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اإلمارات ستبقى
عضيدًا للشقيق وجسرًا للسالم

# الصقور _ المخلصين

مليار درهم مساعدات اإلمارات لليمن
أبوظبي - وام 

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة اإلمارات 

لليمن 22 مليار درهم خالل الفترة من أبريل 2015 

وحتى فبراير 2020.

دعم 
وشـــــــــــــمـــــــــــــلـــــــــــــت الــــــــــــــــمــــــــــــــــســــــــــــــــاعــــــــــــــــدات تـــــــــــــأهـــــــــــــيـــــــــــــل الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــدارس 

ــــاقــــــة، وإعــــــــــــــادة بـــنـــاء  ــــطــ والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات، وتـــــأمـــــيـــــن الــ

المطارات والموانئ، ومــد الطرق وبناء المساكن، 

ــلـــــغـــــت حــــــــد تــــأمــــيــــن  ــ ــــا مــــــــن الــــــمــــــشــــــاريــــــع الـــــــتـــــــي بـ ــ ــــرهـ ــ ــيـ ــ ــ وغـ

مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني 

كاألرامل واأليتام وأصحاب الهمم.

وشــــهــــدت الـــفـــتـــرة مـــنـــذ أبــــريــــل 2015 وحـــتـــى يــومــنــا 

تـــــعـــــاونـــــاً وشــــــراكــــــة إمـــــاراتـــــيـــــة مـــــع الـــمـــنـــظـــمـــات األمـــمـــيـــة 

واإلنــــــســــــانــــــيــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، لـــــضـــــمـــــان تـــــوحـــــيـــــد الــــجــــهــــود 

وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية 

كافة.

ومـــــــــــن أبــــــــــــــرز الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات اإلمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة الــــمــــقــــدمــــة 

البرامج  لــدعــم  اليمني.. تقديم مــســاعــدات  للشعب 

بــقــيــمــة 10.83 مـــلـــيـــارات درهـــــم )2.95 مــلــيــار  الـــعـــامـــة 

وتــــوفــــيــــر  والــــتــــنــــســــيــــق  الـــــــدعـــــــم  بـــــــرامـــــــج  خــــــاصــــــة  دوالر( 

التمويل الالزم لتشغيل الخدمات التي تهم قطاعاً 

عــــريــــضــــاً مـــــن الــــســــكــــان خــــاصــــة فـــــي مـــــجـــــاالت الـــصـــحـــة 

والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، كـــــمـــــا تــــضــــمــــنــــت الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات حــــمــــالت 

اإلغــــــاثــــــة اإلنــــســــانــــيــــة لـــتـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة 

الــــفــــيــــضــــانــــات  ــــنــــــزل عـــــقـــــب  مــ لــــلــــنــــازحــــيــــن وبـــــــنـــــــاء 1000 

والسيول في حضرموت.

قطاع الصحة
واحـــتـــل دعــــم قـــطـــاع الــصــحــة أولـــويـــة بــالــنــســبــة لــدولــة 

اإلمــــــــــارات فـــقـــد بــلــغــت قــيــمــة الـــمـــســـاعـــدات الــمــقــدمــة 

لــلــقــطــاع خــــالل الـــفـــتـــرة الـــمـــذكـــورة 2.37 مــلــيــار درهـــم 

فـــي تخفيف  »650 مــلــيــون دوالر«، والـــتـــي ســاهــمــت 

ــــيـــــة واألوديـــــــــــــــة  حــــــــــدة الـــــنـــــقـــــص فــــــــي الـــــــخـــــــدمـــــــات الـــــصـــــحـ

والمستلزمات الطبية من خالل إعادة بناء وصيانة 

ــــــن 110 مــــســــتــــشــــفــــيــــات وعـــــــــيـــــــــادات وتـــــزويـــــدهـــــا  ــــر مـ ــــثــ أكــ

العمليات  تكاليف  وتولي  الحديثة  الطبية  باألجهزة 

الــــجــــراحــــيــــة، مـــنـــهـــا بــــنــــاء مــــركــــز لــــلــــجــــراحــــات، ومــــركــــز 

لغسيل الكلى، ومركز للوالدة، ومركزين ألصحاب 

الهمم باإلضافة إلى عيادات متنقلة، وإعادة تأهيل 

وتجهيز مستشفى الجمهورية بعدن ورفــع الطاقة 

االستيعابية للمستشفى، وتعزيز مستوى خدماته 

الــــعــــالجــــيــــة مــــــن جـــمـــيـــع الــــتــــخــــصــــصــــات، لـــتـــتـــمـــكـــن فــي 

نهاية 2018 من معاينة نحو 946 ألفاً و644 حالة، 

فيما بــلــغ إجــمــالــي العمليات الــجــراحــيــة الــتــي نفذت 

فــي المستشفى 15 ألــفــاً و996 عــمــلــيــة، إضــافــة إلــى 

تجهيز مستشفى الشيخ خليفة في جزيرة سقطرى 

ــــرقـــــة الــــصــــحــــي بـــمـــحـــافـــظـــة  ــــز عـ ــــيـــــم مـــــركـ ــــانـــــة وتـــــرمـ ــــيـ وصـ

شـــــبـــــوة، وإعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل وصــــيــــانــــة مـــســـتـــشـــفـــى الــمــخــا 

العام بشكل كامل.

وتـــــــــم افـــــتـــــتـــــاح مــــبــــنــــى الــــــــوحــــــــدة الــــصــــحــــيــــة بـــمـــنـــطـــقـــة 

الغيظة والمركز الصحي بربوة خلف في حضرموت 

ــــبـــــوة، وتــــوفــــيــــر77  ومـــســـتـــشـــفـــى عـــتـــق الــــمــــركــــزي فـــــي شـ

ســـــــيـــــــارة إســــــــعــــــــاف، وتــــســــيــــيــــر 12 دفــــــعــــــة مـــــــن الـــســـفـــن 

والــطــائــرات حملت أدويــة ومــعــدات طبية بــاآلف من 

األطـــنـــان، وقـــد بــلــغ عـــدد الــذيــن تــلــقــوا الــعــالج الطبي 

ــــاراتـــــي 11.4 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، وتـــقـــديـــم 14.8  بـــدعـــم إمـ

مـــلـــيـــون اســــتــــشــــارة طـــبـــيـــة وتـــلـــقـــى 13 مـــلـــيـــون شــخــص 

الــــتــــحــــصــــيــــنــــات مـــــــن األمـــــــــــــــــــراض، فـــــــي حـــــيـــــن بـــــلـــــغ عـــــدد 

المستفيدين من برامج االرتــقــاء بالخدمات الطبية 

قرابة 3.5 ماليين مستفيد.

ــــيـــــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــــالـ وتـــــحـــــركـــــت اإلمـــــــــــــــــارات بــــفــــعــــالــــيــــة عـ

األمــــــــــراض واألوبــــــئــــــة الــــســــاريــــة والــــتــــي اجــــتــــاحــــت عــــــدداً 

مــن الــمــنــاطــق اليمنية، ولــعــبــت فــي هـــذا اإلطــــار دوراً 

ــــهــــــة وبـــــــــــاء الـــــكـــــولـــــيـــــرا والـــــــحـــــــد مـــن  مــــــحــــــوريــــــاً فـــــــي مــــــواجــ

انتشاره خصوصاً بين عامي 2016 و2018، بإطالق 

حملة لمكافحة الكوليرا المنتشرة في 19 محافظة 

يــمــنــيــة عــبــر الــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة 

مــحــمــلــتــيــن  إرســــــــــــال ســـفـــيـــنـــتـــيـــن  تــــــم  كــــمــــا   ،»WHO«

ــــأدويـــــة مـــكـــافـــحـــة الـــكـــولـــيـــرا إلــــــى الـــيـــمـــن، إضــــافــــة إلـــى  بـ

تزويد وزارة الصحة اليمنية في الحكومة الشرعية 

بعشرات المركبات المجهزة إلشراكها في عمليات 

ــــــن حــــمــــالت  الــــتــــطــــعــــيــــم لــــيــــبــــلــــغ عـــــــــدد الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن مـ

التطعيم 18 مليون شــخــص، كما قــدمــت اإلمـــارات 

في هذا المجال دعماً مشتركاً مع المملكة العربية 

السعودية بقيمة 145 مليون دوالر وصــل إلــى 147 

مديرية عبر منظمة الصحة العالمية.

قطاع التعليم
وساهمت جهود اإلمــارات خالل السنوات الماضية 

فـــي عــــودة الــعــمــلــيــة التعليمية إلـــى وضــعــهــا الــســابــق 

عــقــب تــعــرض مــعــظــم الـــمـــدارس والـــمـــرافـــق الــتــربــويــة 

ـــا الـــــــحـــــــوثـــــــي مـــــــــن خــــــالل  ــــيـــــر مـــــــــن قــــــبــــــل مــــيــــلــــيــــشــــيـ ــــتـــــدمـ ــلـ ــ لـ

مـــســـاعـــدات بــلــغــت قــيــمــتــهــا 294 مـــلـــيـــون درهــــــم »80 

مليون دوالر« خالل الفترة المذكورة، فقد سارعت 

اإلمارات منذ دخولها اليمن إلى حصر األضرار التي 

طـــالـــت الـــــمـــــدارس والـــمـــعـــاهـــد والـــجـــامـــعـــات وطـــرحـــت 

تأهيلها  وإعـــادة  ترميمها  لتنفيذ عملية  المناقصات 

مــن جــديــد لــتــتــنــاســب مــع الــبــيــئــة الــدراســيــة فــي وقــت 

وجيز الستقبال الطالب.

ــــيـــــة لــــقــــطــــاع  وقــــــــدمــــــــت اإلمــــــــــــــــــــارات مـــــــســـــــاعـــــــدات ســـــخـ

ــــيـــــم 360 مـــنـــشـــأة  الـــتـــعـــلـــيـــم تـــمـــثـــلـــت فــــــي تــــأهــــيــــل وتـــــرمـ

تعليمية تضمنت مدارس ورياض أطفال ومعاهد، 

كما وفرت الزي المدرسي لـ 120 ألف طالب وطالبة، 

ــــاً و51 طـــالـــبـــاً  ــــفــ ألــ ـــ 85  ــ لــ ــــيـــــة مــــجــــهــــزة  ــــائـــــب مـــــدرسـ وحـــــقـ

وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطالب المستفيدين من 

المساعدات اإلماراتية في قطاع التعليم حتى نهاية 

عام 2018 ما يقرب من مليوني طالب.
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أكاليل الغار على رؤوس أبطالنا بعدما زرعوا سنابل األمل في اليمن رأي
ــــهـــــم، يـــعـــود أبــــنــــاء جــيــشــنــا الـــبـــاســـل مــــن الــيــمــن  حــامــلــيــن أكـــالـــيـــل الــــغــــار عــلــى رؤوسـ

الشقيق، مزهوين بفرحة االنتصار على الشر، ونصرة الشرعية، وإعـــادة األمل 

للشعب اليمني الشقيق، بعدما رووا بدمائهم الطاهرة تـــراب اليمن السعيد، 

وأعـــــــــادوا الــبــســمــة إلــــى شـــفـــاه أبـــنـــائـــه الـــذيـــن تـــداعـــت عــلــيــهــم الــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

وداعموها الخارجيون، فزرعوا األمــل في النفوس التي كانت تتوق إلــى الحرية 

والـــســـام، وكــأنــي بهم يــزرعــون أرض اليمن بسنابل الخير والــعــطــاء، ويحولون 

اليأس إلى مناهل لألمل واإليمان بالمستقبل المشرق.

يــعــود أبـــنـــاؤنـــا األشــــــاوس إلــــى وطــنــهــم، بــعــد أن ســـطـــروا أروع مــاحــم البطولة 

والـــشـــجـــاعـــة، فــــي مـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــل، ونــــصــــرة الــــحــــق، وأي فـــخـــر أكـــثـــر مــــن الــفــخــر 

بنصرة الــحــق، وإغــاثــة الملهوف، والعمل مــن أجــل الــســام فــي ربـــوع بلد عربي 

عريق. وعودة أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، بعد استكمال مهمتها في اليمن 

الشقيق، تحمل في الواقع الكثير من القيم والمعاني، لما قدمته هذه الكوكبة 

من الرجال الشجعان من تضحيات، ليس في ساحات الوغى وحسب، وإنما 

فــي مــيــاديــن اإلعــمــار والــبــنــاء، فــكــانــوا الــجــدار الصلب الـــذي يحمي الــوطــن، ويمد 

بالعون والمؤازرة أشقاءه المستجيرين به لرد الظلم عنهم، ملبين بذلك نداء 

الـــقـــيـــادة والــــوطــــن، فــمــنــهــم مـــن قــضــى نــحــبــه فـــي ســبــيــل الـــلـــه، فــخــلــد فـــي ملكوت 

الله شهيداً مكرماً، وسطر بتضحياته رمزاً للوطن وفخراً له، ومنهم من حمل 

رايات المجد عالياً، رافعاً اسم باده إلى العا، وكأني بهم ينثرون الحب المثمر 

في األرض الجافة، لتنبت سنابل خير وعــطــاء. إن التجربة اإلماراتية في اليمن 

الشقيق ليست مجرد معركة خاض فيها رجال الحق الحرب مع أعدائه، وإنما 

هي في الواقع تجربة عسكرية وملحمة بطولية رائعة، بمقدار ما هي إنسانية 

بكل األبعاد، ودرساً ملهماً لألجيال القادمة، فبأيديهم حمل جنودنا البواسل 

البنادق فــي وجــه الباطل، وبأيديهم أيــضــاً عــّمــروا وأغــاثــوا الملهوفين، معيدين 

بــدمــائــهــم الــطــاهــرة وعــــرق جباههم ســيــرة الــبــطــوالت الــعــربــيــة واإلســامــيــة الــتــي ال 

تزال سطورها محفورة في ذاكرة األجيال دروساً في اإليمان والشجاعة والعطاء.

ولعل مــا يجب التذكير بــه هنا هــو أن المشاركة اإلمــاراتــيــة فــي رد الظلم عن 

الشعب اليمني مع شقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية إن دلــت على 

شيء فإنما تدل على رسوخ وعمق العاقات بين هذين البلدين المؤثرين بقوة، 

ليس على المستوى الخليجي، وإنما على الساحة العربية والدولية أيضاً، كما 

تـــدل عــلــى عــمــق الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة لــقــيــادة الــبــلــديــن الــتــي جعلت مـــن الـــدفـــاع عن 

القضايا العربية واإلسامية محور سياستها وبوصلة مواقفها على الدوام.

وعلى الرغم من المعاني الوطنية والقومية الكبيرة للدور اإلماراتي في اليمن، 

وما حمله من إيجابيات على المستوى القومي العربي، فإن المشاركة اإلماراتية 

فــــي مــلــحــمــة الـــيـــمـــن الـــبـــطـــولـــيـــة، والــــمــــهــــام اإلنـــســـانـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــلـــتـــهـــا، أثــبــتــت 

الجاهزية القتالية العالية لقواتنا المسلحة، وقدرتها على حماية الوطن واألمن 

الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، نــاهــيــك عـــن أنـــهـــا شــكــلــت فـــرصـــة لــــزيــــادة كـــفـــاءة هــــذه الـــقـــوات، 

وترسيخ عقيدتها القتالية القائمة على دورهــا الرئيس في حماية حدود الوطن 

والحفاظ على مصالحه االستراتيجية والدفاع عن منجزاته التنموية في مختلف 

الميادين، كما أكدت أن األوضاع المعيشية الجيدة والحياة المريحة ال تلين من 

عزيمة ابن اإلمارات، أو تفت من عضده عندما يناديه الواجب الوطني، للقتال 

في سبيل الله والوطن.

والحقيقة أن ورشة اإلعمار والبناء التي أسهمت بها قواتنا الباسلة بالتوازي 

ــــــدن، مــــن خـــــال إعــــــــادة اإلعـــــمـــــار وبـــنـــاء  مــــع الــــمــــعــــارك الـــبـــطـــولـــيـــة، وال ســيــمــا فــــي عـ

المساجد والــمــدارس والمستشفيات، وتــدريــب رجــال الشرطة والــدفــاع المدني 

على أداء مهامهم، لكي يكون التحرير إنجازاً مكتماً بالسام وإعادة الحياة إلى 

اليمن، الـــذي عــاثــت فيه العصابات الحوثية فــســاداً وتــدمــيــراً، إنــمــا تــقــدم رسالة 

واضحة المعالم عن رؤيــة اإلمـــارات الوطنية والقومية، وصابة موقف القيادة 

اإلمــاراتــيــة، التي تجسد األخـــاق التي تربى عليها الشعب اإلمـــاراتـــي، والــتــي زرع 

نواتها الراحل الكبير والمؤسس المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه.

وأخــيــراً وليس آخــــراً، نقول إن التجربة اإلمــاراتــيــة الناصعة فــي اليمن مــا هي 

إال رســالــة إلــى العالم أجمع تعبر عــن الــوجــه الحضاري لــإمــارات الـــذي جسدته 

أفعال وأخاق وهمم جنودنا البواسل التي تعد نماذج نرفع بها رأسنا عالياً فخراً 

واعتزازاً بجيشنا األبي المقدام.

إن احتفاءنا بقواتنا المسلحة، يجب أن يكون مناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية 

التي ُتظهر المعدن الحقيقي للشعب اإلمــاراتــي، بالتفافه حول قيادته وجيشه 

الوطني.

حميد النعيمي: قواتنا المسلحة 
كتبت تاريخًا ودرسًا في الفداء والتضحية

عجمان - وام

أكــــــــد صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ حــــمــــيــــد بــــــن راشــــــــــد الــــنــــعــــيــــمــــي، عــضــو 

المجلس األعلى حاكم عجمان، أن قواتنا المسلحة كتبت تاريخاً 

ودرساً في الفداء والتضحية في سبيل الوطن واألمة.

وقــال سموه - في كلمة وجهها بمناسبة احتفاء دولــة اإلمــارات 

بـــأبـــنـــائـــهـــا الــــبــــواســــل الـــمـــشـــاركـــيـــن ضـــمـــن قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــعــــربــــي فــي 

الـــيـــمـــن: »إنــــنــــا نـــقـــدر عــــالــــيــــاً، ونـــثـــّمـــن مــــواقــــف صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصــاحــب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 

مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى 

لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة، تـــجـــاه الـــيـــمـــن الـــعـــزيـــز ومـــــا قـــدمـــتـــه اإلمـــــــــارات مــن 

مساعدات إنسانية لكل من يحتاج إليها في أكثر من 22 محافظة 

يــمــنــيــة، إضـــافـــة إلــــى مـــســـاعـــدات مــبــاشــرة إلــــى 2.1 مــلــيــون طــفــل و3.3 

ــــنـــــاء الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات والــــــمــــــدارس  مــــايــــيــــن امــــــــــــرأة، فـــــضـــــاً عـــــن إعــــــــــادة بـ

والبنية التحتية وتوزيع عشرات اآلالف من األطنان كتموين ومواد 

غذائية، لتكون بذلك من أكثر الدول مساهمة في التبرعات«.

وأكد سموه أن دولة اإلمــارات العربية المتحدة كانت وال تزال 

ــــمـــــة لـــلـــحـــق والــــــســــــام ونـــــجـــــدة الـــمـــلـــهـــوف ومــــســــاعــــدة الـــمـــحـــتـــاج،  داعـ

وظـــلـــت مــــبــــادئ قـــواتـــنـــا الــمــســلــحــة الـــبـــاســـلـــة عـــبـــر مــســيــرتــهــا الــوطــنــيــة 

الظافرة قائمة على المحافظة على مبادئ القوة والعزة والحفاظ 

ــــنـــــجـــــزات والــــمــــكــــتــــســــبــــات، وهــــي  ــــايـــــة الـــــمـ ــــمـ عــــلــــى كــــــرامــــــة اإلنـــــــســـــــان وحـ

ــــبـــــادئ الــــتــــي أرســــــاهــــــا الــــمــــغــــفــــور لـــــه الــــشــــيــــخ زايــــــــد بـــــن ســــلــــطــــان آل  الـــــمـ

نهيان، طيب الله ثراه.

وقـــــال ســـمـــوه: »إن اإلمـــــــارات الـــيـــوم قـــيـــادًة وشــعــبــاً تـــقـــّدر لــقــواتــنــا 

ــــرائـــــد وجــــهــــودهــــا فــــي الـــيـــمـــن، إن كــــل مــــن بـــذل  الــمــســلــحــة دورهــــــــا الـ

الـــجـــهـــد والــــعــــرق والـــــدمـــــاء يــســتــحــق مـــنـــا الـــتـــقـــديـــر والــــعــــرفــــان والـــثـــنـــاء 

وفـــي مــقــدمــتــهــم الــشــهــداء األبـــــرار الـــذيـــن اصــطــفــاهــم الــلــه وأكــرمــهــم 

بالشهادة، وهــي وســام شــرف على صــدر كل إمــاراتــي ومصدر عزة 

وكــــرامــــة، والــتــقــديــر واالحــــتــــرام لــكــل األســـــر الـــتـــي شـــــارك أبـــنـــاؤهـــا في 

مــهــمــة الــــشــــرف والــــكــــرامــــة والــــحــــق، ســائــلــيــن الـــلـــه تـــعـــالـــى أن يــحــفــظ 

قيادتنا وشعبنا، وأن يديم عليهم الصحة والــســعــادة، وأن تظل 

قواتنا المسلحة الدرع الواقية لهذا الوطن العزيز«.

حمدان بن محمد: فخر وعزة 
وتالحم إماراتي 
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# الصقور _ المخلصين

ضرار بالهول

belhouldherar@gmail.com

عمار النعيمي: ترسيخ أمن 
صقر غباش: هاماتنا تعانق الوطن والذود عن حماه

السماء اعتزازًا بالبواسل 

سلطان بن خليفة: جنودنا 
سّطروا أروع مالحم المجد

عــبــر ســمــو الــشــيــخ عــمــار بـــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي ولـــي عــهــد عــجــمــان عـــن فــخــره واعـــتـــزازه 

بجنود الوطن البواسل، مؤكداً أن القوات المسلحة لعبت دوراً كبيراً في ترسيخ 

أمـــن الــوطــن والـــــذود عــن حــمــاه وصـــون مكتسباته وتــوفــيــر األمـــن واالســتــقــرار للباد 

وتقديم يد العون والمساعدة لألشقاء.

وقــــــــال ســــمــــوه فـــــي كـــلـــمـــة وجـــهـــهـــا بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــاء دولــــــــة اإلمــــــــــــارات أمــــــس بـــأبـــنـــائـــهـــا 

البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن إن القوات المسلحة 

تــحــظــى بــدعــم الــقــيــادة الــرشــيــدة لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي رعــاه الله وصاحب السمو الشيخ 

محمد بــن زايـــد آل نهيان ولــي عهد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات المسلحة 

وإخـــــوانـــــهـــــم أصـــــحـــــاب الـــســـمـــو حــــكــــام اإلمــــــــــــارات الـــــذيـــــن يــــســــيــــرون عـــلـــى خـــطـــى الــــقــــادة 

المؤسسين في تعزيز روح الدفاع عن الوطن ودعم قضايا اإلنسان.

وأضــــــــــــاف ســــمــــو ولــــــــي عــــهــــد عــــجــــمــــان إن الـــــــقـــــــوات الــــمــــســــلــــحــــة تــــجــــســــد أســـــمـــــى مـــعـــانـــي 

الشجاعة والبسالة وترسخ نموذجاً فريداً يحتذى في صون األوطان وحفظ األمن 

واالستقرار وإعمار البلدان المنكوبة ومساعدة المحتاجين.

وقــــــدم ســـمـــوه الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر واالمــــتــــنــــان ألفــــــــراد الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة عـــلـــى دورهـــــم 

اإلنــــســــانــــي فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى صـــعـــيـــد حـــمـــايـــة األرواح ومــــســــاعــــدة الـــمـــرضـــى والـــجـــرحـــى 

وتــأهــيــل المحافظات اليمنية الــمــحــررة وإعــــادة إعــمــارهــا وتــقــديــم الــمــســاعــدات لبناء 

المساكن والمدارس والمستشفيات ومنح المكروبين األمل والقوة ليسهموا في 

نهضة وطنهم.      )عجمان - وام(

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني االتحادي، فخر 

الـــوطـــن واعــــتــــزازه بــأبــنــائــه »حـــمـــاة االتــــحــــاد« وبــطــوالتــهــم وتــضــحــيــاتــهــم 

وثـــبـــاتـــهـــم الـــــراســـــخ فــــي تـــرجـــمـــة مــــواقــــف الــــوطــــن والـــــدفـــــاع عــــن قــضــايــاه 

ــــارات قــويــة شــامــخــة، يترجم  ونــصــرة الــحــق والـــــذود عــنــه، لتبقى اإلمــ

أبناؤها البررة رسالتها اإلنسانية والحضارية مهما بلغت التضحيات.

وقال معاليه إن اإلمارات تحتفي بأبنائها البواسل المشاركين ضمن 

قوات التحالف العربي في اليمن، وفي هذا اليوم العظيم هاماتنا 

تـــعـــانـــق الـــســـمـــاء فــــخــــراً واعــــــتــــــزازاً بـــجـــنـــودنـــا الـــبـــواســـل »حــــمــــاة االتــــحــــاد« 

الذين صمدوا على العهد والوعد، وقدموا الغالي والنفيس لنصرة 

أشقائهم، ورسموا أنصع صفحات المجد، وحفروا بطوالتهم في 

قلوب وعقول ووجدان األجيال، لتنهل منها معاني الفداء والبذل.

وقال معاليه إن الدور اإلنساني والتنموي الكبير ألبناء اإلمارات في 

اليمن جاء انطالقًا من واجبهم تجاه األشقاء، إذ أطلقت اإلمــارات 

حـــزمـــة مـــن الـــمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة والـــخـــدمـــيـــة الــضــخــمــة الـــتـــي تضع 

اليمن على طريق البناء واإلعــمــار والتنمية والــتــطــور، شملت دعم 

البرامج العامة والصحة والتعليم وتوليد الطاقة وإمدادها والنقل 

والــتــخــزيــن ودعـــم الــمــوازنــة الــعــامــة والــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة والــمــواد 

بناء المستشفيات والــمــدارس وتأهيل  اإلغاثية والغذائية، وإعـــادة 

البنية التحتية.   )أبوظبي - البيان(

ثّمن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو 

رئــيــس الـــدولـــة، الــبــطــوالت واإلنــــجــــازات والــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــهــا جــنــودنــا الــبــواســل خــال 

مــشــاركــتــهــم ضــمــن الــتــحــالــف الــعــربــي فــي الــيــمــن والـــــدور الــبــطــولــي واإلنــســانــي الـــذي قــدمــوه 

خال تلك المشاركة.

وأشـــــــار ســـمـــوه إلـــــى أن جـــنـــودنـــا ســــطــــروا أروع مـــاحـــم الـــمـــجـــد والــــعــــز، وكــــانــــوا درعـــــــاً واقـــيـــة 

وحصناً منيعاً للدفاع عن وطنهم وأهلهم، ويداً تضمد الجراح وتغيث المحتاج.

وقــال سموه إن أبناء قواتنا المسلحة هم فخر الوطن بحق، فهم سباقون إلــى ميادين 

البطولة والشجاعة دون تردد وال تهيُّب، يجودون بأغلى ما يملكون، فيقدمون أرواحهم 

فــاعــاً في  رخيصة فـــداًء للوطن ودفــاعــاً عــن أمــنــه ومصالحه العليا، ويسهمون إســهــامــاً 

المساعدات اإلنسانية وتعزيز االستقرار اإلقليمي والعالمي.

ــــاء ذلــــــك فــــي كـــلـــمـــة لـــســـمـــوه بـــمـــنـــاســـبـــة االحــــتــــفــــال الـــــــذي أقــــيــــم أمــــــس لـــاحـــتـــفـــاء بــجــنــودنــا  جــ

األبطال المشاركين في اليمن.

وقــــال ســمــو الــشــيــخ الــدكــتــور ســلــطــان بــن خليفة بــن زايــــد آل نــهــيــان إن جــنــودنــا الــبــواســل، 

وهـــم يــــؤدون واجــبــهــم الــمــشــرف، قـــّدمـــوا كــوكــبــة مــن شــهــداء الــوطــن األبـــــرار الــذيــن جـــادوا 

بأرواحهم وهم ينصرون الحق ويفتحون طريق األمل الفسيح أمام الشعب اليمني، فهم 

بحق تيجان فخر للبشرية جمعاء، يفتخر بهم وطنهم، وتفتخر بهم قيادتهم وأسرهم 

ومجتمعهم. وتــابــع ســمــوه: »واجــبــنــا تــجــاه قــواتــنــا المسلحة كبير، بــأن نـــؤازرهـــم، وندعو 

لهم، ونفتخر بهم، ونعتز بإنجازاتهم، ونغرس في أبنائنا تقدير تضحياتهم، واإلشادة 

ببطوالتهم، وأن يتخذوهم قدوة في صفاتهم النبيلة، وتفانيهم في حب الوطن والدفاع 

عنه وبذل الغالي والنفيس من أجل عزته ومنعته«.   )أبوظبي - وام(

دبي - البيان 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الفخر والعزة 

ــــــم اإلمـــــــــــاراتـــــــــــي تــــتــــجــــســــد فـــــــي احــــتــــفــــالــــنــــا  ــــــاحـ ــتـ ــ ــ والـ

بعودة حماة الوطن. 

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 

راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم فـــــي تــــغــــريــــدة عـــبـــر حــســابــه 

الـــــــرســـــــمـــــــي فـــــــــي »تـــــــــويـــــــــتـــــــــر«: »الـــــــفـــــــخـــــــر والــــــــعــــــــزة 

ــــتـــــاحـــــم اإلمــــــــاراتــــــــي تـــتـــجـــســـد فـــــي احـــتـــفـــالـــنـــا  والـ

الــــــيــــــوم )أمــــــــــــس( بــــــعــــــودة حـــــمـــــاة الــــــوطــــــن بــعــد 

الوطنية واإلنسانية  المهمة  مشاركتهم في 

في اليمن«.
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