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On the occasion of the UAE’s 49th National Day, EDGE Group congratulates the nation’s 
wise leadership and its people.
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yas.adc@gmail.com

ويحظى العيد الوطني لدولة اإلمارات بأهمية استثنائية لدى أبناء الوطن جميعاً، ألنه رمز الوحدة واالنتامء 
والوفاء والنجاح، وهي منظومة القيم التي ارتكزت عليها دولة االمارات منذ تأسيسها يف الثاين من ديسمرب 
عام 1971، وتقف وراء ما حققته من إنجازات يف مختلف املجاالت، حتى أصبحت اليوم منوذجاً للتجارب 

الوحدوية الناجحة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وعنواناً لإلنجاز والتقدم يف شتى امليادين.
يوافق الثاين من ديسمرب هذا العام الذكرى التاسعة واألربعني لتأسيس دولة االتحاد، وهي مناسبة تستحق 
الوقوف عندها كثرياً، ألن ما تحقق فيها من إنجازات يعترب معجزة بكل املقاييس، ليس فقط ألنها متت يف 
سنوات قليلة من عمر الزمن، وإمنا أيضاً، واألهم، أنها غريت وجه الحياة يف اإلمارات، وجعلت منها منوذجاً 
يحتذى به يف البناء والتنمية والتطور، فاملراقب لتطور مسرية النهضة الشاملة التي تشهدها اإلمارات منذ 
قيام دولة االتحاد وحتى يومنا هذا، يدرك بوضوح حجم التحوالت الهائلة التي متت يف شتى مناحي الحياة، 
كام يزداد قناعة بأن دولة االتحاد التي وضع مرتكزاتها املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، متىض اآلن بخطى ثابتة وواثقة نحو املزيد من اإلنجازات، وتتطلع لتحقيق طموحات 

جديدة تعزز بها مكانتها العاملية. 
الواقع،  أرض  ترجمة طموحاتها عىل  قادرة عىل  أنها  اإلمارات  أثبتت  واألربعني  التاسع  الوطني  العيد  يف 
فدخلت عامل الكبار يف مجايل استكشاف الفضاء والطاقة النووية السلمية، وهي األهداف التي كانت مجرد 
أمنيات يف السنوات األوىل لتأسيس دولة االتحاد يف الثاين من ديسمرب عام 1971، لكنها باتت حقيقة وواقع 
يف العام 2020، حينام أطلقت بنجاح «مسبار األمل» إىل املريخ والذي يتوقع أن يصل الكوكب األحمر يف 
الربع األول من العام املقبل 2021، كام نجحت يف تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وهذه 
السنوات  الذي شهدته اإلمارات عىل مدار  الهائل  التحول  انعكاس واضح  لحجم  اإلنجازات ال شك هي 
املاضية، ومستوى التطور الهائل الذي وصلت إليه يف مجال العلوم واملعرفة والتقنية، فضالً عن استثامرها 

الناجح يف الرثوة البرشية النوعية املتخصصة التي تقود اإلنجازات يف هذه املجاالت املتقدمة. 
وإذا كان الثاين من ديسمرب من كل عام هو املناسبة التي تحتفي فيها اإلمارات مبا حققته من إنجازات 
خالل هذا العام، وتستعد خاللها للعام الجديد بطموحات متجددة، فإن العيد الوطني التاسع واألربعني 
هذا العام كان استثنائياً بكل املقاييس، ففي هذا العام 2020 ظهرت أزمة جائحة كورونا املستجد»كوفيد 
19-»، التي شكلت، وال تزال، تحدياً غري مسبوق لدول العامل أجمع، لكن اإلمارات نجحت يف إدارة هذه 
الجائحة بكفاءة عالية، وواصلت امليض قدماً يف تنفيذ مرشوعاتها وخططها اإلمنائية، بل أنها تستعد من 
اآلن ملرحلة التعايف من هذه الجائحة باسرتاتيجية واضحة املعامل، تواكب األولويات الجديدة التي أفرزتها 
هذه الجائحة من قبيل التعليم عن بعد والعمل عن بعد واألمن الغذايئ واألمن السيرباين وتطوير املنظومة 
أو  أزمات  واالستباقي ألي  الجيد  االستعداد  أجل  من  وذلك  الرقمية؛  والثورة  الطبية  والخدمات  الصحية 

كوارث طارئة قد تحدث يف املستقبل. 
يأيت االحتفال بالذكرى التاسعة واألربعني لقيام دولة االتحاد يف عام االستعداد للخمسني، وهو العام الذي 
لالنطالق إىل  العام املقبل 2021 ، وتستعد خالله أيضاً  تتهيأ فيه اإلمارات لالحتفال بيوبيلها الذهبي يف 
مرحلة جديدة يف مسريتها التنموية للخمسني عاماً املقبلة، مستلهمة يف ذلك روح االتحاد وتضحيات اآلباء 
املؤسسني، ومتطلعة إىل طموحات جديدة ال تحدها سقوف من أجل اعتالء القمة يف شتى املجاالت، وهي 
قادرة عىل تحقيق ذلك، فقد حاباها الله بقيادة رشيدة ال تألو جهداً يف جعل اإلمارات يف مقدمة دول 
العامل وتبوؤ املكانة التي تستحقها بني األمم، كام ترتكز يف رحلتها للخمسني عاماً املقبلة عىل ما راكمته من 
خربات تنموية طيلة السنوات املاضية، واالستفادة من ثروتها البرشية املبدعة والتي تراهن عليها يف تحقيق 

تطلعات اإلمارات املستقبلية وطموحاتها نحو الريادة والتفوق. 

.
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 “        ” وقال سموه يف كلمة وجهها عرب مجلة 
اإلتحاد  التاسعة واألربعني إلعالن دولة  الذكرى  يف 
الحارض  إدارة  يف  هام  عنرص  بالتاريخ  االحتفاء  إن 
والبناء للمستقبل.. فالدول الناجحة هي تلك التي 
بعظامء  وتفاخر  بثقافتها،  وتزهو  بهويتها،  تعتز 
رجالها، وتأسيسا عىل هذا، تأيت احتفاالتنا السنوية 
بذكرى تأسيس دولتنا، فالثاين من ديسمرب بالنسبة 
الوطن،  حب  لتعميق  يوم  هو  وقيادة،  شعبا  لنا، 

وقيادته،  الشعب  بني  القائم  التواصل  وتعزيز 
الدولة  مؤسيس  سرية  بالعرفان  فيه  نستحرض  يوم 
باالنتامء  نفتخر  دولة  دعائم  أرسوا  الذين  الكرام، 
لها، والدفاع عن وجودها، وسيظل االتحاد، هو روح 

دولتنا، ومصدر إلهامنا، ورمز تالحمنا.
رؤية  تتطلب  املستقبل  صناعة  أن  سموه  وأضاف 
والتحديات،  للفرص  مبكرا  واسترشافا  واضحة، 
لجاهزية  املعززة  القرارات  اتخاذ  يف  وشجاعة 

سنة  الخمسني  لتصميم  مرشوعنا  وضمن  الدولة، 
بتغيري  اتخذناها  التي  القرارات  كانت  املقبلة، 
مسمى وزارات واستحداث أخريات، ودمج وزارات 
يف بعضها، إىل جانب تخصيص وزراء دولة معنيني 
مبلفات ذات أهمية مستقبلية قصوى، وعىل رأسها 
والتكنولوجيا  العلمي  والبحث  الحكومي  التطوير 
الذكية  واألنظمة  االصطناعي  والذكاء  املتقدمة 
بعد  عن  العمل  تطبيقات  و  الرقمي  واالقتصاد 
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رعاية  و  الغذايئ  واألمن  املتجددة  والطاقة 
من  إعداد جيل جديد  و  املرأة  و متكني  الشباب 
الكوادر الوطنية املؤهلة، وجذب أفضل الكفاءات 
لعلامء  مجلسا  أنشأنا  كام  الدولة،  إىل  والعقول 
اإلمارات، ومجلسا لشبابها، ومجلسا أعىل للتعليم 
واملوارد البرشية، وتقدمنا بخطوات متسارعة نحو 
محطة  بتشغيل  واملتجددة  النووية  الطاقة  عرص 
السلمية، ورسخنا  النووية  الطاقة  إلنتاج  ”براكة» 
من الدور الريادي لدولتنا يف قطاع الفضاء بإطالق 
«مسبار األمل» إىل املريخ، كام رشعنا يف بناء مناذج 
ملستقبل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة 
األعامل  وريادة  والخدمات  واملواصالت  والنقل 
ومستقبل  واملتوسطة،  الصغرية  واملرشوعات 

العالقات الدولية. وفيام ييل نص الكلمة.

« أبنايئ املواطنون و املواطنات ..
باسمي،  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السالم 
املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخواين  وباسم 
لكم،  نتقدم  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل 
بعظيم  وأنتم  والتربيكات،  التهاين  آيات  بأسمى 
يف  تحتفلون  جديدة،  سنة  تستقبلون  التفاؤل 
اتحادنا،  إلعالن  الذهبي  باليوبيل  خواتيمها 

December



الخمسني  الستقبال  ذاته،  الوقت  يف  وتستعدون 
سنة املقبلة املكملة للمئوية األوىل لتأسيس دولتنا، 
قفزات  لتحقيق  بالدنا  تهيىء  مستقبلية  برؤى 
بحلول سنة  يؤهلها  مبا  كافة  القطاعات  نوعية يف 
املؤرشات  يف  عامليا  األول  املركز  تبوئ  إىل   ،2071

العاملية للرفاهية والسعادة وجودة الحياة.
بتفاؤل، استرشافا آلفاقه،  التطلع إىل املستقبل  إن 
إمارايت أصيل،  نهج  وتخطيطا مسبقا ملساراته هو 
أرىس مامرساته املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، وإخوانه اآلباء البناة، الذين بقوة اإلرادة 
اللبنات  ووضعوا  فريدة،  وحدوية  تجربة  صنعوا 
بالذكرى  اليوم  نحتفل  اتحادية  لدولة  األساس 
قدمته  مبا  ونفاخر  لتأسيسها،  واألربعني  التاسعة 

والتنمية  النهضة  يف  يحتذى  منوذج  من  للعامل 
املستدامة، وما رفدت به البرشية من مثال يقتدى 
به يف التسامح والتعايش واالنفتاح ونبذ الكراهية، 
ومساواة  وعدل  رفاهية  من  ألبنائها  وفرته  وما 

وأمن ورخاء.
إن االحتفاء بالتاريخ، عنرص هام يف إدارة الحارض 
التي  الناجحة هي تلك  والبناء للمستقبل فالدول 
بعظامء  وتفاخر  بثقافتها،  وتزهو  بهويتها،  تعتز 
رجالها، وتأسيسا عىل هذا، تأيت احتفاالتنا السنوية 
بذكرى تأسيس دولتنا، فالثاين من ديسمرب بالنسبة 
الوطن،  حب  لتعميق  يوم  هو  وقيادة،  شعبا  لنا، 
وقيادته،  الشعب  بني  القائم  التواصل  وتعزيز 
الدولة  مؤسيس  بالعرفان سرية  فيه  نستحرض  يوم 

باالنتامء  نفتخر  دولة  دعائم  أرسوا  الذين  الكرام، 
هو  االتحاد،  وسيظل  وجودها،  عن  والدفاع  لها، 

روح دولتنا، ومصدر إلهامنا، ورمز تالحمنا.

أبناء الوطن األوفياء ..
واضحة،  رؤية  تتطلب  املستقبل  صناعة  إن   .
واسترشافا مبكرا للفرص والتحديات، وشجاعة يف 
الدولة، وضمن  لجاهزية  املعززة  القرارات  اتخاذ 
كانت  املقبلة،  سنة  الخمسني  لتصميم  مرشوعنا 
وزارات  مسمى  بتغيري  اتخذناها  التي  القرارات 
بعضها،  يف  وزارات  ودمج  أخريات،  واستحداث 
مبلفات  معنيني  دولة  وزراء  تخصيص  جانب  إىل 
رأسها  وعىل  قصوى،  مستقبلية  أهمية  ذات 
التكنولوجيا  العلمي،  والبحث  الحكومي  التطوير 
الذكية  األنظمة  االصطناعي،  والذكاء  املتقدمة 
بعد،  عن  العمل  تطبيقات  الرقمي،  واالقتصاد 
الشباب،  رعاية  الغذايئ،  األمن  املتجددة،  الطاقة 
الكوادر  من  جديد  جيل  إعداد  املرأة،  متكني 
الكفاءات  أفضل  وجذب  املؤهلة،  الوطنية 
لعلامء  مجلسا  أنشأنا  كام  الدولة،  إىل  والعقول 
اإلمارات، ومجلسا لشبابها، ومجلسا أعىل للتعليم 
واملوارد البرشية، وتقدمنا بخطوات متسارعة نحو 
محطة  بتشغيل  واملتجددة  النووية  الطاقة  عرص 
السلمية، ورسخنا  النووية  الطاقة  ”براكة» إلنتاج 
من الدور الريادي لدولتنا يف قطاع الفضاء بإطالق 
«مسبار األمل» إىل املريخ، كام رشعنا يف بناء مناذج 
ملستقبل الصحة والتعليم والبنية التحتية والطاقة 
األعامل  وريادة  والخدمات  واملواصالت  والنقل 
ومستقبل  واملتوسطة،  الصغرية  واملرشوعات 

العالقات الدولية.

أبناء الوطن وبناته ..
حملت  استثنائية،  سنة   2020 سنة  كانت  لقد 
فريوس  جائحة  رأسها  التحديات، وعىل  من  كثريا 
متكنا  التي   /19  – /كوفيد  املستجد  كورونا 
بإجراءات وقائية حازمة، وتدابري احرتازية صارمة، 
عىل  السيطرة  من  فعال،  وطني  تعقيم  وبرنامج 
الطبية  والرعاية  الحامية  وتوفري  املرض،  انتشار 
سواء،  حد  عىل  والزائرين  واملقيمني  للمواطنني 
ونشارك بقوة يف الجهود العاملية املبذولة لتطوير 
تقنيات الكشف عن املرض، وتطوير لقاح للقضاء 
القيم اإلنسانية  عليه، ووسط كل هذا عززنا من 
األشقاء  جانب  إىل  فوقفنا  الراسخة،  اإلماراتية 
واألصدقاء تعزيزا لقدرتهم عىل مواجهة الجائحة 
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وتداعياتها، مقدمني املساعدة دون متييز.
تكلفتها  فداحة  من  بالرغم  الجائحة،  هذه  إن 
كفاءة  عن  كشفت  أنها  إال  واملادية،  البرشية 
يف  لدولتنا  العالية  والجاهزية  الصحي،  نظامنا 
مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات، وأكدت تطور 
البنية التحتية لتقنيات املعلومات واالتصاالت، مبا 
العمل  نحو  التحول يف يرس  مكن مؤسساتنا من 

والتعليم عن بعد.
ويف هذا املقام، نتقدم بعظيم التقدير للمخلصني 
إدارة   .. الواجب  أداء  يف  املتفانني  واملخلصات 
رشيدة لألزمة، ومواجهة حاسمة للجائحة، وحفاظ 
ورعاية  القتصادها،  وحامية  اإلمارات،  أمن  عىل 
العملية  الستدامة  وضامن  مجتمعها،  لصحة 
التعليمية، مرتحمني عىل الضحايا، داعني للمصابني 
بالشفاء العاجل، واثقني من قوة وحيوية ومرونة 
اقتصادنا الوطني، الذي تعاىف يف وقت قيايس من 

تداعيات األزمة، ليخرج منها بأقل الخسائر.

املواطنون الكرام..
التي  التنموية  والقفزات  النوعية  اإلنجازات  إن 
واملقيمني  الوطن  وبنات  أبناء  بسواعد  تحققت 
جاءت  ما  التمكني،  مرحلة  سنوات  طوال  فيه، 
صدفة و إمنا كانت محصلة طبيعية لرؤية ثاقبة 
تسري عليها حكومتنا االتحادية واملحلية، وتكامل 
وما  ترشيعات  من  تبنيناه  وما  الرؤى،  وانسجام 
استحدثناه من سياسات عززت من كفاءة وأداء 
املنظومة الحكومية، واضعة األساس القوي لبيئة 
جودة  تحسني  يف  املؤثر  الدور  لها  كان  داعمة 
دولتنا،  وسمعة  مكانة  من  عظم  مبا  الحياة، 

وقدمها للعامل منوذجا يف الريادة واإلنجاز.
لقد نجحنا يف تحقيق منجزات مشهودة يف مسرية 
لدور  وتعزيزا  ومشاركة  متكينا  السياسية  التنمية 
متثيل  نسبة  رفعنا  االتحادي،  الوطني  املجلس 
املرأة بداخله، ومتكني دور الشباب فيه، وسيظل 
يتخذ  مستداما،  نهجا  السيايس  التمكني  برنامج 
من املجتمع اإلمارايت وخصوصيته، دليال ومرجعا، 
جملة  جسدتها  فقد  االقتصادية  اإلنجازات  أما 
مؤرشات عاملية تنافسية، عكست صالبة اقتصادنا 
وقدرته العالية عىل مواجهة الصدمات والتقلبات 
يستمدها  قدرة  وهي  العاملية،  والتحديات 
اقتصادنا من جملة مقومات أبرزها سياسة تنويع 
اقتصادي ناجحة، أصول استثامرية كبرية، عالقات 
هذا  وقبل  متنوعة،  صادرات  واسعة،  تجارية 

إنسان متمكن، قادر عىل العطاء واإلبداع.
و عىل مستوى رفاهية املجتمع و استقراره نجحنا 

نظام  و  عاملية  مبعايري  لنظام صحي  التأسيس  يف 
تعليمي رفيع املستوى و برامج تنمية مجتمعية 
إسكان  ومرشوعات  متميزة  اجتامعية  ورعاية 
عمت أرجاء الوطن، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة 
عىل  محافظ  متالحم،  آمن  ملجتمع  مستدامة 
املشهودة،  اإلنجازات  من  ذلك  غري  وإىل  هويته، 
التي مكنتنا وشعبنا من العبور بنجاح، من مرحلة 

التمكني، إىل مرحلة صناعة الخمسني.

أبنايئ املواطنون واملواطنات ..
التحية والتقدير مستحقان لجنود  اليوم،  يف هذا 
املسلحة،  قواتنا  وقادة  وضباط  صف  وضباط 

وقوات الرشطة واألجهزة األمنية املختلفة، الذين 
للوطن،  حراسة  الواجب  وأدوا  األمانة،  حملوا 
وستظل  مكتسباته،  عىل  وحفظا  ألمنه،  وتعزيزا 
الوطن،  ذاكرة  يف  محفورة  شهدائنا  تضحيات 
رمز عزة وبطولة، ومصدر فخر واعتزاز لألجيال. 
سائلني الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن 
القوية،  باإلرادة  وشعبنا  ويعيننا  خطانا،  يسدد 
والهمة العالية، وأن يظل العدل، وسيادة القانون، 
هي  واملقيم،  للمواطن  الكرمية  الحياة  وتوفري 

جوهر الحكم يف بالدنا، وروح اتحادنا.
وفقكم الله، وكل عام وأنتم بخري» .
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وأضاف سموه - يف كلمة وجهها عرب مجلة ”          “ 
مبناسبة اليوم الوطني الـ49 - : ”غدا يدخل اتحادنا 

العام الخمسني من عمره املديد..
برؤيتنا  مسلحني  وأمل،  بثقة  املستقبل  إىل  نتطلع 
والعمران،  االنسان  بناء  يف  وإنجازاتنا  وخرباتنا 
تحققت  املاضية  العقود  يف  نجاحاتنا  أن  مدركني 
العقود  يف  وسنحتاج  والعزمية..  والعرق  بالجهد 
وزيادة  الجهد  هذا  مضاعفة  إىل  املقبلة  الخمسة 
والتحدي  أكرب،  فالطموح  القدرات،  وتعزيز  اإلنتاج 

أرسع  حولنا  والتحوالت  أشد،  واملنافسة  أصعب، 
وأعمق“.

وقال سموه إن التقدم الذي أحرزته دولتنا يسعدنا 
وميلؤنا مبشاعر الفخر والرضا لكنه ال يكفينا.. نريد 
يتحقق  نجاح  فكل  العرب..  ألشقائنا  مامثال  تقدما 
العريب  العامل  لصالح  مضافة  قوة  ميثل  عريب  بلد  يف 

بأرسه.
وأضاف سموه : «اليوم وروح االتحاد ترسي يف أرجاء 
وطننا ونفوس مواطنينا نستذكر بفخر واعتزاز والدنا 

ورمزنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهام حكام 
ما  عىل  وأثابهم  جميعا  ثراهم  الله  طيب  اإلمارات 
خالد  آبائنا  تراث  إن  وأمتنا..  لوطننا وشعبنا  قدموا 
وحي ما دامت عىل األرض حياة.. يعيش فينا زارعا 
روح الطموح والتفاؤل، ومحفزا عىل اإلنجاز، ومقويا 
عزميتنا يف مواجهة التحديات، ودافعا مسرية وطننا 

إىل األمام واملجد والعال.
وذكر سموه أنه منذ تأسيس دولتنا ونحن نسعى يف 
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دروب الخري ألمتنا..
دامئا  وسعينا  العريب،  اإلجامع  من  جزءا  دامئا  كنا 
قرصت  من  كل  ملساعدة  وبادرنا  الصف،  لوحدة 

إمكانياته عن تلبية احتياجات التنمية يف بلده..
الشباب  لتمكني  مبادرات  تلو  مبادرات  وأطلقنا 
ووضعنا  وثقافيا..  وإداريا  وعلميا  معرفيا  العريب 
نسعى  وسنظل  أشقائنا  بترصف  املكتسبة  خرباتنا 
لرفعة نهوض عاملنا العريب، فنحن منه وهو منا وإذا 

مل تكن املشرتكات العديدة بني دولنا العربية كافية 
لتعميق التعاون بني الدول العربية، فإن الجغرافيا 
وحدها تدعو إىل أعىل درجات التكامل والتنسيق، 

وتؤكد وحدة املصري ووحدة األمن واالستقرار. 
وفيام ييل نص كلمة سموه ..
« بسم الله الرحمن الرحيم..

أيها املواطنون واملواطنات الكرام..

السالم عليكم ورحمة الله بركاته..

أهنئكم بحلول الذكرى التاسعة واألربعني لتأسيس 
اتحادنا وقيام دولتنا..

وأتوجه معكم بالتهنئة ألخي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
األعىل  القائد  نائب  عهده  وويل  املسلحة  للقوات 
للقوات املسلحة أخي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، وإخواين أصحاب السمو أعضاء 
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، حفظهم الله 
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جميعا.
ونفوس  أرجاء وطننا  االتحاد ترسي يف  اليوم وروح 
مواطنينا، نستذكر بفخر واعتزاز والدنا ورمزنا الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم وإخوانهام حكام اإلمارات طيب 
لوطننا  قدموا  ما  عىل  وأثابهم  جميعا  ثراهم  الله 

وشعبنا وأمتنا.
إن تراث آبائنا خالد وحي ما دامت عىل األرض حياة. 
ومحفزا  والتفاؤل،  الطموح  روح  زارعا  فينا  يعيش 
عىل اإلنجاز، ومقويا عزميتنا يف مواجهة التحديات، 

ودافعا مسرية وطننا إىل األمام واملجد والعال.
أيها املواطنون واملواطنات..

لقد كان هذا العام 2020 استثنائيا مبا حفل به من 
مفاجآت وغموض وتحديات..

كان العام الذي وحد فيه القلق والتحسب، وأحيانا 
سكان  هم  نسمة  مليار   7,7 والخوف  الذهول 
املعمورة، فتأكدت وحدة مصري البرش كام مل تتأكد 

من قبل.
اآلن  حتى  أودى  الصغر  متناهي  مجهول  فريوس 
 60 نحو  وأصاب  إنسان،  مليون   1,4 حوايل  بحياة 
مليونا، واألرقام يف تصاعد.. وقلب االقتصاد العاملي 
الطريان  وحركة  السفر  وعرقل  عقب،  عىل  رأسا 
وسالسل إمداد الغذاء والدواء والسلع، وأربك عمل 
إجراءات  وفرض  والرشكات،  واألسواق  الحكومات 

الحظر واإلغالق يف كل مكان.
كان عام االختبار الصعب للدول، واالمتحان الكاشف 
ونجاعة  مؤسساتها،  وفاعلية  حكوماتها،  لجدارة 
األوبئة  ملواجهة  استعدادها  وكفاءة  إجراءاتها، 

والكوارث وما يرتتب عليها.
يف  دولتنا  نجاح  عىل  وتعاىل  سبحانه  الله  أحمد 
ومؤسساتنا  حكومتنا  وتفوق  بامتياز،  االختبار  هذا 
واستعداداتنا ملكافحة األوبئة والكوارث.. وهو تفوق 

شهد له العامل ومنظامته املتخصصة.
فهو  حظ  برضبة  أو  صدفة  النجاح  هذا  يأت  مل  و 
يحسن  الذي  اإلمارايت  لنموذجنا  الرشعي  االبن 
اسرتاتيجياته  قلب  يف  ويضعه  املستقبل  استرشاف 
وخططه، ويعد لكل أمر عدته، ويتحسب للطوارئ 
متتع  عىل  ويحرص  وأسوأها..  االحتامالت  وكل 
حكوماته ومؤسساته بالفاعلية واملرونة والقدرة عىل 

اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب.
لقد ارتقى أداؤنا حكومة وشعبا إىل مستوى خطورة 
الوقاية  إلجراءات  مجتمعنا  استجاب  الجائحة.. 
عىل  حربا  املعنية  مؤسساتنا  وخاضت  يجب..  كام 
املتطورة مبنشآتها  الصحية  بنيتنا  الجائحة.. ومكنتنا 
وكبح  الجائحة  احتواء  من  وكوادرها  وتجهيزاتها 
املركز  بالدنا  فتبوأت  إصاباتها،  من  والحد  انتشارها 
السكان،  قياسا لعدد  الفحوص  األول عامليا يف عدد 
اإلصابات  رصد  مستهدفات  تحقيق  يف  ونجحت 

ومتابعتها ونسبة التعايف.
وإذ فرضت الجائحة عىل كثري من دول العامل إعادة 
اتخذنا  اإلمارات  يف  فإننا  الصحية،  نظمها  يف  النظر 
املبادرات الرضورية لدعم قطاعنا الصحي الذي نثق 
بكفاءته ونجاعته، و نعتز بتبوئه املرتبة األوىل عامليا 
تغطية  مدى  بينها  من  صحية  مؤرشات  سبعة  يف 
ومدى  الصحية،  املشاكل  وقلة  الصحية،  الرعاية 

وجود برامج وطنية للكشف املبكر.
احتياجات  تأمني  يف  نجحنا  آخر،  صعيد  وعىل 

مخزونهام  وعززنا  والدواء،  الغذاء  من  مجتمعنا 
منظومة  مبكر  وقت  يف  أعددنا  وكنا  االسرتاتيجي، 
غذاء مستدامة، واستحدثنا قبل ثالث سنوات وزارة 
لألمن  اإلمارات  ”مجلس  وأنشأنا  الغذايئ  األمن 

الغذايئ».
الغذاء،  من  الذايت  االكتفاء  تحقيق  هدفنا  يظل  و 
أنشأنا  وقد  الزراعي،  إنتاجنا  مضاعفة  إىل  ونتطلع 
هذا  لخدمة  الزراعية“  لالستدامة  الوطنية  ”املنصة 
القطاع الحيوي وتوفري حلول تقنية الحتياجاته.. كام 
التي  املتطورة  الغذائية  صناعاتنا  تعزيز  إىل  نتطلع 
يف  لتستمر  درهم  مليار   62 عىل  استثامراتها  تزيد 

النمو والتوسع.
أيها املواطنون واملواطنات..

وطرق  البرش  حياة  أمناط  الجائحة  غريت  لقد 
مع  ويرس  برسعة  التكيف  واستطعنا  عملهم.. 
األمناط الجديدة.. أرست الحكومة نظام العمل عن 
مؤسسات  إىل  النجاح  وامتد  بنجاح..  ومارسته  بعد 

التعليم ورشكات القطاع الخاص.
فاعلية  أولها  أمور  لثالثة  يعود  ذلك  يف  والفضل 
عىل  وقدرتهم  كوادرها  وكفاءة  ومرونتها  الحكومة 
املبكر  تحولنا  وثانيها  وحسم،  برسعة  القرار  اتخاذ 
إىل  تطويرها  ثم  إلكرتونية،  لحكومة  عقدين  منذ 

حكومة ذكية..
تضاهي  متطورة  رقمية  تحتية  بنية  امتالكنا  وثالثها 

أفضل املوجود يف العامل.
وأحيانا  املعتادة،  بوتائرها  أعاملنا  تواصلت  وهكذا 
عام  برامج  تنفيذ  يف  قدما  ومضينا  أرسع،  بوتائر 
االستعداد للخمسني، وأعدنا هيكلة الحكومة باتجاه 
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يحقق الرسعة يف اتخاذ القرار، ويعظم القدرة عىل 
مبا  لها،  املصاحبة  الفرص  واغتنام  املتغريات  مواكبة 

يعزز منجزات وطننا ومكتسباته.
االسرتاتيجية  مشاريعنا  تنفيذ  يف  قدما  مضينا  كام 
وفق الربامج الزمنية املوضوعة، فتم تشغيل محطة 
براكة النووية، وإطالق مسبار األمل والقمر الصناعي 
مزن سات، ودشنا مركز األبحاث الطبية لتأهيل جيل 
جديد من الباحثني يف املجال الطبي، وإنتاج لقاحات 
باألمراض  تعنى  بحوث  وإجراء  األوبئة،  ضد  فعالة 

املنترشة يف بلدنا.
و مل تغري الجائحة و ال الجمود االقتصادي العاملي من 
نهجنا يف مساعدة الدول األقل حظا ودعم جهودها 
يف مواجهة الجائحة.. وقد قدمت دولتنا مساعدات 
خالل  وأكدنا  دولة،  مائة  من  ألكرث  إغاثية  و  طبية 
دولة  التزام  العرشين  مجموعة  قمة  يف  مشاركتنا 
تحقيق  هدفه  جهد  كل  مبساندة  الكامل  اإلمارات 
عىل  البرشية  ومعاونة  كان،  أينام  االنسان  مصلحة 
العبور إىل مرحلة جديدة عامرة باألمل بعد التغلب 
عىل جائحة تسببت يف عرقلة جهود التنمية العاملية.

األمثل  السبيل  هو  املشرتك  العمل  أن  أكدنا  كام 
تداعياتها  وتجاوز  الراهنة  التحديات  لتخطي 
واإلرادات  العزائم  توحيد  إىل  ودعونا  السلبية، 
تجاوز  من  حظا،  األقل  السيام  املجتمعات،  لتمكني 
هذه التحديات وتخطيها لتستطيع مواصلة التنمية 
وتلبية الحاجات األساسية التي تضمن أبسط أشكال 
مثل  املشرتكة  العاملية  فقضايانا  لإلنسان.  الحياة 
املناخ،  وتغري  الصحية،  الرعاية  وتوفري  املرأة  متكني 
قضايا  ومواجهة  التكلفة،  منخفض  تعليم  وتوفري 
أن  دون  من  عالجها  ميكن  ال  واملايئ  الغذايئ  األمن 
املجموعة كيد واحدة وبعزمية واحدة،  تعمل دول 

وإرادة دولية موحدة.
أيها املواطنون واملواطنات..

تعلمنا من آبائنا ومن خرباتنا أن تبني األفكار وطرق 
العمل الجديدة، ليس أمرا صعبا، إمنا الصعوبة تكمن 
العمل  وطرق  القدمية  األفكار  من  الخروج  يف  دامئا 

املعتادة.
فالناس عادة يطمئنون ملا عرفوا وخربوا، ويتحسبون 
بشعبنا  ثقتنا  وكانت  يخافونه..  ورمبا  للجديد 
هذه  تجاوز  يف  األهم  العامل  بقيادته  شعبنا  وثقة 
التوفيق بني  التدرج يف  بنهج  الصعوبة، وقد نجحنا 

تقاليدنا ومقتضيات التطوير والتحديث.
وامللموسة  املشهودة  بإنجازاتنا  النجاح  هذا  وتعزز 
الجديد  مواكبة  فباتت  حياتنا،  مجاالت  كل  يف 
يف  أصيال  جزءا  والتقدم  التنمية  لخدمه  وتسخريه 
مجتمعنا..  ثقافة  يف  ثابتا  ومكونا  وتفكرينا،  عملنا 

يف  ومتيزنا  الذاتية،  قوتنا  تعاظم  أرسار  من  وهذا 
األداء الحكومي، وتقدمنا يف تنويع االقتصاد، وتطوير 
بني  التوازن  وتحقيق  التعليم،  وتجويد  الخدمات، 

الجنسني.
ورسوخ  وقيادته،  شعبنا  بني  املتبادلة  الثقة  هذه 
ثقافة التغيري والتطوير ومواكبة الجديد يف مجتمعنا، 
ستفتح لوطننا أبواب األعوام الخمسني املقبلة عىل 
اتساعها، وستمكن شبابنا وشاباتنا وأجيالنا الصاعدة 
من تحقيق رؤيتنا ملئوية اإلمارات، بأن تكون دولتنا 
تقدما  األكرث  العامل  دول  بني  األوىل  الصفوف  يف 

وازدهارا.
وبعد أقل من شهر يحل العام 2021، ونقرتب أكرث 
من عيدنا الوطني الخمسني.. نريد أن يشهد العام 
املقبلة..  الخمسني  لألعوام  الكربى  االنطالقة   2021
نريد أن تكون دولتنا األكرث متيزا واألفضل يف نوعية 

الحياة..
بعد  ما  ملرحلة  القطاعات  كل  تهيئة  وسنواصل 
االبتكار  اقتصاد معريف حقيقي أساسه  ببناء  النفط، 
واإلبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة واالستثامر يف 
القيم  النوعية، وتعزيز منظومة  العقول والكفاءات 
الحضارية القامئة عىل التسامح واالنفتاح والتعايش 
وقبول اآلخر، والحفاظ عىل تراثنا الوطني وعاداتنا 
الريادة،  عىل  عامليا  والتنافس  األصيلة،  وتقاليدنا 
لألجيال  التنمية  الستدامة  القوية  القواعد  وتشييد 

القادمة.
لالستعداد  العليا  اللجنة  تتابع  السياق  هذا  ويف 
للخمسني و فرق العمل املتخصصة العمل عىل مدار 
الخاص  والقطاع  املجتمع  إليهم  انضم  وقد  الساعة 
وكل من لديه فكرة للمشاركة يف تصميم املستقبل، 
منذ  دولتنا  يف  الراسخ  املشاركة  لنهج  تأكيدا  وذلك 



تأسيسها.
وقد أنجز هذا الجهد الوطني املبارك مرئيات لكافة 
قطاعتنا الحيوية، وأسهم يف تطوير الترشيعات ذات 
وتعزز  التنمية  تدعم  ترشيعات  ذلك  يف  مبا  الصلة، 
محركاتها، وتقوي االقتصاد وتفتح األبواب لقطاعات 
وتحفز  األعامل  بيئة  وتطور  جديدة،  اقتصادية 
العقول  وتجذب  االبتكار  وتشجع  املبارش  االستثامر 
العلوم  عىل  املرتكزة  الحيوية  املجاالت  يف  املتميزة 

املتقدمة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
أيها املواطنون واملواطنات..

وميألنا  يسعدنا  دولتنا  أحرزته  الذي  التقدم  إن 
الفخر والرىض لكنه ال يكفينا.. نريد تقدما  مبشاعر 
بلد  يف  يتحقق  نجاح  فكل  العرب..  ألشقائنا  مامثال 

عريب ميثل قوة مضافة لصالح العامل العريب بأرسه.
و منذ تأسيس دولتنا ونحن نسعى يف دروب الخري 
وسعينا  العريب،  اإلجامع  من  جزءا  دامئا  كنا  ألمتنا.. 
دامئا لوحدة الصف، وبادرنا ملساعدة كل من قرصت 
بلده..  يف  التنمية  احتياجات  تلبية  عن  إمكانياته 
الشباب  لتمكني  مبادرات  تلو  مبادرات  وأطلقنا 

العريب معرفيا وعلميا وإداريا وثقافيا..
وسنظل  أشقائنا،  بترصف  املكتسبة  خرباتنا  ووضعنا 
نسعى لرفعة نهوض عاملنا العريب، فنحن منه وهو 
دولنا  بني  العديدة  املشرتكات  تكن  مل  وإذا  منا، 
العربية،  الدول  بني  التعاون  لتعميق  كافية  العربية 
درجات  أعىل  إىل  تدعو  وحدها  الجغرافيا  فإن 
ووحدة  املصري  وحدة  وتؤكد  والتنسيق،  التكامل 

األمن واالستقرار.

وعىل الرغم مام يزخر به العامل العريب من مشاكل 
الدول  يف  األوضاع  إليه  تدهورت  وما  وتحديات، 
دامئا  متاحة  واإلصالح  النهوض  فرص  فإن  العربية 
ملن ميتلك الوعي واإلرادة، ولعل االضطراب الضخم 
والباهظ التكاليف الذي عاشته دول بذاتها قد وصل 
يف  فادحة  خسائر  خلف  وكام  نهاياته،  مشارف  إىل 
النفوس،  يف  عميقة  وجروحا  واملمتلكات،  األرواح 
خلف أيضا دروسا مثينة من شأن استيعابها أن يرسع 

من عمليات إعادة البناء ومداواة الجراح.
يحتاج عاملنا العريب أن يفكر بلغة ومعطيات العقد 
يدرك  وأن  والعرشين،  الحادي  القرن  من  الثالث 
عمق املتغريات السياسية واالقتصادية والقيمية التي 
وأن يسترشف  األخرية،  السنوات  عاملنا يف  اجتاحت 
وأن  فيه،  التنمية  محركات  عىل  ويتعرف  املستقبل 
يوقن يقينا تاما بأن الوسائل القدمية وأمناط العمل 
بل  جديدة،  نتائج  إىل  تفيض  لن  القدمية  والتفكري 
يبني  ال  و  يرس  ال  ومعظمه  القديم  إنتاج  ستعيد 
وال  أمنا  وال  سالما  يصنع  وال  مستدامة،  تنمية 

استقرارا.
الغري  عىل  الفشل  مسؤولية  إلقاء  مقبوال  يعد  مل 
وعىل املؤامرات والتدخالت الخارجية.. فمنذ قرون 
وإقليم الرشق األوسط محال الهتامم القوى الكربى، 
وقد تعمق هذا االهتامم بعد الحرب العاملية األوىل 
يف  واالستقرار  األمن  جعل  مام  تأثرياته،  وزادت 

اإلقليم جزءا من األمن واالستقرار الدوليني.
هذه الحال ألقت بأثقالها عىل دول اإلقليم، ووضعتها 
أمام أحد خيارين: إما استثامر هذا االهتامم الدويل 
مبا يعزز تنميتها وأمنها، أو ترك تأثرياته ومنافساته 
تتحكم يف سياقات األحداث وتطوراتها وسبل إدارتها.

صحيح أن الوضع الدويل يتسم اآلن بالغموض، وأن 
النظام الدويل ممثال باألمم املتحدة يحتاج إىل مزيد 
من الفاعلية، وان التدافع يغلب عىل العالقات بني 
إقليمنا  عىل  ينعكس  كله  ذلك  وان  الكربى،  الدول 
وإيجاد  عالجها  ويصعب  ونزاعاته،  قضاياه  ويعقد 
حلول لها.. لكن الصحيح أيضا أن هذا الوضع ليس 
يف  للتطورات  االنتظار  حال  يف  اإلقليم  لبقاء  مربرا 
السعي  عن  للقعود  مدعاة  وليس  الدويل،  الوضع 
املزمنة،  ومشاكله  اإلقليم  قضايا  ملعالجة  الجاد 
بخاصة وأن معظمها حجب وراءه حقوق الناس يف 

التنمية واالستقرار والعيش الكريم.
نحن يف دولة اإلمارات ال نعرف االنتظار وال القعود 
وال املراوحة يف املكان.. لو انتظرنا ملا أقمنا اتحادنا، 
اإلمارايت  منوذجنا  بنينا  وملا  التنمية،  حققنا  وملا 
الذاتية،  قوتنا  تعزيز مصادر  نجحنا يف  وملا  املتألق، 
والفاعلة  املرموقة  مكانتها  إىل  بدولتنا  وصلنا  وملا 

واملحرتمة يف العامل بأرسه.
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املستقبل  ونسترشف  ونجتهد  ونبادر  نعمل  نحن 
أمر  عىل  نقدم  وال  االسرتاتيجي،  التخطيط  ونعتمد 
الجوانب،  كل  من  ومتحيص  وافية،  دراسة  بعد  إال 

وتحسب لكل االحتامالت.
مكافحة  يف  الفعال  اإلسهام  من  مكننا  ما  وهذا 
التطرف واإلرهاب، ويف إحباط مخططات تغيري هوية 
بني  الحوار  قنوات  بناء  ويف  العريب،  وانتامئه  اليمن 
اإلنسانية مبشاركة  الثقافات، وإطالق وثيقة األخوة 

أكرب مرجعيتني دينيتني يف اإلسالم و املسيحية.
إلقليمنا  قدمنا  اإلبراهيمي“  ”االتفاق  أبرمنا  وحني 
فرصة مثينة الخرتاق الجمود، وتحريك املياه الراكدة، 
والتعايش  واألمن  السالم  إىل  تفيض  طرق  وشق 

والتفرغ للتنمية.
لقد أوقف االتفاق قضم أرايض أشقائنا الفلسطينية 
غيبتهام  أن  بعد  العادلة  بقضيتهم  العامل  وذكر 
األحداث واملستجدات، وفتح لهم أفقا نحو حقوقهم 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولتهم  يف  املرشوعة 

الرشقية.
أيها املواطنون واملواطنات..

يف يومنا الوطني أحيي معكم ضباط وجنود قواتنا 
املدنية،  الحامية  وأجهزة  األمنية  وأجهزتنا  املسلحة 
حرية  صون  يف  الحيوي  بدورهم  اعتزازي  وأجدد 
وتقديري  وطننا،  واستقرار  وأمن  وسيادة  واستقالل 
وتجسيدهم  والقسم،  للعهد  ووفائهم  لتضحياتهم 
واإليثار  العطاء  يف  وشعبنا  وطننا  ومبادئ  لقيم 

والوالء واالنتامء.
كفاءة وشجاعة يف كل  املسلحة  قواتنا  أظهرت  لقد 
اليمن  أرض  عىل  وسجلت  بها،  كلفت  التي  املهام 
تحرير  يف  أسهم  احرتافيا  وأداء  بطوالت  الشقيق 
اسرتاتيجي  انتشار  إعادة  ونفذت  أراضيه..  معظم 
بناء  إعادة  يف  وإسهامها  بنجاح  مهمتها  أداء  بعد 

القوات الرشعية اليمنية.
كان اليمن محل اهتامم ورعاية دولتنا منذ تأسيسها، 
يف  مساهامتها  دولتنا  وتواصل  كذلك،  وسيظل 
وإعادة  اليمني،  الشعب  لدعم  اإلنسانية  الجهود 
إعامر بناه التحتية، كام تواصل مشاركتها يف الجهود 
الدولية الساعية إىل حل سلمي يضع حدا للرصاعات 

واالنقسامات اليمنية.
وكتائبه  األبيض  لجيشنا  حارة  بتحية  أيضا  أتوجه  و 
الذين  واإلداريني  والفنيني  واملمرضني  األطباء  من 
أظهروا إخالصا وتفانيا، وخاطروا وتقدموا الصفوف 

ملكافحة جائحة كورونا وعالج مصابيها.
لوطننا  جددا  أبطاال  األبيض  جيشنا  قدم  لقد 
منوذجهم املمرضة أسامء مزيود الشحي التي بادرت 
إىل قطع إجازتها الدراسية، وفارقت رضيعها، وعملت 

12 ساعة يف اليوم.
يف وطننا آالف الرجال والنساء مثل أسامء.. ينترشون 
وينمون  ويبدعون،  ينجزون  العمل،  مواقع  كل  يف 
األهم  ثروتنا  إنهم  ومهاراتهم،  ومعارفهم  قدراتهم 
يف  جهدا  يألون  ال  الذين  وأبطالنا  تنضب،  ال  التي 

سبيل رفعة وطنهم ورفاه وسعادة مواطنيهم.
أيها املواطنون واملواطنات..

وأغالها..  أيامنا  أعز  ديسمرب  من  الثاين  يوم  سيظل 
واملبادئ  الحكمة  فيه  انترصت  الذي  اليوم  فهو 
فيه  جسد  الذي  اليوم  وهو  الرشيفة..  والغايات 
وخصال  وفضائل  وكرامة  قوة  املؤسسون  آباؤنا 
اليوم الذي توج كفاح أسالفنا  أبناء اإلمارات.. وهو 

وصمودهم ونجاحهم يف الحفاظ عىل أرضنا.
غدا يدخل اتحادنا العام الخمسني من عمره املديد.. 
برؤيتنا  مسلحني  وأمل،  بثقة  املستقبل  إىل  نتطلع 

والعمران،  االنسان  بناء  يف  وإنجازاتنا  وخرباتنا 
تحققت  املاضية  العقود  يف  نجاحاتنا  أن  مدركني 
العقود  يف  وسنحتاج  والعزمية..  والعرق  بالجهد 
وزيادة  الجهد  هذا  مضاعفة  إىل  املقبلة  الخمسة 
والتحدي  أكرب،  فالطموح  القدرات،  وتعزيز  اإلنتاج 
أرسع  حولنا  والتحوالت  أشد،  واملنافسة  أصعب، 

وأعمق.
القادم  أن  الخمسني  اتحادنا  أعدكم يف مستهل عام 
سيكون أكرث جامال وبهاء، فرؤيتنا اتسعت، وخرباتنا 
تراكمت وتعمقت، وقدرتنا عىل مواجهة التحديات 
ومواكبة املتغريات والتخطيط للمستقبل تضاعفت... 
واألهم من هذا وذاك أنتم أبناء وبنات اإلمارات، مبا 
عهدناه فيكم من عزمية وإخالص وكفاءة ومتيز، وما 

عرفناه فيكم من حب لوطنكم وتفان يف خدمته.
العائدين  بخري. وعساكم من  وأنتم  يوم وطني  كل 

الغامنني والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الوطني  اليوم  مبناسبة  له  كلمة  يف  سموه  وقال 
الـ49 للدولة .. إن اإلمارات واجهت مع بقية دول 
جائحة  سببتها  التي  الصعبة  التحديات  العامل.. 
كورونا ” كوفيد - 19 ” واستطاعت، بفضل الله، 
ثم الجهود املخلصة والصادقة لفرق خط الدفاع 
األول، وروح الفريق الواحد بني مؤسساتها، ووعي 
شعبها واملقيمني عىل أرضها، وجاهزيتها الصحية 

وبنيتها التكنولوجية املتقدمة..
مع  التعامل  يف  وإنسانيا،  فاعال  منوذجاً  تقدم  أن 
مختلف  عىل  وتداعياتها  آثارها  وإدارة  الجائحة 
لصحة  القصوى  األولوية  إعطاء  مع  املستويات، 
وإسرتاتيجيات  خطط  كل  يف  وسالمتهم  الناس 
املحور  اإلنسان هو  أن  مؤكدا سموه   .. املواجهة 
األسايس ملرشوعنا التنموي والبوصلة التي تتحرك 

املايض  يف  وإسرتاتيجياتنا  خططنا  كل  لها  وفقاً 
والحارض واملستقبل.

وأضاف سموه أن الدولة عربت عن وجهها اإلنساين 
الناصع منذ اليوم األول لظهور الجائحة، وأكدت 
مصداقية نهجها الذي تتبناه وتسري عليه يف هذا 
الخصوص من خالل تقدميها الدعم املجرد للدول 
واملجتمعات التي تحتاج إىل املساعدة، دون النظر 



اإلخوة واألخوات واألبناء..
الوطني  اليوم  مبناسبة  اإلمارات  دولة  تحتفل 
تاريخها،  يف  فارقة  مرحلة  يف  واألربعني،  التاسع 
ومفعمة  والعزة،  بالفخر  موشحة  خاللها  تقف 
بالطموح واألمل، وميلؤها التصميم عىل مواصلة 
مسرية إنجازاتها الحضارية يف مختلف املجاالت، 
أبداً، ولن تتوقف،  التي مل تتوقف  وهي املسرية 
والتحديات،  الظروف  كانت  مهام  الله،  بإذن 
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إىل دينها أومذهبها أوعرقها أو موقعها الجغرايف 
اإلنساين  التكاتف  إىل  املتكررة  دعواتها  بجانب 
الدويل يف مواجهة هذا الخطر واحتواء تداعياته.. 
كام تشارك بفعالية يف الجهود العلمية والبحثية 
ولقاحات  عالجات  إيجاد  إىل  الهادفة  الدولية 
العامل  دول  مختلف  مع  وتعاونت  للفريوس، 
هذه  توفري  إىل  ودعت  الهدف،  هذا  لتحقيق 
العالجات واللقاحات للجميع دون استثناء، من 

منطلق إميانها بوحدة املصري البرشي.
عمر  من  الخمسني  العام  ندخل   ” وقال سموه 
دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة ونحن 
أكرث قوة وثقة يف النفس والقدرات.. وأشد عزماً 
عىل بلوغ أهدافنا خالل الخمسني سنة املقبلة، 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  قيادة  تحت 
 ” الله  حفظه   ” الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
ونستهدف..  نتطلع  كام  اإلمارات  دولة  لتكون 
املائة  الذكرى  بحلول  العامل  يف  دولة  أفضل 
إلنشائها.. مستندين إىل األسس القوية واألركان 
الراسخة التي وضعها القادة املؤسسون رحمهم 

الله».
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  أكد صاحب  كام 
السالم  أجل  من  تعمل  اإلمارات  أن  نهيان..  آل 
الجميع  منه  يستفيد  الذي  الشامل  اإلقليمي 
االستقرار  أركان  ويعزز  الجميع  ويحقق مصالح 
والطاقات  املوارد  ويوجه  املنطقة،  يف  واألمن 
الطريق  ومتهيد  بها  واالرتقاء  شعوبنا  لخدمة 

أمام األجيال القادمة نحو غد أفضل..انطالقاً من 
املغفور  عهد  منذ  واملستقرة  الراسخة  توجهاتها 
”طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
الله ثراه“.. مشددا عىل أن مواقف الدولة تجاه 
وستظل،  كانت  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
اتجاه  يف  دامئاً  تدفع  ومسؤولة،  إيجابية  مواقف 

السالم.
وفيام ييل نص كلمة سموه مبناسبة اليوم الوطني 

الـ49 للدولة..

..
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كل  خارج  استثنائية  تنموية  تجربة  أنها  لتؤكد 
تجارب  يف  عليها  املتعارف  واملعايري  الحسابات 

التنمية يف العامل كله قدمياً وحديثاً.
الفتية  دولتنا  عمر  من  الخمسني  العام  ندخل 
قوة  أكرث  ونحن  الفريدة،  الوحدوية  وتجربتنا 
وثقة يف النفس والقدرات، وأشد عزماً عىل بلوغ 
تحت  املقبلة،  سنة  الخمسني  خالل  أهدافنا 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  قيادة صاحب 
دولة  لتكون  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان 
يف  دولة  أفضل  ونستهدف،  نتطلع  كام  اإلمارات، 
مستندين  إلنشائها،  املائة  الذكرى  بحلول  العامل 
إىل األسس القوية واألركان الراسخة التي وضعها 
الرثي  والرصيد  الله،  رحمهم  املؤسسون،  القادة 
من النجاحات الكربى التي حققناها خالل العقود 
املاضية، وسواعد أبنائنا وفكرهم وجهدهم وحبهم 
لوطنهم، ومنظومة قيمنا اإليجابية األصيلة، واألخذ 
الحديثة،  والتكنولوجيا  العلوم  تطبيقات  بأحدث 
اإلنساين،  التطور  مسرية  يف  الفاعل  واالنخراط 
له،  واالستعداد  املستقبل  نحو  الدائم  والتطلع 
دول  مختلف  مع  الفاعلة  والرشاكات  والعالقات 
العامل ملصلحة التنمية والسالم واالستقرار لشعبنا 

وشعوب املنطقة والبرشية جمعاء.
اليوم، إخواين وأخوايت وأبنايئ .. نحمد الله سبحانه 
وتعاىل أن وفقنا ليك نصل إىل ما وصلنا اليه، وسدد 

مينحنا  أن  وأدعوه  والتنمية،  والبناء  للخري  خطانا 
القوة والعزم لتحقيق طموحات وتطلعات شعبنا، 
املقبلة كام سلمها  الراية إىل األجيال  حتى نسلم 
لنا اآلباء واألجداد.. عالية خفاقة يف السامء، يُشار 
إليها بالبنان، ويُرضب بها املثل يف التقدم والتفرد 

عىل جميع املستويات.
الشيخ  له  املغفور  نتذكر  املبارك..  اليوم  هذا  يف 
القادة  من  وإخوانه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
جناته،  فسيح  وأسكنهم  الله  رحمهم  املؤسسني، 
ونسري  رسنا  الذي  الطريق  معامل  وضعوا  الذين 
عليه اليوم وغداً، إن شاء الله، لتحقيق طموحاتنا 
تظل  بأن  شعبنا  ونعاهد  املجاالت..  مختلف  يف 
وإخوانه..  زايد  أرادها  كام  الدوام  عىل  اإلمارات 
قوتها  أبناؤها مصدر  رائدة، ومتميزة، ومتطورة.. 
ومحور تنميتها وأغىل ثرواتها، ووحدتها تاج عزتها 

وسياج مكتسباتها.
اإلخوة واألخوات واألبناء..

لقد واجهت دولة اإلمارات، مع بقية دول العامل، 
كورونا  جائحة  سببتها  التي  الصعبة  التحديات 
ثم  الله،  بفضل  واستطاعت،   ،”  19  - كوفيد   ”
الدفاع  خط  لفرق  والصادقة  املخلصة  الجهود 
األول، وروح الفريق الواحد بني مؤسساتها، ووعي 
شعبها واملقيمني عىل أرضها، وجاهزيتها الصحية 

منوذجاً  تقدم  أن  املتقدمة..  التكنولوجية  وبنيتها 
وإدارة  الجائحة  مع  التعامل  يف  وإنسانيا،  فاعال 
مع  املستويات،  مختلف  عىل  وتداعياتها  آثارها 
وسالمتهم  الناس  لصحة  القصوى  األولوية  إعطاء 
يف كل خطط وإسرتاتيجيات املواجهة، ألن اإلنسان 
التنموي، والبوصلة  هو املحور األسايس ملرشوعنا 
وإسرتاتيجياتنا  كل خططنا  لها  وفقاً  تتحرك  التي 
ويحظى  وحظي  واملستقبل..  والحارض  املايض  يف 
نهجنا يف هذا الشأن باإلشادة واإلعجاب من قبل 

املؤسسات الدولية املعنية..
للجائحة عىل  السلبية  التأثريات  الرغم من  وعىل 
سالسل اإلمداد العاملية، وخاصة يف مجال الغذاء 
توفري  يف  نجحت  اإلمارات  دولة  فإن  والدواء، 
الطبية  ومستلزماتها  الغذائية  احتياجاتها  جميع 
، من خالل االنتاج املحيل وخطط الطوارئ التي 
كانت تعتمدها، وخربتها يف التعامل مع األزمات، 
املستقبيل،  وتفكريها  االستباقية،  واستعداداتها 
إضافة إىل عالقاتها ورشاكاتها اإليجابية مع الدول 
تجربة  جعلها  ما  العامل،  يف  والشقيقة  الصديقة 
عىل  الشأن،  هذا  يف  والتقدير،  باالحرتام  جديرة 

املستويني اإلقليمي والعاملي.
فرق  به  تقوم  زالت  وال  قامت  الذي  الدور  إن 
الخط األمامي يف مواجهة ” كورونا « ، من أطباء 
وغريهم،  أمن  ورجال  إدارية  وأطقم  وممرضني 
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وتضحياتها الكبرية من أجل حامية املجتمع، هي 
محل اعتزازنا وفخرنا، وستظل محفورة يف سجالت 

تاريخنا وذاكرة شعبنا.
إىل  والتقدير  التحية  أوجه  املناسبة  هذه  ويف 
باسم كل مواطن  الفرق، وأشكرهم  عنارص هذه 
اإلمارات  إن  املعطاءة..  األرض  هذه  عىل  ومقيم 
ال تنىس أبداً من يضحون من أجلها، أو يخلصون 
العمل لها، خاصة يف أوقات الشدائد واملحن، وقد 
يهتم  الذي   ” الوطن  فخر  مكتب   ” إنشاء  كان 
بشؤون عنارص خط الدفاع األول وأرسهم ويعمل 
تجسيدا  لهم،  الدعم  وتقديم  مساعدتهم  عىل 
جميل  من  قليل،  ولو  جزء،  لرد  ومحاولة  لذلك، 

هذه الفئة املخلصة.
الناصع  اإلنساين  وجهها  عن  اإلمارات  عربت  لقد 
للعامل  وأكدت،  الجائحة،  لظهور  األول  اليوم  منذ 
كله، مصداقية نهجها الذي تتبناه وتسري عليه يف 
املجرد  الدعم  تقدميها  الخصوص، من خالل  هذا 
املساعدة،  إىل  تحتاج  التي  واملجتمعات  للدول 
أو  عرقها  أو  مذهبها  أو  دينها  إىل  النظر  دون 
موقعها الجغرايف، ودعواتها املتكررة إىل التكاتف 
واحتواء  الخطر  هذا  مواجهة  يف  الدويل  اإلنساين 
يف  بفعالية  وتشارك  شاركت  كام  تداعياته.. 
إىل  الهادفة  الدولية  والبحثية  العلمية  الجهود 
إيجاد عالجات ولقاحات للفريوس، وتعاونت مع 

مختلف دول العامل لتحقيق هذا الهدف، ودعت 
إىل توفري هذه العالجات واللقاحات للجميع دون 
استثناء، من منطلق إميانها بوحدة املصري البرشي 

منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله.
اإلخوة واألخوات واألبناء..

مل تنظر دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل جائحة 
وإمنا  فحسب،  للخطر  مصدراً  كونها   ” كورونا   ”
يف  استثامرها  ميكن  التي  للفرص  مصدراً  كذلك 
استيعابها  ميكن  التي  والدروس  كثرية،  مجاالت 
ومن  واملستقبل..  للحارض  منها  واالستفادة 
ستعمل  الدروس،  وهذه  الفرص  هذه  خالل 
العمل  جوانب  من  الكثري  تطوير  عىل  الدولة 
املقبلة، خاصة لجهة  الفرتة  واإلدارة لديها، خالل 
الذكاء  وتطبيقات  املتقدمة  بالتكنولوجيا  األخذ 
إلضفاء  الرابعة،  الصناعية  والثورة  االصطناعي 
عىل  التنافسية  والقدرة  الفاعلية  من  مزيٍد 
املستويات  جميع  عىل  الوطني  العمل  منظومة 

والحفاظ عىل ريادتنا يف مختلف املجاالت.
أخي  بقيادة  اإلمارات،  دولة  حكومة  وكانت 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
خطط  وضع  إىل  سباقة  الثاقبة،  ورؤيته   ، ديب 
وإسرتاتيجيات التعامل مع مرحلة ما بعد ” كورونا 

واعتامداً  علمية وعرب حوار عميق  ”، عىل أسس 
تؤمن  اإلمارات  ألن  واملتخصصني،  الخرباء  عىل 
األزمة ستمر، واملهم ليس فقط كفاءة  بأن هذه 
إدارتها، وإمنا أيضاً االستعداد للتعامل مع نتائجها 
عن  فضالً  وستفرزها  أفرزتها  التي  واملعطيات 
الفرص التي تتيحها، ألن ما بعد كورونا لن يكون 
كام كان قبلها، يف مجاالت كثرية، واإلمارات دامئاً ال 
للمصادفات، وإمنا تسترشف املستقبل  ترتك شيئاً 
ومنحة..  فرصة  محنة  كل  يف  وترى  له،  وتستعد 
مقدمة  يف  تعاىل،  الله  بإذن  اإلمارات،  وستكون 
 ،” ” كورونا  آثار  عىل  تغلباً  والعامل  املنطقة  دول 
اقتصادها  بفضل  واالزدهار،  النمو  نحو  وانطالقاً 
التي  املحفزات  وحزمة  واملرن،  واملتنوع  القوي 
واإلسرتاتيجيات  والرؤى  والخطط  له،  قدمتها 
أمام  الخيارات  تنوع  التي  الشاملة  التنموية 

االقتصاد الوطني يف الحارض واملستقبل.
اإلخوة واألخوات واألبناء..

جائحة  فرضتها  التي  واملعوقات  الصعوبات  رغم 
لهذه  تسمح  مل  اإلمارات  دولة  فإن   ،” كورونا   ”
من  تنال  أو  مسريتها  توقف  أن  الصعوبات 
حفزت  إنها  بل  طموحاتها،  من  تحد  أو  عزميتها 
إرادة التحدي لديها، وفجرت طاقاتها، واستدعت 
التحديات عرب  الرثية يف مواجهة  مخزون خرباتها 



تاريخها، ومن ثم كانت الدولة، بحق وصدق، هي 
اإليجابية  واألخبار  واألمل  للتفاؤل  األول  املصدر 
وإمنا  املنطقة  ليس فقط عىل مستوى  يف 2020، 
عىل مستوى العامل ، من خالل االنجازات التنموية 
تحقيقها  استطاعت  التي  املسبوقة  وغري  الرائدة 
عرب  لقد  الصعبة..  والظروف  التحديات  رغم 
ــ يف خطوة  املريخ،  إطالق ” مسبار األمل ” إىل 
العريب  املستويني  عىل  نوعها  من  األوىل  هي 

النووية  الطاقة  إنتاج  يف  والبدء  ــ  واإلسالمي 
للطاقة   ” براكة   ” محطة  من  السلمية  لألغراض 
النووية السلمية، والذي جعل اإلمارات أول دولة 
التنمية، عن  عربية تنتج الطاقة النووية ألغراض 
واملنطقة  اإلمارات  تاريخ  يف  استثنائيتني  لحظتني 
اإلماراتية  اإلرادة  فيهام  تجلت  كلها،  العربية 
اإلرصار عىل  كان  أروع صورها؛ حيث  الصلبة يف 
النووية  الطاقة  إنتاج  يف  والبدء  املسبار  إطالق 

 ” ظروف  رغم  سلفا  املحدد  املوعد  يف  السلمية، 
كورونا ”، تأكيداً عىل أن طموحاتنا لن توقفها أي 
مهام  أوفت  وعدت  إذا  اإلمارات  وأن  معوقات، 

كانت التحديات.
التي  الشابة  البرشية  كوادرنا  كفاءة  ظهرت  كام 
وإخالص،  وقوة  بصدق  املرشوعني  عىل  عملت 
التنمية  ملسرية  الحقيقية  الرافعة  أنها  وأثبتت 
قادر  شبابنا  وأن  املجاالت،  مختلف  يف  اإلماراتية 
عىل قهر الصعاب بالتصميم والعلم والعمل بروح 
الفريق الواحد، وأن استثامرنا يف بناء البرش منذ 
عقود طويلة، واالعتامد عىل العلوم والتكنولوجيا 
الحديثة، يسري يف طريقه الصحيح لتحقيق أهداف 

الوطن عىل كافة املستويات.
اإلخوة واألخوات واألبناء..

لقد فتحت دولة اإلمارات يف عام 2020 باباً واسعاً 
منطقة  يف  واألمل  واالستقرار  والتنمية  للسالم 
والرصاعات،  بالتوترات  املشحونة  األوسط  الرشق 
دولة  مع  وقعتها  التي  السالم  اتفاقية  خالل  من 
األمريكية  املتحدة  الواليات  برعاية  إرسائيل 
القرارات  اتخاذ  يف  شجاعتها  وأكدت  الصديقة، 
الكبرية والتاريخية عندما يتعلق األمر مببادئها وما 
تؤمن به وما ينسجم مع نهجها الراسخ يف الدعوة 
اىل السالم والتسامح والتعايش بني مختلف األمم 
الدين  اختالفات  عن  النظر  برصف  والشعوب 

والعرق واملذهب.
الرشق  ومنطقة  العربية  املنطقة  يف  الشباب  إن 
ال  وهذا  والتطور،  التنمية  إىل  يتطلعون  األوسط 
الرصاع  صفحة  وطي  السالم  ظل  يف  إال  يتحقق 
أمام  املستقبل  أبواب  وفتح  املنطقة،  يف  الطويل 
مختلف  يف  األفضل  إىل  واقعها  لتغيري  الشعوب 
من  وستعمل  تعمل  اإلمارات  ودولة  املجاالت.. 
الذي يستفيد منه  الشامل  اإلقليمي  السالم  أجل 
أركان  ويعزز  الجميع  مصالح  ويحقق  الجميع 
املوارد  ويوجه  املنطقة،  يف  واألمن  االستقرار 
ومتهيد  بها،  واالرتقاء  شعوبنا  لخدمة  والطاقات 
أفضل،  غد  نحو  القادمة  األجيال  أمام  الطريق 
انطالقاً من توجهاتها الراسخة واملستقرة منذ عهد 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه.
إن مواقف دولة االمارات تجاه القضايا اإلقليمية 
مواقف  وستظل،  تزال  وال  كانت  والدولية، 
السالم،  اتجاه  يف  دامئاً  تدفع  ومسؤولة،  إيجابية 
للدول،  الداخلية  الشؤون  يف  التدخل  وتنبذ 
ما من شأنه  وتدعم كل  الدويل،  القانون  وتحرتم 
وتساند  وتطلعاتها،  الشعوب  مصالح  تحقيق 
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وتنخرط يف أي تحرك يستهدف التصدي للمخاطر 
والتهديدات الكونية التي تواجه البرشية، وتقف 
أياً  واإلرهاب  والعنف  التطرف  مواجهة  يف  بقوة 
تقف  التي  القوى  أو  طبيعته  أو  مصدره  كان 
تيسء  التي  الكراهية  خطابات  وترفض  وراءه، 
والثقافات  والحضارات  الشعوب  بني  للعالقات 
وهذا  بينها.  فيام  املشرتك  العيش  بفرص  وترض 
كله أكسبها احرتام العامل وتقديره، وجعلها صوتاً 
وعزز  واالعتدال،  والحكمة  لالتزان  مسموعاً 
الساحتني  وتأثريها عىل  الناعمة وحضورها  قوتها 

اإلقليمية والدولية.
عملت اإلمارات وال تزال، بصدق من أجل إيجاد 
منها  تعاين  التي  لألزمات  مستقرة  تسويات 
مع  بالتعاون  األوسط،  والرشق  العربية  املنطقة 
وتقف  ووقفت  وأصدقائها،  ورشكائها  أشقائها 
الدبلوماسية  والوسائل  الحوار  جانب  إىل  دامئاً 
طريقا للتعامل مع هذه األزمات، ألنها تؤمن بأن 
لها وإيقاف  الوحيد لوضع حد  الطريق  هذا هو 
نزيف الدم واملوارد الذي تدفع مثنه الشعوب من 
كل  لتسوية  الطريق  وهو  ومستقبلها،  حارضها 

النزاعات واملشاكل التي يعاين منها العامل.
اإلخوة واألخوات واألبناء..

عىل  نرتحم  العزيزة،  الوطنية  املناسبة  هذه  يف 
أرواحهم  قدموا  الذين  البواسل  شهدائنا  أرواح 
الدفاع  يف  أخالق شعبها  لإلمارات وجسدوا  فداء 
عن الوطن بالدماء واألرواح، وتركوا سجالً مرشفاً 
نباهي به األمم ما دامت الحياة، ونحيي ذويهم 
وشكرنا  امتناننا  عن  ونعرب  أياديهم  عىل  ونشد 

لتضحياتهم الكبرية.
ونستحرض الدور الوطني الشامخ لقواتنا املسلحة 
الوطن  داخل   ، املستويات  جميع  عىل  الباسلة 
ومنعتها  اإلمارات  عزة  رمز  فهي  وخارجه.. 
األوفياء،  األقوياء  الرجال  ومصنع  ووحدتها، 
والسياج الذي حمى مسريتنا عىل مدى الخمسني 
سنة املاضية، ويحميها مستقبال بإذن الله تعاىل.. 
قدراتها  وتعزيز  القوات  هذه  تطوير  أن  ونؤكد 
ميثل أولوية قصوى، ألنها العمود الفقري للوطن، 
واألساس الذي قام عليه واستند إليه يف مواجهة 
كل التحديات واملخاطر التي تعرضت لها منطقتنا 
عىل مدى العقود املاضية، ولهذا كان الشيخ زايد، 
الله، حريصاً عىل أن يكون تشكيل قوات  رحمه 
مسلحة وطنية موحدة أحد أهم جوانب تجربة 
وحدتنا املظفرة، وعمل عىل تطوير هذه القوات 
التقدير  نوجه  القوة..كام  أسباب  بكل  ومدها 
املتميزة، بكل فروعها،  والتحية إىل قواتنا األمنية 

ملا تقوم به من دور كبري يف تأمني املجتمع وحفظ 
معدل  فيه  يرتفع  عرص  يف  االجتامعي،  السالم 
وتتغري  خطورتها  وتزيد  نطاقها  ويتسع  الجرمية 
طبيعتها وتعدد أنواعها وأشكالها، فضالً عن دورها 
ملواجهة  الدولة  خطط  تعزيز  يف  الكبري  الوطني 
كفاءتها  جسد  الذي  الدور  وهو  كورونا،  فريوس 
الفاعلة لألزمات، واستعداد عنارصها  واستجابتها 
للتضحية وتلبية نداء الواجب يف كل وقت وحني.

اإلخوة واالخوات واألبناء..
الداخيل  املستويني  عىل  الكثري  حققنا  لقد 
نتطلع  لكننا  املاضية،  العقود  خالل  والخارجي 
كان  وإذا  املقبلة..  العقود  خالل  األكرث  لتحقيق 
لنا أن نفخر مبا أنجزناه فيام ميض من عمر هذا 
الوطن، فإن ثقتي كاملة يف أن فخرنا سيتضاعف 
املقبلة،  السنوات  خالل  الله،  بإذن  سنحققه،  مبا 

نحو املركز  ألننا لن نتوقف أبداً عن امليض قدماً 
األول يف كل املجاالت، بطموح مبني عىل اإلرادة 

وحلم يقوم عىل التخطيط والعمل.
ويف هذه املناسبة الوطنية الغالية، أتوجه بخالص 
التهاين إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب  الله“  ”رعاه 
العزيز،  اإلمارات  شعب  وإىل  الحكام،  األعىل 
متمنياً أن يديم الله عىل دولة اإلمارات االستقرار 

والعزة والتقدم واالزدهار.
ووحدة  وعزة  بخري  وشعبها  واإلمارات  عام  وكل 

واستقرار.



تقوم رشكة الصري مارين، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها واملتخصصة يف بناء القوارب، بتصنيع أنظمة املركبات البحرية 
غري املأهولة، املرنة واملتعددة املهام، بأحجام مختلفة وتعقيدات تشمل تقنيات املركبات البحرية السطحية والغواصات. 

ويستخدم نظام التحكم املدمج الذكاَء االصطناعيَّ لتنفيذ املالحة املستقلة املتقدمة مع خاصية تجنب االصطدام.
وتقوم الرشكة بتصنيع قوارب لتنفيذ مهام مختلفة؛ مبا يف ذلك مكافحة الحرائق، والبحث واإلنقاذ، وكذلك املسح 

الهيدروغرايف، والدوريات األمنية.
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واضــاف يف كلمـة وجههـا عرب مجلة ”         “ 
اإلمارات  لدولة  الـ49  الوطني  اليوم  مبناسبة 
من  الثاين  بذكرى  نحتفي   ” املتحدة  العربية 
ديسمرب هذا اليوم العظيم من تاريخ بالدنا ونعرب 
فيه عن اعتزازنا وفخرنا مبا حققته دولة اإلمارات 
غدت  حتى  شاملة  نهضة  من  املتحدة  العربية 

منوذجا وحدويا فريدا».
وفيام يىل نص كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة 
: تعود علينا ذكرى هذا اليوم - الذي أسس لهذه 
أيامها  من  تاله  يوم  لكل  وأسس  الطيبة،  الدولة 
املباركة، وأسس لكل نجاحاتها، و لكل انجازتها -، 

ودولتنا تنعُم برخاء وعزة بفضل الرجال املؤسسني 
الذين غرسوا قيم الوحدة والرتاحم وحب العمل 
عىل  األنفس  وحثوا  شعبنا  أبناء  بني  والعطاء 

السعي الدائم لتحقيق النجاح تلو النجاح.
اليوم  هذا  ديسمرب  من  الثاين  بذكرى  نحتفي 
اعتزازنا  عن  فيه  ونعرب  بالدنا  تاريخ  من  العظيم 
وفخرنا مبا حققته دولة اإلمارات العربية املتحدة 
من نهضة شاملة حتى غدت منوذجا وحدويا فريدا 
ورصحا قوي األركان جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة 
العامل نظرة احرتام وتقدير  بني الدول، وينظر لها 

ملا حققته من مكتسبات جعلها يف مصاف األمم.

يف هذا اليوم من كل عام، نستذكر قرار املغفور له 
بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
يقني  وكلهم  االتحاد  بقيام  املؤسسني  واخوانه 
وإميان بأن الوحدة هي طريق الخري، وأنها السبيل 

للتطور والتقدم والحياة الكرمية ألبناء الوطن.
أخي  أهنئ  أن  سوى  املقام  هذا  يف  يسعني  وال 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
أصحاب  وإخواين  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس 
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات بهذه 

املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعاً.
والتهاين موصولة لكل أبنايئ وبنايت باليوم الوطني، 
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وأن  آبائهم،  مسرية  يواصلوا  أْن  وندعوهم 
عىل  ويسريوا  املجتمع،  بقيّم  أنفسهم  يحّصنوا 

ما  بقدر  العلم  من  يتزودوا  وأن  قيادتهم،  نهج 
يستطيعون، وأن يحرصوا عىل زرع حب الوطن يف 

نفوس أبنائهم، ودعوتنا لوطننا بالتوفيق والسداد 
والتطور والنامء والقوة.

December
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - سموه  وأضاف 
اليوم   -  49 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   «       »
نقف إجالال وتقديرا ملا وصلنا إليه بفضل الله ثم 
بفضل القيادة الرشيدة التي حولت حلم االتحاد 
عام  بعد  عاما  بذكراه  نحتفل  ملموس  إنجاز  إىل 
وقد أصبح االتحاد منارة األمة التي تقتدي بنوره 
العظيم  وتلهم اآلخرين بجامل رقي هذا اإلنجاز 
والذي ميتد يف عروق ورشايني أبناء دولتنا الغالية.

وفيام ييل نص كلمة سموه ..
شعب  كان   1971 ديسمرب  من  الثاين  يوم   »
فتح  فقد  مرشق،  غد  مع  موعد  عىل  اإلمارات 
والبناء  بالخري  الواعد  املستقبل  آفاق  اليوم  هذا 
الشامل ورفاهية وسعادة مجتمع اإلمارات. اليوم 

نقف إجالال وتقديرا ملا وصلنا إليه بفضل الله ثم 
بفضل القيادة الرشيدة التي حولت حلم االتحاد 
عام  بعد  عاما  بذكراه  نحتفل  ملموس  إنجاز  إىل 
وقد أصبح االتحاد منارة األمة التي تقتدي بنوره 
العظيم  وتلهم اآلخرين بجامل رقي هذا اإلنجاز 
والذي ميتد يف عروق ورشايني أبناء دولتنا الغالية.

يطيب يل يف هذه الذكرى الخالدة أن أرفع أسمى 
آيات التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ 
«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله»، 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
صاحب  وإىل   ، الله»  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

 ، املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهم  وإىل 
وإىل  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 
شعب اإلمارات الكريم، راجيا املوىل العيل القدير 
املجيد  الوطني  اليوم  هذا  علينا جميعاً  يعيد  أن 
وبالدنا تنعم باملزيد من االستقرار واألمن والرخاء 

والسعادة.
بقيادة  أمة  مجد  صنعت  عاما  وأربعون  تسعة 
الحضارية  نهضتها  دعائم  أرىس  خالد  زعيم 
داخليا  باإلنجازات  حفلت  مسرية  عرب  واإلدارية 
هذه  املواقف،  من  الكثري  يف  وتجلت  وخارجيا 
الذي  الرجل  وراءها  كان  تحققت  التي  املعجزة 
أمة،  وانبعاث  نهضة شعب  ليقود  األقدار  هيأته 
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 » نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  املغفور 
طيب الله ثراه «. الذي رحل مخلفاً وراءه سرية 
كرمية، وأعامالً  نبيلة، وأخالقاً  حميدة، ومواقف 

جليلة، ومنزلة رفيعة، ومكانة سامية.
واستطاع زايد وجيل اآلباء املؤسسني بحكمتهم، 
قيادة شعبهم إىل أنجح مسرية اتحاديه حضارية، 
هذه  عىل  الحفاظ  هو  واألروع  األجمل  وكان 
فيه مصلحة  ملا  تطويرها  والتأكيد عىل  التجربة 

شعب اإلمارات وفخر األمة العربية.
واملثل  الحسنة  األسوة  الحالية  قيادتنا  يف  وإن 
وتوقر  تجل  بقيادة  الله  اختصنا  فقد  الحي، 
الوطن  دامئا  وتضع  نهضتنا  وصناع  دولتنا  بناة 
العزم  تجدد  فتئت  وما  عيونها،  حدقات  يف 
وتخلص النية يف كل عمل ترجو من ورائه رفعة 
التحديات  كرثت  ومهام  املواطن،  وعزة  الوطن 
املسرية،  تتواصل  سوف  االبتالءات  وتعاظمت 
حتى  عليه  سائرون  زايد  سلكه  الذي  فالطريق 

نؤدي األمانة بكاملها والرسالة بتاممها.
تحقق  ما  كل  عن  نتحدث  أن  نستطيع  ال  إننا 
االتحاد فذلك  املاضية من عمر  السنوات  خالل 
بحر ال شاطئ له تتضاءل أمامه الكلامت وتقرص 
وال تفي هذا االنجاز حقه. ولكن فقط نشري إىل 
أن هذه التجربة قد فتحت الباب واسعا لقفزات 
أتاح  حيث  املجاالت،  جميع  يف  مسبوقة  غري 
إدارة  موحد،  سيايس  كيان  يف  اإلمارات  انتظام 
اإلمارات  تحولت  فقد  واملوارد،  للرثوات  جيدة 

إىل دولة عرصية مزدهرة ينعم مواطنوها بالرخاء 
أساسا  باعتبارها  التحتية  البني  فشيدت  واألمن، 
وتعزيز  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  لعملية 
مستوى الرفاهية للمجتمع حرصا منها عىل توفري 
يف  بالدنا  شهدت  وقد  للمواطن  الكرمية  الحياة 
وتعليمية  واقتصادية  تنموية  نهضة  االتحاد  ظل 
وثقافية  ورياضية  وزراعية  وعمرانية  وصحية 
وارتفع  املقاييس،  كل  إنجازها  معدالت  فاقت 
بفضل  عالية  مبعدالت  الفرد  معيشة  مستوى 
الخدمات  وتوافر  الرثوات  وتوزيع  املساواة  مبدأ 
يف  حتى  مواطن  كل  إىل  وصلت  والتي  الحديثة 

املناطق النائية.
أن  نتطلع  للخمسني..  االستعداد  عام   2020 يف 
تصل اإلمارات إىل ذروة املجد مستندين يف ذلك 
األيب  شعبنا  وعزمية  املؤسسني  آبائنا  إرث  عىل 
وقيادتنا الحكيمة التي تصنع اإلنجازات وتحافظ 
إنجازات  دولتنا  حققت  فقد  املكتسبات،  عىل 
براكة  محطة  أبرزها  من  الفخر،  تستحق  فريدة 
من  جعلت  التي  السلمية،  النووية  للطاقة 
اإلمارات الدولة األوىل عربياً يف امتالك تكنولوجيا 
الطاقة النووية إلنتاج الكهرباء. وإطالق «مسبار 
كوكب  إىل  وإسالمي  عريب  مسبار  أول  األمل» 
وطنية  عمل  اسرتاتيجية  أكرب  وإطالق  املريخ، 
من نوعها، لالستعداد للسنوات الخمسني املقبلة 
كافة،  واملحلية  االتحادية  الدولة  مستويات  عىل 
الذهبي  باليوبيل  لالحتفال  أيضاً  واالستعداد 

لدولة اإلمارات يف عام 2021.
الشكر  بوافر  الله  اليوم األغر نتوجه إىل  يف هذا 
من  وهبنا  ما  وعىل  علينا  أنعم  ما  عىل  والحمد 
حكامه  خلف  يقف  وشعب  حكيمة  قيادة 
يبرش  وغد  املجد  إمارات  ألجل  املسرية  ملواصلة 

باملزيد من االنجازات واالزدهار».

December
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - سموه  وقال 
 ”  :  -  49 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   “        ”
تسع وأربعون عاماً مرّت عىل قيام دولة اإلمارات، 
أعلن  الذي  التحادنا،  املباركة  االنطالقة  ذكرى 
بقيادة   ،1971 عام  ديسمرب  من  الثاين  يف  عنه 
 ” نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
الله ثراه“ ، حيث بنى نهضته عىل قاعدة  طيب 
والعطاء  واملحبة  الوطنية  باللُحمة  تفيض  سليمة 
واإلرادة الصادقة، لريتبط اسم اإلمارات أينام ذكر 
والتسامح  التعايش  وبقيم  العظيمة  باإلنجازات 

النبيلة بني مختلف الثقافات».
الخالدة،  املناسبة  هذه  خالل  من   ”  : وأضاف 
والتي  الدولة  لتأسيس  األوىل  االنطالقة  ذكرى 
أرشقت  املخلصني،  القادة  وجهود  بعزمية  بنيت 
شمس االتحاد، وتحقق الحلم العظيم الذي طاملا 
يسعيان  الرشيدة  وقيادته  اإلمارايت  الشعب  كان 
لبناء دولة حضارية مزدهرة عىل كافة  لتحقيقه، 
خرضاء،  واحة  إىل  الصحراء  فتحولت  األصعدة، 
بناء  وكان  والعطاء  باملحبة  النفوس  وتجملت 
اإلنسان يسبق بناء املكان فعرفنا معنى السعادة 

ومضينا نحو املستقبل» .
وفيام ييل نص كلمة سموه ..

دولة  قيام  عىل  مرّت  عاماً  وأربعون  تسع   »
اإلمارات العربية املتحدة، ذكرى االنطالقة املباركة 
ديسمرب  من  الثاين  يف  عنه  أعلن  الذي  التحادنا، 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  بقيادة   ،1971 عام 
سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه“ ، حيث بنى 
نهضته عىل قاعدة سليمة تفيض باللُحمة الوطنية 
اسم  لريتبط  الصادقة،  واإلرادة  والعطاء  واملحبة 
وبقيم  العظيمة  باإلنجازات  ذكر  أينام  اإلمارات 
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التعايش والتسامح النبيلة بني مختلف الثقافات.
ذكرى  الخالدة،  املناسبة  هذه  خالل  ومن 
بنيت  والتي  الدولة  لتأسيس  األوىل  االنطالقة 
بعزمية وجهود القادة املخلصني، أرشقت شمس 
الذي طاملا كان  العظيم  الحلم  االتحاد، وتحقق 
يسعيان  الرشيدة  وقيادته  اإلمارايت  الشعب 
لتحقيقه، لبناء دولة حضارية مزدهرة عىل كافة 
خرضاء،  واحة  إىل  الصحراء  فتحولت  األصعدة، 
بناء  وكان  والعطاء  باملحبة  النفوس  وتجملت 
اإلنسان يسبق بناء املكان فعرفنا معنى السعادة 

ومضينا نحو املستقبل .
إن دولة اإلمارات مل تصل إىل هذه املكانة الرفيعة 
بني دول العامل، إال من خالل متسكها بنهج اآلباء 
الوطني  العمل  بربنامج  واستلهامها  املؤسسني، 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أطلقه  الذي 
الله“،  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
والتصدي  وعزمية  بثقة  املستقبل،  نحو  بالنظر 
أن  سبيل  يف  نواجهها،  التي  التحديات  لجميع 
يحصد أبناء شعبنا الغايل، مثار التنمية املستدامة، 
من خالل مجموعة من املبادرات الهامة والرؤى 
أهداف  بالفعل  وضعت  حيث  االسرتاتيجية، 
مشاريعها  ملعظم  إرشادي  كمبدأ  التنمية  هذه 
القادمة، فانتهجت اإلمارات، سياسة  املستقبلية 
يف أن تكون باملراكز األوىل يف مختلف املجاالت، 
وبناء  الدبلوماسية  الجهود  من  انطالقاً  وذلك 
العالقات بينها وبني محيطها الخليجي والدويل، 

حباها  التي  املتاحة  املوارد  تسخري  إىل  ووصوالً 
الله بها، فسخرتها يف بناء نهضة شاملة بال حدود، 
الوطن،  حب  وعمقت  االتحاد  ثوابت  ورسخت 

وعززت قيم االنتامء والوالء.
األزمات  اإلمارات قدرتها عىل تحدي  أثبتت  كام 
والتصدي لها عىل أعىل مستوى، وخاصة يف ظل 
كفاءة  فحققت  «كورونا»،  فريوس  وباء  أزمة 
واحرتافية  بجدية  األزمة  مع  وتعاملت  عالية، 
من  وحكيمة  مبارشة  بقيادة  عاملياً  نظريها  قل 
قبل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
أفضل  الدولة  طبقت  حيث   ، املسلحة  للقوات 
توفريها  خالل  من  والعملية،  العلمية  املعايري 
الرعاية الصحية الشاملة لجميع املصابني وتنفيذ 
برنامج التعقيم الوطني وإطالق حزمة محّفزات 
وقطاع  البنوك  أنشطة  لدعم  الوطني  لالقتصاد 
األعامل، وتخفيف العبء والرسوم عىل الرشكات 
يف  املحيل  املجتمع  إرشاك  إىل  إضافة  واألفراد، 
جميع مبادرات املسؤولية املجتمعية التي أعلن 

عنها.
العربية  للوطني لدولة اإلمارات  اليوم  إن ذكرى 
يف  محفورة  وعزيزة  خالدة  ذكرى  هي  املتحدة 
برؤية  سطرت  التي  الغايل،  الوطن  أبناء  ضمري 
إىل  وتسعى  املستقبل  تسترشف  حكيمة  قيادة 
تحقيق الخري والسعادة واألمان لشعبها واملقيمني 

عىل أرضها.

ويف هذه املناسبة العزيزة عىل قلوبنا، ذكرى مرور 
49 عاما عىل قيام اتحادنا املجيد. أتقدم بخالص 
التهاين إىل أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
الله“ وإىل  الدولة ”حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد 
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  أخواين 

حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات العظيم «.
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - سموه  وأضاف 
”       “ مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 - نستذكر 
يف هذا اليوم القاعدة اإلتحادية املتينة التي وضع 
الله“  ”رحمهم  املؤسسون  اآلباء  الشاملة  خططها 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  املغفور  رؤية  وفق 
اللبنة األوىل  الله ثراه“ الذي وضع  نهيان ” طيب 
وطموحاته  بنهجه  األوفياء  أبناؤه  وأخذ  لالتحاد، 
التي اعتمدت عىل بناء اإلنسان وفق خطة شاملة 
وإرادة  شعبي  بتالحم  مدعمة  املدى  بعيدة 
آمال  لبلوغ  واملعارصة  األصالة  بني  جمعت  قوية 

اليوم  اإلمارات  وأصبحت  الوطن  أبناء  وتطلعات 
الصدارة  لتحقق  أهدافها  لبلوغ  الزمن  تسابق 

العاملية وفق أرقى املعايري.
  وفيام ييل نص كلمة سموه ..

الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة  « يف ظل 
”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل  الله“ 
لنستكمل خطط  واألربعني  التاسع  الوطني  باليوم 
العمل لتحقيق أفضل النتائج يف إطار االسرتاتيجية 
مستذكرين  املاضية  عاماً  للخمسني  املنهجية 

خططها  وضع  التي  املتينة  اإلتحادية  القاعدة 
وفق   – الله  رحمهم   – املؤسسون  اآلباء  الشاملة 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  رؤية 
اللبنة األوىل  الله ثراه“ الذي وضع  نهيان ” طيب 
وطموحاته  بنهجه  األوفياء  أبناؤه  وأخذ  لإلتحاد، 
التي اعتمدت عىل بناء اإلنسان وفق خطة شاملة 
وإرادة  شعبي  بتالحم  مدعمة  املدى  بعيدة 
آمال  لبلوغ  واملعارصة  األصالة  بني  جمعت  قوية 
اليوم  اإلمارات  وأصبحت  الوطن  أبناء  وتطلعات 
الصدارة  لتحقق  أهدافها  لبلوغ  الزمن  تسابق 



العاملية وفق أرقى املعايري.
لقد سعت حكومة دولة اإلمارات بقيادة صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
”رعاه الله“ إىل تطوير األداء الحكومي وفق رؤية 

سموه لتحقيق التميز يف قطاعات الخدمات كافة 
لتأخذ  الشابة  القيادات  وتأهيل  االقتصاد  وتعزيز 
عاماً  للخمسني  الوطنية  املهام  تنفيذ  يف  دورها 

القادمة .
ويف إطار الفعاليات اإلقتصادية ستستضيف إمارة 

العاملية  القمة   2020 إكسبو  هامش  وعىل  ديب 
للحكومات التي ستضم أكرب سوق عاملي للتجارب 
الحكومية باإلضافة إىل كونها أكرب منصة ستُعرض 
االقتصادية  واإلسرتاتيجات  الخطط  خاللها  من 
اقتصادي  منظور  وفق  القادمة  السنوات  خالل 
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عاملي حديث.
جائحة  ملكافحة  الوطنية  االسرتاتيجية  نطاق  ويف 
كورونا وضعت الدولة الخطط والربامج منذ بداية 
بصحة  إميانها  من  انطالقاً  الفريوس  هذا  ظهور 
يف  سباقة  الدولة  كانت  حيث  وسالمته  اإلنسان 

تفيش  دون  للحيلولة  اإلحرتازية  اإلجراءات  اتخاذ 
وساهمت  انتشاره  من  الحد  إىل  أدى  مام  املرض 
العديد  إىل  اإلنسانية  واملساعدة  العون  تقديم  يف 
الطبية  الكشف  أجهزة  مجال  يف  سواء  الدول  من 
املوارد  عىل  الحفاظ  إىل  باإلضافة  أوالعالجات 

من  العديد  وسنت  البرشية  والقوى  االقتصادية 
الصحية  اإلسرتاتيجة  تدعم  التي  الترشيعات 

واإلقتصادية.
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  دعم  لقد    
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
الوطنية  االسرتاتيجية  املسلحة  للقوات  األعىل 
وبناء  الشاملة  التنمية  عملية  لدفع  2050م  لعام 
اقتصاد معريف يعتمد عىل االبداع واالبتكار ليكون 
فرق  ولتقود  القادمة  لألجيال  القوية  الدعامة 
لتتبوأ دولتنا  الخري والرخاء  الوطنية مسرية  العمل 

العاملية. الفتية الصدارة 
والذكاء  والفني  التقني  التعليم  إطار  ويف 
بالذكاء  خاصة  وزارة  الدولة  أنشأت  اإلصطناعي 
بهدف  الوطن  أبناء  مهارات  لرفع  اإلصطناعي 
صعيد  عىل  سواء  األداء  وتطوير  اإلنتاجية  زيادة 
باإلضافة  الخاص  القطاع  أو  الحكومية  املؤسسات 
إىل إنشاء مراكز للبحوث العلمية وإقامة املؤمترات 
برامج  تدعم  أن  شأنها  من  التي  العمل  وورش 
التعليم واملعرفة وتحقق أرقى معايري التنافسية .

كام توفر جامعة محمد بن زايد للذكاء اإلصطناعي 
مجاالت  يف  تطبيقات   2019 عام  أنشئت  التي 
والطريان  والنقل  والتعليمية  الصحية  الرعاية 
وطنية  كوادر  إعداد  يف  القيادة  رؤية  مع  متاشياً 

تدعم توجه الدولة املستقبيل.
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االتحاد  قيام  منذ  الباسلة  املسلحة  قواتنا  وشكلت 
سياجاً أمنياً للوطن وحظيت بإهتامم كبري من لدن 
املنجزات  حامية  يف  وساهمت  الرشيدة  قيادتنا 
املاضية  السنوات  خالل  طورت  التي  العظيمة 
أرقى  وفق  وإمكانياتها  قدراتها  االتحاد  عمر  من 
الشيخ  السمو  صاحب  بدعم  العاملية  املعايري 
نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعىل للقوات املسلحة وساهم أبناء الوطن 
وصيانة  الوطنية  مكتسباتنا  حامية  يف  األشاوس 
خارج  املهام  تنفيذ  يف  الفاعلة  واملساهمة  أراضيه 
و  اإلنساين  أو  العسكري  املجال  يف  سواء  الوطن 
أصبحت قواتنا املسلحة بكافة صنوفها واحدة من 

أهم الجيوش يف املنطقة.
وبهذه املناسبة الوطنية نستذكر بكل اعتزاز وفخر 
إخوانهم  مع  الذين ساهموا  األبرار  الوطن  شهداء 
يف تنفيذ املهام املوكلة إليهم ضمن قوات التحالف 
وأثبتوا  الوطن  حدود  عن  األخطار  لدرء  العربية 
والتضحيات  الشجاعة  يف  النظري  منقطعة  كفاءات 
مترضعني لله عز و جل أن يسكن شهداءنا األبرار 
مثمنني  والشهداء  الصديقني  مع  جناته  فسيح 
نداء  لدعم  األوفياء  وأبنائهم  الكرمية  أرسهم  دور 

الواجب الوطني.
أن  يرسين  واألربعني  التاسع  الوطني  اليوم  ويف 
التربيكات إىل مقام صاحب  التهاين و  اتقدم بأحر 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو  صاحب  أخيه  الله»،وإىل  ”حفظه  الدولة 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله“ 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
السمو  أصحاب  إخواين  وإىل  املسلحة  للقوات 
وإىل شعبنا  اإلمارات  األعىل حكام  املجلس  أعضاء 
املناسبة  يعيد هذه  أن  عز وجل  الله  داعني  الويف 

بالخري والرفعة». الغالية علينا جميعاً 
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وقال سموه - يف كلمة وجهها عرب مجلة ”       “ 
مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 - نحتفل اليوم بالذكرى 
رؤية  عىل  قامت  التي  االتحاد  دولة  لقيام   ،49 الـ 
سديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
لصنع  االتحاد  مؤسيس  وإخوانه  ثراه“  الله  ”طيب 
إنجاز إستثنايئ قائم عىل بناء اإلنسان واالستثامر فيه 
يف  املستمر  والنمو  لالزدهار  مركزاً  اإلمارات  لجعل 
املنطقة والعامل مبا يحققه أبناؤها يف كافة املجاالت.

وأضاف سموه : إننا يف دولة اإلمارات حكومًة وشعباً 

اإلمارات  دولة  من  لنجعل  راسخة  بخطى  نسري 
وذلك  املتقدمة  الدول  مصاف  يف  املتحدة  العربية 
بحامية مقدراتنا اإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية 
واالرتقاء  للتطور  جاهدين  والسعي  سواء  حد  عىل 
مبا تحقق  واالعتزاز  الفخر  الصعد، ميلؤنا  كافة  عىل 
يف  ترسي  التي  االتحاد  روح  وتقودنا  إنجازات  من 

نفوس أبناء اإلمارات نحو املزيد من اإلنجازات.
واختتم سموه قائال : يف هذا اليوم ال يسعني إال أن 
التهاين والتربيكات ألخي صاحب  أرفع أسمى آيات 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الشيخ محمد  السمو  الله“، وأخي صاحب  ”حفظه 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ و أخي صاحب السمو 
أبوظبي  عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 
وإخواين  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات ”حفظهم الله“ وإىل شعب دولة اإلمارات.
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املسؤولني  وكبار  والوزراء  الشيوخ  من  وعدد 
وممثيل الخطوط األمامية يف مواجهة ” كورونا ».

املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  ورفع 
األعىل حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود ونواب 
والتمنيات  التهاين  آيات  أسمى  والشيوخ  الحكام 
السمو  صاحب  املباركة  الخري  مسرية  قائد  إىل 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
”حفظه الله“ مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة ..معربني عن اعتزازهم 
إنجازات  اإلمارات من  دولة  مبا حققته  وفخرهم 
دول  بني  متقدمة  مبكانة  تحظى  جعلتها  نوعية 
ونهجه  الحكيمة  سموه  قيادة  بفضل  العامل 

وتلبية  وتقدمها  البالد  خري  فيه  ما  لكل  السديد 
عز  املوىل  ودعوا   .. وسعادته  شعبها  تطلعات 
وجل أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة 
النهضة  قيادة  ملواصلة  املديد  والعمر  والعافية 

التي تشهدها الدولة.

منحوتة مضيئة
شكل  عىل  العام  هذا  االحتفال  فكرة  وجاءت 
عىل  عامئة  ومضيئة  متحركة  فريدة  منحوتة 
سطح البحر بارتفاع 15 مرتا مضاءة بصور رقمية 
وتأثريات األلعاب النارية والطائرات االستعراضية 

املسرّية.

:
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رؤية  االتحاد“  ”غرس  العرض  عنوان  وجسد 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس 
التي  وقيمه  ومبادئه   ” ثراه  الله  طيب   ” نهيان 
دولة  اتحاد  عليه  قام  الذي  األساس  شكلّت 

اإلمارات.
دولة  تطّور  مراحل  االتحاد“  ”غرس  عرض  ومثل 
بتاريخ  تأسيسها  منذ  املتحدة  العربية  اإلمارات 
سلط  فيام   1971 عام  ديسمرب  شهر  من  الثاين 
 .. الضوء عىل مسرية نهضتها عىل مدى 49 عاما 
كام تناول العرض املبادئ والقيم التي كانت شعلة 
الحكمة   : وهي  نشأتها  منذ  الدولة  بها  تستنري 
والطموح  واالتحاد  والعزمية  والثبات  والتفاؤل 

والوحدة.
وتضمنت تفاصيل العرض فقرات سلّطت الضوء 
عىل دور اآلباء املؤسسني للدولة وجهود العاملني 
يف خط الدفاع األول وتضحياتهم يف سبيل الحفاظ 
 ” جائحة  فرتة  خالل  املجتمع  أفراد  سالمة  عىل 
من  املجتمع  أفراد  شارك  كام   ..  ”  19  - كوفيد 
مواطنني ومقيمني يف االحتفال الرسمي من خالل 

مختلف  من  ملشاركني  مسجلة  فيديو  مقاطع 
لدولة  الوطني  النشيد  أدائهم  أثناء  الجنسيات 
اإلمارات العربية املتحدة، وُعرضت املقاطع خالل 
الحفل عىل شكل أداء جامعي حيث كانت اللجنة 
”عييش  حملة  أطلقت  قد  لالحتفال  املنظمة 
خاللها  وجهت  والتي  نوفمرب   23 بتاريخ  بالدي“ 
لهم  بتسجيالت  للمشاركة  الجمهور  إىل  الدعوة 

أثناء أدائهم النشيد الوطني.
وصمم العرض اإلبداعي فريق من اإلماراتيني من 
ذوي الخربة بالتعاون مع املخرجة الفنية العاملية 
تصميم  يف  املشاركة  لها  سبق  التي  ديفلني  إس 
العديد من العروض العاملية والتي دمجت خاللها 
املوسيقى مع اللغة والضوء فيام سعى املنظمون 
يف  أقيم  الذي  الفريد  الفني  العرض  خالل  من 
منطقة غابات القرم يف جزيرة الجبيل يف أبوظبي 

إىل بث رسالة أمل وتفاؤل إىل اإلنسانية جمعاء.
وعىل خلفية مضاءة تعكس أفق مدينة أبوظبي .. 
تركّز احتفال هذا العام عىل نحت فريد ومتحرك 
مضاء يطفو عىل سطح البحر، عىل شكل مكعب 

 15 ارتفاعه  يبلغ  االتحاد“  ”غرس  إسم  يحمل 
طوابق   5 من  مكّونا  مبنى  يعادل  ما  أي   ” مرتاً 
أربعة تصاميم محفورة  املكّعب عن  ” ويكشف 
والزهرة،  والربعم،  البذرة،  وهي  جانب  كل  عىل 

وانتشار البذور.
أعامل  مييز  ما  أكرث  من  الدّوار  املكّعب  ويعد 
استخدمته يف مجموعة  الفنانة إس ديفلني، فقد 

متنوعة من السياقات واملواقع واملقاييس.

من الصحراء إىل الوحدة
”حلم  عنوان  حمل  الذي  األول  املشهد  ويف 
الصحراء  لرمال  مبشهد  املكعب  أضاء  الصحراء“ 
املشهد  رشح  بدأ  الذي  الراوي  صوت  يصاحبه 
بطريقة شعرية ثم ظهر فتى يحمل نسخة أصغر 
من املنحوتة التي زرعها بذرة يف داللة عىل نشأة 
االتحاد .. وعىل املنحوتة األكرب ظهر عرض للبذرة 
إىل  ثم  برعم  إىل  لتتحول  بالحياة  تنبض  وهي 
زهرة وأخرياً تنترش بذورها يف كل مكان .. وتخلل 
استعرايض  أداء  إىل  إضافة  نارية  ألعاب  املشهد 



بالزي  االستعراضيني  الفنانني  من  فريق  قدمه 
الوطني اإلمارايت.

وتناول املشهد الثاين تحت عنوان ”غرس االتحاد“ 
التّف  حيث  اإلمارات  دولة  اتحاد  تطور  مراحل 
الفنانون االستعراضيون حول املنحوتة يف اللحظة 
باإلنارة،  السبع  اإلمارات  أسامء  فيها  بدأت  التي 
أسسوا  الذين  املؤسسني  اآلباء  بصور  مصحوبًة 
التي  الرئيسة  السبع  والقيم   ،1971 عام  االتحاد 

قدمها الراوي.
”النشيد  إسم  حمل  الذي  الثالث  املشهد  ويف 
الوطني“ عرضت مقاطع فيديو مجّمعة ألشخاص 
النشيد  يؤدون  املجتمع  أطياف  مختلف  من 
الوطني لدولة اإلمارات ”يف أداء كورايل جامعي 
علم  لرسم  تدريجياً  جميعها  لتتحول  افرتايض“، 
هذه  وتضمنت   .. املنحوتة  عىل  اإلمارات  دولة 
التسجيالت املنسقة إسهامات أفراد املجتمع متت 
اللجنة املنظمة بعد إطالق حملة  مشاركتها مع 

”عييش بالدي».
وحمل املشهد الرابع عنوان ”قيادتنا“ الذي ركز 
القيادة  تحت  الراسخة  وقيمه  االتحاد  قوة  عىل 
زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  الرشيدة لصاحب 
وإخوانه  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
الذين  اإلمارات  حكام  الشيوخ  السمو  أصحاب 
مؤكدين  وأفعالهم  بأقوالهم  املجتمع  يلهمون 
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التي  االتحاد  وقوة  اإلمارات  دولة  تاريخ  أصالة 
ترتسخ يف طموح أبناء اإلمارات وعزميتهم إضافة 
الذي يقع عىل عاتق كل فرد لالرتقاء  الدور  إىل 

مبكانتها.
أما املشهد الخامس فقد كان تحت عنوان ”فخر 

الوطن“ الذي عرض شهادات بعدة لغات لسبعة 
ضّحوا  والذين  األول  الدفاع  خط  ميثلون  أفراد 
جائحة  املجتمع خالل  سبيل سالمة  بأنفسهم يف 
بطل يف  كل  وُعرضت صورة   ..  ”  19  - كوفيد   ”
خط الدفاع األول عىل املنحوتة وكأنها محفورة يف 
الحجر، لتعرب عن القوة التي استمدوها من قيم 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ..
األشخاص  هؤالء  قدمها  التي  التضحيات  ومتثل 
العاملني  من  اآلالف  خاضها  التي  والتجارب 
الطوارئ  وموظفي  الصحية  الرعاية  مجال  يف 
ومقدمي الخدمات األساسيني، الذين بذلوا الغايل 
سبيل  يف  لها  مثيل  ال  بطولة  وأظهروا  والنفيس 
الحفاظ عىل سالمة مجتمع دولة اإلمارات وأمانه.

وتضمنت قامئة أبطال خط الدفاع األول كال من 

الفني  الدعم  البوسعيدي رئيسة وحدة  أمل بدر 
لدى الهالل األحمر اإلمارايت يف أبوظبي، وآيريس 
إينا دييل، ممرضة يف املستشفى امليداين يف إكسبو 
الطب  كلية  يف  طالبة  األغا،  وإرساء  الشارقة، 
الشارقة،  يف  القاسمي  مستشفى  يف  ومتطوعة 
يف  إسعاف  مركبة  سائق  امللوك،  سيف  وحبيب 
نائب  األمريي،  عيل  ماجد  والنقيب  الشارقة، 
التنفيذية  اللجنة  وعضو  الفجرية  ميناء  رئيس 
والدكتورة  والطوارئ،  األزمات  إلدارة  املحلية 
سوسن صالح، أخصائية طب عام يف رأس الخيمة، 
قيادة  يتوىل  الذي  السلوم،  محمد  أول  والرقيب 
قسم الخدمات الطبية يف دائرة الخدمات العامة 

يف رشطة رأس الخيمة.
وحمل املشهد السادس عنوان ”كل يشء ممكن“ 

:



تحولت  إماراتيني  أربعة  إنجازات  استعرض  الذي 
أحالم طفولتهم إىل واقع ملموس إضافة إىل تقديم 
كلمة ملهمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب الله ثراه بشأن أهمية دور الشباب 
طموحات  املشهد  استعرض  ثم  الدولة،  بناء  يف 
اإلمارايت  الفضاء  رائد  املنصوري،  هزاع  من  كل 
األول، وسارة األمريي، قائدة فريق بعثة اإلمارات 
والدكتورة  األمل“،  ”مسبار  املريخ  الستكشاف 
الجذعية  الخاليا  عالج  رائدة  الكعبي،  فاطمة 
ملرىض ” كوفيد - 19 ”، وشيخة القاسمي، العبة 
داون،  مبتالزمة  املصابة  النفس  عن  الدفاع  فنون 
العاملية  األلعاب  يف  األمل  شعلة  حملت  والتي 

لألوملبياد الخاص ” أبوظبي 2019 «.
وركز املشهد السابع تحت عنوان ”إرث الوحدة“ 
من  إلهامه  مستمًدا  األديان  عرب  التضامن  عىل 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
والذي كان يعيل قيم التسامح والتعايش السلمي 
 .. والثقافات  الشعوب  مختلف  بني  والتعاون 
استكامل  تروي  صور  املنحوتة  عىل  وانعكست 
دولة اإلمارات هذه املسرية بتأسيس ” بيت العائلة 

جزيرة  يف   ” يف اإلبراهيمية  السعديات 
أبوظبي.

املشهد  ويف  نهايته  من  العرض  اقرتاب  ومع 
الختامي .. أورد العرض ملحة عن أهم اإلنجازات 
السترشاف  اإلماراتية  السواعد  حققتها  التي 
مكانة  اإلمارات  دولة  فيه  تتبوأ  واعد  مستقبل 
األبحاث  منها  متعددة  مجاالت  يف  رائدة  عاملية 

الطبية واالستدامة البيئية والطاقة املتجددة.
لأللعاب  بعرض  الرسمي  االحتفال  واختتم 
..مدشًنا  املسرّية  االستعراضية  والطائرات  النارية 
االحتفاالت باليوبيل الذهبي لقيام دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وأعربت اللجنة املنظمة عن شكرها للمؤسسات 
ومنها  املريئ،  العرض  لتنظيم  الدعم  قدمت  التي 
ورشكة   ” أدنوك   ” الوطنية  أبوظبي  برتول  رشكة 
جزيرة الجبيل لالستثامر ورشكة أبوظبي للخدمات 
أبوظبي  و“  أبوظبي  وبلدية   ” صحة   ” الصحية 
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لإلعالم ” ورشكة نريفانا للسفر والسياحة وتورنيدو 
جروب.

يذكر أنه ومتاشياً مع اإلجراءات والتدابري الوقائية 
حرصت  اإلمارات  دولة  تتبعها  التي  واالحرتازية 
اللجنة عىل تطبيق أعىل معايري الصحة والسالمة 
 .. الفعالية  يف  املشاركني  جميع  سالمة  لضامن 
وشمل ذلك إجراء فحوصات متواصلة ”كوفيد - 
19» لجميع الفرق والطواقم املشاركة يف العرض.

أنحاء  جميع  من  مشاهدون  الحفل  تابع  وقد 
الدولة ومختلف أرجاء العامل - والذي يعد واحداً 
دولة  أرض  عىل  املقامة  العروض  أجمل  من 
الهواء  عىل  الحفل  بّث  جرى  فيام   - اإلمارات 
اإلجراءات  مع  متاشياً  الجمهور  ليتابعه  مبارشة 
دولة  تتبعها  التي  واالحرتازية  الوقائية  والتدابري 

اإلمارات ملواجهة جائحة ” كوفيد – 19 «.

Nexter
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وأضاف سموه - يف كلمة وجهها عرب مجلة ”           “ 
مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 - : ” ومبداد من صدق 
النوايا والرغبة يف إيجاد مقومات الرِفعة لشعب ال 
املباركة  االنطالقة  كانت  العزة ألبنائه،  يرىض سوى 
عىل يد الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان يداً 
بيد مع أخيه املغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل 
املؤسسني،  اآلباء  ومع  ثراهام،  الله  طيّب  مكتوم، 

اسم  العامل  خارطة  عىل  ليضعوا  الله  رحمة  عليهم 
دولة أرادوا لها أن تكون رشيكاً يف ُصنع مستقبله.. 
لهذه  أصبح  فاليوم،  أرادوا..  ما  لهم  كان  ولقد 
الدولة الفتية التي اختار لها مؤسسوها اسم ”دولة 
بني  املرموقة  مكانتها  املتحدة“  العربية  اإلمارات 
أكرث دول العامل تقدماً وأرسعها منواً، وأغزرها عطاًء 

وعمالً من أجل خري البرشية جمعاء».

وفيام يىل نص كلمة سموه ..
// « يف االتحاد قوة ” مقولة ُمتداولة منذ الِقَدم.. 
حب  امتزج  قادة  برؤية  اإلمارات  دولة  ولكن 
الوطن بدمائهم حّولت تلك املقولة من كلامت إىل 
له  املغفور  ارتأى  فقد   .. بثامره  اليوم  ننعم  واقع 
ثراه  الله  طيّب  نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
املنطقة  بها  كانت متوج  التي  التحديات  تجاوز  أن 
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إال  يتحقق  أن  ميكن  ال  هدف  الوقت  ذلك  يف 
القرار  ليكون  الجهود،  وتضافر  اإلرادات  بتوحيد 
يف  تكون  أن  لها  أراد  دولة  أسس  بوضع  الشجاع 
املمكن  حدود  جاوز  بطموح   .. الصفوف  ُمقدمة 

إىل آفاق ما رآه البعض مستحيالً.
ومبداد من صدق النوايا والرغبة يف إيجاد مقومات 
الرِفعة لشعب ال يرىض سوى العزة ألبنائه، كانت 
الشيخ  املؤسس  الوالد  يد  عىل  املباركة  االنطالقة 
زايد بن سلطان آل نهيان يداً بيد مع أخيه املغفور 
الله  طيّب  مكتوم،  آل  بن سعيد  راشد  الشيخ  له 
الله،  رحمة  عليهم  املؤسسني،  اآلباء  ومع  ثراهام، 
لها  أرادوا  دولة  اسم  العامل  خارطة  عىل  ليضعوا 
كان  ولقد  مستقبله..  ُصنع  يف  رشيكاً  تكون  أن 
لهم ما أرادوا.. فاليوم، أصبح لهذه الدولة الفتية 
اإلمارات  ”دولة  اسم  مؤسسوها  لها  اختار  التي 
دول  أكرث  بني  املرموقة  مكانتها  املتحدة“  العربية 
وعمالً  عطاًء  وأغزرها  منواً،  وأرسعها  تقدماً  العامل 

من أجل خري البرشية جمعاء.
ومع احتفالنا يف هذه املناسبة الغالية بيوم ارتفع 

فيه علم اإلمارات خفاقاً إيذاناً ببدء مرحلة جديدة 
األرض  هذه  عىل  عاشوا  من  حياة  يف  فقط  ليس 
عام،  بشكل  املنطقة  تاريخ  من  ولكن  الطيبة، 
الشيخ  السمو  صاحب  إىل  التهنئة  بخالص  نتوجه 
”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله“، 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
صاحب  وإىل   ، الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
عهد  نهيان ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
 ، املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 
مجددين  التهنئة،  بخالص  اإلمارات،  ُحّكام  األعىل 
رفعة  ركائز  ترسيخ  يف  قدماً  امليض  عىل  العهد 
وطننا وتدعيم أركان مجده وتأكيد أسباب تقدمه، 
مستلهمني يف ذلك عطاء اآلباء املؤسسني وما بذلوه 
ألبناء  أفضل  مستقبل  ضامن  سبيل  يف  جهود  من 

هذا الشعب الكريم.
وامتداداً للنهج الذي أرساه مؤسس االتحاد يف مد 
يد العون واملساعدة لكل من يحتاجها، صار اسم 
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اإلمارات رديفاً للخري أينام حّل، وتحولت رايتها إىل 
بشري أمل يبعث الطأمنينة يف النفوس، إذ اكتسبت 
اإلنساين  العمل  مجال  يف  رفيعة  مكانة  دولتنا 
للمساعدات  املانحة  الدول  قوائم  بتصدرها 
األخالقية  القيم  عىل  تأكيداً  واإلغاثية،  التنموية 
االتحاد،  أساس  عليها  قام  التي  النبيلة  واإلنسانية 
ضمن  العطاء  صور  أروع  يف  جلياً  ظهر  ما  وهو 
اإلمارات  دولة  اتخذتها  التي  املّرشفة  املواقف 
العاجلة  الطبية  اإلمدادات  توجيه  يف  العام  هذا 
ملساعدة أبطال الصف األول يف العديد من الدول 

ملواجهة فريوس كورونا املًستَجد.
العام  هذا  يف  الوطني  باليوم  االحتفال  يأيت  ورمبا 
بالعامل  أملّ  الذي  الظرف االستثنايئ  مع هذا  متزامناً 
الدولية  الجهود  تزال  ال  وباء  انتشار  جّراء  أجمع 
إذ ال يفوتنا  للتغلب عليه،  إيجاد حلول  تتبارى يف 
يف هذه املناسبة أن نتوجه بكل الثناء والتقدير لكل 
جهد شارك يف التصدي لهذا التحدي الصعب، الذي 
سياسيًة  وحدًة  تكن  مل  اإلمارات  وحدة  أن  أظهر 
إذ  املجتمع  نسيج  إىل  امتدت  إنها  بل  فحسب، 
مستلهمني  واحداً  واملقيمون صفاً  املواطنون  وقف 
التامسك  يف  القدوة  اإلمارايت  الوحدة  منوذج  من 
حيث  األزمة،  لتجاوز  الجهود  ومضافرة  والتكاتف 
كان لهذه الصورة املُرشقة، والباعثة عىل املزيد من 

انتشار  تحجيم  يف  األثر  أكرب  باملستقبل،  التفاؤل 
الفريوس مقارنة بالعامل من حولنا.

آخر،  إىل  نجاح  من  االتحاد  مسرية  استمرار  ومع 
ومواطنات  مواطنني  من  اإلمارات  أبناء  يواصل 
بها  تتعزز  نوعية  إنجازات  تحقيق  عىل  العمل 

الرغم  فعىل  العاملي..  الصعيد  عىل  دولتهم  مكانة 
ُمحِدثاً  العامل  اجتاح  الذي  كوفيد19-  تحدي  من 
يقبل  مل  قادم،  ما هو  بشأن  اليقني  عدم  من  حالة 
السعي  عن  تحديات  أي  تعرقلهم  أن  اإلماراتيون 
بذلك  ليكونوا  وأهدافهم  طموحاتهم  تحقيق  وراء 
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قدر  وعىل  الرشيدة،  قيادتنا  ظن  حسن  عند  دامئاً 
فخر  بكل  وتابعنا  توقعات.  من  منهم  يأملونه  ما 
التي  املهمة  اإلنجازات  من  سلسلة  العام  هذا  يف 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أعلن 
للخمسني  االستعداد  رحلة  يف  البداية  أنها  مكتوم 

صاحبت  التي  التحدي  روح  بذات  املقبلة،  عاماً 
أن  اإلمارات  تأكيداً عىل إرصار  االتحاد،  قيام دولة 

تكون رشيكاً يف صنع مستقبل العامل.
ففي العام الحايل، انطلق ”مسبار األمل“ يف رحلته 
من  األول  هو  تاريخياً  إنجازاً  محققاً  املريخ،  نحو 

دولة  لتواصل  إسالمية،  أو  عربية  لدولة  نوعه 
الفضاء  استكشاف  يف  الطموحة  مسريتها  اإلمارات 
الله  طيّب  زايد،  الشيخ  راود  الذي  الحلم  ولتحوِّل 
واقع  إىل  االتحاد،  عمر  من  مبكر  وقت  يف  ثراه، 

يحظى بتقدير العامل وإعجابه.
العام يف االنضامم  كام نجحت دولة اإلمارات هذا 
ببدء  السلمية  النووية  للطاقة  الدويل  النادي  إىل 
محطات  ضمن  األوىل  املحطة  مفاعل  تشغيل 
”براكة»، ليكون لها بذلك السبق كأول دولة عربية 
تحجز لنفسها مكاناً يف ركب إنتاج الطاقة النووية 

السلمية.
التي  الواضحة  الرؤية  أن  تؤكد  املعطيات  كل  إن 
مستقبالً  تضمن  االتحاد  مسرية  نجاح  وراء  تقف 
واعداً لألجيال القادمة، إال أن جانباً مهامً من هذه 
الوطن عىل مضاعفة  أبناء  يُعوُّل عىل قدرة  الرؤية 
عطاء  دامئاً  مستحرضين  موقعه،  يف  كل  جهودهم 
آمال وطموحات  من  وما حملوه  املؤسسني،  اآلباء 
لرحلته مع  الوحدة عنواناً  أن تكون  اختار  لشعب 
النجاح. وكام مل متنع األزمة العاملية الراهنة وصول 
الخطط  وفق  االسرتاتيجية  غاياتها  إىل  اإلمارات 
التحديات  كل  أن  نؤكد  املوضوعة،  الزمنية  واألطر 
اإلماراتيني  همم  أمام  تتضاءل  عظمت  مهام 

وعزميتهم التي ال تلني// .
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مجلة  عرب  وجههـا  كلمـة  يف   - سـموه  وأضاف 
”        “ مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 - : ”نستذكر 
بناه  ما  اإلمارات  لدولة   49 الـ  الوطني  اليوم  يف 
املؤسسون والرغبة الصادقة يف إعامر هذه األرض 
هو  الوطن  أن  األبناء  نفوس  يف  ونزرع  الطيبة، 
والسعي  مكتسباته  والحفاظ عىل  الرثوات،  أغىل 
حتى  املهامت  أجّل  من  به  والنهوض  لتطويره 

تستمر مسرية العطاء والبناء».
وفيام ييل نص كلمة سموه ..

تحقق   1971 عام  من  ديسمرب  من  الثاين  يف   »
حلم دولة االتحاد الذي طاملا راود مؤسس الدولة 
 ” نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
طيب الله ثراه ” وإخوانه أصحاب السمو حكام 
اإلمارات ”رحمهم الله“، وتوحدت آمال وتطلعات 
حديثة  دولة  تأسيس  يف  اإلمارات  دولة  شعب 
الواحد  املصري  يجمعهم  واحدة  راية  ظل  تحت 

والرؤية نحو مستقبل واعد.
بعزمية ال تلني ورغبة صادقة يف بناء دولة عرصية 

الحياة  مقومات  كافة  وتوفري  اإلنسان  وتنمية 
كل  بذل  يف  جهداً  الدولة  تّدخر  مل  له،  الكرمية 
غايل ونفيس لخدمة إنسان اإلمارات والنهوض به 
ليكون عنرصاً فاعالً ومؤثراً يخدم وطنه ومجتمعه.

ومضت دولة اإلمارات قدماً نحو التقدم واالزدهار 
ونحو املستقبل الواعد حتى غدت الدولة اليوم يف 

مصاف دول العامل يف مؤرشات جودة الحياة.
سنوات قليلة يف عمر الدول هو عمر دولة اإلمارات 
لكنها كانت مليئة باإلنجازات والعطاءات يف كافة 



2020

عاماً للوطن

املجاالت واألصعدة، ويف سعيها الدؤوب للتنمية 
والعمران وبناء اإلنسان.

لحظة عن دورها يف  اإلمارات  دولة  تغفل  مل  و 
نرصة القضايا العربية واإلسالمية وإغاثة امللهوف 

يف كل بقعة من بقاع األرض.
نستذكر يف اليوم الوطني الـ 49 لدولة اإلمارات 
إعامر  يف  الصادقة  والرغبة  املؤسسون  بناه  ما 
أن  األبناء  الطيبة، ونزرع يف نفوس  هذه األرض 

الوطن هو أغىل الرثوات، والحفاظ عىل مكتسباته 
والسعي لتطويره والنهوض به من أجّل املهامت 

حتى تستمر مسرية العطاء والبناء.
لدولة   49 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة  ونزجي 
التهاين  آيات  أسمى  املتحدة  العربية  اإلمارات 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ملقام  والتربيكات 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
السمو  وصاحب  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
أصحاب  وإىل   ، الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
السمو حكام اإلمارات، وإىل شعب دولة اإلمارات 

واملقيمني عىل أرضها بهذه املناسبة الغالية».
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واضاف ىف كلمة وجهها عرب مجلة ”         “ مبناسبة 
الوحدوية  اإلمارات  تجربة  ان  الـ 49  الوطني  اليوم 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  املغفور  أسسها  التي 
نهيان ” طيب الله ثراه», تعد من انجح التجارب يف 
لدى  االتحادي  الفكر  انعكس  وقد   ، العريب  الوطن 
سموه عىل أفكار إخوانه حكام اإلمارات بحيث متكنوا 
من عقد االتحاد فيام بينهم يف ظروف فشلت دول 

أخرى يف تحقيق ذلك.
الشيخ عامر بن حميد  كلمة سمو  وفيام يىل نصل 

النعيمي ويل عهد عجامن.

لدولة  ميالدا  كان   1971 عام  ديسمرب  من  الثاين 
ويوما  األحالم،  كبرية  البنيان  قوية  األركان،  متوحدة 
ارساها  التي  اإلتحاد  قيم  وترتسخ  تتعزز  يوم  بعد 
الله ثراه“  الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“ طيب 
جعلت  التي  الرشيدة  وقيادتنا  املؤسسون،  واخوانه 
اإلتحاد ”روحا“ ترسي يف وجداننا. ويسعدين يف هذه 
أسمى  ارفع  أن  جميعا  قلوبنا  عىل  الغالية  املناسبة 
السمو  صاحب  مقام  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات 
 ” الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
بن  الشيخ محمد  السمو  الله“ واىل صاحب  حفظه 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
السمو  وإىل صاحب  الله“  ”رعاه  الوزراء حاكم ديب 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
أصحاب  واىل  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
اإلمارات، واىل شعب اإلمارات الكريم مبناسبة اليوم 
العربية  اإلمارات  لدولة  واألربعني  التاسع  الوطني 

املتحدة.
املغفور  أسسها  التي  الوحدوية  اإلمارات  تجربة  إن 
الله  طيب   ” نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
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 ، العريب  الوطن  التجارب يف  انجح  من  تعد  ثراه“, 
وقد انعكس الفكر االتحادي لدى سموه عىل أفكار 
عقد  من  متكنوا  بحيث  اإلمارات  حكام  إخوانه 
االتحاد فيام بينهم يف ظروف فشلت دول أخرى يف 
تحقيق ذلك وأدرك الشيخ زايد أن تحقيق االتحاد 
االقتناع  ملجرد  وال  الفكرة  ملجرد صحة  يحدث  لن 
بسبب  سيقع  ذلك  أن  ملجرد  أيضا  وال  بحتميتها 
الناس فحتى إن تحقق  اتفاق بني  وجود تراض أو 
هذا االتحاد إال أن بقاءه رهني بخطوات تأسيسية 
تستطيع اإلمساك به وحفظه من االنهيار لذا فقد 
والقيادات  الكوادر  من  النخب  تهيئة  عىل  عمل 
الفاعلة والواعدة والقادرة عىل النهوض مبسؤوليات 
وتوعية  االتحادي  الفكر  بتنشيط  قام  ثم  االتحاد، 
عيشها  وكرامة  مصالحها  ارتباط  بعمق  الجامهري 
صنعه  يف  مشاركتها  ومبدى  باالتحاد  ومستقبلها 

وحاميته.
منذ قيام االتحاد، أدركت القيادة الرشيدة أهمية بناء 
اإلنسان ليعّمر هذا الوطن ويسّخر له كل مجهود 
دولة  فسعت  خرياته،  من  ويستفيد  به  ليسمو 
االتحاد إىل توفري متطلبات الحياة الكرمية للمواطن، 
وتوفري السكن ودور التعليم واملستشفيات الحديثة، 
والخدمات االجتامعية والثقافية، حتى يعيش شعبنا 

العزيز، يف بيئة صالحة للعمل واإلبداع.
مرشفة  وإنجازات  مثمرة  نتائج  من  تحقق  ما  إن 
عىل كافة املستويات محلية واقليمية وعاملية، خري 
برهان وشاهد عىل صحة النهج ووضوح الهدف يف 
جميع املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
مزدهرة  قوية  دولة  اإلمارات  فأصبحت  والثقافية، 

حضارة  إىل  صحراؤها  وتحولت  األصعدة،  كل  عىل 
إنسانية يذكرها التاريخ، وتسطر أسمى معاين العطاء 

والوفاء، والرب وبذل الخري لكل الناس.
مكان  انتزاع  من  وحدتها  بفضل  اإلمارات  ومتكنت 
مسموعا  صوتا  وغدت  العربية،  أمتها  يف  مرموق 
انحياز  دبلوماسيتها من مصداقية دون  امتلكته  مبا 
يف  تدخل  ودون  آخر  طرف  حساب  عىل  لطرف 
الشؤون الداخلية للغري، كام ساهمت بنصيب مقدر 
الشقيقة  البلدان  من  العديد  يف  التنمية  مسرية  يف 
ومساعدات  هبات  من  تبذله  ما  عرب  والصديقة، 
الصناديق  يف  السخية  املساهمة  عرب  أو  مالية، 
املخصصة لذلك، أو بتواجد الرشكات اإلماراتية ذات 
رؤوس األموال الضخمة يف مشاريع استثامرية كربى 

ببعض الدول.

إن مرور العام بعد العام عىل قيام اتحاد اإلمارات 
الوطن،  وإعامر  املسرية  متابعة  عىل  إرصاراً  يزيدنا 
يف  الحكيمة  قيادتنا  أهداف  تحقيق  إىل  والسعي 
من  املزيد  وكسب  شامخة،  إنسانية  حضارة  بناء 
وبنات  أبناء  وتفاين  بتعاون  واإلنجازات  النجاحات 
بأن  السامية  وطموحاتهم  آمالهم  واتحاد  الوطن، 
تتبوأ اإلمارات مكانتها العالية بني األمم وتصبح رمزاً 
لدولة السالم واملحبة واإلنسانية والسعادة، وتربهن 
والسعي  الخري  وبذل  والتسامح  العطاء  أن  للعامل 
لحفظ كرامة اإلنسان، هو األساس الذي قامت عليه 

دولتنا الفتية.
إن الثاين من ديسمرب سيظل عالمة مضيئة يف تاريخنا 
لقيادتنا  الوالء  وتجديد  العهد  لتواصل  ومناسبة 

الرشيدة.

December
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وأكد سموه - يف كلمة وجهها عرب مجلة ”        “ 
مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 - أن االحتفاء بذكرى 
أهمية  عىل  تأكيٌد  هو  عام،  كل  الوطني  اليوم 
حافلة  مبسرية  تُوج  الذي  التاريخي  اليوم  هذا 
باملكاسب واإلنجازات التي تحققت عىل مدار 49 
عاما، وعكست الرؤية املستقبلية الحكيمة آلبائنا 
املؤسسني رحمهم الله، فهذا اليوم باَت ميثل ميالد 
وطن وميالد شعب ال يرىض بغري التميز يف كافة 

إىل  دامئاً  تسعى  قيادة حكيمة  املجاالت، يف ظل 
إسعاد شعبها، ملتزمًة بثوابت االتحاد الوطنية.

من  أصبحت  التي  االتحاد  تجربة  أن  وأوضح 
دولة  وقيام  األوطان  بناء  يف  الفريدة  التجارب 
اإلنجازات  من  الكثري  ومتطورة، حققت  متقدمة 
العابرة للحدود، وحظيت باهتامم دويل بُني عىل 
أساس االحرتام املتبادل وتقوية الروابط والعالقات 

الثنائية وفق القوانني واألنظمة الدولية.

البناء  وأضاف سموه : ” لقد أمتمنا 49 عاماً من 
الله  بفضل  واألمان  األمن  وبسطنا  والتطور، 
العيل القدير، وبفضل قيادة حكيمة، يرشف عىل 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مسريتها 
آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“، مع إخوانه 
العهود، ووطن ينعم فيه  حكام اإلمارات وأولياء 

أبناؤه باألمن واالستقرار».
وقال ويل عهد الفجرية : ” ومبناسبة هذه الذكرى 
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يعيد هذه  أن  القدير  العيل  الله  نسأل  الغالية، 
وطننا وعىل  قلوبنا وعىل  العزيزة عىل  املناسبة 
والربكات، وأن مين  واليمن  بالخري  شعب دولتنا 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عىل 
بالصحة  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

والعافية ، وأن يحفظ وطننا الغايل اإلمارات قويّاً.. 
قيادتنا  ظل  يف  املُرشقة  باإلنجازات  عامراً  آمناً.. 

الرشيدة».

December
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وقال سموه - يف كلمة وجهها عرب مجلة ”         “ 
: ” لقد جسدت   - الـ 49  الوطني  اليوم  مبناسبة 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية 
األهداف  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
وألبناء  االزدهار  للدولة  تحقق  التي  التنموية 
صدارة  يف  اإلمارات  ووضعت  السعادة  الوطن 
البرشية  والتنمية  واالبتكار  التنافسية  مؤرشات 
املتقدمة  الخمسة  املراكز  الدولة ضمن  وصنفت 

الثقايف  واالنفتاح  الحياة  جودة  حيث  من  عاملياً 
للخمسني  املبهرة  النتائج  لنا  يعكس  الذي  األمر 
والتنموية  االقتصادية  املجاالت  يف  املاضية  عاماً 

والبنية االجتامعية «.
دولة  حكومة  وضعت  لقد   ”  : سموه  وأوضح 
اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السنوات  خالل  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 

عديدة  تنموية  واسرتاتيجيات  برامج  املاضية 
التي  املنظمة  الترشيعات  من  العديد  وأصدرت 
رؤية  االقتصادية وفق  البنية  تعزز  أن  من شأنها 
اإلبداع  عىل  يعتمد  معريف  اقتصاد  وبناء  القيادة 
خالل  املسرية  لتنطلق  املستقبل  واسترشاف 
الربامج  اقتدار وفق  بكل  القادمة  عاماً  الخمسني 

والخطط املعدة لها».
وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال 
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 2020 العام  خالل  حققت  اإلمارات  دولة  أن 
الفضاء  عامل  يف  النوعية  اإلنجازات  من  العديد 
والذي  املريخ  كوكب  إىل  األمل  مسبار  بإطالق 
خمسني  مرور  مع  بالتزامن   2021 عام  سيصل 
معلومات  وسيضيف  االتحاد  قيام  عىل  عاماً 
الكوكب  لهذا  املناخية  الظروف  عن  جديدة 
مجال  يف  أوسع  آفاق  إىل  الطريق  سيمهد  مام 
العرشين  ويف   .. الفضائية  والبحوث  الدراسات 
الحدث  سينطلق  القادم  العام  من  أكتوبر  من 
العاملي ”إكسبو 2020“ كحدث عاملي ستشارك 

املستوى  عىل  الدولة  يف  القطاعات  كافة  فيه 
الحكومي والشعبي واملؤسيس.

قيادتنا  توجيهات  إطار  ويف   ”  : سموه  وقال 
الشيخ  السمو  صاحب  من  ومبتابعة  الرشيدة 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
مرشوع  دخل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
نطاق  يف  اإلنتاج  مرحلة  النووية  للطاقة  براكة 
الكهرباء بكوادر فنية وطنية وصلت بالدولة إىل 

صدارة الدول العربية».
للعام  الوطنية  السياسات  إطار  ويف   ”  : وأضاف 

بن  محمد  الشيخ  السمو  أطلق صاحب  الجديد 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  مكتوم  آل  راشد 
بن زايد آل نهيان االسرتاتيجية الوطنية الجديدة 
التي ستشكل منعطفاً تاريخياً من حيث الخطط 

والربامج التنموية «.
وأكد سمو ويل عهد أم القيوين أن قواتنا املسلحة 
الكيان  دعم  عىل  تأسيسها  منذ  عملت  الباسلة 
االتحادي وحامية املنجزات الوطنية وفق برامج 
واحدة  منها  جعلت  تأهيلية  واسرتاتيجيات 
و  التسليح  حيث  من  املنطقة  جيوش  أكفأ  من 
الفاعلة يف دعم  املساهمة  إىل  باإلضافة  الجدارة 
السالم واإلستقرار يف العامل واملساعدة املدنية يف 
أبناء  أثبت  لقد   ”  : وقال   .. الطبيعية  الكوارث 
إليهم،  املوكلة  املهام  يف  العالية  القدرة  الوطن 
الحي  الوطني  النموذج  األبرار  شهداؤنا  وقدم 
العسكرية  تربيتهم  وفق  واالقتدار  التضحية  يف 
والوطنية التي نشأوا عليها .. مثمنني التضحيات 

التي قدمها شهداء الوطن « .
الشيخ  السمو  صاحب  إىل  التهنئة  سموه  وقدم 
الدولة ”حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 
الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
حكام اإلمارات وإىل أولياء العهود و نواب الحكام 
يعيد  أن  الله  الويف، داعيا  اإلمارات  و إىل شعب 

هذه املناسبة عىل دولتنا بالخري و الرخاء.

December
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وقال سموه يف كلمة عرب مجلة ”         “ مبناسبة 
اليوم الوطني الـ49 للدولة إن ما تحقق من نهضة 
اإلمارات  دولة  من  جعل  االتحاد  ظل  يف  شاملة 
وتجربة  املنطقة  يف  مسبوق  غري  وحدويا  منوذجا 
وركائز  أسس  قامئة عىل  والتنمية  الحكم  رائدة يف 
قوية وتفاعل خالق بني قيادة متتلك رؤية عميقة 
ونظرة ثاقبة تسترشف املستقبل وتعمل عىل تأمني 

احتياجات املواطن بكل شفافية وشعب ويف مخلص 
معتز بوطنيته وأكرث التفافا حول قيادته وال يعرف 
املستحيل يبذل كل جهد مخلص لحامية املنجزات 

ومواصلة مسرية التنمية.
التاسعة  الذكرى  يف  نحتفل   ” سموه  وأضاف 
واألربعني لليوم الوطني ونحن منتلك كل مقومات 
للدول  حقيقيا  منافسا  وأصبحنا  والنمو  التطور 

االقتصادية  املجاالت  من  العديد  يف  املتقدمة 
العاملية  التنافسية  مؤرشات  يف  جليا  يظهر  كام 
العريقة  الدولية  املؤسسات  وبشهادة  واالستدامة 
كام شكل انطالق ”مسبار األمل“ أول مهمة عربية 
إىل  التاريخية  برحلته  املريخ  وإسالمية الستكشاف 
الكوكب األحمر انجازا فريدا بأيدي إماراتية وبداية 
رائدة نحو استكشاف الفضاء ملا فيه خري البرشية 



براكة  محطة  مفاعالت  بتشغيل  البدء  وكان   ..
مجال  يف  تاريخيا  إنجازا  السلمية  النووية  للطاقة 
إنتاج الكهرباء بالطاقة النووية النظيفة ويف مسرية 
صحيا  التعايف  مؤرشات  وجاءت  الشاملة  التنمية 
من تبعات فريوس ”كورونا“ التي حققتها اإلمارات 
بتوجيهات  الدولة  اتبعتها  التي  السياسة  بفضل 
عامليا يف محارصة  لتكون منوذجا  الرشيدة  القيادة 
الوباء سواء يف تصدر قامئة الدول يف عدد الفحوص، 
أو يف توفري رعاية طبية واجتامعية مثىل للمصابني 

إضافة إىل اإلجراءات والتدابري االحرتازية».
وقال سموه ”يف الثاين من ديسمرب نتذكر بكل وفاء 
وعرفان املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الذين تحملوا  املؤسسني  ثراه“ واآلباء  الله  ”طيب 
العبء من أجل رفعة شأن االتحاد وترسيخ أركانه 
بحكمة واقتدار وقيادة مرحلة البناء ووضع األسس 
التي انطلقت منها دولة اإلمارات العربية املتحدة 
نحو التنمية وتوظيف اإلمكانات واملوارد البرشية 

لبناء مجتمع التعايش واألمن والرضا والسعادة».
منجزات  من  تحقق  ما  إن  اىل  سموه  ولفت 
عىل  إرصارا  يزيدنا  االتحاد  ظل  يف  ومكتسبات 
بهويتنا وأصالتنا  امليض يف هذه املسرية متمسكني 
متطلعني اىل عامل يسوده السالم والتسامح ويؤمن 
قيادتنا  فكر  من  مستلهني  وأمنه  اإلنسان  بكرامة 
العزة  دروب  يف  ووحدته  الوطن  حب  املستنري 

والفخر.
إىل  التربيكات  أطيب  املناسبة  بهذه  سموه  ورفع 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة ”حفظه الله“وصاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
نهيان  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  وصاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانهم  وإىل  املسلحة 

املجلس األعىل حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات 
وإىل املقيمني عىل أرض هذا الوطن الحبيب داعيا 
قيادتنا  املناسبة عىل  يعيد هذه  أن  القدير  العيل 

ووطننا وشعبنا بالخري والنجاح.
ولكل  املؤسسني  آلبائنا  وإجالل  إكبار  وتحية 
املخلصني لهذا الوطن ولقيم الوفاء والوالء ومعا إىل 

مستقبل تعزز فيه دولتنا الحبيبة مكانتها عامليا.
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وقال سموه - يف كلمة وجهها عرب مجلة ”        “ 
الـ 49 - إن اإلمارات ومنذ  مبناسبة اليوم الوطني 
تأسيسها تعترب نقطة إشعاع عاملية مضيئة للتعايش 
والتسامح واالعتدال واالنفتاح وذلك يف ظل حرص 
منوذجا  دولتنا  تبقى  أن  عىل  الرشيدة  قيادتنا 
أرقى  وتوفري  والتنمية  للتطور  مرشقا  حضاريا 
لشعبها  ليس  الرغد  والعيش  السعادة  مستويات 
أيضا  الطيبة  أرضها  للمقيمني عىل  إمنا  الويف فقط 

أرض الخري والسعادة والعطاء.
مميزا  العام  هذا  يأيت  الوطني  اليوم  أن  وأضاف 
نحو  الدولة  خطوات  يف  كبريا  تحوال  يشهد  كونه 

املستقبل فاإلمارات اليوم وبعد مرور 49 عاما عىل 
املستقبل  بناء  باع كبري يف  اتحادها أصبحت ذات 

وتحقيق التنمية املستدامة يف املجاالت كافة.
للقيادة  االسترشافية  الرؤى  إن   »  : سموه  وقال 
اعتامد  عند  تتوقف  مل  الدولة  يف  الرشيدة 
اسرتاتيجيات متوسطة أو بعيدة املدى إمنا ذهبت 
صاحب  أعلن  حينام  ذلك  من  أبعد  هو  ما  إىل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «رعاه 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

يكون  بأن   2019 ديسمرب  يف  املسلحة  للقوات 
مع  تزامناً  للخمسني»  االستعداد  «عام   2020 عام 
االستعداد لالحتفال باليوبيل الذهبي لالتحاد الذي 
عاماً  لخمسني  والتخطيط   2021 عام  يف  يصادف 
التنموية وترتسخ  الدولة  مقبلة تتعزز فيها مسرية 

إنجازاتها عىل الصعد كافة أكرث فأكرث».
نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأضاف 
الدولة  حققتها  التي  اإلنجازات  أكدت  لقد   »  :
األمل»  «مسبار  إطالق  والسيام   2020 عام  خالل 
األول  املفاعل  وتشغيل  املريخ  كوكب  الستكشاف 
يف محطات براكة للطاقة النووية السلمية أنه عام 
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استثنايئ يف مسرية التنمية التي تشهدها الدولة يف 
املجاالت كافة وميثل هذا العام محطة نوعية يف 
تؤّسس من خاللها ملرحلة  اإلمارات  مسرية دولة 
جديدة يف سجّل نهضتها االقتصادية واملجتمعية 
والتنموية املتسارعة لتكون األفضل عامليٍّا بحلول 

الذكرى املئوية لقيامها «.
الوالد  نستذكر  اليوم  هذا  يف   »  : سموه  وقال 
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب 
الله ثراه « وإخوانه اآلباء املؤسسني ودورهم يف 

أصبحت  حتى  الشاملة  والنهضة  والتطوير  البناء 
تشع  ومنارة  العامل  يف  به  يحتذى  منوذجا  الدولة 

أمال نحو بناء مستقبل أفضل للعامل».
وتقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان - يف 
ختام كلمته - بأسمى آيات التهاين مقرونة بأطيب 
األماين وأجمل التربيكات إىل صاحب السمو الشيخ 
«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله» وإىل أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

2020

الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» وإىل صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل أصحاب 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 

حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات الكريم ..
جميعا  علينا  يعيد  أن  القدير  العيل  املوىل  راجيا 
آمال  جميع  تحققت  وقد  الوطني  اليوم  ذكرى 

شعبنا يف التقدم واالزدهار والرخاء «.
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - سموه  وأضاف 
”        “ مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 -: نحتفل 
 49 الـ  الوطني  باليوم  املباركة  األيام  هذه  خالل 
لقيام االتحاد هذا اليوم الذي تستحرضه اإلمارات 
وهي تقف بعزة وفخر وشموخ عىل إنجازات 49 
املرشق  وحارضها  األصيل  مباضيها  مفتخرة  عاما 
شعبها  وبإرادة  الله  بإذن  الواعد  ومستقبلها 
اإلمارات  أن  إىل  مشريا   .. الحكيمة“  وقيادتها 
مطردا  منوا  املاضية  عاما   49 الـ  خالل  شهدت 

كافة  وعىل  الحياة  ومناحي  مجاالت  مختلف  يف 
تعزيز  عىل  الرشيدة  القيادة  وحرصت  األصعدة 
تكون  أن  بهدف  العامل  دول  بني  الدولة  مكانة 
التنمية  حيث  من  العامل  دول  أفضل  ضمن  من 
كلمة  نص  ييل  وفيام  واالجتامعية.  االقتصادية 
املباركة  األيام  هذه  خالل  نحتفل   »  .. سموه 
اليوم  هذا  االتحاد  لقيام   49 الـ  الوطني  باليوم 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تستحرضه  الذي 
وهي تقف بعزة وفخر وشموخ عىل إنجازات 49 

املرشق  وحارضها  األصيل  مباضيها  مفتخرة  عاما 
شعبها  وبإرادة  الله  بإذن  الواعد  ومستقبلها 
أتقدم  الغالية  املناسبة  وبهذه  الحكيمة.  وقيادتها 
الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إىل  التهنئة  بخالص 
”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله“ وصاحب 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  محمد 
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القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب 
وإىل  الكريم  شعبنا  وإىل  اإلمارات  حكام  السمو 
الطاهرة سائال املوىل عز  املقيمني عىل أرضنا  كل 
باألمن  عليها  ينعم  وأن  بالدنا  يحفظ  أن  وجل 
لدول  ونرباسا  مضيئة  شعلة  تظل  وأن  واألمان 
وشعوب العامل. إن الثاين من ديسمرب هو مناسبة 
واالحتفال  االتحاد  أبناء  نفوس  يف  خالدة  وطنية 
حافلة  ملسرية  تخليد  هو   49 الـ  الوطني  باليوم 
متجددة  النطالقة  وبداية  التنموية  باإلنجازات 
قيادة  تحت  واالزدهار  بالنامء  واعد  ملستقبل 
رشيدة تؤمن بقدرات أبنائها وشغفهم وإرصارهم 
الطموحات  وتحقيق  مرشق  مستقبل  لصنع 
واألهداف والرؤى. لقد شهدت اإلمارات خالل الـ 
املاضية منوا مطردا يف مختلف مجاالت  49 عاما 
وحرصت  األصعدة  كافة  وعىل  الحياة  ومناحي 
بني  الدولة  مكانة  تعزيز  عىل  الرشيدة  القيادة 
دول العامل بهدف أن تكون من ضمن أفضل دول 
العامل من حيث التنمية االقتصادية واالجتامعية. 
 2020 العام  هذا  خالل  اإلمارات  شهدت  كام 
بالرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العامل 
”كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  نتيجة 
إطالق  مثل  النوعية  اإلنجازات  من  عددا   «19  -
كوكب  الستكشاف  اإلمارايت»  األمل  «مسبار 
النووية  للطاقة  براكة  محطة  وتشغيل  املريخ 
”كوفيد19-“  فريوس  انتشار  من  والحد  السلمية 
مام يدل عىل قدرت اإلمارات كعادتها يف تحويل 

وأكدت  والتطوير.  لإلبداع  فرص  إىل  التحديات 
هذه الجائحة التي تشهدها دول العامل عىل نجاح 
الدولة للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية 
مقدمة  يف  اليوم  جعلتها  متطورة  رقمية  تحتية 
استمرارية  يف  جاهزيتها  حيث  من  الصفوف 
منظومة  وتعزيز  القطاعات  بكافة  الخدمات 
تداعيات  مع  باحرتافية  والتعامل  بعد  العمل عن 
املركز  عىل  حصولها  يف  ساهم  مام  الجائحة  هذه 
األول عربيا ويف غرب آسيا والثامن عامليا يف مؤرش 
الخدمات الذكية الصادر عن األمم املتحدة ضمن 
كام  اإللكرتونية.  الحكومات  لتنمية  الكيل  املؤرش 
دولة  تثني  مل  الصعبة  العاملية  الظروف  هذه  أن 
متقدمة  مستويات  عىل  الحصول  من  اإلمارات 
األول  املركز  حصدت  حيث  العاملية  التنافسية  يف 
عامليا يف 121 مؤرشا من بني أهم تقارير التنافسية 
يف  عربيا  األول  املركز  الدولة  تبوأت  كام  العاملية 
يف  الكبار  العرشة  نادي  دخلت  كام  مؤرشا   479
العزيزة  املناسبة  بهذه  احتفالنا  إن  مؤرشا.   314
التنموية  باإلنجازات  االحتفاء  عىل  يقترص  ال 
من  لنعرب  فرصة  هي  ولكن  فقط  تحققت  التي 
الذي  والنهج  باإلرث  وفخرنا  اعتزازنا  عن  خاللها 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  لنا  رسمه 
العون  يد  بتقديم  ثراه“  الله  ”طيب  نهيان  آل 
العامل  دول  من  العديد  اتخذت  فعندما  للجميع 
غلق  من  كورونا  جائحة  تفيش  ملواجهة  اجراءات 
املطارات والرحالت وحظر التجمعات إال أن ذلك 

يف  اإلنسانية  وطن  اإلمارات  أمام  عائقا  يقف  مل 
للتخفيف  العامل  لدول  إنسانية  مساعدات  تقديم 
كورونا.  فريوس  مواجهة  يف  شعوبها  معاناة  من 
لنا مجدا  الذين صنعوا  اآلباء املؤسسني  الله  رحم 
اسمه دولة اإلمارات العربية املتحدة وحفظ الله 
وشعبها  الرشيدة  قيادتها  وحفظ  املجد  هذا  لنا 
العز  دوام  عليها  وأسبغ  أرضها  عىل  واملقيمني 

والرفعة واالزدهار. «.
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - سموه  وأضاف 
أنه   -  49 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   “         ”
يف هذا اليوم العظيم تتجدد عهود الوفاء والوالء 
خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  للقيادة 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
السمو  وأصحاب  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
حكام اإلمارات. وفيام ييل نص كلمة سموه .. « 
تتجدد يف هذا اليوم العظيم، اليوم الوطني التاسع 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  لقيام  واألربعني 
لصاحب  الحكيمة  للقيادة  والوالء  الوفاء  عهود 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة ”حفظه الله“وصاحب السمو الشيخ محمد 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
معها  وتتجدد  اإلمارات،  حكام  السمو  وأصحاب 
وهي  الدولة  حققته  مبا  واالعتزاز  الفخر  مشاعر 
عىل مشارف االحتفال بالعام الخمسني لتأسيسها 
عىل يد املغفور له األب املؤسس الشيخ زايد بن 
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املؤسسني،  واآلباء  الله،  رحمه  نهيان  آل  سلطان 
تاريخها  عظمة  عىل  تشهد  فريدة  إنجازات  من 
وتضع مزيداً من الثقة بحارضها ومستقبلها. وقد 
الصعبة  الظروف  ورغم  اإلمارات،  دولة  واصلت 
”كوفيد  جائحة  أزمة  بسبب  العامل  بها  مر  التي 
بل  واإلنجازات،  والتقدم  التطور  مسرية   ،  «19
استطاعت مبا متتلكه من رؤية قيادية استثنائية 
وإرادة وعزمية ال تلينان وشباب مخلص مجتهد 

فرصة  إىل   »  19 كوفيد   » أزمة  تحول  أن  مثابر، 
تجسدت من خاللها مختلف عوامل القوة التي 
تتمتع بها، يف القطاعني الحكومي والخاص، وبني 
املجموعات واألفراد، وأن تحشد قواها ال لتواجه 
آثار األزمة محلياً فحسب، بل لتكون قوة عاملية 
تتصدى ببصريتها وخرباتها وأياديها البيضاء لآلثار 
الدول  مع  تزال  وال  فوقفت  لألزمة،  العاملية 
الشقيقة والصديقة وكانت خري عون وعضيد لها 
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حتى تضمد الجراح وتخفف من األرضار وتساعد 
البداية  كانت  وقد  املحنة.  تجاوز  عىل  العامل 
السمو  لصاحب  التاريخية  الكلمة  مع  امللهمة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، يف بداية األزمة، 
حني قال مخاطباً مواطني ومقيمي دولة اإلمارات 
واملبادرات  األحداث  لتبني  هم“،  تشلون  ”ال 
الالحقة واملتواصلة أنه كان يخاطب العامل أجمع 
بهذه الكلمة، ففي حني توقفت حركة الطائرات 
مل  اإلماراتية،  الخري  طائرات  فإن  العامل،  سامء  يف 
وجنوباً،  وشامالً  وغرباً  التوجه رشقاً  عن  تتوقف 
لعدد  والعاجلة  الرضورية  املساعدات  حاملة 
فخر  بكل  نقف  وإذ  العامل.  دول  من  يحىص  ال 
يف  اإلمارات  لدولة  الباهر  السجل  أمام  وإعجاب 
شكرنا  عظيم  عن  نعرب  فإننا  الصحي،  القطاع 
الصحي،  القطاع  يف  العاملني  لجميع  وامتناننا، 
ال  جدارة  عن  برهنوا  الذين  األول،  الدفاع  خط 
تضاهى يف التصدي لهذه األزمة. كام نتوقف بكل 
التعليمي  القطاع  إنجازات  أمام  وإجالل  تقدير 
الذي تبنى برسعة قياسية أحدث نظم التعلم عن 
ملئات آالف  التعليمية  املسرية  بعد، فحافظ عىل 
التكنولوجية  التحتية  البنية  قوة  وجسد  الطلبة 
والرقمية التي عملت الدولة عىل بنائها وتطويرها 
يف  االستثامر  الدولة  تواصل  وإذ  سنوات.  طوال 
التكنولوجيا والتعليم واالتصاالت، فإنها  قطاعات 
ال تغفل االهتامم بتطوير الجانب األكادميي، وقد 
إطالق  يف  متثلت  مهمة  خطوة  العام  هذا  شهد 
التي  اإلنسانية  للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة 
املجتمعية  الدراسات  يف  ريادي  دور  لها  سيكون 
والفلسفية الرضورية لنهضة األمم وعمران الدول. 
رفده  عىل  الدولة  تحرص  الذي  الهدف  وهو 
توجت  والتي  املتطورة،  والقوانني  بالترشيعات 
رئيس  السمو  لصاحب  الجوهرية  بالتعديالت 
اإلمارايت.  الشخصية  األحوال  قانون  عىل  الدولة 
كام نتوقف بكل التقدير واإلعجاب أمام البادرات 
واملشاريع والقوانني املتعلقة باألمومة والطفولة، 
الكبري  للدور  واالمتنان  الشكر  بخالص  متوجهني 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  تؤديه  الذي 
املجلس  رئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة 
األعىل لألمومة والطفولة الرئيسة األعىل ملؤسسة 
املجال  هذا  يف  اإلمارات“،  ”أم  األرسية  التنمية 
ويف دفع مسرية املرأة اإلماراتية قدماً حتى باتت 
مثاالً يقتدى يف املشاركة الفاعلة واملؤثرة يف بناء 
الدولة ودعم ركائزها التنموية. ورغم وطأة األزمة 
تحقيق  اإلمارات  دولة  واصلت  فقد  العامل،  عىل 
اإلنجازات املتتالية يف شتى القطاعات، وخصوصاً 
يف قطاعي الطاقة والفضاء. إذ شهد هذا العام بدء 
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السلمية  النووية  للطاقة  براكة  مبحطات  العمل 
التقليدي  النفط  من  ضخمة  كميات  واكتشاف 
وموارد النفط غري التقليدي، وأطلق قطاع الفضاء 
إىل  التاريخية  رحلته  يف  األمل  مسبار  اإلمارايت 
املريخ إضافة إىل إطالق مرشوع القمر الصناعي 
ملرشوع  استكامالً  يأيت  الذي  زايد،  بن  محمد 
الذي  القمر  استكشاف  ومرشوع  سات،  خليفة 
عام  كان  إماراتية.  علمية  مبهارات  سينطلق 
بالخطوات  حافالً  عاماً  للخمسني  االستعداد 
من  وإدراكاً  املستقبل،  نحو  العمالقة  اإلماراتية 
القيادة الحكيمة بأن هذه الرحلة هي رحلة البد 
أن تكون جامعية، فنحن نتشارك املسار واملصري، 
الثامر، ويف  نحصد  التحديات، ومعاً  ونواجه معاً 
الشجاعة  خطواتها  اإلمارات  دولة  بدأت  حني 
نحو ترسيخ السالم يف املنطقة والعامل عرب اتفاقية 
السالم مع إرسائيل، والتي سعت من خاللها إىل 
وقف الجمود يف عملية السالم العربية، والحفاظ 
واصلت  فقد  الفلسطينيني،  اإلخوة  حقوق  عىل 
رسالتها  ونرش  العامل  دول  مع  املميزة  عالقاتها 
األخوة  لجنة  جهود  داعمة  والتعايش،  للسالم 
األكرب  اإلمام  فضيلة  جنب  إىل  جنباً  اإلنسانية 
الرشيف  األزهر  شيخ  الطيب  أحمد  الدكتور 
وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، 
لتحويل وثيقة األخوة اإلنسانية لخطوات عملية 
األديان  الحوار بني  ومبادرات من شأنها تشجيع 
واإلرهاب.  والكراهية  التطرف  آفات  ومواجهة 
نتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
أخيه صاحب  ” وإىل  الله  الدولة ”حفظه  رئيس 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله“  ”رعاه 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة وأصحاب السمو الشيوخ 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
ونوابهم وأولياء العهود وإىل جميع أهل اإلمارات 
هذه  الله  يعيد  أن  متمنني  ومقيمني،  مواطنني 
املناسبة العزيزة مبزيد من اإلنجازات، وأن يكون 
ملا حققته  الدولة تجسيداً  لقيام  الخمسني  العام 
خالل العقود املاضية وإشارة انطالق ملا ستحققه 
يف قادم الشهور والسنوات والعقود من خري ميتد 
نوره إىل العامل أجمع وتحصد مثاره جميع شعوب 

األرض».
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مجلة  عرب  وجههـا  كلمـة  يف   - سـموه  وأضــاف 
تسري   -  49 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   “       ”
من  مزيد  تحقيق  نحو  وإرادة  بحزم  اإلمارات 
وقائد  السمو  صاحب  ورؤية  بحكمة  اإلنجازات، 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  سيدي  املسرية 
سيدي  يعاضده  الله“،  ”حفظه  الدولة  رئيس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

الشيخ  السمو  صاحب  وسيدي  الله“  ”رعاه  ديب 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب 

السمو حكام اإلمارات.
وقال : ” اليوم، تقف اإلمارات عىل عتبة يوبيلها 
باسقًة،  شجرًة  والسؤدد،  باملجد  مكللًة  الذهبي، 
جذورها ضاربٌة يف عمق التاريخ التليد، وأغصانها 
الفتيّة متتد نحو العامل واملستقبل بحضارة عربية 

والعطاء  والخري  للعامل  أبوابها  مّرشعًة  أصيلة، 
والنامء وبناء اإلنسان وخري البرشية «.

بعد عام يف سامء  ترتقي عاماً  اإلمارات  أن  وأكد 
لالطمئنان  واحًة  لتتألّق  واإلنجازات،  الريادة 
تخطو  أنظاره،  ومحط  للعامل  وِقبلًة  والتسامح، 
فيها  تتعايش  إرشاقاً،  أكرث  مستقبل  نحو  بثباٍت 
األعراق واألديان،  نحو 200 جنسية من مختلف 
والسالم  والتعايش  املساواة  وقيم  مبادئ  ظل  يف 
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وتسودها  القانون،  وسيادة  اإلنسانية  واألخوة 
الجميع  يتشارك  وفيها  والتكامل،  التعاون  روح 
مستقبل  وتصميم  لبناء  ومسؤولية  محبٍة  بكل 

أجيالها القادمة.

التربيكات والتهاين إىل قيادة  ورفع سموه أجمل 
الدولة وحكومتها وشعبها يف اليوم الوطني الـ 49 
، داعني املوىل عز وجل أن يديم املسرية املظفرة 

لإلمارات ويزيدها عزّاً وازدهاراً وتطوراً.

December
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وأضاف سموه - كلمة وجهها عرب مجلة «         » 
مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 - أنه وبفضل حكمة 
وُمشاركة  املؤّسسني  البناة  آبائنا  إرادة  وقوة 
تنموية  قفزات  الدولة  حّققت  الفاعلة  املواطنني 
وارتقاًء  واطمئنانًا  أمًنا  مثارها  املواطنون  حصد 
والسعادة  الرفاهية  بجانب  املعيشة  مستوى  يف 
القيادة  وفرته  ملا  نتيجة  وهي  الحياة  وجودًة 
وتكافؤ  والتدريب  التعليم  فرص  من  لشعبها 
الفرص وتعّدد الخيارات إضافًة لجهودها يف بناء 
الطاقات  وحشد  باملهارات،  واالرتقاء  القدرات 

وتشييد البُنى التحتية املُتطّورة، وتوفري الخدمات 
الرعاية  وتقديم  املستوى،  رفيعة  الحكومية 
إىل  النظر  كلّه،  ذلك  وقبل  الشاملة،  االجتامعية 
اإلنسان اإلمارايت باعتباره وسيلة التنمية الشاملة 

وغايتها.
وفيام ييل نص كلمة سموه ..

الذكرى  يوافق  الذي  املجيد  اليوم  هذا  يف   »
التاسعة واألربعني إلعالن اتحاد دولتنا وتأسيسها، 
إىل سيدي  التهنئة  آيات  أسمى  أرفع  أن  يُرشّفني 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 

املسرية  يقود  وهو  الله»،  «حفظه  الدولة  رئيس 
الوالد  لِبناتها  وَضع  وطنية،  لنهضة  استكامالً 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب 
الله ثراه، وإخوانه اآلباء املؤّسسون، رحمهم الله، 
محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  موصولة  والتهنئة 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الله» وصاحب  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
 ، املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب 
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ُحكام اإلمارات.
واحد،  سيايس  كيان  يف  السبع  إماراتنا  اتحاد  إن 
هو إنجاز تاريخي عظيم تجّسد يف دولٍة موّحدة 
الكلمة واإلرادة ذات سيادة كاملة ودستور دائم، 
إنجازات  تدعمها  موّحد،  وجيٍش  واحدة  وقيادة 
وخَدمية  وصحية  وتعليمية  وتنظيمية  ترشيعية 
وبفضل  ُمتميّزة،  خارجية  وعالقات  مشهودة 
حكمِة وقوِة إرادِة آبائنا البُناة املؤّسسني وُمشاركة 
املواطنني الفاعلة؛ حّققت الدولة قفزات تنموية 
حصد املواطنون مثارها أمًنا واطمئنانًا وارتقاًء يف 
والسعادة  الرفاهية  جانب  إىل  املعيشة  مستوى 
القيادة  وفّرته  ملا  نتيجة  وهي  الحياة،  وجودًة 
وتكافؤ  والتدريب  التعليم  فرص  من  لشعبها 
الفرص وتعّدد الخيارات، إضافًة لجهودها يف بناء 
الطاقات  وحشد  باملهارات،  واالرتقاء  القدرات 
وتشييد البُنى التحتية املُتطّورة، وتوفري الخدمات 
الرعاية  وتقديم  املستوى،  رفيعة  الحكومية 
إىل  النظر  كلّه،  ذلك  وقبل  الشاملة،  االجتامعية 
اإلنسان اإلمارايت باعتباره وسيلة التنمية الشاملة 

وغايتها.
وعىل ذات الطريق الذي مّهده آباؤنا املؤّسسون 
القوية؛ نسري  الثاقبة واإلرادة  املُستقبلية  بالرؤى 
الوطنية  التنموية  «اإلسرتاتيجية  بناء  نحو  اليوم 
جوهرها  يف  والهادفة  املُقبلة»،  سنة  للخمسني 
بسياسات  واملجتمع،  الدولة  جاهزية  لتعزيز 
يف  واستثامرات  مستقبلية،  ونُظم  وترشيعات 

التكنولوجية  والصناعات  املعرفية  القطاعات 
عىل  قادرة  وسيناريوهات  وبنامذج  املُتقّدمة، 
واالقتصادية  السياسية  التغيريات  مواجهة 
التي  القدرات  وبتنمية  املُتسارعة،  واالجتامعية 
إىل  املستقبلية  التحّديات  تحويل  تستطيع 
تحتّل  ألن  نسعى  إذ  ُمثمرة،  وفرص  دافعة  قوة 
 ،2071 ديسمرب  يف  األوىل  مئويتها  بحلول  دولتنا 
التنموية  املؤّرشات  جميع  يف  عامليًا  األول  املركز 

أسعد  شعبنا  يكون  وأن  والحضارية،  واإلنسانية 
وتطّوًرا،  رفاهيًة  وأكرثها  قاطبة،  األرض  شعوب 
بإذن  وتحقيقه  إنجازه  عىل  قادرون  تحدٍّ  وهو 

الله.
لقيادتنا  الوالء  نُجّدد  اليوم،  هذا  ذكرى  ويف 
الوطن  خدمة  يف  بالتفاين  ونتعّهد  الرشيدة، 
والدفاع عنه والتصّدي ألعدائه؛ حفاظًا عىل روح 

االتحاد وتوطيًدا ألركانه ».
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وأضاف سموه ىف كلمة وجهها عرب مجلة ”          “ 
مبناسبة اليوم الوطني الـ 49 « ها هي نجمة أخرى 
تتوهج ونحن نحتفي باليوم الوطني الـ 49 للدولة؛ 
حافلة  مبسرية  والعامرة  الخالدة  الوطنية  املناسبة 
بالنجاحات واإلنجازات التي سطرتها دولة اإلمارات 
وعزمية  الرشيدة  قيادتها  ورؤية  املؤسسني  بجهود 
أبنائها وشبابها.. فبإرادتهم وجلدهم عانق «طموح 
صوب  الخطى  يسارع  وأضحى  الفضاء،  زايد» 

الطموحات  من  قرن  نصف  رحلة  ليخلد  املريخ، 
والتحديات.

وفيام ييل نص كلمة سموه ..
« وطن عظيم، وقيادة رشيدة، وشعب أيب مخلص 
هو  عقد..  كمثله  ليس  عقدا  يشكل  ثالوث   ..
تجاوز  يعد  مل  ثالوث  والفخر..  واملجد  األلق  عقد 
الفضاءات طموحه، بل يطمح إىل اخرتاق ما بعد 
بحروف  الصعوبات  اخترص  ثالوث  الفضاءات.. 

التحدي، فأوقد نجامته واحدة تلو األخرى، وعقد 
النجامت مستمر.

ها هي نجمة أخرى تتوهج ونحن نحتفي باليوم 
الخالدة  الوطنية  املناسبة  للدولة؛   49 الـ  الوطني 
واإلنجازات  بالنجاحات  حافلة  مبسرية  والعامرة 
املؤسسني  بجهود  اإلمارات  دولة  سطرتها  التي 
وشبابها..  أبنائها  وعزمية  الرشيدة  قيادتها  ورؤية 
الفضاء،  زايد»  عانق «طموح  فبإرادتهم وجلدهم 
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وأضحى يسارع الخطى صوب املريخ، ليخلد رحلة 
نصف قرن من الطموحات والتحديات.

عطرة  سرية  نستحرض   49 الـ  نجمتنا  مع  اليوم، 
بتجربته  وآمنوا  للوطن،  أخلصوا  عظامء  لرجال 
بالبنان  إليه  يشار  منوذجا  باتت  حتى  الوحدوية 
يف العامل أجمع .. فالرهان كان وسيظل دامئا عىل 
وحدة النسيج املجتمعي واملصري املشرتك.. وهدفنا 
لوطننا  الريادة  وتحقيق  املجد  معانقة  دامئا 

املعطاء.
حمل العام 2020 تحديات غري مسبوقة واجهت 
كورونا  فريوس  جائحة  تفيش  مع  بأرسه  العامل 
املستجد «كوفيد 19»، إال أن أبناء اإلمارات وكافة 
كالبنيان  كانوا  الطيبة  األرض  هذه  عىل  املقيمني 
قهر  اعتاد  لوطن  رشيدة  قيادة  خلف  املرصوص 

العقبات وتذليلها.
واثقة  بخطى  نتطلع  للخمسني  االستعداد  عام  يف 
نحو تحقيق انطالقة كربى للوطن، ونجدد العهد 
مبواصلة مسرية متجددة عنوانها الريادة واإلنجاز 
تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وصاحب  الله»  «حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «رعاه 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة ، وإخوانهم أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات. نجدد العهد وكلنا ثقة أنه بسواعد 

أبناء اإلمارات وكافة املقيمني سيبقى الوطن رصحا 
شامخا، ويظل مساره يف تقدم ورفعة.

تجذرت يف خاليانا  التي  اإلمارات  دولة  رسالة  إن 
تكويننا..  من  جزءا  باتت  حتى  االتحاد  قيام  منذ 
كله،  للعامل  واستقرار  وأمل  وسالم  خري  رسالة 
تفتح ذراعيها للتعاون والعمل مع كل من ينشد 
االزدهار والتنمية والرخاء للشعوب يف شتى أرجاء 

املعمورة.

 ..

موشاة  خالدة  أخرى  حكاية  فهي  وحدتنا  أما 
املنيع  السياج  ستظل  وحدة  نور..  من  بحروف 
الذي يحمي دولتنا الغالية، ويحافظ عىل إنجازاتها 
سيبقى  املؤسسون  اآلباء  أرساه  وما  ومكتسباتها، 
نرباسا لنا، لنواصل جميعا العمل معا يدا بيد، بجد 
التنمية  لتحقيق  قدما  امليض  أجل  من  واجتهاد، 

املستدامة واالزدهار والرخاء لألجيال املقبلة.».
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املناسبة:  بهذه  له  كلمة  يف  البواردي  وأضاف 
”مضت مسرية االتحاد مبشيئة الله وتحت القيادة 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة 
للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
اإلمارات  دولة  لتصل  الله“  ”حفظه  املسلحة 
املتقدمة  الدول  اليوم إىل مصاف  املتحدة  العربية 
مجاالت  يف  والسباقة  امللهمة  املبادرات  وصاحبة 
وقال:  اإلنسانية“.  وخدمة  السالم  وصنع  التسامح 
وبنجاح  الوطني  اليوم  بذكرى  اليوم  ”نحتفل 

أزمة  مواجهة  يحتذى يف  اإلمارات يف صنع منوذج 
جائحة كورونا حيث كانت سباقة يف مواجهة هذه 
والدويل  واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  الجائحة 
استجابتها  ورسعة  الوطنية  باملرونة  متيز  الذي 
التكاتف  يف  الثابت  اإلمارات  مبدأ  بذلك  مرسخة 
للبرشية جمعاء  العون  يد  والتعاون واألخوة ومد 
ويف الظروف كافة» . وأوضح أنه لعل مبادرة أوائل 
اإلمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

بتخصيص  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
التجارب  لتكريم   “2020 اإلمارات  ”أوائل  حفل 
خط  يف  ومبادرات  شخصيات  من  االستثنائية 
املستجد  كورونا  لفريوس  للتصدي  األول  الدفاع 
لهذه  القيادة  دعم  عىل  مثال  خري  ”كوفيد19“ 
الفئة التي أعطت الكثري يف هذه األوقات العصيبة 
أنه  أضاف  و  حقيقية.  ملخاطر  نفسها  وعرضت 
يف  الرائد  اإلمارات  دولة  دور  نؤكد  اليوم  هذا  يف 
خالل  الشاملة  املستقبلية  التنموية  الخطط  وضع 



االستعداد  مبادرة  يف  القادمة  عاما  الخمسني 
وتعزيز  الوطنية  الجهود  لتكثيف  للخمسني“ 
محاور  ووضع  الحكومي  التنسيق  و  التكامل 
خالل  لإلمارات  الشاملة  التنموية  املئوية  الخطة 
الخمسني عاما املقبلة .. كام أننا وبالرغم من كل 
بدخول  نفتخر  العامل،  يواجهها  التي  التحديات 
كأول دولة عربية عىل مستوى  التاريخ  اإلمارات 
لتستكشف  مسبار  أول  تطلق  العريب  الوطن 
العرب  املريخ، مطلقة بذلك رسالة تفاؤل ملاليني 
الطموح  يتوقف  واألمل يف مستقبل مرشق، ولن 
أولوياتهم  من  لقادة  منري  فكر  هناك  دام  ما 
 «: معاليه  وقال  املستحيل.  وتحقيق  التقدم 
مبناسبة ذكرى اليوم الوطني يرشفني بالنيابة عن 
بالتحية  أتوجه  أن  الدفاع  وزارة  منتسبي  جميع 
لجيشنا  العرفان  و  الشكر  وخالص  واالمتنان 
األبيض خط دفاعنا األول.. كنتم و ما زلتم أبطالنا 
األرواح  حفظ  مسؤولية  عاتقكم  عىل  وتحملتم 
كورونا،  جائحة  مواجهة  يف  املجتمع  وسالمة 
النبيلة،  وتضحياتكم  العظيمة  جهودكم  مثمنني 
بكم».  فخور  الوطن   .. األول  الدفاع  خط  شكرا 
وأضاف : ” و نحن يف وزارة الدفاع ماضون بعون 
توطيد  يف  الرشيدة  قيادتنا  بدعم  ثم  ومن  الله 
املسلحة  قواتنا  تطوير  خالل  من  االتحاد  أركان 
والوصول بها إىل منظومة وطنية دفاعية متكاملة 
عالية  عملياتية  كفاءة  ذات  وشاملة،  موحدة 
وجاهزية قتالية تحمي دولة االتحاد ومكتسباتها 
أننا  كام  العامل،  يف  الجيوش  أحدث  وتضاهي 

الوطنية وتأهيلهم علميا  ماضون يف دعم كوادرنا 
وكفاءاتهم  وقدراتهم  مستوياتهم  ورفع  وعمليا 
العسكرية  الدفاعية  الصناعات  ودعم  العملياتية، 
الشاملة.  والتنمية  الوطني  االقتصاد  عجلة  ودفع 
تحقيق  نحو  قدما  ماضية  اإلمارات  أن  أكد  و 
املستحيل فال يشء مستحيل أمام قدراتنا وإرادتنا 
الرشيدة  لقيادتنا  الحكيمة  الرؤية  بفضل  وذلك 
قال  و  ووطنه.  لقادته  مخلص  ويف  شعب  وعطاء 
:» يف ذكرى يومنا الوطني الـ 49 نرفع أسمى آيات 
خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  والتربيكات  التهاين 

األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
السمو  وصاحب  الله»  «حفظه  املسلحة  للقوات 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
«رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله» 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
الله عز  للقوات املسلحة وحكام اإلمارات وندعو 
ويديم  وشعبا  قيادة  اإلمارات  يحفظ  أن  وجل 

عزها وإزدهارها ويحفظ أمنها واستقرارها».

2020
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وأضــاف معاليـه - يف كلمــة وجههـا عرب مجـلة 
إننا   -  49 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   “         ”
نستذكر يف هذا اليوم بكل فخر واعتزاز تضحيات 
الشيخ  له  املغفور  رأسهم  املؤسسني، وعىل  اآلباء 
 – ثراه  الله  طيب   - نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
وإخوانه من حكام اإلمارات، الذين تحملوا عبء 
بجهدهم  يبخلوا  ومل  صعبة  مرحلة  يف  التأسيس 

وأيام عمرهم من أجل بناء دولة االتحاد الفتية، 
التي وحدت أبناء وطننا الغايل، برباط مقدس، هو 
االنتامء إلماراتنا الحبيبة، والوالء لقيادتنا الرشيدة 
رفعة  أجل  من  نهار  ليل  العمل  تواصل  التي 
أن  وأوضح  ألبنائه.  الرخاء  وتحقيق  الوطن،  هذا 
احتفال دولة اإلمارات بالذكرى الـ49 لقيام دولة 
أنها  يؤكد  االتحاد“،  ”روح  شعار  تحت  االتحاد 

تستلهم هذه الروح الوطنية يف مواصلة مسريتها 
الروح  هذه  واإلنجاز،  والتميز  بالعطاء  الحافلة 
واإلرصار  والحامس  القوة  من  باملزيد  متدنا  التي 
إىل  وتدفعنا  األمام،  إىل  السري  يف  االستمرار  عىل 
والوالء  واالنتامء  الوحدة  بقيم  اإلميان  من  مزيد 
اإلمارات  دولة  شأن  إعالء  إجالء  من  والتضحية 
املتقدمة.  الدول  خارطة  عىل  مكانتها  وترسيخ 



وأشار إىل أن اليوم الوطني يأيت كل عام وتضيف 
مسريتها  إىل  اإلنجازات  من  مزيداً  اإلمارات  فيه 
التاسع  الوطني  اليوم  ويأيت  الرائدة،  التنموية 
إمارايت  كل  قلب  ليمأل  العام،  هذا  واألربعني 
باملستقبل،  املطلقة  والثقة  تحقق،  مبا  بالفخر 
نجاحات  من  العام  هذا  اإلمارات  أنجزته  فام 
ألبناء  واعتزاز  فخر  مصدر  سيظل  استثنائية 
الذي  العام  هذا  ففي  جيل،  بعد  جيالً  الوطن 
ظهرت فيه جائحة كورونا املستجد“كوفيد19-“، 
وإرجاء  إيقاف  إىل  العامل  دول  معها  واضطرت 
رفعت  اإلمارات  لكن  وخططها،  مرشوعاتها 
إدارة  يف  نجاحها  يف  فقط  ليس  التحدي،  شعار 
ودولياً،  محلياً  تداعياتها  واحتواء  الجائحة  هذه 
وإمنا ، واألهم، مواصلة مسرية اإلنجازات، ليشهد 
البيضاء  أياديها  االمارات وأن  العامل كله مبوقف 

تصل للعامل بكل عطف وحب وخري وتسامح دون 
الدين.  أو  الجنس  أو  العرق  أو  النظر إىل األصل 
وأكد أن االحتفال باليوم الوطني التاسع واألربعني 
هذا العام ميثل أهمية خاصة، حيث يأيت يف عام 
اإلمارات  فيه  تتهيأ  الذي  للخمسني  االستعداد 
لالحتفال بيوبيلها الذهبي يف العام املقبل 2021، 
وتستعد خالله أيضاً لالنطالق إىل مرحلة جديدة 
املقبلة،  عاماً  للخمسني  التنموية  مسريتها  يف 
اإلمارات  أن  يف  والثقة  للتفاؤل  يدعو  أمر  وهذا 
الوطنية  لحمتها  تقوية  نحو  واثقة  بخطى  متيض 
الوحدوية وتعزيز  تجربتها  إطار  واالجتامعية يف 
العامل أجمع.  الدول االقليمية ودول  مكانتها بني 
وقال : ” إنني يف هذه املناسبة الوطنية الغالية، 
املسلحة  القوات  ضباط  وباسم  باسمي  أتقدم 
مقام  إىل  والتربيكات  التهاين  بأصدق  وأفرادها 
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سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
سيدي  وإىل  الله“،  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
ديب ”رعاه الله“ ، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة ، وإخوانهم أعضاء 
معاهدينهم  اإلمارات،  حكام  األعىل  املجلس 
املسلحة  قواتنا  تطوير  العمل عىل  مواصلة  عىل 
واالرتقاء بقدراتها القتالية، ليك تظل درع الوطن 
واستقرارها  أمننا  يحفظ  الذي  املنيع  وحصنه 
والتنموية  الحضارية  مكتسباتنا  عىل  ويحافظ 
يف الحارض واملستقبل.. حفظ الله وطننا الغايل ، 

وأدام عليه نعمة األمن والرخاء واالزدهار».

December
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إىل  التحية  بخالص  أتقدم  أن  يرشفني  مارتن،  لوكهيد  رشكة  عن  بالنيابة 
الوطني  اليوم  مبناسبة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  املتميزة  القيادة 

التاسع واألربعني للبالد.
السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  التهنئة  آيات  أسمى  املناسبة  بهذه  وأرفع 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
(حفظه الله)، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
صاحب  وإىل  الله)،  (رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية، وإىل أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
اإلمارات، وإىل رجال دولة اإلمارات ونسائها عىل جهودهم املخلصة يف بناء 

هذا الوطن العظيم.
وعىل مدى يزيد عن أربعة عقود من الزمن، ازدهرت عالقتنا التاريخية مع 
اإلقليميني،  اآلن إحدى أهم رشكائنا  املتحدة، وهي  العربية  اإلمارات  دولة 
هائلة،  خطوات  تأسيسها  أعقبت  التي  السنوات  يف  البالد  أنجزت  حيث 

مسرتشدة برؤية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، 
وأصبحت دولة اإلمارات مصدر إلهام للمنطقة والعامل، باعتبارها مركزاً عاملياً 
للتجارة والسفر والسياحة والتمويل، وتحّولت اليوم إىل منوذج يحتذى به 

للجميع.
بالتميز  املعروفة  سمعتها  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  حافظت 
التي  املسبوقة  غري  التحديات  من  الرغم  عىل  الحكيمة،  والقيادة 
كأمة  جهودها  توحيد  عرب  مرونتها  وعززت   .2020 عام  أحدثها 
فأطلقت  (كوفيد19-)،  وباء  انتشار  تحديات  ملواجهة  واحدة 
النووية  رحلة الستكشاف الفضاء، وبدأت بأول مرشوع للطاقة 
السلمية يف شبه الجزيرة العربية. وقد ترشفنا بالعمل جنباً إىل 
العظيمة، وسنواصل  الدولة  والنساء يف هذه  الرجال  جنب مع 

تطوير رشاكتنا التاريخية، لرتسيخ قوة اإلمارات وقدراتها.
تطلعات  تدعم  برامج  قدمناه عىل   ما  اشتمل  السنني،  مر  وعىل 
الحكومة، من خالل تطوير مهارات القرن الحادي والعرشين وبناء 
القدرات. وباإلضافة إىل ذلك، توسعت محفظتنا لتشمل أحدث تقنيات 
والتحكم،  القيادة  يف  قدرة  األكرث  واألنظمة  والصاروخي،  الجوي  الدفاع 
واملقاتالت النفاثة األكرث تطوراً عىل مستوى العامل، والتي تعترب أساساً قوياً 
بدعم  بقوة  ملتزمون  ونحن  املعقدة.  الجيوسياسية  األوضاع  خالل  للردع 
التي  ورحلتها  االقتصادي،  التنويع  نحو  املتحدة  العربية  اإلمارات  رؤية 
امتدت لنصف قرن من الزمن، وصوالً إىل الذكرى املئوية للدولة، باالعتامد 

عىل جهودنا املتواصلة لتدريب املهندسني والعلامء اإلماراتيني الشباب.
وأغتنم هذه الفرصة ألشيد بالخطوات الهامة التي اتخذها صاحب السمو 
يف  االستثامر  خالل  من  باألمة،  للنهوض  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
وعاملية  إقليمية  قوة  املتحدة  العربية  اإلمارات  لتبقى  والصناعة،  األفراد 

راسخة عىل الصعيدين االقتصادي والعسكري.
العزيزة  بالذكرى  احتفاالتها  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  معاً  نشارك 
ليومها الوطني التاسع واألربعني، ونتعهد بتقديم دعمنا املستمر للبالد، مع 

سعينا املشرتك لتحقيق مزيد من اإلنجازات الجديدة يف املستقبل.

 روبرت (بوب)  هاروارد
SEAL - (متقاعد) نائب قائد القوات البحرية األمريكية

الرئيس التنفيذي للرشق األوسط ، لوكهيد مارتن





أتوجه بالنيابة عن رشكتَي «ريثيون تكنولوجيز» و»ريثيون اإلمارات» بأحر التهاين إىل صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب؛ وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
اإلماراتية، وعموم الشعب اإلمارايت يف اليوم الوطني التاسع واألربعني لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
ويرسين يف هذه املناسبة الغالية أن أنّوه بالعالقة الراسخة التي طورتها «ريثيون تكنولوجيز» مع 
دولة اإلمارات عىل مدى أكرث من 33 عاماً، والتي تكللت قبل 3 سنوات بتأسيس رشكة «ريثيون 

اإلمارات» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتكرس «ريثيون اإلمارات» إمكانات رشكتنا األم «ريثيون 
تكنولوجيز» لتزويد البالد مجموعة واسعة من القدرات والحلول املتكاملة يف مجاالت الدفاع 

الجوي والصاروخي، والسيطرة الجوية، واألمن السيرباين، وأنظمة الطائرات املسرّية بدون طيار 
ومضاداتها، وتطوير القدرات الجوية عموماً للحفاظ عىل أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ونلتزم يف ذلك كله بأن نكون رشيك الدفاع األكرث مصداقية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من 
خالل تزويدها بحلول تقنية عالية القيمة، واالرتقاء بالقدرات الوطنية اإلماراتية يف املجاالت 

الدفاعية واألمنية. وننطلق يف عالقتنا القوية بدولة اإلمارات من قيمنا املشرتكة ورغبتنا املتبادلة 
بتنمية األعامل دعامً ألهدافها االسرتاتيجية عىل املدى  البعيد.

لقد حققت دولة اإلمارات تقدماً استثنائياً عىل جميع املستويات  الحياة، وما زالت تواصل مسرية 
النمو واالزدهار تحت راية قيادتها الحكيمة. ويكفينا فخراً أننا كنا جزءاً من هذه الرحلة عىل مدار 
العقود الثالثة املاضية. ونتطلّع إىل ترسيخ رشاكتنا خالل األعوام القادمة، ولعب دور فاعل يف دعم 

الدولة عىل تحقيق تطلعاتها الدفاعية واالقتصادية.  

آالن ديفيس، 
الرئيس التنفيذي،

«ريثيون اإلمارات»
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Habib Saifulmalook, an ambulance 
driver in Sharjah; Captain Mayed Ali 
Alameiry, Deputy Harbour Master at 
the Port of Fujairah and a member of 
the Executive Committee of the Local 
Crisis and Emergency Management 
Team; Dr. Sawsan Salih, a General Prac-
titioner in Ras Al Khaimah; and First 
Sergeant Mohammed Al Salloom, who 
leads the medical services section of 
the Support Services Department of 
Ras Al Khaimah Police.
Scene six, ‘Everything is Possible’, 
showcased four Emiratis whose child-
hood dreams became a reality. Start-
ing with an inspirational quotation 
from the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan about the importance of 

youth, the scene showcased the am-
bitions of Hazza Al Mansouri, the first 
UAE astronaut; Sarah Al-Amiri, leader 
of the UAE’s Hope probe mission to 
Mars; Dr Fatima Al Kaabi, pioneer of 
stem cell treatment for COVID-19 pa-
tients; and Chaica Al Qassimi, a martial 
arts athlete with Down syndrome who 
carried the torch for the UAE at the 
Special Olympics World Games 2019.
Scene seven, entitled ‘A Legacy of 
Unity’, focused on the theme of unity 
across religious borders by touching 
upon the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan’s advocacy for cultural 
diversity and religious tolerance and 
visually showcasing the establishment 
of the Abrahamic Family House on 
Saadiyat Island in Abu Dhabi.
As the breath-taking show came to a 
close, ‘The Finale’ examined the mile-
stones and achievements of the past, 
before looking to the future and the 

UAE’s role as a global leader in medical 
research, environmental sustainability 
and renewable energy.
An incredible pyrotechnic and drone 
display that lays the foundation for 
celebrations of the UAE’s Golden Jubi-
lee closed the show.
The Organising Committee expressed 
its thanks to a number of organisa-
tions that supported the preparation 
of the live show, including Abu Dhabi 
National Oil Company (ADNOC), Jubail 
Island Investment Company, SEHA – 
Abu Dhabi Health Services, Abu Dhabi 
Municipality, Abu Dhabi Media, Nir-
vana Travel and Tornado Group.
In line with the UAE’s precautionary 
and preventive measures, the Com-
mittee followed the highest standards 
of health and safety to ensure every-
one taking part was safe. This included 
a COVID-19 testing policy for all teams 
and cast members involved in the 
show.
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collective ‘virtual choir’ of people sing-
ing the anthem was projected onto 
the sculpture to form the flag of the 
UAE. These harmonised recordings 
included contributions from members 
of the public who have shared videos 
of themselves singing the National 
Anthem.
The fourth scene, entitled Our Leader-
ship, focused on the eternal strength 
of the Union and its timeless values 
under the wise leadership of His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE and Ruler 
of Abu Dhabi and Their Highnesses, 
and the Rulers of the Emirates. In their 
words and in their actions, they em-
phasize the importance of the UAE’s 
history, the power of unity, ambition, 
determination, and the responsibility 

that each of us has to contribute to the 
success of the nation.
Scene five was one of the most mov-
ing of the event. Entitled ‘Our Frontline 
Heroes’, it featured multi-lingual testi-

monials from seven key workers who 
have put themselves on the frontline 
in service to the country during the 
COVID-19 pandemic. The image of 
each frontline hero was projected onto 
the sculpture as if carved in stone as 
the audience learned of the strength 
they drew from the UAE’s values. Their 
experiences represent those of thou-
sands of other healthcare workers, 
emergency staff and other essential 
service providers who have made he-
roic efforts to keep the nation safe. The 
seven frontline heroes include Amal 
Badr Al Bussaidi, Head of the Technical 
Support Unit at the UAE Red Crescent 
in Abu Dhabi; Iris Ena Diel, a nurse at 
the Sharjah Expo Field Hospital; Esraa 
Al Agha, a medical student and volun-
teer at Al Qassimi Hospital in Sharjah; 

The image of 
each frontline 
hero was 
projected onto 
the sculpture as 
if carved in stone
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In the first scene, entitled ‘The Dream 
of the Desert’, the cube took on the ap-
pearance of the desert sands. Accom-
panied by a voiceover, a young boy 
appeared carrying a smaller version of 
the sculpture, which he planted as a 
seed to signify the origins of the union. 
The video projection illuminated the 
larger sculpture to show the seed com-
ing to life in the form of first a shoot, 
then a flower and finally propagated 
seeds. Choreographed pyrotechnics 
and a live cast group in costume added 
to the visual exhibition.
The show progressed in its second 
scene to the development of the 
union. A cast in traditional attire cir-
cled the sculpture as names of the sev-
en emirates appeared, accompanied 
by projected images of the Founding 
Fathers who formed the union in 1971. 
The seven values underpinning the 
show were projected as a voiceover 
and added context to the images in 
the form of poetic verse.
In scene three, The National Anthem, a 
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to the President’s prudent vision and 
right approach toward ensuring the 
progress and development of the na-
tion in fulfilment of the people’s ambi-
tions for more prosperous life and well-
being. They prayed to Allah Almighty 
to keep Sheikh Khalifa in good health 
to continue to lead the successful de-
velopment drive of the nation.
In this unprecedented year of CO-
VID-19 restrictions, millions of people 
throughout the seven emirates, and 
further afield, tuned in from the safety 
of their homes to watch a performance 

that will be remembered for years to 
come as one of the most spectacular 
and moving, to be held in the UAE.
Themes of hope and optimism played 
out in a visual and audio extravaganza 
that took place at Al Jubail Island in 
Abu Dhabi. The entire production was 
centered around a 15-metre tall rotat-
ing cubed sculpture – which played the 
storyteller of the show – illuminated by 
digital lighting, surrounded by pyro-
technic and drone effects, and gave the 
appearance of floating on the sea.
Highlights included touching tributes 

to the nation’s Founding Fathers and 
frontline workers who have risked 
their lives to keep the nation safe dur-
ing the pandemic. Members of the 
public played their part in the celebra-
tions as recordings of people signing 
the UAE national anthem were incor-
porated into the production. National 
anthem entries were submitted by the 
public as part of “Eishy Bilady” cam-
paign launched on November 23.
The creative design was led by a team 
of talented Emiratis and artistic direc-
tor Es Devlin, who has been involved 
in spectacular large-scale productions 
that fuse music, language and light.
Its title, ‘Seeds of the Union’, repre-
sents the growth of the UAE from a 
seed at its formation on December 2, 
1971 into full bloom 49 years later. En-
shrined in its concept were a series of 
values that have guided the UAE since 
inception – Determination, Optimism, 
Unity, Ambition, Wisdom, Persistence, 
and The Union.
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Region, (Chairman of the Emirates 
Red Crescent, {ERC}) Saqr Ghobashi, 
Speaker of Federal National Council, 
(FNC) H.H. Sheikh Tahnoun bin Mo-
hammed Al Nahyan, Abu Dhabi Ruler’s 
Representative in Al Ain Region, H.H. 
Sheikh Saif bin Mohammed Al Na-
hyan, H.H. Suroor bin Mohammed Al 
Nahyan, H.H. Sheikh Hazza bin Zayed 
Al Nahyan, Deputy Chairman of Abu 
Dhabi Executive Council, H.H. Lt. Gen-
eral Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, 
Deputy Prime Minister and Minister of 
the Interior, H.H. Sheikh Mansour bin 
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minis-
ter and Minister of Presidential Affairs, 
H.H. Sheikh Theyab bin Zayed Al Na-

hyan, H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs 
and International Cooperation, H.H. 
Sheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan, 
Chairman of the Board of Zayed Higher 
Organisation for People of Determina-
tion, (ZHO) H.H. Dr. Sheikh Sultan bin 
Khalifa Al Nahyan, Adviser to the UAE 
President, H.H. Sheikh Khaled bin Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Chair-
man of Abu Dhabi Executive Office 
(Member of the Executive Council) and 
H.H. Sheikh Theyab bin Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Chairman of Abu 
Dhabi Crown Prince’s Court along with 
a number of Sheikhs, ministers, high-
ranking officials and representatives of 

the frontline heroes confronting  CO-
VID-19.
Their Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates, 
Their Highnesses the Crown Prince and 
Deputy Rulers and Sheikhs, conveyed 
their sincere greetings and blessings 
to the leader of the UAE development 
drive, His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE, 
on the occasion of the 49th anniver-
sary of the establishment of the Union. 
They expressed  their profound pride 
of the qualitative achievements made 
by the UAE which has positioned the 
nation in a coveted stature among the 
advanced nations of the world thanks 



2020December

The country’s official National Day cel-
ebration was held under the patron-
age of His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE; 
and enshrined the values of the UAE’s 
founding father, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, which have guid-
ed the country since its inception.
Attending the celebration were H.H. 
Sheikh Hamad bin Mohammed Al 
Sharqi, Supreme Council Member and 

Ruler of Fujairah, H.H. Sheikh Humaid 
bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ajman, H.H. 
Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, 
Supreme Council Member and Ruler 
of Umm Al Qaiwain, and H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah. Also present were H.H. 
Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, 
Ruler’s Representative in Al Dhafra 

The qualitative 
achievements 
made by the UAE 
has positioned 
the nation 
in a coveted 
stature among 
the advanced 
nations
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His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, Their Highnesses the Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates,Their Highnesses the Crown Prince 
and Deputy Rulers and Sheikhs, attended the official 49th Na-
tional Day celebrations on 2nd December.

      Attend Inspirational 
      Celebrations



2020December

2December

     UAE Leaders      
49th National Day    



Where an investment in people 
means an investment in the future. 

That’s moving forward together.

Lockheed Martin. Partnering for Security and Prosperity.

© 2020 Lockheed Martin Corporation



On behalf of Lockheed Martin, I am honoured to ex-
tend my sincere greetings to the UAE

,
s distinguished 

leadership on the country
,
s 49th National Day.

Congratulations to the President of the UAE, His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE Armed Forces, mem-
bers of the Federal Supreme Council, and to the men 
and women of the UAE for their efforts in building a 
great nation.
Our long-standing relationship with the UAE has flour-
ished over four decades and it is now our most im-
portant regional partnership. Guided by the vision of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the coun-
try has taken enormous strides in the years since its 
founding. As a global hub of trade, travel, tourism, and 

Partnering for Security and Prosperity

finance, the Emirates are an inspiration to the region and 
the world. By championing unity, peace, tolerance, and 
co-existence, the UAE is a role model for all.

Despite the unprecedented challenges that 2020 has 
brought about, the UAE has maintained its reputa-

tion for excellence and visionary leadership. It has 
cemented its resilience by coming together as a 
nation to overcome challenges related to COV-
ID-19, embarked on a journey of space explo-
ration, and launched the first peaceful nuclear 
power project in the Arabian Peninsula. We have 
been privileged to work alongside this great 
nation

,
s men and women and will continue to be 

a strong partner to expand UAE
,
s strengths and 

capabilities.
Over the years, our offerings have included pro-

grammes that support the government by developing 
21st century skills and capacity building. Furthermore, 
our portfolio is broadening to include the most ad-
vanced integrated air and missile defence technologies, 
the most capable command and control systems, and 
the world

,
s most advanced jet fighters that serve as a 

strong basis for deterrence in a complex geopolitical en-
vironment. We are also well-aligned to support the UAE

,
s 

vision of economic diversification and its 50-year journey 
toward the country

,
s centennial through our continuous 

efforts to train young Emirati engineers and scientists.
I take this opportunity to commend the significant steps 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan has 
taken to advance the nation. By investing in people and 
industry, the UAE remains a regional and global power-
house both economically and militarily.
We join the country as it celebrates the outstanding 
achievements of its 49th National Day, and we pledge 
our continued support to the UAE as we conquer many 
new milestones together.
 
Robert (Bob) S. Harward
Vice Admiral, U.S. Navy (Ret) SEAL
Chief Executive, Lockheed Martin, Middle East
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Guided by Our Shared Values
On behalf of Raytheon Technologies and its subsidiary Raytheon Emirates, I 
would like to congratulate President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashed Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Abu Dhabi Crown Prince and 
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and the people of 
the UAE, on the momentous occasion of the UAE’s 49th National Day.
Raytheon has enjoyed a long-standing and enduring relationship with 
the UAE for over 33 years that has seen its partnership grow from strength 
to strength. Three years ago, Raytheon Technologies marked its 30th 
anniversary in the UAE with the creation of Abu Dhabi-based Raytheon 
Emirates. 
With the support of Raytheon Technologies core capabilities, Raytheon 
Emirates brings the broad portfolio of layered capabilities and integrated 
solutions to the country in the areas of air and missile defence, air 
dominance, cyber security, unmanned airborne systems and counter 
unmanned airborne systems, and space mission support to continue 
keeping the UAE safe and secure.
We are committed to being a trusted UAE defence partner, providing high-
value innovative technologies while also developing Emirati knowledge-
based talent to contribute to a sovereign industrial capability. Our work 
with our Emirati partners reflects our shared values and a mutual desire to 
grow business in support of the country’s long-term objectives and goals.
The UAE has made remarkable progress across all facets of life and 
continued to flourish and evolve guided by its leadership. We are proud and 
privileged to have been part of this journey for the last three decades and 
look forward to further solidifying our partnership with the UAE for years to 
come and play an active role in supporting the country achieve its defence, 
economic and aerospace ambitions.mic and aerospace ambitions.econo

Alan Davis, 
Chief Executive,
Raytheon Emirates





Reflecting on almost half a century of national progress, we at EDGE remember the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan on 

the 49th UAE National Day, who, together with the other founders of the union, established a resilient and unified country that 

is today marked for its bold ambitions and leading achievements.  

We would like to extend our congratulations to our distinguished leadership - to our President, His Highness Sheikh Khalifa 

bin Zayed Al Nahyan, as well as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and 

Minister of Defence,  His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 

Commander of the UAE Armed Forces, and Their Highnesses the Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, for 

spearheading yet another year of historic milestones. 

Most notably this year, the UAE has successfully launched the Arab world’s first mission to Mars with the Hope probe, initiated 

the start-up of its Barakah nuclear energy plant taking a significant step towards the country’s goal of emissions-free electricity, 

and turned challenges posed by the coronavirus pandemic into opportunities with support of the vaccine trials that will 

benefit the world.

At EDGE, an advanced technology company for defence and beyond, we have been making significant strides to enable a 

secure future for our nation. As we move on from marking our first-year anniversary, our focus lies in bringing the future closer 

through cutting-edge technologies, supporting, as a priority, national security measures in this era of hybrid warfare. 

We celebrate the spirit of the union and its achievements, honour our heritage, and support its visionary goal towards the next 

50 years.  

At the same time, we pay tribute to our Armed Forces for their resolute spirit, service and sacrifice, and honour the memory 

of our fallen soldiers on Commemoration Day. We look to you with admiration and pride, and recognise your unyielding 

commitment to protecting our nation and strengthening its foundations.  

In supporting your efforts, we are reimaging, reinventing and reengineering new age technological capabilities that will help 

better protect our country, while also progressing as a notable global player in advanced technology.    

At EDGE, we are developing a distinguished and sophisticated advanced technology ecosystem that support’s the UAE’s 

knowledge-based economy, investing extensively in R&D, recruiting only the best and brightest of UAE talent, creating local 

and international partnerships for technology export growth, and creating change for transformational impact.   

While we commemorate those that have sacrificed their lives for our country and celebrate the remarkable achievements of 

the UAE on its 49th National Day, we reaffirm our commitment to protecting our national interests and growing our global 

footprint, through leading-edge technologies.   

H.E. Faisal Al Bannai
CEO & Managing Director, EDGE

 49TH UAE
NATIONAL DAY

H.E. Faisal Al Bannai
CEO & Managing Director, EDGE

 49TH UAE
NATIONAL DAY
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His Excellency added in a speech ad-
dressed through Nation Shield on the 
anniversary of the 49th National Day: 
“On this day, we recall with pride the 
sacrifices of the founding fathers, led 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, may God rest his soul, and 
his brothers the rulers of the Emirates. 
They shouldered the burden of found-
ing the Union in a difficult stage and 
spared no effort to build the new-born 
Union State, which united the people 
of our beloved country with a sacred 
bond. Such bond is “belonging” to our 
beloved UAE, and loyalty to our wise 
leadership, which works day and night 
for the sake of the advancement of 
this country and the achievement of 
prosperity for its people.”
He pointed out that the UAE’s com-
memoration of the 49th anniversary of 
the founding of the Union State under 
the slogan “The Spirit of the Union” 
confirms that it seeks inspiration from 
this patriotic spirit to continue its jour-
ney of giving, excellence and achieve-
ment. Such spirit provides us with 
more strength, enthusiasm and deter-
mination to continue moving forward, 
and fills us with stronger belief in the 
values of unity, belonging, loyalty and 
sacrifice, in order to elevate the status 
of the UAE and consolidate its position 
on the map of developed countries.
Al-Rumaithi highlighted that every 
year the National Day recurs, and the 
UAE adds more achievements to its 
pioneering development journey. This 
year, the Forty-Ninth National Day 
comes to fill the heart of every Emirati 
with pride in what has been achieved 
and provides absolute confidence in 
the future. The exceptional successes 
accomplished by the UAE this year will 
remain a source of pride for the people 
of the country, generation after gen-

eration. This year, the COVID-19 pan-
demic has broken out, forcing coun-
tries of the world to suspend their 
projects and plans. The UAE, however, 
raised the slogan of challenge, not 
only by succeeding to manage this 
pandemic and contain its repercus-
sions locally and internationally, but 
also, and most importantly, by carry-
ing on the march of achievements. 
Thus, the whole world has borne wit-
ness to the position of the Emirates 
and that its beneficent hands embrace 
the world with all compassion, love, 
goodness and tolerance regardless of 
origin, race, gender or religion. 
He stressed that the celebration of the 
Forty-Ninth National Day this year is of 
special importance, since it occurs in 
the year of preparation for the next 50 
years, as the UAE prepares to celebrate 
its Golden Jubilee in 2021. This calls for 
optimism and confidence that the UAE 
is proceeding with firm steps towards 
strengthening its national and social 
cohesion within the framework of its 
unitary experience and reinforcing its 
position among regional countries, as 
well as countries of the whole world. 

He said: “On this dear national occa-
sion, I extend my sincere congratula-
tions and blessings on my behalf and 
on behalf of the officers and personnel 
of the Armed Forces to His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, may 
God protect him, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces, and their brothers, 
members of the Supreme Council, rul-
ers of the Emirates. 
“We give them our pledge to continue 
developing our Armed Forces and up-
grading their combat capabilities, so 
that they will remain the shield and 
inviolable fortress of the homeland. 
They protect our security and stabil-
ity and preserve our civilisational and 
developmental gains at present and in 
future. May God preserve our beloved 
homeland and perpetuate the grace of 
its security, well-being and prosperity.”
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Proudly Recalling Sacrifices of 
Founding Fathers to Build the 

Union State

His Excellency             
Staff Lt Gen Hamad Mohammed 

Thani Al Rumaithi
Chief of Staff of the UAE Armed Forces

His Excellency Staff Lieutenant General, Hamad Muhammad Thani Al-Rumaithi, Chief of Staff of the 
Armed Forces, said: “Today the UAE celebrates a national occasion that is dear to the hearts of the whole 
nation, namely the Forty-Ninth Anniversary of its National Day. It is the occasion that is always marked with 
a pioneering national epic entitled “Work, Achievement, Ambition and Challenge of the Impossible”. It be-
gan on December 2nd, 1971, and has taken root over the past years, and with it the UAE has been able to 
strengthen its position among developed nations and peoples.”



WE  ARE HONORED TO CONGRATULATE

His Highness

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
The President of UAE and Supreme Commander of the Armed Forces 

His Highness

Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai

His Highness General

Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces

And To Their Brothers, Their Highnesses Members of the Supreme Council and 

Rulers of the Emirates 

On the Occasion of the 49th  National Day 

“Wishing the Nation more prosperity and progress under their wise leadership.“
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“We, in the Ministry of Defense, are 
moving forward with the help of God, 
and then with the support of our wise 
leadership, to consolidate the pil-
lars of the Union by developing our 
Armed Forces into a national, inte-
grated, unified and comprehensive 
defence system, with high operational 
efficiency and combat readiness that 
protects the Union State and its gains 
and is comparable to the best modern 
armies in the world. We will continue 
to support our national cadres, qualify 
them scientifically and practically, im-
prove their standards, capabilities and 
operational competencies, support 
the military defence industries and 
push forward the wheels of national 
economy and comprehensive devel-
opment.”
His Excellency stressed: “The UAE is 
moving forward towards achieving 
the impossible, for nothing is impos-
sible for us as we have the capabili-
ties and will, thanks to the visionary 
insight of the wise leadership and our 
people’s giving and loyalty to their 
leaders and country.
“On the anniversary of our Forty-Ninth 
National Day, we extend our supreme 
compliments and congratulations to 
His Highness Sheikh Khalifa bin Za-
yed Al Nahyan, President of the State 
and Supreme Commander of the 
Armed Forces, may God protect him, 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, and 
Rulers of the Emirates. We pray to God 
Almighty to protect the leadership 
and people of the UAE, perpetuate its 
glory and prosperity, and preserve its 
security and stability.”
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In a speech on this occasion, Al 
Bawardi added: “By God’s grace, the 
Union’s journey progressed under the 
prudent leadership of His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, may 
God protect him, so that the UAE to-
day has ranked among the developed 
countries and has taken inspiring and 
proactive initiatives in areas of toler-
ance, peace-making and service to 
humanity. Today we are celebrating 
the anniversary of the National Day 
and the success of the UAE in setting 
an example in countering the Corona-
virus pandemic crisis. It has been quick 
in facing this pandemic at the local, 
regional and international level. This 
has been characterised by national 
resilience and quick response, anchor-
ing thereby the UAE’s firm principles of 
solidarity, cooperation, brotherhood 
and extending help to all humanity in 
all circumstances.” 
He explained that the UAE Pioneers 
initiative launched by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minis-
ter of the UAE and Ruler of Dubai, to 
hold the “UAE Pioneers 2020” ceremony 

in recognition of the exceptional expe-
riences of personalities and initiatives 
in the front line of defence to counter 
COVID-19, is the best example of the 
leadership’s support for this group, 
which gave a lot in these difficult times 
and exposed themselves to real risks. 
He added: “On this day, we affirm the 
pioneering role of the UAE in laying 
out comprehensive future develop-
ment plans over the next 50 years as 
part of “the initiative to prepare for 

UAE has 
taken inspiring 
and proactive 
initiatives 
in areas of 
tolerance, 
peace-making 
and service to 
humanity

the next 50 years” to intensify national 
efforts, enhance government integra-
tion and coordination, and set the 
components of the UAE Centennial 
Comprehensive Development Plan for 
the next 50 years. Despite all the chal-
lenges that the world faces, we are 
proud that the UAE has entered histo-
ry as the first country in the Arab world 
to launch the first probe to explore 
Mars, thereby launching a message of 
optimism and hope for a bright future 
to millions of Arabs. Ambition will not 
stop as long as there is an insightful 
vision of leaders whose priority is to 
progress and achieve the impossible.”
His Excellency highlighted: “On the 
occasion of the National Day, I am 
honoured, on behalf of all personnel 
of the Ministry of Defense, to extend 
my greetings, thanks, and sincere 
gratitude to our army of doctors, those 
who are our front line of defence. You 
have been and still are our heroes, 
as you have assumed responsibility 
to save lives and ensure the safety of 
society in the face of the Coronavirus 
pandemic. We appreciate your great 
efforts and noble sacrifices. Thank you, 
Front Line of Defence. The country is 
proud of you. 
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Focusing on the Founding
 Fathers’ Determination and 

Resolve to Establish the Union

His Excellency 
Mohammed bin Ahmed

 Al Bowardi
Minister of State for Defence Affairs

His Excellency Mohammed bin Ahmad Al Bawardi, Minister of State for Defence Affairs, said: 
“The anniversary of the National Day occurs every year for us to recall the determination and 
resolve of the founding fathers and our late father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God 
rest his soul, who laid the foundations of the state, believing firmly in the idea of the union, so the 
dream was fulfilled and turned into a bright reality and a perfect union, crowned with successes 
and achievements.”
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In a statement to Nation Shield, on the 
occasion of the UAE’s 49th National 
Day, which is celebrated on 2nd De-
cember every year, Sheikh Saud said, 
“Today, we celebrate the 49th anni-
versary of the establishment of the 
Union, which was founded upon the 
vision of the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan and his brothers, the 
founders of the Union, who achieved 
a distinguished success based on in-
vesting in people, making the UAE a 
centre of prosperity and growth in the 
region and a commendable example 
for social welfare and economic well-
being.”
“The UAE is advancing confidently 
to secure its befitting place among 
advanced nations, by protecting our 
human, social and economic capaci-
ties and exerting all possible efforts 
to achieve overall development and 
advancement. We are proud of our 
accomplishments, and we are driven 
by the Spirit of the Union to achieve 
further successes,” he added.

“On this day, I extend my greetings to 
my brothers, President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister of UAE and Ruler of 
Dubai; His Highness Sheikh Mohamed 

bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forc-
es; and Their Highnesses the Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates, and the people of the UAE,” 
he concluded.
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UAE Sets Commendable 
Example for Social Welfare 
and Economic Wellbeing

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr 

Al Qasimi

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras 
Al Khaimah, on the occasion of 49th National Day, stressed that the UAE is a model of 
solidarity among siblings who have been united under the Union Flag to secure the 
greatest amount of good for their people.
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conferences and workshops that will 
support education and knowledge 
programmes, and realise the highest 
standards of competitiveness.
The Mohamed bin Zayed University 
of Artificial Intelligence (MBZUAI), a 
graduate-level, research-based aca-
demic institution, which was estab-
lished in 2019, also offers an array of 
applications in the fields of healthcare, 
education, transportation and avia-
tion, in line with the leadership’s vision 
of preparing national cadres to sup-
port the country’s future direction.
Since the establishment of the Union, 
our valiant Armed Forces have formed 
a security fence for the homeland and 
have received great attention from our 
wise leadership, which enabled them 
to contribute to protecting the na-
tion’s remarkable achievements. Dur-
ing the past years, the Armed Forces’ 
capabilities and potentials have been 
significantly developed and mod-
ernised as per the highest internation-
al standards with the support of His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces.
The brave UAE people contributed to 

protecting our national gains, preserv-
ing its lands, and actively engaging 
in missions outside the homeland, 
whether in the military or humani-
tarian field. Our Armed Forces have 
become one of the most important 
armies in the region.
On this spectacular national occasion, 
we remember with all pride and glory 

The brave 
UAE people 
contributed to 
protecting our 
national gains, 
preserving 
its lands, and 
actively engaging 
in missions 
outside the 
homeland

the honourable martyrs of the home-
land who, together with their brothers 
contributed to the implementation of 
the tasks assigned to them within the 
Arab Coalition forces to ward off dan-
gers from the borders of the homeland 
and demonstrated unrivalled compe-
tencies with courage and sacrifice.
We pray to Allah Almighty to admit 
our righteous martyrs to Paradise in 
the company of the truthful. We also 
value the role of their honourable 
families and their loyal sons to answer 
the call of national duty.
On the 49th National Day, I am pleased 
to extend my warmest congratula-
tions and felicitations to President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan; His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the 
UAE, and Ruler of Dubai; His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Na-
hyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces; and to my brothers 
Supreme Council Members and Rulers 
of the Emirates, and our loyal people. I 
pray to Allah Almighty to preserve this 
precious occasion to us all with good-
ness and glory”.
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Following is the full text of his state-
ment on the occasion: “Under the wise 
leadership of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
the United Arab Emirates celebrates 
the 49th National Day while working 
to complete the action plans for the 
best results within the framework of 
a systematic strategy that started in 
1971. Our Founding Fathers had laid 
down the comprehensive plans for the 
strong federal foundation.
These seeds were sown as per the vi-
sion of the Founding Father, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
who laid the first building block of 
the Union. His loyal sons followed his 
legacy and ambitions that relied on 
building the human resources based 
on a comprehensive long-term plan 
supported by social cohesion and a 
strong will that combined heritage 
and modernity to achieve the hopes 
and aspirations of the people.
The UAE today is racing to deliver on its 
goals and achieve global leadership as 
per the highest international standards.

The Government of the UAE under the 
leadership of His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the 
UAE, and Ruler of Dubai, has sought 
to develop government performance 
in harmony with his vision to achieve 
excellence in all sectors, strengthen 
the economy and qualify young lead-
ers to take their role in implementing 
national tasks for the next 50 years.
Alongside Expo 2020, the World Gov-
ernment Summit features the larg-
est global platform for government 
experiments in addition to being the 
largest venue through which econom-
ic plans and strategies are presented 
according to a modern global eco-
nomic perspective.
Within the scope of the national strat-
egy to combat the coronavirus pan-
demic, the state has developed plans 
and programmes since the outbreak 
of the virus, based on its vision to pri-
oritise human health and safety.
The state was proactive in taking pre-
cautionary measures to prevent the 

spread of the disease, which was suc-
cessful. The UAE provided aid and hu-
manitarian assistance to many coun-
tries in the form of diagnostic devices 
or medical supplies for treatments. 
Furthermore, many legislations have 
been enacted that support the coun-
try’s health and economic strategy.
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, has 
supported the national strategy 2050 
to push the comprehensive develop-
ment and build a knowledge econo-
my based on creativity and innovation 
to be the backbone for future genera-
tions to achieve the national goals.
Within the framework of technical and 
technological education, and Artificial 
Intelligence (AI), the state has estab-
lished a special ministry for AI to up-
grade the skills of the Emirati citizens to 
increase productivity and improve per-
formance in the government and pri-
vate sectors, in addition to establishing 
scientific research centres, and holding 

National 
strategy 
2050 aims for 
comprehensive 
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and building 
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on creativity and 
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UAE on Track to Deliver its Goals, 
Achieve Global Leadership 

His Highness Sheikh 
Saud bin Rashid 

Al Mu’alla

H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Supreme Council Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, 
said that the UAE today is racing to deliver on its goals and achieve global leadership as per the high-
est international standards.
‘’Under the wise leadership of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the United 
Arab Emirates celebrates the 49th National Day while working to complete the action plans for the 
best results within the framework of a systematic strategy that started in 1971,’’ said Sheikh Saud on 
the occasion of the 49th UAE National Day.
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Following is the full text of his state-
ment on the occasion: “Some 49 years 
have passed since the establishment 
of the UAE, with the memory of the 
blessed establishment of our Union, 
which was announced on 2nd Decem-
ber, 1971, under the leadership of the 
Founding Father, the late Sheikh Za-
yed bin Sultan Al Nahyan.
The UAE has attained its prominent 
stature among the world nations by 
following the legacy of Sheikh Za-
yed. The National Action Programme, 
which was launched by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, aims to plan for the future 
and overcome all challenges with de-
termination and perseverance.
The UAE has proved its ability to over-
come and counter crises, most nota-
bly during the coronavirus pandemic, 
which it handled with professional-
ism under the direct leadership of His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 

Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces.
The country has implemented the best 
practices and standards in providing 
patients with comprehensive health-

UAE has 
implemented 
best practices 
and standards 
in providing 
patients with 
comprehensive 
healthcare

care, implemented the National Dis-
infection Programme, and launched 
a series of incentives for the national 
economy to support banking and 
business activities. It also eased the 
financial burden of companies and 
individuals, and involved the local 
community in all social responsibility 
initiatives.
The UAE’s National Day is a glorious 
and precious memory that is always 
present in the conscience of the Emir-
ati people, marking the establishment 
of a country that is flourishing due to 
the vision of its leadership, which fore-
sees the future and aims to achieve 
happiness and security of its citizens 
and residents.
On this glorious day, I am pleased to ex-
tend heartiest greetings to my brothers 
President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, the Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates, and to the people of the UAE.”
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National Day Reflects UAE’s 
Prominent Stature Among 

World Nations

His Highness Sheikh 
Hamad bin Mohammed 

Al Sharqi

The UAE has attained its prominent stature among the world nations by following the legacy of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, said H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Su-
preme Council Member and Ruler of Fujairah.
In a statement to Nation Shield, on the occasion of the 49th UAE National Day, Sheikh Hamad also 
referred to the National Action Programme, which was launched by President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, as an initiative that “aims to plan for the future and overcome all chal-
lenges with determination and perseverance.”
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“Today, we stand in appreciation for 
what we have achieved with the grace 
of Allah and thanks to the wise leader-
ship that transformed the dream of the 
Union into a tangible achievement.”
The Ajman Ruler added, “The experi-
ence of being unified remains a great 
and unique achievement, as the UAE 
was transformed into a modern, pros-
perous country on a path towards 
progress and civilisation, and with 
great stability and capabilities.
“Under the Union, the country has wit-
nessed a great educational, economic, 
architectural and agricultural renais-
sance that has fulfilled the needs for 
the present and the future in a unique 
developmental process involving the 
quality of human life, and the envi-
ronmental and economic needs of the 
people.
“The quality of life in the UAE placed it 
amongst the most advanced countries 
in the world that have made sustain-
able development one of their top 
priorities.”
On the occasion, Sheikh Humaid con-

gratulated President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE, and Ruler of 
Dubai; His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces; 
Their Highnesses the Supreme Council 
Members and the Rulers of the Emir-

ates; and the people of the UAE. He 
wished them health, wellness and hap-
piness, praying to Allah to bless them 
with security and prosperity and to 
grant the UAE stability and prosperity.
Sheikh Humaid continued, “The 2nd of 
December is a blessed occasion that 
marks the birth of a glorious nation 
that cherishes its loyal citizens and 
their journey, ever since the establish-
ment of the Union by the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, along 
with the founding leaders.”
He concluded, “As the UAE is look-
ing forward to the next 50 years, we 
remember the achievements that we 
should be proud of, most notably the 
Barakah Nuclear Energy Plant, which 
made the UAE the first Arab country to 
possess nuclear energy technology to 
produce electricity, the launch of the 
Hope Probe, the first Arab and Islamic 
probe to Mars, and the launch of the 
biggest national strategy to prepare 
for the coming 50 years in the federal 
and local levels as the country ap-
proaches its Golden Jubilee in 2021.”

The quality 
of life in the 
UAE has placed 
it amongst the 
most advanced 
countries in the 
world
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UAE’s Wise Leadership Turned 
Dream of Union into Tangible 

Achievements

His Highness Sheikh
 Humaid bin Rashid 

Al Nuaimi

H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council Member and Ruler of Ajman, 
said the UAE has made great historical achievements, and continues to strengthen its stature 
in all areas.
In a statement to Nation Shield, on the occasion of the UAE’s 49th National Day, Sheikh Humaid 
said, “On the 2nd of December 1971, the Emirati people were on a date with a brighter tomor-
row, as that day opened the prospects for a promising future, prosperity and happiness for the 
UAE community.
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In a statement to Nation Shield, on 
the occasion of the 49th UAE National 
Day, H.H. Dr. Sheikh Sultan said, “Every 
year we celebrate our Union Day on 
2nd December, a great day in the his-
tory of our nation, wherein we express 
our pride of groundbreaking achieve-
ments that have turned the United 
Arab Emirates into a global model to 
be emulated for unity and cohesion 
across the globe. These achievements 
have earned our nation a much-cov-
eted position sought after by the en-
tire world.”
On this day, he continued, “We recall 
the historic decision made by the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
and his brothers that established the 
Union. They all had a profound faith 
that unity is the right path towards de-
velopment, progress and decent life 
for the people of the nation.
“On this noble occasion, I congratu-
late my brother President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan – may God bless him – and my 
brothers, Their Highnesses the Su-
preme Council Members and the Rul-
ers of the Emirates.

“My heartfelt congratulations go as 
well to all my Emirati sons and daugh-
ters. I urge them all to continue the 
march of their ancestors; shield them-
selves against besetting challenges 
with our time-honoured values and 
principles; follow in the footsteps of 
their wise leadership; gain as much 

knowledge as they can; and sow 
the seeds of love for their homeland 
among their children.
“We reiterate our prayers for our dear 
homeland to achieve more successes, 
prosperity, and development and gain 
more strength in its noble march for 
more glories.”
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UAE a Global Model for 
Unity, Cohesion

His Highness Dr. Sheikh 
Sultan bin

 Muhammad Al Qasimi 

H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, said 
that the UAE, while marking 49 years of its union this year, “treats all its nationals and residents alike, forging 
ahead with a proven track record of achievements that have been possible thanks to the Founding Fathers 
who instilled the noble values of unity, dedication and giving among our people. This helps the journey of 
an evergreen pursuit of success and happiness.”







National Day

years of union

birth of this country calls for immense 
pride. I am confident that our pride will 
double in what we will achieve in the 
coming years because we will never 

stop moving forward towards the first 
place in all fields, with an ambition 
built on our strong will and a dream 
based on planning and action. May 

this anniversary bring the UAE and its 
people more goodness, pride, unity 
and stability now and in the years to 
come.”
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Middle East fraught with tensions and 
conflicts, through the peace agree-
ment it signed with Israel under the 
auspices of the United States of Amer-
ica. Thus, the UAE affirmed its courage 
in making major, historical decisions 
when it comes to its principles, what 
it believes in, and what is consistent 
with its firm approach to calling for 
peace, tolerance and coexistence 

among different nations and people 
regardless of differences of religion, 
race and sect.”
The UAE’s stance towards regional and 
international issues will always be to 
adopt responsible positions that call for 
peace, reject interference in the inter-
nal affairs of other states, respect inter-
national law, support people’s interests 
and aspirations, and address the global 

threats facing humanity, he noted.
Sheikh Mohamed bin Zayed said, “The 
UAE is firmly opposed to extremism, 
violence and terrorism, regardless of 
its source, nature, or the forces behind 
it, and rejects hate speech that harms 
relations between peoples, civilisa-
tions and cultures and affects oppor-
tunities for coexistence among them. 
All this has earned the UAE the respect 
and appreciation of the world, made 
it a voice for wisdom and moderation, 
and strengthened its soft power, pres-
ence and influence on the regional 
and international arenas.
“The UAE has been working sincerely 
to find stable settlements for the crises 
afflicting the Arab region and the Mid-
dle East, in cooperation with its broth-
ers, partners and friends. The UAE has 
always stood by dialogue and dip-
lomatic means as a way to deal with 
such crises, because it believes this is 
the only way to end them and stop 
the bloodshed and waste of resources, 
and resolve all conflicts and problems 
that plague the world.”
He concluded by saying that, “What 
we have accomplished so far since the 

The UAE has 
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means as a way 
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crises
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has called for these treatments and 
vaccines to be provided to everyone 
without exception out of its belief in 
the unity of human destiny, dating 
back to the time of Sheikh Zayed, 
may God have mercy on him.
“The UAE government, under the 
leadership of my brother, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, has - 
thanks to his insightful vision - been 
proactive in developing strategies 
for dealing with the post-COVID-19 
phase on scientific grounds, through 
informed dialogue and by involv-
ing experts and specialists. The UAE 
believes that this crisis will pass, and 
what is important is to not only tackle 
it effectively, but also have the ability 
to deal with the situation once the 
pandemic is over.
“Despite the difficulties posed by 
COVID-19, the UAE did not allow the 
problems to slow its march, under-

 UAE did 
not allow the 
difficulties posed 
by COVID-19 to 
slow its march, 
undermine its 
determination, or 
limit its ambitions

mine its determination, or limit its 
ambitions. Rather, it motivated us to 
take on the challenge, use our full po-
tential and delve into our long history 
of facing up to challenges.”
Sheikh Mohamed stated that the 

launch of the Hope Probe to Mars - the 
first Arab and Islamic interplanetary 
mission and the start of the produc-
tion of nuclear energy for peaceful 
purposes from the Barakah nuclear 
power plants, which made the UAE the 
first Arab country to produce nuclear 
energy for development purposes, 
represent two exceptional moments 
in the history of the UAE and the Arab 
world, where the UAE’s powerful will 
has manifested in its most wonderful 
form.
“The determination to launch the 
probe and start the production of 
peaceful nuclear energy on the pre-
determined date despite the raging 
COVID-19 proved that our ambitions 
would not be stopped by any obstacle 
and that the UAE always delivers on its 
promise, no matter the challenge,” he 
said.
His Highness continued, “During 2020, 
the UAE opened a wide door to peace, 
development, stability and hope in a 
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ues, the latest applications of mod-
ern science and technology, active 
involvement in the process of human 
development, and our constant aspi-
ration towards the future, and dynam-
ic partnerships with other countries 
in the interest of development, peace 
and stability for all.
“This year, the UAE, along with the 
rest of the world, has faced the severe 
challenges posed by COVID-19. By the 
grace of God and the sincere efforts 
of our frontline teams, the team spirit 
among our institutions, the awareness 
of our people, our preparedness and 
advanced technological infrastruc-
ture, the UAE has been able to provide 
an effective humanitarian model to 
tackle the pandemic and manage its 
repercussions. The UAE has accorded 
the highest priority to people’s health 
and safety because people are the fo-
cus of our development project, and 
the compass according to which all 
our plans and strategies proceed. Our 

approach has won praise and admira-
tion from international institutions.”
Sheikh Mohamed said that despite 
the adverse effect of the pandemic on 
global supply chains, especially food 
and medicine, the UAE has succeeded 

in providing all its food and medical 
supplies through local production 
and emergency plans, its own exper-
tise in dealing with crises, its proactive 
preparations and its forward thinking. 
It has also been helped by its construc-
tive partnerships with friendly coun-
tries, which has earned its respect 
and appreciation at the regional and 
global levels.
The UAE has demonstrated its strength 
since the pandemic first began by 
providing unconditional support to 
countries and communities in need of 
assistance, regardless of their religion, 
sect, race, ethnicity or geographical lo-
cation, and through its repeated calls 
for international solidarity to tackle 
COVID-19.
His Highness added, “The UAE has also 
actively participated in international 
scientific and research efforts aimed 
at finding treatments and vaccines 
for the virus, and has cooperated with 
other countries to achieve this goal. It 
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We are well-
placed to realise 
our ambition of 
making the UAE 
the best country 
in the world 
by its 100th 
anniversary

In his statement on the occasion of 
the UAE’s 49th National Day, His High-
ness Sheikh Mohamed said that the 
country’s achievements have never 
stopped despite challenges along the 
way, which confirms that the UAE’s de-
velopment experience is exceptional 
and unmatched worldwide.
“As we enter the 50th year of our young 

country and our unique union experi-
ence, we are stronger, self-confident 
and more capable and determined to 
achieve our goals during the next 50 
years, under the leadership of Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan. We are well-placed 
to realise our ambition of making the 
UAE the best country in the world by 

its 100th anniversary, relying on the 
strong foundations laid down by our 
founding leaders and the major suc-
cesses that we have achieved over the 
past decades,” His Highness Sheikh 
Mohamed said.
He added, “We also rely on our chil-
dren, their efforts and love for their 
homeland, our authentic positive val-
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UAE’s Development Experience 
is Exceptional and Unmatched 

Worldwide

His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed 

Al Nahyan

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, has affirmed that the UAE’s 49th 
National Day marks a milestone in its history during which it stands with pride and full of 
determination to continue its progress and achievements across various fields.
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preciation for their sacrifices, loyalty to 
the covenant and oath, and their em-
bodiment of the values and principles 
of our homeland and our people.
Our armed forces have shown compe-
tence and courage in all the missions 
they have been assigned to, and have 
achieved victories and professional 
performances in the land of broth-
erly Yemen; they have contributed 
to the liberation of most of its lands. 
They carried out a strategic redeploy-
ment after successfully performing 
their mission and contributing to the 
rebuilding of the legitimate Yemeni 
forces. Yemen has been the focus of 
attention and care of our state since 
its inception, and will remain so. Our 
state continues its contributions to 
the humanitarian efforts to support 
the Yemeni people, rebuild their infra-
structure, and to continue to partici-
pate in international efforts seeking a 
peaceful solution that puts an end to 
Yemeni conflicts and divisions.
We also extend a warm greeting to 
our frontline workers and its battal-
ions of doctors, nurses, technicians 
and administrators, who have shown 
sincerity and dedication, have taken 
risks and advanced their ranks to com-

bat the COVID-19 pandemic and treat 
the patients. Our health workers have 
presented new heroes to our coun-
try. Their inspiration - nurse Asma Al 
Shehhi - took the initiative to halt her 
study leave, left her infant and worked 
12 hours a day.
In our homeland, there are thousands 
of men and women like Asma. They are 
in all worksites, achieving and innovat-
ing, and developing their capabilities, 
knowledge and skills. They are our 
most inexhaustible wealth, and our 
heroes who spare no effort for the sake 
of the advancement of their homeland 
and the well-being and happiness of 
their citizens.
Citizens of our country: The second 
of December will remain our dearest 
and most cherished day. It is the day 
when wisdom, principles and noble 
goals triumphed. It is the day when 
our Founding Fathers embodied the 
strength, dignity, virtues and qualities 
of the Emirati people. It is the day that 
culminated in the struggle, steadfast-
ness and success of our ancestors in 
preserving our land.

The next year, our Union will enter 
50th year of its long journey. We look 
to the future with confidence and 
hope, armed with our vision, our expe-
rience, and our achievements in terms 
of human development and urbanisa-
tion, realising that our successes in the 
past decades were achieved with ef-
fort, hard work and determination. In 
the next five decades, we will need to 
double this effort, increase production 
and enhance capabilities, as the ambi-
tion is greater, the challenge is more 
difficult, the competition is more in-
tense, and the transformations around 
us are faster and deeper.
I promise you, at the beginning of the 
50th year of our Union, that the next 50 
years will be more glorious and splen-
did. And as our vision has expanded, 
our experience accumulated and 
deepened, and our ability to face chal-
lenges, and keep abreast of changes 
and plans for the future doubled, you 
will remain our most cherished assets.
Many happy returns of this blissful 
National Day and may Allah bless and 
keep you safe each hour of every day.”

 We work, 
initiate, strive, 
and foresee 
the future, and 
adopt strategic 
planning
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countries has reached its end. While it 
has left tremendous losses in lives and 
property, deep wounds in souls, it also 
created valuable lessons which will 
speed up the processes of reconstruc-
tion and healing, if well understood.
Our Arab world needs to think through 
the perspective of language and data 
for use in the third decade of the twen-
ty-first century, to comprehend the 
political, economic and value changes 
that have swept our world in recent 
years, to foresee the future and to rec-
ognise the engines of development in 
it, and to be completely certain that 
the old means and old patterns of 
work and thinking will not produce 
new results. Rather, they will repro-
duce the old systems, most of which 
are neither good nor build sustainable 
development, nor aid in achieving 
peace, security or stability.
Likewise, it is no longer acceptable to 
blame others, or external conspira-
cies and interventions, for failure. For 
centuries, the Middle East region has 
been the focus of the attention of ma-
jor powers, and this interest deepened 
and its affects increased after World 
War I, making security and stability in 
the region part of international secu-
rity and stability concerns.

This situation has weighed heavily on 
the countries of the region, and placed 
two options before them: Either invest 
in this international interest in a way 
that advances their development and 
enhances their security, or let its influ-
ences and competitions control the 
contexts of events, their unfolding de-
velopments, and the means of manag-
ing them.
It is true that the international situation 
is now characterised by uncertainty, 
and that the global order - represented 
by the United Nations - needs more ef-
fectiveness, and that the competition 
that prevails on relations between 
major countries is reflected in our re-
gion and complicates its issues and 
disputes. Therefore, it is difficult to ad-
dress and find solutions to them. But it 
is also true that this situation is not a 
justification for the region to remain in 
a state of waiting for global develop-
ments; nor is it a justification to stand 
idly and fail to seriously address the re-
gion’s issues and its chronic problems, 
especially since most of them are con-
cealed behind the people’s rights to 
development, stability and dignified 
living.
We in the UAE neither carelessly wait, 
nor stand idly. If we had waited, we 

would not have established our union, 
would not have achieved develop-
ment, would not have built our bril-
liant Emirati model, would not have 
succeeded in strengthening our own 
sources of strength, and would not 
have propelled our country to its pres-
tigious, effective and respected posi-
tion in the world.
We work, initiate, strive, and foresee 
the future, and adopt strategic plan-
ning, and we do not start something 
without conducting a thorough study 
after assessing all possibilities.
This has enabled us to effectively 
contribute to combating extremism 
and terrorism, thwarting schemes to 
change Yemen’s identity and its be-
longing to the Arab world, and build-
ing channels of dialogue between 
cultures, and launching the Human 
Fraternity Document, with the partici-
pation of the top religious references 
in Islam and Christianity. And when 
we concluded the Abraham Accords, 
we provided our region with a valu-
able opportunity to break through 
the stalemate, move stagnant waters, 
and chart paths that lead to peace, 
security, coexistence and devotion to 
development.
The accord halted annexation of lands 
of our Palestinian brothers, and re-
minded the world of their just cause, 
after they were absent from events 
and developments, and opened a ho-
rizon for them towards their legitimate 
rights in their independent state with 
East Jerusalem as its capital.
Citizens of our country: On our Na-
tional Day, I greet with you the officers 
and soldiers of our armed forces, our 
security and civil protection agencies, 
and renew my pride in their vital role 
in safeguarding the freedom, inde-
pendence, sovereignty, security and 
stability of our homeland, and my ap-
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the clock. The community, the private 
sector, and everyone who has an idea 
to participate in designing the future 
have joined them, reaffirming the 
solid approach of participation, long 
cherished in our country since its es-
tablishment.
This blessed national effort has 
achieved the vision of all of our vital 
sectors, and has contributed to the en-
actment of relevant legislation, includ-
ing laws that support development 
and strengthen its engines, boost the 
economy, open doors to new eco-
nomic sectors, develop a business-
friendly environment, stimulate direct 
investment, encourage innovation 
and attract talented minds in vital ar-
eas, focused on advanced science and 
technology, as well as research and 
development, R&D.
Citizens of our country: The progress 
our country has made makes us happy 
and fills us with feelings of pride and 
contentment, but it is not enough for 
us because we want similar progress 
for our Arab brothers. Every success 
achieved in any Arab country repre-
sents an added force for the benefit 

of the entire Arab world. Since the es-
tablishment of our state, we have been 
seeking the paths of goodness for our 
nation. We have always been part of 
the Arab consensus, and we have al-
ways sought to close Arab ranks, and 
we took the initiative to help all those 
whose capabilities fell short of meeting 
the development needs of their coun-
tries. Towards that end, we launched 
initiatives after initiatives to empower 
Arab youth, in terms of knowledge, sci-
ence, administration and culture.
We’ve also placed our acquired ex-
perience at the disposal of our Arab 
brothers, and we will continue to seek 
the advancement of our Arab world, 

for we stem from it and it is from us. 
And if the many common denomina-
tors among our Arab countries are 
not sufficient to deepen cooperation 
between Arab countries, then geog-
raphy alone calls for the highest levels 
of integration and coordination, and 
affirms our common destiny, security 
and stability.
In spite of the daunting problems and 
challenges facing the Arab World, and 
the deterioration of the situation in 
Arab countries, the opportunities for 
revival and reform are always available 
for those who possess a consciousness 
and will, and perhaps the huge and 
costly turmoil experienced by some 

We want 
our country to 
be the most 
distinguished 
and offer the 
best in terms of 
quality of life
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unifying our resolve and will to em-
power societies, especially the under-
privileged, to weather these challeng-
es in order to pursue development 
and meet the essential needs that 
guarantee the simplest forms of life 
for human beings.
Our common global issues, such 
as empowering women, providing 
health care, climate change, offering 
low-cost education, and facing issues 
of food and water security, cannot be 
addressed without acting collectively 
and determinedly under the collective 
will of the international community.
Citizens of our country: We’ve learned 
from our fathers and from our experi-

ences that adopting new ideas and 
methods of working is not a difficult 
thing, but the difficulty always lies in 
relinquishing old ideas and routine 
management. People usually suffice 
themselves with what they already 
know and practise, and are afraid of 
trying new things. Our confidence 
in our people, and the confidence of 
our people in their leadership, are the 
most important factors in overcom-
ing this difficulty. With a gradual ap-
proach, we succeeded in reconciling 
our traditions with the requirements 
of development and modernisation. 
This success has been reinforced by 
our remarkable and tangible achieve-

ments in all walks of life, so keeping 
up with the new and harnessing it to 
serve development and progress has 
become an integral part of our work 
and thinking, and a constant compo-
nent in the culture of our society. This 
is one of the secrets of our growing 
self-strength, our excellence in gov-
ernment performance, our progress in 
diversifying the economy, developing 
services, improving education, and 
achieving gender balance.
This mutual trust between our people 
and their leadership, the consolida-
tion of the culture of change and de-
velopment, and keeping pace with 
the new in our society, will open the 
doors in the next 50 years, and will en-
able our young men and women and 
our young generations to deliver on 
our vision of the UAE Centennial Plan 
2071, for our country to be in the first 
ranks of the world’s most advanced 
and prosperous countries.
In less than a month, 2021 will com-
mence, and we are approaching our 
50th National Day. We want 2021 to 
witness a major breakthrough for the 
next 50 years. We want our country 
to be the most distinguished and of-
fer the best in terms of quality of life. 
We will continue to prepare all sectors 
for the post-oil era, by building a true 
knowledge-based, innovation-driven 
economy, investing in qualitative 
minds and competencies, promoting 
the system of the civilised values of 
tolerance, openness, coexistence and 
acceptance, preserving our national 
heritage, authentic customs and tradi-
tions, and global competition for lead-
ership, and building strong founda-
tions to sustain this development for 
future generations.
In this context, the 50-year Develop-
ment Plan Committee and the spe-
cialist teams continue to work round 
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production.
We also established the National Sys-
tem for Sustainable Agriculture to 
serve this vital sector and provide 
technological solutions to meet its 
needs. We’ve also sought to strength-
en our advanced food industries, in 
which we invested over AED62 billion.
Citizens of our nation: The pandemic 
has changed people’s life patterns and 
their ways of work; however, we have 
managed to easily adapt to the new 
patterns in a timely manner. The gov-
ernment established a teleworking 
system, which has been successfully 
implemented. This success expanded 
to the educational institutions and 
private sector corporations, thanks 
to three factors: i) the government’s 
efficiency, flexibility and the compe-
tence of its cadres, and their ability to 
make decisive, timely decisions; ii) the 
government’s digital transformation, 
which has been carried out for nearly 
two decades, which was then devel-
oped for use in smart governments, 
and iii) the country’s advanced digital 
infrastructure.
Thus, our work continued as usual, 
sometimes at a faster pace, while 
moving ahead to implement the pro-

We are proud 
of our healthcare 
system, which is 
ranked first in the 
world in seven 
health indexes

grammes of the year of preparation for 
the next fifty years. We restructured 
the government in a manner that 
achieves timely decision-making and 
maximises the ability to keep pace 
with the changes and seize the op-
portunities that accompany them, in 
order to enhance the achievements 
and gains in our country.
We also proceeded to implement our 
strategic projects, according to set 
timetables, including the successful 
operation of the first peaceful nuclear 
energy reactor at Barakah Nuclear 

Energy Plant. Both the Hope Probe 
and the mini satellite MeznSat were 
launched into space. We also inau-
gurated the Mohammed bin Rashid 
Medical Research Institute, the UAE’s 
first independent biomedical research 
centre, with a vision to prepare the 
next generation of researchers to de-
velop effective vaccines against pan-
demics and conduct research on com-
mon diseases in our country.
Neither the pandemic nor the global 
economic stagnation has affected our 
approach to extending a helping hand 
to less fortunate countries and sup-
porting their efforts to confront the 
pandemic. Our country has also pro-
vided medical and relief aid to more 
than 100 countries. During our partici-
pation in the virtual G20 summit, we 
affirmed the UAE’s full commitment to 
back every effort aimed at supporting 
human interests, wherever they are, 
and helping humanity to usher in a 
new phase, filled with hope, after elim-
inating the pandemic that’s impeded 
global development efforts.
We also emphasised that collective ac-
tion is the best way to overcome the 
current challenges and tackle their 
negative repercussions. We called for 



2020December

achievements, therefore strengthen-
ing our perseverance to face chal-
lenges.
Citizens of our country: 2020 has been 
an exceptional year, as it was rife with 
surprises, mysteries and challenges. 
During this year, anxiety, fear and sur-
prise united nearly 7.7 billion people 
around the world in an unprecedent-
ed common destiny. An unknown 
virus killed some 1.4 million people 
and infected over 60 million, and this 
number is accelerating. This virus has 
negatively affected the global econo-
my, restricted travel and aviation, and 
paralysed food, medicine and goods 
supply chains, as well as disrupted the 
work of governments, markets and 

companies, and led to curfews and 
lockdowns everywhere around the 
globe.
This year has been a test for countries, 
the capabilities of governments, the 
efficiency of their institutions and pro-
cedures, and the level of their readi-
ness to face pandemics and disasters, 
and their repercussions.
I thank Allah Almighty for the stellar 
success of our nation during this dif-
ficult test, as well as for the excellent 
performance of our government and 
institutions, and our readiness to face 
pandemics and disasters in a way that 
has been recognised by the entire 
world and its specialist organisations.
This success is not a mere coincidence 

or luck, but rather the outcome of our 
Emirati model that foresaw the future 
and developed appropriate strategies 
and plans to get the nation ready for 
emergencies and worst-case scenari-
os. Our Emirati model will ensure the 
efficiency and flexibility of our insti-
tutions and their ability to make the 
right decisions at the right time.
The performance of our government 
and people has enabled us to meet 
the threat posed by the pandemic. 
Our community responded aptly to 
the preventive measures and our insti-
tutions fought hard against the virus, 
supported by our advanced health 
infrastructure, with its facilities, equip-
ment and medical cadres who con-
tained the pandemic and limited its 
spread, enabling our country to be the 
first in the world where COVID-19 tests 
have exceeded the population count. 
We have also reached our targets for 
monitoring infections and recoveries.
The pandemic has forced many coun-
tries to reassess their healthcare sys-
tems. However, in the UAE we have 
implemented the necessary initiatives 
to support our health system, whose 
efficiency and competence we trust.
We are proud of our healthcare sys-
tem, which is ranked first in the world 
in seven health indexes, including its 
healthcare coverage, lack of health 
problems and national early detection 
programmes.
Also, we have succeeded in securing 
the food and medicine needs of our 
community, increased our strategic 
reserves of these two staple com-
modities, and established a sustain-
able food system. Three years ago, we 
created the Ministry of Food Security 
and established the Emirates Council 
for Food Security. Our objective was 
to achieve food self-sufficiency, and 
we sought to double our agricultural 
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Following is the full text of his state-
ment on the occasion: “In the Name of 
Allah Almighty, the Most Beneficent, 
the Most Merciful.
Honourable citizens, Peace be upon 
you all! I congratulate you on the oc-
casion of our country’s 49th National 
Day. I extend my greetings to my 
brother, President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan; His High-

ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, and to my 
brothers, Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates.
Today, as the spirit of the Union pre-
vails across the nation, we proudly 
remember our father and our icon, 

the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, and his lifetime friend, Sheikh 
Rashid bin Saeed Al Maktoum, and 
their brothers, the late Rulers of the 
Emirates.
The legacy of our fathers will always 
live among us as long as there is life 
on this land. It lives in us and encour-
ages us to be ambitious and optimis-
tic, motivating us to accomplish more 

The legacy 
of our fathers 
will always live 
among us as 
long as there is 
life on this land
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UAE Weathers Challenges of 2020

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid

 Al Maktoum

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister of the UAE 
and Ruler of Dubai, said that the 2nd December will remain the nation’s most cherished day wherein 
wisdom, principles and noble goals triumphed. “It is the day when our Founding Fathers embodied the 
quintessential Emirati values of dignity and steadfastness and represented the sense of belonging and 
national identity.”
In a statement to Nation Shield, on the UAE’s 49th National Day, His Highness Sheikh Mohammed 
said, ‘‘We look to the future with confidence and hope, armed with our vision, our experience, and our 
achievements in the field of human development and urbanisation, realising that our successes in the 
past decades were achieved with effort, hard work and determination. In the next five decades, we will 
need to double this effort, increase production and enhance capabilities, as the ambition is greater, 
challenges are tougher, competition is more intense, and the transformations around us are faster and 
deeper.’’
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pandemic has revealed “the efficiency 
of our healthcare system, how highly 
prepared our country is in the face 
of emergencies and crises, and con-
firmed the readiness of the country’s 
information and communication tech-
nology infrastructure,” which enabled 
the nation to move easily towards re-
mote work and education.
“In this respect, we extend our deep-
est appreciation to the dedicated 
workers; for a crisis well managed, 
for a decisive confrontation of the 
pandemic, for the preservation of the 
nation’s security, for the protection 
of its economy, for safeguarding the 
well-being of its community, and for 
ensuring the sustainability of the edu-
cational process,” he said.
In regards to the country’s political 
development, President Khalifa said 
the UAE has “succeeded in making 
remarkable achievements” in people’s 
empowerment, raising the levels of 
participation and strengthening the 
role of the Federal National Council by 
increasing the representation of both 
women and youth.
“The UAE’s Political Empowerment 
Programme is a sustainable one that 
will remain guided by Emirati society 

and its virtues,” he said.
On the country’s economic achieve-
ments, the President said those were 
reflected in a number of global com-
petitiveness indicators that highlight-
ed the “resilience of our economy and 
its high ability to confront economic 
shocks and fluctuations, as well as 
global challenges.”
This was made possible, His Highness 
added, thanks to an economy that 
boasts a number of components, most 
notably: a successful economic diver-
sification policy, large investment as-
sets, wide trade relations, diversified 
exports, and even more importantly, 

empowered individuals who are ca-
pable of giving and free to create ideas 
and enterprises.
On community welfare and stability, 
His Highness said, “We have succeeded 
in establishing a health care system of 
global standards, a high-level educa-
tional system, community develop-
ment programmes, distinguished so-
cial care, nationwide housing projects, 
an integrated infrastructure, a sustain-
able environment... and other remark-
able achievements that have enabled 
us and our people to successfully sur-
pass the stage of empowering to be-
gin creating the next 50 [years].”

UAE has taken 
accelerated steps 
in the fields of 
nuclear and 
renewable energy
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preparing at the same time to wel-
come the next 50 years with future 
visions that will ready our country for 
more development across all sectors. 
Therefore, by year 2071, the UAE will 
become the first in the world in global 
indicators for well-being, happiness 
and quality of life.
“Looking to the future with optimism, 
anticipating its horizons, and pre-
planning its paths is an authentic Emi-
rati approach for which the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan laid the 
foundations with his brothers, the 
Founding Fathers,” he added.
President Khalifa expressed pride in 

the achievements of the UAE as it 
celebrates the 49th anniversary of its 
establishment, saying the country 
serves as a “model” for progress and 
sustainable development and sets an 
example with its values of tolerance, 
coexistence, openness and rejection 
of hatred; as well as for the justice, 
equality, security, well-being and pros-
perity it provides to its citizens.
His Highness stressed that building 
the future is paramount and that cre-
ating a successful future requires a 
clear vision, an early anticipation of 
opportunities and challenges, and the 
courage in decision-making.

As part of “our project for designing 
the next 50 years, some of the deci-
sions we took included the renam-
ing of ministries, merging some, and 
creating new ones,” he explained, in 
addition to appointing state minis-
ters to focus on areas of utmost im-
portance for the future; which include 
government development, scientific 
research, advanced technology and 
artificial intelligence, smart systems 
and the digital economy.
Other areas the President said the 
country is focusing on are developing 
the applications that support remote 
work, renewable energy, food security, 
women empowerment and youth pro-
tection, as well as nurturing a future 
generation of qualified Emiratis, and 
attracting high-calibre foreign talent.
His Highness said the country has 
taken “accelerated steps” in the fields 
of nuclear and renewable energy by 
operating the Barakah plant for the 
production of peaceful nuclear ener-
gy. Furthermore, the UAE has also se-
cured a leading position in the space 
sector by launching Hope Probe to 
Mars, the President said, “as we also 
set out to build future frameworks 
for health, education, infrastructure, 
energy, transportation, services, and 
entrepreneurship.”
On the UAE’s response to the CO-
VID-19 pandemic, His Highness said 
2020 was an exceptional year that 
brought many challenges, most diffi-
cult of all was the outbreak of the COV-
ID-19 pandemic. Yet, the UAE, through 
its strict precautionary measures and 
an effective national sterilisation pro-
gramme, was successful at controlling 
the spread of the virus; and was able 
to offer medical care and protection to 
its citizens, residents and visitors alike.
His Highness said that despite the sig-
nificant losses in life and finances, the 
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“Looking to the future with optimism, 
anticipating its horizons, and pre-plan-
ning its paths is an authentic Emirati 
approach,” he added.
The President also paid tribute to the 
nation’s frontline workers in their fight 
against the coronavirus pandemic in 
2020. He said, “We extend our deepest 
appreciation to the dedicated workers; 
for a crisis well managed, for a decisive 
handling of the pandemic, for the pres-
ervation of the nation’s security, for the 
protection of its economy, for safe-
guarding the well-being of its commu-
nity, and for ensuring the continuity of 
the educational process.”
Addressing the nation’s citizens, His 
Highness said, “I, and on behalf of my 
brothers, Their Highnesses the Su-
preme Council Members and the Rul-
ers of the Emirates, deeply congratu-
late you as you welcome the new year 
with great optimism, a year that will 
conclude with the Golden Jubilee of 
the declaration of our Union; while 

UAE serves 
as a model for 
progress and 
development and 
sets an example 
with its values 
of tolerance, 
coexistence, 
openness and 
rejection of 
hatred
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Looking to the Future with 
Optimism is the Emirati Way 

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan has called on the people of the UAE to look to the 
future with optimism and contribute with ideas and visions that will help the country achieve further progress 
across all sectors.
On the occasion of the UAE’s 49th National Day, President His Highness Sheikh Khalifa, in a statement to Nation 
Shield, the UAE Armed Forces magazine, said that while the nation prepares to celebrate its Golden Jubilee in 
2021, the nation’s sons and daughters should be ready to welcome the next 50 years with future visions “that will 
prepare our country for more development across all sectors, so that by year 2071, the UAE will become the first in 
the world in global indicators for well-being, happiness and quality of life.”
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Despite the challenges that the whole world has faced and 
is still facing, the UAE has made great qualitative achieve-
ments. All countries of the world are suffering from the reper-
cussions of the outbreak of COVID-19 pandemic. The UAE‘s 
wise leadership, however, has provided a unique and inspiring 
model in facing this crisis, leading the nation efficiently to ac-
complish some of its most prominent historic achievements 
during the foregoing year. The present issue of Nation Shield 
sheds light on the bright aspects of the Union’s progress and 
successful endeavors on its Forty-Ninth National Day.

49th National Day: 
Major National Achievements in the 
Year of COVID-19
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National Days are of great 
importance for any nation. They 
constitute a major part of its national 
memory and reflect its rich legacy 
of noble human values that are 
recalled year after year and inspire 
the youth to carry on the journey 
of construction, development and 
giving. The UAE National Day is of 
exceptional importance to all people 
of the nation, because it is a symbol 
of unity, belonging, loyalty and 
success. It represents the underlying 
system of values for the UAE since its 
establishment on December 2, 1971. 
Moreover, it is a model for successful 
union experiences at the regional and 
international levels, and a symbol of 
achievement and progress in various 
fields.

UAE Celebrates 49 Years 
of Renewed Achievements 
and Ambitions

December 2 this year marks the 49th anniversary of the founding of the Union 
State. It is an occasion that is worth a lot of contemplation. That is because what 
was achieved in it is a miracle by all standards, not only because it has taken 
place in a few years, but also, and most importantly, because it has changed 
the quality of life in the UAE and made it a model to be followed. An observer 
of the comprehensive progress in the UAE from its inception to the present 
day clearly realises the tremendous transformations that have taken place in 
various aspects of life.
On the 49th Anniversary of the National Day, the UAE has proved that it is able 
to turn its ambitions into a reality, as it has joined the world of major powers in 
the fields of space exploration and peaceful nuclear energy. These goals were 
mere wishes in the early years of the founding of the Union State. However, they 
have become a reality in 2020, when the UAE successfully launched the Hope 
Probe to Mars, which is expected to reach the Red Planet in the first quarter of 
2021. The UAE has also managed to successfully operate the Barakah Peaceful 
Nuclear Power Stations. These achievements are undoubtedly a clear reflection 
of the enormous transformation that the UAE has witnessed over the past years.
The 49th National Day this year was exceptional by all standards. 2020 has 
witnessed the outbreak of the Novel Coronavirus (COVID-19) pandemic 
crisis, which has posed an unprecedented challenge for the countries of the 
whole world. The UAE, however, has successfully managed this crisis with 
high efficiency, and continued to move forward with the implementation of 
its development projects and plans. Moreover, it is preparing from now for 
the phase of recovery from this pandemic with a clear-cut strategy.
In 2021, the UAE will celebrate its 50th National Day Golden Jubilee and 
is getting ready to launch a new stage in its development journey for the 
next 50 years, inspired by the spirit of the union and the sacrifices of the 
founding fathers. The nation is also looking forward to accomplishing new 
aspirations that have no limits in all fields. It will certainly achieve its goals 
under its prudent leadership that spares no effort to put the UAE at the 
forefront of nations.

Editorial
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