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خليفة بن زايد ي�شدر ق�نون� ب�ش�أن 
ت�أ�شي�س �شركة مي�ه وكهرب�ء الإم�رات

•• اأبوظبي-وام:

“حفظه اهلل”،  اآل نهيان رئي�س الدولة  اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شركة  تاأ�شي�س  ب�شاأن   2018 ل�شنة   20 رقم  القانون  اأبوظبي،  لإمارة  حاكما  ب�شفته 
�شركة  �شتحل  القرار،  ومبوجب  عامة”.  م�شاهمة  “�شركة  الإمارات  وكهرباء  مياه 
، وتندرج حتت  اأدويك  للماء والكهرباء  اأبوظبي  �شركة  الإمارات حمل  مياه وكهرباء 
الطريق  الإمارات  وكهرباء  مياه  �شركة  اإطالق  و�شيمهد  للطاقة.  اأبوظبي  موؤ�ش�شة 
جهود  توحيد  بهدف  اجلديدة  لل�شركة  واملاء  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  لن�شمام 
اإنتاج املياه وتوليد الكهرباء يف اإمارة اأبوظبي ويف اإمارات الدولة التي تخدمها الهيئة 
الحتادية. ياأتي اإ�شدار قانون تاأ�شي�س �شركة مياه وكهرباء الإمارات بناء على تو�شيات 
وخمرجات الجتماعات ال�شنوية حلكومة الإمارات، والتي تعقد يف العا�شمة اأبوظبي 
يومي 27 و28 من نوفمرب 2018، والتي تركز على تعزيز منظومة العمل احلكومي، 

وبناء ال�شراكات القطاعية الفعالة على امل�شتويني الحتادي واملحلي،   
)التفا�شيل �س3(
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حممد بن را�شد وحممد بن زايد خالل تروؤ�شهما اجتماعا لأولياء العهود

الإمارات تقف وقفة اإجالل ل�شهداء الوطن
رئي�س الدولة: الثالثون من نوفمرب يوم لإعالء قيم الت�شحية والفداء وحب الوطن 
حممد بن را�شد: م� بني ال�شهداء والحت�د روابط وثيقة جوهره� العط�ء بكل م�شتوي�ته
حممد بن زايد : ال�شهداء قن�ديل نور يف ت�ريخ هذا الوطن وم�شدر اإله�م لالأجي�ل

•• اأبوظبي-دبي-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
قيم  لإعللالء  يوم  نوفمرب،  من  الثالثني  اإن  ال�شهيد.  يوم  مبنا�شبة  اهلل« 
الت�شحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر وجمد، فال�شهادة هي 
الوطنية،  قيم  اأعلى  والت�شحية،  الفداء  وذروة  والقلللدام،  البطولة  قمة 
واأرقى منازل ال�شرف، واأرفع درجات التعبري عن الولء والنتماء. ولهذا 
باأرواحهم  جلللادوا  الللذيللن  اأبللنللاءه  اأبلللدا  ين�شى  و�شعبا، ل  قلليللادة  فللالللوطللن، 
دولة  عللن  دفللاعللا  الفخر،  و�شاحات  والللواجللب  احلللق  ميادين  يف  ودمائهم 
الحتاد، و�شونا ل�شيادتها، وحماية لإجنازاتها، لتظل رايتنا عالية خفاقة، 

رمزا للقوة والعزة واملنعة وال�شموخ. 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكللد  جانبه  من 
“رعاه اهلل” اأن ما بني  دبي  الللوزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
ويف  م�شتوياته  بكل  العطاء  جوهرها  وثيقة  روابلللط  والحتلللاد  ال�شهداء 
يف  وال�شجاعة  املخاطر  مع  التعامل  يف  الللواعللي  والإقلللدام  معانيه  اأ�شمى 

مواجهة التحديات اأيا كانت ومهما بلغت �شعوبتها وكرثت عقدها.
من جانبه اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
منا�شبة  ال�شهيد  يللوم  اإن  امل�شلحة  للقوات  الأعلللللى  القائد  نائب  اأبوظبي 
واأوفى  اأعللز  من  نخبة  ت�شحيات  فيها  نتذكر  قلوبنا،  على  عزيزة  وطنية 
الطاهرة  باأرواحهم  جللادوا  املتحدة،  العربية  الإملللارات  دولللة  اأبناء  واأنبل 
املعطاء،  الوطن  هللذا  رفعة  اأجللل  من  املعارك  اأ�شرف  يف  الزكية  ودمائهم 
والدفاع عن اأمنه وم�شاحله،.                         )التفا�شيل �س2(                         

نائب رئي�س الدولة وويل عهد اأبوظبي يرتاأ�شان اجتماعا لأولياء العهود 

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يوؤكدان 
نهج زايد الوحدوي يف العمل احلكومي

حممد بن را�شد وحممد بن زايد يطلع�ن على 
اجليل اجلديد لـ»خدم�ت حكومية حتت الطلب«

كرم اإجنازات الوطن يف اأوائل الإمارات

حممد بن را�شد: اإن�ش�ن الإم�رات اأكرب اإجن�ز 
يفخر به زايد وهو ره�نن� للو�شول لأع�يل القمم

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
يف  امل�شتقبل  اأدوات  تبني  اأهمية  على  اهلل”  “رعاه 
“نريد  �شموه:  وقللال  احلكومية،  اخلللدمللات  ت�شميم 
حلللكللومللة دولللللة الإمللللللارات تللطللويللر خللدمللات متفردة 
يدفع  مبللا  امل�شتقبلية  املللبللتللكللرة  الأدوات  بللا�للشللتللخللدام 
اأف�شل  تقدمي  يف  وي�شهم  احلكومي،  العمل  م�شرية 

اخلدمات يف العامل«.
من جهته، اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
من�شة  اأ�شبحت  ال�شنوية  الجللتللمللاعللات  اأن  امل�شلحة 
وطنية فاعلة لر�شم مالمح امل�شتقبل وتوحيد اجلهود 
احلكومية الهادفة ل�شتدامة التطوير، م�شرياً �شموه 
اإىل اأن عر�س الأفكار التطويرية الإبداعية من خالل 
هذه املن�شة ي�شهم يف اإلهام اجلهات وحتفيزها لتوؤدي 

دورا اأكرب يف م�شرية امل�شتقبل.    )التفا�شيل �س3(

ي�ش�رك  ال�شعودية  ال�شقور  فريق 
الإم�رات احتف�لته� ب�ليوم الوطني

•• اأبوظبي -وام:

الللبللطللني ام�س  اإىل مللطللار  و�للشللل 
ال�شعودية  اللل�للشللقللور  فلللريلللق   “
لللللال�للللشللللتللللعللللرا�للللشللللات اجللللللويلللللة “ 
اليوم  احللتللفللالت  يف  للللللملل�للشللاركللة 
للللللللدوللللة مع   47 اللللللل  اللللوطلللنلللي 
الإمللارات يف ال�شتعرا�س  فر�شان 
اجلوي الذي �شيقام على كورني�س 

اأبوظبي.
وكان يف ا�شتقبالهم مبطار البطني 
نا�شر  العقيد  اخلا�س،  للطريان 
فر�شان  فللريللق  قللائللد  الللعللبلليللديل 
فريق  و�لللشللليللل�لللشلللارك  الإمللللللللللللارات، 
ال�شقور ال�شعودية يف الحتفالت 
 8 بللل  اأبللوظللبللي  بكورني�س  املللقللررة 
طلللائلللرات ملللن نللللوع هللللوك بكامل 
طواقمها اجلوية والفنية، وذلك 
دي�شمرب  مللن  واللللثلللاين  الأول  يف 
مو�شى  طيار  املقدم  واأكللد  املقبل. 
ال�شقور  فلللريلللق  قلللائلللد  الللفلليللفللي 
لال�شتعرا�شات  الللل�لللشلللعلللوديلللة 
اجلللويللة اأن ملل�للشللاركللة الللفللريللق يف 
تعك�س  الإملللارات  دولللة  احتفالت 
مللتللانللة الللعللالقللات الأخلللويلللة بني 
البلدين ال�شقيقني.   )التفا�شيل 

ال�شفري اليمني : �شهداء الإم�رات ي�شكنون ذاكرة كل بيت وبقعة من الأرا�شي اليمنية
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شعادة فهد �شعيد املنهايل �شفري اجلمهورية اليمنية لدى الدولة اأن �شهداء الإمللارات ي�شكنون ذاكرة كل بيت وكل 
بقعة من الأرا�شي اليمنية لوقوفهم مع احلق وال�شرعية وت�شديهم للملي�شيات احلوثية النقالبية. وقال �شعادة ال�شفري 
اأنباء الإمللارات« اإن �شهداء الإمللارات هم �شانعو املجد وهم الذين جعلوا الوطن  املنهايل يف ت�شريحات خا�شة لل»وكالة 
البيت  زادوا  الذين  وهم  اخلفاقة  للراية  �شموخ  وكل  قلب  كل خفقة  نراهم يف  الذين  وهم  بت�شحياتهم  واأقللوى  اأعظم 
الإماراتي واليمني توحدا وتالحما ومتا�شكا. واأو�شح �شعادته اأن دولة الإمارات تفخر باأبنائها الربرة الذين �شحوا باأغلى 

ما ميلكون من اأجل الوطن وجعلوا هاماتنا جميعا �شاخمة بعد ت�شحياتهم الغالية يف ميادين العز وال�شرف .

�شرطة اأبوظبي:
تغيري �شرع�ت بع�س 

الطرق يف الإم�رة 
اعتب�را من 2 دي�شمرب
)التفا�شيل �س14(
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•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأن 
دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة »حفظه اهلل«، تتبنى نهج تعزيز التعاون والتن�شيق وتوحيد اجلهود 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه  ال�شيخ زايللد بن �شلطان  اأر�شاه املغفور له  الللذي 
- على امل�شتويني احلكومي الحتادي واملحلي، وتر�شيخ روح الفريق، لر�شم 

مالمح اخلم�شني عاما املقبلة، و�شول اإىل »مئوية الإمارات 2071«.
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ح�شره  اجتماعا  �شموهما  تروؤ�س  لدى  ذلللك،  جاء 
ال�شيخ �شلطان بن حممد  اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  حممد بن را�شد 
بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ عمار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  را�شد  ال�شيخ  و�شمو  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي 
ويل عهد اأم القيوين و�شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل 
عهد راأ�س اخليمة �شمن فعاليات الدورة الثانية من الجتماعات ال�شنوية 

حلكومة دولة الإمارات، يف اإمارة اأبوظبي.    )التفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي -وام:

مكتوم  اآل  را�للشللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأكلللد 
دبي  حللاكللم  الللللوزراء  رئي�س جمل�س  الللدولللة  رئي�س  نللائللب 
“رعاه اهلل” اأن “ اإن�شان الإمارات” هو اأكرب اإجناز يفخر 
زايللد، ونتاج فكره،  الإملللارات هم فخر  اأبناء  واأن  زايللد  به 
وحلمه الذي حتقق، وهم �شانعو جمد الإمارات ومنوذج 

جناح للب�شرية.
جاء ذلك خالل تكرمي �شموه لل »31« من الإجنازات �شمن 
حفل اأوائل الإمارات، وذلك يف حفل وطني مت تنظيمه يف 
ال�شنوية حلكومة  الجتماعات  ليختم  اأبوظبي  العا�شمة 
الل47،  دولة الإمارات واحتفالت الدولة باليوم الوطني 
للو�شول  الإمللارات هو رهاننا  اإن�شان  اأن  �شموه  اأكد  حيث 

لأعايل القمم .                    )التفا�شيل �س4(


