2024 ع����ام  امل��ق��ب��ل��ة، 
النتخابات  يف  م��اك��رون  ط��ال��ب  اأن 
ذلك،  م��ع  م��وؤك��دا،  ولي�س  ال�شابقة. 
نظام  اإىل  ب��ال��ع��ودة  �شيقبل  ك��ان  اإذا 
ين�س  ال��ذي  “�شبيتزنكانديدات”، 
املفو�شية  رئ��ي�����س  ي���ك���ون  اأن  ع��ل��ى 
الأوروبية هو القائد املعني من قبل 
يف  الوىل.  باملرتبة  ال��ف��ائ��ز  احل���زب 
انتخابات 2019، ا�شتخدم الرئي�س 
الفرن�شي ثقله للح�شول على تعيني 
مناف�س ثانوي على راأ�س املفو�شية، 

اأور�شول فون دير لين.

التوترات املحتملة
 ب�ساأن ق�سايا امليزانية

   فيما يتعلق بالق�شايا القت�شادية، 
ف���������اإن ال���ت���ع���ي���ني امل����رت����ق����ب لأح������د 
باأرثوذك�شية  املرتبطني  الليرباليني 
-رمبا  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  امل��ي��زان��ي��ة، 
بالأمر  -ل��ي�����س  ليندنر  كري�شتيان 
ال�����ش��ار ل��الإل��ي��زي��ه، حتى ل��و مل يكن 

مفاجاأة.
   يو�شح العقد، اأن �شندوق التحفيز 
الأوروب���ي املمول من خ��الل جتميع 
الزمن  يف  حم���دودة  “اأداة  ال��دي��ون، 
العودة،  ع��ن  ي��داف��ع  ك��م��ا  واملبلغ”. 
ال�شتقرار  لتفاقية   ،2023 ع��ام 
يف منطقة اليورو )احلد من العجز 
العام اإىل 3 باملائة، والدين اإىل 60 

باملائة من الناجت املحلي الإجمايل(، 
التي مت تعليقها ب�شبب اأزمة كوفيد 

.19-
ف���ارغ فقط:  ال��ك��اأ���س ن�شف  ل��ك��ن     
مفتوًحا  ال�����ب�����اب  ال���ن�������س  ي������رك 
لتعديل قواعد امليزانية فيما يتعلق 
ب��ال���ش��ت��ث��م��ارات اخل�������ش���راء. وحول 
تنازًل  ليندنر  ق���دم  ال��ن��ق��ط��ة،  ه���ذه 
اأعطى  كما  التحالف،  يف  ل�شركائه 
وزير  مع  للتفاو�س  م�شاحة  لنف�شه 
لو مري.  برونو  الفرن�شي  القت�شاد 
ال��ع��ق��د الئتاليف  وك���ل م���ه���ارة ه���ذا 
هي هنا: يف حقيقة اعتزام اأن يكون 
بالتكامل  امل��ق��ب��ل��ة  احل��ك��وم��ة  ع��م��ل 
امل�شلحة  ف��رن�����ش��ا، م��ع  م��ع ح��ك��وم��ة 
نرى  اأن  ي��ب��ق��ى  ك���اأف���ق.  الأوروب����ي����ة 
التوافق بني  �شيذهب  اأي مدى  اإىل 

الثنائي الفرن�شي-الأملاين عملّيا.

عدة نقاط تقارب بني الطرفني:

اأملانيا: لهذا تتناغم حكومة �ضولتز مع ماكرون...؟

يف املك�ضيك.. عائالت ت�ضعى يائ�ضة للعثور على 94 األف مفقود 
•• ماتامورو�س-اأ ف ب

يائ�شة  اأم  تتو�شل  الكلمات  بهذه  واحدة”...  عظمة  �شوى  اأري��د  ل 
جنديا ملنحها فر�شة للعثور على رفات ابنها وهو واحد من بني اأكرث 

من 94 األف مفقود يف املك�شيك كانوا �شحايا الختفاء الق�شري.
وتتفاو�س هذه الم التي فقدت اأثر ابنها قبل عام مع قوات الأمن 
)�شمال  تاماوليبا�س  ولية  �شابق يف  ذرة  بدخول حقل  لها  لل�شماح 
غ����رب( ح��ي��ث ع���رث ع��ل��ى ن�����ش��ف ط���ن م���ن ال���رف���ات ال��ب�����ش��ري��ة منذ 
الذين  اجلنود  وج��ه  يف  اخلم�شينية  امل���راأة  وت�شرخ   .2017 العام 
عظمة  فقط  اأري���د  اأب��ن��اء؟  لديكم  األي�س  “اأجيبوين!  يتجاهلونها 

من ابني لريقد ب�شالم اإىل جانب زوج��ي«. جرى هذا احل��وار من 
الولية  عا�شمة  من  قليلة  كيلومرات  م�شافة  على  واح��د  ط��رف 
تك�شا�س  ولي��ة  مع  احل��دود  على  واقعة  وهي منطقة  ماتامورو�س، 
“كارتيل  امل���خ���درات خ�شو�شا  ع��ن��ف جت���ار  م��ن  ت��ع��اين  الم��ريك��ي��ة 
اللجنة  بح�شب  اإبادة”  “مع�شكر  بارتولينا  ل  موقع  غولفو«.  ديل 
الوطنية للبحث عن املفقودين. ودخوله حمظور حتى على عائالت 
لأ�شباب  ا�شمها  ك�شف  ترغب يف  التي مل  ال��وال��دة  وه��ذه  ال�شحايا. 
اأمنية، لي�س لديها اأي دليل على اأن رفات ابنها مدفونة يف مكان ما 
حتت الأر�س. لكنها قررت املجيء بعدما علمت اأن اإحدى املجموعات 
اأمهات  التي تطالب مبعرفة مكان ال�شحايا، وهي ت�شم بغالبيتها 

ينددن ب�”عدم فعالية” ال�شلطات ويقمن ببحثهن اخلا�س، �شتكون 
اإىل  للمخدرات  مم��را  تعترب  ال��ت��ي  تاماوليبا�س  وولي���ة  ح��ا���ش��رة. 
الوليات املتحدة والتي فقدت 11667 �شخ�شا، هي الأكرث ت�شررا 

بهذه الظاهرة جنبا اإىل جنب مع ولية خالي�شكو )غرب(.
األف   94 اإىل  األ��ف��ا   93 ب��ني  م��ا  املك�شيك  ي��وج��د يف  امل��ج��م��وع،  ويف 
م��ف��ق��ود، وف��ق��ا ل���الأرق���ام ال��ر���ش��م��ي��ة. وب�����داأت ح����الت الخ��ت��ف��اء مع 
“احلرب القذرة” التي �شنتها ال�شلطات على احلركات الثورية بني 
مع  بالتوازي  حاد  ب�شكل  عددهم  وارتفع  والثمانينيات.  ال�شتينيات 
اأعلن الرئي�س ال�شابق  2006 عندما  الغتيالت التي حدثت عام 

كالديرون حربا �شاملة على جتارة املخدرات. 

ع��ق��د  ي���ت�������س���ّم���ن    
االئ��������ت��������الف ب���ني 
اال������س�����رتاك�����ي�����ني 
ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
واخل���������������������س����������ر 
وال����ل����ي����ربال����ي����ني، 
تقارب  ن��ق��اط  ع��دة 
م�����ع ال���ط���م���وح���ات 
لو  حتى  الفرن�سية، 
التق�سف  ه��دف  ك��ان 
امليزانية قد يثري  يف 

القلق.

•• الفجر -كليمان دانيز  
ترجمة خرية ال�صيباين

تعتزم احلكومة االأملانية املقبلة العمل بالتكاملحتليل اخباري
 م��ع حكوم�ة فرن�س��ا، وامل�سلحة االأوروبي��ة كاأفق

التعيني املرتقب الأحد الليرباليني كري�ستيان
 ليندنر يف وزارة املالية لي�س باخلرب ال�سار لالإليزيه

كري�شتيان ليندنر قد يزعج الفرن�شيني

ماكرون 
وامل�شت�شارة 

ال�شابقة 
مريكل 

وامل�شت�شار 
املقبل اأولف 

�شولتز

�ضحف عربية: تون�س م�ضتمرة بتلجيم الإخوان •• عوا�صم-وكاالت

املرتقبة لالإعالن عن خطته  �شعيد  رئي�شهم قي�س  ق��رارات  التون�شيون  ينتظر 
والجت���اه  ن��ه��ائ��ي��اً  ال���ربمل���ان  ح��ل  ت�شمل  وال��ت��ي  ال��ب��الد  يف  ال��ك��ام��ل��ة  ال�شيا�شية 
ق��ان��ون جديد  انتخابات ج��دي��دة �شابقة لأوان��ه��ا، وذل��ك م��ن خ��الل و�شع  نحو 
التون�شي  الرئي�س  بداأ  ال�شبت،  اأم�س  لالنتخابات. ووفق �شحف عربية �شادرة 
قي�س �شعيد تنفيذ برناجمه ال�شيا�شي، الذي متثل احلرب على الف�شاد والق�شاء 
على مراكز النفوذ الإخ��واين بعد اأن قراأ �شعيد خالل الأ�شهر الأربعة املا�شية 
الو�شع يف البالد قراءة م�شتفي�شة، وحتديد اأهم الرهانات التي تواجه احلركة 
ال�شعودية  “عكاظ”  ل�شحيفة  موثوقة  اأمنية  م�شادر  وك�شفت  الت�شحيحية. 
ت�شديد اخلناق على  اإىل  الدين جلاأ  التون�شي توقيق �شرف  الداخلية  اأن وزير 
“اجلهاز الأمني املوازي” الذي �شكله “اإخوان تون�س” يف اإطار م�شاع حكومية 

لتطهري وزارة الداخلية من اأذرع الأخطبوط الإخواين.
واأو�شحت امل�شادر اأن وزير الداخلية التون�شي اأحال نحو 20 قيادياً اأمنياً ممن 
عالقتهم  خلفية  على  الوجوبي،  التقاعد  على  ب��ال��وزارة  عليا  منا�شب  تقلدوا 

واأفادت امل�شادر باأن القائمة ت�شم اأ�شماء تنتمي  بحركة “النه�شة الإخوانية”. 
اأن��ه متت  اإىل  اأخ��رى. ولفتت  اأ�شماء  اإىل  اإ�شافة  امل��وازي  بالأمن  اإىل ما يعرف 
املعروف  البلدي  اإحالة كل من مدير عام الأم��ن الوطني احلايل رفقة فتحي 
بعالقته باجلهاز ال�شري للنه�شة، وقيادي يف الأمن املوازي للحركة الإخوانية 
زمن  يف  )امل��خ��اب��رات(  املخت�شة  للم�شالح  العام  وامل��دي��ر  قرطاج  تون�س  مبطار 
حكم ه�شام امل�شي�شي، ومدير عام امل�شالح املخت�شة ومدير عام الأمن الوطني 
ال��ع��ام ل��الأم��ن الوطني يف عهد  امل��دي��ر  زم��ن الإخ���واين علي العري�س، واإح��ال��ة 
التقاعد  ال��وزارة؛ على  با�شم  ال�شابق  الر�شمي  حكومة مهدي جمعة واملتحدث 
الوجوبي. وت�شاءل الكاتب عبد الرحمن �شلقم يف �شحيفة “ال�شرق الأو�شط” 
عن الأطراف التي �شت�شارك يف احلوار التون�شي املوعود، “هل �شي�شم املكونات 
ال�شيا�شية احلزبية والنقابية ومنظمات املجتمع املدين؟ يكرر الرئي�س احلديث 
عن م�شاركة فئة ال�شباب يف احلوار املوعود، لكن ال�شوؤال ال�شاخن الذي ل يغيب، 

احل���وار؟ هل من  امل�شتهدفني يف  ال�شباب  يجمع  ال��ذي  التنظيمي  الأن��ا  هو  ما 
اإن  اأم جمرد تعبري ف�شفا�س«. وقال �شلقم  اأو تنظيمات معينة،  اأح��زاب  خالل 
الرئي�س التون�شي والذي يعترب “احل�شان الأ�شود” يف ت�شحيح امل�شار ال�شيا�شي 
اأو مكونات  كاأ�شخا�س  ي�شمهم  لكنه مل  واملف�شدين،  الفا�شدين  مع  يتحاور  لن 
�شيا�شية، وت�شاءل “هل يعمل الرئي�س قي�س �شعيد على تعديل الد�شتور ويعيد 
النظام الرئا�شي مثلما كان قبل �شنة 2011 اأم �شيكون اأقرب اإىل د�شتور �شنة 
اأن  واأو���ش��ح  د�شتوري؟.  كخبري  �شياغته  يف  �شخ�شياً  هو  �شارك  ال��ذي   2014
بني  ال�شلطات  وزع  ال��ذي  احل��ايل  الد�شتور  اأن  على  يتفقون  التون�شيني  اأغلب 
رئي�س الدولة والربملان ورئي�س احلكومة، هو د�شتور هجني كان ال�شبب يف اإرباك 
احلياة ال�شيا�شية، وقاد اإىل وهن يف احلياة القت�شادية والجتماعية. الأحزاب 
عملي  انتخابي  قانون  غياب  ويف  ح��زب  املائتي  عددها  جت��اوز  التي  ال�شيا�شية 
اإنتاج حكومة بحزام �شيا�شي قوي، كان م�شكلة  يجعل الربملان كياناً قادراً على 

م�شافة اإىل ما عانته البالد يف ال�شنوات الأخرية من اأزمات. كما اأكد اأن تون�س 
تعاين اليوم من خمتنق اقت�شادي غري م�شبوق، وتتطلع اإىل �شندوق الدويل 
لي�شاعدها على جتاوز عتبة الختناق املايل الكبري، وت�شعى اإىل احل�شول على 
وجبة مالية كاملة الد�شم من �شندوق النقد الدويل بقيمة 6 مليارات دولر 
ع��رثات وحواجز  امل�شعى  ه��ذا  اأم��ام  لكن  ال��ق��ادم،  العام  العجز يف ميزانية  وه��و 
عالية، لأن ال�شندوق يطالب باإ�شالحات مالية، تزيد الأزمة تعقيداً ول يقدر 
املواطن التون�شي الكادح على حتملها. ومن جانبها تناولت �شحيفة “العرب” 
قرار الرئي�س التون�شي قي�س �شعيد باإلغاء وزارة احلكم املحلي واإحلاق املحليات 
بوزارة الداخلية غ�شبا لدى حركة النه�شة التي كانت تراهن على هذه الوزارة 
من اأجل ال�شتمرار يف خطتها لخراق املجتمع حتت مظلة املجال�س املنتخبة. 
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن حركة النه�شة جنحت يف الفوز باإدارة بلديات كربى 
مثل تون�س العا�شمة و�شفاق�س، وو�شعت يدها على امل�شاريع التي مت�س املواطن 
من قريب، كما اأنها �شارت تتحكم يف ميزانية عدد كبري من البلديات، ول يعرف 
يف اأّي جمال مت �شرف تلك الأم��وال ول الطريقة التي �شرفت بها، خا�شة يف 

ظل �شعف الرقابة املالية يف اجلهات كما يف الإدارات املركزية.
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•• الفجر –خرية ال�صيباين
   لئن يبدو جلّيا، وب�سكل متزايد، اأّن �سّيد الكرملني 
يرغب يف فر�س مع�سلة “احلرب اأو تخلي الغرب عن 
االحتاد  فاإن  الرو�سي”،  النفوذ  جمال  يف  اأوكرانيا 

االأوروبي ال يبدو اأنه ثابت يف ا�سرتاتيجيته.
   فلوران بارمنتييه، االأمني العام ل� “مركز البحوث 
يف  املحا�سر  واال�ستاذ  ال�سيا�سية”،  العلوم  معهد  يف 
امل�سارك  ال�سيا�سية بباري�س، والباحث  العلوم  معهد 
للتجارة،  العليا  للمدر�سة  اجلغرا�سيا�سي  املركز  يف 
التطورات  خلفية  اأتالنتيكو،  مع  مقابلة  يف  يفكك 

االأخرية واأبعادها: 

اوروبا عاجزة على الرد ع�شكريا هل الدبابات الرو�شية جاهزة للزئري؟

ع��ل��ى ال����رد. اإم����ا م��ن خ���الل و�شم 
تقنع  بطريقة  ال��رو���ش��ي  التهديد 
الأم���ري���ك���ي���ني ب��ال��ب��ق��اء يف اأوروب�����ا 
“اأف�شل  باأنهم  اأنف�شهم  )واإظ��ه��ار 
اأو من خالل “تعزيز”  احللفاء”(، 
الأوروبية،  ال�شيادة  حول  اخلطاب 
وا�شنطن  باإغ�شاب  امل��خ��اط��رة  م��ع 
كمحاورين  ���ش��ي��ظ��ه��رون  ول��ك��ن��ه��م 
يتعاي�شان،  ال��ن��ه��ج��ان  م��ن��ا���ش��ب��ني. 
وجه  على  فرن�شا  نفذته  وال��ث��اين 
اخل���������ش����و�����س.     م����ن امل����وؤك����د اأن 
للرد  م�شلحني  لي�شوا  الأوروب��ي��ني 
اأوكرانيا  يف  ه��ج��وم  على  ع�شكرًيا 
)وهم قادرون، يف املقابل، بني دول 
الت�شامن(،  الزامية مبداأ  اأع�شاء، 
اأخرى  �شغط  و�شائل  لديهم  لكن 
النخب  ح�����ش��اب��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأث��ري 

الرو�شية.             عن اأتالنتيكو

   * منذ عدة اأ�شهر، يعمل الكرملني 
ال�شيا�شة  ح���رارة  درج���ة  رف��ع  على 
اخل���ارج���ي���ة ل���الحت���اد الأوروب��������ي. 
فر�س  الكرملني  �شيد  يحاول  هل 
الغرب  تخلي  اأو  “احلرب  مع�شلة 
النفوذ  دائ������رة  يف  اأوك����ران����ي����ا  ع���ن 

الرو�شي” على اأوروبا؟
حتليلنا  يعتمد  اأن  مي��ك��ن  ل   -     
لل�شيا�شة اخلارجية الرو�شية فقط 
الرو�شي:  ال��رئ��ي�����س  رغ���ب���ات  ع��ل��ى 
هناك حمددات تاريخية و�شيا�شية 
واجتماعية واقت�شادية ت�شوغ هذه 
تنفيذ  ويتم  اخلارجية.  ال�شيا�شة 

دبلوما�شي،  ج��ه��از  ق��ب��ل  م��ن  ذل���ك 
خدمة  اأج��ل  من  امل�شلحة  والقوات 
ا�شراتيجية قد يختلف حمتواها 

مبرور الوقت.
اأّن  ن��ع��ت��رب  اأن  وه���ك���ذا، مي��ك��ن       
ال��ه��دف الأ���ش��ا���ش��ي ل��ل��ق��ادة الرو�س 
2014 مل يكن �شن حرب يف  عام 
دونبا�س،  ويف  ال��ق��رم  ج��زي��رة  �شبه 
ت��اأث��ري حا�شم  احل��ف��اظ على  ولكن 
خالل  من  باأكملها،  اأوكرانيا  على 
امل���ت���ح���دث���ني ب���ال���ل���غ���ة ال���رو����ش���ي���ة 
و�شكانها الأرثوذك�س. خطط الغزو 
مل  لكنها  م�شبًقا،  م��وج��ودة  ك��ان��ت 

�شواء  للغاية،  مكلًفا  اأوك��ران��ي��ا  يف 
اأو يف الأم����ور  م��ن ح��ي��ث ال�����ش��م��ع��ة 
الق��ت�����ش��ادي��ة وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة. وهذا 
ال�شتهانة  ينبغي  ول  مهم  ال��رادع 
ب��ه.     *يف الوقت ال��ذي يركز فيه 
املتحدة على  والوليات  بايدن  جو 
التوترات مع ال�شني، هل ان يدي 
ا�شراتيجيتها  لب�شط  حرة  رو�شيا 
يف اأوروبا؟ ويف غياب �شوت موّحد، 
هل حمكوم على اأوروبا اأن تتعّر�س 

ل�شربات رو�شيا على حدودها؟
اأن��ه منذ اأوب��ام��ا، ويف      - �شحيح 
ا، اتخذ الهتمام  عهد ترامب اأي�شً
ب���ق���وة ال�������ش���ني ال�������ش���اع���دة ُب���ع���ًدا 
ج���دي���ًدا، مم��ا دف���ع رو���ش��ي��ا تقريًبا 
اإىل موقع ثانوي. ومن الوا�شح اأن 
تعد  مل  املتحدة  الوليات  اأولويات 
الأوروبيني  اأج���رب  اأوروب����ا، مم��ا  يف 

تكن بال�شرورة اخليار الأول.
      وم��ع ذل���ك، ق��رر الأوروبيون، 
ب���ع���د ����ش���م ���ش��ب��ه ج����زي����رة ال���ق���رم، 
اخ��ت��ي��ار ���ش��ي��ا���ش��ة ال��ع��ق��وب��ات، التي 
اأكرث  القت�شادية  تكلفتها  حتّملوا 
امل��ت��ح��دة. وحظيت  ال���ولي���ات  م��ن 
بالإجماع  ه��ذه  العقوبات  �شيا�شة 
داخل الحتاد الأوروب��ي، و�شاعدت 
الطويل  ال�شراع  تكاليف  زي��ادة  يف 

يف اأوكرانيا.
      لذلك، ميكن القول اإن القيادة 
اأن  جيًدا  ت��درك  احلالية  الرو�شية 
ُي���ط���رح هكذا  امل���ق���رح ل  ال��ب��دي��ل 
ل  ال��ذي��ن  ل���الأوروب���ي���ني،  بالن�شبة 

ي�شتطيعون قبوله.
املختلفة  ال����������روؤى  ه����ي  *م������ا      
اأوروب������ا مقابل  ت��ت��ع��اي�����س يف  ال��ت��ي 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال���رو����ش���ي���ة؟ من 

رو�شيا،  التنفيذ يف  �شرعة  نالحظ 
م���ع وج�����ود م���رك���ز ي���ق���ود ق�����رارات 
وا�شحة.     لكن القوة ل تقت�شر 
فقط.  ال���ع�������ش���ك���ري  ال���ب���ع���د  ع���ل���ى 
وي��ج�����ش��م ل��ق��اح ���ش��ب��وت��ن��ي��ك ذلك: 
من  رو�شيا  متكنت  علمية،  كرائدة 
من  اأك���رث  اإىل  منتجاتها  ت�شدير 
من  تتمكن  مل  لكنها  دول����ة،   70
الت�شويق  ترخي�س  على  احل�شول 
يف الحت�����اد الأوروب���������ي. والأ�����ش����واأ 
ال�شلطات  ت��ت��م��ك��ن  مل  ذل����ك:  م���ن 
الفريو�س  “بيع”  م��ن  ال��رو���ش��ي��ة 

ل�شكانها.
اإن  ال����ق����ول       وب���امل���ث���ل، مي��ك��ن��ن��ا 
الأوروبيني ل ميكنهم اإقناع الرو�س 
ع�شكريا بعدم التدخل يف اأوكرانيا، 
لكن  املتحدة،  الوليات  عك�س  على 
الرو�شي  ال���وج���ود  ج��ع��ل  مي��ك��ن��ه��م 

ي��دف��ع م���ن اأج����ل م����اذا يف الحت���اد 
الأوروبي؟

    - خطوط ال�شدع داخ��ل اأوروبا 
اأكرث  ال��زم��ن:  يف  ن�شبًيا  م�شتقرة 
رو�شيا  وت�����ش��ك��ًك��ا يف  ت�����ردًدا  ال����دول 
هي بولندا ودول البلطيق الثالث 
)اإ�شتونيا ولتفيا وليتوانيا(، بينما 
بالقرب  وق��رب���س  ال��ي��ون��ان  ت�شعر 
وبرلني  وب���اري�������س  م��و���ش��ك��و،  م���ن 
���ش��راك��ة مع  اإق���ام���ة  اإىل  ت�����ش��ع��ي��ان 
مراعاة رو�شيا ملخاوف بع�س الدول 
القت�شادية  وامل�����ش��ال��ح  الأع�����ش��اء 

وال�شيا�شية.
     وم��ع ذل���ك، رغ��م ه��ذا التباين 
جتاه  ال��ف��ع��ل  رد  اأ����ش���ب���ح  الأويل، 
العدوانية  ال��رو���ش��ي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
)ت�������ش���م���م ن����اف����ال����ن����ي، وق�������ش���اي���ا 
التج�ش�س، والبتزاز، وما اإىل ذلك( 

اأكرث ات�شاًقا مبرور الوقت.
العدوانية  ه���ذه  م��واج��ه��ة  *يف     
م���ن ال�������ش���رق، ه���ل و����ش���ع الحت����اد 
وا�شحة  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة  الأوروب������ي 
ب��وت��ني؟ م��ا الذي  �شد ف��الدمي��ري 
مي��ن��ع��ه؟ ه���ل ت��ع��ت��ق��د رو���ش��ي��ا بحق 
يجروؤ  ل��ن  الأوروب������ي  الحت����اد  اأن 
القيام  يخ�شى  لأن��ه  التدخل  على 

بذلك؟
     - وج��ود ا�شراتيجية وا�شحة 
وامل�شالح.  التمثيل  تقا�شم  يعني 
وم���ع ذل����ك، ل ي��وج��د ت���واف���ق بني 
ال����دول ال�����ش��ب��ع��ة وال��ع�����ش��ري��ن على 
اإي��ج��اب��ي م�شرك،  اأع��م��ال  ج���دول 
يجب  ال���ذي  )ال�شلبي(  با�شتثناء 
رو�شيا  ت��خ��ت��ار  ع��ن��دم��ا  م��واج��ه��ت��ه 
���ش��ي��ا���ش��ة اأك�����رث ع���دوان���ي���ة. ميكن 
عندما  ل��ذل��ك  ن��اأ���ش��ف  اأن  بالطبع 

التهديدات الرو�سية الأوكرانيا حرب اأع�ساب:

بط ما يريد، اأوروبا ل �ضيء ُمْطَلقًا...! بوتن يعرف بال�ضّ
ال ميكن لالأوروبيني اإقناع الرو�س ع�سكريا بعدم التدخل يف 

اأوكرانيا، لكن ميكنهم جعل الوجود الرو�سي هناك مكلًفا للغاية
اأوروبا لي�ست م�سلحة للرد ع�سكرًيا على هجوم يف اأوكرانيا، 

لكنها متلك و�سائل اأخرى للتاأثري على ح�سابات النخب الرو�سية

  •• ميرتوفيت�صا -اأ ف ب يف ال�ضمال ال�ضربي من كو�ضوفو..  »دولة داخل الدولة« 

يف الق�شم ال�شربي من ميروفيت�شا يف �شمال كو�شوفو، ترتفع اأعالم بلغراد يف 
كل مكان وتغطي ال�شعارات واجلداريات القومية ال�شوارع، واخلوف والرتياب 
جريانهم  عن  مقطوعني  ال�شرب  يعي�س  حيث  املق�شومة  املدينة  يف  ظاهران 

الألبان ويرف�شون اأي ولء لربي�شتينا.
اأعلنه اقليمها ال�شابق ذو الغالبية  اأبدا بال�شتقالل الذي  مل تعرف �شربيا 
مكان  اأي  من  اأك��رث  التوترات  تعك�س  ميروفيت�شا  لكن   2008 يف  الألبانية 

اآخر.
من اجلانب ال�شربي كما من اجلانب الألباين، يتخوف النا�س من اأي �شرارة 
ت�شعل الو�شع كما ح�شل يف ت�شرين الأول-اكتوبر مع احلواجز التي ن�شبها 
ال�شرب يف ق�شية لوحات ت�شجيل ال�شيارات اأو مواجهات تلت عمليات مكافحة 

تهريب قامت بها �شرطة كو�شوفو.
وقالت يوفانا رادو�شافليفيت�س )33 عاما( وهي مديرة منظمة غري حكومية 
حملية “نيو �شو�شال اني�شياتيف” لوكالة فران�س بر�س “ثمة راأي �شائد باأن 

نزاعا بات و�شيكا “ معتربة اأن التوترات بلغت اأعلى م�شتوى منذ ع�شر �شنوات. 
هي تتهم احلكومة الكو�شوفية اجلديدة برئا�شة رئي�س الوزراء ال�شيادي األبني 
كورتي و�شيا�شتها “ال�شعبوية” بامل�شوؤولية عن التوتر الأخري، وتقر يف الوقت 

نف�شه باأن بلغراد ل تقف موقوفة الأيدي وحتاول ا�شتغالل ذلك.
اللعبة  يف  ت�شتخدم  اإداري  ب�شكل  ب�شهولة  حلها  ميكن  م�شكلة  “اأي  ت��ق��ول 
نحن  الأل��ع��اب،  ه��ذه  “يف  م�شيفة  وبري�شتينا”  بلغراد  قبل  م��ن  ال�شيا�شية 

بيادق«.
 12 يقيم  ال�شمال  يف  �شطرين.  اإىل  ويق�شمها  مبيروفيت�شا  اإيبار  نهر  مير 
األف �شربي بح�شب التقديرات. ثمة متثال �شخم للملك ال�شربي يف القرون 
الو�شطى لزار، وهو جت�شيد للقومية ال�شربية، يوجه اأ�شبعه مهددا اجلنوب 

حيث يقيم نحو 70 األف من األبان كو�شوفو.
على اجلدران تظهر عبارة “كو�شوفو هو �شربيا«.

ل ميكن عبور اجل�شر الرئي�شي الفا�شل بني ال�شفيتني اإل �شريا على الأقدام. 
�شمال  حلف  يقودها  التي  القوة  “كفور”  جنود  يراقبه  ه��ذا  النق�شام  رم��ز 
النزاع )1999-1998(  انتهاء  كو�شوفو منذ  الأم��ن يف  واملكلفة  الأطل�شي 

الذي اأوقع 13 األف قتيل غالبيتهم العظمى من الألبان.
يعي�س ال�شرب البالغ عددهم نحو 40 األفا يف مدن �شمال كو�شوفو يف “دولة 
بالدينار  م�شرياتهم  ه���وؤلء  يدفع  بلغراد.  عليها  ت�شيطر  الدولة”  داخ��ل 

ال�شربي ويتابع التالميذ املنهج التعليمي ال�شربي.
ل يدفع ال�شكان ل �شرائب ول مياه ول كهرباء لأن كل حماولت الكو�شوفيني 

لتنظيم هذه الأو�شاع ف�شلت.
وعلق ديان نيدليكوفيت�س اخلبري القت�شادي ال�شربي البالغ من العمر 38 
عاما “اإنه الغرب الأمريكي هنا”، وقد ا�شتعاد عمله بقرار ق�شائي بعدما كان 
اأقيل لأ�شباب �شيا�شية كما قال. يعمل ال�شرب يف موؤ�ش�شات ممولة من �شربيا 

“�شرب�شكا  لتنظيم  ولئ��ه��م  على  الأح��ي��ان  غالب  يف  الوظائف  ه��ذه  وتعتمد 
لي�شتا«.

ال�شربي الذي يتزعمه  التقدمي  املرتبط ب�شكل وثيق باحلزب  التنظيم  هذا 
الرئي�س ال�شربي األك�شندر فو�شيت�س هو يف الواقع احلزب الوحيد منذ اغتيال 
يف  بلغراد،  ينتقد  كان  الذي  ايفانوفيت�س  اوليفر  املعتدل  ال�شربي  ال�شيا�شي 

.2018
اأن تكون ذكيا قدر ما ت�شاء، وان تكون ارتدت  “ميكن  ي�شيف نيدليكوفيت�س 
كل اجلامعات التي تريد، اإذا مل تكن ع�شًوا يف هذه املجموعة ال�شيا�شية فلن 

تتوافر لك فر�شة للعثور على وظيفة يف موؤ�ش�شة عامة«.
اأك��رث من جم��رد وظيفة. ي�شتبه  اأن يكلف  الن��ح��راف عن ه��ذا اخل��ط ميكن 
الدعاء يف كو�شوفو يف اأن جماعة اإجرامية بقيادة م�شوؤولني كبار من “�شرب�شكا 
لي�شتا” يقفون وراء قتل اوليفر اإيفانوفيت�س الذي خا�س حربا �شد اجلرمية 

املنظمة وكان موؤيدا للتعاون بني خمتلف املجموعات.
وقد  ليفانونفي�س  �شابقة  م�شاعدة  ه��ي  ع��ام��ا(   54( بوزوفيت�س  ك�شينيا 

تر�شحت منذ ذلك احلني لنتخابات حتت راية “�شرب�شكا لي�شتا«.
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اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
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باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
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05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء )حق منفعة( من 2004/4/1 اىل 2034/4/1 - 
املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الول - رقم الر�س 149 - رقم البلدية : 709 - 598 - امل�شاحة : 6592.76 

مر مربع - مببلغ 6000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  207/2021/1204 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 531/2020 جتاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)1176292.04 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور ال�شالمي - �س م ع - �شابقا  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - مكتب رقم 801  - ملك اعمار العقارية  
وميثله : جابر را�شد حممد جابر را�شد ال�شالمي  

املطلوب اإعالنه : فيكتور ماريو فين�شنت فريناندي�س   عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - �شارع احل�شيبة - 
 Customer Service BLDG Dewa  - 0506259048 - فيال الكاظم - بالقرب من

Mario@finelineme.com
05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 

بيان اأو�شاف املمتلكات : 
�شقة �شكنية - رقم الر�س 12 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�شم املبنى : بايز ووتر بي امنيات - رقم العقار 212 

- رقم املبنى : 1  - امل�شاحة : 161،62 مر مربع - املبلغ 1،248،790.03 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر

يف الدعوى رقم  271/2020/250 بيع عقار مرهون  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  

مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - ا�شم املبنى : ريحان 
 2297138.69 با�شم مبلغ  والت�شريح   198 الر�س  - رقم   203 �شقة رقم   -  2 الطابق   -  16 2 - مبنى رقم 

درهم من ثمن البيع باملزاد.
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(  

عنوانه : اإمارة دبي - الق�شي�س 2 - �شارع 5 - متفرع من �شارع دم�شق - بناية نهال 
اإم��ارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�س   - الإم���ارات   : ت�شان  عنوانه  ن�شتور  : ت�شي  اإعالنه  املطلوب 
 -  0507850302  -  26506  87163 املكاين  الرقم   -  203 �شقة   -  2 الطابق   -  2 ريحان  مبنى   -  198

 NESTORCHAN@HOTMAIL.COM
مو�شوع الإعالن : املنفذ �شده :  �شي ني�شتور �شان 

احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�شاعة   2021/12/8 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
الإلكروين http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن %20 
من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 
عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن 
يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم 

باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - رقم الر�س 198  - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : ريحان 2 - رقم الطابق 2- رقم 

العقار : 203 - رقم املبنى : 16 - امل�شاحة : 122.45 مر مربع - التقييم : 1887434.47 درهم. 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  132/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  
مو�شوع الدعوى : طلب بيع عقار مرهون العقار الواقع على قطعة الر�س رقم )8( ورقم البلدية 113 -221 مبنطقة 
مطار دبي الدويل والبالغ م�شاحتها )3716.12 مر مربع( واملرهون ل�شالح طالبة الآمر مبوجب عبد الرهن املوؤرخ 
2017/3/20م وامل�شدق ا�شول لدى دائرة الرا�شي والمالك حتت الرقم )2396/2017( من الدرجة الوىل  يف 

واململوك للمطلوب �شده الآمر الوىل )املدين ال�شلي( .
طالب التنفيذ:بنك اخلليج الدويل - �س م ع - مكتب متثيل  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - اجتاه اإمارة ابوظبي - برج املو�شى 2 - بجانب مطعم �شدف - بالقرب من 
�شوبر ماكرت ليفكو - الطابق التا�شع - مكتب رقم 901  

وميثله :عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي  
املطلوب اإعالنه : �شركة حممد عمر بن حيدر للعقارات - �س ذ م م  

ع��ن��وان��ه : اإم�����ارة دب���ي - دي����رة - ال��ق��ره��ود - ب��ال��ق��رب م��ن حم��ط��ة م���رو ج��ي ج��ي ك��و - ب��ن��اي��ة حم��م��د ع��م��ر ب��ن ح��ي��در - 
info@mobhgroup.com  -   042825115  -   0097142821191

مو�شوع الإعالن : املنفذ �شدهم : �شركة حممد عمر بن حيدر للم�شاريع - �س ذ م م 
�شركة جمموعة حممد عمر بن حيدر القاب�شة م�شاهمة خا�شة - حممد عمر علي بن حيدر احلارثي  

التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى  05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/12/8 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء 
بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
الثمن  م��ن   %20 ع��ن  ليقل  ت��اأم��ني  اي���داع  ال�شراء  راغ��ب��ي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل  التقدم  البيع  املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على  ال�شا�شي قبل دخول 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل  اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : مطار دبي الدويل - رقم 

الر�س 8 - امل�شاحة : 3716.12 مر مربع التقييم : 35999949 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 70363

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  270/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  
اإم��ارة دبي - منطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى  مو�شوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن �شقة يف 
مبلغ  با�شتالم  والت�شريح   -  198 الر����س  رق��م   -  301 رق��م  �شقة   -  3 الطابق   -  1 رق��م  مبنى   -  8 ين�شون   :

باملزاد. البيع  ثمن  من  درهم   1063362.81
طالب التنفيذ:بنك راأ�س اخليمة الوطني )�س م ع(  

عنوانه : اإمارة دبي - الق�شي�س 2 - �شارع 5 - متفرع من �شارع دم�شق - بناية نهال  
املطلوب اإعالنه : ت�شي ن�شتور ت�شان - عنوانه : اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - ا�شم املبنى : ين�شون 8 رقم املبنى 

:1 - الطابق 3 - �شقة رقم 301  - رقم الر�س 198
 NESTORCHAN@HOTMAIL.COM  -  0507850302

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل 
هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان 
اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة رقم الر�س 198 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى 

: ين�شون 8 رقم العقار : 301 - امل�شاحة : 80.83 مر مربع املقدرة ب���  )1،336،162/96( درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  92/2021/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الوىل رقم 183  
الف   514،819.35  / امل�شتحقة وقدرها  الدعوى : طلب احلجز وبيع عقار مرهون �شداد للمديونية  مو�شوع 
درهم )خم�شمائة واربعة ع�شر الفا وثمامنائة وت�شعة ع�شر درهما وخم�شة وثالثون فل�شا( وامل�شمون بعقد الرهن 

املوؤرخ 2 مار�س 2014 وفقا لحكام قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�شنة 2008 باإمارة دبي.
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري )�س م ع(  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - مبنى بناية بنك دبي التجاري - بجوار ديرة �شيتي �شنر  
وميثله : ا�شامة ح�شن عثمان دبلوك  

املطلوب اإعالنه : عماد من�شور امام حمادة  - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �شارع ال�شبا - مبنى 
hr@nstyleintl.com - 0555920496 - 612 برج مان�شي�شر - �شقة

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :  بيانات العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س 125 - ا�شم املبنى : 

مان�ش�شر - رقم العقار : 0612 - امل�شاحة : 65.03 مر مربع التقييم 668،547/67 درهم
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363
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العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شوار 

لل�شحن الربي
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:3696596 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
للمالب�س  اأوكاي  اأوكاي  اأوت  ال�ش�����ادة/�شيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN اجلاهزة  رخ�شة رقم:3942097 
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ادي�شون بالداد بالداد دى مي�شا  %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / منى ديفد هرينان من مالك اإىل �شريك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / منى ديفد هرينان من 100 % اإىل %51

 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة ايدنيل كري�شتوفر باركون نيكوى  %24
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شيك اأوت اأوكاي اأوكاي للمالب�س اجلاهزة
CHECKOUT UKAY UKAY READYMADE GARMENTS

اإىل/ �شيك اأوت اأوكاي اأوكاي للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م
CHECKOUT UKAY UKAY READYMADE GARMENTS L.L.C

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيك ديجيتال ادج تيكنولوجى �شريفي�شز - �شركة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ال�شخ�س الواحد ذ م م    رخ�شة رقم:3988039 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / عمر ابراهيم حممد بن عي�شى النعيمى من مالك اإىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء / عمر ابراهيم حممد بن عي�شى النعيمى من 100 % اإىل %80
 تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / اإ�شافة كاو�شيك بي�شوا�س بن كانو راجنان  %20

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة null* null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين / من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م اإىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل اإ�شم جتاري من/ ديجيتال ادج تيكنولوجى �شريفي�شز - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

DIGITAL EDGE TECHNOLOGY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / ديجيتال ادج تيكنولوجي �شريفي�شز ذ.م.م

DIGITAL EDGE TECHNOLOGY SERVICES L.L.C.

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ابناء اخلطيب التجارية  ذ م م

قد تقدموا الينا بطلب  CN   رخ�شة رقم:1021567 
تعديل مدير / اإ�شافة يو�شف عبدالروؤوف اخلطيب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / يو�شف عبدالروؤوف اخلطيب من �شريك اإىل مالك
 تعديل ن�شب ال�شركاء / يو�شف عبدالروؤوف اخلطيب من 49 % اإىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع / حذف �شالح احمد خلف عبداهلل القبي�شى
تعديل �شكل قانوين / من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�شم جتاري من/ �شركة ابناء اخلطيب التجارية  ذ م م
KHATIB SONS TRADING COMPANY - L L C

اإىل/ ابناء اخلطيب التجارية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ م م
KHATIB SONS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليجنت �شمارت بيبي للمالب�س اجلاهزة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م    رخ�شة رقم:1376142 
تعديل لوحه الإعالن / اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل نوع رخ�شة / من جتارية اإىل حرفية
تعديل اإ�شم جتاري من/ اليجنت �شمارت بيبي للمالب�س اجلاهزة ذ.م.م

ELEGANT SMART BABY READY MADE GARMENT TRADING L.L.C

اإىل/ اليجنت �شمارت ل�شيانة الكهرباء ذ.م.م
ELEGANT SMART ELECTRICITY MAINTENANCE L.L.C

تعديل ن�شاط / اإ�شافة اإ�شالح و�شيانة التمديدات والركيبات الكهربائية.  4329904
 تعديل ن�شاط / حذف جتارة مالب�س الأطفال اجلاهزة - باجلملة  4641203

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

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

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اإع����������الن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن ال�شادة /

 م�شنع تكنو للنو افذ و الأبواب ذ.م. م

IN-1001953 :رقم الرخ�شة ال�شناعية

عام  ملدة  ال�شناعية  الرخ�شة  تعليق  رغبتهم يف  اأبدوا  قد 

وعلى كل من لديه اعرا�س على الإجراء مراجعة مكتب 

تنمية ال�شناعة خالل يوم من تاريخ ن�شر الإعالن، واإل 

فلن نقبل اأي اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�شناعة 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  30 نوفمرب 2021 العدد 13405

لإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• دبي-الفجر: 

اأعلن فريق "البحرين ريد اإك�شرمي" عن عزمه امل�شاركة بثالث �شيارات 
يف رايل داكار 2022 الذي �شيقام يف اململكة العربية ال�شعودية يف يناير 

املقبل، و�شتعمل �شيارات الفريق بوقود م�شتدام جديد.
بن�شبة  احل��راري  الحتبا�س  غ��ازات  انبعاثات  من  امل�شتدام  الوقود  ويقلل 
%80 مقارنة بالبنزين، حيث اأنه م�شنوع من اجليل الثاين من الوقود 
احتجاز  ع��ن  ال��ن��اجت  وال��وق��ود  ال��زراع��ي��ة  النفايات  م��ن  امل�شنوع  احل��ي��وي 

الكربون.
�شيارات  و�شتخو�س  ي��ن��اي��ر،  م��ن  الأول  يف  داك���ار  رايل  فعاليات  و�شتبداأ 
الرايل غمار احلدث البالغ م�شافته 7500 كم  على مدار اأ�شبوعني عرب 
ال�شعودية، بدءاً من حائل وانتهاًء يف جدة، مع  العربية  اململكة  �شحاري 
البحرين ريد  الريا�س. ويهدف فريق  ال��رايل يف  راح��ة يف منت�شف  يوم 

اإك�شرمي من خالل ا�شتخدام الوقود امل�شتدام يف اأكرث �شباقات ال�شيارات 
تطلباً يف العامل، اإىل اإثبات اأن مثل هذا الوقود ميكن ا�شتخدامه كبديل 
للبنزين والديزل يف النقل الربي، كما ي�شاهم على الفور يف مكافحة تغري 

املناخ.
و�شين�شم ال�شائق اأورلندو تريانوفا اإىل �شائقي الفريق املنتظمني بطل 
العامل للراليات ت�شع مرات �شيبا�شتيان لوب، والفائز مرتني يف داكار ناين 

روما، حيث ي�شارك الفريق بثالث �شيارات برودرايف هنر تي 1 +.
وكان ال�شائق الأرجنتيني اخلبري تريانوفا قد ناف�س مع فريق البحرين 
ريد اإك�شرمي جنبا اإىل جنب لوب وروما يف رايل باها اأراجون يف اإ�شبانيا 
مرحلتني  يف  زم��ن  اأ�شرع  م�شجاًل   ،1 تي  هنر  ب�شيارة  املا�شي  يوليو  يف 

بينما �شجل لوب اأ�شرع زمن يف �شت مراحل من اأ�شل 11 مرحلة.
و�شيناف�س ال�شائقون الثالثة مع مالحيهم احلاليني وهم فابيان لوركوين 
اأوليفريا�س مع  اإىل جنب مع لوب، واأليك�س هارو مع روم��ا، وداين  جنباً 

تريانوفا.
�شيارات هنر تي +1  اختبارات مكثفة على منت  بالفعل  الفريق  واأكمل 
يف منطقة اخلليج، و�شيقوم مبزيد من الختبارات يف الإم��ارات العربية 
ت��دري��ب��ات التحمل  ال��رك��ي��ز ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة خ���الل الأ���ش��اب��ي��ع املقبلة م��ع 
واملالحة، وذلك قبل التوجه اإىل اململكة العربية ال�شعودية للمناف�شة يف 
رايل داكار. وقد اخترب كل من لوب وروما ال�شيارة، بينما �شيقوم تريانوفا 
باختبار �شيارة هنر لب�شعة اأيام  خالل �شهر دي�شمرب. وقال �شيبا�شتيان 
لوب: "لدي �شعور جيد حقاً بقدرات ال�شيارة اجلديدة. لقد اختربناها يف 
جميع الظروف املختلفة التي نتوقع ان منر بها يف رايل داك��ار. وبف�شل 
الإطارات اجلديدة الأكرب حجماً، متكنا من احلفاظ على �شرعتنا خالل 
الأق�شام الوعرة وال�شخرية مع تقليل خماطر حدوث البنا�شر. ولدي مع 
اأخرى من الختبارات حيث �شنق�شي الكثري  اأيام  مالحي فابيان ب�شعة 
من وقتنا يف الركيز على املالحة التي �شتكون مهمة للغاية يف رايل داكار 

البحرين ريد  ". بدوره قال ديفيد ريت�شاردز، مدير فريق  ال�شعودية  يف 
الالعبني بخربة ما  اأق���وى  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  �شائقونا  "يعترب  اإك�����ش��رمي: 
يقرب من 50 رايل داكار بني الثالثة �شائقني. لقد اأثبتت �شيارة هنر تي 
الختبار، كما اأن �شراكة ال�شائق /  �شريعة وموثوقة يف  اأنها  +1 اجلديدة 
املالح تعمل ب�شكل جيد، وهو اأمر مهم للغاية يف ال�شحراء ال�شعودية حيث 
تعد املالحة الدقيقة اأمراً بالغ الأهمية ". وتعمل �شيارات هنر  تي +1 
على اإطارات اأكرب حجماً، مع تعليق وعر�س اأو�شع. وت�شتفيد ال�شيارة الآن 
من اإط��ارات مقا�س 37 بو�شة على جنوط مقا�س 17 بو�شة، مع زيادة 
350 مم وزي��ادة عر�س هيكل ال�شيارة  280 مم اإىل  نظام التعليق من 
من 2 مر اإىل 2.3 مر ل�شتيعاب ذلك. وتطلبت هذه التغيريات اإعادة 
كفر�شة  ذلك  ب��رودراي��ف  ا�شتخدمت  وقد  ل�شيارة هنر،  ج��ذري  ت�شميم 
الأكرب  الأم���ام���ي  ال��زج��اج  ذل���ك  التح�شينات، مب��ا يف  م��زي��د م��ن  لإج����راء 

لتح�شني الروؤية وحت�شني عدد من الأنظمة يف جميع اأنحاء ال�شيارة.

فريق »البحرين ريد اإك�سرتمي« �سيناف�س يف رايل داكار يف ال�سعودية  ب�سيارات جمهزة بوقود م�ستدام 

الفريق يجري الختبارات يف الإمارات ويركز على التحمل واملالحة

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  428/2015/211 تنفيذ عقاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/57 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 
)30308322 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقة 

طالب التنفيذ: قرية جمريا - �س ذ م م   - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ال�شفوح الوىل 
العقارية اإن ايه - مركز مبيعات نخيل - هاتف 043903333  

وميثله : جميلة �شعيد ماجد �شعيد املهريي  
املطلوب اإعالنه : جواد مهدي ابري�شمي كا�شاين  

عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - تالل الإمارات - �شارع ن�شرين 4 - فيال رقم بي 39 - بالقرب من 
info@mublegal.com - 0502725066 - 0502725066 حلبة جبل علي ل�شباق اخليول - هاتف 

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : الرب�شاء - جنوب الرابعة - رقم الر�س 399 - رقم 

البلدية : 1336 -681 - امل�شاحة : 2603.94 مر مربع - التقييم 8،408،564.00 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 
يف التنفيذ رقم 3963/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
املنفذ به وقدره )6680691.12  املبلغ  ، ب�شداد  2020/30 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  مو�شوع 

درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:بنك ال�شتثمار - �س م ع - عنوانه : ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع الزهراء - رقم 105 - مبنى ملك بنك ال�شتثمار - 
 مقابل م�شجد امللك في�شل - بجانب بنك دبي ال�شالمي - هاتف 065980555 - فاك�س 065693807 - وميثله : اليا�س وديع حنا  
اآل  �شعيد بن ثاين  ال�شيخ  املركزي للخ�شار والفواكه- ملك  ال�شوق   - راأ���س اخل��ور   - :دب��ي  اإعالنه : عطااهلل ن�شيف - عنوانه  املطلوب 
042833013 - فاك�س  0509955110 - هاتف ثابت   : 126155 - دبي - هاتف متحرك  ، �س ب   13 مكتوم - مكتب رقم 

Dyann.nasifgroub@yahoo.com  -  042833012  -  0509955110  -  042833012
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكروين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
ا�شم   -  1  : املبنى  رقم   682-138  : البلدية  رقم   -  118 الر�س  رقم   - الرابعة  احلبية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة   : العقار  نوع   -1

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 106 - امل�شاحة : 105.80 مر مربع - املبلغ 593،388.49 درهم 
ا�شم   - 1  : املبنى  1386-682 رقم   : البلدية  118 - رقم  2- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 209 - امل�شاحة : 105.87 مر مربع - املبلغ 593،490.44 درهم 
ا�شم   - 1  : املبنى  1386-682 رقم   : البلدية  118 - رقم  3- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 310 - امل�شاحة : 88.51 مر مربع - املبلغ 503،114.19 درهم 
ا�شم   - 1  : املبنى  1386-682 رقم   : البلدية  118 - رقم  4- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 109 - امل�شاحة : 105.87 مر مربع - املبلغ 593،781.09 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 70363

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  428/2015/211 تنفيذ عقاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2014/57 عقاري كلي ، ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره 

)30308322 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف وتنفيذ احلكم وفق منطوقة 
طالب التنفيذ: قرية جمريا - �س ذ م م   - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - منطقة ال�شفوح الوىل 

العقارية اإن ايه - مركز مبيعات نخيل - هاتف 043903333  
وميثله : جميلة �شعيد ماجد �شعيد املهريي  

املطلوب اإعالنه : جواد مهدي ابري�شمي كا�شاين  
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع ال�شيخ زايد - تالل الإمارات - �شارع ن�شرين 4 - فيال رقم بي 39 - بالقرب من 
info@mublegal.com - 0502725066 - 0502725066 حلبة جبل علي ل�شباق اخليول - هاتف 

05:00:00م ويف اليام الثالث التالية  2021/12/8 ال�شاعة  اأنه يف يوم الأربعاء املوافق  مو�شوع الإعالن : 
اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات  اأدن��اه لدى اجلهة التي  اأو�شافه  ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة 
ال�شراء  راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم 
باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
البيع  التالية جلل�شة  اأيام  الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل 
تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي 
بيان اأو�شاف املمتلكات :  نوع العقار : ار�س ف�شاء - املنطقة : الرب�شاء - جنوب الرابعة - رقم الر�س 399 - رقم 

البلدية : 1336 -681 - امل�شاحة : 2603.94 مر مربع - التقييم 8،408،564.00 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 3963/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184 
املنفذ به وقدره )6680691.12  املبلغ  ، ب�شداد  2020/30 جتاري كلي  التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم  مو�شوع 

درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:بنك ال�شتثمار - �س م ع - عنوانه : ال�شارقة - منطقة القا�شمية - �شارع الزهراء - رقم 105 - مبنى ملك بنك ال�شتثمار - 
 مقابل م�شجد امللك في�شل - بجانب بنك دبي ال�شالمي - هاتف 065980555 - فاك�س 065693807 - وميثله : اليا�س وديع حنا  
اآل  �شعيد بن ثاين  ال�شيخ  املركزي للخ�شار والفواكه- ملك  ال�شوق   - راأ���س اخل��ور   - :دب��ي  اإعالنه : عطااهلل ن�شيف - عنوانه  املطلوب 
042833013 - فاك�س  0509955110 - هاتف ثابت   : 126155 - دبي - هاتف متحرك  ، �س ب   13 مكتوم - مكتب رقم 

Dyann.nasifgroub@yahoo.com  -  042833012  -  0509955110  -  042833012
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
http:// الإلكروين الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها  البيع )�شركة  اأنيط بها  التي  اأدن��اه لدى اجلهة  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع 

20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة  راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )www.emiratesauction.ae
ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل  وعلى  املدنية  الإجراءات  قانون  من   301
�شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن 

على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
ا�شم   -  1  : املبنى  رقم   682-138  : البلدية  رقم   -  118 الر�س  رقم   - الرابعة  احلبية   : املنطقة   - �شكنية  �شقة   : العقار  نوع   -1

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 106 - امل�شاحة : 105.80 مر مربع - املبلغ 593،388.49 درهم 
ا�شم   - 1  : املبنى  1386-682 رقم   : البلدية  118 - رقم  2- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 209 - امل�شاحة : 105.87 مر مربع - املبلغ 593،490.44 درهم 
ا�شم   - 1  : املبنى  1386-682 رقم   : البلدية  118 - رقم  3- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 310 - امل�شاحة : 88.51 مر مربع - املبلغ 503،114.19 درهم 
ا�شم   - 1  : املبنى  1386-682 رقم   : البلدية  118 - رقم  4- نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : احلبية الرابعة - رقم الر�س 

املبنى : جراند هورايزون 1 - رقم العقار : 109 - امل�شاحة : 105.87 مر مربع - املبلغ 593،781.09 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم 2646/2021/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  

مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/2004 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 
وقدره )1،243،368.63 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف

طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ام �شقيم 
  4084893639 مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيال   - العزال  �شارع   ،  2

املطلوب اإعالنه : حممد اوي�س جنم حممد جنم الهدى  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�شة - بناية ليوا هايت�س - مكتب رقم 

najam@ventureh.com  -  0555586316  -  1344374784 مكاين  رقم   -  2306
مو�شوع الإعالن :  املنفذ �شدها : فينت�شر هورايزن للو�شاطة العقارية �س ذ م م - فرع م د م �س 

اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  05:00:00م ويف  ال�شاعة   2021/12/8 املوافق  الأربعاء  يوم  اأنه يف 
الإمارات  )�شركة  البيع  بها  اأن��ي��ط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن���اه  اأو���ش��اف��ه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال 
راغبي  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات 
ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على 
البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�شرة التالية 
املعرو�س  الثمن  ب��اإي��داع كامل  اأن يقوم  الثمن على  ال��زي��ادة عن ع�شر  ه��ذه  اأن ل تقل  ب�شرط  امل��زاد  لر�شوم 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم الول - رقم الر�س 833 - رقم البلدية  : 0 

-685 - امل�شاحة : 857.69 مر مربع - التقييم : 5000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم 2646/2021/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2021/2004 امر اداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )1،243،368.63 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ:نادر حممد عبداهلل فكري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة ام �شقيم 

  4084893639 مكاين  رقم   ،  39 رقم  فيال   - العزال  �شارع   ،  2
املطلوب اإعالنه : حممد اوي�س جنم حممد الهدى  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - منطقة الثنية اخلام�شة - بناية ليوا هايت�س - مكتب رقم 
najam@ventureh.com  -  0555586316  -  1344374784 مكاين  رقم   -  2306

05:00:00م ويف اليام الثالث  ال�شاعة   2021/12/8 املوافق  اأنه يف يوم الأربعاء   : مو�شوع الإع��الن 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 
راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرا�شه  التقدم  البيع  على  اعرا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : معي�شم الول - رقم الر�س 833 - رقم البلدية  : 0 

-685 - امل�شاحة : 857.69 مر مربع - التقييم : 5000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف التنفيذ رقم  3070/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 
ب�شداد مبلغ  املنفذ �شدهم  بالزام   ، كلي  2018/544 جتاري  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 

وامل�شاريف للر�شوم  �شامال  درهم   934309961.3
طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني عن نف�شه وب�شفته وكيال عن 

ع  م  �س  ال�شالمي  دبي  بنك   3 ع    م  �س  املتحد  العربي  بالبنك   2 ق   م  �س  )اخلليجي(  التجاري   اخلليج  بنك   1
واآخرون    - م   �س  فرن�شا  اخلليجي  بنك   6 ع   م  �س  ال�شالمي  ال�شارقة  م�شرف   5 ع  م  �س  عجمان  م�شرف   4

اإم��ارة دبي - بردبي - الكرامة �شارع البنوك - �شارع خالد بن الوليد - بناية بنك الفجرية الوطني �س ب رقم  عنوانه : 
  256378091 مكاين   ،  043971700 رقم  تليفون   2979

الإمارات  زاي��د - مكتب رقم )22( ملك موؤ�ش�شة  ال�شيخ  �شارع  اإم��ارة -   : ي��زدي - عنوانه  اإعالنه : كيان �شعادات  املطلوب 
 -  2231180640 م��ك��اين    0506588716 رق���م  حم��م��ول   043211185  / رق���م  ه��ات��ف   - ل��ل��ب��رول  ال��ع��ام��ة 

 svstems@pacificcontrols.net  -   0506588716
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
988.15 مر مربع مببلغ   : امل�شاحة   -  848 الر���س  رق��م   -  1 �شعيب  �شيح   : املنطقة   - )ار���س ف�شاء(   : العقار  ن��وع 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   1595452
979.60 مر مربع مببلغ   : امل�شاحة   -  847 الر���س  رق��م   -  1 �شعيب  �شيح   : املنطقة   - )ار���س ف�شاء(   : العقار  ن��وع 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   1581647
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 70353

اعالن بيع  عقار بالن�شر  
يف التنفيذ رقم  7733/2020/207 تنفيذ جتاري  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثانية رقم 184  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2303 اأمر اأداء ، ب�شداد املبلغ املنفذ به 

وقدره )12299191.19 درهم( �شامال للر�شوم وامل�شاريف
طالب التنفيذ: دل�شكو - �س ذ م م  

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - زعبيل الثانية- دبي - �شارع ال�شيخ زايد - مبنى مركز دبي املايل العاملي - 
�شقة 605 - وميثله : خالد حممد �شعيد بوج�شيم  

اإم��ارة دبي - بردبي - دبي  اإعالنه :  طائف املدينة للمقاولت - �س ذ م م - عنوانه : الإم���ارات -  املطلوب 
- �شارع ال�شيخ حممد بن زايد - مبنى �شالره اليال�س - املبنى الرئي�شي - منطقة جممع دبي لال�شتثمار - 

info@tamcon.ae  -  048841298  -   0505500559
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الأربعاء املوافق 2021/12/22 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث 
البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  ل��دى  اأدن��اه  اأو�شافه  املو�شحة  العقار  بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية 
http://www.emiratesauction. الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  ل��ل��م��زادات  الإم����ارات  )�شركة 

راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )ae
للبيع  املحددة  اجلل�شة  قبل  م�شتندات  من  ي��ربره  مبا  معززا  باإعرا�شه  التقدم  البيع  على  اعرا�س  لديه 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املبينة باملادة  ويف املواعيد 
وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن 
خالل اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع 

كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
5170.17 مر   : امل�شاحة   - الثاين  املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار  العقار : حق منفعة )تاأجري(  نوع 

مربع - رقم الر�س 500 - رقم البلدية : 810-597( - املبلغ : 90000000 درهم 
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70363

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9338(

رقم املحرر 2021/1/231599 
املنذر : املزروعي ايكا�س )�س.ذ.م.م( - فرع دبي

�س.ذ.م.م ، 2- راجي�س كومار كري�شنا للمقاولت  جلف  بيفر   : اإليه  املنذر   -1
اإنذار بالتكليف بالوفاء

املو�شوع
اول : املنذرة هي �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متار�س ن�شاط جتارة القطع واملعدات مبوجب الرخ�شة التجارية رقم )519634( 

ال�شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية يف دبي.
ثانيا : املنذر اإليها الأوىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة متار�س ن�شاط تركيب الزجاج وا�شغال الملنيوم مبوجب الرخ�شة التجارية 

رقم )621551( ال�شادرة عن دائرة التنمية القت�شادية يف دبي، واملنذر اإليه الثاين هو مديرها واملوقع على ال�شيكات.
ثالثا: اأ�شدر املنذر اليه الثاين من ح�شاب املنذر اليها الأوىل ال�شيكات التالية ل�شالح املنذرة

البنك  تاريخ ال�شيك   رقم ال�شيك   قيمة ال�شيك  
الأول  اأبوظبي   2021/9/30  409290  27،953،10
الأول  اأبوظبي   2021/9/30  367792  24،780،00
الأول  اأبوظبي   2021/9/30  408891  28،208،25
الأول  اأبوظبي   2021/9/30  409779  15،120،00

التجاري     دبي   2021/8/31  017375  15،091،65
الأول  اأبوظبي   2021/8/31  408890  5،214،30
الأول  اأبوظبي   2021/8/31  409477  13،833،75
الأول  اأبوظبي   2021/8/31  367797  3،465،00
الأول  اأبوظبي   2021/8/31  001623  7،560،00

بالدرهم         املجموع    141،226،05
بالوفاء  اإليهما  املنذر  يقم  الر�شيد، ومل  كفاية  ب�شبب عدم  ا�شتحقاقها  دون �شرف لدى عر�شها يف ميعاد  ال�شيكات  ارت��دت   : رابعا 

بقيمتها رغم تكرار املطالبة الودية. 
وعليه ، فان املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليهما للوفاء بقيمة ال�شيكات �شالفة الذكر وقدره 141،226.05 )مائة وواحد 
اأيام من تاريخ ت�شلمهما هذا الإنذار حتت طائلة اتخاذ  األف ومائتان و�شتة وع�شرون درهم وخم�شة فل�شات( خالل خم�شة  واأربعون 

الجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين وفوائده والر�شوم الق�شائية وامل�شاريف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70392 العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 
انذار عديل بالن�شر
رقم )2021/9561(

رقم املحرر : 2021/1/211940
املنذر : �شركة الروابي لالألبان �س.ذ.م.م 

املنذر اإليه : ايوب عي�شى اليا�س يحيى مالك مطعم الرب والبحر )فردية( 
املو�شوع

الغذائي�ة وامل�شروبات مبوج�ب الرخ�ش�ة رق�م  امل�واد  �ش�ركة ذات م�شوؤولية حمدودة مت�ار�س ن�ش�اط جت�ارة  املنذرة ه�ي  اأول: 
)218413( ال�ش�ادرة م�ن دائ�رة التنمي�ة القت�شادية يف دبي.

اإليه مالك املوؤ�ش�شة الفردية التي متار�س ن�شاط مطعم مبوجب الرخ�شة رقم )26032( ال�شادرة من دائرة  : املنذر  ثانياً 
التنمية القت�شادية يف ال�شارقة.

اإليه عن بيع موؤ�ش�شته الفردية منتجاتها مببلغ  : نتيجة لتعامل جتاري بني الطرفني تر�شد للمنذرة بذمة املنذر  ثالثاً 
وقدره )46،922،10 درهم وت�م بت�اريخ 2020/10/12 توقيع اإتفاقية ت�ش�وية لتق�شيط هذا املبلغ على اأربعة دفع�ات 

ك�ل دفعة بقيمة 11،730،53 درهم على النحو التايل:
- 25 اأكتوبر 2020 

- 25 نوفمرب 2020 
- 25 دي�شمرب 2020 

- 25 يناير 2021 
ال��ث��الث��ة ال��الح��ق��ة وت��ر���ش��د بذمته مبلغ وقدره  ب��ال��دف��ع��ات  ال��وف��اء  ال��دف��ع��ة الأوىل وتخلف ع��ن  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  ���ش��دد  راب��ع��اً: 
درهم )خم�شة وثالثون األف ومائة وواحد وت�شعون درهم وت�شعة وخم�شون فل�س( وقد طالبت املنذرة املنذر   35،191،59
اليه ب�شداد ما بذمته من مبالغ بالطرق الودية ومع ذلك مل ي�شدد املنذر اليه املبلغ حتى تاريخه. عليه ، فاإن املنذرة توجه 
 35،191،59 الذكر وقدره  �شالفة  الت�شوية  اتفاقية  باملبلغ املر�شد بذمته عن  بالوفاء  اليه  املنذر  لتكليف  الإن��ذار  هذا 
ت�شلمه  تاريخ  اأي��ام من  فل�س( خالل خم�شة  وت�شعة وخم�شون  درهم  وت�شعون  وواح�د  وم�ائ�ة  األ�ف  درهم )خم�شة وثالثون 

لهذا الإنذار حتت طائل�ة اإتخاذ الإجراءات القانوني�ة للمطالب�ة به�ذا ال�دين وفوائده والر�ش�وم الق�ش�ائية وامل�شار يف.

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 70392
انذار عديل  

رقم  املحرر )2021/1/67653(
املنذر : ح�ش�ن اأح�م�د اإب�راهيم املرزوقي وميثل�ه قانون�ا وك�يال عن�ه مك�ت�ب خليف�ة اخل�اطري للمحام�اه و الإ�شت�ش�ارات القانوني�ة – وميثل�ه ال�ش�يد/ 
خليف�ة ع�ب�داهلل اخل�اطري - اإم�اراتي اجلن�شية- مبوج�ب وكال�ة قانوني�ة �ش�ادرة م�ن الكات�ب الع�دل ف�ي دب�ي رق�م حمرر)190887/1/2020( 
- بالوكال�ة عن�ه املحامي�ة / �ش�نديه عل�ي �ش�امل احلنط�وبي ب�رقم وكال�ة / SH20200922D46863 �ش�ادرة م�ن الكات�ب الع�دل يف ال�شارقة 
اأب�راج املرزوقي - ب�رج املكات�ب - الطابق 7 - مكت�ب رقم 706 - بوكالة املحامي / خليفة  - العن�وان : اإم�ارة ال�شارقة - �ش�ارع امللك في�ش�ل - 

اخلاطري
املنذر اإليه : �شركة هوجن هو للتجارة ذ.م.م

العنوان : اإمارة دبي - منطقة ديره -�شارع نايف - بناية املرر- مكتب رقم 403 – هاتف رقم: 0588075538.
املو�شوع : اإنذار قانوين ب�شداد امل�شتحقات الإيجارية املر�شده 67،000 األف درهم على اأ�شا�س القيمة الإيجارية ال�شنوية و قدرها 30،000 

األف درهم و اإخالء العني املوؤجرة من ال�شواغل و الأ�شخا�س.
الوقائع : - املنذر ح�شن اأحمد اإبراهيم املرزوقي املوؤجر مالك العقار برقم 33732  

رق��م  اإي��ج�����ار  بعق�د   - امل�����رر  بناي�ة   - دي�����ره  منطق�ة  دب��ي  ب��اإم��ارة  امل��ن�����ذر  ب�����اأم��الك  امل�شتاأجر  ذ.م.م  للتج�ارة  ه�و  ه�����وجن  �ش�رك�ة  اإل��ي�����ه  امل��ن�����ذر   -
)0120170201001109( رق�م الر�س 0-505 رقم البلدية 101/117 مكتب رقم 403 لإ�شتخدام جتاري

- انته�ي عق�د اإيج�ار امل�ن�ذر اإلي�ه ول�م يب�ادر ب�ش�داد القيم�ة الإيجاري�ة املتاأخرة و امل�شتحقة علي�ه و امل�دين به�ا واملق�درة مببل�غ 67،000 األ�ف دره�م 
م�ن ت�اريخ 05/02/2019 و ماي�شتجد حت�ى مت�ام الإخ�الء الفعل�ي للع�ني و ذل�ك لن املن�ذرة اإليه منتفع بالعني املوؤجرة انتفاع كلي و �شاغل 
للعني املوؤجرة.  - و مب�ا اأن املن�ذر اإلي�ه ممتن�ع ع�ن ال�ش�داد فيح�ق للمن�ذر ب�اأن ي�وج�ه اإىل املن�ذر اإلي�ه الإنذار الع�ديل لإلزام�ه ب�دفع امل�شتحقات 

املراكم�ة علي�ه بالإ�شافة اإىل اإخالء الع�ني املوؤجرة.
القانون : و حي�ث اأن�ه املق�رر طبق�اً ل�ن��س امل�ادة 25 م�ن الق�انون رق�م 26 ل�شنة 2007 ب�ش�اأن تنظيم العالقة بني املوؤجري وم�شتاأجري العقارات 

يف اإمارة دبي م�ن اأن�ه: “1-يك�ون للموؤجر طل�ب اإخالء امل�ش�تاأجر م�ن الع�ق�ار ق�ب�ل اإنته�اء م�دة الإيج�ار ح��ش�راً يف اأي م�ن احلالت التالي�ة: 
يتفق  م�امل  ذل�ك  و  بال�ش�داد  ل�ه  امل�وؤجر  اإخط�ار  ت�اريخ  م�ن  يوم�اً  من�ه خ�الل ثالثني  اأي ج�زء  اأو  الإيج�ار  ب�دل  ب�ش�داد  امل�شتاأجر  يق�م  ل�م  اإذا  اأ- 

الطرفان على خالف ذلك”
لذلك : ير�شل املنذر اإىل املنذر اإليه هذا الإخطار ب�شرورة �شداد املبالغ املالية املر�شدة يف ذمته من القيمة الإيجارية بقيمة 67،000 األف 
درهم بجانب ما ي�شتجد من اإيجار حتى تاريخ ال�شداد و الإخالء التام الفعلي يف موعد اأق�شاه ا�شبوع من تاريخ اإ�شتالمكم هذا الإنذار مع ت�شليم 
العني املوؤجرة الكائنه باإمارة دبي - �شقة رقم 403 ببناية املرر حمل الإنذار خالية من ال�شواغل مع �شدور �شهادة براءة الذمة عن هيئة الكهرباء 
و املياه، يف حال مل يقوم املنذر اإليه مبا مطلوب �شيتم اللجوء اإىل اإتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة بحقكم ل�شداد بدل الإيجار و اإخالء العني 

املوؤجرة مع حتميلكم الر�شوم و امل�شاريف اخلا�شة باإ�شتهالك الكهرباء و املياه مع دفع م�شاريف التقا�شي و اأتعاب املحاماه. 
بوكالة املحامية / �شنديه احلنطوبي

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

العدد 13405 بتاريخ 2021/11/30 70533
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

يف التنفيذ رقم  3070/2020/207 تنفيذ جتاري  
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229 

ب�شداد مبلغ  املنفذ �شدهم  بالزام   ، كلي  2018/544 جتاري  رقم  الدعوى  ال�شادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�شوع 
وامل�شاريف للر�شوم  �شامال  درهم   934309961.3

طالب التنفيذ: بنك الفجرية الوطني عن نف�شه وب�شفته وكيال عن 
ع  م  �س  ال�شالمي  دبي  بنك   3 ع    م  �س  املتحد  العربي  بالبنك   2 ق   م  �س  )اخلليجي(  التجاري   اخلليج  بنك   1

واآخرون    - م   �س  فرن�شا  اخلليجي  بنك   6 ع   م  �س  ال�شالمي  ال�شارقة  م�شرف   5 ع  م  �س  عجمان  م�شرف   4
اإم��ارة دبي - بردبي - الكرامة �شارع البنوك - �شارع خالد بن الوليد - بناية بنك الفجرية الوطني �س ب رقم  عنوانه : 

  256378091 مكاين   ،  043971700 رقم  تليفون   2979
الإمارات  زاي��د - مكتب رقم )22( ملك موؤ�ش�شة  ال�شيخ  �شارع  اإم��ارة -   : ي��زدي - عنوانه  اإعالنه : كيان �شعادات  املطلوب 
 -  2231180640 م��ك��اين    0506588716 رق���م  حم��م��ول   043211185  / رق���م  ه��ات��ف   - ل��ل��ب��رول  ال��ع��ام��ة 

 svstems@pacificcontrols.net  -   0506588716
مو�شوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2021/12/8 ال�شاعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى 
احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة اأو�شافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�شركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها 
20% من  تاأمني ليقل عن  ايداع  ال�شراء  http://www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي  الإلكروين 
الثمن ال�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة اأيام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل 
اليام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س 

وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�شاف املمتلكات : 
988.15 مر مربع مببلغ   : امل�شاحة   -  848 الر���س  رق��م   -  1 �شعيب  �شيح   : املنطقة   - )ار���س ف�شاء(   : العقار  ن��وع 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   1595452
979.60 مر مربع مببلغ   : امل�شاحة   -  847 الر���س  رق��م   -  1 �شعيب  �شيح   : املنطقة   - )ار���س ف�شاء(   : العقار  ن��وع 

عطاء  لعلى  ويباع  درهم   1581647
مالحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،
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الفجر الريا�ضي

ي�شعى ميالن اإىل ا�شتعادة توازنه و�شريعاً والبقاء قريباً من نابويل املت�شدر، وذلك حني يحل غداً الأربعاء 
يف املرحلة 15 من الدوري الإيطايل لكرة القدم �شيفاً على جنوى، فيما يحل يوفنتو�س �شيفاً على 

متذيل الرتيب �شالرينيتانا وهو يدرك باأن ل جمال للخطاأ جمدداً.
اأراد  اإذا ما  الثالث  بالنقاط  العودة  باأن عليه  الثامن ع�شر وهو يدرك  يدخل ميالن لقاء جنوى 
احللم باإحراز اللقب للمرة الأوىل منذ 2011، ل�شيما اأنه بات متخلفاً عن نابويل بفارق ثالث 

نقاط بعد اخل�شارة التي تلقاها الأحد على اأر�شه اأمام �شا�شوولو 3-1.
وبعدما جتنب الهزمية ل�12 مباراة على التوايل، ُمني فريق املدرب �شتيفانو بيويل بهزميتني توالياً 
على  حينها  بقي  لكنه  بعدما �شبق له ال�شقوط يف 20 ال�شهر احلايل على اأر�س فيورنتينا 4-3، 

امل�شافة ذاتها من نابويل نتيجة �شقوط الأخري اأمام اإنر حامل اللقب 3-2.
واأقر بيويل الذي مدد اجلمعة عقده مع ميالن حتى 2023، باأن "الأمور لي�شت على ما 

يرام بعدما تلقينا �شبعة اأهداف يف مباراتني"، م�شيفاً "افتقدنا اىل اليقظة لأننا ارتكبنا 
الكثري من الأخطاء. ح�شلنا على ن�شف فر�شة يف الكثري من املرات ومل نرجمها ب�شبب 
هذا  اأن  اإل  "تقّدمنا  قائاًل  اللقاء،  جمريات  عن  بيويل  وحت��ّدث  اخلاطئة".  اخل��ي��ارات 
التقدم مل ي�شمد لأكرث من ثالث دقائق، وتلك كانت اللحظات احلا�شمة يف املباراة. من 
اأن الفريق كان مرهقاً ب�شبب  اأن �شيئاً لي�س �شحيحاً". ورف�س بيويل مقولة  الوا�شح 
خو�شه مباراة �شعبة يف منت�شف الأ�شبوع �شد اأتلتيكو مدريد الإ�شباين يف دوري اأبطال 
الأبطال  البقاء يف دوري  وناأمل  اأج��ل بطولتني  ُبنَي من  الفريق  "هذا  قائاًل  اأوروب��ا، 

لأطول فرة ممكنة".
وتابع "ا�شتخدمت خم�شة لعبني مل ي�شاركوا يف مباراة مدريد )فاز ميالن -1�شفر 
ب��ه��دف يف اآخ���ر ث��الث دق��ائ��ق( ب��ه��دف اأن ي��ك��ون يف ت�شرفنا لع��ب��ني غ��ري مرهقني 
لنا م�شاكل  وفريق �شريع �شبب  �شا�شوولو فريق موهوب فنياً  وذهنياً، لكن  ج�شدياً 

حقيقية".
ح�شاب  على  �شريعاً  توازنهم  ل�شتعادة  بيويل  رج��ال  اأم��ام  �شانحة  الفر�شة  وتبدو 
جنوى، ل�شيما اأن الأخري مل يذق طعم الفوز طيلة 11 مرحلة متتالية، وحتديداً 
اأيلول/�شبتمرب، لكنه فر�س نف�شه   12 3-2 يف  منذ تغلبه على م�شيفه كالياري 

ملك التعادلت بعدما نال �شبع نقاط يف هذه ال�شل�شلة. ويدرك ميالن اأن اخلطاأ 
مباراته  قبل  نقطة  بفارق  �شوى  عنه  يتخلف  اإن��ر ل  ال��ل��دود  ج��اره  لأن  ممنوع 
بفارق  بيويل  فريق  يتقدم  فيما  �شبيتي�شا،  �شد  اأر���ش��ه  على  الأرب��ع��اء  ال�شهلة 
اأربع نقاط فقط عن اأتالنتا الرابع الذي زاد ال�شبت حمن يوفنتو�س ومدربه 
اجلديد القدمي ما�شيميليانو اليغري بالفوز على فريق "ال�شيدة العجوز" يف 

معقله -1�شفر.
اأك��رث من جمموع  اأي  املو�شم،  له هذا  الهزمية اخلام�شة  بعد  يوفنتو�س  وب��ات 

واإن��ر )1(،  نابويل )1( وميالن )2(  الطليعة  بها ثالثي  التي مني  الهزائم 
الأبطال،  املوؤهل اىل دوري  الأخري  الرابع  املركز  �شبع نقاط عن  بفارق  متخلفاً 

ما يجعل األيغري وكتيبته يف موقف �شعب جداً. وجاءت هزمية ال�شبت اأمام اأتالنتا 
م�شابقة  الإنكليزي يف  ت�شل�شي  يد  على  الأ�شبوع  منت�شف  الهام�شي يف  املذل  ال�شقوط  بعد 

األيغري بعد  النهائي قبلها بجولة. وقال  التي بلغ يوفنتو�س دورها ثمن  اأوروب��ا  اأبطال  دوري 
ال�شقوط اأمام فريق جانبيريو غا�شبرييني "خ�شارة اليوم؟ ا�شتقبلنا الهدف من الكرة الوحيدة 

على املرمى والتي كانت بخطاأ منا. ويف املقابل، نحن عاجزون عن حتويل الفر�س اىل اأهداف. 
عندما ل ت�شجل يحدث التوتر. ال�شيء الوحيد الذي يتعني علينا القيام به هو العمل، كما فعلنا 
دائماً، وحماولة الفوز". وياأمل األيغري من توا�شع م�شتوى �شالرينيتانا من اأجل تنف�س ال�شعداء 
بع�س ال�شيء، لكنه �شيفتقد ركيزة اأ�شا�شية ب�شخ�س مهاجمه فيديريكو كييزا الذي �شيغيب عن 
اأمام  اخل�شارة  ال�شبت يف  لها  تعر�س  الفخذ  اإ�شابة يف  ب�شبب  امليالد  بعد عطلة عيد  ملا  املالعب 

اأتالنتا. وخا�س كييزا ال�شوط الأول من لقاء ال�شبت قبل ا�شطراره اىل ترك امللعب ب�شبب متزق يف 
فخذه الأي�شر بح�شب ما اأفاد يوفنتو�س يف بيان، متوقعاً "عودته بعد عطلة عيد امليالد". ويتوقف 

اأن  على  الأول/دي�شمرب،  كانون  الدوري الإيطايل بعد املرحلة التا�شعة ع�شرة التي تختتم يف 22 
يعاود ن�شاطه يف ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير. وخالفاً ليوفنتو�س الذي يعاين الأمرين للمو�شم 

ميالن  عن  نقاط  ثالث  بفارق  ال��دوري  بت�شدره  اأيامه  اأف�شل  نابويل  غرميه  يعي�س  توالياً،  الثاين 
دييغو  الأرجنتيني  الراحل  الأ�شطورة  تكرميه  يوم  يف  بعد فوزه الكا�شح الأحد على لت�شيو -4�شفر 
املدرب  فريق  على  لكن  مارادونا الذي قاد الفريق اجلنوبي اىل اآخر األقابه يف الدوري عام 1990. 
لوت�شانو �شباليتي األ يقع الأربعاء يف نف�س الفخ الذي �شقط به مالحقه ميالن، اإذ اأنه يواجه العنيد 
اأي�شاً يوفنتو�س يف تورينو  اأ�شقط  "رو�شونريي" يف معقله، بل  �شا�شوولو الذي مل يكتِف بالفوز على 

اأمام  )2-1( خالل املرحلة العا�شرة. وبعد عودته من ملعب �شا�شوولو، �شيكون فريق املدرب �شباليتي 
اأن ي�شتقبل لي�شر �شيتي الإنكليزي اخلمي�س يف  اأتالنتا قبل  اأر�شه �شد  اآخر ال�شبت على  اختبار �شعب 

"يوروبا ليغ". وياأمل روما ومدربه الربتغايل جوزيه مورينيو يف ت�شييق اخلناق على اأتالنتا والبقاء 
يف �شلب ال�شراع على التاأهل اىل دوري الأبطال املو�شم، حني يتواجه فريق "الذئاب" مع م�شيفه 

بولونيا الأربعاء، فيما يلعب جاره لت�شيو الثامن حالياً مع �شيفه اأودينيزي اخلمي�س.

ميالن ي�ضعى ل�ضتعادة التوازن.. 
ويوفنتو�س يف و�ضع حرج 

 كاريك ينفي وجود تدخالت خارجية يف اختياراته
رونالدو  و�شع  اإن  ك��اري��ك،  مايكل  يونايتد  ملان�ش�شر  امل��وؤق��ت  امل���درب  ق��ال 
ت�شيل�شي  1-1 مع  التعادل  ال�شخ�شي يف  ق��راره  كان  البدلء  على مقاعد 
اأي  يتلق  واإن��ه مل  القدم،  املمتاز لكرة  ال��دوري الإجنليزي  الأح��د، يف  ي��وم 
تعليق ب�شاأن اختيار الت�شكيلة من رالف رانغنيك الذي من املقرر اأن يتوىل 

امل�شوؤولية.
وقال املدافع ال�شابق غاري نيفيل، قبل املباراة اإن املدرب الأملاين رانغنيك 

اختار الت�شكيلة اأمام ت�شيل�شي، لكن كاريك نفى هذا الأمر.
املباراة  ذل��ك، خ�شنا  "مل يحدث  بريطانية:  اإع��الم  لو�شائل  كاريك  وق��ال 
واأردنا  ت�شيل�شي  بها  �شيلعب  التي  الطريقة  اأع��رف  كنت  حم��ددة،  بخطة 
بع�س  اأجرينا  لوفتو�س-ت�شيك،  وروب��ن  جورجينيو  اإىل  التمريرات  قطع 

التغيريات لتجديد دماء الت�شكيلة وهذا ما اأردناه".
يف  يونايتد  انت�شار  يف  ال�شباك  وه��ز  اأ�شا�شياً  �شارك  ال��ذي  رون��ال��دو،  وح��ل 
منت�شف الأ�شبوع املا�شي على فياريال بدوري الأبطال، بدياًل يف الدقيقة 

ت�شيل�شي. اأمام   64
مع   1-1 ال��ت��ع��ادل  وان��ت��زع  ال�����ش��يء  بع�س  معاناته  على  يونايتد  وتغلب 

ت�شيل�شي املت�شدر يف �شتامفورد بريدج.

و�شيطر ت�شيل�شي، الذي كان يتطلع لتعزيز ت�شدره يف ال�شباق مع مان�ش�شر 
�شيتي وليفربول، على ال�شوط الأول اأمام فريق يونايتد الذي كان يخو�س 
بعد  كاريك  مايكل  املوؤقت  امل��درب  قيادة  حتت  ال��دوري  يف  الأوىل  مباراته 

اإقالة اأويل جونار �شول�شار الأ�شبوع املا�شي.
بعد  اأه�����داف  اإىل  ال�����ش��ي��ط��رة  ت��رج��م��ة  يف  ف�����ش��ل��ه  ع��ل��ى  ت�شيل�شي  وع���وق���ب 
جورجينيو  واأخفق  الكرة،  يونايتد  �شتت  حيث  دقائق  بخم�س  ال�شراحة 
يف اإيقاف كرة طويلة رغم وجوده مبفرده، لينفرد جيدون �شان�شو باملرمى 

وي�شجل ب�شهولة يف مرمى احلار�س اإدوار مندي.
دم ت�شيل�شي بالهدف الذي جاء على عك�س �شري اللعب، لكن جورجينيو  و�شُ
اأ�شلح اخلطاأ ونفذ ركلة جزاء بنجاح يف الدقيقة 69 بعد خطاأ من اأرون 

وان-بي�شاكا �شد تياغو �شيلفا داخل املنطقة.
واأ�شاف كاريك: "ب�شراحة اأ�شعر بخيبة اأمل، تقدمنا على ت�شيل�شي، جئنا 
اأ�شعر  بالتعادل  املباراة  1-0 وانتهاء  التقدم  الفوز، بعد  اأجل  اإىل هنا من 

ببع�س الإحباط".
عن  نقطة   12 بفارق  متاأخراً  ال��دوري  يف  الثامن  املركز  يونايتد  ويحتل 

ت�شيل�شي املت�شدر و�شي�شت�شيف اآر�شنال يوم اخلمي�س.

•• دبي-الفجر

ال��وط��ن��ي اخلم�شني  ب��ال��ي��وم  �شمن اح��ت��ف��الت جم��م��وع��ة احل��ب��ت��ور 
للدولة ت�شتاأنف ظهر اليوم مناف�شات اليوم الثاين من بطولة كاأ�س 
اليوم الوطني الإماراتي للبولو والذي يقام مبالعب نادي ومنتجع 

احلبتور للبولو والفرو�شية بدبي لند حيث من املقرر وفق جدول 
البطولة اأن يلتقي يف الثالثة اإل ربع ع�شرا فريقي انكورا مع فريق 
هي�شكث بعد فوزه يف املباراة الأوىل على ذئاب دبي بنتيجة 8 ون�شف 
بن  فريق  ع�شرا  الرابعة  يف  يلتقي  وبعدها  اأه��داف  خم�شة  مقابل 
دري مع فريق ذئاب دبي بعد فوز بن دري على هي�شكث يف املباراة 

الفتتاحية بثمانية اأهداف مقابل اأربعة اأهداف .
الفائزين  الفريقني  �شيجمع  والذي  البطولة  نهائي  يلعب  و�شوف 
املقبل  ي��وم اجلمعة  ثم من ع�شر   ، اليوم  الرابعة   يف مباراتي  يف 
فيما ي�شبق النهائي مباراة الر�شية والتي �شتجمع بني الفريقني 

اخلا�شرين .

كاأ�س اليوم الوطني االإماراتي للبولو 

انكورا يواجه هي�ضكث وبن دري يلتقي 
ذئاب دبي يف قبل النهائي 

•• اأبوظبي –الفجر: 

 اأّك����د زاي���د ال��ك��ث��ريي ب��ط��ل الإم�����ارات 
الفوز  اأن  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  يف  وال���ع���امل 
اآل مكتوم  ب��ن را���ش��د  ب��ج��ائ��زة حم��م��د 
الريا�شي  فئة  عن  الريا�شي  لالإبداع 
امل���ح���ل���ي امل��ت��م��ي��ز مي���ث���ل و�����ش����ام فخر 
اأنه  اإىل  اأي لع��ب، م�شرياً  على �شدر 
العاملية  ال��ب��ط��ولت  يف  ل��ل��ف��وز  مثلما 
اأي لعب،  م�����ش��رية  ك���ربى يف  اأه��م��ي��ة 
ف���اإن ال��ت��ك��رمي ال���ذي يحظى ب��ه على 
ال�شاحة املحلية والدولية ل يقل عنه 
اأه��م��ي��ة، ب���ل ل���ه م����ذاق خ��ا���س يعك�س 
الدعم الكبري الذي يتمتع به القطاع 
الإماراتيون  والريا�شيون  الريا�شي 
م���ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة.  وكان 
ا�شمه  تدوين  الكثريي قد متكن من 
را�شد  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  �شجالت  يف 
ال���ري���ا����ش���ي، يف  ل����الإب����داع  اآل م��ك��ت��وم 
الدورة احلادية ع�شرة للجائزة اأخريا، 
املتميز  امل��ح��ل��ي  ال��ري��ا���ش��ي  ف��ئ��ة  ع���ن 
يف  ذهبية  ميداليات  ث��الث  لتحقيقه 
املنق�شي.   امل��و���ش��م  يف  عاملية  ب��ط��ولت 
والمتنان  ال�����ش��ك��ر  ال��ك��ث��ريي  ووج����ه 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اإىل �شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
لإطالق هذه اجلائزة التي ت�شتنه�س 
طاقات الريا�شيني وتدفعهم لتحقيق 

الأف�����ش��ل ع��ل��ى ك��ل امل�����ش��ت��وي��ات، واإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة القائد 
والقدوة، راعي الريا�شة والريا�شيني 
مل�شروع  ال���ك���ب���ري  ال����دع����م  و����ش���اح���ب 
والعامل.  الإم������ارات  يف  اجلوجيت�شو 
اإىل  الإم�����ارات  واأ���ش��ار لع��ب منتخب 
اأهم مكا�شب الفوز بجائزة حممد  اأن 
بن را�شد اآل مكتوم لالإبداع الريا�شي 
وا�شحة  تلقيتها  ال��ت��ي  ال��ر���ش��ال��ة  ه��و 
ب�������ش���رورة احل���ر����س ع��ل��ى ال���ب���ق���اء يف 
القمة وال�شعي للتطوير امل�شتمر، من 

منطلق اأن احلفاظ على القمة اأ�شعب 
من الو�شول اإليها، وذلك هو التحدي 
اأنه  ع��ن  ال��ك��ث��ريي  وك�شف  احلقيقي. 
ن�شب  وا�شعا  املناف�شات  ك��ل  يخو�س 
م�شرياً  ف��ق��ط،  ال��ف��وز  حتقيق  عينيه 
اإىل اأنه يتبع اإ�شراتيجية وا�شحة يف 
اجلهاز  مب�شاعدة  للبطولت  الإع��داد 
الفني، مو�شحا اأن هناك عدة عوامل 
املنا�شبة  ال���ظ���روف  ت��ه��ي��ئ  جم��ت��م��ع��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت���ل���ك الن����ت���������ش����ارات، ويف 
مقدمتها ال�شتعداد النف�شي لالعب، 
املحتملني  ملناف�شيه  ودرا�شته  وثقافته 
نظام  على  وامل��واظ��ب��ة  ال��ب�����ش��اط،  على 

عالية  معدلت  على  يحافظ  تدريبي 
واجلاهزية  ال��ب��دن��ي��ة،  ال��ل��ي��اق��ة  م���ن 
ظ���رف،  اأي  حت���ت  ن�����زال  اأي  خل���و����س 
والت�شحية بالوقت واجلهد والركيز 
كلما تطلب الأمر.  يذكر اأن الكثريي 
ب���داأ م�����ش��واره احل��اف��ل ب���الإجن���ازات يف 
عام 2019، حيث كانت اأوىل خطوات 
النجاح مع بطولة العامل للجوجيت�شو 
يف اأبوظبي يف نوفمرب من ذلك العام، 
اإح�����راز ميداليتني  م��ن  ح��ي��ث مت��ك��ن 
21 عاماً،  ف��ئ��ة حت���ت  ع���ن  ذه��ب��ي��ت��ني 
اإىل حتقيق  اإ���ش��اف��ة  ال���رج���ال،  وف��ئ��ة 
ما  منغوليا،  يف  اآ���ش��ي��ا  بطولة  ذهبية 
اأحد  اإليه  بالن�شبة   2019 عام  جعل 
واأو�شح  م�شريته.  يف  الأع����وام  اأجن���ح 
ال���ذي  ال��ع��م��ل اجل���ب���ار  اأن  ال���ك���ث���ريي 
يقوم به احتاد الإم��ارات للجوجيت�شو 
الها�شمي  املنعم  عبد  �شعادة  برئا�شة 
رئي�س الحتادين الإماراتي والآ�شيوي 
النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل، 
وتو�شيع  اجلوجيت�شو  ريا�شة  ن�شر  يف 
املجال  واإف�������ش���اح  امل��م��ار���ش��ني  ق���اع���دة 
اأمامهم لاللتحاق باأندية واأكادمييات 
اأ�شكال  خم��ت��ل��ف  وت���ق���دمي  ال����دول����ة، 
الدولة  علم  لرفع  والت�شجيع  الدعم 
يف خمتلف املحافل، ذّلل العقبات اأمام 
املجد،  نحو  ال��ط��ري��ق  وم��ّه��د  اجلميع 
ا�شا�شي  �شريك  الحت���اد  ف��اإن  ول��ذل��ك 

لكل لعب يف اأي اإجناز يحققه.

ويل عهد اأبوظبي وا�سرتاتيجية االحتاد وراء كل األقابنا الدولية   • دعم 
• البقاء على القمة على راأ�س اأولوياتي يف املرحلة املقبلة 

زايد الكثريي بطل العامل للجوجيت�ضو: جائزة حممد بن 
را�ضد لالإبداع الريا�ضي اأكملت فرحتي بالإجنازات العاملية

•• اأبوظبي-الفجر

ثعلوب  ب�����ن  حم���م���د  �����ش����ع����ادة  ت���ل���ق���ى 
ال�����درع�����ي، رئ���ي�������س احت������اد الإم��������ارات 
اللجنة  رئي�س  واجل����ودو  للم�شارعة 
ال�شداقة  ���ش��ف��ري  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
تذكارية  هدية  والإن�شانية  وال�شالم 
قيمة عبارة عن كاأ�س الحتاد الدويل 
ال���ف���اخ���ر يف ختام  ال��ف�����ش��ي  ل���ل���ج���ودو 
جراند  )اخلم�شني(  اأبوظبي  بطولة 
التي  للجودو  الكربى  للجائزة  �شالم 
رعاية  حت���ت  الأول  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
ل������دورة يف خدمه  ت���ق���دي���را  اأب���وظ���ب���ي 
وتطوير اجلودو ويف ن�شر قيم الت�شامح 
وخارجها  الإم��������ارات  داخ�����ل  واخل�����ري 
ترجمة لنهج القيادة الر�شيدة للدولة 
خ��الل م�شرية حافلة  دون متييز من 
تكرمي  وال��ذي ميثل  والعطاء  بالبذل 
ل��دول��ة الإم������ارات، واع����راف بدورها 
امل��ح��ب��ة بني  ال�����ش��الم ون�����ش��ر  يف عملية 

�شعوب العامل.
رئي�س  فايزر  ماريو�س  ال�شيد  وج��دد   
اإ�شادته  ل���ل���ج���ودو  ال�������دويل  الحت�������اد 

ب��ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي ظ��ل��ت حتققه 
بطولت اأبوظبي ، موؤكدا بان النجاح 
التنظيمي والفني الذي حتقق ما كان 
اأن يتحقق لو ل الرعاية ال�شرفية  له 
الكرمية واجلهود ال�شخ�شية واملتابعة 
امل�شتمرة من �شعادة حممد بن ثعلوب 

الدرعي، وكادره املتميز.

امل�ستقبل لل�سباب
م����ن ج��ه��ت��ه – ���ش��ك��ر رئ���ي�������س احت����اد 
واأع�شاء  رئ��ي�����س  واجل����ودو  امل�����ش��ارع��ة 
الحت�����اد ال�����دويل ع��ل��ى ت��واج��ده��م يف 
بامل�شاركة  م�����ش��ي��دا    ، ال��ث��اين  ب��ل��ده��م 
الإم�����ارات  ���ش��ب��اب  ملنتخب  الي��ج��اب��ي��ة 
ال�����ش��اع��د يف خ��ت��ام ب���ط���ولت الحت���اد 
ا�شت�شافها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ودو   ال�����دويل 
الحتاد متزامنة مع احتفالت البالد 
واليوبيل   50 ال�����  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
و�شط  الإم�����������ارات  ل����دول����ة  ال���ذه���ب���ي 
م�����ش��ارك��ة مم��ي��زة م����ن  جن����وم اللعبة 
الإمارات  �شباب  ك��ان  ،حيث  امل�شنفني 
بحجم التحدي وهم يواجهون اأبطال 
ب��ط��ولت ال��ع��امل وجن��وم دورة طوكيو 
اأ�شرة  اح���رام  اأك�شبهم  مم��ا  الومل��ب��ي��ة 
ينازلون  وه����و  ل�����ش��ج��اع��ت��ه��م  اجل�����ودو 

بالرغم  خ��وف  اأو  رهبة  دون  الأب��ط��ال 
م�����ن ال������ف������ارق ال���ك���ب���ري يف الأع�����م�����ار 

وامل�شتويات واخلربات.
– �شيوا�شل الحت��اد �شيا�شة  واأ���ش��اف 
الت�شعيد من خمتلف املراحل العمرية 
وامل��زي��د م��ن اله��ت��م��ام يف ظ��ل خطط 
التي  اجلديدة  الحت��اد  وا�شراتيجيه 
اأعطت قطاع املراحل العمرية اهتمام 
بعدما  الأجيال  توا�شل  بهدف  خا�س 
الكبرية  اخل��������ربات  م����ن  ا����ش���ت���ف���ادوا 
من  م�����ش��واره��م  ليوا�شلوا   ، ال�شابقة 
والإقليمية  املحلية  البطولت  خ��الل 

وال���دول���ي���ة ال���ق���ادم���ة و����ش���ول ل����دورة 
باري�س القادمة 2024 مما يك�شبهم 
تعاقد  اأن  ب��ع��د  اخل�����ربة  م���ن  امل���زي���د 
الياباين اجلديد  امل���درب  م��ع  الحت���اد 
اأ�شيدو كوكي لتدريب للمراحل ال�شنية 
والأ�شبال  والنا�شئني  ال�شباب  لفئات 
الفنية  للجودو وقد و�شحت ب�شماته 
الذين  ال�����ش��اع��دي��ن  ال���الع���ب���ني  م���ع 
تلك  م��ن  انطالقا  ���ش��اأن  لهم  �شيكون 

البطولة الكبرية .

ذهب  ا���س��ت��ح��ق  رو���س��ي��ا  منتخب 
بطولة اأبوظبي

اأج���م���ع خ�����رباء اجل�����ودو ع��ل��ى ج����دارة 
اأبوظبي  بلقب بطولة  رو�شيا  منتخب 
من�شور  جن��م��ه��ا  ب���ق���ي���ادة  ال���ن���اج���ح���ة 
ل��ور���ش��ان��وف ال����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى اأول 
 90 وزن حت���ت  ذه��ب��ي��ة يف  م��ي��دال��ي��ة 
بعد   ، البطولة  م�شوار  ختام  يف  كجم 
الأول  امل�شنف  اإق�����ش��اء  م��ن  متكن  اأن 
الأوزب��ك��ي داف���الت ب��وب��ون��وف وتعزيز 
هيمنة رو�شيا يف البطولة الأخرية من 
ال��ت��ي ظهر خ��الل��ه��ا  مناف�شه  امل��و���ش��م 
اأو�شتوبرييون   كمورون�شوخ  ال��الع��ب 
ال��ط��اج��ي��ك��ي ال�����ذي ح�����ش��ل ع��ل��ى اأول 

ميدالية ف�شية يف وزن حتت 90 كجم 
لبالده بعد اأن تخطى عدد من جنوم 

الوزن.

ح�سور مميز يف ختام البطولة
والفائزات  الفائزين  تتويج  يف  �شارك 
املالية  وال�شيكات  والزهور  بامليداليات 
اجلائزة  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة  خ���ت���ام  يف 
الكربى للجودو عدد من ال�شخ�شيات 
الريا�شية والتي بداأت مب�شاركة ال�شيد 
ح�شني امل�شلم ، رئي�س الحتاد الدويل 
 ، القبي�شي  اأح��م��د  وال�شيد  لل�شباحة 
الريا�شي..ثم  اأبوظبي  جمل�س  ممثل 
���ش��ع��ادة ع���ارف ال��ع��واين الأم���ني العام 
و�شعادة  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
امل���دف���ع الأم������ني العام  خ���ال���د ع��ي�����ش��ى 
 .. للريا�شة  ال��ع��ام��ة  للهيئة  امل�شاعد 
رئي�س  ه���الل  عي�شى  ���ش��ع��ادة  و���ش��ارك 
وال�شيد  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
الحتاد  �شفري  اأن��ي�����ش��ي��م��وف  فا�شيلي 
ال���������دويل ل����ل����ج����ودو ورئ����ي���������س احت�����اد 
اجل���ودو ال��رو���ش��ي.. ث��م ���ش��ع��ادة نا�شر 
الإمارات  احت��اد  رئي�س  نائب   ، البدور 
للم�شارعة واجلودو و�شتيفان فوك�س ، 
نائب رئي�س الحتاد العاملي للريا�شات 

وكان   ..  AIMS ورئ��ي�����س  ال��دول��ي��ة 
حممد  �شعادة  م�شاركة  اخلتام  م�شك 
الحتاد  ورئ��ي�����س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن 

الدويل ماريو�س فايزر.

حممد حممد فا�سل الهاملي:
ي�شكر حممد بن ثعلوب على ا�شت�شافة 

بطولة اجلائزة الكربى
ث��م��ن ���ش��ع��ادة حم��م��د ف��ا���ش��ل الهاملي 
الإماراتية،  الباراملبية  اللجنة  رئي�س 
ع�شو جمل�س اإدارة الباراملبية الدولية 
ثعلوب  ب����ن  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  ج����ه����ود 
الدرعي  يف ا�شت�شافة احتاد الإمارات 

للم�شارعة واجلودو ا�شت�شافة بطولة 
ال��ك��ربى للجودو  ل��ل��ج��ائ��زة  اأب��وظ��ب��ي 
التي اأتاحت له الفر�شة للقاء العديد 
الإقليمية  الريا�شية  ال�شخ�شيات  من 
اإدارة  والدولية قبل انتخابات جمل�س 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم لها 
الإم�����ارات  ل�شمعة  ا���ش��ت��ث��م��ارا  جم���ددا 
الدولية  ال��ب��ارامل��ب��ي��ة  دع���م  يف  الطيبة 
ال���ه���م���م على  اأ�����ش����ح����اب  وري����ا�����ش����ات 
امل�����ش��ت��وي��ني ال���ق���اري وال�����دويل بف�شل 

دعم القيادة الر�شيدة .. 
واأك����د ب��اأن��ه ال��ت��ق��ى ع��ل��ى ه��ام�����س ختام 
برئي�س  ل���ل���ج���ودو  اأب���وظ���ب���ي  ب��ط��ول��ة 

ماريو�س  ل��ل��ج��ودو  ال�����دويل  الحت�����اد 
لل�شباحة   ال�����دويل  الحت�����اد  ورئ��ي�����س 
ح�شني امل�شلم ورئي�س الحتاد ال�شيوي  
ال���ع���ن���زي ون���ائ���ب رئي�س  ع��ب��ي��د زاي�����د 
الدولية  للريا�شات  ال��ع��امل��ي  الحت���اد 
الريا�شية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  وال���ع���دي���د 
بهدف طرح خططه واأفكاره موا�شلة 
جلهوده يف خدمة تلك الفئة الرائعة، 
الإم���ارات دوماً  اأن تكون دول��ة  متمنياً 
وم���وؤك���دا   ، ال���ع���امل  دول  ث��ق��ة  م���ك���ان 
امل��خ��ل�����س يف تطوير  ع��م��ل��ه  م��وا���ش��ل��ة 
مع  بتعاون  الدولية  الباراملبية  اأ�شرة 

اجلميع.

دويل اجلودو يكرم حممد بن ثعلوب تقديرا لدوره يف خدمة اجلودو 

  الدرعي : م�ضاركة �ضباب الإمارات نالت الإ�ضادة من اخلرباء الفنين



روبوتات تبني حدائق معلقة
دائماً كانت الهند�شة املعمارية والبناء يف املقدمة بالن�شبة ل�شتخدام 
اأن تطلق  اأح��دث التكنولوجيات وامل��واد، لذلك من غري امل�شتغرب 
امل�شهورة،  ال�شوي�شرية  التقنية  زيورخ"  "اإي.تي.اإت�س  جامعة 
م�شروعاً ل�شتخدام الروبوت والذكاء ال�شطناعي بطرق جديدة 

يف جمال البناء والعمارة.
والت�شييد  الت�شميم  تقنيات  ا�شتخدام  جتربة  امل�شروع  ي�شتهدف 
بعد ع�شر  واملكاتب  املنازل  بناء  �شتكون طريقة  ملعرفة كيف  الآيل 
���ش��ن��وات م��ن ال��ب��ن��اء. وه���و ع��ب��ارة ع��ن م��ن��ح��وت��ات نباتية عمالقة 
بابل  ملدينة  الأ�شطورية  الهياكل  من  معلقة" م�شتوحاة  "حدائق 

العراقية القدمية التي ا�شتهرت بحدائقها املعلقة.
واأ�شار موقع تك كران�س املتخ�ش�س يف مو�شوعات التكنولوجيا اإىل 
اأن امل�شروع، الذي اأطلقوا عليه ا�شم "�شمريامي�س" على اأ�س ملكة 
وبرامج  ا�شتخدام م�شممني حقيقيني  بني  يجمع  القدمية،  بابل 

ت�شميم اآيل تعمل بالذكاء ال�شطناعي.
للقائمني  املبدعة  العقول  من  للم�شروع  الأ�شا�شية  الفكرة  جاءت 
عليه، وهما اأ�شتاذا العمارة فابيو جراميزيو وماتيا�س  كولر. ومت 
الأ�شا�شية  الت�شميم من خالل و�شع ال�شراطات  احل�شول على 
مثل حجم احلديقة واحتياجات الري ومنط البناء من جمموعة 

من مناذج الكمبيوتر وخوارزميات التعلم الآيل.
الإن�شان  من  بعدد  ال�شتعانة  متت  الت�شميم  من  النتهاء  وبعد 
الآيل اإىل جانب بع�س العنا�شر الب�شرية لت�شييد احلدائق املعلقة، 
ال�شطناعي،  العقل  بنف�س  مزودين  روب��وت��ات،  اأربعة  ت��وىل  حيث 
الت�شييد، يف حني  امل�شتخدمة يف  الثقيلة  القطع  العديد من  نقل 
لتثبيت  الراتينج  م��ادة  ا�شتخدام  تتابع  الب�شرية  العنا�شر  كانت 

القطع مع  بع�شها البع�س.

حرب ثالثي الأبعاد لرتميم املباين
طور العلماء حرباً حياً ميكن ا�شتخدامه لطباعة مواد حية ميكن 

ا�شتخدامها لإن�شاء هياكل ثالثية الأبعاد.
وقام الفريق باإجراء هند�شة وراثية خلاليا E. Coli وميكروبات 
اأخرى لإن�شاء األياف نانوية حية، ثم قاموا بتجميع تلك الألياف 
الطباعة  يف  ا�شتخدامه  ميكن  حرب  لإن��ت��اج  اأخ��رى  م��واد  واإ�شافة 

ثالثية الأبعاد القيا�شية.
وحاول الباحثون اإنتاج مواد حية من قبل، ولكن كان من ال�شعب 
احل�شول على هذه املواد لتالئم الهياكل ثالثية الأبعاد املق�شودة. 
وابتكر العلماء الآن مادة واحدة اأطلقت دواًء م�شاًدا لل�شرطان عند 
 BPA اأخ��رى م��ادة  اأزل��ت م��ادة  حتري�شها مب��واد كيميائية، بينما 

ا. ال�شامة من البيئة، وميكن و�شع الت�شميمات ملهام اأخرى اأي�شً
وت�شور املبدعون ا�شتخدامها احلرب يف املباين التي ت�شلح نف�شها 
بنف�شها، اأو مواد الركيب الذاتي ملباين القمر واملريخ التي ميكن 
اأن  اإىل م���وارد م��ن الأر����س. وميكن للحرب  اأن تقلل م��ن احل��اج��ة 
ي�شنع نف�شه يف الظروف املنا�شبة، وقد ل حتتاج اإىل اأكرث من عدد 

قليل من املوارد الأ�شا�شية لإنتاج كل ما حتتاجه.
ومل يت�شح بعد كيف �شيتم اإنتاج احلرب بكميات كبرية، ومع ذلك، 
هناك اإمكانات تتجاوز اجلهود الطبية الفورية ومكافحة التلوث، 

بح�شب موقع اإن غادجيت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لغز حمري.. ملاذا اأوقف امل�ضريون القدماء بناء الأهرامات؟
األف عام، بنى امل�شريون القدماء الأهرامات التي دفن فيها ملوك الدولة امل�شرية القدمية، لكن  ملدة تزيد على 

اللغز الذي حرّي العلماء هو �شبب التوقف عن بناء هذه الأهرامات.
ويقول موقع "ليف �شيان�س" العلمي اإن الأهرامات الأيقونية تظهر قوة الفراعة وثراءهم وتروج لأفكارهم الدينية. 

وت�شاءل املوقع: "لكن ملاذا توقفوا عن بناء الأهرامات بعد فرة ق�شرية من بداية ع�شر الدولة احلديثة؟"
وبدا اأن بناء الأهرامات تراجع بعد عهد امللك اأحم�س، ودفن الفراعنة يف وادي امللوك بالقرب من العا�شمة القدمية 
مل�شر "طيبة" التي تعرف الآن با�شم الأق�شر. وي�شري م�شروع ر�شم اخلرائط طيبة على الإنرنت اإىل اأن اأول مقربة 
ملكية موؤكدة يف الوادي بنيت يف عهد حتتم�س الأول )حكم بني 1504-1492 ق.م(، اأي اأنه قرر األ يدفن يف هرم، 
ومن املحتمل اأن يكون �شلفه اأمنحتب، قد بني اأي�شا قربه يف وادي امللوك. يقول املوقع العلمي اإنه لي�س من الوا�شح 
متاما �شبب توقف الفراعنة عن بناء الأهرامات امللكية، لكن املخاوف الأمنية رمبا تكون اأحد الأ�شباب. من وجهة 
نظر اأ�شتاذ علم امل�شريات يف جامعة هارفارد، بير مانويليان، فثمة الكثري من النظريات، لكن تعر�س الأهرامات 
"املوؤكد" للنهب لعب دورا يف دفع الفراعنة اإىل اإخفاء املدافن امللكية يف واد بعيد،  على اأن تكون منحوته يف ال�شخر، 

مع افرا�س وجود كثري من احلرا�س حولها حلمايتها.
اأن الفراعنة توقفوا عن جتهيز  اإيدان دود�شون، فريى  اأ�شتاذ علم امل�شريات يف جامعة بري�شتول الربيطانية،  اأما 

غرفة الدفن يف الأهرامات حتى قبل اأن يتخلوا عن اأهرامات امللوك.
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طرق حتّول بها ال�ضركات النفايات اإىل اأزياء
حماولة  يف  لالرتداء  قابلة  مالب�س  لإن�شاء  النفايات  امل�شممون  ي�شتخدم 
وقبعات،  اأ�شاور،  اإىل  البال�شتيكية  النفايات  تتحول  حيث  التلوث،  ملكافحة 
وحتى اأحذية. جتمع �شركة Fruitleather الهولندية حوايل 1500 حبة 
ماجنو كل اأ�شبوع لتحويلها اإىل جلد نباتي. ول�شنع اجللد، تقوم اآلة بف�شل 
حجارة املاجنو ثم طحنها اإىل عجينة. بعد ذلك، يتم خلط اللب مع العديد 
من الإ�شافات التي حتول لب املاجنو اإىل مادة ت�شبه اجللد. وُي�شكب اخلليط 
يف �شواين خبز معدنية ويتم تنعيمه للح�شول على �شماكة مت�شاوية. ثم 
اإىل من�شاأة ت�شطيب  الأل��واح  ال�شواين يف جمفف. بعد ذلك، تذهب  تدخل 
للجلد ليتم تغطيتها بطبقة زجاجية واقية. ثم يتم خلط الراتنجات لعمل 
الطالء، والذي ي�شكل غ�شاًء �شغرياً اأعلى ال�شفيحة حلمايته من العنا�شر. 
وتقوم الآلة ب�شغط طبقة رقيقة من الطالء الواقي على اجللد عندما متر 
الرفوف  ُتعلق على  الطالء، ثم  الفرن لتجفيف  الأوراق يف  وُتلف  الأل��واح. 
لتربد وجتف متاًما. بعد ذلك، تقوم اآلة اأخرى بتطبيق احلرارة وال�شغط 
�شنوًيا.  �شودا  علبة  مليار   180 من  التخل�س  يتم  الطالء.  طبقات  لدمج 
�شراء  يتم  للبدء،  ي��د.  حقائب  اإىل  امل�شتعملة  ال�شودا  عبوات  حتويل  ويتم 
اأو ا�شردادها مبا�شرة من مكبات النفايات  العبوات من ملتقطي النفايات 
وت�شتغرق  وجتفيفها.  الغ�شالة  يف  جيًدا  غ�شلها  يتم  ثم  ف��رزه��ا،  يتم  حيث 
حقيبة بيالين حوايل 8 �شاعات ل�شنعها، وت�شتخدم 1،252 عبوة بال�شبط. 

وتاأتي احلقائب باأحجام خمتلفة وتراوح تكلفتها بني 50 و 918 دولر.

اإنكانتو من ديزين يت�ضدر �ضباك التذاكر 
نيل  يف  "ديزين"  من  "اإنكانتو"  اجلديد  املتحركة  الر�شوم  فيلم  �شحر  جنح 
�شالت  ت��ذاك��ر  �شباك  اإي����رادات  يف  الأول  امل��رك��ز  فمنحه  اجلمهور  ا�شتح�شان 
ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية فور اإطالقه، بح�شب الأرقام الأولية التي ن�شرتها 
الأحد �شركة "اإكزبير ريلي�شنز" املتخ�ش�شة. فهذا الفيلم الذي يتمحور على 
كولومبيا  جبال  و�شط  عائلة  يف  املولودة  مريابيل  العادية  املراهقة  مغامرات 
يتمتع كل فرد فيها بقوى �شحرية، ح�شد 27 مليون دولر على مدى ثالثة 
اأكرث ايام  اأحد  اإطالقه الأربعاء، ع�شية عيد ال�شكر،  اأي��ام، و40،3 مليونا منذ 
"غو�شتابا�شرز:  يف  الأ�شباح  �شيادو  اأما  الأمريكيني.  لدى  �شعبية  العطالت 
اأقل  اآخ��ر،  بقوى خارقة ولكن من نوع  اأي�شاً  اأفرليف" الذين يتمتعون هم 
�شحراً، فراجعوا اإىل املركز الثاين يف الرتيب، اإذ بلغت اإيرادات الفيلم 24،5 
مليون دولر من اجلمعة اإىل الأحد، يف الأ�شبوع الثاين لعر�شه على ال�شا�شات 
اأوف  "هاو�س  ن�شيب  م��ن  فكانت  الثالثة  املرتبة  اأم��ا  ال�شمالية.  الأم��ريك��ي��ة 
غوت�شي" للمخرج ريديل �شكوت، اإذ حقق 14،2 مليون دولر يف الأ�شبوع الأول 
لطرحه. ويتناول هذا الفيلم الذي متتزج فيه ق�ش�س احلب واملجد واخليانة، 
الراقية،  ق�شة جرمية قتل ماوريت�شيو غوت�شي، وريث دار الأزي��اء الإيطالية 

بتدبري من زوجته باتريتزيا ريجاين التي توؤدي دورها املغنية ليدي غاغا.

�ضارليز ثريون باإطاللة 
من �ضواطىء مك�ضيكو

ال��ع��امل��ي��ة  �شارليز  امل��م��ث��ل��ة  ت��وج��ه��ت 
العائلة  م��ع  مك�شيكو  اإىل  ث���ريون  
لق�شاء عطلة عيد ال�شكر و�شوهدت 
وهي ت�شتمتع بال�شباحة يف البحر، 
�شفراء  ���ش��ب��اح��ة  ب���دل���ة  ت����رت����دي 
هي  ت�شتمتع  بينما  حمالت  ب��دون 
الدافئ  بالطق�س  جريدا  ووالدتها 

يف املك�شيك.
الو�شكار  ع��ل��ى  احل����ائ����زة  امل��م��ث��ل��ة 
عاماً   46 ال��ع��م��ر  م���ن  وال��ب��ال��غ��ة 
ال�����ش��ب��اح��ة التي  ن�����ش��ق��ت م��الب�����س 
ت��رت��دي��ه��ا م��ع م��الب�����س ال�����ش��اط��ئ ، 
ف���ارت���دت ث���وًب���ا اأ���ش��ف��ر ف���احًت���ا من 

الكتان باأكمام مطوية.
الإ�شايف  ال���ت���األ���ق  ب��ع�����س         اأ�شافت 
ذهبية  بقالئد  امل�شرق  املظهر  اإىل 

متعددة.
باأ�شرطة  ال�شباحة  ب��دل��ة         متيزت 
اإزالتها  اخ���ت���ارت  ل��ك��ن��ه��ا   ، رف��ي��ع��ة 

لتكون اأكرث لفًتا لالنتباه.

 PCR هل يكت�ضف اختبار
اإ�ضابات اأوميكرون؟ 

بعدما اأثار موجة قلق عاملية، ثارت 
اختبارات  ق��درة  ب�شاأن  الت�شاوؤلت 
 "PCR" ال��ب��ول��ي��م��ري  الت�شل�شل 
امل��ت��ح��ور اجلديد  ع���ن  ال��ك�����ش��ف  يف 
ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا امل��ع��روف با�شم 

"اأوميكرون".
العاملية  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اأن  اإل 
اأن ه����ذه الخ���ت���ب���ارات ل  اأع���ل���ن���ت، 
تزال فعالة يف الك�شف عن املتحّور، 
م�شرية اإىل اأن هناك درا�شات جارية 
الأدوات  فعالية  ق��ي��ا���س  اأج���ل  م��ن 
لت�شخي�س  امل�شتخدمة  الأخ����رى 
اأودت  وق��ت  ويف  باملر�س.  الإ�شابة 
اأكرث  بحياة   "19 "كوفيد  جائحة 
اأنحاء  يف  �شخ�س  م��الي��ني   5 م��ن 
و�شفت   ،2019 نهاية  منذ  العامل 
اجلمعة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
باأنها  للفريو�س  اجل��دي��د  املتحور 
املنظمة  وقالت  للقلق".  "مثرية 
اآر  �شي  بي  "اختبارات  اإن  بيان،  يف 
مبا  ال��ع��دوى،  عن  الك�شف  توا�شل 
باأوميكرون".  الإ���ش��اب��ة  ذل���ك  يف 
اأن  جديد  متحور  لأي  ي�شبق  ومل 
اأث����ار ه���ذا ال��ق��در م��ن ال��ق��ل��ق حول 
العامل، منذ ظهور املتحور "دلتا". 
ول تعرف منظمة ال�شحة العاملية 
املتحور  ك����ان  اإذا  م���ا  الآن  ح��ت��ى 
اأكرب  ب�شهولة  "اأوميكرون" تنتقل 
من املتحورات الأخرى. واأو�شحت 
ثبتت  الذين  الأ�شخا�س  "عدد  اأن 
يف  ازداد  ق��د  بالفريو�س  اإ�شابتهم 
اأجزاء من جنوب القارة الإفريقية 
تاأثرت بهذا املتحور، لكن الدرا�شات 
كان  اإذا  م��ا  لفهم  ج��اري��ة  الوبائية 
اأو يعود اإىل  هذا ب�شبب اأوميكرون 

عوامل اأخرى".

وفاة م�ضمم جمموعة 
لوي�س فيتون

اأعلنت �شركة مويت هن�شي لوي فيتون "اإل يف 
اإم اإت�س" الفرن�شية لل�شلع الفاخرة وفاة امل�شمم 
اأم�����س الأول الأح���د ع��ن عمر  اأب��ل��وه   فريغيل 
ناهز 41 عاماً، بعد �شراع مع مر�س ال�شرطان 
ل�شنوات عدة. ووفقا لوكالة بلومربج لالأنباء، 
اأمولت  ب��رن��ارد  لل�شركة  التنفيذي  املدير  ق��ال 
للمجموعة  الر�شمي  احل�شاب  على  من�شور  يف 
على اإن�شتغرام: "اإننا جميعاً اأ�شبنا بال�شدمة.. 
فريغل مل يكن م�شمماً عبقرياً و�شاحب روؤية 
ب���روح جميلة  ك���ان رج���اًل يتمتع  ب��ل  ف��ح�����ش��ب، 
اإن�شتغرام  وحكمة عظيمة". وقال ح�شابه على 
من  و���ش��ر���ش��اً  ن����ادراً  ن��وع��اً  بب�شالة  "حارب  اإن���ه 
القلبية.  الوعائية  ال�شاركوما  وهو  ال�شرطان، 
����ش���راً منذ  ي��ت��ح��م��ل م��ع��رك��ت��ه  اأن  ل��ق��د اخ���ت���ار 
لعدد  وخ�شع   2019 ع��ام  يف  حالته  ت�شخي�س 

هائل من العالجات ال�شعبة".

ق�ضى 43 عاما بال�ضجن.. براءة ثم 1.4 مليون دولر
بالوليات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  ل ح��دي��ث يف 
املتحدة اإل عن مبلغ مايل �شخم مت جمعه لرجل ق�شى 

43 عاما خلف الق�شبان، قبل اأن تتم تربئته.
فاإنه  نيوز" الأم��ريك��ي،  اإ���س  "يو  ذك��ر موقع  م��ا  وح�شب 
ال�شبت  1.4 مليون دولر حتى م�شاء  اأك��رث من  مت جمع 
اأن  قبل  ال�شجن،  داخ��ل  ال�شنوات  ع�شرات  ق�شى  لرجل 
اأن  اإدانته يف جرمية قتل. واأو�شح امل�شدر  يلغي القا�شي 
حملة جمع التربعات بداأت على الإنرنت لفائدة كيفن 
�شريكالند، بعدما تبني اأنه لن يح�شل على تعوي�س من 
اأج��ل نفقات  اإىل م�شاعدة من  ولي��ة ميزوري، و�شيحتاج 
تعوي�س  مبنح  فقط  الولية  وت�شمح  الأ�شا�شية.  املعي�شة 
ملن متت تربئتهم من خالل اأدلة احلم�س النووي، وهو 
ما مل يحدث يف ق�شية �شريكالند، البالغ من العمر 62 
جيم�س  م��ي��زوري،  ا�شتئناف  حمكمة  قا�شي  وك��ان  عاما. 
بعدما  الثالثاء  �شريكالند   عن  ب��الإف��راج  اأم��ر  ويل�س، 
وجد اأن الأدلة املعتمد عليها يف اإدانته "مت الراجع عنها 

اأو دح�شها".
واأثناء مغادرته ال�شجن، قال كيفن اإنه "ي�شكر الإله الذي 

اأخذ بيدي خالل هذه املحنة ملدة 43 عاما".

م�ضافر يختبئ يف حجرة عجالت الطائرة 
اختباأ م�شافر خل�شة يف حجرة �شيقة ملعدات هبوط طائرة 
تابعة ل�شركة اأمريكان اإيرلينز لأكرث من �شاعتني اأثناء 
اأم�س  اأول  اأول  اإىل ميامي �شباح   فواتيمال  رحلتها من 
هيئة  ق��ال��ت  ه��ريال��د،  ميامي  ل�شحيفة  ووف��ق��اً  ال�شبت. 
الرجل  القب�س على  اإن��ه مت  احل��دود  اجل��م��ارك وحماية 
حاول  عندما  ال��دويل  ميامي  مطار  يف  عاماً   26 البالغ 
الخ��ت��ب��اء يف ح��ج��رة ع��ج��الت ال��ه��ب��وط. ومت ن��ق��ل��ه اإىل 
الأ�شخا�س  "يتعر�س  الهيئة:  وذك��رت  حملي.  م�شت�شفى 
ملخاطر �شديدة عندما يحاولون اإخفاء اأنف�شهم يف اأماكن 

�شيقة ... ول يزال احلادث قيد التحقيق".
مبقاطعة  ال��ط��ريان  اإدارة  يف  الت�شالت  م�شوؤول  و�شرح 
ميامي ديد،جريج ت�شني، اإن الرجل كان خمتبئاً يف حجرة 
رحلة  يف   1182 اإيرلينز  اأمريكان  رحلة  هبوط  معدات 
ت�شتغرق نحو �شاعتني و50 دقيقة من مدينة غواتيمال 
اإنها  ديد  ميامي  �شرطة  اإدارة  وقالت  ميامي.  اإىل  �شيتي 

�شاعدت هيئة اجلمارك وحماية احلدود يف حتقيقاتها.

اكت�ضاف ف�ضيف�ضاء رومانية نادرة
يف اك��ت�����ش��اف رائ����ع وف���ري���د م���ن ن���وع���ه، مت ال��ع��ث��ور على 

ف�شيف�شاء رومانية نادرة مبزرعة بريطانية لأول مرة.
تهتم  عامة  هيئة  وه��ي   ،Historic England وقالت 
يتم  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  اإن��ه��ا  للبالد،  التاريخية  بالبيئة 
فيها اكت�شاف الف�شيف�شاء، املوجودة يف روتالند، ميدلند 
اأو�شحت  �شحفي،  بيان  ويف  عام.   1،600 منذ  ال�شرقية، 
الرومانية  الف�شيف�شاء  هذه  اأن   Historic England
اململكة  يف  عليها  ُع��رث  حيث  ن��وع��ه��ا،  م��ن  الأوىل  تعترب 
امل��ت��ح��دة. وُت�����ش��ّور م��ع��رك��ة ال��ب��ط��ل ال��ي��ون��اين خ��ي��ول مع 
هيكتور خالل حرب ط��روادة، وهي جزء من العديد من 

الأمثلة املوجودة يف اأوروبا.

انتهاء اأزمة مدير ت�ضوير كبري مع القاهرة ال�ضينمائي
ال�شينمائي  ال��ق��اه��رة  م��ه��رج��ان  اإدارة  ح��ر���ش��ت 
الدويل على التوا�شل مع مدير الت�شوير الكبري 
حم�شن اأحمد بعد �شاعات من التعبري عن غ�شبه 
الدورة  افتتاح  حل�شور  ر�شمية  دع��وة  تلقيه  لعدم 
يف  الأب����رز  الفني  املحفل  م��ن  والأرب���ع���ني  الثالثة 

م�شر، للمرة الأوىل خالل م�شريته الفنية.
و�شهدت دار الأوبر امل�شرية، يوم اجلمعة الفائت، 
اإينا�س  الدكتورة  بح�شور  املهرجان  افتتاح  حفل 
من  وع��دد  امل�شرية،  الثقافة  وزي���رة  ع��ب��دال��دامي، 
الأ�شماء الالمعة يف عامل الفن من م�شر والعديد 
م��ن ال���دول الأخ����رى ف�شال ع��ن ت��ك��رمي النجمة 
نيللي والفنان كرمي عبدالعزيز واملوؤلف املو�شيقي 

الهندي "اإي اأر رحمان".
وحتدث حم�شن اأحمد، اأحد اأبرز مديري الت�شوير 
مهرجان  م��ن  ا�شتيائه  ع��ن  امل�شرية،  ال�شينما  يف 
القاهرة ال�شينمائي عرب �شفحته ال�شخ�شية على 
منوها  "في�شبوك"  الجتماعي  التوا�شل  موقع 

اإىل اإح�شا�شه بال�شك جتاه كونه مايزال على قيد 
احلياة.

املركز  م���دي���ر  ع���ب���دال���رح���م���ن،  وي����ق����ول حم���م���د 
ملوقع  ال�شينمائي،  ال��ق��اه��رة  مل��ه��رج��ان  ال�شحفي 
يف  تعمد  هناك  يكن  "مل  عربية":  نيوز  "�شكاي 
الفتتاح  حفل  عن  اأحمد  حم�شن  الدكتور  غياب 
فهو قامة �شينمائية كبرية ونكن له كامل التقدير 
والحرام ولكافة ال�شخ�شيات الفنية التي اأثرت 

يف وجدان ال�شعوب من خالل اأعمالها البديعة".
وخ����الل م�����ش��ريت��ه و���ش��ع حم�����ش��ن اأح���م���د ب�شمة 
قام  التي  ال�شينمائية  الأف��الم  ع�شرات  يف  مغايرة 
�شالح  للمخرج  "البداية"  اأب��رزه��ا  بت�شويرها، 
 1988 ع��ام  مهم" اإن��ت��اج  رج��ل  و"زوجة  اأبو�شيف 
الألفية  ويف  اأمريكا"،  و"هاللو  كات"  و"الكيت 
ال�شريف  ن��ور  بطولة  الغزال" من  "دم  اجل��دي��دة 
فيلم  اأخ���رج  كما  اإم���ام،  ع��ادل  و"زهامير" للنجم 

رمزي. هاين  العربي" للفنان  "اأبو 

املمثلة االأمريكية زوي دي�سانيل خالل ح�سورها حفل Baby2Baby الذي قدمه بول يف هوليود، كاليفورنيا. ا ف ب 

ليند�ضي لوهان تفاجئ 
اجلمهور بخطوبتها

اأفادت و�شائل اإعالم عاملية اأن النجمة العاملية  ليند�شي لوهان  قد ك�شفت 
عن خطوبتها من رجل الأعمال الإماراتي بدر ال�شما�س.

و�شّكل هذا الأمر جدل كبريا على مواقع التوا�شل الجتماعي، وقد قام 
العديد من املتابعني بتهنئتهما.

انقطاع  بعد  ال�شا�شة جمدداً  اإىل  اآخر تعود ليند�شي لوهان  على �شعيد 
تدور  الإلكرونية  املن�شات  اإح��دى  على  بفيلم  �شنوات،   10 من  لأك��رث 
موقع  على  اخل��ا���س  ح�شابها  ع��ري  ون�����ش��رت  كري�شما�س،  ح��ول  اأح��داث��ه 
عليها:  وعلقت  فيها،  تظهر  الفيلم  م��ن  ���ش��ورة  الجتماعي  التوا�شل 

."Action اأ�شعد،  اأكون  اأن  ميكنني  ول  العمل،  اإىل  "عائدة 


