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موزة بنت مبارك: ستظل الذكرى خالدة على مر العصور سالم الكعبي: مناسبة فخر واعتزاز
فخر مناسبة

قالت الشــيخة مــوزة بنت مبارك بن 

محمــد آل نهيــان، رئيســة مجلــس 

إدارة مؤسسة المباركة: نحتفي اليوم 

بيوم الشهيد التي تلتف حوله قلوب 

وأفئــدة أبناء الوطن عرفانــاً وامتناناً 

بــدوره العظيم وعطائــه الالمحدود، 

فقد ضرب شهداء الوطن األبرار أروع 

األمثلة بذالً وعطاء وتضحية بأرواحهم 

الزكية في ســبيل الوطــن ورفع رايته 

خفاقة عالية. 

إليك يا شــهيد الوطن يا من تحديت 

الصعــاب بالعزم والصبــر، وقهرت 

المحــال بصدق العهــد والوعد، 

يــا من زرعت حــب الوطن في 

أعماقك، وغرســت فيــك الوفاء 

شــهيد  يا  الرشــيدة،  لقيادتــك 

العــز والكرامــة ســتظل ذكراك 

خالــدة على مــر العصور، حيث 

ســطرت أروع البطوالت والتضحيات 

واســتطعت أن تبني لنا مجداً نفسياً 

و معنوياً شامخاً مكلاًل بالفخر والنصر 

والشموخ في ظل قيادتنا الرشيدة.

إن االحتفاء بيوم الشهيد مناسبة 

للفخــر والزهــو بأبنــاء الوطن 

ورجالــة األبــرار الذين شــّكلوا 

عالمــات مضيئــة فــي مختلف 

مراحلــة، واليوم نســلط الضوء 

على هــذه التضحيات ونرســخ 

أســمى المعانــي فــي الشــباب من 

أبوظبي - البيان األجيال المقبلة .  

قــال الدكتور ســالم خلفان الكعبــي، مدير 

عام مركز أبوظبــي إلدارة النفايات - تدوير: 

»إن ذكــرى يوم الشــهيد هي مناســبة فخر 

واعتــزاز لكل بيت إماراتــي، ويوم عز وطني 

بامتياز تجلت فيه أروع األمثلة في التضحية 

والوفاء«. وأضاف: ســتبقى ذكرى الشــهداء 

الذين وهبوا أرواحهــم لتبقى راية اإلمارات 

خفاقة، راســخة في وجداننا وقلوبنا جميعاً، 

مجدديــن العهد بالســير على نهــج الوفاء 

أبوظبي - البيان  لقيادتنا الحكيمة  «.  

إعالء لقيم التضحية والفداء وحب الوطن

اإلمارات تحيي غدًا يوم الشهيد بالعز والفخر
Ⅶ دبي - وائل نعيم

 تحيي دولة اإلمارات غداً السبت يوم الشهيد 

الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، وتأتي 

هذه المناسبة احتفاًء بالشهداء الذين ضحوا 

بأرواحهم أثنــاء أداء مهامهم الوطنية داخل 

الدولــة وخارجها، وفي هذا اليوم تســتذكر 

اإلمارات بطــوالت أبنائها البررة الذين بذلوا 

الغالي والنفيس في رفعة الوطن والذود عنه 

بإقدام وشجاعة وقدموا أرواحهم في سبيله، 

وأن تضحيات شهداء الوطن األبرار بأرواحهم 

الغالية ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة 

الوطن ووجدان أبناء اإلمارات.

ويمثل يوم الشهيد قيم التضحية والفداء 

وحب الوطن والوالء وااللتفاف حول القيادة 

الرشــيدة التــي ســخرت كل شــيء لتبقى 

اإلمارات عنواناً للتسامح والسالم واإلنسانية.

وفــي عــام 2015 تم اإلعــالن عن هذه 

المناسبة رسمياً، حيث أصدر صاحب السمو 

الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس 

الدولــة، حفظه الله، مرســوماً، بــأن يكون 

يــوم 30 نوفمبــر من كل عام يوماً للشــهيد 

تخليداً ووفاًء وعرفاناً بتضحيات وعطاء وبذل 

شــهداء الوطن وأبنائه البــررة الذين وهبوا 

أرواحهــم لتظل راية دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم 

وواجباتهــم الوطنية داخــل الوطن وخارجه 

في الميادين المدنية والعسكرية واإلنسانية 

كافــة. ويعد هذا اليوم عطلة رســمية لكافة 

الدوائــر الحكومية والخاصة، تقــوم الدولة 

خاللــه بتنظيم مراســم وفعاليــات متنوعة 

تستذكر فيها تضحيات شهداء الدولة األبطال 

وتجسدياً لقيم الوفاء في المجتمع اإلماراتي.

 والء
ويعتبر الشــرطي سالم بن سهيل، أول شهيد 

علــى تــراب أرض الدولة استشــهد في 30 

نوفمبر 1971، وضحى بروحه دفاعاً عن علم 

اإلمــارات الغالي، حيث كان مؤتمناً للحفاظ 

على النظام واألمن في جزيرة طنب الكبرى، 

ورفض بشــدة طلب الجنود اإليرانيين بإنزال 

العلم اإلماراتي، وأمام غطرستهم المتعجرفة 

وإصــراره على إبقــاء العلم عالياً وشــامخاً، 

أطلقوا عليه النيران ليسقط شهيداً على ثرى 

بالده الطاهر.

ومنذ تأســيس الدولة بذلت اإلمارات جهوداً 

كبيــرة من أجــل نصرة الحــق والدفاع عن 

الشــرعية وجادت بأثمن وأغلى شــيء وهو 

األرواح  وصعــدت  األبــرار  شــهدائنا  أرواح 

الزكيــة إلــى خالقهــا فهم في أعلــى مرتبة 

مــع النبيين ونالــت الدولة أعظم الشــرف 

والتقديــر فــي نصرة الحــق والدفــاع عن 

المظلمين والدفاع عن الشرعية فنالت هذه 

األسبقية بين شعوب العالم، وسيذكر التاريخ 

علــى مر عصوره الــدور التاريخي والحضاري 

والتضحيات الغالية من أبناء الوطن وســوف 

يسجل التاريخ أسماء هؤالء األبطال الشهداء 

بحــروف مــن ذهــب، إذا يقــول صاحــب 

الســمو الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان 

في الشــهادة: »إن الجود بالنفس هو أعلى 

درجــات التفاني واإلخــالص للوطن، بذٌل ال 

يضاهيه فــي المكانة بذل، وعطــاٌء ال يقدر 

في القيمــة بثمن، ولذلك ســتظل بطوالت 

شهدائنا، عســكريين ومدنيين، محفورة في 

ذاكرة الوطن وخالدة في الوجدان، وأوسمة 

عزة وفخر في صدورنا«.

فخر
وتفخــر دولة اإلمارات قيادة وشــعباً بجميع 

أبنائها الذين قدموا أرواحهم في ســبيل رفع 

الراية الغالية في ســاحات البطولة واإلقدام، 

ومياديــن الحق والواجــب، دفاعاً عن دولة 

االتحاد وصوناً لسيادتها  .

ويولــي صاحــب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 

رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

اهتمامــاً كبيراً بيوم الشــهيد عرفاناً وامتناناً 

لما بذلوه في سبيل الوطن من خالل حرص 

والقطاعات  المجتمعيــة  الشــرائح  مختلف 

والمؤسسات على تكريمهم وتخليد ذكراهم، 

ويقول ســموه »إن أكثر القيم مدعاة الفخر 

رؤية أبناء اإلمارات يتســابقون إلى ساحات 

الكرامــة حامليــن أرواحهــم علــى أكفهــم 

وإماراتهــم فــي وجدانهم ليرتقــوا إلى ذرى 

المجد باستشــهادهم وليرتقــي الوطن بهم 

أكثر فأكثر«.

ولشــهداء الوطــن مكانــة خاصــة لدى 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المســلحة، إذ يؤكد سموه أن »يوم 

الشــهيد مناســبة وطنية عزيزة على قلوبنا، 

نتذكــر فيها تضحيات نخبة مــن أعز وأوفى 

وأنبــل أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية في 

أشــرف المعارك من أجــل رفعة هذا الوطن 

المعطاء، والدفاع عن أمنه ومصالحه«.  

 

أمل العفيفي: الشهداء سكنوا 

القلوب واألفئدة

منطقة دبي التعليمية تحيي ذكرى 

شهداء الوطن

Ⅶ أبوظبي- البيان

قالــت أمــل العفيفي- األميــن العام 

التربويــة في االحتفاء  لجائزة خليقة 

بيوم الشــهيد: نســتذكر بكل اإلجالل 

والفخر تضحيات شهداء الوطن األبرار، 

ترابه  الزكيــة  الذيــن رووا بدمائهــم 

الطاهر، وجــادوا بأرواحهم دفاعاً عن 

للعــزة، وإعالء لقيم  الكرامة، ونصرة 

لالستقرار،  وترســيخاً  والســالم  الحق 

ورداً للظلم . 

وأكــدت أن الوطن وهــو يحتفي 

بتضحيات الشــهداء األبرار إنما ُيسطر 

فــي ملحمــة العرفان  فصــاًل جديداً 

واالمتنــان لهــذه الكوكبة مــن أبناء 

الوطــن، الذين قدمــوا أرواحهم فداء 

لقيمــه، التي تربوا عليها في مدرســة 

القائد المؤســس المغفور له الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، أن الوقــوف على الحق فضيلة، 

نصــرة  وأن  واجــب  الظلــم  رد  وأن 

األشقاء مبدأ ال يقبل المساومة .

Ⅶ دبي- البيان

احتفلــت منطقــة دبــي التعليميــة 

أمس،  الحكومية، صبــاح  ومدارســها 

بمبــادرة يوم الشــهيد، التــي أطلقها 

صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه 

ووفاء لتضحيات شهدائنا  الله، تقديراً 

األبرار، وإعالء لمشاعر الفخر والتقدير 

لبطوالت رجال قواتنا المسلحة، حيث 

أدت إدارة منطقــة دبــي التعليميــة 

وطلبتهــا فعاليــات يوم الشــهيد من 

مراســم رفــع العلــم أمــام المنطقة 

والوقوف للنشيد الوطني وأداء التحية 

ألبطــال قواتنــا المســلحة والدعــاء 

لشهداء اإلمارات األبرار . 

 لؤي بالهول: األوطان ال تبنى 

إال بتضحيات أبنائها

Ⅶ دبي - البيان 

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير 

القانونية لحكومة  الشؤون  عام دائرة 

دبي، أن األوطان ال تبنى إال بتضحيات 

أبنائها، وأن أســمى معاني العطاء هو 

تلبية نداء الوطن باألرواح إعالًء لقيمه 

الراســخة، ودفاعاً عن مبادئه وثوابته 

األصيلة.

وقــال الدكتور بالهــول: »يأتي يوم 

الشهيد ليكون تخليداً لتلك التضحيات 

التي تؤكد عمق والء المواطن لوطنه 

وقادته؛ فهو درس لألجيال المتعاقبة، 

يغــرس فيهــم التعبيــر الصــادق عن 

االنتمــاء والوالء، واالعتــزاز بالواجب 

الوطنــي، ويخلِّــد في ذاكــرة الوطن 

قيــم التضحية والوفاء لبطوالت رجال 

صدقــوا ما عاهدوا اللــه عليه، رجال 

ســّطروا في تاريخ الوطن عزة ومجداً 

الشــهادة في  وفخــراً، فنالوا شــرف 

سبيل الله، وفي سبيل الدفاع عن قيم 

شّكلت تاريخ الدولة «. 

Ⅶ لؤي بالهول

Ⅶ أثناء قراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا   | من المصدر  

Ⅶ أمل العفيفي

 كتــب أبنــاء اإلمارات بدمائهم الزكية ملحمة حقيقية في تاريخ األمة، من أجل الوقوف 

إلــى جانب الحــق ونصرة المظلوم واســتقرار األمن، وضربــوا أروع األمثلة في الفداء 

والتضحيــة دفاعاً عن األمــة، تخليداً ووفاًء وعرفاناً بتضحيــات وعطاء، وهبوا أرواحهم 

لتظل راية اإلمارات خفاقة عالية، وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن 

وخارجه في الميادين المدنية والعسكرية واإلنسانية.

مناسبة

ضاحي خلفان: شهداؤنا سطروا أعلى مراتب التضحية 
Ⅶ دبي - البيان

وّجــه معالــي الفريق ضاحي خلفــان تميم، 

نائب رئيس الشــرطة واألمن العام في دبي، 

رئيس جمعية توعية ورعاية األحداث، أسمى 

آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشــعب 

اإلمارات بمناســبة اليوم الوطني 48 للدولة، 

سائاًل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة األمن 

واألمان، ويوفق قادتنا لرفع راية دولتنا خفاقة 

شامخة بين األمم.

وقال: نتذكر شــهداءنا األبرار الذين سطروا 

أعلى مراتب التضحية في سبيل رفعة الوطن، 

وحمايــة أمنــه واســتقراره ســواء على أرض 

الوطن أو خارجه، فهم الذين قدموا دماءهم 

فــي ميادين الواجب دفاعاً عن دولة االتحاد، 

وصونــاً لســيادتها، فهم رمز العــزة، والقوة، 

والشموخ، والتضحية، والفداء، وحب الوطن، 

نســأل الله أن يتقبلهم مع الشهداء، واألبرار، 

والصالحيــن، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

جــاء ذلك في الكلمة التــي ألقاها معاليه 

ضمــن احتفاالت الدولة باليــوم الوطني 48، 

ويوم الشــهيد، وعقب المسيرة التي أقيمت 

في حديقــة الوادي بمنطقة حتا، وشــاركت 

فيها جمعية توعيــة ورعاية األحداث، ممثلة 

برئيســها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، 

وأعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة، وحضرها 

اللــواء خبيــر خليــل إبراهيــم المنصــوري، 

مســاعد القائد العام لشــرطة دبي لشــؤون 

البحــث الجنائي، وعدد من مديــري الدوائر 

والفعاليــات  الحكوميــة  والمؤسســات 

االجتماعية وكبار الضباط والمسؤولين.

وقــال في كلمته بهذه المناســبة: إنه من 

دواعي ســرورنا أن نكون معــاً في هذا اليوم 

الوطني لنحتفل بمناســبة عزيزة على قلوبنا 

جميعا، وراسخة في وجداننا، أال وهي ذكرى 

تأســيس دولتنا الغالية دولة اإلمارات العربية 

المتحــدة التي أرســى قواعدهــا المغفور له 

الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، واآلباء المؤسسون لدولة االتحاد.

دولة فتّية
وأضاف: إن مرور »48« عاماً على تأســيس 

دولتنــا تعتبر فتّية في عمــر الدول، ولكنها 

بإنجازاتهــا ونهضتهــا وتقدمها في  كبيــرة 

العديــد مــن المجــاالت التنمويــة التــي 

انعكســت إيجابــاً علــى مناحــي الحيــاة 

المختلفــة من توفيــر حياة كريمــة وأمن 

واســتقرار للمواطنيــن والمقيميــن علــى 

أرضها، لقد وضعت قيادتنا الرشــيدة نصب 

الرفاهية والســعادة ألبناء  أعينها تحقيــق 

شعبها، وحددت غاياتها وأهدافها بوضوح، 

فهــي تتطلع إلــى تحقيق المراكــز األولى 

والمتقدمة في المؤشــرات الدولية لتتصدر 

دولتنا قائمة أفضــل دول العالم في جميع 

مؤشــرات التنافســية العالميــة، وإن مــن 

واجبنــا، كل في مجاله، ترســيخ قيم الوالء 

واالنتماء للوطن والحفاظ على مكتســباته 

والعمــل على تحقيق رؤية قيادتنا أن نكون 

أسعد شعب. 
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