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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�شارقة : فقدت الإمارات و الأمتان 
العربية و الإ�شالمية قائدا فذا و رجال حكيما 

و اإن�شانا كرميا بخلقه وعطائه لوطنه واأمته
•• ال�شارقة -وام:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة اأن دولة الإمارات العربية املتحدة و الأمتني 
كرميا  اإن�ضانا  و  حكيما  رج��ا  و  ف��ذا  ق��ائ��دا  فقدت  الإ�ضامية  و  العربية 
بخلقه وعطائه لوطنه ودينه واأمته وللعامل اأجمع كر�س حياته للعمل على 

النهو�س بوطنه ويف خدمة الإن�ضانية وعمل اخلري يف اأنحاء العامل كافة.
اآل نهيان تتاأمل  وقال �ضموه يف كلمة له :" برحيل ال�ضيخ خليفة بن زايد 
القلوب و تدمع العيون و ينتاب اجلميع م�ضاعر احلزن والأ�ضى على رحيل 
اأب حنون على اجلميع كان �ضندا لوالده ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
الإمارات  رعاية  على  املتوا�ضل  بالعمل  خلف  خري  خلفه  و  الدولة  بناء  يف 
والنهو�س بها وب�ضعبها.. رحم اهلل ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان وتغمده 
بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته مع ال�ضديقني وال�ضهداء وال�ضاحلني، 

واألهمنا واأهله و�ضعب الإمارات ال�ضرب وال�ضلوان".

حمد ال�شرقي : رحل ال�شيخ خليفة .. رحل من 
اأكرم �شعبه و اأعز اأمته و احت�شن املحتاجني

•• الفجرية-وام:

ينعى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرية قائد الوطن و راعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا 

اأم�س اجلمعة 13 مايو.
ال�ضيخ  ت��ودع الإم���ارات قائدها و رم��زا من رموزها  ق��ال �ضموه :" اليوم  و 
خليفة بن زايد طيب اهلل ثراه .. اليوم تفتح ال�ضماء اأبوابها لت�ضتقبل رجا 
قل مثيله بني الرجال وعد فاأوفى و اأعطى فاأجزل و �ضئل فلبى ... فكان 
فاعل اخلري و رجل اخلري على الدوام .. خليفة بن زايد من ل يذكره اليوم 
رجل الرب و التقوى و الت�ضامح يف كل مكان يف هذا الكون له ب�ضمة املحبة 
و اخلري ورثها عن الأب و القائد عن رجل كبري وقائد فذ عن ال�ضيخ زايد 
بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه فكان خري اخللف خلري �ضلف.. حني 
يذكر القادة العظام يف العامل �ضيكون ا�ضم ال�ضيخ خليفة بن زايد يف املقدمة 
فقد اأكرم �ضعبه و اأعز اأمته ومد يد امل�ضاعدة للجميع و احت�ضن املحتاجني 
اأخا  اأفتقد  اأخي و�ضديقي  و كان الأب الروحي لهم جميعا .. اليوم افتقد 
�ضريكا ملهما و موؤثرا وقويا كم هو موجع غيابك يا اأبا �ضلطان .. اإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون".

حاكم اأم القيوين ينعى ال�شيخ 
خليفة بن زايد

•• اأم القيوين-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  املعا  را�ضد  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ينعى 
حاكم اأم القيوين قائد الوطن وراعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا 
اأم�س اجلمعة 13 مايو. وقال �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين : " لقد كان 
قائدا فذا وحمبا لوطنة  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب 
ولعمل  �ضعبه  خلدمة  حياته  كر�س  والإ�ضامية،  العربية  ولأمته  و�ضعبه 
عن  خليفة  ال�ضيخ  " رح��ل  �ضموه  واأ���ض��اف   ." والت�ضامح  وال��ع��ط��اء  اخل��ري 
دنيانا ويف النف�س فجيعة لفقده غري اأننا ل نقول اإل ما ير�ضي اهلل العلي 
القدير ونحت�ضب ون�ضرب ويبقى جميل اأثره وحكمته نربا�ضا ي�ضيء طريق 
امل�ضتقبل لاأجيال .. رحم اهلل الفقيد ال�ضيخ خليفة الذي �ضهد له التاريخ 
يف تقدمي الكثري ل�ضعبه ولأمته العربية والإ�ضامية وللعامل اأجمع .. ن�ضاأل 

اهلل له املغفرة والر�ضوان وجنة النعيم .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون".

ديوان حاكم عجمان ينعى 
ال�شيخ خليفة بن زايد 

•• عجمان-وام:

ينعى ديوان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  الأعلى حاكم عجمان قائد الوطن وراعي م�ضريته �ضاحب 
را�ضيا  ربه  اإىل جوار  انتقل  الذي  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 

مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو.
ويف ما يلي ن�س البيان:.

ربك  اإىل  ارجعي  املطمئنة  النف�س  اأيتها  يا  الرحيم..  الرحمن  اهلل  " ب�ضم 
را�ضية مر�ضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي.. �ضدق اهلل العظيم.

ينعي ديوان حاكم عجمان املغفور له قائد الوطن وراعي م�ضريته �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار 
ربه اأم�س. و اأعلن الديوان احلداد الر�ضمي وتنكي�س الأعام على املغفور له 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " رحمه اهلل 
40 يوماً اعتباراً من اأم�س و تعطيل العمل يف الدوائر واملوؤ�ض�ضات  " مدة 
الحتادية واملحلية والقطاع اخلا�س 3 اأيام اعتبارا من اليوم ال�ضبت على 

اأن ي�ضتاأنف الدوام الر�ضمي يوم الثاثاء املقبل".
تغمد اهلل الفقيد بوا�ضع رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته واألهم عموم اآل نهيان 
الكرام و�ضعب الإمارات جميل ال�ضرب وال�ضلوان .. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 
. وتقدم �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان ب�ضادق العزاء واملوا�ضاة اإىل �ضاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الأعلى للقوات امل�ضلحة وعموم اآل نهيان الكرام �ضائًا اهلل العلي القدير اأن 
يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته واأن يلهم �ضاحب ال�ضمو 

ويل عهد اأبوظبي و اإخوانه واآل نهيان الكرام ال�ضرب وال�ضلوان ".

ديوان حاكم ال�شارقة ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان

ديوان حاكم اأم القيوين ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

•• ال�شارقة - وام: 

نعى ديوان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  املغفور له �ضاحب  ال�ضارقة  الأعلى حاكم  املجل�س 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي وافته املنية اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وفيما يلي ن�س البيان الذي اأ�ضدره الديوان : "ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم " 
يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�ضية مر�ضية فاأدخلي يف عبادي 
وادخلي جنتي" �ضدق اهلل العظيم، بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره ينعي 
ال�ضمو  �ضاحب  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دي��وان 
اليوم  املنية  واف��ت��ه  ال��ذي  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 

اجلمعة 13 مايو 2022م.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دي��وان  ويتقدم 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
العربية  وال�����ض��ع��وب  الإم�����ارات  و�ضعب  ال��ك��رام،  نهيان  اآل  ع��م��وم  و  امل�ضلحة 
والإ�ضامية ب�ضادق العزاء واملوا�ضاة �ضائا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد 
اأن يلهم �ضعب الإم��ارات ال�ضرب  اأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته و  بوا�ضع رحمته و 
اإمارة  يف  الأع���ام  وتنكي�س  الر�ضمي  احل���داد  اإع���ان  تقرر  كما  وال�����ض��ل��وان. 
ال�ضارقة ملدة 40 يوماً اعتباراً من اأم�س وتعطيل العمل يف الدوائر والهيئات 
املحلية 3 اأيام اعتباراً من اليوم ال�ضبت على اأن ي�ضتاأنف الدوام الر�ضمي يوم 

الثاثاء املقبل".

•• اأم القيوين-وام:

املجل�س  ع�ضو  املعا  را���ض��د  ب��ن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  دي���وان  نعى 
الأعلى حاكم اأم القيوين املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة الذى وافتة املنية ام�س اجلمعة 13 مايو.
النف�س  اأيتها  " يا  الرحيم  الرحمن  اهلل  :" ب�ضم  البيان  ن�س  يلى  وفيما 
واأدخلى  ع��ب��ادى  ف��ى  فاأدخلى  مر�ضية  را�ضية  رب��ك  اإىل  ارج��ع��ى  املطمئنة 

جنتى " �ضدق اهلل العظيم .
اأم  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  دي���وان  ينعى  وق���درة  اهلل  بق�ضاء  موؤمنة  بقلوب 
القيوين املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة الذى وافتة املنية ام�س اجلمعة 13 مايو 2022 م.
و يتقدم �ضاحب ال�ضمو حاكم اأم القيوين اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
وعموم اآل نهيان الكرام و�ضعب الإمارات والأمة العربية و الإ�ضامية ب�ضادق 
العزاء واملوا�ضاة �ضائا العلى القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته واأن 

ي�ضكنه ف�ضيح جناته و اأن يلهم �ضعب الإمارات ال�ضرب وال�ضلوان.
و تقرر اإعان احلداد الر�ضمى وتنكي�س الإعام فى اإمارة اأم القيوين ملدة 
اأيام   3 املحلية  الدوائر  فى  العمل  وتعطيل  ام�س  من  اعتبارا  يوما   40
الثاثاء  يوم  الر�ضمى  ال��دوام  ي�ضتاأنف  اأن  على  ال�ضبت  اليوم  من  اعتبارا 

املقبل.

حممد بن را�شد: ال�شيخ خليفة كان خري وريث لل�شيخ زايد
 حافظ على نهجه واأ�شاف اإىل اإجنازاته

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  "رعاه اهلل" اأن �ضاحب  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
رفاهية  كانت  و  ح��دود  ك��ان يعطي وطنه با  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
ومن  ع��ام��ا،  خم�ضني  م��ن  اأك��ر  م��دى  وعلى   .. ال�ضاغل  �ضغله  مواطنيه 
موقعه نائبا للقائد الأعلى ثم قائدا اأعلى اأ�ضرف على م�ضرية بناء قواتنا 

امل�ضلحة وتعزيز قدراتها ومكانتها ما ر�ضخ الأمن والأمان ووفر احلماية 
ال�ضاملة مل�ضرية الحتاد املباركة.

و قال �ضموه يف بيان له : " ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم . . اأنعي لكم اأخي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  م�ضريتنا  وقائد  دولتنا  رئي�س  درب��ي  ورفيق 
نهيان. عرفته ما قبل قيام دولتنا وتاأ�ضي�س احتادنا وعملت معه اإىل جوار 
ال�ضيخني املوؤ�ض�ضني زايد ورا�ضد طيب اهلل ثراهما وحني توىل امل�ضوؤولية 
م�ضرية  ووا�ضل  التنمية،  وع��زز  التمكني  برامج  اأطلق  الباد،  يف  الأوىل 

بناء الن�ضان.. ور�ضخ منوذجا اإماراتيا عامليا يف التنمية.
، وكانت  زاي��د رحمه اهلل يعطي وطنه با ح��دود  ال�ضيخ خليفة بن  كان 
اأكر من خم�ضني عاما،  .. وعلى مدى  ال�ضاغل  رفاهية مواطنيه �ضغله 
ومن موقعه نائبا للقائد الأعلى، ثم قائدا اأعلى اأ�ضرف على م�ضرية بناء 
قواتنا امل�ضلحة وتعزيز قدراتها ومكانتها ما ر�ضخ الأمن والأم��ان ووفر 

احلماية ال�ضاملة مل�ضرية الحتاد املباركة.
اإن ماآثر ال�ضيخ خليفة اأكر من اأن حت�ضى .. لقد كان خري وريث لل�ضيخ 

زايد حافظ على نهجه واأ�ضاف اإىل اإجنازاته.. ويف �ضخ�ضه جتمعت مكارم 
الأخاق.. كان كرميا حليما حكيما حييا وقورا ووفيا ..خ�ضارتنا كبرية 
برحيل ال�ضيخ خليفة وعو�ضنا يف ويل عهده �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان واإخوانه الكرام.. ن�ضاأل املوىل �ضبحانه وتعاىل اأن يتغمد 
واأن  وال�ضديقني،  الأب��رار  مع  يتقبله  واأن  رحمته،  بوا�ضع  خليفة  ال�ضيخ 
ال�ضرب وح�ضن  الإم���ارات جميل  واأب��ن��اء وبنات  اآل نهيان  و  اإخ��وان��ه  يلهم 

العزاء.. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".

حميد النعيمي : رحل عنا القائد و الأخ امللهم 
ال�شيخ خليفة بن زايد بعدما اأدى الأمانة

•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ينعى 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  وراع��ي م�ضريته �ضاحب  الوطن  حاكم عجمان قائد 
اأم�س  اإىل ج��وار ربه را�ضيا مر�ضيا  انتقل  ال��ذي  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 

اجلمعة 13 مايو.
وقال �ضموه يف كلمة له :"بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدرة ننعي راعي م�ضرية 
الحتاد و رئي�س دولة الإم��ارات ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان ونعزي �ضعب 
الإمارات و ال�ضعوب العربية و الإ�ضامية و العامل بهذا امل�ضاب اجللل .. رحل 
عنا القائد و الأخ امللهم الذي حط رحاله عند ربه فاللهم اأكرم نزله .. و و�ضع 
مدخله .. واجعله يف الفردو�س الأعلى مع ال�ضديقني و ال�ضاحلني يارب العاملني 
اللهم اإن خليفة بن زايد قد اأدى الأمانة و ا�ضطفى ل�ضعبه مكانة فكنا يف ذمة 

م�ضانة .. فار�س عنه وتغمده بوا�ضع رحمتك .. واأ�ضكنه ف�ضيح جناتك .
اإليه  واإن��ا  اإن��ا هلل   .. اأحبابه ال�ضرب وال�ضلوان  اأهله و  و  واألهم �ضعبه  األهمنا  و   .

راجعون".

حاكم راأ�س اخليمة : الإمارات 
فقدت قائدا بحجم وطن

•• راأ�س اخليمة -وام: 

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة اأن الدولة فقدت برحيل املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
لها على م�ضتوى الإمارات  م�ضهود  كبرية  واإن�ضانية  وطنية  "رحمه اهلل" قامة 

واملنطقة والعامل مبواقف اإن�ضانية نبيلة، ومباآثر و�ضمات قل نظريها.
واأ�ضاف �ضموه : احلزن يخيم اليوم على الإمارات بفقدها قائداً بحجم وطن، 
ورج��ًا ك��ان له ال��دور الأك��رب والإ�ضهام يف قيادة م�ضرية متكني الإجن���ازات يف 
نهيان،  اآل  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  له  املغفور  اإرث  الأم��ني على  ال��دول��ة، فكان 
موؤ�ض�س الإم��ارات، واحلري�س على اأن ت�ضتمر دولة الإم��ارات يف تكري�س العمل 
على حتقيق الأولويات ويف مقدمتها اإعاء اإ�ضم وراية الدولة يف جميع امليادين، 

ومتكني اأبناء الإمارات من امل�ضاهمة الفاعلة يف نه�ضتها وتطورها.
وتقدم �ضموه باأ�ضدق العزاء وخال�س املوا�ضاة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، حاكم اأبوظبي، واآل نهيان الكرام، داعيا اهلل عز وجل اأن يلهمهم 

ال�ضرب وال�ضلوان، فالفقد كبري وامل�ضاب جلل.
عمر  م��ن  مهمة  مرحلة  قائد  ك��ان  اهلل،  رحمه  خليفة  ال�ضيخ  اأن  �ضموه  واأك���د 
الحتاد، واملوؤمتن للحفاظ على نه�ضتها وتطورها، ونحن اإذ ننعي اليوم فقيدنا 
اأدى  باأنه  الكبري، ن�ضتذكر بفخر خ�ضاله احلميدة وحما�ضنه الطيبة، ون�ضهد 
لنا  وت��رك  والتفاين،  والأمانة  الإخا�س  مبنتهى  ووطنه  �ضعبه  جتاه  ر�ضالته 
من بعده اإرثاً وذخرا باقياً يف نفو�س الأجيال القادمة من اأبناء الإمارات، اإرثاً 
�ضيكون نربا�ضاً وهدياً ودليًا لكل من يرغب ب�ضدق يف بناء وطنه، ومنارة تنري 

الدرب ملوا�ضلة �ضناعة الغد الأف�ضل لبلدنا احلبيب.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي اإن احلزن اليوم مقرون 
بالأمل والعزمية، فهذه الأر���س ولدة وق��ادرة دوماً على اإجناب رجال قادرين 
على �ضونها وحمايتها واإعمارها لتكون دوماً واحة الأمن والأمان، �ضن�ضري معاً 
مقتدين بتجربة قائدنا الراحل ال�ضيخ خليفة بن زايد "رحمه اهلل" وملتفني 
حول علم وراية الإم��ارات، وهذا التكاتف الذي نراه اليوم من �ضعب الإمارات 
واملقيمني على اأر�ضها ر�ضالة وا�ضحة اأن اإرث الراحل الكبري، ومن قبله الآباء 

املوؤ�ض�ضني باق فينا اإىل اأن يرث اهلل الأر�س ومن عليها.
الإرث،  النهج، واحلفاظ على  واأملنا كبري مبوا�ضلة  اأملنا كبري،   : �ضموه  واأك��د 
لقائدنا  ب��اق��ون  ال��وف��اء  باأننا على عهد  ت��وؤك��د  اآف���اق ج��دي��دة  والن��ط��اق نحو 
الراحل، وباأننا جندد عهد الوفاء والولء لدولة الإمارات احلبيبة، هذا غر�س 
الآباء الذي حافظ عليه ال�ضيخ خليفة رحمه اهلل، واأو�ضله بكل اأمانة لأجيالنا 
لهذه  وت��خ��ل��ي��داً  ت��ك��رمي��اً  والإجن����از  العمل  موا�ضلة  ال��ي��وم  ومهمتنا  احل��ال��ي��ة، 
الذكرى .. رحم اهلل ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، وطيب ثراه واألهم اأهله 

و�ضعبه وحمبيه ال�ضرب وال�ضلوان "اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".

ديوان حاكم راأ�س اخليمة 
ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

•• راأ�س اخليمة -وام:

املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  �ضقر  بن  �ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  دي��وان  ينعى 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة قائد الوطن وراعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
را�ضيا  رب��ه  اإىل ج��وار  انتقل  ال��ذي  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
بوا�ضع  ال��غ��ايل  ال��وط��ن  فقيد  اهلل  تغمد   .. مايو   13 اجلمعة  اأم�����س  مر�ضيا 
رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته واألهمنا جميعا ال�ضرب وال�ضلوان .. " اإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون ".
وفيما يلي ن�س البيان ال�ضادر عن ديوان �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة 
: // ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم .. / يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك 

را�ضية مر�ضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنتي / .. �ضدق اهلل العظيم .
بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره ينعى ديوان �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن 
�ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، املغفور له باإذن اهلل 
زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  م�ضريته  وراع��ي  الوطن  قائد  تعاىل، 
املنية اليوم بعد م�ضرية طويلة حافلة  اآل نهيان، رئي�س الدولة، الذي وافته 
بالإجنازات الوطنية يف قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة، ويف دعم ق�ضايا 

الأمتني العربية والإ�ضامية يف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية.
ويتقدم �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة، ب�ضادق العزاء واملوا�ضاة لآل نهيان 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  الكبري  الفقيد  يف  الإم���ارات  دول��ة  �ضعب  واإىل  ال��ك��رام 
الوطن  يتغمد فقيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �ضائًا  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 
الغايل بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهله ال�ضرب وال�ضلوان 

..
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون // .

وقد اأمر �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س اخليمة باإعان احلداد الر�ضمي وتنكي�س 
الأعام على املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان "رحمه 
اهلل" مدة 40 يوماً اعتباراً من ام�س، وتعطيل العمل يف حكومة راأ�س اخليمة 
والقطاع اخلا�س ملّدة 3 اأيام اعتباراً من اليوم  ال�ضبت على اأن ي�ضتاأنف الدوام 

الر�ضمي يوم الثاثاء املقبل.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد ال�شارقة: نفقد اليوم رمزا عربيا و وطنيا بذل العطاء املخل�س خدمة للوطن

•• ال�شارقة-وام:

راعي  و  الوطن  قائد  ال�ضارقة  ونائب حاكم  القا�ضمي ويل عهد  �ضلطان  بن  بن حممد  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ينعى 
اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا  انتقل  اآل نهيان رئي�س الدولة الذي  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  م�ضريته �ضاحب 

اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وقال �ضموه يف كلمة له :" ببالغ احلزن و الأمل نفقد اليوم رمزاً عربياً ووطنياً هو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة رحمه اهلل، الذي بذل العطاء املخل�س خدمة للوطن وحر�ضاً على الرتقاء به لي�ضبح يف اأعلى واأرقى 
امل�ضاف احل�ضارية والعاملية. واأ�ضاف :" عمل رحمه اهلل على تنمية املجتمع وتوفري احلياة الكرمية بكافة اأ�ضكالها 
واملجتمعية والقت�ضادية يف خمتلف  والثقافية  وال�ضحية  التعليمية  املرافق  وبناء  ت�ضييد  للمواطنني، رعى ودعم 
املدن واملناطق بالدولة، وا�ضتمر عطاوؤه لي�ضل اإىل كافة املحتاجني يف اأقطار العامل.. غفر اهلل لوالدنا ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان و اأ�ضكنه ف�ضيح جناته و تغمده بوا�ضع رحمته واألهم �ضعب دولة الإمارات العربية املتحدة قيادًة 

و�ضعباً وال�ضعوب العربية والإ�ضامية ال�ضرب وال�ضلوان".

ويل عهد الفجرية : خليفة بن زايد قاد �شفينة الوطن نحو البناء و امل�شتقبل امل�شرق 
•• الفجرية -وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن حممد ال�ضرقي ويل 
عهد الفجرية قائد الوطن و راعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل 

اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وقدره،  اهلل  بق�ضاء  را���ض��ني  ال��ي��وم  :"نقف  �ضموه  وق���ال 
باإذن  له  املغفور  رحيل  على  الفراق  وجع  وبقلوٍب ميلوؤها 
ثراه،  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  اهلل 
ال��ق��ام��ة ال�����ض��اخم��ة يف وط��ن��ن��ا، ورم����ز م��ن رم����وز وحدتنا 

تاريخية  مامح  ون�ضرتجُع  امل��ت��ني..  واحت��ادن��ا  الوطنية 
ل�ضريته رحمه اهلل، �ضريٌة ذات خ�ضائ�س فريدة، وجوانب 
القيادة،  وم��واق��ف  احلكمة،  بق�ض�س  حافلة  حياة  حتكي 
و���ض��ور ال��ت��اح��م وال��ق��رب م��ن اأب��ن��اء ال��وط��ن، ومتكينهم 
ال��وق��ت واجل��ه��د جلعلهم  وت�����ض��خ��ري  امل���ج���الت،  يف جميع 
نه�ضتها  وت��اري��خ  ال��دول��ة،  بناء  م�ضرية  من  اأ�ضيًا  ج��زءا 
ال�ضاملة ". و اأ�ضاف �ضموه : " لقد فقدنا اليوم �ضخ�ضية 
فعلى  وجداننا،  يف  حمفورة  الإن�ضانية  ماحمها  �ضتبقى 
الإن�ضان  الذي ي�ضُع  القومي،  املوؤ�ض�س، ونهجه  الوالد  اأثر 
وتوفري  الطيبة،  الأر����س  ه��ذه  على  الأول��وي��ات  قائمة  يف 

�ضار -رح��م��ه اهلل- على  ال��ك��رمي��ة،  اأق�ضى درج���ات احل��ي��اة 
درب العطاء والإن�ضانية، وت�ضّرب معاين احلكمة والإدارة، 
بقلٍب  امل�ضرق،  وامل�ضتقبل  البناء  نحو  الوطن  �ضفينة  وقاد 
و�ضخ�ضيٍة  وحكيمة،  طموحٍة  واإرادٍة  ل��اأر���س،  خمل�ٍس 
عروبيٍة تفكر خارج حدود اخلريطة لينعم الإن�ضان اأينما 

كان بال�ضتقرار والفر�س الأف�ضل ".
�ضيبقى  ال��وط��ن  فقيد  اأن  الفجرية  عهد  ويل  �ضمو  واأك���د 
رمًزا خالًدا يف تاريخ الإمارات، ت�ضتذكرُه الأجياُل املتعاقبة 
كقائٍد ووالٍد ومعّلم، و�ضتبقى اإجنازاته امتداًدا ل ين�ضب 

لرحلة الإمارات امل�ضتمرة.. اإنا هلل وانا اليه راجعون .

ويل عهد اأم القيوين ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

عبداهلل بن �شامل القا�شمي: كان ال�شيخ خليفة مثال للقائد احلكيم �شاحب الروؤية الثاقبة

�شلطان بن اأحمد القا�شمي: ال�شيخ خليفة بن زايد ترك ب�شمات خالدة على م�شتوى الوطن والعامل 

•• اأم القيوين-وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعا ويل عهد 
�ضاحب  الفذ  العربي  والقائد  املواقف  رج��ل  القيوين  اأم 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
رحمه اهلل الذي �ضي�ضطر له التاريخ اأجماده واأفعاله التي 

مل تن�س على مر الع�ضور.
وقال �ضموه : كان املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
قائدا عربيا  الدولة رحمه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
الأمتني  ول�����ض��ع��وب  ول�ضعبه  ل��وط��ن��ه  ع��م��ره  م��ن��ح  حكيما 

لقوة  كرمز  التاريخ  �ضيذكره  الذي  والإ�ضامية  العربية 
ووحدة احتاد الإمارات وتطورها. واأكد �ضموه اأن الإمارات 
والأمتني العربية والإ�ضامية والعامل فقدوا اأحد القادة 
البارزين يف العامل الذي يتمتع باحلكمة وال�ضخاء. ونوه 
�ضمو ويل عهد اأم القيوين اإىل اأن دولة الإمارات يف حكم 
املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�ضفافية  مبداأ  تعزيز  �ضهدت  اهلل  رحمه  ال��دول��ة  رئي�س 
 .. ال��ق��رار  �ضنع  يف  املواطنني  وم�ضاركة  القانون  و�ضيادة 
رحمته  ب��وا���ض��ع  يتغمده  اأن  وت��ع��اىل  �ضبحانه  اهلل  ن�����ض��األ 

ور�ضوانه .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

•• ال�شارقة -وام: 

ينعى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن �ضامل بن �ضلطان القا�ضمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ق��ائ��د ال��وط��ن و راع���ي م�ضريته 
رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  �ضاحب 
اأم�س  اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا  انتقل  الدولة الذي 

اجلمعة 13 مايو.
وقال �ضموه يف كلمة له:"ببالغ احلزن والر�ضا بق�ضاء 
ودولتنا  م�ضريتنا  ق��ائ��د  ال��ي��وم  عنا  ي��رح��ل  وق���دره  اهلل 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان بعد عمر غني بخدمة 
الوطن والعمل الإن�ضاين والعطاء اجلزل يف كل املجالت 
واملراحل وامل�ضوؤوليات ". واأ�ضاف : " كان رحمه اهلل مثال 
للقائد احلكيم �ضاحب الروؤية الثاقبة مع الهتمام بكل 
احتياجات اأبناء �ضعبه، اأخل�س يف كافة م�ضوؤولياته وترك 
ب�ضمة كبرية يف العامل العربي والإ�ضامي.. رحم اهلل 
اآل نهيان وتغمده بوا�ضع  والدنا ال�ضيخ خليفة بن زايد 
رحمته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته، واألهمنا واألهم اأهله و�ضعب 

الإمارات ال�ضرب وال�ضلوان.

•• ال�شارقة-وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن اأحمد بن �ضلطان القا�ضمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة ق��ائ��د ال��وط��ن و راع����ي م�ضريته 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
اأم�س  را�ضيا مر�ضيا  ربه  ج��وار  اإىل  انتقل  ال��ذي  الدولة 
اجلمعة 13 مايو. و قال �ضموه يف كلمة له : " يوٌم حزين 
مير على دولة الإمارات العربية املتحدة برحيل قائدها 
ال��ذي ترك  اهلل  نهيان رحمه  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة 

بحكمته  وال��ع��امل  ال��وط��ن  م�ضتوى  على  خ��ال��دة  ب�ضمات 
وحلمه وحر�ضه ال�ضديد على م�ضلحة الوطن واملواطن". 
و اأ�ضاف : " م�ضرية تنموية حافلة بالإجنازات والعطاء 
يف ك��اف��ة امل�����ض��وؤول��ي��ات ال��ت��ي ت��وله��ا رح��م��ه اهلل، و�ضهدت 
املتتالية  الكثري واملنجزات  الإم��ارات حتت قيادته اخلري 
نه�ضًة ثقافية عمرانية اجتماعيًة واقت�ضادية.. رحم اهلل 
ف�ضيح  واأ�ضكنه  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  والدنا 
و�ضعوب  الإم����ارات  و�ضعب  ق��ي��ادة  واأل��ه��م  واألهمنا  جناته 

العامل العربي والإ�ضامي ال�ضرب وال�ضلوان ".

رئي�س جمل�س ال�شيادة ال�شوداين ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد
•• اخلرطوم-وام:

ينعي الفريق اأول ركن عبدالفتاح الربهان رئي�س جمل�س ال�ضيادة بجمهورية ال�ضودان،املغفور 
له، �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "رحمه اهلل" الذي وافته املنية 

اأم�س.
وقال الفريق اأول ركن عبدالفتاح الربهان - يف بيان النعي - رئي�س جمل�س ال�ضيادة، اإذ ينعيه، 
اإمنا ينعي لل�ضعب الإماراتي، والأمتني العربية والإ�ضامية، قائدا فذا، ورجًا حكيماً، اأ�ضهم يف 
نه�ضة باده، حتى �ضارت منوذجا يحتذى يف التنمية والتطور .. لقد كان الراحل من الذين 
العربية  الق�ضايا  ون�ضرة  امل�ضرتك  العربي  العمل  تعزيز  اأج��ل  من  واإخ��ا���س  مبثابرة  عملوا 
الإماراتية، يف عهده، تطوراً ملحوظاً، حيث  ال�ضودانية  ودولياً، وقد �ضهدت العاقات  اإقليمياً 

اإنعك�س ذلك يف التعاون البناء واملثمر يف خمتلف املجالت بني البلدين.
ال�ضرب  الإم���ارات  و�ضعب  وذوي��ه  اآل��ه  واألهم  الفقيد  رح��م اهلل   : بالقول  بيانه  الربهان  واختتم 

وح�ضن العزاء .. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

نقابة ال�شحفيني امل�شرية تنعى ال�شيخ خليفة بن زايد
•• القاهرة - وام:

نعت نقابة ال�ضحفيني امل�ضرية ببالغ احلزن، والر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره، نقيًبا وجمل�ًضا، فقيد 
الأمة العربية، املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "رحمه 

اهلل" الذي وافته املنية اأم�س بعد رحلة عطاء خُمل�س لوطنه واأمته العربية.
وذكرت النقابة - يف بيان اأم�س- اأن الفقيد الكبري ال�ضيخ خليفة بن زايد تغمده اهلل برحمته، 
واأ�ضكنه ف�ضيح جناته، كان �ضانع م�ضرية الإمارات يف نه�ضتها احلديثة الكبرية، امتاز باحلكمة 
والب�ضرية يف قيادة باده و�ضعبها و�ضط كل التحديات، كما كان قيادة عربية خمل�ضة، حمًبا 
ويف  العرب  اأ�ضقائه  مع  وال��دع��م  التعاون  ج�ضور  كل  الوقت  ط��ول  م��ادا  العربية،  والأم���ة  مل�ضر 
اإىل دولة الإم��ارات، قيادًة  مقدمتهم م�ضر. وتقدم جمل�س نقابة ال�ضحفيني بخال�س العزاء، 
وحكومة �ضعًبا، ولأ�ضرة فقيد الأمة، �ضائا اهلل اأن يتغمده برحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته، واأن 
يدمي ال�ضام والرخاء على الإمارات. كما تقدم جمل�س النقابة بخال�س العزاء للزماء اأع�ضاء 

وجمل�س اإدارة جمعية ال�ضحفيني الإماراتية يف م�ضابهم وم�ضاب الأمة العربية اجللل.

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�سى 
نتقدم بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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اأخبـار الإمـارات

•• الكويت-وام:

دولة  اأم���ري  ال�ضباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  ن���واف  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأع���رب 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ل��ه  املغفور  ل��وف��اة  وت��اأث��ره  ح��زن��ه  ب��ال��غ  ع��ن  الكويت 
رب��ه ام�س  اإىل ج��وار  انتقل  ال��ذي  ال��دول��ة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  خليفة بن 
اجلمعة .. وقال �ضموه: اإن الأمتني العربية والإ�ضامية فقدت اأحد قادتها 
الق�ضايا  ع��ن  وال��دف��اع  و�ضعبه  وط��ن��ه  خل��دم��ة  حياته  ك��ر���س  ال���ذي  العظام 
موا�ضاته  و���ض��ادق  تعازيه  خال�س  عن  �ضموه  وع��رب  والإ�ضامية.  العربية 
اآل نهيان الكرام ولل�ضعب  با�ضمه وبا�ضم احلكومة وال�ضعب الكويتي لأ�ضرة 
الإماراتي، موؤكدا اأن دولة الكويت التي اآملتها هذه الفاجعة �ضتظل ت�ضتذكر 
فرتة  اإب��ان  العادلة  الق�ضايا  جت��اه  اخلالدة  مواقفه  والفخر  الع��ت��زاز  بكل 
الحتال العراقي، مبتها �ضموه اإىل املوىل تعاىل اأن يتغمده بوا�ضع رحمته 

ومغفرته وي�ضكنه ف�ضيح جناته واأن يلهم ال�ضعب الإماراتي ال�ضقيق جميل 
ال�ضرب وح�ضن العزاء، م�ضيدا مبا حققته دولة الإمارات العربية املتحدة يف 

عهده امليمون من نه�ضة �ضاملة جعلتها يف م�ضاف الدول املتقدمة.
اأمر  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�ضمو  اأن �ضاحب  الكويتية  الأنباء  وكالة  وذك��رت 
40 يوما وتنكي�س الأع��ام وتعطيل الدوائر  باإعان احلداد الر�ضمي ملدة 
الأمري  نائب  اأكد �ضمو  اعتبارا من ام�س. من جانبه  اأي��ام   3 الر�ضمية ملدة 
العربية  الأم��ت��ني  اأن  ال�ضباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د  م�ضعل  ال�ضيخ  العهد  وويل 
والإ�ضامية فقدت برحيل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
والإ�ضامية،  العربية  اأمتيه  ق�ضايا  عن  وداف��ع  �ضعبه  خ��دم  عظيما  قائدا 
م�ضتذكرا �ضموه مواقفه امل�ضرفة يف دعم ق�ضايا الكويت العادلة اإبان فرتة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  حققته  مب��ا  وم�ضيدا  العراقي  الح��ت��ال 

ال�ضقيقة يف عهده امليمون من تقدم ومنو وازدهار.

•• جدة - وام:

اأعرب خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود 
ملك اململكة العربية ال�ضعودية و�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري حممد بن 
�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 
عن بالغ احلزن وعظيم الأ�ضى لوفاة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
اأم�س اجلمعة  اإىل جوار ربه  انتقل  اآل نهيان رئي�س الدولة الذي  زايد 

. مايو   13
جاء ذلك يف بيان �ضدر عن الديوان امللكي ال�ضعودي اأم�س نقلته وكالة 
الأنباء ال�ضعودية وفيما يلي ن�ضه : ) تلقى خادم احلرمني ال�ضريفني 
الأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب  �ضعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك 
رئي�س  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان  ب��ن  حممد 

ال�ضمو  ال��وزراء، ببالغ احل��زن وعظيم الأ�ضى نباأ وف��اة �ضاحب  جمل�س 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

رحمه اهلل رحمة وا�ضعة واأ�ضكنه ف�ضيح جناته .
العربية  الإم����ارات  دول��ة  وامل��وا���ض��اة حلكومة  التعزية  بالغ  ع��ن  واأع��رب��ا 
املتحدة وعائلة اآل نهيان الكرمية وال�ضعب الإماراتي ال�ضقيق، ولاأمتني 

العربية والإ�ضامية يف وفاة قائد قدم الكثري ل�ضعبه واأمته والعامل.
العربية  اململكة  اأن  العهد  و�ضمو ويل  ال�ضريفني  خ��ادم احلرمني  واأك��د 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأ�ضقاء  ي�ضاطرون  اإذ  و�ضعبها  ال�ضعودية 
املتحدة اأحزانهم، لي�ضاألون اهلل العلي القدير اأن يلهم اجلميع ال�ضرب 
وال�ضلوان يف هذا امل�ضاب اجللل، واأن يدمي على دولة الإمارات العربية 
امل��ت��ح��دة الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار وال��رخ��اء والزده�����ار .. اإن���ا هلل واإن���ا اإليه 

راجعون(.

خادم احلرمني وويل عهده يعربان عن بالغ احلزن والأ�شى لوفاة ال�شيخ خليفة بن زايداأمري الكويت يعرب عن بالغ احلزن بوفاة ال�شيخ خليفة بن زايد

••   جيبوتي -وام: 

ينعى فخامة الرئي�س اإ�ضماعيل عمر جيلي رئي�س 
�ضاحب  م�ضريته  راع��ي  و  الوطن  قائد  جيبوتي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا 

ام�س اجلمعة 13 مايو.
موقع  ع��ل��ى  ح�ضابه  ع��ل��ى  جيبوتي  رئ��ي�����س  وق���ال 
�ضاحب  اأخ��ي  اإىل  التعازي  باأحر  "اأتقدم  تويرت: 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
"رعاه اهلل" و اأخي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة و �ضعب الإمارات ال�ضقيق 
يف هذا امل�ضاب اجللل �ضائا املوىل تعاىل اأن يتغمد 
ال�ضيخ خليفة بن زايد بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه 
ف�ضيح جناته فقد كان امتدادا حلكمة ال�ضيخ زايد 

يف هذه الدولة املباركة".

رئي�س باراغواي ينعي 
ال�شيخ خليفة بن زايد

•• اأ�شون�شيون-وام:

قدم فخامة ماريو عبدو بينيتيز رئي�س جمهورية الباراغواي تعازيه لقيادة 
اآل  ال�ضيخ خليفة بن زايد  ال�ضمو  الإم��ارات و�ضعبها يف وفاة �ضاحب  دولة 

نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وقال رئي�س باراغواي - عرب ح�ضابه على موقع "تويرت" - نتقدم بتعازينا 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  بوفاة �ضاحب  الإم���ارات  ول�ضعب 

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.

�شلطان عمان ينعى ال�شيخ 
خليفة بن زايد

•• م�شقط -وام:

�ضلطان  �ضعيد  اآل  تيمور  ال�ضلطان هيثم بن طارق بن  نعى �ضاحب اجلالة 
عمان املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

الذي انتقل اإىل جوار ربه ام�س اجلمعة 13 مايو.
نقلته  وال��ذي  ال�ضلطاين  الباط  دي��وان  ال�ضادر عن  البيان  ن�س  يلي  وفيما 
وكالة الأنباء العمانية :)اإميانا بق�ضاء اهلل وقدره، وبتاأثر وحزن بالغني تلقى 
اأخي�ه  وف��اة  نباأ  املعظ�م  ط�ارق  ب�ن  هي�ث�م  ال�ضلطان  اجلالة  �ضاحب  ح�ضرة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  تعاىل �ض�احب  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 
رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة ال�ضقيقة الذي كان اأحد القادة العرب 
الذين عملوا خلدمة اأمتهم العربية والإ�ضامية وقاد دولة الإمارات العربية 
كافة  يف  اإليه  ي�ضار  معلما  اأ�ضحت  حتى  ومثابرة  بعزمية  ال�ضقيقة  املتحدة 

املجالت.
الر�ضمي  احل���داد  ب��اإع��ان  ال�ضامية  اأوام�������ره  ال�ضلطان  ج��ال��ة  اأ���ض�����در  وق�����د 
وتنكي�س الأع�ام يف القطاعني العام واخلا�س ويف �ضفارات �ضلطنة عمان يف 
اخلارج ملدة ثاثة اأيام ابتداء من هذا اأم�س اجلمعة املوافق 13-5-2022م 

ولغاية يوم الأحد املوافق 15-5-2022م.
الإمارات  دول��ة  يف  الأ�ضقاء  و�ضعبا  وحكومة  قيادة  عمان  �ضلطنة  ت�ضارك  واإذ 
العربية املتح�دة اأح�زانهم يف م�ضابهم اجللل؛ لتدعو اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن 
يتغمد الفقيد بفي�س رحمته الوا�ضعة، وي�ضكنه ف�ضيح جناته مع ال�ضديقني 
و�ضعب  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوت�ه  الكرمي�ة  عائلته  واأن مي�د  والأب��رار، 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة ال�ضقيق بجميل ال�ضرب وال�ضلوان .. واإنا هلل 

واإنا اإليه راجعون(.

الرئي�س امل�شري ينعى 
ال�شيخ خليفة بن زايد

•• القاهرة-وام:

له  املغفور  العربية  م�ضر  جمهورية  رئي�س  ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  فخامة  نعى 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل 

جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وقال فخامة الرئي�س امل�ضري يف تغريدة على �ضفحته الر�ضمية يف تويرت : " 
اأنعى بخال�س احلزن والأ�ضى رجًا من اأغلى الرجال، وقائًدا من اأعظم القادة، 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة، الذي 
وافته املنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثري لباده واأمته، حتى 

�ضارت الإمارات منوذًجا للتطور واحلداثة يف منطقتنا والعامل".
واأ�ضاف " لقد كان ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان حمًبا مل�ضر بحق، و�ضديًقا 
ا يف كل الظروف والأحوال، فبا�ضمي وا�ضم �ضعب م�ضر اأتقدم بالتعازي  خمل�ضً
اجللل،  امل�ضاب  هذا  يف  و�ضعباً  ودول��ة  قيادة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ولاإمارات  رح��م��ت��ه،  ب��وا���ض��ع  ال��غ��ايل  الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  واأدع����و 

ال�ضقيقة بدوام التقدم والعزة .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون " .

ملك البحرين ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد
•• املنامة-وام:

ينعى �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك مملكة البحرين 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  له �ضاحب  املغفور 

الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وفيما يلي ن�س البيان ال�ضادر عن الديوان امللكي البحريني و الذي نقلته 

وكالة الأنباء البحرينية.
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم ..

يف  فادخلي  مر�ضية  را�ضية  رب��ك  اإىل  ارج��ع��ي  املطمئنة  النف�س  اأيتها  )ي��ا 
عبادي وادخلي جنتي( �ضدق اهلل العظيم ..

ينعى ح�ضرة �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك الباد 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  له �ضاحب  املغفور  املفدى، 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة الذي انتقل اإىل جوار ربه بعد عمر حافل 
ون�ضرة  والإ�ضامية  العربية  واأمته  �ضعبه  خدمة  يف  والإجن��ازات  بالعطاء 
�ضعبه  كّر�س حياته يف خدمة  قائًدا حكيًما  اهلل  رحمه  كان  وقد  ق�ضاياها، 
واأمته وخدمة الإن�ضانية، معربني عن خال�س تعازينا اإىل اإخواننا اأ�ضرة اآل 

نهيان الكرام و�ضعب الإمارات العزيز.
اإن مملكة البحرين التي اآملها هذا امل�ضاب اجل�ضيم لتعرب عن خال�س تعازيها 
و�ضادق موا�ضاتها اإىل اأ�ضرة اآل نهيان الكرام وحكومة و�ضعب الإمارات، داعياً 
املوىل عّز وجّل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم 
اأ�ضرة اآل نهيان و�ضعب الإمارات ال�ضقيق ال�ضرب وال�ضلوان.. اإنا هلل واإنا اإليه 

راجعون(.
ولفت البيان اإىل اأنه بناًء على اأمر �ضاحب اجلالة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة تقرر اإعان احلداد الر�ضمي على روح الفقيد الراحل املغفور له 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان وتنكي�س الأعام يف مملكة 

البحرين ملدة ثاثة اأيام.

اأمري قطر ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد
•• الدوحة - وام:

نعى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري دولة قطر ببالغ 
احلزن والأ�ضى املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو.
وقال �ضاحب ال�ضمو اأمري دولة قطر يف بيان �ضادر عن الديوان الأمريي: 
ات�ضم  قائدا عظيما  كان  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  له  املغفور  اإن 
داعياً  واأم��ت��ه،  وطنه  خلدمة  وجهده  حياته  كر�س  والع��ت��دال،  باحلكمة 
�ضموه اهلل تعاىل اأن يتغمد الراحل الكبري بوا�ضع رحمته ومغفرته وي�ضكنه 
ف�ضيح جناته ويجزيه خري اجلزاء عما قدم لوطنه واأمته، واأن يلهم اأ�ضرة 
اآل نهيان الكرام وحكومة و�ضعب دولة الإمارات ال�ضقيق والأمتني العربية 
والإ�ضامية ال�ضرب وال�ضلوان ". وفيما يلي ن�س البيان الذي نقلته وكالة 

الأنباء القطرية : ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم ..
)بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره تلقينا ببالغ احلزن والأ�ضى نباأ وفاة 
املغفور له اإن �ضاء اهلل اأخينا العزيز �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة.
لقد فقدنا برحيله قائدا عظيما ات�ضم باحلكمة والعتدال، كر�س حياته 

وجهده خلدمة وطنه واأمته.
ن�ضاأل اهلل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته ومغفرته وي�ضكنه ف�ضيح 
اآل  اأ�ضرة  واأن يلهم  واأمته،  جناته ويجزيه خري اجل��زاء عما قدم لوطنه 
نهيان الكرام وحكومة و�ضعب دولة الإم��ارات ال�ضقيق والأمتني العربية 

والإ�ضامية ال�ضرب وال�ضلوان.
ِ)اإنا هلل واإنا اإليه راجعون(.

باإعان احل��داد يف  اآل ثاين  ال�ضيخ متيم بن حمد  ال�ضمو  واأم��ر �ضاحب 
قطر ملدة ثاثة اأيام وتنكي�س الأعام.

ناعيا ال�شيخ خليفة .. ملك الأردن 
: فقدنا اأخا عزيزا وقائدا فذا

•• عمان-وام:

نعى �ضاحب اجلالة امللك عبداهلل الثاين بن احل�ضني عاهل اململكة الأردنية 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  له  املغفور  الها�ضمية 

الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو .
"تويرت"  تغريدة عرب ح�ضابه يف موقع  الثاين يف  امللك عبداهلل  وق��ال جالة 
اآل نهيان،  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن  " رحم اهلل   : الأردن��ي��ة  الأنباء  نقلتها وكالة 
رئي�س دولة الإم��ارات العربية املتحدة، لقد فقدنا اأخا عزيزا وقائدا فذا ورث 
وك��ر���س حياته خل��دم��ة وطنه  زاي���د  ال�ضيخ  الكبري  ال��راح��ل  اأب��ي��ه  ع��ن  احلكمة 
امل�ضاب  بهذا  الإم���ارات  دول��ة  اأهلنا يف  نعزي   .. والإ�ضامية  العربية  والأمتني 

اجللل، وندعو اهلل اأن يتغمده بوا�ضع رحمته".

الكني�شة امل�شرية تنعي 
ال�شيخ خليفة بن زايد

•• القاهرة-وام: 

الثاين  توا�ضرو�س  البابا  قدا�ضة  برئا�ضة  الأرثوذك�ضية  القبطية  الكني�ضة  نعت 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  له  املغفور  املرق�ضية  الكرازة  بطريرك  الإ�ضكندرية  بابا 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي وافته املنية اأم�س اجلمعة، بعد اأن 

ق�ضى عمره يف خدمة الإمارات وكان خري خلف خلري �ضلف.
وقال البابا توا�ضرو�س الثاين - يف بيان للكني�ضة الأرثوذك�ضية اليوم - ن�ضاطر 
�ضعب دول��ة الإم���ارات واآل نهيان الكرام الأح��زان يف وف��اة هذا القائد، ذاكرين 
املواقف التاريخية لاإمارات يف م�ضاندة م�ضر دائما وبالأخ�س خال الأوقات 
ال�ضعبة. واأ�ضاف : �ضنظل دوما نذكر لل�ضيخ خليفة بن زايد بكل التقدير دعمه 
امل�ضتمر لوجود وعمل الكني�ضة القبطية يف الإم��ارات، خلدمة اأبنائها املقيمني 
هناك، وخال�س العزاء ل�ضعب الإم��ارات ..متمنني لهم ا�ضتكماًل مل�ضرية النمو 

والتقدم احتذاء خلطى الراحل الكبري.
من جانبه، نعى الدكتور الق�س اأندريه زكي رئي�س الطائفة الإجنيلية مب�ضر، 
الدولة، وقال : فقدنا  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد  ال�ضيخ خليفة بن  العربية..  ال�ضعوب  تن�ضاها  قيادة حكيمة وخمل�ضة لن 

ترك ب�ضمة خري وارتقاء حقيقية لباده والوطن العربي.
واأ�ضاف : اأتقدم بخال�س العزاء واملوا�ضاة ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، ولآل نهيان  اآل نهيان ويل عهد 
اآل نهيان، رحم اهلل  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  الإم��ارات، يف وفاة  الكرام، ول�ضعب 

الفقيد واألهم الأهل وال�ضعب الإماراتي وجميع العرب ال�ضرب وال�ضلوان.

رئي�س جيبوتي ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اعالن ن�شرا

، ومقرها  : نوال قطب  ، ومتثلها  الأفراح  الوعد خلدمات  املنفذ �ضده /  اإىل 
مدينة خورفكان - منطقة الربدي ، وذلك حيث اأن املنفذ / حممد خمي�س را�ضد 
الفحل النقبي ، الوكيل : عبداهلل حممد خمي�س الفحل ،  قد قام بفتح ملف 
التنفيذ - ت�ضليم �ضريع بالرقم 2022/48 لدى جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
عنكم  وكيا  اأو  �ضخ�ضيا  ح�ضوركم  ذلك  ويقت�ضي   ، خورفكان  مدينة  ببلدية 
ال�ضادر يف مدة 15 يوم من تاريخ الإعان  اأو تنفيذ احلكم  لتقدمي طلباتكم 
اللجنة يف مقر بلدية مدينة خورفكان.  ويف حالة تخلفكم عن  اأمام  للمثول 
اللجنة �ضوف تقوم  اإر�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن  اأو عدم  احل�ضور 

بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�ض املنازعات االيجارية 
قلم التنفيذ 

      االمارات العربية املتحدة 
حكومة ال�شارقة 

بلدية مدينة خورفكان  

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0001956 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : رافندر �ضنغ   جمهول حمل الإقامة :   
اعان بالن�ضر باللغتني العربية والجنبية 

بناء على طلب املدعية : اجرة ال�ضارقة - ذ م م  
قد رفعت الدعوى املذكورة اأعاه تطالبكم ب : الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم ب�ضداد مبلغ وقدره 

)988.56 درهم( ت�ضعمائة وثمانية وثمانون درهما و�ضتة وخم�ضون فل�ضا. 
- الزام املدعي عليهم بالفائدة التاأخريية بواقع %12 من تاريخ اإقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام. 

- الزام املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�ضارقة املحكمة الإبتدائية 
املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 2( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ الن�ضر 

وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/12 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70522 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
 اعالن بالن�شر باللغة العربية واالإجنليزية 

للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
يف االإ�شتئناف رقم 2022/573 

بناء علي طلب امل�ضتاأنف : عادل وطارق عثمان العمودي العمودي 
ام��ام مكتب  باحل�ضور  انت مكلف   - كابيتال  اأي  �ضركة   : �ضده  امل�ضتاأنف 
اإدارة الدعوى رقم )1( مبحكمة ا�ضتئناف ال�ضارقة - �ضخ�ضيا او بوا�ضطة 
كافة  بها  ال��دع��وى مرفقا  ج��واب��ي��ة على  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  وك��ي��ل معتمد 
الدعوى  يف   2022/5/19 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  يف  وذل��ك  امل�ضتندات 

املذكور املرقمة اأعاه - بو�ضفك م�ضتاأنف �ضده.
مدير الدعوى
وفاء وائل ا�شنينه        

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
70533

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - موؤ�ش�شة ارائك ملقاوالت البناء   
)جزئي(  عمايل   SHCEXCILABMIN2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0001597/ 

اإىل املحكوم عليه : موؤ�ض�ضة ارائك ملقاولت البناء 
حيث انه بتاريخ قد �ضدر احلكم املرفق �ضورة عنه �ضدك ل�ضالح املدعي 

املنفذ مامون الر�ضيد ليت من�ضور علي  
يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاه 

ومبا اأن املحكوم له املذكور  قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�ضم املحدد لذلك ، 
ومبا ان احلكم املطلوب   تنفيذه كالآتي :

املجموع الكلي �ضاما الر�ضوم وامل�ضاريف 10196 درهم
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�ضند التنفيذي امل�ضار اليه اأعاه خال )15( يوما من 
تاريخ اإعانك / اإعانكم بهذا الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن املحكمة �ضتتخذ 

بحقك اإجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اإعالن بالن�شر

رقم )2022/103556(
املنذرين :1- حميد نا�ضر جا�ضم حميد اآل علي.

2- عبد اهلل نا�ضر جا�ضم حميد اآل علي.  بوكالة املحامي/ يو�ضف ح�ضني ال�ضهاوي 
املنذر اإليه / حممد �ضامل مبارك الكتبي - اإماراتي اجلن�ضية 

فاإنه  بدبي  العدل  كاتب  ل��دى  وامل�ضجل  ع��ديل  اإن���ذار   2022/2/97403 رق��م  الإن���ذار  مبوجب 
ينبه املنذرين على املثري اإليه ب�ضداد املبالغ امل�ضتحقة واملرت�ضدة بذمته والواردة ب�ضدر هذا الإنذار 
بقيمة اإجمالية وقدرها 1،184،000 درهم اإماراتي مع عائد �ضهري 8%، بالإ�ضافة اإىل الفائدة 
القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ضتحقاق حتى متام ال�ضداد، وذلك يف موعد اأق�ضاه خم�ضة اأيام من 
تاريخ الإعان بهذا الإنذار، واإل �ضن�ضطر اإىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة لإلزامكم 
ب�ضداد املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�ضتحقة عليه، ف�ضا عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة 
وبيعها يف املزاد العلني بالإ�ضافة اإيل حتملكم م�ضوؤولية التعوي�س عن كافة الأ�ضرار املادية والأدبية 

التي حلقت باملنذرة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70522
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بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم 
بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع

يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته 
وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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اأحمد مدر�س زاده واأولده

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�سى 
نتقدم بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان

اأحمد عبد اهلل العو�شي

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�سى 
نتقدم بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان

�شالح  رم�شان الرفيع واأولده

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�سى 
نتقدم بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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حميد بن نا�شر العوي�س واأولده

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره

ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم 

بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع

يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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اأخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد: ننعى اإىل الوطن رمزا من 

رموز احلكمة والعطاء والقيادة الر�شيدة 
•• العني-وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني قائد الوطن 
وراعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل 

اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا ام�س اجلمعة 13 مايو.
اإليه راجعون ننعي اإىل الوطن  وقال �ضموه عرب ح�ضابه على موقع تويرت:" اإنا هلل واإنا 
رمزا من رموز احلكمة و العطاء و القيادة الر�ضيدة ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان اأدخله 

اهلل يف وا�ضع كرمه و جزيل رحمته وعظيم غفرانه".

حمدان بن زايد : رحل الأخ و القائد والع�شيد رحل 
رجل التمكني و الإجنازات رفيق زايد يف رحلة البناء 

•• اأبوظبي-وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة قائد الوطن 
وراعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل 

اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو.
و قال �ضموه يف تغريدة له عرب ح�ضابه على " تويرت" :" رحم اهلل فقيدنا الغايل و قائد 
التمكني  رج��ل  رح��ل   .. الع�ضيد  و  القائد  و  الأخ  رح��ل   ، زاي��د  ب��ن  ال�ضيخ خليفة  ال��وط��ن 
والإجنازات ورفيق زايد يف رحلة البناء .. فقد الوطن والد اجلميع و رجل الإن�ضانية .. 

اللهم اغفر له وارحمه واأدخله ف�ضيح جناتك ..اإنا هلل واإنا اإليه راجعون ".

عبداهلل بن زايد ناعيا ال�شيخ خليفة: نودع قائد 
م�شرية الريادة والتمكني ورائد العمل الوطني املخل�س

•• اأبوظبي-وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  ينعى 
الدويل قائد الوطن وراعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ام�س  را�ضيا مر�ضيا  رب��ه  ج��وار  اإىل  انتقل  ال��ذي  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 

اجلمعة 13 مايو.
وقال �ضموه يف تغريدة له عرب ح�ضابه على " تويرت" "  بقلوب را�ضية بق�ضاء 
اهلل وقدره نودع اليوم ابن الإمارات البار وقائد م�ضرية الريادة والتمكني 
زايد  ب��ن  خليفة  و�ضيدي  ومعلمي  ..اأخ���ي  املخل�س  الوطني  العمل  ورائ���د 
�ضتظل حا�ضرا يف وجداننا وتبقى رحلتك العامرة بالعطاء للوطن والأمة 

م�ضرية خالدة تنري دروبنا خلدمة �ضعبنا .. تغمدك اهلل بوا�ضع رحمته".

خليفة بن حممد : الإمارات فقدت 
اأحد اأبرز رواد العطاء والإن�شانية

•• اأبوظبي-وام:

ينعى معايل ال�ضيخ خليفة بن حممد بن خالد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية واجب التطوعية قائد الوطن وراعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا 
اأم�س اجلمعة 13 مايو.   و قال معاليه يف كلمة له : " فقدت دولة الإمارات 
اأبرز رواد العطاء يف جمال الإن�ضانية والعمل اخلريي  اأحد  العربية املتحدة 
و  الغايل  الفقيد  والعاملية..  والإقليمية  والإ�ضامية  العربية  الأوط��ان  جتاه 
الراحل الكبري الذي اآمن بالعمل التطوعي فكان قول وفعا يف بناء اإمارات 
قائدا عظيما  الأجيال  ت�ضتذكره جميع  اخلالدة،  التاريخية  واملواقف  اخلري 
ين�ضب  ام��ت��دادا ل  اإجن��ازات��ه  و�ضتبقى  ل��ب��اده،  وه��ب حياته  و زعيما حكيما 
لرحلة الإمارات امل�ضتمرة ". وتقدم اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، وعموم اآل 
نهيان الكرام، و�ضعب الإمارات وال�ضعوب العربية والإ�ضامية ب�ضادق العزاء 
واملوا�ضاة، �ضائا املوىل "عز وجل" اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه 

ف�ضيح جناته واأن يلهم �ضعب الإمارات ال�ضرب وال�ضلوان.

�شعيد بن زايد : ال�شيخ خليفة كر�س جهده ووقته من 
اأجل رفعة الإمارات والأمتني العربية والإ�شالمية

•• اأبوظبي-وام:

قائد  اأبوظبي  حاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضعيد  ال�ضيخ  �ضمو  ينعى 
الوطن و راعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا ام�س اجلمعة 13 

مايو.
وقال �ضموه : بقلوب موؤمنة را�ضية بق�ضاء اهلل وقدره نودع اليوم قائدا 
اأج��ل رفعة الإم���ارات  ف��ذا ورج��ا واأخ���ا حكيما كر�س جهده ووق��ت��ه م��ن 
والأمتني العربية والإ�ضامية، رحم اهلل ال�ضيخ خليفة بن زايد وتغمده 

بوا�ضع رحمته ومغفرته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته.

را�شد ال�شرقي: �شيظل اأثر ال�شيخ خليفة بن 
زايد الطيب ب�شمة وطن يف حا�شرنا وم�شتقبلنا

•• الفجرية -وام: 

للثقافة  الفجرية  هيئة  رئي�س  ال�ضرقي  بن حمد  را�ضد  الدكتور  ال�ضيخ  اأكد 
والإعام اأن الإمارات فقدت رمزا من رموزها الوطنية اخلالدة، رجل الحتاد 
ال��ذي ق��اد ال��دول��ة على م��دى �ضنوات ب��روؤى حكيمة، واإخ��ا���س دائ��م، رافعا 
�ضعار العطاء با حدود، لتتوا�ضل م�ضرية البناء والعطاء يف طريق التميز 
والنه�ضة، ونحو م�ضتقبل م�ضرق. وقال : " على خطى الوالد املوؤ�ض�س، ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان " رحمه اهلل " �ضار املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
والعمل،  الإن�ضانية  نهج  على  ثراه"،  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اإخوانه حكام  اأبناء �ضعبه، واأكمل م�ضرية الحتاد مع  والقيادة والتقارب مع 
الإمارات جنبا اإىل جنب، فاأعطاها باإخا�س و�ضدق، نتلم�ضه اليوم و�ضنبقى 
ن�ضهد اأثره الطيب كب�ضمة وطن يف حا�ضرنا وم�ضتقبلنا " . واختتم ال�ضيخ 
ال�ضيخ  ال�ضمو  " رحم اهلل �ضاحب  بالقول  ال�ضرقي  را�ضد بن حمد  الدكتور 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة وقائدها الويف، وتغمده بوا�ضع رحمته 

ور�ضوانه .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون " .

طحنون بن زايد : ال�شيخ خليفة كان 
مدر�شة يف حب اخلري و البذل و العطاء 

•• اأبوظبي - وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�ضت�ضار الأمن الوطني قائد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  راع��ي م�ضريته �ضاحب  و  الوطن 
رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 

مايو.
وقال �ضموه يف كلمة له بهذه املنا�ضبة :" بقلوب را�ضية بق�ضاء اهلل و قدره 
�ضفينة  قاد  نا�ضحا معلما  اأخ��ا  و  رئي�ضا ملهما  و  قائدا عظيما  اليوم  ن��ودع 
الوطن باإخا�س و ر�ضخ اأ�ض�س نه�ضة الباد و رفع بنيانها و كان مدر�ضة 
يف حب اخلري و البذل و العطاء .. رحم اهلل ال�ضيخ خليفة بن زايد و تغمده 

بوا�ضع رحمته ومغفرته واأ�ضكنه ف�ضيح جناته".

من�شور بن زايد : نودع اليوم قائدا موؤمنا ورئي�شا ملهما 
واأخا نا�شحا ومعلما .. قاد م�شرية الوطن باإخال�س

•• اأبوظبي-وام:

الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�ضيخ من�ضور بن  �ضمو  ينعى 
وزير �ضوؤون الرئا�ضة قائد الوطن و راعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
را�ضيا  ربه  اإىل جوار  انتقل  الذي  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 

مر�ضيا ام�س اجلمعة 13 مايو.
وقال �ضموه عرب ح�ضابه على موقع تويرت:" بقلوب �ضادقة را�ضية بق�ضاء 
اهلل وقدره نودع اليوم قائدا موؤمنا، ورئي�ضا ملهما، واأخا نا�ضحا ومعلما، 
ق���اد م�����ض��رية ال��وط��ن ب��اإخ��ا���س ور���ض��خ نه�ضة ال���دول���ة، وك���ان م��در���ض��ة يف 
الأخاق وحب اخلري والبذل والعطاء.. رحم اهلل ال�ضيخ خليفة بن زايد و 

تغمده بوا�ضع رحمته ومغفرته، واأ�ضكنه ف�ضيح جناته".

خالد بن زايد : فقدنا اأبا و اأخا و والدا 
قاد م�شرية وطننا باأمانة و اإخال�س

•• اأبوظبي-وام:

ينعى �ضمو ال�ضيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة زايد 
العليا لأ�ضحاب الهمم قائد الوطن و راعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
را�ضيا  ربه  اإىل جوار  انتقل  الذي  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  خليفة بن 

مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو.
و قال �ضموه يف كلمة له :" اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون نعزي اأنف�ضنا و قيادتنا 
و �ضعبنا يف فقيد الوطن وقائدنا املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان، ندعو له بالرحمة و املغفرة فقدنا اأبا و اأخا و والدا قاد 
بعد  ناجحة  مظفرة  م�ضرية  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  وطننا  م�ضرية 
اأدى ر�ضالته  اآل نهيان طيب اهلل ثراه و  املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
و  ال�ضرب  دول��ة  اأن يلهمنا جميعا  ن�ضاأل اهلل عز وج��ل  اإخ��ا���س..  و  باأمانة 

ال�ضلوان و اإنا هلل واإنا اإليه راجعون " .

ذياب بن زايد: ال�شيخ خليفة 
�شطر م�شرية بي�شاء وقدم 

اإجنازات تاريخية
•• اأبوظبي-وام:

الوطن وراع��ي م�ضريته  اآل نهيان قائد  زايد  ال�ضيخ ذياب بن  ينعى �ضمو 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "طيب اهلل 

ثراه" الذي انتقل اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو.
التمكني  ورج���ل  م�ضريتنا  ق��ائ��د  اهلل  رح��م   - ل��ه  كلمة  يف   - �ضموه  وق���ال 
قامًة  كان  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة  له  املغفور  الفائقة،  والتنمية 
اإن�ضانية با�ضقة، �ضطر لنا م�ضريًة بي�ضاء وقدم اإجنازاٌت تاريخية و�ضعت 
الإمارات يف مقدمة دول العامل، عزاوؤنا لوطننا واأمم العامل اأجمع، اإنا هلل 

و اإنا اإليه راجعون.

احتاد الأطباء العرب ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد
•• القاهرة-وام:

نعى احتاد الأطباء العرب على ل�ضان اأمينه العام الدكتور اأ�ضامة ر�ضان، �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة الذي وافته املنية ام�س اجلمعة بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء، حقق فيها الكثري من الإجنازات لدولة 
الإم��ارات ولاأمتني العربية والإ�ضامية. وقدم احتاد الأطباء العرب - يف بيان اأ�ضدره اأم�س - خال�س العزاء واملوا�ضاة 
لدولة الإمارات العربية املتحدة قيادة وحكومة و�ضعبا، ولاأمتني العربية والإ�ضامية يف وفاة ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان. واأ�ضاف البيان : فقدنا قيادة حكيمة وخمل�ضة حققت الكثري من التقدم والتنمية والزده��ار لبادها، وقدمت 
اأن يتغمد الفقيد  امللمو�ضة لرفعة �ضاأن الأم��ة العربية والإ�ضامية. ودعا ر�ضان، اهلل - عز وجل -  الكثري من اجلهود 
ال�ضرب  والإ�ضامية  العربية  والأم��ة  وقياداته  الإم��ارات  �ضعب  يلهم  واأن  ف�ضيح جناته  ي�ضكنه  واأن  بوا�ضع رحمته  العزيز 

وال�ضلوان.

مفتي م�شر ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد 
•• القاهرة -وام:

رئي�س  العربية  م�ضر  جمهورية  مفتي  عام  �ضوقي  الدكتور  ف�ضيلة  نعى 
الإ�ضامية  الأم���ة  اإىل  ال��ع��امل  يف  الإف��ت��اء  هيئات  و  ل���دور  العامة  الأم��ان��ة 
والعربية و�ضعب دولة الإمارات مبزيد من الر�ضا بق�ضاء اهلل وقدره املغفور 
"الذي  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  له �ضاحب 

وافته املنية اأم�س.
و اأعرب مفتي م�ضر - يف بيان اأم�س عن خال�س العزاء و�ضادق املوا�ضاة لدولة 
الإمارات قيادًة وحكومًة و�ضعًبا.. �ضائًا املوىل - عز وجل - اأن يتغمد املغفور 
له ال�ضيخ خليفة بن زايد، برحمته الوا�ضعة، واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته، جزاء 
ما قدم من خدمات جليلة لاأمتني العربية والإ�ضامية، وخدمة الإ�ضام 
بجهود  م�ضر  مفتي  اأ�ضاد  و  وال�ضلوان.  ال�ضرب  اأهله  ُيلهم  واأن  وامل�ضلمني، 
الدويل  امل�ضتوى  على  �ضواء  امللمو�ضة،  والإ�ضامية  العربية  الأم��ة  فقيد 

والإقليمي، وما حققه من التقدم والتنمية يف دولة الإمارات ال�ضقيقة.

جمل�س القيادة الرئا�شي اليمني 
ينعي ال�شيخ خليفة بن زايد

•• عدن-وام:

نعى جمل�س القيادة الرئا�ضي يف اليمن، ببالغ احلزن وعظيم الأ�ضى املغفور 
له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "طيب اهلل 
العطاء قدم  اأم�س اجلمعة، بعد رحلة طويلة من  املنية  ثراه" الذي وافته 
ر�ضاد  الدكتور،  الرئي�س  فخامة  وق��ال  ولأم��ت��ه.  ل��اإم��ارات  الكثري  خالها 
العليمي، رئي�س املجل�س، يف بيان النعي، اإن الأمة العربية والإ�ضامية فقدت 
برحيل املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان قائداً حكيماً وفياً ل�ضعبه 
واأمته نذر حياته خلدمتهما و�ضاهم يف حتقيق ال�ضام العاملي وتلبية نداء 
املنكوبني يف م�ضارق الأر�س ومغاربها من خال تقدم امل�ضاعدات الإن�ضانية 

والإغاثية التي غطت معظم بلدان العامل.
ونوه العليمي مبوقف الفقيد ودعمه لل�ضرعية اليمنية من خال م�ضاركة 
امل�ضاعدات  الإن�ضانية يف تقدمي  واإ�ضهاماته  ال�ضرعية  باده يف حتالف دعم 
الإغاثية وتنفيذ امل�ضاريع التنموية واخلدمية عرب موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد 
الأخوية  املواقف  هذه  اأن  النعي،  بيان  واأك��د  الإن�ضانية.  لاأعمال  نهيان  اآل 
النبيلة �ضتظل حا�ضرة يف ذاكرة ووجدان اأبناء اليمن، واأنها جم�ضدة لعمق 
العاقات الأخوية بني البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني وال�ضاربة جذورها يف 

اأعماق التاريخ.
الرئا�ضي  القيادة  جمل�س  يتقدم  الآليم  امل�ضاب  ه��ذا  ويف   : البيان  يف  وج��اء 
اإىل  املوا�ضاة  و�ضادق  العزاء  بخال�س  اليمن  و�ضعب  حكومة  وبا�ضم  با�ضمه 
دولة الإم��ارات، قيادة و�ضعبا، �ضائًا املوىل -عز وجل- اأن يتغمد املغفور له 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان برحمته الوا�ضعة، واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته.

الراحل  الفقيد  روح  على  احل��داد  الرئا�ضي  القيادة  جمل�س  رئي�س  واأع��ل��ن 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  له  املغفور 

اهلل ثراه" وتنكي�س الأعام ملدة ثاثة اأيام. "طيب 

دروي�س عبداهلل الب�شري واأولده

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره ومبزيد من احلزن والأ�سى 
نتقدم بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع 
رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان

حممد غالم �شامل اأنوهي واأولده

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره

 ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم

 بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع

يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد 
ب�ا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا 

ال�سرب وال�سل�ان

فقد ال�سيد/حممد عبدالعزيز 
علي عبداهلل الع�ي�ص - �سهادة 
اأ�سهم �سادرة عن م�ارد للتم�يل 
بعدد  خا�سة  م�ساهمة  �سركة 

2.250.000 �سهم.

على من يجدها الت�سال على 
هاتف رقم:0559194421

فقدان �سهادة اأ�سهم
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بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم 
بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته 
وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

عززت دولة الإم��ارات يف عهد املغفور 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  له 
ودورها  مكانتها  ثراه"،  اهلل  "طيب 
الإقليمية  ال�����ض��اح��ت��ني  ع��ل��ى  ال��ف��اع��ل 
عاقات  ن�ضج  يف  وجنحت  والدولية، 
���ض��رق��ا وغربا  ال��ع��امل  ق��وي��ة م��ع دول 
على اأ�ض�س الحرتام املتبادل، والتزام 
ال����دول باحلوار  ح��ل ال��ن��زاع��ات ب��ني 
وال���ط���رق ال�����ض��ل��م��ي��ة، وال���وق���وف اإىل 
جانب ق�ضايا احلق والعدل والإ�ضهام 
الدوليني  وال�ضلم  ال�ضتقرار  دعم  يف 

وتعزيز التعاي�س الإن�ضاين.
للمغفور  احلكيمة  القيادة  و�ضاهمت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  له 
�ضورة  بلورة  يف  ثراه"،  اهلل  "طيب 
التقدير والحرتام العاملي لاإمارات 
باعتبارها دولة م�ضوؤولة يف حميطها 
انطاق  ونقطة  والإقليمي،  العربي 
واملبادرات  اجل��ه��ود  ملختلف  مركزية 
ت�������ض���ه���م يف حت���ق���ي���ق الأم�������ن  ال�����ت�����ي 
وال�ضتقرار يف العامل وتعزز جمالت 
التنمية كافة التي ت�ضب يف م�ضلحة 

ال�ضعوب وتقدمها ورفاهيتها.

خليجيا 
كان للمغفور له ال�ضيخ خليفة روؤيته 
العميقة ملنطقة اخلليج العربي كونها 
اأمنها  يرتبط  ا�ضرتاتيجية  منطقة 
وا�ضتقرارها باأمن العامل وا�ضتقراره، 

"طيب اهلل  اأك����د  امل��ن��ظ��ور  وم���ن ه���ذا 
التعاون  اأن قيام جمل�س دول  ثراه": 
كبرياً  ك�ضباً  ذاته  كان بحد  اخلليجي 
لدول املنطقة، والوطن العربي ب�ضكل 
لأنه  ع��ام،  ب�ضكل  كله  والعامل  خا�س، 
جاء حمققاً لآمال وتطلعات �ضعوبنا، 
وت��ع��ب��رياً ع���ن رغ��ب��ت��ن��ا يف ال��ب��ع��د عن 

التوتر وال�ضراع الدويل.
ووا�ضلت الإمارات يف عهد املغفور له 
ال�ضيخ خليفة دورها الرئي�ضي واملوؤثر 
ب��ني دول  ال��ت��ع��اون  يف تعميق رواب���ط 
و�ضعوبه،  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا يف 
�ضاهم  ال��ذي  الأم��ر  امليادين،  خمتلف 
يف حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 

وامل�ضروعات التكاملية.

على  ثراه"  اهلل  "طيب  وح����ر�����س 
داخل  املعنية  املوؤ�ض�ضات  كافة  توجيه 
الدولة، على تطوير م�ضرية التكامل 
الق���ت�������ض���ادي اخل��ل��ي��ج��ي، والل���ت���زام 
يف  امل�ضرتك  اخلليجي  العمل  ب��دع��م 

كافة القطاعات.

عربيا  
ال�����ض��ي��خ خليفة  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ح���ر����س 
على موا�ضلة نهج القائد املوؤ�ض�س يف 
ودعم  العرب،  الأ�ضقاء  مع  الت�ضامن 
الإخ���اء  ج�ضور  وت��وط��ي��د  ق�ضاياهم، 
وال����ت����ع����اون م��ع��ه��م يف ك����ل امل���ج���الت 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  وال�����ض��ع��د 
البي�ضاء  الأي����ادي  ع��رب  اأو  وغ��ريه��ا، 
وم�ضاندتهم،  ل��دع��م��ه��م  امل����م����دودة 

ل��ت��ك��ون دول����ة الإم�������ارات ب��ذل��ك خري 
�ضند وظهري لأ�ضقائها.

التي  امل���ا����ض���ي���ة  ال�������ض���ن���وات  وخ������ال 
واج���ه���ت ف��ي��ه��ا ال���ع���دي���د م���ن ال����دول 
العربية حتديات كربى، اأ�ضهمت دولة 
العربي،  الأم���ن  �ضيانة  يف  الإم����ارات 
�ضيا�ضياً  ت�����ض��ت��ط��ي��ع  م���ا  ك���ل  وق���دم���ت 
ن�ضرة  يف  وع�������ض���ك���ري���اً  واق���ت�������ض���ادي���اً 
التحالفات  ع��رب  ال��ع��رب��ي��ة،  الق�ضايا 
وعرب  وال��دول��ي��ة،  العربية  وامل��ح��اف��ل 
والإن�ضانية  الدبلوما�ضية  امل��ي��ادي��ن 

واجلهود املتنوعة.
دولة  دور  "كورونا" ب��رز  جائحة  ويف 
الأ�ضقاء  تعزيز مواجهة  الإم��ارات يف 
العرب لهذه اجلائحة عرب الإمدادات 
وامل�ضاعدات  وال���ل���ق���اح���ات  ال��ط��ب��ي��ة 

ال���غ���ذائ���ي���ة وال����دوائ����ي����ة واخل����دم����ات 
الإن�����ض��ان��ي��ة وغ���ريه���ا، ان��ط��اق��اً من 
ن��ه��ج��ه��ا الإن�������ض���اين امل�����ض��ت��م��ر يف دعم 

الأ�ضقاء وم�ضاندتهم.

عامليا 
املغفور  ع��ه��د  الإم������ارات يف  و���ض��ه��دت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  له 
"طيب اهلل ثراه"، مزيدا من النفتاح 
ع��ل��ى ال���ع���امل اخل���ارج���ي ال����ذي اأف���رز 

�ضراكات ا�ضرتاتيجية مهمة مع قوى 
والهند  ال�ضني  مثل  �ضاعدة  دول��ي��ة 
عاقاتها  وتعزيز  اجلنوبية،  وكوريا 
ويف  التقليدية  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وى  م��ع 
ورو�ضيا،  املتحدة  الوليات  مقدمتها 
التعاون  عاقات  تعزيز  وا�ضلت  كما 
م��ع دول الحت���اد الأوروب����ي ول�ضيما 
وغريها  وامل��ان��ي��ا  وبريطانيا  فرن�ضا 

من القوى الدولية املوؤثرة.
واملو�ضوعات  امل��ل��ف��ات  ج���ان���ب  واإىل 

ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة حت�����ول�����ت ال���ق�������ض���اي���ا 
ركائز  على  والتنموية  الق��ت�����ض��ادي��ة 
لعاقاتها  الإم������ارات  ب��ن��اء  اأ���ض��ا���ض��ي��ة 
العامل،  دول  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
حيث بات القت�ضاد والتجارة البينية 
وال�ضتثمارات وتنويع م�ضادر الدخل 
البيئة  ال�ضتدامة يف برامج  وحتقيق 
وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وغ���ري ذل���ك من 
جم�������الت ه����ي امل����ح����رك الأ����ض���ا����ض���ي 
ديناميكيات  يف  الأن�������ض���ط  وامل����وج����ه 

ال�ضيا�ضة اخلارجية الإماراتية.
دبلوما�ضية  عاقات  الإم��ارات  وتقيم 
العامل،  ح���ول  دول���ة   200 ن��ح��و  م��ع 
وت���وج���د ع��ل��ى اأرا���ض��ي��ه��ا ن��ح��و 110 
�ضفارات اأجنبية، و75 قن�ضلية عامة، 
فيما يعد اليوم جواز ال�ضفر الإماراتي 
من الأقوى عامليا حيث يتيح حلامله 
الدخول اإىل 165 دولة حول العامل 

دون احلاجة لتاأ�ضرية م�ضبقة.

�سراكة اأممية 
ور�ضخت دولة الإمارات يف عهد املغفور 
له ال�ضيخ خليفة �ضراكتها مع خمتلف 
املنظمات واملوؤ�ض�ضات الأممية، ولعبت 
القيام  م���ن  مت��ك��ي��ن��ه��ا  يف  ب�����ارزا  دورا 
بامل�ضوؤوليات املناطة بها ويف مقدمتها 
الدوليني،  وال�ضتقرار  الأم��ن  حفظ 
بني  واحل����وار  الت�ضامح  لغة  وت��ع��زي��ز 
ال�ضعوب، وتعزيز ال�ضتجابة للحالت 

الإن�ضانية الطارئة.
وموؤخرا فازت الإمارات للمرة الثانية 

يف تاريخها مبقعد غري دائم مبجل�س 
الأم���ن ال���دويل ع��ن ال��ف��رتة 2022 
دوليا  اإجن���ازا  كما حققت   ،2023  -
الثالثة  ل��ل��م��رة  ف���وزه���ا  ب��ع��د  ج���دي���دا 
يف  الإن�����ض��ان  حقوق  جمل�س  بع�ضوية 

الفرتة من 2022 اإىل 2024.
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  وت��رت��ب��ط 
اأكر  م��ع  ت��ع��اون  باتفاقيات  امل��ت��ح��دة 
من 28 منظمة دولية من منظمات 
هيئة الأمم املتحدة التي تقوم بتنفيذ 
يف  وفنية  ا�ضت�ضارية  مهمة   80 نحو 
ال��دول��ة مل�ضلحة ع��دد م��ن ال����وزارات، 
الحتادية،  وال���دوائ���ر  وامل��وؤ���ض�����ض��ات، 

واملحلية.

امل�ساعدات اخلارجية
له  املغفور  الإم���ارات يف عهد  وتابعت 
نهيان،  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
تقدمي  جم��ال  يف  امل�ضرفة  م�ضريتها 
الدول  ملختلف  اخلارجية  امل�ضاعدات 
الفقر  العامل بهدف احل��د من  ح��ول 
واملجتمعات  ال���ب���ل���دان  وم�������ض���اع���دة 
ال�ضام  تعزيز  عن  ف�ضا  املحتاجة، 
والزدهار وال�ضتقرار، وحتفيز النمو 

القت�ضادي يف الدول النامية.
امل�ضتفيدة من  ال��ب��ل��دان  ع��دد  وو���ض��ل 
امل�ضاعدات اخلارجية لدولة الإمارات 
1972 وحتى  تاأ�ضي�ضها يف عام  منذ 
 155 ن��ح��و   2021 ع����ام  م��ن��ت�����ض��ف 
دولة باإجمايل اأكر من 320 مليار 

درهم.

الإمارات يف عهد خليفة .. عالقات ا�شرتاتيجية �شرقا وغربا .. وجهود ممتدة لرت�شيخ ال�شالم والتعاي�س
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بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم 
بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته 
وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

CN خالد حممد لل�ضكراب رخ�ضة رقم:1005470 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العان وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :امليدان للديكور

CN قد تقدموا اإلينا بطلب :  رخ�ضة رقم : 1018029 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة جورج اليا�س ايليا %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف جورج اليا�س ايليا
تعديل وكيل خدمات / حذف عبداهلل حممد ابراهيم احمد املرزوقى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ امليدان للديكور 

AL MAIDAN DECOR 

اإىل /امليدان للديكور - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
AL MAIDAN DECOR - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
باأن / ال�ضادة :�ضيليا �ضكاي لعمال النجارة امل�ضلحة  تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : رخ�ضة رقم : 2823894 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / ماهر احمد ليثى عبداحلليم من مالك اإىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / ماهر احمد ليثى عبداحلليم من 100 % اإىل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / طالب �ضامل �ضعيد �ضليم الكلبانى من وكيل خدمات اإىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء / طالب �ضامل �ضعيد �ضليم الكلبانى من 0% اإىل %51
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000

تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة null* null اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيليا �ضكاي لعمال النجاره امل�ضلحه 
SILYA SKY CARPENTRY 

اإىل /�ضيليا �ضكاي للمقاولت العامة ذ.م.م 
SILYA SKY GENERAL CONTRACTING L.L.C

تعديل ن�ضاط / اإ�ضافة مقاولت م�ضاريع املبانى بانواعها 4100002
تعديل ن�ضاط / حذف اأعمال النجارة امل�ضلحة 4390004

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :فندق اجلزيرة رويال

CN قد تقدموا اإلينا بطلب :  رخ�ضة رقم : 2239656 
تعديل مدير / اإ�ضافة خان زمان �ضرور خان

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة خان زمان �ضرور خان %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة �ضعيد على ربيع هال املزروعى %51

تعديل مدير / حذف خان زمان �ضرور خان
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف �ضعادة عبداهلل على عبداهلل الها�ضلى

تعديل �ضكل قانوين / من موؤ�ض�ضة فردية اإىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل اإ�ضم جتاري من/ فندق اجلزيرة رويال 

AL JAZEERA ROYAL HOTEL 

اإىل / فندق اجلزيرة رويال ذ.م.م
AL JAZEERA ROYAL HOTEL L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال اأربعة ع�ضر يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :لبنات لا�ضت�ضارات 
CN قد تقدموا اإلينا بطلب : الهند�ضية رخ�ضة رقم : 3867781 

 تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
اإ�ضافة ح�ضن ال�ضيد عبداهلل حبيب عبدالرحمن عبداهلل ال�ضقاف  %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضالح �ضيد عبداهلل حبيب عبدالرحمن ال�ضقاف

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :ماجناتك للحلول 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : الفنية رخ�ضة رقم : 2903582 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

اإ�ضافة �ضهاب الدين ف�ضل الدين عبداهلل ف�ضل الدين %100
تعديل وكيل خدمات

اإ�ضافة عبدالهادى على �ضالح ح�ضني املن�ضورى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبدالهادى على �ضالح ح�ضني املن�ضورى
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية  التنمية 
الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :كوندور لل�ضفر رخ�ضة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : رقم : 2240414 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

اإ�ضافة حم�ضن عمر ح�ضني احلامد الها�ضمى %100
تعديل مدير / اإ�ضافة حم�ضن عمر ح�ضني احلامد الها�ضمى

تعديل مدير / حذف في�ضل مطر خليفه قرونه املهريى
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع 

 حذف في�ضل مطر خليفه قرونه املهريى
التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوما  ع�ضر  اأربعة  خال  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :�ضيدلية العني املتطورة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب :  رخ�ضة رقم : 1136425 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / اإ�ضافة زياد امري احمد �ضالح %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف زياد امري احمد �ضالح
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع / حذف حممد حممود احمد حممد ال�ضلبى

تعديل �ضكل قانوين / من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اإىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�ضم جتاري من/ �ضيدلية العني املتطورة ذ م م 

ADVANCED AL AIN PHARMACY L L C 

اإىل /�ضيدلية العني املتطورة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ م م 
ADVANCED ALAIN PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خال �ضبعة اأيام من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�ضادية باأن / ال�ضادة :فودكو القاب�ضة �س.م.ع 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب : رخ�ضة رقم : 1002089 
تعديل لوحه الإعان / اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل اإ�ضم جتاري/ فودكو القاب�ضة �س . م .ع 
FOODCO HOLDING - P.J.S.C 

اإىل/هيلي القاب�ضة �س.م
HILY HOLDING P.J.S.C

دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�ضادية خال يوم واحد من تاريخ ن�ضر هذا الإعان واإل 
فاإن الدائرة غري م�ضوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0000244 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : نور لتوريد اليادي العاملة  
جمهول حمل الإقامة :

انت مكلف باحل�ضور بجل�ضة 2022/5/26 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة 
رقم  الدعوى  رقم )مكتب مدير  - مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  عجمان 
6( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ 

الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/5/12 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001057 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : م�ضغل الطائر للخياطة - ذ م م   
جمهول حمل الإقامة :   

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/19 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
2 - دائرة اليوم الواحد( �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاه -  الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�ضرة 

بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/5/11 م.

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اعالن بالن�شر 

يف الدعوى رقم 905/2022/16 جتاري جزئي  
املنظورة يف : دائرة اإدارة الدعوى الثانية ع�ضر رقم 859 

والفائدة  دره��م   1،466،531.960 مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعى  بالزام  الق�ضاء   -1  : الدعوى  مو�ضوع 
وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليها  املدعي  ال��زام   -2 ال�ضداد.   متام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  12% �ضنويا  بواقع  القانونية 
ومقابل اتعاب املحاماة.  3- �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.  املدعى : �ضركة ا�ضباغ بريجر الإمارات املحدودة - ذ 
م م - عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - �ضارع الرايف - مبنى برج البحر - �ضقة الطابق الثاين 201  - غرفة التجارة 
وال�ضناعة وميثله : را�ضد �ضيف �ضعيد �ضيف الزبادي. املطلوب اإعانه : 1 - بيفر جلف للمقاولت - �س  ذ م م - �ضفته : 
مدعى عليه. مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها  1- الق�ضاء بالزام املدعى عليها بان توؤدي للمدعية 
ال�ضداد. مت��ام  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  �ضنويا   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   1،466،531.960  مبلغ 

كفالة.  با  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �ضمول   -3 املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليها  املدعي  الزام   -2
وحددت لها جل�ضة يوم الإثنني املوافق 2022/5/16 ال�ضاعة 9.00 �ضباحا ويقت�ضى ح�ضوركم اأمام اإدارة الدعوى 
الإب��ت��دائ��ي��ة )ال��ث��ان��ي��ة ع�����ض��ر( ب��ق��اع��ة ال��ت��ق��ا���ض��ي ع��ن ب��ع��د ال��ت��ي مي��ك��ن ال��و���ض��ول اإل��ي��ه��ا م��ن خ���ال م��وق��ع حم��اك��م دبي 
الإلكرتوين - خدماتنا الإلكرتونية العامة - جدوال جل�ضات الق�ضايا لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل. 

رئي�ض ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70533 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف االإ�شتئناف رقم 928/2022/305 ا�شتئناف جتاري   
املنظورة يف : دائرة الإ�ضتئناف التجارية الرابعة رقم 201   

164/2022 جت��اري جزئي  رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�ضادر  احلكم  اإ�ضتئناف   : ال��دع��وى  مو�ضوع 
والر�ضوم وامل�ضاريف والتعاب.

امل�ضتاأنف  : جولدن �ضكوير لا�ضت�ضارات الهند�ضية - اعمال مدنية  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - اأم �ضقيم الثانية - دبي - �ضارع جمريا  

املطلوب اإعانهما : 1 - الفهد القاب�ضة لا�ضتثمار العقاري �س م خ  - �ضفته : م�ضتاأنف �ضده 
�ضده  م�ضتاأنف   : �ضفته   - دبي   فرع  خ   م  �س  العقاري  لا�ضتثمار  القاب�ضة  الفهد   -2

قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2022/164 جتاري جزئي. 
بقاعة  �ضباحا   10.00 ال�ضاعة   2022/5/16 امل��واف��ق  الإث��ن��ني  ي��وم  جل�ضه  لها  وح���ددت 
التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
اعالن حكم بالن�شر 

يف  الدعوى 27/2022/38 جتاري م�شارف جزئي 
املنظورة يف : دائرة امل�ضارف اجلزئية الثالثة رقم 257  

واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   33،128،36( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة   : الدعوى  مو�ضوع 
املحاماة والفائدة 12% من قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة.   

املدعي  : اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )م( الإمارات  
عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - دبي - �ضارع الفلك - مبنى ميديا وان تاور - �ضقة 27  

وميثله : اأ�ضامة ح�ضن عثمان دبلوك  
املطلوب اإعانه : 1 - حممد لياقت دروي�س بن داود دروي�س - �ضفته : مدعي عليه 

املذكورة  ال��دع��وى  يف   2022/2/21 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   : الإع����ان  م��و���ض��وع 
اأع��اه ل�ضالح / اميك�س )ال�ضرق الو�ضط( �س م ب )م( الإم��ارات  بالزام املدعي عليه بان ي��وؤدي للمدعي مبلغ وقدره 
)33،128،36( )ثاثة وثاثون الف ومائة وثمانية وع�ضرون درهم و�ضتة وثاثون فل�ضا( والفائدة القانونية بواقع 
5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام وبالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت 
ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اعالن بالن�شر 
يف  املنازعة رقم 434/2022/460 نزاع مدين  

املنظورة يف : الت�ضوية الودية للمنازعات ال�ضابعة رقم 756  
مو�ضوع املنازعة : املطالبة الزام املدعى عليهم بالت�ضامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 23،005.96 درهم ثاثة 
 وع�ضرون الفا وخم�ضة درهم و�ضتة وت�ضعون فل�ضا مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. 
املتنازع : �ضركة اورينت للتاأمني م�ضاهمة عامة - عنوانه : الإمارات - اإمارة ابوظبي - املركزية �ضرق - ابوظبي - �ضارع 

حمدان - مبنى الوقف - �ضقة الول كاما - مقابل مهاارجان - وميثله : خالد عتيق علي م�ضوط املري  
 املطلوب اإعانهما : 1- اقبال �ضينغ امتا �ضينغ  ، 2- بيني بال للنقل الربي العام - �س ذ م م  - �ضفتهما : متنازع �ضدهما    
مو�ضوع الإعان : قد اأقام عليك��� الدعوى ومو�ضوعها املطالبة الزام املدعى عليهم بالت�ضامن بان يوؤدوا للمدعية مبلغ 
وقدره 23،005.96 درهم ثاثة وع�ضرون الفا وخم�ضة درهم و�ضتة وت�ضعون فل�ضا مع الفائدة القانونية 12% من 
تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2022/5/19 ال�ضاعة 9.00 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  بعد  عن  التقا�ضي  قاعة  يف  �ضباحا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
رقم الإعان 2022/78368                                               رقم املهمة 2022/126159

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  281/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�ضوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة ار�س رقم 490 رقم البلدية 942-394 منطقة الثنية الرابعة - اإمارة 

 E118 دبي - مب�ضاحة )2893.23 قدم مربع( والفيا املقامة على العقار وهي فيا �ضكنية رقم
طالب التنفيذ: بنك برودا - فرع ال�ضارقة  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة - املجاز - مبنى كري�ضتال بازا - الطابق الر�ضي - كورني�س البحرية  
املطلوب اإعانه : منان قل ا�ضوك قل - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي الثنية الرابعة - تال الإمارات - القطاع E - فيا E37 - ملكية رقم 

 manan.goel@gulfpetrochem.com - 0552222318 - )394920961(
مو�ضوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/5/25 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
http://www. بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية 

الرابع - رقم الر�س 490 - رقم البلدية : 942 - 394 - امل�ضاحة : 2893.23 مرت مربع - التقييم : 33.000.000 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

رقم الإعان 2022/78367                                               رقم املهمة 2022/126158

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
يف الدعوى رقم  281/2020/250 بيع عقار مرهون  

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186  
مو�ضوع الدعوى : طلب اذن بيع عقار مرهون عبارة عن قطعة ار�س رقم 490 رقم البلدية 942-394 منطقة الثنية الرابعة - اإمارة 

 E118 دبي - مب�ضاحة )2893.23 قدم مربع( والفيا املقامة على العقار وهي فيا �ضكنية رقم
طالب التنفيذ: بنك برودا - فرع ال�ضارقة  

عنوانه : الإمارات - اإمارة ال�ضارقة - املجاز - مبنى كري�ضتال بازا - الطابق الر�ضي - كورني�س البحرية  
املطلوب اإعانه : منان قل ا�ضوك قل - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي الثنية الرابعة - تال الإمارات - القطاع E - فيا E37 - ملكية رقم 

 manan.goel@gulfpetrochem.com - 0552222318 - )394920961(
مو�ضوع الإعان : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/5/25 ال�ضاعة 05:00:00م ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
http://www. بيع العقار املو�ضحة اأو�ضافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�ضركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين
راغبي ال�ضراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  وعلى   )emiratesauction.ae
اعرتا�س على البيع التقدم باإعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة اأيام التالية جلل�ضة البيع ولكل �ضخ�س غري ممنوع من 
املزايدة اأن يزيد على الثمن خال اليام الع�ضرة التالية لر�ضوم املزاد ب�ضرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�ضر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل 
الثمن املعرو�س وامل�ضروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ضاف املمتلكات : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الثنية 

الرابع - رقم الر�س 490 - رقم البلدية : 942 - 394 - امل�ضاحة : 2893.23 مرت مربع - التقييم : 33.000.000 درهم 
ماحظات :1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70021

العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
MOJAU_2022- 0065117 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل 
الأطراف  بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 

املذكورة.
من الطرف الأول : را�ضد هال عبيد بن هال النقبي - اجلن�ضية : الإمارات 

ومن الطرف الثاين : موهيبور رحمن امدادل حق - اجلن�ضية : بنغادي�س 
اإىل الطرف الثالث : خمتار مياه عبدال�ضام ، اجلن�ضية : بنغادي�س 

بال�ضم التجاري )مطبخ املختار ال�ضعبي(  ن�ضاط الرخ�ضة )مطبخ اعداد الولئم للحفات( 
واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة مهنية رقم 505177 

ال�ضادرة  بتاريخ  2000/5/17  
 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349 العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 
MOJAU_2022- 0065116 رقم املعاملة

اإعــالن تنــــازل 
بني  الرخ�ضة  عن  تنازل  على  بالت�ضديق  العام  العدل  الكاتب  �ضيقوم  انه  العلم  يرجى 

الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول : �ضعيد علي خمي�س احمد احلفيتي ، اجلن�ضية الإمارات 

اإىل الطرف الثاين : خديجه نا�ضر عبداهلل ال�ضيبة ، اجلن�ضية : الإمارات 
بال�ضم التجاري )ال�ضاطيء لتجارة الي�س كرمي(  ن�ضاط الرخ�ضة )بيع املثلجات( 

واملرخ�س من دائرة التنمية الإقت�ضادية يف خورفكان - ال�ضارقة رخ�ضة جتارية رقم 
140871 ال�ضادرة  بتاريخ  1987/11/9 يف دائرة التنمية الإقت�ضادية بخورفكان.

وعليه �ضيقوم الكاتب العدل العام بالت�ضديق على التنازل
بعد انق�ضاء 14 يوما من تاريخ ن�ضر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

Date 14/ 5/ 2022  Issue No : 13542
Defendant's notification by publication

Case Management Office of Sharjah Court, 
the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2022/0001956 civil (partial)
To the defendant : Ravinder Singh - Unknown Place of residence:
Notification of Publication in English Language.
As per the request of the Claimant: Sharjah Taxi L.L.C 
Has the files the above-mentioned lawsuit requesting you with the following
- Obligating the defendants jointly and severally to pay an amount of (988.56 dirhams) 
Nine hundred eight-eight dirhams and fifty-six fils. - Obligate the defendant to pay the 
late interest at 12% from the date of the judicial claim until the date of full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 26/05/2022 in front of the Case Management 
Office of Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office 
No. 2) in person or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the 
case, accompanied by all the documents, within a period not exceeding ten days from 
the date of publication, in order to hear and examine the case mentioned above, as a 
you are the defendant.
Judicial Service Office - Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70522 Date 14/ 5/ 2022  Issue No : 13542
Court of Appeal

Memo Notification by Publication (Appeal)
In the appeal No.: 305/2022/804-commercial appeal
Considered at : 4st commercial appeal department No. 201
Subject of appeal : appealing the judgment issued in the case No. 2629/2020- partial 
commercial, issued in session ............... 
Appellant : Shakeel Bahr Karam.
Address :Emirate of Dubai Deira Port Saeed | Behind Nissan Car Showroom | Business 
Point Building Mezzanine | Office No. 9 | Tel: 042595777 | fax:042595666 | Makkani 
: 3250795380 Email : INFO@omalc.ae
Represented by : Abdulla Marwan Abdulla Ahmed Bakheet Al Matrooshi
Notifiee : 1- Imperial Motors FZCO : Appellee
Subject of Notification : has appealed the decision/ Judgment issued in the case No. 
2629/2020- partial commercial. A remotely session was set on Monday corresponding 
to 16-05-2022 at 10:00am in litigation hall. Therefore, you are kindly requested 
to attend in person or by attorney, otherwise, the court will issue its judgment in 
absentia.
Prepared by / Maryam Abdullah Muhammed
Date of approval /19-04-2022 11:14:42

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70472
العدد 13542 بتاريخ 2022/5/14 

اإعالن مدعي عليه بالن�شر 
لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية

)جزئي(   جتاري   AJCFICIPOR2022 /0000634 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : حازم ي�ضاري احلنفي حممد 
جمهول حمل الإقامة :

الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/5/18 بجل�ضة  باحل�ضور  مكلف  انت 
حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية - مكتب رقم )مكتب مدير الدعوى 
الدعوى  بوا�ضطة وكيل معتمد، وتقدمي مذكرة جوابية على  او  6( �ضخ�ضيا 
مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�ضرة ايام من تاريخ 

الن�ضر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�ضفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ  2022/4/25 م.   

مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533
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االثنني   3  يناير    2022  م   -    العـدد   13432  
 Saturday     14   May   2022   -  Issue No   13542

السبت    14  مايو    2022  م   -    العـدد   13542  

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره
ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم 
بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع
يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته 
وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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اأك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
للتطوير  دول�����ة  وزي�����رة  ال���روم���ي 
دول���ة  اأن  وامل�����ض��ت��ق��ب��ل  احل���ك���وم���ي 
الإم��ارات فقدت برحيل املغفور له 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن 
فذاً  ق��ائ��داً  اهلل،  رح��م��ه  ن��ه��ي��ان  اآل 
واأباً حانياً، ورجًا عز نظريه بني 
ال��دول��ة يف عهده  ال��رج��ال، حققت 
اإجن������ازات غ���ري م�����ض��ب��وق��ة، وبلغت 
م�����ض��رية ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��م��ي��ة فيها 

مواقع الريادة عاملياً.
ال�ضيخ  اإن  ال��روم��ي  ع��ه��ود  وق��ال��ت 
امل�ضرية  وا�ضل  اهلل،  رحمه  خليفة 
له  املغفور  املوؤ�ض�س  ل��اأب  املباركة 
�ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  ب��اإذن اهلل 
اآل نهيان، فركز على بناء الإن�ضان 
ومتكينه،  به  والنهو�س  الإماراتي 
اأف�ضل  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ب����ن����اء  وج����ع����ل 
القادمة غاية  والأجيال  للمجتمع 

���ض��ام��ي��ة وه���دف���اً مت��ي��زت ب���ه دولة 
الإمارات يف املنطقة والعامل.

بخال�س  ال��روم��ي  عهود  وتقدمت 
التعازي اإىل قيادة و�ضعب وجمتمع 
تعاىل  �ضائلة اهلل  الإم����ارات،  دول��ة 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  يتغمد  اأن 
وعظيم  رحمته  بوا�ضع  نهيان  اآل 

مغفرته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جنانه.

ع��ارف��ه ���ض��ال��ح الفاحي  وت��ق��ول 
امل�ضرق  ل��ب��ن��ك  الق��ل��ي��م��ي  امل���دي���ر 
ع�ضو جمل�س اإدارة نادي الإمارات 
له  املغفور  الريا�ضي لزم  الثقايف 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن 
زايد  له  املغفور  الوالد  نهيان  اآل 
ط����وال  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان  ب����ن 
م�ضطحباً  احل��ك��م  يف  م�����ض��ريت��ه 
ومعظم  العامة  املجال�س  يف  اإي��اه 
ن�ضاطاته، وزياراته اليومية ، ويف 
�ضلطة  واإقامة  الباد  مهام  اإدارة 
الدولة، مما كان له الأثر الكبري 
يف تعليمه القيم الأ�ضا�ضية لتحمل 
امل�ضوؤولية والثقة والعدالة ، فقد 
ت��خ��رج م��ن م��در���ض��ة زاي���د اخلري 
ت��ع��د مدر�ضة  وال��ت��ي   ، واحل��ك��م��ة 
القيادة  م���ه���ارات  لتعليم  م��ه��م��ة 

مما   ، ال��وق��ت  ذل��ك  يف  ال�ضيا�ضية 
وّفر له فر�ضة وا�ضعة لاحتكاك 
وجعلته  امل�����واط�����ن�����ني،  ب����ه����م����وم 
واآمالهم،  تطّلعاتهم  م��ن  ق��ري��ب��اً 
الإدارة  م����ه����ارات  اأك�����ض��ب��ت��ه  ك��م��ا 

والت�ضال.

ويقول �ضعيد ال�ضياح النائب الأول 
راأ�س  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اإن   ، اخليمة 
ال�ضيخ خليفة بن زايد ترك خلفه 
مبادئه  م��ن  �ضربوا  واأب��ن��اء  رج���ال 
وت��ع��ل��م��وا م���ن ح��ك��م��ت��ه وه���م باذن 
، حاملني  �ضائرون  درب��ه  على  اهلل 
العطاء  مل�ضرية  ا�ضتمرارا  المانة 
بعده  من  الباد  رئا�ضة  ليتوىل   ،
معاهدين  �ضلف  خلري  خلف  خري 
 ، الثابت  النهج  على  بال�ضري  اهلل  
ال����ذى ار���ض��ى دع��ائ��م��ه امل��غ��ف��ور له 
الوالد زايد بن �ضلطان ومن بعده 
املغفور له خليفة بن زايد رحمهما 
اهلل ، و�ضوف ت�ضتمر باذن اهلل كافة 
موؤ�ض�ضات الدولة بال�ضري على هذا 
نهجهما ، بعد اأن تركوا جيا قادرا 
امل�ضئولية  وحت��م��ل  ال��ع��ط��اء  ع��ل��ى 

، يحمل الميان والعلم  والواجب 
وميتلك مقومات الع�ضر ومفاتيح 
النجاح ، فابن المارت يقف اليوم 
حا�ضره  ع��ل��ى  ب��اأم��ن��ه  ي�ضعر  وه���و 
اليوم  الإم��ارات  فاأبناء  وم�ضتقبله 
ثروة ب�ضرية وكوادر وطنية موؤهلة 

وقادرة على بناء الوطن.

اأك���د م��ع��ايل حم��م��د ع��ب��د اهلل ال��ق��رق��اوي وزي���ر �ضوؤون 
جمل�س الوزراء، اأن دولة الإمارات فقدت برحيل املغفور 
رحمه  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
رع��ى م�ضرية  ووط��ن��ه،  ل�ضعبه  ف��ذاً خمل�ضا  ق��ائ��داً  اهلل، 
على  التنموية،  وق��اد م�ضريتها  الإم����ارات،  دول��ة  ت��ط��ّور 
خطى والده املغفور له باإذن اهلل القائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان، لت�ضبح دولة الإمارات اليوم 
والنمو  وال�ضتقرار  وال��ت��ط��ّور،  واخل���ري،  للعلم،  م��رك��زاً 

والزدهار.
وقال حممد القرقاوي اإن ال�ضيخ خليفة بن زايد رحمه 
حياته  اأخل�س  ال��ذي  امللهم  للقائد  من��وذج��اً  مثل  اهلل، 

ل�ضعبه ودولته، وبذل وقته للمجتمع ورفعته، وتر�ضيخ 
املوؤ�ض�ضني  الآب����اء  خطى  على  ووا���ض��ل  الحت����اد،  اأ���ض�����س 
الإمارات  دولة  ومتّكنت  والإن�ضان،  الوطن  بناء  م�ضرية 
العاملية،  مكانتها  تعزيز  م��ن  اهلل،  رحمه  قيادته  حت��ت 
التنمية  وموا�ضلة  املجتمع،  حياة  مب�ضتوى  والرت��ق��اء 
ال�ضاملة، وتعزيز ال�ضتقرار امل�ضتدام وحتقيق املزيد من 

الإجنازات وطنياً وعاملياً.
التعازي  بخال�س  ال���وزراء  جمل�س  ���ض��وؤون  وزي��ر  وتقدم 
اأن  لقيادة دول��ة الإم��ارات و�ضعبها، �ضائًا اهلل عز وجل 
بوا�ضع رحمته  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  يتغمد 

وعظيم مغفرته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جنانه.

وزير  احل��م��ادي  ح�ضني  معايل  ق��ال 
حزين  ليوم  اإن��ه  والتعليم،  الرتبية 
على الوطن واأبنائه، برحيل الوالد 
القائد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
ن��ه��ي��ان، ح��ي��ث احلزن  اآل  زاي����د  ب���ن 
كان  م���ن  ب���ف���راق  ال��ق��ل��وب،  يعت�ضر 
اأبا وقائدا وحمبا، يده ممدودة  لنا 
والإح�ضان  واخل���ري  للعطاء  دائ��م��ا 

ورفعة الوطن وتقدمه ونه�ضته. 
الإم�������ارات يف عهد  دول����ة  اأن  واأك�����د 
ال��ك��ب��ري، ح��ق��ق��ت منجزات  ال���راح���ل 
واقت�ضادية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اإن�����ض��ان��ي��ة 
وت�ضكلت  رف��ي��ع��ة،  ع��امل��ي��ة  وت��ن��م��وي��ة 

خ�����ال ف�����رتة ح��ك��م��ة ن��ه�����ض��ة غري 
الدولة موؤ�ضرات  م�ضبوقة، وحققت 

وقفزات ا�ضتثنائية يف �ضتى جمالت 
املقدمة،  اإىل  اأو����ض���ل���ت���ه���ا  احل����ي����اة 
تقدما،  اأك�������ر  مل���رح���ل���ة  وك���ر����ض���ت 
من  ال��وط��ن  اأب���ن���اء  ال��ي��وم  يعاي�ضها 
والرفاه  وامل��ع��ي�����ض��ة  ال���رخ���اء  ح��ي��ث 

الجتماعي. 
يف  اه���ت���م  ����ض���م���وه،  اأن  اإىل  واأ������ض�����ار 
اإميانا  مت��ك��ني الإن�����ض��ان الإم���ارات���ي 
الوطن  لتمكني  امل��دخ��ل  ب��اأن��ه  م��ن��ه 
واإحراز التقدم واملكت�ضبات وحتقيق 
خارطة  على  ت�ضعه  التي  املنجزات 
ال��ت��ي توىل  ال��ف��رتة  ال��ع��امل، وا�ضفا 

فيه…

العلماء  ���ض��ل��ط��ان  ع��م��ر  م��ع��ايل  اأك����د 
ال�ضطناعي  ل���ل���ذك���اء  دول�����ة  وزي�����ر 
وتطبيقات  ال���رق���م���ي  والق���ت�������ض���اد 
اأن دول���ة الإم����ارات  ب��ع��د،  العمل ع��ن 
ف��ق��دت ب��وف��اة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
ال����وط����ن، ورج���ل  رح���م���ه اهلل، ق���ائ���د 
العظيمة،  والإ���ض��ه��ام��ات  الإجن�����ازات 
و���ض��اح��ب الأي�����ادي ال��ب��ي�����ض��اء، التي 

و�ضلت باخلري اإىل العامل كله.
وق������ال ع���م���ر ���ض��ل��ط��ان ال���ع���ل���م���اء اإن 
اهلل،  رح��م��ه  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
ق�����اد م�������ض���رية ح���اف���ل���ة ب�����الإجن�����ازات 

يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، ع����ززت ري���ادة 
بف�ضل  ال��ع��امل��ي،  وح�ضورها  ال��دول��ة 

حكمته وعطائه وحبه ل�ضعبه، فكان 
ال��دور الأه��م يف  لقراراته ومبادراته 
ت�ضهدها  التي  التنمية  م�ضرية  دع��م 
ال������دول������ة، وال���ن���ه���و����س ب���الإن�������ض���ان 
واملجتمع، موا�ضا على نهج املغفور 
له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 

رحمه اهلل.
وتقدم عمر �ضلطان العلماء بخال�س 
ق��ي��ادة وجم��ت��م��ع دولة  اإىل  ال��ت��ع��ازي 
الإمارات، �ضائا اهلل تعاىل اأن يتغمد 
املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، بوا�ضع رحمته وعظيم 

مغفرته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته.

•• اأبوظبي-وام:

فرج  حممد  ب��ن  �ضهيل  معايل  نعى 
الطاقة  وزي������ر  امل�����زروع�����ي  ف����ار�����س 
ال�ضمو  �ضاحب  التحتية،  والبنية 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ 
رئ��ي�����س ال���دول���ة، ال����ذي ان��ت��ق��ل اإىل 
جوار ربه.. وتقدم معاليه بخال�س 
ل�����ض��ع��ب الإم���������ارات ولآل  ال���ت���ع���ازي 
نهيان الكرام، داعياً اهلل عز وجل اأن 
يتغمد راعي م�ضرية الإمارات وباين 
نه�ضتها بوا�ضع رحمته، واأن ي�ضكنه 
وذويه،  اأه��ل��ه  ويلهم  جناته،  ف�ضيح 

جميل ال�ضرب وال�ضلوان.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه " ف��ق��دت الإم������ارات 
قائداً ا�ضتثنائياً كر�س حياته خلدمة 
وطنه و�ضعبه والإن�ضانية... وزعيما 
والإن�ضانية  ب��احل��ك��م��ة  ات�����ض��م  ف����ذا 
وعمل اخلري... ن�ضاأل اهلل اأن يتغمد 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة بوا�ضع 

جناته...  ف�ضيح  وي�ضكنه  رح��م��ت��ه 
الإمارات  ل�ضعب  التعازي  وخال�س 

ولآل نهيان الكرام".
ال�ضيخ  له  املغفور  " ق�ضى  واأ���ض��اف 
رحمه  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وبناء  �ضعبه  رف��ع��ة  يف  ح��ي��ات��ه  اهلل، 
���ض��ار على خطى  دول���ة ق��وي��ة، حيث 
باإذن اهلل  له  املغفور  املوؤ�ض�س  الوالد 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 

اأمته  "طيب اهلل ثراهط، يف خدمة 
يف  والنفي�س  الغايل  وب��ذل  ووط��ن��ه، 
وال�ضتقرار  ال��رخ��اء  حتقيق  �ضبيل 

لأبناء الإمارات".
وق�������ال م���ع���ال���ي���ه " ت����رج����ل ف���ار����س 
م�ضرية الإجنازات املحلية والعربية 
�ضتبقى  ����ض���رية  وت�����رك  وال���ع���امل���ي���ة، 
فقد  الأج��ي��ال،  بها  تقتدي  ن��ربا���ض��اً 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  اأم�ضى 
دولة  ب��ن��اء  �ضبيل  يف  ح��ي��ات��ه  ن��ه��ي��ان 
م�ضرية  ووا�����ض����ل  الأ����ض�������س،  ق���وي���ة 
نه�ضة وتطور دولة الإمارات يف �ضتى 
احلكيمة  �ضيا�ضته  بف�ضل  املجالت، 
مكانتها  حجز  م��ن  ال��دول��ة  متكنت 
التناف�ضية  م���وؤ����ض���رات  يف  امل��ت��م��ي��زة 
العاملية، وقد قاد رحمه اهلل، م�ضرية 
الدولة،  جوانب  يعم  ال��ذي  التقدم 
الريادي الذي قام  الدور  م�ضتكما 
باإذن  له  املغفور  املوؤ�ض�س  ال��وال��د  به 
"طيب  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  اهلل 

اهلل ثراه".

اأك������دت م���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت �ضامل 
م�����ض��ب��ح  امل���ه���ريي وزي������رة ال���دول���ة 
ل�ضوؤون التعليم العام رئي�س جمل�س 
للتعليم  الإم������ارات  م��وؤ���ض�����ض��ة  اإدارة 
امل��در���ض��ي، اأن امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 
نهيان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
الذي  الرعيل  م��ن  ك��ان  اهلل،  رح��م��ه 
دعائم  اإر�����ض����اء  يف  و�����ض����ارك  ع��اي�����س 
احت������اد الإم����������ارات ع���ل���ى ي����د الآب������اء 
امتدادا  اهلل  رحمه  فكان  املوؤ�ض�ضني، 
الإم�����ارات  م�����ض��رية  ورع����ى  لنهجهم 
خال ال�ضنوات املا�ضية واأمدها بكل 
مقومات متيزها، فهو يج�ضد ذاكرة 

الإمارات و�ضعبها. 
باإذن  له  املغفور  اأن   معاليها  وبينت 

رحمه  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  اهلل 
نه�ضة  يف  ك��ب��رية  ب�ضمة  ت���رك  اهلل 
الإم������ارات، وك��ر���س ح��ي��ات��ه وجهوده 
معاليها  موؤكدة  وتقدمها،  لرفعتها 
وفية  �ضتظل  الإم������ارات   اأج��ي��ال  اأن 
اهلل  رح���م���ه  ال����وط����ن   ق���ائ���د  لإرث 
امل�����ض��ي ع��ل��ى نهجه  و���ض��ي��وا���ض��ل��ون 
للعلي  معاليها  وتوجهت  وحكمته. 
الوطن  ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن  ال��ق��دي��ر 
ال�ضيخ خليفة  اهلل   ب���اإن  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
بن زايد اآل نهيان بوا�ضع رحمته واأن 
يجعل قربة رو�ضة من ريا�س اجلنة 

فلقد كان نعم الأب والقائد.

ويقول رجل الأعمال الدكتور حممد النحا�س رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س 
التنفيذي ملجموعة خمتربات مينالبز ، فقد تعهد املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ 
خليفة بن زايد ومنذ توليه مقاليد احلكم يف الباد ان يوا�ضل  تنفيذ نف�س 
ا�ضرتاتيجياته  وموا�ضلة   ، نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  له  املغفور  الوالد  نهج 
الطموحة للتنمية ال�ضيا�ضية، والإدارية، والقت�ضادية، والجتماعية والثقافية 
فكان لقيادته الر�ضيدة، واهتمامه مب�ضالح الدولة الحتادية الف�ضل يف جتاوز 
الأزمات املالية، والإقليمية، لفتاً اإىل اأن �ضموه كان حري�ضاً دوماً على �ضرورة 
اإجراء تطويرات �ضيا�ضية، ل تقت�ضر فقط على طرق احلوكمة، بل ت�ضمل اأي�ضاً 
اإ�ضاحات جمتمعية ترفع من �ضاأن الوطن واملواطن يف كافة امليادين، وتعزز 
الإمارات  دولة  ن�ضطة، تدعم مركز  �ضيا�ضة خارجية  وانتهاج  الوطني  النتماء 

كع�ضو بارز وفّعال، اإقليمياً، وعاملياً.

غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب  ع��ب��دال��ك��رمي  ول��ي��د  وق���ال 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  فقداننا  اإن   ، اخليمة  راأ����س  و�ضناعة  جت���ارة 
خليفة بن زايد اآل نهيان هو خ�ضارة فادحة ، فهو من اأبرز القادة الذين 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  الوالد  مدر�ضة  من  تخرجوا 
، كان  الكلمة  ، وك��ان عرب تاريخه الطويل رجا عظيما مبعنى  نهيان 
اأنحاء الأر�س وي�ضاعد يف تخفيف املعاناة عن  ي�ضعر باملحتاجني يف كل 
اأن كل ال�ضعوب من املحيط اإىل  ، واأ�ضاف  الكثريين من �ضعوب العامل 
اخلليج يقدرون هذا القائد والإن�ضان على مواقفه النبيلة وقت ال�ضدة 
فهو القائد الذي ات�ضع قلبه لكل اأبناء الأمة العربية م�ضاندا لهم يف حل 

م�ضاكلهم وهمومهم .

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �ضقر  م��ع��ايل  ينعى 
الحت�����ادي ق��ائ��د ال��وط��ن وراع����ي م�����ض��ريت��ه �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال���ذي ان��ت��ق��ل اإىل ج���وار رب���ه را���ض��ي��ا م��ر���ض��ي��ا اأم�س 

اجلمعة 13 مايو.
"بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره،   : و قال معاليه 
دولة  �ضعب  اإىل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ينعى 
العربية  والأم����ت����ني  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم���������ارات 
ال��دول��ة وقائد  اأج��م��ع رئي�س  والإ���ض��ام��ي��ة وال��ع��امل 

بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  التمكني  م�ضرية 
اإىل ج���وار رب���ه اليوم  ان��ت��ق��ل  ال���ذي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
مع  اهلل  ب�����اإذن  لي�ضكن  م��اي��و   13 امل���واف���ق  اجل��م��ع��ة 

ال�ضديقني والأبرار ".
والدنا  اهلل  " رح��م   : غبا�س  �ضقر  م��ع��ايل  واأ���ض��اف 
واأباً  وملهما،  حكيماً  قائداً  زاي��د، عرفناه  بن  خليفة 
العامل..  و���ض��ع��وب  الإم�����ارات  ل�ضعب  م��ع��ط��اء  ح��ان��ي��ا 
الأمانة  اأدى  ق��د  اأن��ه  على  �ضاهدة  اجن��ازات��ه  �ضتبقى 
وقام بها خري قيام، ن�ضاأل اهلل عز وجل اأن يلهم دولة 
هلل  "اإنا   .. وال�ضلوان  ال�ضرب  و�ضعبا  قيادة  الإم���ارات 

واإنا اإليه راجعون".

حممد القرقاوي: دولة الإمارات فقدت قائدًا فذًا خمل�شًا ل�شعبه ووطنه

ح�شني احلمادي : فقدنا اأبا وقائدا وحمبا، يده 
ممدودة دائما للعطاء واخلري والإح�شان 

عمر �شلطان العلماء: الإمارات فقدت رجل الإجنازات العظيمة والأيادي البي�شاء

وزير الطاقة والبنية التحتية: خليفة بن زايد قاد م�شرية التنمية باقتدار

جميلة املهريي: فقدنا قائد ب�شمة كبرية يف نه�شة 
الإمارات، وكر�س حياته وجهوده لرفعتها وتقدمها

د . حممد النحا�س: عزز النتماء الوطني 
وليد عبدالكرمي : فقداننا له خ�شارة فادحةوانتهاج �شيا�شة خارجية ن�شطة

�شقر غبا�س: عرفنا ال�شيخ خليفة بن زايد قائدا حكيما وملهما واأبا حانيا معطاء ل�شعب الإمارات و�شعوب العامل 

  طار�س املن�شوري : خليفة بن زايد ترك بعطائه 
املتوا�شل ب�شمات خالدة يف تاريخ الوطن

•• دبي –الفجر:
ب��اإذن اهلل  نعى �ضعادة طار�س عيد املن�ضوري مدير عام حماكم دبي املغفور له 
الإمارات  دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  تعاىل 
العربية املتحدة، الذي وافته املنية يوم اأم�س اجلمعة املوافق 13 مايو 2022 
الذي  العربي  والوطن  الدولة  فقيد  بوفاة  تعازيه  خال�س  عن  �ضعادته  وع��رب 
يف  خالدة  ب�ضمات  املتوا�ضل  بعطائه  تاركاً  واأهله،  وطنه  خلدمة  حياته  كر�س 
تاريخ الوطن مت�ضرعني اإىل اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن يتغمده بوا�ضع رحمته واأن 

ي�ضكنه ف�ضيح جناته.

يو�شف اإ�شماعيل : �شتظل دومًا يف قلوبنا ما حيينا
ويقول يو�ضف اإ�ضماعيل رئي�س اللجنة العليا ملوؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية 
، فهياأت بادك  الأمانة  اأدي��ت  قد  اأن��ك  ون�ضهد  ، رحلت عنا  ال�ضباب  م�ضاريع 
زاهية  مرموقة  تبقى  دول��ة  امل�ضتقبلية  بنظرتك  و�ضنعت  امل�ضتقبل  حلياة 
مواكبة للتطور يف العامل وت�ضاهي كل نظرة متدن ورقى ون�ضهد انك اديت 
ر�ضالتك حتى بنيت المارات احلديثة على اأ�ضا�س متني من البناء ال�ضيا�ضى 
انك مل ترتك  اأجمع  العامل  ، ون�ضهد لك وي�ضهد  والجتماعى والقت�ضادي 
، لفتاً  �ضاحات اخل��ري تذكرك   ، وجميع  اب��واب اخل��ري ال وطرقته  بابا من 
اىل اأن املغفور له باإذن اهلل خليفة بن زايد اآل نهيان ترك دولة واحتادا وقادة 
ف��اإىل جنات اخللد  بها   نفاخر  التى  الوحدة  تكون �ضور  ما  اأروع  و�ضعب فى 

و�ضتظل دوماً يف قلوبنا ما حيينا .

حممد م�شبح النعيمي : وداعًا خليفة بن زايد
عن  اخليمة  راأ����س  جت��ارة  غرفة  رئي�س  النعيمي  م�ضبح  حممد  وع��رب 
الكلمات  عنها  تعرب  اأن  م��ن  واأب��ع��د  اأع��م��ق  امل�ضاعر  تبدو  قائا  اأح��زان��ه 
الإح��اط��ة بوجعنا  ع��ن  ع��اج��زة  ننعيه فالكلمات  اأن  م��ن  اك��رب  ف��احل��دث 
نفو�ضنا  يف  فله  اهلل  رحمه  ومعلمنا  قائدنا  م��ع  ع�ضناه  عمر   ، واآلم��ن��ا 
�ضورة نقية ، وم�ضيئة كلما تلفتنا مينة وي�ضارة تذكرنا املغفور له باإذن 
اهلل خليفة بن زايد األ نهيان خريج مدر�ضة زايد للولء والنتماء، فقد 
بنى له يف قلب كل مواطن ومقيم بل وفى قلب كل عربى وم�ضلم بل 
الكبري  تتميز باحلب  ذك��رى ل متحى �ضورة  وف��ى قلب كل من عرفه 
واأح��ب��وا اخلري  وب��ذل��وا  اأع��ط��وا  الذين  الكبار  هم  هكذا  الكبري  والقلب 

والنا�س فاأحبهم النا�س.

عهود الرومي: الإمارات فقدت قائدًا 
فذًا واأبًا حانيًا ورجاًل عز نظريه

عارفة الفالحي : تخرج من 
مدر�شة زايد اخلري واحلكمة

�شعيد ال�شياح : على 
دربه �شائرون

•• نيويورك-وام:

نعت وزارة اخلارجية الأمريكية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان الذي وافته املنية اأم�س اجلمعة 13 مايو.

واأعرب وزير اخلارجية الأمريكي، اأنتوين ج. بلينكن، عن تعازي 
�ضاحب  بوفاة  و�ضعبا  حكومة  الإم���ارات  لدولة  املتحدة  الوليات 

ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان.
ل�ضماعنا  بالغ  بحزن  ن�ضعر  اأ�ضدره مكتبه:  ر�ضمي  بيان  وقال يف 
ال�ضمو  املتحدة �ضاحب  العربية  الإم��ارات  دولة  رئي�س  خرب وفاة 

التعازي لأ�ضرته  باأحر  ونتقدم  نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ خليفة 
ولل�ضعب الإماراتي.

واأ�ضاف البيان: لقد كان ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان �ضديقا 
حقيقيا للوليات املتحدة.

الذي  للدعم  القوي  ب��اده  تقدير  عن  بلينكن،  الوزير  عرب  كما 
قدمه القائد الإماراتي الراحل يف بناء ال�ضراكة ال�ضتثنائية بني 

البلدين اليوم.
وقال: نحن ناأ�ضف لرحيله ونكرم اإرثه ونبقى ملتزمني ب�ضداقتنا 

الرا�ضخة وتعاوننا مع دولة الإمارات العربية املتحدة.

•• نيويورك -وام:

نعت وزارة الدفاع الأمريكية ، �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان الذي 
انتقل اإىل رحمة اهلل اأم�س اجلمعة.

وتقدم وزير الدفاع الأمريكي لويد اأو�ضنت بخال�س عزائه لدولة الإمارات قيادة 
و�ضعبا لوفاة �ضاحب �ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة.

الإمارات  دول��ة  رئي�س  اليوم خرب رحيل  اأحزنني  اأ���ض��دره:  بيان  اأو���ض��نت يف  وق��ال 
اأتقّدم،  واإنني  نهيان.  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  املتحدة،  العربية 

الإمارات  دول��ة  يف  عملوا  الذين  الأمريكيني  الأف���راد  وجميع  الدفاع  وزارة  با�ضم 
العربية املتحدة، باأحّر التعازي لأ�ضرة الرئي�س ول�ضعب الإمارات العربية املتحدة.

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  فقدان  على  العامل  �ضيحزن  واأ���ض��اف: 
نهيان، الذي كان قائدا ذا روؤية، لي�س لبلده فح�ضب، بل للمنطقة باأ�ضرها، كما كان 

�ضديقا مقّربا للوليات املتحدة.
الإقليميني،  والأم���ن  بال�ضتقرار  الرا�ضخ  للتزامه  للراحل  الإمتنان  عن  وع��رب 
الإمارات  القوية مع دول��ة  الدفاعية  اإرث��ه من خال �ضراكتنا  نكّرم  وق��ال: �ضوف 

العربية املتحدة.

وزارة اخلارجية الأمريكية تنعى 
ال�شيخ خليفة بن زايد

وزارة الدفاع الأمريكية تنعى ال�شيخ 
خليفة بن زايد
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اأخبـار الإمـارات
الرئا�شة امل�شرية تنعى ال�شيخ خليفة بن زايد 

•• القاهرة-وام:

نعت رئا�ضة اجلمهورية امل�ضرية املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو.  وقالت 
رئا�ضة اجلمهورية امل�ضرية يف بيان اأ�ضدرته ام�س: " فقدت الأمة العربية اليوم 
اآل نهيان رئي�س دولة  اأحد رموزها املخل�ضني، املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد 
الإمارات العربية املتحدة، زعيماً حكيماً وهب حياته لباده ومد اأيادي الإمارات 
والإ�ضامية،  العربية  الأمتني  دول  ل�ضائر  والتعاون  والدعم  بالبناء  البي�ضاء 
امتداداً لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات اأر�ضاه والده املغفور له ال�ضيخ 
العرب، ولي�ضطر �ضفحات جديدة من اخلري  اآل نهيان، حكيم  �ضلطان  زايد بن 

والنماء، ولتحقق الإمارات يف عهده نه�ضة وحداثة ي�ضهد لها العامل". واأ�ضافت 
" اإن م�ضر قيادًة وحكومًة و�ضعباً مل ولن تن�ضى مواقف ال�ضيخ خليفة اآل نهيان 
الأخوية الداعمة والقوية يف اأدق الظروف، والتي �ضجلها وكتبها التاريخ بحروف 

من نور " .
مل�ضر  ينعى  اإذ  ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  الرئي�س  اإن   " اجلمهورية  رئا�ضة  وتابعت 
الرجال،  اأعز  من  و�ضديقاً  اأخاً  وال�ضامية  العربية  والأم��ة  الإماراتي  وال�ضعب 
ليعرب با�ضمه وبا�ضم م�ضر عن خال�س عزائه لأ�ضرة اآل نهيان الكرمية وحلكام 
بوا�ضع  الفقيد  اأن يتغمد  امل��وىل عز وج��ل  داع��ي��اً  الإم���ارات،  دول��ة  و�ضيوخ و�ضعب 
رحمته جزاًء ملا قدم ل�ضعبه ولأمته، واأن ي�ضدد �ضبحانه وتعاىل خطى الإمارات 

العربية املتحدة ملزيد من التقدم والزدهار وال�ضام وال�ضتقرار".

الأزهر ال�شريف ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد
•• القاهرة-وام: 

ت��ق��دم الأزه����ر ال�����ض��ري��ف، اإم��ام��ا واأ���ض��ات��ذة، وع��ل��م��اء وطابا، 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  املوا�ضاة  و�ضادق  العزاء  بخال�س 
بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  له �ضاحب  املغفور  وفاة  املتحدة، يف 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س 
ق��دم فيها  ب��الإجن��ازات،  زاخ��رة  13 مايو، بعد رحلة  اجلمعة 
ب���اده من��وذج��ا ف��ري��دا يف ال��ري��ادة والزده�����ار. وذك���ر ف�ضيلة 
ال�ضريف - يف  الأزه��ر  اأحمد الطيب، �ضيخ  اأ.د  الأك��رب  الإم��ام 
حبه  والإ�ضامية  العربية  الأم��ة  لفقيد  اأم�س-  ا�ضدره  بيان 

اأنه كان رمزا يف العمل والإخا�س  ال�ضريف، موؤكدا  لاأزهر 
م��ن اأج����ل رف��ع��ة وط��ن��ه واأم���ت���ه، ومل ي��دخ��ر ج��ه��دا يف خدمة 
املعطاءة  رحلته  وزخ��رت  والإ�ضامية،  العربية  اأمتيه  ق�ضايا 
بالإجنازات والنجاحات التي جعلت باده رمزا يحتذى به يف 

الإدارة والريادة والتقدم.
وتقدم ف�ضيلة الإمام الأكرب بخال�س العزاء و�ضادق املوا�ضاة، 
ولاأمة  و�ضعبا،  قيادة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل 
فقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  امل��وىل  داعيا  والإ�ضامية،  العربية 
الأم���ة ب��وا���ض��ع رحمته وم��غ��ف��رت��ه، واأن ي���رزق دول���ة الإم����ارات 

واأهلها ال�ضرب وال�ضلوان، "اإنا هلل واإنا اإليه راجعون".

خليفــة بــن زايــد ... 18 عـامـا مـن التـمكيـن 
•• اأبوظبي-وام:

اخلري..  زاي��د  اأب��ن��اء  باأننا  نفاخر  نحن  ب��اإجن��ازات..  النا�س  يفاخر  عندما 
وعندما يتحدث النا�س عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من اخلري بداأ 

مع قيام دولتنا ".
اأوجز املغفور له ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان املنهج الذي اختارته الدولة 
منذ بداية التاأ�ضي�س وحتى مرحلة التمكني لتكون �ضاهدا على مياد دولة 

فتية �ضابة يف اإجنازها ر�ضيدة خرية يف اأقوالها واأفعالها. ...
ال��راي��ة يف  ال�ضيخ خليفة  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ت�ضلم  امل��وؤ���ض�����س  ال��وال��د  ع��ل��ى خ��ط��ى 
لتنتقل  اهلل  رحمه  وفاته  يوم  حتى  النهج  على  و�ضار   2004 نوفمرب   4
الم��ارات مبا اجنزته يف نحو 35 عاما هي مرحلة التاأ�ضي�س اىل مرحلة 
التي هي يف عرف  و   .. عاما   18  .. الق�ضرية  الفرتة  ه��ذه  . يف  التمكني 
املخططني ال�ضرتاتيجيني والتنمويني جمرد خطتني تنمويتني... تبواأت 
املعياري لتقدم  املقيا�س  التناف�ضية  ال�ضدارة يف موؤ�ضرات  الم��ارات مراكز 
الأمم. واأ�ضبحت ثاين اأكرب اقت�ضاد يف املنطقة العربية حتقق ذلك الجناز 

ال�ضخم رغم �ضغر م�ضاحتها وعدد �ضكانها.
و خطت الم��ارات ب�ضجلها امل�ضرف اىل مناطق اأخرى ي�ضعب اللحاق بها 
املريخ وواح��دة من دول  دول��ة عربية وا�ضامية ت�ضل اىل  اول  فاأ�ضبحت 

قليلة لها ال�ضبق يف عامل الف�ضاء.
لقد انعك�س ماحققته المارات يف مرحلة التمكني التي تعد امتدادا ملرحلة 
حلم  الإم��ارات  لت�ضبح  الأعمال  قطاع  وعلى  النا�س  حياة  التاأ�ضي�س..على 
كل من يبحث عن النجاح وال�ضتقرار والعي�س الرغد. بعد توليه احلكم 
حلكومة  الوىل  ال�ضرتاتيجية  خطته  خليفة  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  اأط��ل��ق 
الرخاء  حتقيق  و�ضمان  وامل�ضتدامة  املتوازنة  التنمية  لتحقيق  الم���ارات 
للمواطنني منطلقا �ضموه من اأر�ضية �ضلبة �ضيدها املغفور له ال�ضيخ زايد 
المن  ي�ضوده  مزدهر  م�ضتقبل  نحو  �ضعبها  تقود  منارة  الم���ارات  بجعل 
انتخابه رئي�ضا للدولة وبف�ضل قيادته  اأعيد   2009 وال�ضتقرار. يف عام 
الر�ضيدة جتاوز الأزمات املالية و القاقل ال�ضيا�ضية التي ع�ضفت باملنطقة 
مع انتهاج �ضيا�ضة خارجية ن�ضطة تدعم مركز الدولة كع�ضو فاعل اقليميا 
ودول��ي��ا. فكيف حققت الم���ارات كل ه��ذه الإجن���ازات ال�ضخمة يف مرحلة 
اأنباء الإمارات حجم الجناز  التمكني؟. يف ال�ضطور التالية تر�ضد وكالة 

والتحديات : 

ال�ضحي   القطاع   -  1
عليه  واأغدقت  خا�ضا  اهتماما  ال�ضحي  القطاع  الر�ضيدة  القيادة  ...اأول��ت 
بحجم انفاق كبري و�ضل اأحيانا اىل 7 يف املئة من حجم امليزانية الحتادية. 
ويف�ضر حجم النفاق يف العوام 2016.2017.2018.201902020 
ذلك وهو 3.83 و4.2و4.5و4.4و4.84 مليار درهم على التوايل.. هذا 
الهتمام. وقد اأتت هذه ال�ضيا�ضة ثمارها عندما اخترب هذا القطاع ب�ضكل 
جدي مع تف�ضي وباء كورونا.. لقد اأثبت كفاءة ا�ضتثنائية مدعوما بحجم 
كبري من امل�ضت�ضفيات احلكومية واخلا�ضة املجهزة باأحدث املعدات والكوادر 
بناء  اإىل  الدولة  توجه  القطاع  ه��ذا  فاعلية  تاأكيد  يف  �ضاهم  كما  الطبية. 
الطبية  دبي  ومدينة  اأبوظبي  يف  خليفة  ال�ضيخ  مدينة  مثل  الطبية  امل��دن 
ومدينة ال�ضارقة. وبالتوازي مع هذا ح�ضلت غالبية امل�ضت�ضفيات الإماراتية 
على �ضهادات اجلودة او املعادلة الدولية و اأ�ضبحت المارات يف مقدمة دول 

العامل يف هذا القطاع .
م��رات عدة منذ  ال��ذي ت�ضاعف  امل�ضت�ضفيات  التطور يف عدد  ويرتجم هذا 

العام 1975 من 16 م�ضت�ضفى اىل 169 يف عام 2020 .
و تدير هذه امل�ضت�ضفيات اأطقم طبية عالية الكفاءة بلغ عددهم يف 2020 
/ 8995 يف القطاع احلكومي و 17136 يف القطاع اخلا�س مقارنة ب 

.  1975 عام  طبيبا   792
اما كادر التمري�س فبلغ يف القطاع احلكومي 56045 يف 2020 بزيادة 

ن�ضبتها 252 يف املئة مقارنة بعام 1975 .

موزعة على امارات الدولة .
وحتتل الإمارات املركز الأول عامليا يف عدد املن�ضاآت " املعتمدة "وحاز اأكر 

من 85 يف املائة من امل�ضت�ضفيات على العتماد الدويل .
القطاع  ال�ضحي عن جهوزية  القطاع  امل��دى يف  الإن��ف��اق طويل  ا�ضفر  لقد 
ومواكبته لأي حتديات واأظهر جناعة عالية يف التعامل ب�ضكل احرتايف مع 

وباء كورونا الكر خطورة يف تاريخ الب�ضرية.

التعليم  قطاع   -  2
يك�ضف حجم الإنفاق على قطاعي ال�ضحة والتعليم ادراك القيادة الر�ضيدة 
لأهمية القطاعني يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة .. و بلغ حجم النفاق من 
الأعوام 2016 اإىل العام 2020 ن�ضبة ترتاوح بني 20 و 22 يف املئة من 
حجم امليزانية الحتادية. والهدف ال�ضرتاتيجي املخطط لقطاع التعليم 
هو توفري بيئة تعليمية راقية ذات جودة عاملية ت�ضب يف النهاية يف تعزيز 

اقت�ضاد املعرفة.
وهي  ال��دول��ة  يف  التعليم  لقطاع  املخ�ض�ضة  امل��وازن��ة  حجم  اإىل  بالنظر  و 
اأعوام  دره��م  مليار  و6.536  و10.40و10.2   10.46 و   10.41
2020-2016 جند اأن الن�ضبة تقرتب من 15 يف املئة يف املتو�ضط من 
حجم امليزانية الحتادية وهي معدلت انفاق عالية اذا قورنت مبثياتها 
قاطرة  يعد  ال��ذي  التعليمي  النظام  اأن  ال��دول��ة  واأدرك���ت  واقليميا.  دول��ي��ا 
التعليم  وحق  كفالة  مقدمتها  يف  حم��ددات  على  يرتكز  اأن  ينبغي  التنمية 
يف  اإلزاميا   2012 ع��ام  من  التعليم  واأ�ضبح  بل  املواطنني  لكافة  املجاين 
الدولة لكل من اأكمل 6 �ضنوات حتى التخرج من املرحلة الثانوية .. وتعمق 

هذا مع �ضدور قانون ودمية الذي ي�ضمن حق الطفل يف التعليم .
بناء نظام تعليمي قائم على  الدولة على  التعليم يف  ا�ضرتاتيجية  توؤكد  و 
ا�ضتيعاب مهارات القرن ال 21 و توفري نظام تعليم جامعي نوعي يناف�س 
وتو�ضيع  البتكار  وت�ضجيع  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  و  العاملية  اجلامعات  اأرق��ى 
الفئات  جميع  يف  البتكار  ثقافة  وغ��ر���س  الطلبة  م��ن  امل�ضتهدفني  اأع���داد 

التعليمية .
 2012 و تعد م��ب��ادرة حممد ب��ن را���ض��د للتعليم ال��ذك��ي ال�����ض��ادرة يف ع��ام 
الدولة وتهدف اىل خلق  ت�ضمل جميع مدار�س  اإذ  ال�ضدد  منوذجا يف هذا 
املدار�س  جميع  يف  ذكية  �ضفوفا  ت�ضم  امل��دار���س  يف  ج��دي��دة  تعليمية  بيئة 

وتزويدها ب�ضبكات اجليل الرابع فائقة ال�ضرعة .
الراهن ن�ضت�ضعر حجم  الوقت  اإىل   1973 اإىل الفرتة من عام  بالنظر  و 
اجلهد والإجن��از املتحقق على الأر���س .. ففي عام 73 كانت الدولة تدير 
110 مدار�س ت�ضم 40 األف تلميذ اأما يف عام 2007 فقد و�ضلت ن�ضبة 
2021 على  الم���ارات  روؤي��ة  وتوؤكد  املئة.  88.7 يف  اإىل  املتعلمني  اأع��داد 
امل�ضتويات يف العامل واتباع  اأعلى  �ضرورة الو�ضول بالتعليم يف الدولة اىل 

نظام ذكي كهدف ا�ضا�ضي.
اأنظمة  يف  كاما  حت��ولت  �ضت�ضهد  القادمة  ال�ضنوات  اأن  الروؤية  توؤكد  كما 
اللتحاق مبراحل  وتعزيز  الذكي  التعليم  اأنظمة  تقودها  والتعليم  التعلم 
اللتحاق  على  الثانوية  املرحلة  خريجي  ت�ضجيع  وك��ذا  الأط��ف��ال  ري��ا���س 

بالتعليم اجلامعي.
واإجمال تقوم ا�ضرتاتيجية التعليم يف الدولة على �ضمان تعليم متكافىء 
العلمي  البحث  تعزيز  و  املوؤ�ض�ضي  التعليمي  الأداء  وكفاءة  ج��ودة  و�ضمان 
نظام  وتر�ضيخ  العايل  التعليم  مبوؤ�ض�ضات  اللتحاق  على  الطلبة  وت�ضجيع 

البتكار وت�ضجيع ودعم التعليم الذكي .
ولتحقيق النجاعة الازمة لهذه ال�ضرتاتيجية جرى التاأكيد على اأهمية 
األزمت  فقد   .. التعليمية  العملية  جناح  املعلم  هنا  وهو  الب�ضري  العن�ضر 
اأ�ضدرتها  ال��ت��ي  امل��ل��زم��ة  املعلم  رخ�ضة  على  باحل�ضول  امل��در���ض��ني  ال��دول��ة 
و   . العاملية  املقايي�س  وم�ضايرة  املعلم  م�ضتوى  لرفع   2017 ع��ام  ال���وزارة 
بالتوازي مع تلك ال�ضرتاتيجية فاإن ا�ضرتاتيجية التعليم العايل 2030 
توؤكد كذلك على تعزيز مهارات الطالب الفنية والعلمية دعما لنمو القطاع 

القت�ضادي القائم على املعرفة .

توفره  و  ال�ضحي عناية خا�ضة  التاأمني  الدولة  وبالتوازي مع ذلك تويل 
للمواطنني باملجان كما تقدم تغطية طبية �ضاملة لكافحة ال�ضرائح بخا�ضة 
اأ�ضحاب الهمم وكبار ال�ضن و اأ�ضدرت ت�ضريعا خا�ضا يعني باأ�ضحاب الهمم 
باأحدث  ال�ضحي  القطاع  مواكبة  على  الدولة  حر�ضت  نف�ضه  الوقت  يف   .
واأطلقت  والتنفيذية.  الفنية  القطاعات  ويف  الدارة  يف  �ضواء  الب��ت��ك��ارات 
حكومة المارات العديد من املبادرات التي ت�ضجع على البتكار ب�ضكل عام 
الوطنية  ال�ضرتاتيجية  ومنها  خا�س  ب�ضكل  الطبي  املجال  يف  والبتكار 
التكنولوجيا  با�ضتخدام  طبية  خدمات  تقدمي  على  ت�ضجع  التي  لابتكار 
املتقدمة وتطوير ال�ضناعات الدوائية وتنمية قطاع الأبحاث الطبية لعاج 

الأمرا�س ال�ضائدة وتاأ�ضي�س �ضندوق متويل البتكار .
تكنولوجيا  ت�ضتخدم  ال��ع��امل  ح���ول  قليلة  دول  ب��ني  م��ن  الم�����ارات  ت��ع��د  و 

الروبوتات الطبية يف اجراء العمليات الكربى كجراحات القلب واجلراحات 
ب��داأت الم��ارات يف ت�ضييد   2017 العامة مثل الروبوت دافن�ضي. ويف عام 
اأول مركز لعاج ال�ضرطان بتقنية " الربوتون " يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط 

واخلليج .
ا�ضتخدمت  التي  العامل  دول  اوائ��ل  الم���ارات من  اعتربت  ذل��ك  بجانب  و 
الروبوتات يف قطاع ال�ضيدلة .. فتم توظيف الروبوتات يف �ضرف الو�ضفات 

الطبية دون تدخل ب�ضري .
خدمات  لتقدمي  الذكية  بالغرف  مايعرف  ت�ضييد  مت  ذل��ك  ع��ن  وف�ضا 
تقدمي  بهدف  بامل�ضت�ضفيات  الطبية  ملفاتهم  ورب��ط  للمر�ضى  ترفيهية 
رعاية �ضاملة وفاعلة. و حر�ضت الدولة من خال وزارة ال�ضحة على دمج 
الذكاء ال�ضناعي يف اخلدمات الطبية وا�ضتخدامه يف اأكر من 100 مرفق 

اأمني عام جمل�س التعاون ناعيا ال�شيخ خليفة بن زايد: اجلامعة العربية تنعى ال�شيخ خليفة بن زايد وتنك�س الأعالم 3 اأيام
فقدنا قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا

منظمة التعاون الإ�شالمي تنعى ال�شيخ خليفة بن زايد و تعزي 
الإمارات بالفقيد الكبري

رئي�س الربملان العربي ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

جمل�س الوزراء امل�شري ينعى ال�شيخ خليفة بن زايد

•• القاهرة-وام:

نعت جامعة الدول العربية املغفور له �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل اإىل جوار ربه اأم�س اجلمعة 13 مايو .

اأبو الغيط الأم��ني العام جلامعة ال��دول العربية - يف  واأع��رب معايل اأحمد 
وحكومًة  ق��ي��ادًة  الإم���ارات  لدولة  تعازيه  خال�س  عن   - اليوم  اأ���ض��دره  بيان 

و�ضعباً يف هذا امل�ضاب اجللل .
اأث��رى خ��ال حياته مناحي  العربية قد  الأم��ة  " اإن فقيد   : وق��ال معاليه 
امل�ضرتك ب�ضكل ملمو�س وفعال، وظل طوال رئا�ضته للدولة  العربي  العمل 

على خطى الراحل العظيم ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان يف دعم وتع�ضيد 
امل�ضلحة واحلقوق العربية وظلت دولة الإمارات منوذجاً للعطاء والتعا�ضد 

والتكاتف مع عموم اأ�ضرتها العربية " .
واعترب الأمني العام اأن مناقب فقيد الأمة العربية وماآثره �ضتجعل ذكراه يف 
الوعي اجلمعي العربي ماثلة لاأجيال احلالية وامل�ضتقبلية، م�ضريا اإىل اأن 
اجلامعة العربية اذ ت�ضتذكر حما�ضنه، فانها تقف مع �ضعب الإمارات يف هذا 
الوقت ال�ضعب واحلزين بكل الدعم والتاأييد والدعوات ال�ضادقة". ووجه 
معايل اأحمد اأبو الغيط بتنكي�س اأعام جامعة الدول العربية ملدة ثاثة اأيام 

حدادا علي روح فقيد الأمة العربية.

•• الريا�س-وام:

نعى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ن��اي��ف ف��اح م��ب��ارك احل��ج��رف، الأم���ني ال��ع��ام ملجل�س 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  املغفور له �ضاحب  العربية  التعاون لدول اخلليج 
 13 اأم�س اجلمعة  اإىل جوار ربه  انتقل  اآل نهيان رئي�س الدولة الذي  زايد 

مايو.
واأعرب معايل احلجرف عن خال�س التعازي و�ضادق املوا�ضاة لدولة و�ضعب 
الذي  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وف��اة  يف  الإم����ارات 
انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل بعد عمر حافل بالبذل والعطاء ق�ضاه يف خدمة 
ونيابة  با�ضمه  التعازي  مقدماً  والإ�ضامية،  العربية  والأم��ة  ووطنه  �ضعبه 
اإىل  وبعثاتها  التعاون ومكاتبها  العامة ملجل�س  الأمانة  عن جميع من�ضوبي 
الكرام،  نهيان  اآل  اأ�ضرة  واإىل  املجل�س،  دول  ق��ادة  وال�ضمو  اجلالة  اأ�ضحاب 
وال�ضعب الإماراتي واأبناء دول جمل�س التعاون كافة يف هذا امل�ضاب اجللل. 
وا�ضتذكر معايل الأمني العام الدور الكبري للفقيد الراحل وم�ضاهماته يف 

دعم وتر�ضيخ م�ضرية جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .. وقال " فقدنا 
برحيله قائدا ورائدا خليجيا وعربيا ودوليا ".

وعرب معايل الأمني العام عن بالغ احلزن والأ�ضى لهذا امل�ضاب اجللل الذي 
اأحزن �ضعوب دول جمل�س التعاون والأمتني العربية والإ�ضامية ملا للفقيد 
الراحل من حمبة �ضادقة وتقدير عظيم ومكانة كبرية تر�ضخت يف القلوب 
بف�ضل من اهلل عز وجل، ثم مبا قام به من اأدوار عظيمة يف م�ضرية جمل�س 
ودعم  �ضاأنها  ورف��ع��ة  ق�ضاياها  لن�ضرة  وخمل�ضة  حثيثة  وج��ه��ود  ال��ت��ع��اون 

نه�ضتها وم�ضريتها التنموية.
له  كانت  ال��ذي  قادته  اأح��د  اليوم  فقد  التعاون  جمل�س  " اإن  معاليه  وق��ال 
اإ�ضهاماته اجلليلة ومواقفه يف دعم م�ضرية التعاون بني دول جمل�س التعاون 
لي�ضبح هذا الكيان را�ضخا يعرب عن عمق العاقات الأخوية الوطيدة التي 
اأن  القدير  العلي  امل��وىل  �ضائا  ال��ت��اري��خ،  ع��رب  املجل�س  دول  �ضعوب  جمعت 
يتغمد الفقيد الراحل بوا�ضع رحمته ور�ضوانه، واأن يلهم الأ�ضرة احلاكمة 

وال�ضعب الإماراتي واخلليجي ال�ضرب وال�ضلوان وح�ضن العزاء".

•• الريا�س -وام:

نعت الأمانة العامة ملنظمة التعاون الإ�ضامي قائد الوطن وراعي م�ضريته 
اآل نهيان رئي�س الدولة الذي انتقل  �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اإىل جوار ربه را�ضيا مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو.
اإبراهيم طه، بخال�س تعازيه  وتقدم الأمني العام للمنظمة، معايل ح�ضني 
واأ�ضدق موا�ضاته لدولة الإمارات قيادة وحكومة و�ضعبا و لاأمة الإ�ضامية 

جمعاء، بهذه اخل�ضارة الكبرية فقد كان رحمه اهلل اأحد اأبرز القادة احلكماء 
يف العامل.. اأر�ضى دعائم التنمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة و اأ�ضهم 
يف دعم ومتكني ونه�ضتها مبحيطها العربي والإ�ضامي والدويل. و اأكد اأن 
الفقيد اأ�ضهم بحكمته و قدرته على العطاء يف م�ضرية دولة الإمارات العربية 
الإن�ضاين  العمل  اأب��رز قادة  اأحد  املتحدة ومنوها وتطورها وكان رحمه اهلل 
اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته واأن  حول العامل �ضائا اهلل العلي القدير 

ي�ضكنه ف�ضيح جناته واأن يلهم ذويه و�ضعب الإمارات ال�ضرب وال�ضلوان.

•• القاهرة-وام:

اأم�س  العربي  الع�ضومي رئي�س الربملان  الرحمن  نعى معايل عادل بن عبد 
ال�ضمو  �ضاحب  والإ�ضامية  العربية  الأم��ة  فقيد  والأ�ضى  احل��زن  بخال�س 
اإىل ج��وار ربه  انتقل  ال��ذي  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن 
اأن يتغمده  13 مايو .. داعيا املوىل عز وجل  را�ضيا مر�ضيا ام�س اجلمعة 

بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته.
كان  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإن  الع�ضومي  وق��ال 

رجا من اأغلى واأعظم الرجال وقائدا حكيما قل اأن يجود به الزمان مثمنا 
حتى  والإ�ضامية  العربية  واأمته  لباده  الكثري  فيها  قدم  التي  اإ�ضهاماته 
�ضارت الإم��ارات منوذجا يحتذى على امل�ضتويني العربي والعاملي مبختلف 
املجالت وبرحيله خ�ضرت الإمارات والأمة العربية و العامل اأجمع رجا من 

اأعظم الرجال الذين �ضيخلدهم التاريخ.
املوا�ضاة لدولة الإم��ارات قيادة  التعازي واأ�ضدق  و تقدم الع�ضومي بخال�س 
الغايل  الفقيد  يتغمد  اأن  داعيا اهلل عز وجل  امل�ضاب اجللل،  و�ضعبا يف هذا 

بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته .

•• القاهرة -وام:

نعى جمل�س ال��وزراء امل�ضري قائد الوطن و راعي م�ضريته �ضاحب ال�ضمو 
اإىل ج��وار ربه  انتقل  ال��ذي  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن 
را�ضيا مر�ضيا اأم�س اجلمعة 13 مايو بعد رحلة مليئة بالإخا�س والعطاء 
لوطنه واأمته. واأعرب جمل�س الوزراء امل�ضري - يف بيان اأ�ضدره ام�س- عن 

خال�س العزاء واملوا�ضاة لقيادة و حكومة و�ضعب الإمارات والأمتني العربية 
وب�ضرية،  روؤي��ة  ذا  وزعيما  قائدا حكيما،  معا  "فقدنا   : وق��ال  والإ�ضامية، 
كانت له ب�ضماته الوا�ضحة يف رفعة �ضاأن وطنه، ودعم اأمته. واأكد املجل�س اأن 
املغفور له كان دوما م�ضاندا مل�ضر و�ضعبها، مل يتاأخر يوما عن تقدمي الدعم 
ال�ضقيقة  العربية  الإم��ارات  بدولة  دوما  التحديات، وهذا عهدنا  اأ�ضعب  يف 

قيادة وحكومة و�ضعبا، نقف معا يدا بيد من اأجل �ضالح بلدينا و�ضعبينا. 



عبيد حميد املزروعي

بقل�ب م�ؤمنة بق�ساء اهلل وقدره

ومبزيد من احلزن والأ�سى 

نتقدم 

بخال�ص العزاء و�سادق امل�ا�ساة اإىل

 القيادة الر�شيدة
 و�سعب دولة الإمارات العربية املتحدة

 واإىل الأمتني العربية والإ�سالمية والعامل اأجمع

يف وفاة الغايل املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل

ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
طيب اهلل ثراه

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد ب�ا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهمنا ال�سرب وال�سل�ان
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