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بقلم :
المقدم ركن / يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

إن الث��اين من ديس��مرب يف كل عام يحمل إلينا الذكرى التي نقف له��ا إجالالً واحرتاماً وتقديراً، وهي 
ذكرى تأس��يس دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، واجتامع كلمة اآلباء املؤسس��ن عىل التكاتف وتوحيد 
الصف وتس��خري كل الجهود م��ن أجل بناء دولة عزيزة قوية يحظى أبناؤها بأفضل مس��تويات الحياة 
يف الع��امل، ويُنظ��ر إليها بكل االح��رتام والتقدير واإلعجاب. واالتحاد هو األس��اس الذي قامت عليه كل 
اإلنجازات والنجاحات التالية، ولذا يظل الثاين من ديسمرب رمزاً للمشاعر الوطنية الصادقة، ويكتيس فيه 
كل مكان عىل أرض الدولة مظاهر الفرح والفخر، ويتس��ابق الجميع إىل التعبري عام يش��عرون به تجاه 
الوطن الغايل الذي مل يدخر وس��عاً يف إس��عاد أبنائه، وتجاه القيادة الرشيدة التي ألغت كلمة املستحيل 
من قاموس��ها، وأكدت أنه ال يشء يس��تعيص عىل التحقيق إذا صدقت النية وصحت العزمية واإلرادة، 

وكانت مصلحة الوطن هي هدف قادته وغايتهم.
أنن��ا حن نحتفي بهذا اليوم الخالد م��ن تاريخ اإلمارات، نتذكر آباءنا املؤسس��ن الذين قام االتحاد 
عىل أيديهم، وبفضل حكمتهم وش��جاعتهم، وإميانهم الراس��خ بأن االتحاد ق��وة والتفرق ضعف، فكان 
اجتامعه��م عىل قلب رجل واحد وهو املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهي��ان، طيب الله ثراه، 
والذي قاد مس��رية االتح��اد بعزم وثبات وحكمة، وكان��ت مبادئه وقيمه املله��م الحقيقي لنمو دولتنا 

وازدهارها.
إن الق��وات املس��لحة اإلماراتية قد تواف��ر لها يف ظل االتحاد كل عوامل التطور والنجاح، س��واء من 
حيث تأهيل منتس��بيها وتس��ليحهم باملعرفة والعلوم التي يحتاجونها من خالل األكادمييات والكليات 
العس��كرية املتخصصة، أو من حيث تزويدها بأحدث األس��لحة ومنظومات التس��ليح التي متكنها من 
الدفاع عن دولتنا الحبيبة براً وبحراً وجواً، واإلس��هام يف املهامت الخارجية، العس��كرية منها واإلنسانية. 

وقد أثبتت هذه القوات كفاءتها يف جميع مشاركاتها بشكل الفت لألنظار.
أن هذا االهتامم الكبري بتطوير القوات املسلحة اإلماراتية إمنا يعكس إميان قيادتنا الرشيدة برضورة 
وجود جيش قوي يستطيع أن يحافظ عىل دولة االتحاد، وأن يكون خري سند ملسرية التنمية التي تخطو 
بها دولة اإلمارات خطوات راسخة، وتثبت يوماً بعد يوم أنها منوذج فريد واستثنايئ، ليس عىل مستوى 
املنطقة فحسب، بل عىل مستوى العامل كله، فال عجب بعد ذلك أن يتطلع إليها الجميع ويحتذوا بها.

إننا يف هذا اليوم األغر نتذكر أبناءنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن مصالحه وقضاياه 
العادلة، والذين س��تبقى مآثرهم وبطوالتهم وساماً عىل صدورنا، معاهدين إياهم أن يظلوا املنارة التي 

تيضء لنا طريقنا وتدفعنا قدماً للدفاع عن دولتنا وأمننا الوطني والقومي.
وبهذه املناس��بة نتقدم  بأصدق التهاين والتربيكات إىل س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وإىل إخوانهم أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وأولياء العهود جميعاً، وإىل أبناء اإلمارات واملقيمن 
عىل أرضها، سائالً املوىل عز وجل أن يحفظ دولتنا الحبيبة، ويديم عليها نعمة األمن واالستقرار، ويوفق 

قيادتنا الرشيدة ملا فيه  الخري.
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تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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اإلمارات عظيمة 
بشعبها فخورة 
بقيمها حصينة 

بعطائها وإنجازاتها

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » 
حفظه هللا » السير قدما في تعميق روح اتحاد دولة اإلمارات العربية 
الذي وضع اآلباء أساسه المتين بإرادة قوية حققت منجزات مشرفة 
شامخة وقواعد إنتاجية عمالقة وأحدثت تحوالت غيرت مجرى التاريخ.

وشدد سموه - في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة - 
وجهها عبر مجلة » درع الوطن » على أن غاية الحكومة إسعاد الناس 
ورسالتها جعل الوطن مقاما طيبا وهدفها توفير بيئة حاضنة لآلمال 

وسياسات راعية لألحالم ومشروعات محققة ألعلى الطموحات 
وأفعال يستشعرها المواطن أمنا ورعاية ووظيفة وسكنا ومدرسة.

كلمة صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة - القائد األعلى للقوات المسلحة » حفظه هللا «
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السمو  صاحب  سموه  هنأ  الصدد  هذا  ويف 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه 
حكام اإلمارات .. موضحا أنهم يشاركون بالرؤية 
فخورة  بشعبها  عظيمة  دولة  قيادة  يف  الثاقبة 

بقيمها ومبادئها حصينة بعطائها وإنجازاتها.
تقديره  عظيم  عن   - كلمته  يف   - سموه  وأعرب 
لشعب اإلمارات الويف عىل تالحمه وعمق وعيه 
وصادق والئه وعمله.. مثمنا تفاين جنود وضباط 
وقادة القوات املسلحة واألجهزة األمنية كافة يف 

أداء الواجب.
و  االتحادية  الحكومة  بجهود  سموه  وأشاد 
املحلية  والحكومات  االتحادي  الوطني  املجلس 
املواطنن يف سوق  املشاركة ودمج  ثقافة  لتعزيز 
وتوظيف  الهمم  أصحاب  قدرات  وبناء  العمل 

طاقات الشباب ومتكن املرأة.
املبذول�����ة  املخلصة  الجهود  سموه  ومثن 
رئيس  مبادرات  تنفيذ  متابعة  »لجنة  من 
الدول�������ة « وما حققته من نتائج ملموسة يف 
والخدمية  التحتية  البنى  بتطوير  أهدافها  تنفيذ 

والسكنية واملعيشية يف إمارات الدولة كافة.
وأوضح سموه أن االستثامر يف اإلنسان هو جوهر 

الرؤية التنموية لدولتنا منذ تأسيسها وأن الرتكيز 
واالرتقاء  واالبتكار  التميز  لدعم  بقوة  موجه 

بقدرات القوى البرشية املواطنة ومهاراتها.
و نوه إىل »عام زايد« داعيا القطاعات الحكومية 
لتعميق  مبادرات  إطالق  إىل  كافة  واملجتمعية 
من  يزيد  مبا  املؤسس  غرسها  التي  النبيلة  القيم 
ويقوي  والعطاء  البناء  عىل  اإلمارات  أبناء  قدرة 
يجعلوا  وأن  التحديات  مواجهة  يف  مناعتهم  من 
املامرسات  وتعميق  واالنتامء  للوالء  عاما  منه 

الخالقة واملبدعة.
وتطوير  عمل  عام  كان   2017 إن  سموه  قال   
مراكز  يف  اإلمارات  دولة  وضعت  وإنجازات 
والتنافسية  االقتصادية  باملؤرشات  الصدارة 

العاملية.. والتنموية 
الحكومة  تبذله  ملا  تأكيد  التقدم  هذا  أن  معتربا 

االتحادية والحكومات املحلية من جهد.
حفظه   « الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وتحدث 
الله » عن نهج السياسة الخارجية للدولة والذي 
القوي  وحضوره  ومتيزه  سالمته  التجربة  أثبتت 
يخدم  مبا  والدولية  اإلقليمية  الساحتن  عىل 
املصالح الوطنية ويوثق مساعي التكامل العريب.

إليران  الدعوة  سموه  جدد  الصدد  هذا  ويف 
التحكيم  قبول  أو  الحوار  طاولة  إىل  للجلوس 
الثالث  اإلماراتية  الجزر  قضية  لحل  الدويل 
منطقة  يف  واالستقرار  األمن  يرسخ  مبا  املحتلة 

الخليج العريب الذي هو أولوية قصوى يف سياسة 
اإلمارات.

تدخل  أي  اإلمارات  دولة  رفض  سموه  وجدد 
يف  األشقاء  واستقرار  أمن  أو  أمنها  خارجي ميس 
أو  البحرين  ومملكة  السعودية  العربية  اململكة 

أي دولة شقيقة أو صديقة.
و أكد أن التطرف واإلرهاب الذي تعانيه املنطقة 
الهيمنة  بطموحات  مدفوعة  سياسات  تغذيه 
الجامعات  تدعم  دول  من  النفوذ  ومغامرات 
ال  أنه  واملتطرفة ومتولها.. مشددا عىل  اإلرهابية 
مخرج من هذا النفق املظلم دون اتفاق جامعي 
بعرقلة   - كان  مهام   - طرف  ألي  السامح  بعدم 
االستقرار  لتحقيق  واالقليمية  الدولية  الجهود 
واتخاذ  اإلرهاب  ترفض  قوية  مواقف  والتزام 
تدابري مشرتكة تحاسب رعاته ومموليه وداعميه.
وقال سموه : » إننا يف دولة اإلمارات مشاركون 
ومبادرون يف كل الجهود الهادفة إىل إعادة األمن 
إىل  والعودة مبرص  الشقيق  اليمن  إىل  واالستقرار 
إىل  األمن  وإعادة  القائد  العريب  ودورها  مكانتها 
سوريا واالطمئنان إىل ليبيا واالستقرار إىل العراق 

ولبنان والصومال وأفغانستان وغريها «.
رئيس  السم��و  صاحب  كلم��ة  نص  ييل  وفيام 

الدولة .
السالم  واملواطنات  املواطنن  وبنايت  »أبنايئ 

عليكم ورحمة الله وبركاته يف هذا اليوم..
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واألربعن  السادسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن 
ملؤسس  وتقديرا  ترحام  نقف  دولتنا  لتأسيس 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  الدولة 
االتحاد  بناة  املؤسسن  اآلباء  وإخوانه  نهيان 
والقدوة  املثل  العطرة  سريتهم  من  مستلهمن 
برحمته  يتغمدهم  أن  القدير  العيل  وسائلن 

وغفرانه.
ملا  التقدير  عظيم  الوطن-  هذا  أبناء  ولكم- 
العمل..  ومخلص  الوالء  صادق  من  أظهرتم 
الشيخ  السمو  صاحب  أخي  نهنئ  وباسمكم 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
وأخي صاحب  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخواين 
الثاقبة  بالرؤية  يشاركون  وهم  اإلمارات  حكام 
بقيمها  فخورة  بشعبها  عظيمة  دولة  قيادة  يف 

ومبادئها حصينة بعطائها وإنجازاتها.
لالحتفال  نتهيأ  التي  االتحادية  مسريتنا  إن 
حافلة  قليلة  سنوات  خالل  الذهبي  بيوبيلها 
بصور البسالة واإلقدام واإلنجاز فباإلرادة القوية 
مرشفة  ملنجزات  املتن  األساس  آباؤنا  وضع 
نقالت  وحققوا  عمالقة  إنتاجية  وقواعد  شامخة 
وأحدثوا  كافة  املجاالت  يف  لها  مشهودا  نوعية 
بالدنا  لتودع  التاريخ  مجرى  غريت  تحوالت 
ولتمهد  والبؤس  الفرقة  عهود  رجعة  غري  إىل 
الطريق لتجربة اتحادية ناجحة، عززت مفاهيم 
ذاته  الدرب  وعىل  بالوطن،  واالعتزاز  املشاركة 

اجعلوا من »عام 
زايد« عاما للوالء 

واالنتماء، وتعميق 
الممارسات 

الخالقة والمبدعة، 
التي مكنت 

دولتنا من البروز 
كفاعل محوري 

على المستويين 
اإلقليمي والدولي
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كان  الذي  االتحاد،  لروح  تعميقا  سائرون  نحن 
نظام،  إىل  مواطنينا  لتطلعات  استجابة  إعالنه 
مؤسسات  عرب  الطاقات،  ويطلق  الجهود،  يوحد 
الحكومات  مع  تكامل  يف  دورها  تؤدي  اتحادية 
القطاعات  جميع  مع  تام  تنسيق  ويف  املحلية، 
صارت  التي  الفريدة،  التجربة  هذه  فكانت 

منوذجا ملهام لكثري من الدول.
زايد«،  »عام  نسترشف  ونحن  األعزاء..  أبنايئ 
عام  مائة  مبرور  فيه  نحتفي  الذي  العام 
القطاعات  ندعو  املؤسس،  القائد  ميالد  عىل 
الحكومية واملجتمعية كافة إىل إطالق مبادرات 
الوالد  فينا  غرسها  التي  النبيلة  القيم  لتعميق 
املغفور له » بإذن الله » الشيخ زايد بن سلطان 
الله ثراه« مبا يزيد من قدرة  آل نهيان » طيب 
مناعته  من  ويقوي  والعطاء،  البناء  عىل  شعبنا 
بتقديرها  تزدهر  فاألمم  التحديات؛  مواجهة  يف 
أبناؤها  يلتزمه  ومبا  لرموزها،  وتخليدها  لذاتها، 
فاجعلوا من »عام  التضامن واملشاركة؛  قيم  من 
املامرسات  وتعميق  واالنتامء،  للوالء  عاما  زايد« 
التي مكنت دولتنا من الربوز  الخالقة واملبدعة، 
كفاعل محوري عىل املستوين اإلقليمي والدويل.
التي حظيت  االستجابة  نثمن  السياق،  هذا  ويف 
الحكومة  طورتها  التي  الخري«،  عام  »مبادرة  بها 
إسرتاتيجية  إىل  الخاص  القطاع  مع  تنسيق  يف 
وطنية، غاياتها ترسيخ مامرسات العمل اإلنساين 
التي  والتالحم  الكرم  الدولة، وتعميق خصال  يف 

اتصف بها شعبنا وميزته عرب القرون.
عام عمل   2017 عام  كان  لقد  املواطنن..  أبنايئ 

نحن دولة ناجحة تؤمن 
بأن غاية الحكومة 
هي إسعاد الناس 

ورسالتها جعل الوطن 
مقاما طيبا وهدفها 

توفير بيئة حاضنة 
لآلمال وسياسات 

راعية لألحالم، 
ومشروعات محققة 

ألعلى الطموحات

مراكز  يف  دولتنا  وضعت  وإنجازات،  وتطوير 
والتنافسية  االقتصادية  املؤرشات  يف  الصدارة 
هو  املحرز،  التقدم  وهذا  العاملية،  والتنموية 
والحكومات  االتحادية  الحكومة  تبذله  ملا  تأكيد 
مبدعة،  عمل  بيئات  لخلق  جهد  من  املحلية 
يف  ليسهم  األعامل؛  لقطاع  الظروف  وتهيئة 
االقتصادية؛  قاعدتها  لتنويع  الدولة  سياسة  دعم 
فالطريق إىل تأمن املستقبل يبدأ بتنويع مصادر 
مرشوعات  نطلق  حن  ونحن  الوطني،  الدخل 
وصناعات  الفضاء  وتكنولوجيا  املتجددة  الطاقة 
املشتقات النفطية، وحن نطلق الفرص للتأسيس 
السياحة  ومرشوعات  الصغرية،  للمرشوعات 
والخدمات املالية واللوجستية، وحن نستثمر يف 

املوارد البرشية، فإن ذلك يعني التنوع.
الرؤية  جوهر  هو  اإلنسان  يف  االستثامر  إن 
فإن  ولذلك  تأسيسها،  منذ  لدولتنا  التنموية 
واالبتكار،  التميز  لدعم  بقوة  موجه  تركيزنا 
املواطنة  البرشية  القوى  بقدرات  واالرتقاء 

اإلنسان  من  تجعل  ال  التي  والتنمية  ومهاراتها، 
ناجحة،  دولة  ونحن  فاشلة،  تنمية  هي  مرتكزا 
الناس،  إسعاد  هي  الحكومة  غاية  بأن  تؤمن 
ورسالتها جعل الوطن مقاما طيبا، وهدفها توفري 
لألحالم،  راعية  وسياسات  لآلمال،  حاضنة  بيئة 
وأفعال  الطموحات،  ألعىل  محققة  ومرشوعات 
ووظيفة وسكنا  ورعاية  أمنا  املواطن  يستشعرها 
املخلصة  بالجهود  نشيد  هذا،  وضمن  ومدرسة، 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  »لجنة  من  املبذولة 
رئيس الدولة«، وما حققته – يف تعاون وثيق مع 
نتائج  من   – املعنية  واملحلية  االتحادية  الجهات 
ملموسة يف تنفيذ أهدافها بتطوير البنى التحتية 
إمارات  يف  واملعيشية  والسكنية  والخدمية 
من  املبذولة  بالجهود  نشيد  كام  كافة،  الدولة 
االتحادي  الوطني  واملجلس  االتحادية  الحكومة 
املشاركة،  ثقافة  لتعزيز  املحلية  والحكومات 
قدرات  وبناء  العمل،  سوق  يف  املواطنن  ودمج 
وتوظيف  الهمم،  وأصحاب  الضعيفة  الفئات 
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طاقات الشباب، ومتكن املرأة، التي تشارك اليوم 
الوطني،  العمل  مجاالت  مختلف  يف  بجدارة 

وتبوأت أعىل املناصب السياسية والترشيعية.
أهميته  االقتصادي، عىل  النمو  إن  وبنايت:  أبنايئ 
هو  وإمنا  ذاته،  حد  يف  هدفا  ليس  وأولويته، 
وأي  واعتداال،  توازنا  أكرث  حياة  لصنع  وسيلة 
هي  الثقايف،  للبعد  اعتبارا  تضع  ال  تنمية 
أسباب  من  وواحدة  مستدامة،  غري  تنمية 
إسرتاتيجياتها  يف  للثقافة  دمجها  تجربتنا  نجاح 
بن  متزج  ترشيعات  وتجسيدها  التنموية، 
اآلداب  تدعم  وسياسات  واملعارصة،  األصالة 
والفكري  اإلبداعي  اإلنتاج  وترعى  والفنون، 
الوطني والصناعات الثقافية، ومن هذا املنطلق، 
ومرتكز  وطني،  كنز  فهو  بالرتاث،  االهتامم  جاء 
ولهذا  االجتامعي،  للتامسك  ومصدر  للهوية، 
كله، كان اعرتافنا بالتنوع البرشي والثقايف، الذي 
املستدامة،  للتنمية  رئيسا  محركا  ونراه  نقدره، 

ووسيلة لتأصيل ثقافة االنفتاح والحوار التواصل 
واالنغالق  والتطرف  التعصب  ونبذ  والتعايش، 
برنامجا  أطلقنا  النهج،  لهذا  وترسيخا  الفكري، 
وأصدرنا  وزارة،  له  وخصصنا  للتسامح،  وطنيا 
التمييز والكراهية، يحظر ويجرم  قانونا ملكافحة 
التمييز بن الناس عىل أساس الدين، أو العقيدة، 
العرق،  أو  الطائفة،  أو  امللة،  أو  املذهب،  أو 
الجرائم  ملكافحة  وقانونا  اللغة،  أو  اللون،  أو 

اإلرهابية.
القضاء  قطاع  نويل  ذاتها،  لألهداف  وتحقيقا 
دون  استثامر  وال  استقرار  فال  قصوى،  أولوية 
والتزام  تطبيقه،  يف  وعدالة  للقانون،  سيادة 
دولتنا  متتلكه  مبا  فخورون  ونحن  بإجراءاته، 
للحقوق  حارسة  عدلية  قضائية  منظومة  من 
كفاءة  لتعزيز  جهود  من  يبذل  وما  والحريات، 
للتطورات  مواكبة  ومرونتها؛  املنظومة  هذه 
التقايض،  إلجراءات  وتسهيال  العامل،  يف  الجارية 

كبيئة  دولتنا  حققتها  التي  للنجاحات  وتعزيزا 
جاذبة لألعامل والسياحة واالستثامرات مبختلف 

أنواعها.
قريب  فهو  بعيدا،  كان  مهام  املستقبل  إن 
وإميانا  غدا،  وليس  اليوم،  يبدأ  له  واالستعداد 
وزاريا  تشكيال  املايض  أكتوبر  يف  اعتمدنا  بذلك، 
مسبوقة،  غري  نوعية  حقائب  استحدث  جديدا، 
اإلمارات  »مئوية  الستقبال  البالد  تهيئة  غايتها 
استيعاب  عىل  قدرة  أكرث  وهي  2071م«، 
العقود  خالل  املتوقعة  املستقبلية  التحوالت 
يرتبط  وما  أبعادها،  املقبلة يف مختلف  الخمسة 
بها من تحوالت عىل مستوى األعامل والوظائف 
املؤهلة  البرشية  القوى  وإعداد  والخدمات، 

املتميزين. والقادة 
التجربة  أثبتت  لقد  املواطنون:  األخوة  أيها 
الخارجية  سياستنا  اتخذته  الذي  النهج  سالمة 
متيز  نهج  وهو  الدولة،  هذه  تأسيس  منذ 
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الساحتن  عىل  القوي  والحضور  بالنشاط 
الوطنية،  يخدم مصالحنا  مبا  والدولية،  اإلقليمية 
التعاون  دولتنا، ويفعل منظومة  ويصون سيادة 
العريب؛  التكامل  مساعي  ويوثق  الخليجي؛ 
ويسهم يف تطوير نظام دويل أكرث عدال وإنصافا، 
إىل جانب املشاركة اإليجابية يف كل ما من شأنه 
التحديات  مواجهة  يف  الدويل  التعاون  دعم 

املشرتكة.
للحكومة  الدعوة  نكرر  النهج،  بهذا  والتزاما 
قبول  أو  الحوار  طاولة  إىل  للجلوس  اإليرانية 
الثالث  جزرنا  قضية  لحل  الدويل  التحكيم 
منطقة  يف  واالستقرار  األمن  يرسخ  مبا  املحتلة، 

نحن فخورون بما 
تمتلكه دولتنا من 
منظومة قضائية 

عدلية حارسة 
للحقوق والحريات، 

وما يبذل من جهود 
لتعزيز كفاءة هذه 

المنظومة 

يف  قصوى  أولوية  هو  الذي  العريب،  الخليج 
سياستنا، ونجدد الرفض ألي تدخل خارجي، ميس 
أمننا أو أمن واستقرار أشقائنا يف اململكة العربية 
السعودية ومملكة البحرين، أو أي دولة شقيقة 
الذي  واإلرهاب  التطرف  أن  ونؤكد  صديقة،  أو 
املدفوعة  السياسات  تغذيه  منطقتنا،  تعانيه 
دول  من  النفوذ  ومغامرات  الهيمنة  بطموحات 
تدعم الجامعات اإلرهابية واملتطرفة ومتولها، وال 
مخرج من هذا النفق املظلم دون اتفاق جامعي 
بعرقلة   – كان  السامح ألي طرف – مهام  بعدم 
االستقرار،  لتحقيق  واالقليمية  الدولية  الجهود 
واتخاذ  اإلرهاب،  ترفض  قوية  مواقف  والتزام 
تدابري مشرتكة تحاسب رعاته ومموليه وداعميه، 
نهاية  لوضع  الدولية  الجهود  تضافر  جانب  إىل 
الفلسطينية  لألرايض  اإلرسائييل  لالحتالل 
وتوفري  عقود،  سبعة  منذ  املستمر  والعربية 
الظروف املناسبة الستئناف عملية السالم، ونؤكد 
املرشوع  وحقه  الفلسطيني  للشعب  دعمنا 
بشدة  وندين  دولته،  وقيام  مصريه  تقرير  يف 
الفلسطيني  الشعب  بحق  اإلرسائيلية  االنتهاكات 
ما  نخفي  ال  فإننا  هذا،  ويف  األقىص،  واملسجد 
املسلمن  أوضاع  إزاء  عميق  قلق  من  به  نشعر 
بتحرك  ونطالب  ميامنار،  من  الفارين  الروهينجا 
لهذه  لحاميتهم، ووضع حد  فاعل  دويل جامعي 

اإلنسانية. املأساة 
إننا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مشاركون 
ومبادرون يف كل الجهود الهادفة إىل إعادة األمن 

واالستقرار إىل اليمن الشقيق، والعودة مبرص إىل 
األمن  وإعادة  القائد،  العريب  ودورها  مكانتها 
إىل  واالستقرار  ليبيا،  إىل  واالطمئنان  سوريا،  إىل 
وغريها،  وأفغانستان  والصومال  ولبنان  العراق 
وكذلك نحن مؤيدون وداعمون للجهود الدولية 
املبذولة إلخالء منطقة الرشق األوسط من أسلحة 
الدمار الشامل، ونحمد الله، إن دولتنا – وبفضل 
يف  أسايس  مبدأ  هو  الذي  اإلنساين،  التفاعل 
متقدمة  مكانة  اليوم  تتبوأ   – الخارجية  سياستنا 
ضمن  فهي  العامل،  يف  الخرية  القوى  منظومة  يف 
والحوار،  السالم  ثقافة  نرش  يف  الفاعلة  النخبة 
ومنح املساعدات، وتخفيف آثار األزمات، وتلبية 
دولتنا  مكن  نهج  وهو  املستضعفن،  حاجات 
تعاون  إيجابية مرشفة، وعالقات  بناء صورة  من 

وتكامل مثمرة مع الدول والشعوب كافة.
فائق  عن  نعرب  اليوم،  هذا  يف  وبنايت:  أبنايئ 
كافة،  األمنية  واألجهزة  املسلحة  لقواتنا  التقدير 
واالرتقاء  تطويرها،  إىل  الدؤوب  سعينا  مؤكدين 
لجنودها  مقدرين  منتسبيها،  ورعاية  بقدراتها، 
الواجب،  أداء  يف  تفانيهم  وقادتها  وضباطها 
بالدنا  بقدرات  للنهوض  جهد  من  يبذلون  وما 
الشعب  هذا  ألبناء  والتقدير  واألمنية،  الدفاعية 
الويف لتالحمه وعمق وعيه، وللمقيمن بيننا من 

أبناء الدول الشقيقة والصديقة.
وأبقاكم  خطاكم،  وسدد  جميعا،  الله  حفظكم 
شامخ  والوطن  عام،  وكل  الوطن،  لهذا  ذخرا 

بالعزة.. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«.
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 تحل علينا الذكرى 
السادسة واألربعون 
لقيام دولتنا الحبيبة 

ونحن أكثر منعة و 
استقرارا و ازدهارا

إن الذكرى السادسة واألربعين لقيام دولتنا الحبيبة إماراتنا األبية 
تحل علينا ونحن أكثر منعة واستقرارا بفضل إرث اآلباء واألجداد الذين 

غرسوا قيم الوطن والوطنية في هذه األرض المعطاء.
وأضاف سموه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ46 وجهها عبـــــر 
» مجلة درع الوطن « إن هذه الذكرى العزيزة تطل علينا أيضا ونحن أكثر 
ازدهارا وتمكنا ونجاحا بجهود رجالنا ونسائنا أبناء وبنات اإلمارات الذين 
يحملون اسم اإلمارات في قلوبهم ويترجمون هذا االسم علما وعمال 

ووفاء وإخالصا.

كلمة صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

بمناسبة اليوم الوطني الــ46  



مجلة عسكرية واستراتيجية

A Specialized Monthly Journal on Military & Strategic  A	airs

2017
17ديسمبر

مجلة عسكرية واستراتيجية

A Specialized Monthly Journal on Military & Strategic  A	airs

2017
ديسمبر

و توجه سموه يف هذه املناسبة الغالية بالتهنئة 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل 
صاحب  و   " الله  حفظه   " الدولة  رئيس  نهيان 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
الله  سائال   .. اإلمارات  حكام  السمو  وأصحاب 
خطواتهم  يف  يبارك  وأن  جميعا  يحفظهم  أن 

ومساعيهم إلعالء شأن اإلمارات وشعبها.
البواسل  وضباطنا  جنودنا  "أهنئ   : سموه  وقال 
يف قواتنا املسلحة حامة الوطن ودروعه الصامدة 
اإلمارات  تبقى  يك  والفخر  العزة  رايات  رافعي 

واحة أمن وأمان تنعم بالسيادة واالستقرار" .
التي  الطويلة  العطاء  رحلة  سموه  استذكر  و 
له  املغفور  الحديثة  دولتنا  نهضة  باين  قطعها 
الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
الذكرى  تحل  املقبل  العام  يف  إنه  وقال  ثراه.. 
زايد  "عام  إطالق  ومع  الخري  زايد  مليالد  املائة 
نتوقف  يك  جميعا  لنا  فرصة  هذه  فإن   "2018
قائد وأب  كثرية مضيئة يف مسرية  عند محطات 
وابن ويف ألرض وفية أعطاها من عرقه وحكمته 
ويقينه وثباته الكثري فأنبتت غرسا هو األبقى .. 

اإلمارات وشعبها.
و أضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
" لقد بدأنا   : الله" شد  الوزراء حاكم ديب "رعاه 
املستقبل  إىل  الطريق  خارطة  رسم  يف  فعليا 
أول  وهي   "2071 اإلمارات  مئوية   " خالل  من 
متكامال  عمل  إطار  تضع  نوعها  من  اسرتاتيجية 
التنمية  مسرية  لدفع  املقبلة  الخمسن  للسنوات 

وتطوير القطاعات املجتمعية كافة .
يف  اإلمارات  تكون  ألن  نعمل   "  : سموه  قال  و 
األفضل  أفضل  بل  العامل  الدول يف  أفضل  مصاف 
دولتنا..  لتأسيس  املائة  الذكرى  بحلول  وذلك 
وأضاف : " كثريون يرون أننا نحلم.. لكننا نذكركم 
حاملن..  رجال  يد  وعىل  بحلم  بدأ  اتحادنا  بأن 
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انطلقا مبرشوع  الله  فزايد وأخوه راشد رحمهام 
الدولة من حلم مشرتك يقوم عىل وحدة الهدف 
واملصري.. ورسعان ما انضم إليهام إخوانهم حكام 
ليرتجموا  اليد  يف  اليد  وضعوا  وقد  اإلمارات 
العزمية  عامدها  دولة  وليبنوا  واقع  إىل  الحلم 
أغىل  اإلمارايت  اإلنسان  بوصف  اإلنسان  ولبناتها 

"أصول" الدولة .

وفيام ييل نص كلمة سموه ..
املواطنون  أيها  الرحيم  الرحمن  الله  بسم   "
واملواطنات السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .

لقيام  واألربعون  السادسة  الذكرى  علينا  تحل 
منعة  أكرث  ونحن  األبية  إماراتنا  الحبيبة  دولتنا 
الذين  واألجداد  اآلباء  إرث  بفضل  واستقرارا 
األرض  هذه  يف  والوطنية  الوطن  قيم  غرسوا 

بجهود  ونجاحا  ومتكنا  ازدهارا  وأكرث  املعطاء 
الذين  اإلمارات  وبنات  أبناء  ونسائنا  رجالنا 
يحملون اسم اإلمارات يف قلوبهم ويرتجمون هذا 

االسم علام وعمال ووفاء وإخالصا.
بالتهنئة  أتوجه  علينا  الغالية  املناسبة  هذه  يف 
آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  ألخي صاحب 
نهيان رئيس الدولة و أخي صاحب السمو الشيخ 

إن الطريق إلى 
المستقبل ليس 

سهال لكن بهمتكم 
وإيمانكم وعزيمتكم 

وعملكم سوف 
نصل.. وعلى يدكم 

سنكون أفضل 
وأرقى واألول دائما 

وأبدا
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محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
أصحاب  وإخواين  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو 

اإلمارات..
خطواتهم  يف  ويبارك  جميعا  الله  فليحفظهم 
ومساعيهم إلعالء شأن اإلمارات والعمل بال كلل 

أو ملل من أجل رفاه شعبنا وسعادته.
قواتنا  يف  البواسل  وضباطنا  جنودنا  أهنئ  كام 
رافعي  الصامدة  ودروعه  الوطن  حامة  املسلحة 
رايات العزة والفخر يك تبقى اإلمارات واحة أمن 

وأمان تنعم بالسيادة واالستقرار.
األيام رحلة  أيها اإلخوة واألخوات نستذكر هذه 
دولتنا  نهضة  باين  قطعها  التي  الطويلة  العطاء 
بن  زايد  الشيخ  لله  بإذن  له  املغفور  الحديثة 

سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
زايد  مليالد  املائة  الذكرى  تحل  املقبل  العام  يف 
هذه  فإن   "2018 زايد  "عام  إطالق  ومع  الخري 
كثرية  محطات  عند  نتوقف  يك  لنا جميعا  فرصة 
مضيئة يف مسرية قائد وأب وابن ويف ألرض وفية 
الكثري  وثباته  أعطاها من عرقه وحكمته ويقينه 

فأنبتت غرسا هو األبقى .. اإلمارات وشعبها.
بأننا  نتباهى  أن  لنا  يحق  واألخوات  اإلخوة  أيها 
واحدة من أكرث الدول تطورا يف العامل.. وإذا كنا 

يف العقود املاضية قد استكملنا مرحلة التأسيس 
اليوم  ننطلق  فإننا  والتعزيز  والتمكن  والبناء 
إمارات  العريض:  عنوانها  جديدة  مرحلة  نحو 

املستقبل.
إىل  الطريق  خارطة  رسم  يف  فعليا  بدأنا  ولقد 
 "2071 اإلمارات  "مئوية  خالل  من  املستقبل 
وهي أول اسرتاتيجية من نوعها تضع إطار عمل 
لدفع مسرية  املقبلة  الخمسن  للسنوات  متكامال 
املجتمعية  القطاعات  كافة  وتطوير  التنمية 
يك  وتقنيا  وعلميا  واقتصاديا  وفكريا  ثقافيا 
تكون اإلمارات يف مصاف أفضل الدول يف العامل 
املائة  الذكرى  بحلول  وذلك  األفضل  أفضل  بل 

دولتنا. لتأسيس 
بأن  نذكركم  لكننا   .. نحلم  أننا  يرون  كثريون 
حاملن..  رجال  يد  وعىل  بحلم  بدأ  اتحادنا 
انطلقا مبرشوع  الله  رحمهام  راشد  وأخوه  فزايد 
الدولة من حلم مشرتك يقوم عىل وحدة الهدف 
واملصري.. ورسعان ما انضم إليهام إخوانهم حكام 
اإلمارات وقد وضعوا اليد يف اليد ليرتجموا الحلم 
ولبناتها  العزمية  عامدها  دولة  وليبنوا  واقع  إىل 
"أصول"  أغىل  اإلمارايت  اإلنسان  بوصف  اإلنسان 

الدولة.
من  يأت  مل  األفضل  نصبح  بأن  اليوم  وحلمنا 

يف  عامليا  متقدمة  مراتب  تحتل  فاإلمارات  فراغ 
وعىل  الحيوية..  التنمية  مؤرشات  من  العديد 
منوا  األرسع  هو  اقتصادنا  فإن  اإلقليمي  الصعيد 
وخدماتنا  فاعلية  األكرث  هو  الحكومي  وأداؤنا 
تحقيق  يف  ونجحنا  كفاءة..  واألكرث  "األذىك"  هي 
وبن  املتفوق  التقني  العنرص  بن  مثايل  تكامل 
باملنظومة  اإلخالل  عن  بعيدا  البرشي  العامل 
منها  انطلق  التي  واإلنسانية  والحضارية  القيمية 

اتحادنا املبارك.
قدمت  املايض  العام  يف  واألخوات  اإلخوة  أيها 
والسعادة  للتسامح  وزراء  للعامل  اإلمارات 
مجتمع  ألي  ميكن  ال  ألنه  والشباب  واملستقبل 
اإلنسان  إيالء  دون  يعطي  أو  يبدع  أو  ينتج  أن 
التي متكنه  األسباب  املطلق وتوفري كل  االهتامم 
من تقديم أفضل ما لديه يك يكون طرفا فاعال يف 
مسرية التنمية يف مقدمة هذه األسباب السعادة 
املواطنة والسعادة كام  كحق أسايس من حقوق 
أن يشعر  توفريها هي  نفهمها وكام نحرص عىل 
ومستقبله  وبيته  وكرامته  أمنه  بأن  املواطن 
أحالمه  بأن  و  مصانة  وأرضه  أرسته  ومستقبل 
قابلة  وطموحاته  مرشوعة  وتطلعاته  مكان  لها 

للتحقيق.
إذكاء  يف  عمل  كربنامج  السعادة  أسهمت  لقد 
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وهذا  اإلمارات..  أبناء  وسط  الوطنية  املشاعر 
الحس العايل باملسؤولية الوطنية والتالحم الذي 
هو  والقيادة  الشعب  بن  املتينة  العالقة  يحكم 
لتقويض  محاولة  أي  املنيع يف وجه  الصد  حائط 
ال  مستقبل  مناء  أكرث  مبستقبل  والحلم  األمل 

تنافس فيه اإلمارات سوى نفسها.
وكدولة تحولت إىل أرض األحالم لكل باحث عن 
التسامح  فإن  أفضل  حياة  لبناء  وفرصة  األمل 
البداية  منذ  اإلمارات  دولة  أرسته  عام  نهج 
التنازل عنها..  كقيمة إنسانية وحضارية ال ميكن 
فاإلمارات بيت ذو قلب كبري يتسع لكل مواطن 
يف  العيش  إىل  ويتطلع  ومحب  مخلص  عاملي 
والعطاء  والسالم  والحوار  االنفتاح  من  واحة 

اإلنساين والثقايف والفكري املتبادل.
الدولة  هنا نوجه رسالة لكل املقيمن عىل أرض 
اإلمارات تعتز بهم ومبا يقدمونه  ونؤكد لهم أن 
وبإسهاماتهم النوعية مبا يعزز سمعتها اإليجابية 
من  أصيل  جزء  فهم  تطورها..  مسرية  ويرفد 

وغنانا  وإنسانيا.  وفكريا  ودينيا  ثقافيا  متعدد  يقوم عىل طيف برشي  الذي  اإلمارايت  املجتمع  نسيج 
يكمن يف هذا التعدد.

أمانة  لكم  نسلمها  اإلمارات  هي  ها  لهم:  نقول  بها..  نفخر  التي  الحقيقية  ثروتنا  فهم  الشباب  أما 
وسنوفر  معكم  سنقف  كقيادة  ونحن  واعملوا..  تعلموا  إليه  تتطلعون  الذي  املستقبل  إىل  فقودوها 
لكم كل الدعم وسنسخر كافة مواردنا لتمكينكم ومساعدتكم يف بناء دولة الغد عىل أسس ال ميكن 

زعزعتها.
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من  وكجزء  مؤخرا  واألخوات  اإلخوة  أيها 
من  مجموعة  لتلبية  الشاملة  اسرتاتيجيتنا 
ينسجم  ومبا  املدى  بعيدة  املستقبلية  املتطلبات 
حكومة  شكلنا  اإلمارات  مئوية  مستهدفات  مع 
االصطناعي  للذكاء  وزارات  ضمت  جديدة 
والعلوم املتقدمة واألمن الغذايئ.. علينا أن نكون 

املجتمعية  التيارات  مع  للتعامل  مستعدين 
من  وسياسيا  وفكريا  واقتصاديا  تقنيا  الكربى 
تحرك  املستقبل  قطار  لالنتظار.  مجال  ال  اليوم.. 

فعليا وعلينا جميعا أن نلحق به.
نحن  ها  املستقبل  هم  اإلمارات  شباب  وألن 
نعزز ثقتنا بهم وبقدراتهم وأفكارهم الخالقة يك 

للتوجهات  واالسرتاتيجيات  الخطط  رسم  يقودوا 
املستقبلية مبا يخدم مصالح دولتنا.

السعي  كبري..  عمل  أمامنا  يزال  ال  وبنايت  أبنايئ 
املايض  إرث  صون  منا  يقتيض  األول  املركز  إىل 
قيم  وتعزيز  الوطنية  مكتسباتنا  عىل  واملحافظة 
القيمية  منظومتنا  وترسيخ  والتكاتف  التعاضد 
واإلنجاز  العمل  ومضاعفة  الخربات  ومراكمة 

واالبتكار.
إن الطريق إىل املستقبل ليس سهال لكن بهمتكم 
وإميانكم وعزميتكم وعملكم سوف نصل.. وعىل 

يدكم سنكون أفضل وأرقى واألول دامئا وأبدا.
أسأل الله أن يديم علينا نعمة األمن واالستقرار 
وأن يسدد خطانا ملا فيه رفعة بلدنا وأن يلهمنا 

ملا فيه خري أمتنا وشعبنا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته " .
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كلمة صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

بمناسبة اليوم الوطني الــ46 

في تاريخ األمم 
والشعوب أيام فخر 

تظل خالدة أبد 
الدهر ويوم الثاني 
من ديسمبر أهمها 

في تاريخ دولتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة أن في تاريخ األمم 

والشعوب أيام فخر تظل خالدة أبد الدهر ويوم الثاني من ديسمبر من 
كل عام هو أهم هذه األيام في تاريخ دولتنا الحبيبة ذلك اليوم الذي 
يرتبط بذكرى عزيزة في وجدان شعب االمارات كله وهو تأسيس دولة 

االتحاد الفتية التي أصبحت نموذجا ناجحا لبناء الدول والمجتمعات 
المتماسكة وباتت مصدر إلهام للدول التي تنشد الوحدة والتقدم 

والتفوق وتحدي الصعاب والثقة بالمستقبل ليس في منطقتنا 
فحسب وإنما في العالم كله أيضا.
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و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان يف كلمة له مبناسبة اليوم الوطني السادس 
املجيد  اليوم  بهذا  نحتفل  ونحن   «  : واألربعن 
واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر  الوطن  ذاكرة  يف 
الشيخ  له  املغفور  املؤسس  القائد  وتقدير 
 - ثراه  الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
وإخوانه حكام اإلمارات املؤسسن الذين وضعوا 
االتحاد  دولة  لبنات  الثاقبة  ورؤيتهم  بحكمتهم 
تزال  وال  مثلت  التي  الثابتة  ومرتكزاتها  القوية 
وتطلعها  الحبيبة  دولتنا  لتطور  القوي  األساس 
الله  بإذن   - املرشق  املستقبل  نحو  الواثق 
اآلباء  تركه  الذي  القيم  مبوروث  متسلحة  تعاىل- 
تلن  ال  التي  أبنائها  بعزمية  وماضية  املؤسسون 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رفعة  أجل  من 

وتعزيز ريادتها يف املجاالت كافة.
الوطني  باليوم  االحتفال  أن  سموه  وأوضح 
تتوقف  ال  التي  الذكرى  دروس  باستلهام  يكون 

قيمي  موروث  من  املؤسسون  اآلباء  قدمه  فام 
ينضب  ال  معينا  ميثل  خالدة  ومواقف  وحضاري 
هذا  إىل  االنتامء  يكون  كيف  جميعا  منه  نتعلم 
عزيزا  موحدا  يبقى  أن  أجل  من  والعمل  الوطن 
ويوفر  الشامل  واالستقرار  واألمان  باألمن  ينعم 
فيهم  ويزرع  الكرمية  الحياة  مقومات  ألبنائه 
قيم االنتامء إليه والتضحية بالغايل والنفيس من 

أجله.
كل  من  ديسمرب  من  الثاين  يوم  أن  عىل  وشدد 
التي  األصيلة  الوطنية  القيم  لكل  رمزا  ميثل  عام 
كيف  منها  ونتعلم  والدروس  العرب  منها  نستلهم 
وكيف  الغايات  أسمى  الوطن  إىل  االنتامء  يكون 
رفعته  عىل  والعمل  أجله  من  التضحية  تكون 
اليوم ميدنا جميعا  إن هذا  وقال  املقاصد..  أنبل 
بطاقة تدفعنا نحو مزيد من العمل وبذل أقىص 
لنا  تركه  الذي  الخري  إرث  عىل  لنحافظ  الجهود 
اآلباء املؤسسون ويك تظل دولة اإلمارات العربية 

وعنوانا  واملنعة  والتوحد  للوحدة  رمزا  املتحدة 
للخري والعطاء الذي ال يتوقف من أجل مصلحة 

اإلنسانية جمعاء.
العهد  نجدد  الخالد  اليوم  هذا  يف  إننا   »: وقال 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة » حفظه الله » عىل بذل كل ما يف 
والرفاهية  العزة  يف  شعبنا  آمال  لتحقيق  وسعنا 
والتقدم والعمل بكل إخالص وتفان لرفعة دولتنا 
وتبقى  والخري  للعطاء  عنوانا  تظل  يك  الحبيبة؛ 
رسالتها  ولتواصل  والتعايش  للتسامح  منارة 
األمل  أجواء  إشاعة  يف  والحضارية  اإلنسانية 

والتفاؤل والتطلع بكل ثقة نحو املستقبل.
بالذكرى  اليوم  نحتفل  كنا  إذا   »: وأضاف سموه 
السادسة واألربعن لقيام دولة االتحاد ونستذكر 
املؤسس  القائد  بها  قام  التي  الجليلة  األدوار 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
الله ثراه وإخوانه حكام اإلمارات يف متتن أوارص 
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هو  اليوم  بهذا  فرحتنا  يضاعف  ما  فإن  االتحاد 
التي  باملبادرة  املقبل  العام  يف  معا  سنحتفل  أننا 
أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
عام  يكون  بأن  الله  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
يحمل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف   2018
تقام  وطنية  مناسبة  ليكون  زايد«  »عام  شعار 
لالحتفاء بذكرى مرور مائة عام عىل ميالد الشيخ 
مبا  الخالد  التاريخي  الرمز  ذلك  الله  رحمه  زايد 
ال  إنسانية  ومبادرات  قيمي  موروث  من  تركه 

يزال العامل كله يتعلم منها ويستلهم معانيها.
يف  الخالد  اليوم  هذا  يف  إننا   «  : سموه  وقال 
ذاكرة الوطن نجدد العهد بأننا ماضون عىل نهج 
الله  رحمهم  املؤسسن  اآلباء  من  وإخوانه  زايد 
وحدتنا  من  يعزز  جهد  أي  بذل  عن  نتواىن  ولن 
هي  الوحدة  أن  ندرك  ألننا  متاسكنا  ويقوي 
املختلفة  التحديات  مواجهة  يف  منعتنا  مصدر 

البناء  مسرية  يف  قدما  امليض  نحو  منطلقنا  وهي 
والتنمية والضامن لرتسيخ حالة األمن واالستقرار 
التي تعيشها دولتنا خاصة يف هذه املرحلة التي 
تواجه فيها الدولة الوطنية يف الكثري من املناطق 
تحديات البقاء واالستمرار وسنعمل معا يك تظل 
للتجارب  منوذجا  دوما  كانت  كام  االتحاد  دولة 
الناجحة يف منطقتنا والعامل من خالل  الوحدوية 
مبسار  واالرتقاء  املختلفة  مؤسساتها  تطوير 
التنمية  متطلبات  يواكب  يك  الحكومي  العمل 
ثقافة  ترسيخ  عىل  والعمل  املجتمع  يف  والتطور 
تنتهجه  الذي  النهج  لتكون  واالبتكار  اإلبداع 
العربية  اإلمارات  دولة  تبقى  يك  كافة  مؤسساتنا 
أبناء  جميع  فيها  ينعم  مزدهرة  فتية  املتحدة 
واالزدهار  والرخاء  واالستقرار  باألمن  الوطن 
وحتى نحافظ عىل موقع دولتنا يف مصاف األمم 

الكبرية والعظيمة دامئا.

وشدد سموه عىل أن طموحاتنا لدولتنا ال حدود 
يف  العامل  دول  أفضل  من  تكون  يك  ونسعى  لها 
التقدم  صريورة  بأن  نؤمن  ألننا  كافة  املجاالت 
ثقافات  أو  حضارات  أو  دول  عىل  حكرا  تعد  مل 
بعينها وإمنا هي حق لجميع الدول متى امتلكت 
الصادقة ومتى تسلحت  والعزمية  القوية  اإلرادة 
ووفرت  أبنائها  بقدرات  وآمنت  واملعرفة  بالعلم 
وابتكاراتهم  إبداعاتهم  تطلق  التي  البيئة  لهم 
إىل  وطموح  وتفاؤل  ثقة  بكل  ننظر  فإننا  ولهذا 
موقع دولتنا الحبيبة يف املستقبل وإىل دورها يف 
التقدم  مسرية  وتعزيز  اإلنسانية  الحضارة  إثراء 

العاملي.
فيه  نحتفل  الذي  اليوم  أنه يف هذا  وذكر سموه 
مرتكزات  وضعوا  الذين  املؤسسن  اآلباء  بعطاء 
شهداءنا  ننىس  أن  أبدا  ميكننا  ال  االتحاد  دولة 
الوطن  عن  دفاعا  بأرواحهم  جادوا  الذين 
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أبناء  وتضحيات  والواجب  الحق  لنداء  وتلبية 
اآلن ضمن  اإلمارات  علم  يرفعون  الذين  الوطن 
دفاعا  الشقيق  اليمن  يف  العريب  التحالف  قوات 
يف  وثوابتها  اإلمارات  ملبادئ  وإعالء  الحق  عن 
واألزمات  املحن  أوقات  يف  األشقاء  مع  التضامن 
فام قدموه ويقدمونه من بطوالت وتضحيات يف 
نور  من  بأحرف  سيسجل  والعدل  الحق  معركة 
تاريخنا  يف  الدهر  أبد  خالدة  صفحة  وسيظل 
أن  يؤكد  ألنه  واإلسالمية  العربية  أمتينا  وتاريخ 
دوما  تستجيب  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
لنداء الواجب وال تتواىن عن املشاركة يف أي جهد 
شعوبنا  وحق  دولنا  أمن  عىل  الحفاظ  يستهدف 

يف التنمية واألمن واالستقرار.
ونوه سموه إىل أن املنطقة العربية تواجه اليوم 
واملخاطر  التحديات  من  متداخلة  مجموعة 
االحتقانات  وتصاعد  واإلرهاب  بالتطرف  تتعلق 

الطائفية والعرقية من ناحية واستمرار محاوالت 
أطراف  قبل  من  الداخلية  شؤونها  يف  التدخل 
املختلفة  األزمات  استثامر  إىل  تسعى  خارجية 
التي تواجهها من أجل تحقيق مراميها ومطامعها 

يف املنطقة من ناحية ثانية.
وقال إنه يف ظل هذا الوضع فإن الدول العربية 
تعزيز  إىل  وقت مىض  أي  من  أكرث  اليوم  تحتاج 
بينها  فيام  املشرتك  والتضامن  التعاون  مسرية 
كذلك  وإمنا  فقط  التحديات  هذه  ملواجهة  ليس 
للعمل معا من أجل تغيري هذا الواقع املر الذي 
األمل  وبث  العربية  شعوبنا  من  الكثري  يعانيه 
فريسة  تركهم  وعدم  العريب  الشباب  نفوس  يف 
التي  اإلرهابية  والتنظيامت  املتطرفة  للجامعات 
تسعى إىل غسل أدمغتهم بأفكار وأيديولوجيات 
وتعاليمه  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  تشوه  هدامة 
والوسطية  واالعتدال  التسامح  إىل  تدعو  التي 

والحوار والسالم والتعاون بن بني البرش .
وأضاف إنه من هنا فإننا سنواصل التصدي بكل 
ويقدم  وراءها  يقف  ومن  الجامعات  لهذه  قوة 
إليها الدعم ويحرضها عىل العنف والكراهية عرب 
اسرتاتيجية شاملة ترتكز عىل تعزيز قيم التسامح 
عىل  والعمل  اآلخر  وقبول  واالعتدال  والوسطية 
تجديد الخطاب الديني وإبراز الصورة الحضارية 
يف  الفاعلة  واملشاركة  الحنيف  اإلسالمي  لديننا 
أي جهود إقليمية ودولية ملواجهة قوى التطرف 
التطرف  عىل  الحرب  بأن  نؤمن  ألننا  واإلرهاب 
فيها  االنتصار  يجب  التي  املعركة  واإلرهاب هي 
أجمع  والعامل  املنطقة  بأمن شعوب  تتعلق  ألنها 
معركة  أنها  كام  واستقرارها  وتنميتها  وسالمها 
ال  داهم  عاملي  خطر  اإلرهاب  ألن  أجمع  العامل 
أن  يجب  مواجهته  فإن  ولذلك  أحدا  يستثني 

تكون مشرتكة وشاملة.
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وأوضح سموه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
تدرك مسؤوليتها التاريخية يف الوقوف إىل جانب 
ولن  املختلفة  واألزمات  املحن  لتجاوز  األشقاء 
إرساء  شأنها  من  مساعدة  أي  تقديم  يف  تتواىن 
يف  والسالم  واالستقرار  واألمن  التنمية  دعائم 
ربوع املنطقة والعامل كافة ألنها تؤمن بأن األمن 
هو أساس التنمية والطريق إىل تحقيق تطلعات 

شعوبنا يف السالم واالستقرار والرخاء.
و فيام ييل نص كلمة سموه .

» اإلخوة واألخوات ..
يف تاريخ األمم والشعوب أيام فخر تظل خالدة 
الثاين من ديسمرب من كل عام  الدهر ويوم  أبد 
الحبيبة  دولتنا  تاريخ  يف  األيام  هذه  أهم  هو 
ذلك اليوم الذي يرتبط بذكرى عزيزة يف وجدان 
االتحاد  دولة  تأسيس  وهو  كله  االمارات  شعب 
الدول  لبناء  ناجحا  منوذجا  أصبحت  التي  الفتية 
إلهام  مصدر  وباتت  املتامسكة  واملجتمعات 
والتفوق  والتقدم  الوحدة  تنشد  التي  للدول 
يف  ليس  باملستقبل  والثقة  الصعاب  وتحدي 

منطقتنا فحسب وإمنا يف العامل كله أيضا.
ذاكرة  يف  املجيد  اليوم  بهذا  نحتفل  ونحن 
الوطن نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير القائد 
الشيخ  تعاىل-  الله  -بإذن  له  املغفور  املؤسس 
ثراه-  الله  -طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
وإخوانه حكام اإلمارات املؤسسن الذين وضعوا 
االتحاد  دولة  لبنات  الثاقبة  ورؤيتهم  بحكمتهم 
تزال  وال  مثلت  التي  الثابتة  ومرتكزاتها  القوية 
وتطلعها  الحبيبة  دولتنا  لتطور  القوي  األساس 
الله  -بإذن  املرشق  املستقبل  نحو  الواثق 
اآلباء  تركه  الذي  القيم  متسلحة مبوروث  تعاىل- 
تلن  ال  التي  أبنائها  بعزمية  وماضية  املؤسسون 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رفعة  أجل  من 

وتعزيز ريادتها يف املجاالت كافة.
اإلخوة واألخوات ..

باستلهام  يكون  الوطني  باليوم  االحتفال  إن 
اآلباء  قدمه  فام  تتوقف  ال  التي  الذكرى  دروس 
املؤسسون من موروث قيمي وحضاري ومواقف 
جميعا  منه  نتعلم  ينضب  ال  معينا  ميثل  خالدة 

كيف يكون االنتامء إىل هذا الوطن والعمل من 
أجل أن يبقى موحدا عزيزا ينعم باألمن واألمان 
مقومات  ألبنائه  ويوفر  الشامل  واالستقرار 
إليه  االنتامء  قيم  فيهم  ويزرع  الكرمية  الحياة 

والتضحية بالغايل والنفيس من أجله.
إن يوم الثاين من ديسمرب من كل عام ميثل رمزا 
منها  نستلهم  التي  األصيلة  الوطنية  القيم  لكل 
العرب والدروس ونتعلم منها كيف يكون االنتامء 
إىل الوطن أسمى الغايات وكيف تكون التضحية 

من أجله والعمل عىل رفعته أنبل املقاصد.
نحو  تدفعنا  بطاقة  جميعا  ميدنا  اليوم  هذا  إن 
لنحافظ  الجهود  أقىص  وبذل  العمل  من  مزيد 
املؤسسون  اآلباء  لنا  تركه  الذي  الخري  إرث  عىل 
رمزا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تظل  ويك 
للوحدة والتوحد واملنعة وعنوانا للخري والعطاء 
اإلنسانية  مصلحة  أجل  من  يتوقف  ال  الذي 

جمعاء.
السادسة  بالذكرى  اليوم  نحتفل  كنا  وإذا 
األدوار  ونستذكر  االتحاد  دولة  لقيام  واألربعن 
املغفور  املؤسس  القائد  بها  قام  التي  الجليلة 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل-  الله  -بإذن  له 
حكام  وإخوانه  ثراه-  الله  -طيب  نهيان  آل 
اإلمارات يف متتن أوارص االتحاد فإن ما يضاعف 
معا  سنحتفل  أننا  هو  اليوم  بهذا  فرحتنا  من 
صاحب  أطلقها  التي  باملبادرة  املقبل  العام  يف 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الله - بأن يكون عام 2018 يف  الدولة - حفظه 
شعار  يحمل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
»عام زايد« ليكون مناسبة وطنية تقام لالحتفاء 
زايد  الشيخ  ميالد  عىل  سنة  مائة  مرور  بذكرى 
مبا  الخالد  التاريخي  الرمز  ذلك  الله-  -رحمه 
ال  إنسانية  ومبادرات  قيمي  موروث  من  تركه 

يزال العامل كله يتعلم منها ويستلهم معانيها.

إن هذا اليوم يمدنا 
جميعا بطاقة تدفعنا 
نحو مزيد من العمل 

وبذل أقصى الجهود 
لنحافظ على إرث 

الخير الذي تركه لنا 
اآلباء المؤسسون 
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الخالد يف  اليوم  إننا يف هذا   .. اإلخوة واألخوات 
ذاكرة الوطن نجدد العهد بأننا ماضون عىل نهج 
زايد وإخوانه من اآلباء املؤسسن -رحمهم الله- 
وحدتنا  من  يعزز  جهد  أي  بذل  يف  نتواىن  ولن 
هي  الوحدة  أن  ندرك  ألننا  متاسكنا  ويقوي 
املختلفة  التحديات  مواجهة  يف  منعتنا  مصدر 
البناء  مسرية  يف  قدما  امليض  نحو  منطلقنا  وهي 
والتنمية والضامن لرتسيخ حالة األمن واالستقرار 
التي تعيشها دولتنا خاصة يف هذه املرحلة التي 
تواجه فيها الدولة الوطنية يف الكثري من املناطق 
تحديات البقاء واالستمرار وسنعمل معا يك تظل 
للتجارب  منوذجا  دوما  كانت  كام  االتحاد  دولة 
الوحدوية الناجحة يف منطقتنا والعامل من خالل 
مبسار  واالرتقاء  املختلفة  مؤسساتها  تطوير 
التنمية  متطلبات  يواكب  يك  الحكومي  العمل 
ثقافة  ترسيخ  عىل  والعمل  املجتمع  يف  والتطور 
تنتهجه  الذي  النهج  لتكون  واالبتكار؛  اإلبداع 
العربية  اإلمارات  دولة  تبقى  كافة يك  مؤسساتنا 
أبناء  جميع  فيها  ينعم  مزدهرة  فتية  املتحدة 
واالزدهار  والرخاء  واالستقرار  باألمن  الوطن 
وحتى نحافظ عىل موقع دولتنا يف مصاف األمم 

الكبرية والعظيمة دامئا.
يك  ونسعى  لها  حدود  ال  لدولتنا  طموحاتنا  إن 
كافة  املجاالت  يف  العامل  دول  أفضل  من  تكون 
حكرا  تعد  مل  التقدم  صريورة  بأن  نؤمن  ألننا 
وإمنا  بعينها  ثقافات  أو  حضارات  أو  دول  عىل 

اإلرادة  امتلكت  متى  الدول  لجميع  حق  هي 
بالعلم  تسلحت  ومتى  الصادقة  والعزمية  القوية 
لهم  ووفرت  أبنائها  بقدرات  وآمنت  واملعرفة 
ولهذا  وابتكاراتهم  إبداعاتهم  تطلق  التي  البيئة 
موقع  إىل  وطموح  وتفاؤل  ثقة  بكل  ننظر  فإننا 
إثراء  وإىل دورها يف  املستقبل  الحبيبة يف  دولتنا 
الحضارة اإلنسانية وتعزيز مسرية التقدم العاملي.
إننا قادرون عىل أن نضع دولتنا عىل خريطة أفضل 
السنوات  املختلفة خالل  املجاالت  العامل يف  دول 
املقبلة منطلقن يف هذا من تخطيط علمي سليم 
واسترشاف دقيق للمستقبل والعمل عىل امتالك 
بالعلوم  أبنائنا  تسليح  خالل  من  التقدم  أدوات 
ليكونوا  ومتكينهم  الحديثة  العرصية  واملعارف 
قادة املستقبل يف مختلف مواقع العمل الوطني 
العمل  ألنظمة  املستمر  التطوير  خالل  ومن 
املستقبل  حكومات  مع  تتواكب  يك  الحكومي؛ 
أبعادها  يف  التنمية  متطلبات  مع  وتتعامل 
املختلفة ومن خالل انفتاحنا الهادف والبناء عىل 
واالستفادة  العامل  يف  املختلفة  التنموية  التجارب 
منها يف دعم اقتصادنا الوطني؛ وهذه هي سمة 
إىل  التفوق وتسعى  تنشد  التي  الطموحة  الدول 

تعزيز الريادة يف مختلف املجاالت.
التي  املتقدمة  املراتب  إن  واألخوات  اإلخوة 
التنمية  مؤرشات  يف  الحبيبة  دولتنا  حققتها 
يف  واالستثامر  والسعادة  والتنافسية  والتطور 
جهات  شهادات  وفق  التحتية  والبنية  البرش 

من  تعزز  ما  بقدر  مرموقة  دولية  ومؤسسات 
ثقتنا بأننا نسري يف الطريق الصحيح الذي رسمناه 
الشيخ  السمو  صاحب  قيادة  ظل  يف  لدولتنا 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه 
الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  ومساندة   - الله 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
 - الله  رعاه   - ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
مستمر  تحد  يف  تجعلنا  فإنها  اإلمارات  حكام 
اإلنجازات  هذه  عىل  للحفاظ  ليس  أنفسنا  مع 
بإضافة  عليها  للبناء  وإمنا  فقط  واملكتسبات 
اإلمارات  دولة  موقع  تعزز  جديدة  نجاحات 

العربية املتحدة عىل خريطة العامل.
إننا قادرون عىل وضع دولتنا يف املكانة التي تليق 
بها بن األمم والشعوب املتقدمة خالل السنوات 
املغفور  املؤسس  القائد  لنا  تركها  فكام  املقبلة 
له –بإذن الله تعاىل- الشيخ زايد بن سلطان آل 
املؤسسون  اآلباء  و   - ثراه  الله  طيب   – نهيان 
مسؤوليتا  فإن  العامل  بها  نفاخر  قوية  فتية  دولة 
أن نسلمها لألجيال القادمة وهي من أفضل دول 
العامل يف املجاالت كافة ولهذا فقد أطلقت وأخي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب 
ديب - رعاه الله - مسرية تحقيق »مئوية اإلمارات 
2071« يف ختام أعامل الدورة األوىل لالجتامعات 
السنوية لحكومة دولة اإلمارات يف شهر سبتمرب 
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دولة  طموح  عن  جوهرها  يف  تعرب  التي   2017
العاملية؛  الريادة  نحو  املتحدة  العربية  اإلمارات 
تتضمنه من أهداف كبرية وآليات عمل دقيقة  ملا 
والتنمية  البناء  مسرية  يف  االستمرار  لنا  تضمن 
لألجيال  مرشق  مستقبل  تأمن  أجل  من  والعمل 
العربية  اإلمارات  دولة  مبكانة  واالرتقاء  القادمة 
املتحدة لتكون أفضل دولة العامل يف املجاالت كافة.

اإلخوة واألخوات ..
تنفيذ  يف  وشبابه  الوطن  أبناء  عىل  نراهن  إننا 
ونعدهم   »2071 اإلمارات  »مئوية  أهداف 
الرثوة الحقيقية والدامئة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة فهم عامد النهضة وركيزة التنمية وقادة 
من  ميتلكون  أنهم  بالفعل  أثبتوا  وقد  املستقبل 
لحمل  يؤهلهم  ما  بالنفس  والثقة  والفكر  العلم 

مواقع  مختلف  يف  املسؤولية  وتحمل  األمانة 
متكينهم  عىل  العمل  وسنواصل  الوطني  العمل 
ينمي  الذي  العرصي  التعليم  توفري  خالل  من 
لديهم ملكات اإلبداع واالبتكار ورعاية املوهوبن 
يف  ومخرتعاتهم  أفكارهم  وتبني  واملتفوقن 
بشكل  تأهيلهم  عىل  والعمل  املختلفة  املجاالت 
مواكبة  عىل  قادرين  يكونوا  يك  سليم  علمي 
متطلبات مرحلة ما بعد عرص النفط التي نسعي 
من خاللها إىل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام 
وطنية  كوادر  واملعرفة وعىل  العلوم  يعتمد عىل 
الحديثة  وعلومه  العامل  عىل  ومنفتحة  مؤهلة 
العربية  اإلمارات  دولة  مرشوعات  ملواكبة 
املتحدة التنموية الطموحة يف مختلف املجاالت.
املتعلم  شبابنا  فيه عىل  نراهن  الذي  الوقت  ويف 

حريصون  فإننا  املستقبل  غامر  لخوض  واملؤهل 
أبنائنا  يف  الراقية  األخالقية  القيم  زرع  عىل 
وطننا  يف  واألخالق  العلم  منظومة  تكتمل  حتى 
والقيم  األخالق  أن  فيه  شك  ال  فمام  الحبيب 
استقراره  للمجتمع  تحفظ  التي  هي  السامية 
دون  من  مداه  بلغ  مهام  التقدم  ألن  وتوازنه 
إىل  يستند  ال  هشا  تقدما  يكون  تدعمه  أخالق 

أسس صلبة تضمن استمراريته.
منبعا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعد 
نعمل  التي  الرفيعة  واألخالق  األصيلة  للقيم 
واملستقبلية  الحالية  األجيال  لدى  ترسيخها  عىل 
تجمع  التي  الشاملة  التنمية  رؤية  إطار  يف 
القيمي  والرقي  ناحية  من  املادي  التقدم  بن 
استمرار  يضمن  ما  أخرى  ناحية  من  واألخالقي 
يحتذى  منوذجا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وقبول  واالعتدال  والتسامح  التعايش  قيم  به يف 

اآلخر عىل املستوى العاملي.
اإلخوة واألخوات ..

اآلباء  بعطاء  فيه  نحتفل  الذي  اليوم  هذا  يف 
االتحاد  دولة  مرتكزات  وضعوا  الذين  املؤسسن 
جادوا  الذين  شهداءنا  ننىس  أن  أبدا  ميكننا  ال 
الحق  لنداء  وتلبية  الوطن  عن  دفاعا  بأرواحهم 
يرفعون  الذين  الوطن  أبناء  وتضحيات  والواجب 
العريب  التحالف  قوات  ضمن  اآلن  اإلمارات  علم 
يف اليمن الشقيق دفاعا عن الحق وإعالء ملبادئ 
يف  األشقاء  مع  التضامن  يف  وثوابتها  اإلمارات 
ويقدمونه  قدموه  فام  واألزمات  املحن  أوقات 
والعدل  الحق  معركة  يف  وتضحيات  بطوالت  من 
خالدة  وسيظل صفحة  نور  من  بأحرف  سيسجل 
العربية  أمتينا  وتاريخ  تاريخنا  يف  الدهر  أبد 
العربية  اإلمارات  دولة  أن  يؤكد  ألنه  واإلسالمية 
تتواىن  الواجب وال  لنداء  املتحدة تستجيب دوما 
الحفاظ  يستهدف  جهد  أي  يف  املشاركة  عن 
واألمن  التنمية  يف  شعوبنا  وحق  دولنا  أمن  عىل 

واالستقرار.

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

نموذجا يحتذى به 
في قيم التعايش 

والتسامح واالعتدال 
وقبول اآلخر على 
المستوى العالمي
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اإلخوة واألخوات ..
مجموعة  اليوم  تواجه  العربية  املنطقة  إن 
متداخلة من التحديات واملخاطر تتعلق بالتطرف 
واإلرهاب وتصاعد االحتقانات الطائفية والعرقية 
من ناحية واستمرار محاوالت التدخل يف شؤونها 
إىل  تسعى  خارجية  أطراف  قبل  من  الداخلية 
استثامر األزمات املختلفة التي تواجهها من أجل 
تحقيق مراميها ومطامعها يف املنطقة من ناحية 
العربية  الدول  فإن  الوضع؛  هذا  ظل  ويف  ثانية. 
تعزيز  إىل  وقت مىض  أي  من  أكرث  اليوم  تحتاج 

بينها؛  فيام  املشرتك  والتضامن  التعاون  مسرية 
كذلك  وإمنا  فقط  التحديات  هذه  ملواجهة  ليس 
للعمل معا من أجل تغيري هذا الواقع املر الذي 
األمل  وبث  العربية  شعوبنا  من  الكثري  يعانيه 
فريسة  تركهم  وعدم  العريب  الشباب  نفوس  يف 
التي  اإلرهابية  والتنظيامت  املتطرفة  للجامعات 
تسعى إىل غسل أدمغتهم بأفكار وأيديولوجيات 
وتعاليمه  الحنيف  اإلسالمي  ديننا  تشوه  هدامة 
والوسطية  واالعتدال  التسامح  إىل  تدعو  التي 
ومن  البرش  بني  بن  والتعاون  والسالم  والحوار 

لهذه  قوة  بكل  التصدي  سنواصل  فإننا  هنا؛ 
الجامعات ومن يقف وراءها ويقدم إليها الدعم 
ويحرضها عىل العنف والكراهية عرب اسرتاتيجية 
شاملة ترتكز عىل تعزيز قيم التسامح والوسطية 
تجديد  عىل  والعمل  اآلخر  وقبول  واالعتدال 
الخطاب الديني وإبراز الصورة الحضارية لديننا 
أي  يف  الفاعلة  واملشاركة  الحنيف  اإلسالمي 
التطرف  قوى  ملواجهة  ودولية  إقليمية  جهود 
التطرف  عىل  الحرب  بأن  نؤمن  ألننا  واإلرهاب 
واإلرهاب هي املعركة التي يجب االنتصار فيها؛ 
ألنها تتعلق بأمن شعوب املنطقة والعامل أجمع 
معركة  أنها  كام  واستقرارها  وتنميتها  وسالمها 
داهم  عاملي  خطر  اإلرهاب  ألن  أجمع  العامل 
أن  يجب  مواجهته  فإن  ولذلك  أحدا  يستثني  ال 

تكون مشرتكة وشاملة.
تدرك  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
جانب  إىل  الوقوف  يف  التاريخية  مسؤوليتها 
ولن  املختلفة  واألزمات  املحن  لتجاوز  األشقاء 
إرساء  شأنها  من  مساعدة  أي  تقديم  يف  تتواىن 
يف  والسالم  واالستقرار  واألمن  التنمية  دعائم 
ربوع املنطقة والعامل كافة ألنها تؤمن بأن األمن 
هو أساس التنمية والطريق إىل تحقيق تطلعات 

شعوبنا يف السالم واالستقرار والرخاء.
يف  متسارعة  تحوالت  يشهد  عامل  يف  نعيش  إننا 
عن  مبعزل  نعيش  أن  ميكننا  وال  كافة  املجاالت 
االنفتاح  بأهمية  نؤمن  ألننا  املختلفة؛  تفاعالته 
يف  الناجحة  الدولية  التجارب  من  واالستفادة 
عىل  نعمل  ولهذا  والتكنولوجيا  التنمية  مجاالت 
جميع  مع  الخارجية  سياستنا  مسارات  تنويع 
القوى  مع  فاعلة  عالقات  وتبني  العامل  دول 
عىل  الحبيبة  دولتنا  موقع  يعزز  مبا  الكربى 
حضورها  ويكرس  املتقدمة  االقتصادات  خريطة 

الفاعل عىل الساحتن اإلقليمية والدولية.
اإلخوة واألخوات..

لصاحب  العهد  نجدد  الخالد  اليوم  هذا  يف  إننا 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الله- عىل بذل كل ما يف وسعنا  الدولة -حفظه 
لتحقيق آمال شعبنا يف العزة والرفاهية والتقدم 
والعمل بكل إخالص وتفان لرفعة دولتنا الحبيبة 
منارة  وتبقى  والخري  للعطاء  عنوانا  تظل  يك 
اإلنسانية  رسالتها  ولتواصل  والتعايش  للتسامح 
والتفاؤل  األمل  أجواء  إشاعة  يف  والحضارية 

والتطلع بكل ثقة نحو املستقبل.
تنعم  الحبيبة  ودولتنا  بخري  وأنتم  عام  وكل 

باألمن والتقدم واالزدهار والرفاهية.
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والحكام  زايد  بن  ومحمد  راشد  بن  محمد 
يشهدون االحتفال الرسمي باليوم الوطني ال� 46

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
صاحب  شهد  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة، وأصحاب السمو أعضاء 
وسمو  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 

من  الثاين  يف  الحكام،  ونواب  العهود،  أولياء 
ديسمرب، االحتفال الرسمي باليوم الوطني ال� 46 
»هنا املستقبل« الذي أقيم يف أرض االحتفاالت.

فقد شهد الحفل، صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعىل 
حميد  الشيخ  السمو  وصاحب  الشارقة،  حاكم 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  النعيمي،  راشد  بن 
عجامن، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد 
الفجرية،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  الرشقي، 
املعال،  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  وصاحب 

عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين، وصاحب 
عضو  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو 

املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة.
الشيخ  سمو  الوطني،  اليوم  حفل  شهد  كام 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ويل عهد 
ديب، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان 
الشارقة،  حاكم  ونائب  عهد  ويل  القاسمي، 
ويل  النعيمي،  حميد  بن  عامر  الشيخ  وسمو 
الشيخ محمد بن حمد بن  عهد عجامن، وسمو 
محمد الرشقي، ويل عهد الفجرية، وسمو الشيخ 
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أم  عهد  ويل  املعال،  راشد  بن  سعود  بن  راشد 
بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  وسمو  القيوين، 

صقر القاسمي، ويل عهد رأس الخيمة.
أمل  الدكتورة  معايل  الحفل،  فعاليات  وشهد 
الوطني  املجلس  رئيسة  القبييس،  عبدالله 
آل  محمد  بن  طحنون  الشيخ  وسمو  االتحادي، 
وسمو  العن،  منطقة  يف  الحاكم  ممثل  نهيان، 
وسمو  نهيان،  آل  محمد  بن  سيف  الشيخ 
الشيخ رسور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ 
املجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  هزاع 

سعيد  الشيخ  وسمو  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي 
بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي، وسمو 
مجلس  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ 
أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل 
الشيخ سيف  الخريية واإلنسانية، والفريق سمو 
الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن 
زايد  بن  طحنون  الشيخ  وسمو  الداخلية،  وزير 
آل نهيان، مستشار األمن الوطني، وسمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 
الشيخ  وسمو  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 
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محمد بن راشد 
ومحمد بن زايد 

والحكام: بقيادة 
خليفة تتواصل 

مسيرة النهضة 
المباركة 
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حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ويل عهد 
آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  وسمو  أبوظبي، 
وسمو  الدويل،  والتعاون  الخارجية  وزير  نهيان، 
رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  عمر  الشيخ 

مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 
الشيخ خالد  الخريية واإلنسانية، وسمو  لألعامل 
بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات 

أولياء العهود:
فخورون بنهج خليفة 
قائد مسيرة النهضة 

المباركة
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بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  وسمو  الخاصة، 
خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس 
آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  ومعايل  الدولة، 

نهيان، وزير التسامح.
والوزراء  الشيوخ  من  عدد  الحفل،  شهد  كام 
الداخلية،  ووزارة  املسلحة  القوات  قادة  وكبار 

وعدد من ذوي الهمم.
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  ورفع 
الحكام،  ونواب  العهود  وأولياء  اإلمارات،  حكام 
السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  التهاين  أسمى 
الدولة،  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
لقيام  ال� 46  الوطني  اليوم  الله، مبناسبة  حفظه 
يديم  أن  وجل  عز  املوىل  داعن  االتحاد،  دولة 
ويبقيه  والعافية،  الصحة  موفور  سموه  عىل 

مسرية  ليواصل  وشعبه  لوطنه  وذخراً  سنداً 
آفاق  نحو  املباركة  والنهضة  الشاملة  التنمية 
عن  معربن  والرقي،  والتقدم  البناء  يف  أرحب 
السديد  للنهج  وتقديرهم  وفخرهم  اعتزازهم 
دولة  خري  فيه  ما  كل  يف  الله،  حفظه  لسموه، 

اإلمارات ورفعتها ومنائها ورخاء شعبها.
الوطني،  النشيد  عزف  بعد  الحضور،  وشاهد 
طريق  خارطة  عكس  باهراً  بانورامياً  عرضاً 
استرشاف  اإلمارات ورؤيتها يف  التقدم يف  آلفاق 
الجديد،  للعامل  واستعداداتها  املستقبل، 
وجاهزيتها للمراحل املقبلة من التحديات بهمة 
بالقدرات  املتسلحة  الطموحة  وأجيالها  شبابها 
يف  العرص  ملتطلبات  املواكبة  والتقنية  العلمية 
وإرادة  قيادتها  بحكمة  الدولة،  تبقى  أن  سبيل 

اإلنجازات تكبر 
بإرادة وقدرة أبناء 
الوطن على ارتياد 

المستقبل
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شعبها، من دول الريادة عاملياً.
وشمل الحفل 3 مشاهد رئيسة و11 فصالً تروي 
يف  اإلمارات  دولة  منهجية  حول  عدة  محاور 

التطور واالزدهار ورؤيتها للمستقبل.
إىل  اإلمارات  رحلة  بتصوير  املشاهد  وبدأت 
التكنولوجية  التطورات  استخدام  عرب  املستقبل 
أقوال  أحد  املشهد  هذا  رافق  فيام  املتقدمة، 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 

طيب الله ثراه.
وقدمت يف الفصل األول من هذا املشهد قصيدة 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور  مغناة 
مرحلة  يف  أهميته  موضحة  اللؤلؤ،  عن  نهيان 
مهمة من تاريخ الدولة ورؤيته، طيب الله ثراه، 

املستقبل. لجيل 
عن  لوحة  فقدم  املشهد،  من  الثاين  الفصل  أما 
فاطمة  الطالبة  قدمتها  القيادة،  ذاتية  السيارات 
من  فصوالً  قدما  اللذان  الله  عبد  والطالب 
اإلمارات،  يف  حدث  الذي  والتحديث  التطوير 
ووسائل  والعمران  التعليم  مجال  يف  خاصة 

النقل.
الثالث وبعنوان »ماذا بعد؟«، رشح  الفصل  ويف 
التطورات،  هذه  من  بعضاً  وشقيقته  الله  عبد 
ففي مجال الصحة قدما ملحة عن&rlm خاصية 
املستخدمة  والروبوتات  األبعاد،  ثالثية  الطباعة 
أما يف مجال  الصيدليات والتطبيب عن بعد،  يف 
يف  الذكية  الروبوتات  عن  لوحة  فقدما  التعليم، 

&rlmتستخدم  التي  والنظارة  الرشطة  مجال 
عن  للكشف  السيارات  لوحات  أرقام  لقراءة 
مقرتح  فعرضا  النقل  وسائل  يف  أما  املخالفات، 
مرشوع قطار الهايربلوب الذي يتيح االنتقال من 

العاصمة أبوظبي إىل ديب يف دقائق.
الطاقة  يف  ومشاريعها  إقامتها  من  والهدف 
من  قدمته  وما  للمستقبل،  وخططها  املتجددة 

أفكار وبرامج تطويرية.
عن  فتحدث  الثاين،  املشهد  يف  األول  الفصل  أما 
الطاقة  من  واالنتقال  الدولة  يف  التغيري  خطط 
عىل  الضوء  ملقياً  البديلة،  الطاقة  إىل  التقليدية 
رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان، 
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املقبلة، ورؤية سموه  لألجيال  املسلحة،  للقوات 
نفط،  برميل  بآخر  واالحتفال  الطاقة  ملستقبل 

بينام اختتم بأغنية وطنية.
النووية ومعلومات  الطاقة  الثاين  الفصل  وتناول 
مقتطفات  الثالث  الفصل  يف  عرضت  فيام  عنها، 
الدولة  ومساعي  البيئة  عن  تحدثت  صوتية 
بتوفري  وتنميتها  عليها  للمحافظة  املستمرة 

الطبيعية. املحميات 
أما الفصل الرابع، فعرض حواراً بن فتاة وجدها 
واألجداد  اآلباء  مايض  عن  خالله  يتحدثان 
املياه  عن  البحث  ورحلة  الصعبة  ومعيشتهم 
عليها،  الحصول  صعوبة  ومدى  للحياة،  كمصدر 

عز  الله  بفضل  عليها  الحصول  اآلن  أمكن  بينام 
وجل ثم حكمة قيادتنا والتكنولوجيا.

حواراً  الثالث  املشهد  من  األول  الفصل  وقدم 
خالله  تسألها  فضاء  ورائدة  املنصوري  عليا  بن 
»ناسا«  إىل  أرسلتها  التي  تجربتها  تطبيقات  عن 
علوم  استكشاف  يف  وأهميتها  منها،  والهدف 
الفضاء، ومن ثم تتحدث إىل أحد األشخاص من 

وكالة اإلمارات للفضاء.
فعرض  الثالث،  املشهد  من  الثاين  الفصل  أما 
فيها عىل  املستقبل، تحث  رسالة معلمة ألجيال 
التي تقدمها  الفرص  العمل واالجتهاد واستغالل 
لتحقيق  والسعي  ملواطنيها،  الحكيمة  القيادة 

رؤية القيادة لجعل هذا الوطن األفضل، متضمناً 
الشيخ  السمو  لصاحب  ومقولة  عدة  فقرات 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وهو يحث 
والثقة  واإلرادة  بالعزمية  التحيل  عىل  الشباب 

بالنفس لبلوغ أعىل املراتب.
واختتم االحتفال بأغنية وطنية بأداء فن العيالة 
الذي يعرب عن املوروث الوطني األصيل، مرتجامً 
رسالة اإلمارات وهي تنطلق يف رحلة العبور نحو 

املستقبل، مرتكزة عىل هويتها وتراثها العريق.
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لالستعراضات  السعودية  الصقور  »فريق  شارك 
الجوية« يف احتفاالت اليوم الوطني ال 46 للدولة، مع 
فرسان اإلمارات يف االستعراض الجوي الذي أقيم عىل 

أبوظبي. كورنيش 
نوع  من  طائرات  بثامين  السعودي  الفريق  وشارك 

هوك بكامل طواقمها الجوية والفنية.
مساعد  األحمد  طالل  بن  نواف  البحري  املقدم  وأكد 
السعودية  العربية  اململكة  بسفارة  العسكري  امللحق 
دولة  احتفاالت  يف  الفريق  مشاركة  أن  الدولة،  لدى 

البلدين  بن  األخوية  العالقات  متانة  تعكس  اإلمارات 
الشقيقن.

من جانبه أعرب قائد رسب الصقور السعودية املقدم 
السعودي  والفريق  شعوره  عن  الفيفي  موىس  طيار 
بالفخر والسعادة ملشاركة اإلمارات يف احتفاالت اليوم 
احتفاالت  يف  الفريق  مشاركة  أن  إىل  مشرياً  الوطني، 
اململكة  يف  القيادة  بتوجيهات  يأيت  اإلمارات  دولة 

للمشاركة يف احتفاالت

تصوير:عيل الجنيبي

فريق الصقور السعودية يشارك اإلمــــــــــــــارات احتفاالته
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايــــد آل نهيــــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن راشـــد آل مكتـــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن زايــــد آل نهيــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات

العربية املتحدة داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد

عليهم هذه املناسبة وعىل الوطن باليمن والربكات .
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كلمة صاحب السمو الشيخ

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

بمناسبة اليوم الوطني الــ46 

تطل علينا ذكرى 
اليوم الوطني 

الـ46 ونحن نعيش 
ثمار غرس اآلباء 

المؤسسين

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة أن الثاني من ديسمير لحظة 

تجمع فيها كل تاريخ األجداد ليرنو ويشير بكل ثقة إلى مستقبل زاهر 
وضع حجر أساسه من استظلوا بظل الشجرة في ذلك اليوم متحدي 

القلوب والرؤى ينظرون إلى ما نحن عليه اليوم بعريض اآلمال وعظم 
المسؤولية وقوة العزيمة فكان لهم ما أرادوا ولنحتفل نحن وأبناؤنا 

كل عام بذكرى هذا اليوم المميز.
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درع   « مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف  سموه  وقال 
كل  إن  ال�46  الوطني  اليوم  مبناسبة   « الوطن 
عام متر علينا ذكرى هذا اليوم املشهود يف تاريخ 
أجيال  أمام  فرصة  نعتربها  الحديثة  حضارتنا 
تحقق  ما  يرون  واألحفاد وهم  األبناء  من  بالدنا 
إنجازات عظيمة ويف فرتة زمنية ال تحتسب  من 

مبقياس الشعوب والدول.
و فيام ييل نص الكلمة ..

لدولة  الوطني  لليوم   46 الذكرى  علينا  تطل   «
ما  مثار  نعيش  ونحن  املتحدة  العربية  اإلمارات 
عملنا عليه واآلباء املؤسسون.. تطل علينا ذكرى 
هذا اليوم الذي كان عنوانه يف العام 1971 نوايا 
صادقة وجهدا كبريا وتعاونا مثمرا فكان الحصاد 
ما نراه اليوم من رخاء ونعمة وتنمية ومستقبل 

واعد بإذن الله.
قلوبنا  عىل  العزيز  الوطن  هذا  الحصاد  كان 
وفخر  وعزة  كرامة  بكل  فيه  نعيش  جميعا 
االتحاد  راية  تحت  نهار  ليل  العمل  ونواصل 
الظليلة الوارفة لتأتينا ذكرى هذا اليوم األغر بردا 
بحب  تنبض  التي  واألفئدة  القلوب  عىل  وسالما 

الوطن وتحتفل بيومه لنا ولألجيال املقبلة.
يف هذه املناسبة الكرمية والعزيزة نتقدم بالتهاين 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  والتربيكات 
صاحب  وإىل  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  أخوانهام  وإىل 
العربية  اإلمارات  دولة  وبنات  أبناء  جميع  وإىل 
اليوم  املتحدة متمنن أن تعود علينا ذكرى هذا 
وأمن  وسعادة  رخاء  يف  نرفل  ونحن  عام  كل 

وإستقرار.
كل عام متر علينا ذكرى الثاين من ديسمرب لتكون 
تلك  فيها  نسرتجع  وقفة  النفس..  مع  وقفة 
الوطن  أبناء  فيها  قرر  التي  التاريخية  اللحظة 
ووضع  معا  اإلتحاد  الوقت  ذلك  يف  وقياداته 
بعض  فوق  بعضها  القلوب  قبلها  ومن  األيدي 
وبناء  للعيش معا  الصادقة  والنية  العزم  وعقدوا 

وطن واحد متحد ومتوحد.
اليوم  بأجمعه  العامل  يسجلها  التي  اللحظة  تلك 
لله..  والحمد  العزيزة  دولتنا  إنجازات  يرى  وهو 
الحقيقية  اإلنجازات  تاريخ  فيها  بدأ  لحظة  هي 
نظر  والذي  واملرتابط  املتحاب  دولتنا  مجتمع  يف 
الكبرية والطموحات  املستقبل تحدوه اآلمال  إىل 
كاملة  وإرادة  وتصميم  عزم  بكل  الالمحدودة 
وتظلله  فوقه  والتعاون  الحب  يرفرف  مجتمع 

املودة والرحمة.
تاريخ  كل  فيها  تجمع  لحظة  ديسمري  من  الثاين 
األجداد لرينو ويشري بكل ثقة اىل مستقبل زاهر 
الشجرة  بظل  استظلوا  من  أساسه  حجر  وضع 
ينظرون  والرؤى  القلوب  متحدي  اليوم  ذلك  يف 

وعظم  اآلمال  بعريض  اليوم  عليه  نحن  ما  اىل 
أرادوا  ما  لهم  فكان  العزمية  وقوة  املسؤولية 
ولنحتفل نحن وأبناؤنا كل عام بذكرى هذا اليوم 

املميز.
يف  املشهود  اليوم  هذا  ذكرى  علينا  متر  عام  كل 
أمام  فرصة  نعتربها  الحديثة  حضارتنا  تاريخ 
ما  يرون  وهم  واألحفاد  األبناء  من  بالدنا  أجيال 
ال  زمنية  فرتة  ويف  عظيمة  إنجازات  من  تحقق 
تحتسب مبقياس الشعوب والدول.. هذه الذكرى 
كان  وما  بالدنا  تاريخ  عىل  للتعرف  فرصة  هي 
وإجتهاد  صادق  عزم  من  املؤسسون  اآلباء  عليه 
تجرد  بكل  األمام  إىل  للسري مبجتمعنا  محدود  ال 
وأبنائه  الوطن  ونكران ذات كان ديدنهم خدمة 
الكامل  بإميانهم  متسلحن  املستقبل  اىل  والنظر 
ما  هي  الصفات  هذه  ومجتمعهم..  بأهلهم 
أنجزوه  ما  وعظمة  املؤسسن  تفوق  رس  مثلت 
األجيال  أعن  نصب  تكون  أن  نودها  ما  وهي 
املقبلة لتتواصل اإلنجازات يف املجاالت كافة لخري 
بالعلم واملعرفة  الواعد  دولتنا وأهلنا ومستقبلها 

ال غريهام.
اليوم  بهذا  أخرى  مرة  والتربيكات  التهاين  كل 
يوفق  أن  وتعاىل  سبحانه  الله  داعن  العظيم 
والرخاء  واإلستقرار  باألمن  عليها  وينعم  بالدنا 

والعزة«.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى حاكم عجمان

بمناسبة اليوم الوطني الــ46 

تجربة اإلمارات 
الوحدوية ستظل 

إنجازا عظيما 
وفريدا من نوعه

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس 
األعلى حاكم عجمان إن الثاني من ديسمبر عرس وطني يتكرر كل 
عام حامال معه أصدق مشاعر الفرحة واالعتزاز بوطن شامخ يزهو 

بأبنائه األوفياء ومسيرتهم المستمرة منذ قيام دولة االتحاد على يد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » طيب هللا ثراه » الذي 

أرسى دعائمها مع القادة المؤسسين بالوحدة واألخوة الصادقة 
ومبادئ اإلخالص والعمل الجاد.
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درع  مجلة   « عرب  وجهها  كلمة  يف  سموه  وقال 
هذا  إن  ال46  الوطني  اليوم  مبناسبة   « الوطن 
نفوسنا وموقع خالد  مكانة عظيمة يف  له  اليوم 
يف قلوبنا ملا يحمله من معان جميلة وقيم نبيلة 
لتنمية  أقوى  ودفعة  حياتنا  يف  فارق  يوم  وهو 
النهج  يف  بثبات  وذلك  املواطنن  وخدمة  دولتنا 
وتبعاتها  القيادة  مفهوم  ويف  الرؤية  يف  ووضوح 
املتينة  قواعدها  وإرساء  الحديثة  الدولة  لبناء 

والسري بها نحو أرقى مراتب التقدم واالزدهار.
وفيام ييل نص الكلمة ..

» يطيب يل مبناسبة ذكرى اليوم الوطني السادس 
واألربعن التحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
أن أتقدم بأسمى التهاين وأصدق األمنيات بدوام 
السمو  صاحب  إىل  والسعادة  والعافية  الصحة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  الله«  »حفظه 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
 « الله  رعاه   « ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهم  وإىل  املسلحة 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
عز  املوىل  راجيا  العزيز  اإلمارات  شعب  وإىل 

وجل أن يديم علينا نعمة األمان والرخاء يف ظل 
هذا الوطن الحبيب وأن يعيد علينا جميعا هذه 
املناسبة الوطنية الجليلة وبالدنا تنعم باالستقرار 

والرفاه.
كل  يتكرر  وطني  عرس  ديسمرب  من  الثاين  إن 
الفرحة واالعتزاز  عام حامال معه أصدق مشاعر 
ومسريتهم  األوفياء  بأبنائه  يزهو  شامخ  بوطن 

املستمرة منذ قيام دولة االتحاد عىل يد املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » طيب الله 
املؤسسن  القادة  مع  دعامئها  أرىس  الذي   « ثراه 
اإلخالص  ومبادئ  الصادقة  واألخوة  بالوحدة 
عظيمة  مكانة  له  اليوم  وهذا  الجاد..  والعمل 
يحمله  ملا  قلوبنا  يف  خالد  وموقع  نفوسنا  يف 
فارق  يوم  وهو  نبيلة  وقيم  جميلة  معان  من 
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وخدمة  دولتنا  لتنمية  أقوى  ودفعة  حياتنا  يف 
يف  ووضوح  النهج  يف  بثبات  وذلك  املواطنن 
القيادة وتبعاتها لبناء الدولة  الرؤية ويف مفهوم 
الحديثة وإرساء قواعدها املتينة والسري بها نحو 

أرقى مراتب التقدم واالزدهار.
إنجازا  تظل  الوحدوية  اإلمارات  تجربة  إن 
عظيام وفريدا من نوعه.. فقد تحولت اإلمارات 
آفاق  إىل  انطلقت  مزدهرة  عرصية  دولة  إىل 
واقتدار..  ثقة  بكل  واملدنية  والحضارة  التقدم 
وقد شهدت بالدنا يف ظل االتحاد نهضة تعليمية 
لبت  كربى  وزراعية  وعمرانية  واقتصادية 
تنموية  عملية  واملستقبل يف  الحارض  احتياجات 
متميزة تتعلق بحياة اإلنسان واحتياجاته البيئية 
واالقتصادية يف منظومة حياتية متكاملة بصورة 
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وضعت 
الصفوف األوىل مع أرقى دول العامل التي جعلت 

التنمية املستدامة يف أولويات سياستها.
حافال  اإلمارات سجال  تنهي  عام  كل  مرور  ومع 
باإلنجازات التاريخية املرشفة وتبدأ عاما جديدا 

بطموحات جديدة ال تحدها سقوف وال تحرصها 
يتوقف  ال  أزيل  قطار  اإلمارات  فمسرية  حدود 
لتحقيق  قدما  امليض  عن  يتواىن  وال  ما  حد  عند 
األهداف العظمى يف بناء وإعامر األرض وتشكيل 
اإلنسانية  بالقيم  املتسلح  الواعي  اإلنسان 
ومل  يأيت  ال  ذلك  وكل  واملعرفة  والعلم  املجيدة 
يأت من فراغ وإمنا من قيادة رشيدة متلك رؤية 
واضحة للحارض واملستقبل وتضع مصلحة شعبها 
بأبنائه  إال  الوطن  يزدهر  وال  أولوياتها  قمة  يف 

املعرفية  وحصيلتهم  الجاد  وعملهم  املخلصن 
وأخالقهم. وقيمهم 

املحبة  مشاعر  نفوسنا  يف  تتجدد  عام  كل  ويف 
والوفاء لإلمارات ومسرية االتحاد وتربز اإلمارات 
املجاالت  شتى  يف  األصيلة  ومبادئها  مكانتها  فيه 
واإلنسانية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
فال يخفى علينا دبلوماسيتها الرشيدة يف القضايا 
السياسية املتنوعة التي تعصف بالرشق األوسط 
املشاكل  حل  يف  الرصينة  وحكمتها  والعامل 
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يغيب  وال  حلفائها  مع  األخوة  أوارص  وتعزيز 
عنا سجل اإلمارات الحافل يف املشاريع التنموية 
منها  والثقافية  العلمية  والرصوح  واالقتصادية 
متحف اللوفر-أبوظبي الذي أضحى شعاعا منريا 
والثقافية  اإلنسانية  للحضارات  العريب  الوطن  يف 
اإلمارات  أرض  تحتضنه  متميزا  عمرانيا  وإنجازا 
أبناء  مع رصوح آخرى أنجزتها وستنجزها أيادي 
اإلمارات وطموحاتهم السامية وعملهم املخلص.
لقد أنعم الله عز وجل عىل هذا الوطن بقيادة 

سلف  لخري  خلف  وبخري  العطاء  واسعة  حكيمة 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  هو  فها 
االتحاد  مسرية  يكمل  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
 2018 عام  عن  ويعلن  الخري  زايد  أسسها  التي 
اليد  لباين اإلمارات وصاحب  بأنه عام زايد وفاء 
أرض  عىل  االتحاد  مبادئ  غرس  الذي  الكرمية 
عظيمة  إنجازات  وأنتجت  فأمثرت  اإلمارات 
الخري  إىل  وسعى  وبناته  الوطن  أبناء  بها  يفخر 
اإلمارات  وشعب  الدولة  إمكانات  وسخر  ونرشه 

املبارك  السعي  هذا  أثر  ونرى  البرشية  لخدمة 
يف  الثقافة  ومراكز  العلم  ودور  املدارس  بناء  يف 
والضعفاء  املكروبن  ونرصة  وخارجها  اإلمارات 
وإطعام  األرض  بقاع  كل  من  الحاجات  وذوي 
املساكن  وتشييد  املحتاجن  وكسوة  الفقراء 
اهتامم  ونشهد  البرش  من  املستضعفن  لتأوي 
القرآن  تدريس  ومراكز  املساجد  ببناء  الدولة 
السامية  األخالقية  القيم  لغرس  وسعيها  الكريم 

يف نفوس األجيال.
األبرار  شهداءنا  اليوم  هذا  يف  نستذكر  وإننا 
وبطوالتهم السامية وتضحياتهم التي قدموا فيها 
نرصة  الطاهرة  أرواحهم  وهي  ميلكون  ما  أغىل 
أسامؤهم  وستبقى  واإلنسانية  والوطن  للدين 
الويف  اإلمارات  ونفوس شعب  نفوسنا  يف  خالدة 
حزننا  من  أكرب  بهم  واالعتزاز  الفخر  ومشاعر 
الله تعاىل  عىل فراقهم فهم املصطفون من عند 
ونغبطهم عىل ما أكرمهم املوىل عز وجل به فهم 
األرض  يف  العالية  واملرتبة  والكرامة  العزة  أهل 
ويف السامء شهداء مخلدون يف أعىل الجنان مع 

النبين والصديقن والصالحن بإذن الله تعاىل.
واالمتنان  التقدير  مشاعر  نقدم  اليوم  هذا  ويف 
إىل حكام اإلمارات و عىل رأسهم صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ثم 
أبناء وبنات اإلمارات األعزاء ونشكرهم عىل كل 
ما قدموه إلعالء مكانة هذا الوطن ورفع مقامه 

بن األمم.
وكل عام وأنتم بخري .

شهدت بالدنا في 
ظل االتحاد نهضة 

تعليمية واقتصادية 
وعمرانية وزراعية 

كبرى لبت احتياجات 
الحاضر والمستقبل 
في عملية تنموية 

متميزة تتعلق بحياة 
اإلنسان واحتياجاته
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة

بمناسبة اليوم الوطني الــ46 

االتحاد ركيزة النماء 
والتنمية ومحطة 

انطالق نهضة 
الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس 
األعلى حاكم الفجيرة أن االتحاد ركيزة أساسية للنماء والتنمية 

ومحطة انطالقة واعدة لنهضة الوطن وخدمة مواطنيه.
وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة " درع الوطن " في الذكرى 
السادسة واألربعين لليوم الوطني :"وألن اإلنسان كان الهدف األول 

لالتحاد فال غرابة اليوم ونحن نحتفي بالذكرى السادسة واألربعين 
لقيامه أن نحتفي بأبناء اإلمارات وهم يتصدرون المشهد العالمي 

في شتى المجاالت.. وال يرضون إال بالمركز األول.
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وفيام ييل نص الكلمة..
العام ذكرى مرور ستة وأربعن عاما  » متر هذا 
عىل قيام االتحاد املجيد عىل يد املؤسس الراحل 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
نهضتنا  وباين  اتحادنا  مؤسس  ثراه«  الله  »طيب 
واملغفور  إنجازه  عظمة  نستذكر  اليوم  هذا  ويف 
واملغفور  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  له 
الله  رحمهم  الرشقي  حمد  بن  محمد  الشيخ  له 
وإخوانهم حكام اإلمارات الذين ساهموا يف وضع 
اللبنات األوىل لرصح االتحاد تحت علم واحد يف 
أنجح التجارب الوحدوية يف العامل عىل اإلطالق.

لطاملا بدا االتحاد حلام ومرشوعا حضاريا بفضل 
شيوخنا  من  وخالدة  جبارة  وبجهود  الخالق  من 
املؤسسن األوائل رحمهم الله جميعا أكد رسوخه 
الشعب  بإسعاد  قيايس  زمن  يف  أهدافه  وحقق 
تضاهي  أصبحت  حضارية  دولة  وبناء  اإلمارايت 
االقتصادية  املجاالت  يف  تقدما  الدول  أكرث  حاليا 
واالجتامعية والخدمية كافة بل وتسهم يف قيادة 

من  يجعل  الذي  األمر  املستقبل..  نحو  العامل 
بحكمة  احتفاء  اليوم  االتحاد  بذكرى  احتفالنا 
القيادة الرشيدة التي أسست ملسرية إنجاز بلغت 
قمة التنمية واالزدهار يف أقل من خمسة عقود.
والتنمية  للنامء  أساسية  ركيزة  االتحاد  كان  لقد 
وخدمة  الوطن  لنهضة  واعدة  انطالقة  ومحطة 
الرثوة  بوصفهم  تطلعاتهم  وتحقيق  مواطنيه 
لذلك  وأداته  الراسخ  البناء  وهدف  الحقيقية 
سعى االتحاد ومؤسسوه منذ البداية لتسخري كل 
اإلمكانيات لبناء اإلنسان ومن أجل ذلك أقيمت 
الخدمات  أرقى  وتوفرت  والجامعات  املدارس 
إقامة  عن  فضال  املستشفيات  وأحدث  الصحية 
مشاريع البنية التحتية الكربى التي مهدت لقيام 
استقطبت  الحديثة  العرصية  املدن  من  منظومة 
واحرتام  فيها  اإلنسان  حياة  وسمو  بتنظيمها 
اإلمارات  تفخر  جنسية  مائتي  من  أكرث  حقوقه 
بأمنها  شملهم  وتلم  أرضها  عىل  تجمعهم  بأنها 

وأمانها ورغد العيش الكريم فيها.

فال  لالتحاد  األول  الهدف  كان  اإلنسان  وألن 
السادسة  بالذكرى  نحتفي  ونحن  اليوم  غرابة 
واألربعن لالتحاد أن نحتفي بأبناء اإلمارات وهم 
يتصدرون املشهد العاملي يف شتى املجاالت.. وال 

يرضون إال باملركز األول.
األمانة  حمل  ومن  ومؤسسوه  االتحاد  نجح  لقد 
من بعدهم ويف مقدمتهم صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » حفظه 
املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه   « الله 
شعب  يجعلوا  أن  يف  اإلمارات  حكام  األعىل 
اإلمارات  أبناء  هم  وها  شعب  أسعد  اإلمارات 
يف ظل القيادة الحكيمة للدولة يواصلون مسرية 
اآلباء  نهج  عىل  وعزم  وإخالص  بحكمة  التنمية 
والتميز  والخري  العلم  راية  يحملون  املؤسسن 
يقدمون  املستقبل  نحو  وميضون  واالبتكار 
حولهم  للعامل  املتكامل  الحضاري  النموذج 
ويسعون إلسعاد شعوب األرض ما استطاعوا إىل 

ذلك سبيال.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن راشد المعال
عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين

بمناسبة اليوم الوطني الــ46 

عززت الدولة منذ 
قيامها مفهوم 

المواطنة والوالء 
للقيادة والتضحيات

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس 
األعلى حاكم أم القيوين إنه في خضم احتفاالتنا باليوم الوطني الـ 

46 لقيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، تتجسد العديد من المفاهيم 
الوطنية التي تعزز الصرح اإلتحادي وتقود المسيرة قدما بكل ثقة 

وإقتدار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة » حفظه هللا » مؤكدة معاني العزم والوفاء والتالحم الوطني 
لدعم السياج الوطني المنيع والمصير المشترك باإلضافة إلى العديد 

من اإلستراتيجيات التنموية المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي 
وفق أعلى المعايير العالمية، وبنى تحتية بمواصفات تحقق منظور 

الدولة في التفرد العالمي.
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درع   « مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف  سموه  وأضاف 
الوطن » مبناسبة اليوم الوطني ال� 46 :« لقد عملت 
الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات  حكومة دولة 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
طرح  عىل   « الله  رعاه   « ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
 2021 اإلمارات  رؤية  وفق  املبادرات  من  العديد 
لتشمل  لإلبتكار  الوطنية  اإلسرتاتيجية  فأطلقت 
والتقنية  والعلمية  اإلقتصادية  املشاريع  من  العديد 
وخلق  الترشيعات  من  حزمة  إىل  باإلضافة  وغريها 
لدعم  والدويل  الوطني  الخاص  القطاع  مع  رشاكات 
مقومات  عىل  والتأكيد  املتخصصة  املحلية  القدرات 
البناء  عملية  يف  وفاعال  مبدعا  ليكون  املواطن  الفرد 
الشامل وخلق قاعدة شبابية قيادية مستقبلية تعتمد 
خططها  لتنفيذ  كافة  القطاعات  يف  الدولة  عليها 

وبرامجها الوطنية .

وفيام ييل نص الكلمة ..
لقيام   46 ال�  الوطني  باليوم  احتفاالتنا  خضم  يف   «
من  العديد  تتجسد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
وتقود  اإلتحادي  الرصح  تعزز  التي  الوطنية  املفاهيم 
صاحب  قيادة  تحت  وإقتدار  ثقة  بكل  قدما  املسرية 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
» حفظه الله » مؤكدة معاين العزم والوفاء والتالحم 
واملصري   ، املنيع  الوطني  السياج  لدعم  الوطني 
اإلسرتاتيجيات  من  العديد  إىل  باإلضافة  املشرتك 
التنموية املستقبلية لبناء اقتصاد معريف تنافيس وفق 
تحقق  مبواصفات  تحتية  وبنى  العاملية،  املعايري  أعىل 

منظور الدولة يف التفرد العاملي.
صاحب  بقيادة  اإلمارات  دولة  حكومة  عملت  لقد 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الله عىل طرح العديد من املبادرات 
فأطلقت   2021 اإلمارات  رؤية  وفق 
اإلسرتاتيجية الوطنية لإلبتكار لتشمل 
اإلقتصادية  املشاريع  من  العديد 
، باإلضافة  والعلمية والتقنية وغريها 
وخلق   ، الترشيعات  من  حزمة  إىل 
الوطني  الخاص  القطاع  مع  رشاكات 
املحلية  القدرات  لدعم  والدويل 
مقومات  عىل  والتأكيد  املتخصصة 
وفاعال  مبدعا  ليكون  املواطن  الفرد 
وخلق   ، الشامل  البناء  عملية  يف 
مستقبلية  قيادية  شبابية  قاعدة 
القطاعات  يف  الدولة  عليها  تعتمد 
وبرامجها  خططها  لتنفيذ  كافة 

الوطنية .
عىل  قيامها  منذ  الدولة  عملت  لقد 
 ، الصالحة  املواطنة  مبادئ  ترسيخ 
لحامية  الدفاعية  قدراتها  وتدعيم 

واستقرارها  أمنها  عىل  والحفاظ  الوطنية  مكتسباتها 
زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  حيث أوىل صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
من  كافة  صنوفها  لتطويرها  اهتاممه  جل  املسلحة 
حيث التنظيم والتسليح ودعم قدراتها ملواكبة التطور 
التقني العسكري وطبيعة املهام العملية باإلضافة اىل 
الكوادر  لخلق  العسكرية  والكليات  األكادمييات  دعم 
ولتقوم   ، وعسكريا  علميا  واملؤهلة  املدربة  الوطنية 
وجهود  والحرب  السلم  حاالت  يف  بها  املنوط  بالدور 
وضع  إىل  باإلضافة  العاملي  واالستقرار  السالم  حفظ 

العسكرية. للصناعات  قاعدة 
املواطنة  مفهوم  الدولة  عززت  الوطني  املجال  ويف 
الرجال  قوافل  وحملت  والتضحيات،  للقيادة  والوالء 
وتنفيذ  املكتسبات  عن  الدفاع  مسئوليات  والنساء 
أو  الدولة  داخل  سواء  واإلنسانية،  العسكرية  املهام 
ومقتدرة  السلم  يف  رائدة  اإلمارات  لتبقى  خارجها، 
مجال  يف  ومساندا  داعام  وعنرصا  القتال،  ساحات  يف 
برامجها  تنفيذ  يف  تساهم  التي  اإلنسانية  الخدمات 

وفق رؤية وتوجيهات القيادة.
نتقدم  أن  يرسنا  الغالية  الوطنية  املناسبة  وبهذه 
الشيخ  السمو  إىل مقام صاحب  التهنئة  آيات  بأسمى 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  و  الله«  »رعاه 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات 
اإلمارات  شعب  وإىل  االمارات  حكام  األعىل  املجلس 

الويف..
وقيادتها  اإلمارات  يحفظ  ان  وجل  عز  الله  داعن 
وشعبها ، وان تحقق املزيد من الخري والتقدم والرخاء 

يف عهد قيادتنا الرشيدة«.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة

بمناسبة اليوم الوطني الــ46 

علينا أن نفخر 
بإنجازات اإلمارات 
الكبيرة والمكانة 

السامية التي 
بلغتها إقليميا و 

دوليا

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
األعلى حاكم رأس الخيمة إنه إذا كنا نحتفل اليوم بالذكرى السادسة 

واألربعين لقيام دولتنا الحبيبة فإن يحق لنا أن نفخر باإلنجازات الكبيرة 
التي حققتها دولة اإلمارات العربية المتحدة والمكانة السامية التي 
وصلت إليها على المستويين اإلقليمي والدولي في مجال النهضة 

الحضارية ومواقف العزة والكرامة في ظل القيادة الرائدة والطموحة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة » حفظة 

هللا » .
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وأكد سموه يف كلمة له وجهها عرب مجلة » درع 
أبناء  أن   46 ال�  الوطني  اليوم  مبناسبة   « الوطن 
الرشيدة  قيادتهم  خلف  يسريون  وهم  اإلمارات 
يؤكدون مستوى التعاضد الذي شهدته وتشهده 
األمام  إىل  والتطور  التقدم  مسرية  لدفع  دولتنا 
عىل  والحفاظ  والتحديات  الصعوبات  وملواجهة 

املكتسبات واملنجزات .
فيام ييل النص ..

» عندما نحتفل باليوم الوطني فال بد أن نفتخر 
أنجح  لكونها  االتحادية  االمارات  دولة  بتجربة 
تجربة إتحادية شهدها العامل يف العرص الحديث 
السادس  الوطني  باليوم  اليوم  نحتفل  كنا  ولنئ 
واألربعن فإن اإلشارة إىل ما أفرزته دولة اإلتحاد 
ذلك عىل  أكان  وإزدهار سواء  وتطور  تقدم  من 
والعمران  والعمران  واإلقتصاد  التجارة  صعيد 
اإلنسان  بناء  صعيد  عىل  أم  والسياحة  والبناء 
يعدو رضوريا تعبريا عن الفخر واإلعتزاز عدا عن 
عن  وعدا  باإلنسان  للنهوض  النوعية  املبادرات 
والدفاع  الحق  إلحقاق  الصادقة  النبيلة  املواقف 

عن كرامة اإلنسانية .
قيادتهم  خلف  يسريون  وهم  اإلمارات  أبناء  إن 
الذي شهدته  التعاضد  يؤكدون مستوى  الرشيدة 
وتشهده دولتنا لدفع مسرية التقدم والتطور إىل 
األمام وملواجهة الصعوبات والتحديات وللحفاظ 

عىل املكتسبات و املنجزات.
لقد أهتمت دولة اإلمارات بتطوير اإلنسان كونه 
محور  وكونه  التنمية  عملية  يف  الرئييس  العنرص 

اإلسرتاتيجيات واملرشوعات النوعية فيها.
الله  بإذن  له  املغفور  عهد  منذ  ذلك  حدث 
الله  رحمه   – نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
تعمل  اليوم  حتى  الرشيدة  القيادة  ومازالت   –
اإلمارات  لدولة  التاريخي  املنعطف  يكون  ليك 
نوعيا يف اإلسرتاتيجيات والتعليم والصحة وتنويع 
يكون  وليك  التحتية  البنية  وتطوير  اإلستثامر 
والعمران  والبناء  واإلنجازات  باملبادرات  مفعام 
إىل  قدما  والسري  والتحديات  األزمات  ومواجهة 

األمام بإستمرار نخو مستقبل ميضء .
السادسة  بالذكرى  اليوم  نحتفل  كنا  وإذا 

لنا  يحق  فإن  الحبيبة  دولتنا  لقيام  واألربعن 
دولة  حققتها  التي  الكبرية  باإلنجازات  نفخر  أن 
التي  السامية  واملكانة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
وصلت إليها عىل املستوين اإلقليمي والدويل يف 
مجال النهضة الحضارية ومواقف العزة والكرامة 
يف ظل القيادة الرائدة والطموحة ألخي صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة »حفظه الله« .
آيات  أسمى  لسموه  أرفع  املناسبة  وبهذه 
التربيكات وألخي صاحب السمو  التهاين وأطيب 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
»رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخي  الله« 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
السمو  األعىل للقوات املسلحة وإخواين أصحاب 
اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ 

حفظهم الله وإىل شعب اإلمارات الويف ».
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايـــد آل نهيــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن راشـــد آل مكتـــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايــــد آل نهيــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات 
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كلمة سمو الشيخ

سلطان بن زايد آل نهيان
ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات رئيس مركز سلطان بن زايد

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

قال سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو 
رئيس الدولة رئيس نادي تراث اإلمارات رئيس مركز سلطان بن زايد 
إن دولتنا الفتية نجحت خالل السنوات الست واألربعين الماضية من 

عمر اتحادها في إقامة انموذج سياسي وتنموي واجتماعي قوي 
يزيده األنموذج االقتصادي قوة على قوته. و أكد سموه في كلمة 

وجهها عبر مجلــة “درع الوطن” بمناسبة اليــوم الوطني السادس 
واألربعــين لـدولـة اإلمــارات أن اإلمارات أصبحت محط أنظار الكثيرين 

من األفراد والمؤسسات على جميع المستويات وما كان لذلك 
ليتحقق لوال االتحاد الذي جمع إماراتنا في حزمة واحدة قوامها 
األمل والعزيمة واإلصرار والنوايا الطيبة واإلخالص في األقوال 

واألفعال. وفيما يلي نص الكلمة..

دولتنا الفتية 
نجحت في إقامة 
انموذج سياسي 

وتنموي واجتماعي 
واقتصادي قوي.
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» ويف البداية نترشف بأن نرفع أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإىل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ديب رعاه الله وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو 
الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وإىل 
شعب اإلمارت كافة مبناسبة ذكرى اليوم الوطني 
 السادس واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وألن عجلة الزمان تدور برسعة وال تتوقف وألن 
كل  األشياء  طبيعة  عىل  ملحوظا  تأثريا  للزمان 
ويعمل  ذلك  إىل  ينتبه  من  العاقل  فإن  األشياء 
دوران  رسعة  مع  متوافقة  حركته  تكون  أن  عىل 
األشياء. طبيعة  عىل  لتاثريه  ومتحسبة   العجلة 
ولعل األمنوذجني األكرث وضوحا عىل ذلك هام ما 
من  شبابا  أفرادها  عىل  للحفاظ  البرشية  تفعله 
قويا  كيانها  عىل  للحفاظ  األمم  تفعله  وما  جهة 
منطقية  تبدو  قد  مقاربة  وهي  أخرى  جهة  من 
ذلك. غري  البعض  فيها  رأي  وإن  ما  حد   إىل 
عىل  للحفاظ  وسعها  يف  ما  كل  تفعل  فالبرشية 
الدؤوب  بالسعي  فقط  ليس  أفرادها  شباب 
قوته  الشباب  لهذا  يحفظ  ما  كل  الخرتاع 
للحفاظ  ولكن  الظاهري  وجامله  الجسدية 
لواجباته  أدائه  حسن  عىل  نفسه  الوقت  يف 
والبناء  العمل  مثل  مبسؤولياته  واالضطالع 
الكثري. ذلك  وغري  مبواهبه  واالرتقاء   واالبتكار 
تعارفت  التي  املقومات  بعض  تربز  وهنا 
شبابها  لقوة  الزمة  ورأتها  عليها  البرشية 
واإلتاحة  والتأهيل  والتدريب  التعليم  ومنها 
حتى  والعطاء  الشباب  سن  يف  لألفراد  والتمكني 
القوي. والجامل  الجميلة  القوة  لهم   تجتمع 
عىل  جهدها  قدر  األمم  تعمل  املقابل  ويف 
وتعتمد  دائم  شباب  يف  كيانها  عىل  الحفاظ 
أوضحناها  التي  لتلك  مامثلة  مقومات  لذلك 
والناعمة  الصلبة  بصورتيها  القوة  مقدمها  ويف 
حولها  من  الزمان  بحركة  الدائم  الوعي  ومنها 
والتنبؤ  لألحداث  الجيدة  والقراءة  محيطها  ويف 
القريب  بشقيه  املستقبل  ألحداث  الصحيح 
يناسبها. مبا  االحتامالت  لكل  واالستعداد   والبعيد 
ثم  أوال  لله  والحمد  أننا  التأكيد  أستطيع  و 
اإلمارات  دولة  يف  الرشيدة  قيادتنا  بفضل 
شباب  بني  الجمع  استطعنا  املتحدة  العربية 
األمة وقوة شبابها بل وأدركنا منذ زمن بعيد أن 
قوتهم. من  قوتها  وأن  شبابها  من  األمة   شباب 
و يف هذه الذكرى العطرة وبجردة رسيعة ميكن أن 
نتأكد من أن دولتنا الفتية نجحت خالل السنوات 

يف  اتحادها  عمر  من  املاضية  واألربعني  الست 
قوي  واجتامعي  وتنموي  سيايس  أمنوذج  إقامة 
وأن  قوته  عىل  قوة  االقتصادي  األمنوذج  ويزيده 
من  الكثريين  أنظار  محط  أصبحت  اإلمارات 
األفراد واملؤسسات عىل جميع املستويات وما كان 
لذلك أن يتحقق لوال االتحاد الذي جمع إماراتنا 
واإلرصار  والعزمية  األمل  قوامها  واحدة  يف حزمة 
واألفعال. األقوال  يف  واإلخالص  الطيبة   والنوايا 
أنها  املسرية  هذه  يف  الجميل  واليشء 
وعىل  النبيلة  قيمها  عىل  محافظة  ظلت 
الغني  برتاثها  متمسكة  العريقة  أصالتها 
السمحة. ومبادئه  السليم  بدينها   متدثرة 
واليوم ونحن نرى ما يحوطنا وأشقاءنا يف الوطن 
وأطامع  ونزاعات  وتقلبات  أحداث  من  العريب 
ونزداد  بوحدتنا  قناعتنا  تزداد  ومخاطر  ومكائد 
قيادتنا  حول  التفافنا  ويزداد  باتحادنا  متسكا 

الرشيدة ونرنو بعني األمل إىل شبابنا الذين نضجوا 
بالعلم  تسلحهم  نتيجة  وكفاءة  جدارة  وأثبتوا 
وبالقوة معا إضافة ملا تربوا عليه من قيم ومبادئ 
لرتاب هذا  أعامقهم من جميل  يحملونه يف  وما 
لقيادته. والء  عميق  من  به  يتحلون  وما   الوطن 
واليوم كذلك أدعو الجميع إىل مزيد من اليقظة 
التقييم  وإىل  حولنا  من  األحداث  متابعة  يف 
املستمر ملسرية اتحادنا الذي تجاوز بكثري مرحلة 
الجميع  التجربة وأصبح واقعا يفرض نفسه عىل 
وإىل مزيد من التكاتف والتآزر وااللتحام ما بني 
الذي  األيب  العريب  الشعب  هذا  مكونات  جميع 
يتحىل بالسامحة ويعتنق التسامح لكنه يف الوقت 
أراضيه. ووحدة  بحرية  املساس  يرفض   نفسه 
الرشيدة وألنفسنا ولجميع  لقيادتنا  التهنئة  نكرر 

أبناء اإلمارات وكل عام والجميع بخري.
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايــــد آل نهيــــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن راشــــد آل مكتــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايـــــد آل نهيـــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات 
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن اليوم 
الوطني يهل علينا كل عام ليذكرنا بأعظم حكاية لبناء دولة سطر بداياتها 
اآلباء المؤسسون. وأكد سموه في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني ال46 

وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ أنه في مثل هذا اليوم قبل 46 عاما رفرف 
علم العزة والكرامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة للمرة األولى على 
سارية دار االتحاد في دبي.. موضحا أن دار االتحاد شهدت توقيع دستور 

اإلمارات لنعلن للعالم كله قيام دولتنا الفتية التي جاءت ثمرة تالقي 
إرادات وتوافق طموحات فجمعتنا وثيقة قيام االتحاد بعد أن جمعنا التاريخ 
والتراث والثقافة والمصير المشترك. وأضاف سموه إن الثاني من ديسمبر 
أصبح تاريخا محفورا في ذهن كل إماراتي وإماراتية.. ففيه انطلقنا وفيه 

عقدنا العزم شعبا وقيادة على بناء دولة حديثة تصبح في فترة وجيزة في 
طليعة الدول العالمية. وفيما يلي نص الكلمة: 

اليوم الوطني 
يذكرنا بأعظم 

حكاية لبناء دولة 
سطر بداياتها اآلباء 

المؤسسون
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ليذكرنا  الوطني  اليوم  علينا  يهل  عام  كل  يف   «
اآلباء  بداياتها  سطر  دولة  لبناء  حكاية  بأعظم 
املؤسسون ويعيد إىل أذهاننا قصة اتحاد إماراتنا 
الحبيبة التي حققت يف أقل من خمسة عقود ما 

حققته دول أخرى يف العامل يف مئات السنني.
ففي مثل هذا اليوم قبل 46 عاما رفرف علم العزة 
للمرة  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  والكرامة 
الدار  األوىل عىل سارية دار االتحاد يف ديب هذه 
التي شهدت توقيع دستور اإلمارات لنعلن للعامل 
تالقي  مثرة  جاءت  التي  الفتية  دولتنا  قيام  كله 
قيام  وثيقة  فجمعتنا  طموحات؛  وتوافق  إرادات 
والثقافة  والرتاث  التاريخ  أن جمعنا  بعد  االتحاد 
واملصري املشرتك وأصبح الثاين من ديسمرب تاريخا 
محفورا يف ذهن كل إمارايت وإماراتية. ففي ذلك 
شعبا  العزم  عقدنا  اليوم  ذلك  ويف  انطلقنا  اليوم 
وقيادة عىل بناء دولة حديثة تصبح يف فرتة وجيزة 

يف طليعة الدول العامليةـ.
لذلك أصبح اليوم الوطني مناسبة إماراتية مميزة 
بذلك  لنحيي  األجيال  تلو  األجيال  بها  تحتفل 
تلهمنا  ذكرى  شعب..  ووفاء  قيادة  أمانة  قصة 

والشموخ  واالزدهار  الوحدة  طريق  لنواصل 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
السمو  الله وصاحب  الدولة حفظه  نهيان رئيس 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب  املسلحة 
حكام اإلمارات حفظهم الله جميعا وأدامهم ذخرا 

لهذا الوطن وسندا لشعبه الكريم.
ها نحن اليوم نواصل الطريق الذي بدأناه بذات 
الروح العالية والطموح واإلنجاز وها نحن اليوم 
نصبح من أكرث الدول يف العامل قدرة عىل مواكبة 
وقراءة  بل  واستيعابها  املتسارعة  بتغرياته  العرص 
التي  الخطط  ورسم  له  واالستعداد  املستقبل 
التحديات  مختلف  مع  التعامل  عىل  تساعدنا 
أرست  التي  الرشيدة  قيادتنا  بفضل  كله  وذلك 
لتثبت  التنمية  مسرية  توجيه  يف  صحيحة  قواعد 
واالستثامر  الوطن  مصلحة  أن  يوم  بعد  يوما  لنا 
فوقه  يعلو  ال  هدف  اإلمارايت  اإلنسان  يف  األمثل 

هدف وأن الريادة والتفوق واسترشاف املستقبل 
من أهم مقومات بناء دولة الغد.

العام  يف  مرة  الوطني  باليوم  نحتفل  أننا  صحيح 
لكن احتفاليتنا األكرب تتجسد يف عملنا واجتهادنا 
ومبدعني  ومنتجني  فاعلني  نكون  يك  وسعينا 
نحن  نبض  فينا  ومادام  العام  طوال  ومعطائني 

أبناء اإلمارات.
يف هذا اليوم نجدد الحب والوالء والوفاء إلماراتنا 
معاين  وعلمنا  ورعانا  حامنا  الذي  الوطن  هذا 
ونعمق  النشء  نفوس  يف  نغرسها  معان  الفخر 
األمة  هذه  إىل  واالنتامء  الوطني  الحس  عربها 

حتى يستمر عطاء ذلك الغرس املبارك.
السادس  الوطني  باليوم  بلدي  أبناء  أهنئكم 
دولتنا  رئيس  السمو  أصحاب  وأهنئ  واألربعني 
ونائبه و ويل عهد أبوظبي وأعضاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات وأولياء عهودهم.
الصورة  تلك  رسم  ملواصلة  وإياكم  الله  وفقنا 
املرشقة لشعبنا اإلمارايت املوحد يف عزميته وإرصاره 
برجالها  غنية  دولة  عىل  لنحافظ  ونجاحاته 

وإسهامها الحضاري فخورة بأمجادها وتاريخها.



نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايــــد آل نهيــــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن راشــــد آل مكتــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن زايـــــد آل نهيـــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات 



نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن راشـد آل مكتـوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـد بن زايــد آل نهيــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات

العربية املتحدة داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد

عليهم هذه املناسبة وعىل الوطن باليمن والربكات 
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كلمة سمو الشيخ

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
حاكم دبي إن مسيرة االتحاد التي نفاخر بها الدنيا تسير اليوم 

بفضل قيادتنا الحكيمة بخطى واثقة نحو مستقبل آمن مزدهر 
صانه ويصونه دماء أبنائه من الشهداء الذين قدموا أرواحهم 

الطاهرة في سبيل الوطن ورفعة رايته ليخلد التاريخ بطوالتهم 
وتضحياتهم العظيمة. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر 

مجلة “ درع الوطن “ بمناسبة اليوم الوطني الـ46 فيما يلي نصها: 

مسيرة االتحاد تسير 
بخطى واثقة نحو 

غاياتها.

» نحتفل اليوم بالذكرى الـ 46 لقيام اتحاد دولة 
اإلمارات وهي ذكرى عزيزة عىل قلب كل إمارايت 
وكل شخص يقيم عىل أرضنا ففي مثل هذا اليوم 
بدأت مسرية التنمية الشاملة التي قادها املغفور 

بن  زايد  الشيخ  املؤسس  الوالد  الله  بإذن  لهم 
سلطان آل نهيان وأخوه ورفيق دربه الشيخ راشد 
بن سعيد آل مكتوم واآلباء املؤسسون طيب الله 
الجسام  واملسؤوليات  املشاق  متكبدين  ثراهم 
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وهم يبنون هذا الوطن عىل أسس متينة وراسخة 
ليعيش حرا موحدا شامخا.

الوالء  نجدد  الوطني  بيومنا  نحتفل  ونحن  اليوم 
نبذل  بأن  التزامنا  ونؤكد  املنيع  لوطننا  واالنتامء 
من أجله الغايل والنفيس ليبقى بلدا آمنا ومستقرا 
بأن  معاهدينها  الرشيدة  قيادته  نلتف حول  وأن 
التطلعات  مستوى  ويف  الظن  حسن  عند  نكون 
والرؤى والطموحات لتعزيز النهضة الشاملة ويك 
تحتل اإلمارات املكانة التي تستحق لتكون دامئا 

يف املركز األول.
إن ذكرى اليوم الوطني الـ 46 تتزامن مع توجيه 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
 2018 عام  باعتامد  الله  حفظه  الدولة  رئيس 
»عام زايد« الذي نستذكر فيه نهج زايد وحكمته 

البيضاء  وأياديه  الفريدة  وقيادته  رأيه  وسداد 
الخرية التي جعلت اإلمارات مركزا للعطاء يف كل 

بقعة يف العامل.
مسرية  إن  الغايل  الوطن  أبناء  واألخوات  األخوة 
اليوم بفضل  الدنيا تسري  بها  نفاخر  التي  االتحاد 
قيادتنا الحكيمة بخطى واثقة نحو مستقبل آمن 
الشهداء  من  أبنائه  دماء  ويصونه  صانه  مزدهر 
الوطن  سبيل  يف  الطاهرة  أرواحهم  قدموا  الذين 
ورفعة رايته ليخلد التاريخ بطوالتهم وتضحياتهم 

العظيمة.
آيات  بأسمى  أتقدم  األغر  الوطني  اليوم  هذا  يف 
التهنئة والتربيك إىل سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله 
بن  محمد  الشيخ  الوالد  السمو  صاحب  وأخيه 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  وصاحب  الله  رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة راجيا من الله 

العيل القدير أن يحفظهم ويدميهم ذخرا لبالدنا.
السمو  أصحاب  إىل  التربيكات  أسمى  أرفع  كام 
وإخواين  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 
دولة  الحكام وشعب  ونواب  العهود  أولياء  سمو 
العزيزة  املناسبة  بهذه  املتحدة  العربية  اإلمارات 
أن  القدير  العيل  الله  ندعو  والتي  قلوبنا  عىل 

يعيدها عىل بالدنا بالخري واليمن والربكات.
قيادته  عز  وأدام  شامخا  عزيزا  وطننا  الله  حفظ 
أفراحا  أيامنا  وجعل  األبرار  وطننا  شهداء  ورحم 

وإنجازات نعيل بها راية الوطن خفاقة عالية«.





نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــة بن زايــد آل نهيــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـد بن راشـد آل مكتــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيــخ محمـد بن زايــد آل نهيــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ

أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة

اإلمارات  العربية املتحدة داعني الله سبحانه وتعاىل أن

يعيد عليهم  هذه املناسبة وعىل الوطن باليمن والربكات.
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كلمة سمو الشيخ

أحمد بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم 
الشارقة أن ما شهدته اإلمارات من نهضة متكاملة الجوانب 
وتنمية في مختلف المجاالت واالهتمام بالمستقبل والبيئة 

والتعليم وغيرها من جوانب حياة الناس لهو إنعكاس حقيقي 
لما تم وضعه من برامج تنموية عالية المستوى وضعت العلم 

أساسا للتقدم والمجتمع هدفها األول لتحقيق معادلة شاملة 
شملت جوانب متعددة تستلهم من الماضي العريق وحاضر 

المجتمع المعاش ومستقبلهم اآلتي.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ 

بمناسبة اليوم الوطني الـ46 فيما يلي نصها :

اإلمارات تشهد 
نهضة متكاملة 

الجوانب وتنمية في 
مختلف المجاالت 

أساسها العلم
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» نبارك ونهنيء بذكرى هذا اليوم املجيد و الغايل 
عىل قلوب أهلنا وهم يحتفلون به يف الثاين من 

ديسمرب من كل عام بكل حب وسعادة وفخر.
طريق  بدايات  فيه  نستعيد  الذي  اليوم  هذا 
اإلتحاد والتنمية والوحدة الذي سارت فيه دولة 
مستقبال  تنشد  املتحدة وهي  العربية  اإلمارات 
واعدا كان حلام يف ذلك الوقت وبالعمل واإلميان 
حديثة  دولة  من  تحقق  ما  لها  كان  والتعاون 
تضع  رشيدة  وقيادة  ومتوحد  مرتابط  ومجتمع 
علمية  رؤى  وفق  الطموحات  وتقدم  الخطط 
التنمية  نحو  املجتمع  تقود  حديثة  وعملية 
الشاملة واملتكاملة علام وعمال ال يتوقف لتعود 
وصدق  بخري  ننعم  ونحن  اليوم  هذا  ذكرى 

املؤسسني وعظيم آمالهم.
يف ذكرى هذا اليوم نجدد التهاين والتربيكات إىل 
السمو  صاحب  إىل  الرشيدة  الوطن  هذا  قيادة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

الدكتور  الشيخ  السمو  وإىل صاحب  ديب  حاكم 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
السمو  أصحاب  أخوانهم  وإىل  الشارقة  حاكم 
حكام اإلمارات وإىل كافة أبناء مجتمعنا العزيز 

ووطننا الغايل.
إن ما شهدته إماراتنا العزيزة من نهضة متكاملة 
الجوانب وتنمية يف مختلف املجاالت واالهتامم 
باملستقبل والبيئة والتعليم وغريها من جوانب 
الناس لهو إنعكاس حقيقي ملا تم وضعه  حياة 
من برامج تنموية عالية املستوى وضعت العلم 
لتحقيق  األول  هدفها  واملجتمع  للتقدم  أساسا 
معادلة شاملة شملت جوانب متعددة تستلهم 
املعاش  املجتمع  وحارض  العريق  املايض  من 

ومستقبلهم اآليت.
التي  العظيمة  االتحاد  راية  ظل  يف  ذلك  كل 
الثاين من ديسمرب من  يومها يف  نحتفل بذكرى 
كل عام.. يحتفل بها مجتمعنا فردا فردا ويجدد 
العهد والوعد بالسري يف طريق األمل والطموح 

والتعاون والسعادة.

مع كل فجر يوم جديد تعيش فيه بالدنا إنجازات 
الحياة عىل مستوى  كبرية يف مختلف مؤرشات 
العامل وتسعى نحو مزيد من الخري والنمو وهو 
السنوات وجل  ملقبل  ما ميثل مستقبال طموحا 
ما تسعى إليه قيادتنا الرشيدة لخري ومناء بالدنا 

وإستقرارها.
دولة  وشعب  لقيادة  والتربيكات  التهاين  نكرر 
الله عىل  بأن مين  اإلمارات مع دعوات صادقة 

بالدنا بالخري والرفاه والسعادة«.
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـد بن راشـد آل مكتــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـد بن زايــد آل نهيــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات 
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كلمة سمو الشيخ

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

قال  سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي 
ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن يوم الثاني من ديسمبر يحل 

وبالدنا تعيش في رفاه وسعادة وإنجازات متواصلة وهو ما 
سعى إليه آباؤنا األوائل وهم يضعون في ذلك اليوم الرؤية 

الثاقبة والمستقبل الذي ينشدونه ألهل اإلمارات جميعا 
لينطلق العمل دؤوبا وكبيرا وعمالقا في مختلف المجاالت.

جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ 
بمناسبة اليوم الوطني الـ46 فيما يلي نصها: 

نجدد العهد 
والوالء لقيادتنا 
الرشيدة وألهل 

دولتنا األوفياء بأننا 
سائرون على درب 

االتحاد. 

» يف ذكرى الثاين من ديسمرب من كل عام تحتفل 
بالدنا باليوم الوطني الذي ميثل وبفخر كل معاين 
الوحدة واإلنجاز واملستقبل الواعد.. يف هذا اليوم 

التهاين  نسوق  للوحدة  رمزا  ميثل  الذي  العظيم 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  والتربيكات 
الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
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وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ديب »رعاه الله« و صاحب السمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
حكام  السمو  أصحاب  وإخوانهم  الشارقة  حاكم 

اإلمارات وإىل أهلنا يف دولة اإلمارات.
وسعادة  رفاه  يف  تعيش  وبالدنا  اليوم  هذا  يأيت 
آباؤنا  له  سعى  ما  وهو  متواصلة  وإنجازات 
الرؤية  اليوم  ذلك  يف  يضعون  وهم  األوائل 
الذي ينشدونه ألهل اإلمارات  الثاقبة واملستقبل 
يف  وعمالقا  وكبريا  دؤوبا  العمل  لينطلق  جميعا 
وهو  بالتعليم  البداية  كانت  املجاالت..  مختلف 
املعرفة  املجتمعات ونرش  تطور  الزاوية يف  حجر 
اإلنجازات  فتوالت  والتقدم  التطور  طريق  إنها 
وتعلام  وعمال  وتعمريا  بناء  األخرى  تلو  الواحدة 

لينعم شعبنا مبا تحقق من منجزات كان الصدق 
نشأ  التي  الخصبة  تربتها  هو  والعمل  واإلخالص 

عليها..
ولذلك شهدت التطورات املتسارعة التي أوصلت 
املبنية  الحديثة  الكربى  الدول  مصاف  اىل  دولتنا 

عىل الرتاحم واالتحاد والتعاون والعلم واملعرفة.
بالدنا  مضت   1971 ديسمربعام  من  الثاين  ومنذ 
يف طريق التنمية الذي إختارته وهو طريق العلم 
املعرفة  طريق  ويف  عليه..  وراهنت  إتبعته  الذي 

التي إتخذتها نورا وشمسا تيضء لها الطريق.
يف  التنمية  وإنجازات  واضحا  األثر  كان  ولهذا 
أهل  أهلنا  عاشه  وافرا  املجاالت حصادا  مختلف 
هذا  حملة  كانوا  هم  والذين  األوفياء  اإلمارات 
وآمنوا  فاستجابوا  التنمية..  هذه  وجنود  الحلم 
كل  يف  وإنترشوا  حقيقيا  إميانا  بالدهم  بوحدة 

ويشكرون  ويجتهدون  يعملون  العطاء  دروب 
النعم فكانت مسرية االتحاد يف بالدنا مسرية عمل 
وتعاون وتكافل ليعيش أهلنا ما تحقق لهم من 

إنجازات كبرية.
يف ذكرى هذا اليوم من كل عام نجدد العهد والوالء 
لقيادتنا الرشيدة وألهل دولتنا األوفياء ونؤكد أننا 
التنمية نصب  االتحاد وطريق  سائرون عىل درب 
تجربتنا  وعظيم  املؤسسني  اآلباء  رؤية  أعيننا 

ومتسكنا بأصالتنا وديننا واتحادنا وإمياننا ببالدنا.
لقيادتنا  والتربيكات  التهاين  نجدد  أخرى  مرة 
لنا  يحفظ  أن  الله  وندعو  الكرام  وأهلنا  الرشيدة 
التطور  نعمة  عليها  يديم  وأن  كل رش  من  بالدنا 
تقدم  وهي  الطريق  هذا  يف  واإلستقرار  والتنمية 
والعمل  واالتحاد  التعاون  يف  عامليا  طيبا  منوذجا 

واملعرفة«.
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايــــد آل نهيــــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايــــد آل نهيــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات 
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كلمة سمو الشيخ

عبدهللا بن سالم بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

أكد سمو الشيخ عبدهللا بن سالم بن سلطان القاسمي 
نائب حاكم الشارقة إن اإلمارات تحتفل كل عام بهذا اليوم 

الغالي على القلوب وهي تحقق اإلنجازات تلو اإلنجازات في 
ميادين العمل والتقدم والتطور وتسجل األرقام القياسية في 

المؤشرات ومعدالت التنمية على المستويات العالمية وهو ما 
يعكس صواب الطريق الذي سار فيه آباؤنا المؤسسون طريق 

الوحدة والتالحم وتقدير العمل وتحقيق الطموحات.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ 

بمناسبة اليوم الوطني الـ46 فيما يلي نصها :

اإلنجازات المتالحقة 
ما كان لها أن 

تتحقق إال باالتحاد.
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العزيزة  لبالدنا  الـ46  الوطني  اليوم  مبناسبة   «
السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  بالتهاين  نتقدم 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
»حفظه الله« و صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الله« و صاحب السمو  الوزراء حاكم ديب »رعاه 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
املجلس األعىل حاكم الشارقة وإخوانهم أصحاب 
السمو حكام اإلمارات واىل أهلنا يف اإلمارات كافة 
دولة  يف  وأعظمها  األيام  بأغىل  يحتفلون  وهم 

اإلمارات العربية املتحدة.
قلوبنا  عىل  الغايل  اليوم  بهذا  عام  كل  نحتفل 
جميعا وبالدنا تحقق اإلنجازات تلو اإلنجازات يف 
ميادين العمل والتقدم والتطور.. وتسجل األرقام 
عىل  التنمية  ومعدالت  املؤرشات  يف  القياسية 
املستويات العاملية وهو ما يعكس صواب الطريق 
الوحدة  طريق  املؤسسون  آباؤنا  فيه  سار  الذي 

والتالحم وتقدير العمل وتحقيق الطموحات.
العالية  واملعدالت  املتالحقة  اإلنجازات  هذه 
بدعوة  إال  تتحقق  أن  لها  كان  ما  املستويات 
الوحدة األصيلة التي كانت يف الثاين من ديسمرب 
اآلباء  فيها  وضع  التي  الدعوة  تلك   1971 عام 
العهد ببناء دولة حديثة تقوم عىل العلم والعمل 
أرادوا  ما  لهم  فكان  والتعاون  والوحدة  الصادق 
لنحتفل كل عام بذكرى هذا اليوم املجيد والعزيز 

وإستقرارا  خريا  اإلنجازات  بنتائج  ننعم  ونحن 
تطورا وتنمية.

عىل  الغايل  الوطني  اليوم  بهذا  نحتفل  عام  كل 
قلوب أهلنا جميعا ونحن نشهد تطور مجتمعنا 
إحتفال  غريه..  اىل  مجال  ومن  آخر  اىل  عام  من 
يجسد عظمة ما كان يف ذلك اليوم من نية صادقة 
صدوقة وما تحقق ألجيالنا التالية التي تعرف قدر 

هذا اليوم وتوفيه حقه وهي تتابع مكانة دولتنا 
العامل يف مجاالت املستقبل والتعليم والتنمية  يف 

وهو ما نفخر به ونعمل عىل إستمرار تطوره.
مرة آخرى كل التهاين والتربيكات لقيادتنا الرشيدة 
وأبناء بالدنا العزيزة داعني الله سبحانه وتعاىل أن 

يديم علينا نعمة العز واإلستقرار والخري«.
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كلمة سمو الشيخ

عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان 
كلمة عبر مجلة “ درع الوطن “ بمناسبة اليوم الوطني الـ46 فيما 

يلي نصها :
مسيرة االتحاد 

ماضية بمزيد من 
التماسك والتالحم 

والثقة والتفاؤل 
نحو المستقبل. 

قلوبنا  عىل  الغالية  املناسبة  هذه  يف  يسعدين   «
والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى  أرفع  أن  جميعا 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إىل 
آل نهيان رئيس الدولة » حفظه الله« وإىل أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
الشيخ محمد  السمو  الله »و إىل صاحب  » رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن 
أصحاب  إخوانهم  وإىل  املسلحة  للقوات  األعىل 

لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
حكام اإلمارات واىل شعب اإلمارات بدوام الرفعة 

واالزدهار.
عام عالمة  كل  من  ديسمرب  من  الثاين  اليوم  ميثل 
العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  يف  ومميزة  بارزة 
ميالد  عن  فيه  أعلن  الذي  اليوم  ذلك  املتحدة.. 
بني  خفاقا  عاليا  اإلمارات  علم  وارتفع  االتحاد 
األمم وهي مناسبة لتجديد العهد مبواصلة املسرية 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  بدأها  التي  الخالدة 
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قدم  الذي  االتحاد  لجيل  ووفاء  نهيان  آل  سلطان 
والقادمة  الحالية  لألجيال  وتذكريا  اإلنجاز  لنا هذا 
ودفعهم  االتحاد  بفضل  تحققت  التي  باملنجزات 
الجهد  وبذل  واملشاركة  عنه  والذود  به  للتمسك 
كل  تحقق  حتى  املباركة  املسرية  هذه  الستمرار 
التطور  مراتب  أفضل  اىل  بدولتنا  وتصل  غاياتها 

وأسمى درجات الرقي.
معان  معها  تحمل  دامئا  تأيت  االتحاد  ذكرى  إن 
نتطلع  وأمل  يتحقق  إنجاز  كل  مع  تتعمق  كثرية 
عريضة  لحياة  كثرية  صور  فيها  وتحتشد  إليه 
بدأت باملشاق والعقبات ووصلت إىل قمم الرقي 

واالزدهار.
التحديات  من  بكثري  االتحاد  سنوات  حفلت  وقد 
مبزيد  عام  كل  نشعر  اإلنجازات  من  أيضا  وبكثري 
الفخر والزهو مبا تحققه دولتنا من نجاحات  من 
يف  االستثامر  رأسها  وعىل  االتحاد  ظل  يف  باهرة 
شباب الوطن فالشباب هم األساس يف أي معادلة 
الذي ال ينفد  الباقي  الرصيد  للبناء والنهضة وهم 
تحقق  متكاملة  وبناء منظومة حياتية  ينضب  وال 
التنمية املستدامة وتوفري الخدمات لجميع الرشائح 
االجتامعية واإلميان بأهمية العمل املؤسس واملنظم 
الذي يوحد الجهود ويكفل االستمرارية. واملحافظة 
عىل النسيج االجتامعي والتامسك األرسي ومشاركة 
املواطنني أفرادا ومؤسسات يف عملية التنمية وبناء 
الطبيعية  واملوارد  والرثوات  البيئة  وحامية  الدولة 
والتوظيف الرشيد للموارد البرشية واملادية وقبل 
كل هذا التنسيق والتجانس بني كل إمارات الدولة 

يف تنفيذ الخطط التنموية.
و سارت اإلمارات عىل نهج الشورى منذ تأسيسها 
املفتوحة  األبواب  سياسة  دولتنا  اعتمدت  فقد 

الواسعة أمام  بني الحاكم والرعية وإتاحة الفرصة 
املواطنني للمشاركة يف مسؤوليات العمل الوطني 
واملجالس  الوطني  كاملجلس  املستويات  كافة  يف 
ومجالس  التنفيذية  واملجالس  االستشارية 
الدولة  وسخرت  واألندية  والجمعيات  اإلدارات 
كل  وبذلت  املواطن  لخدمة  املالية  مصادرها  كل 
واملعرفة  بالعلم  الجديد  األجيال  لتسليح  طاقتها 
التي حققت  باملرأة  اهتامما خاصا  الدولة  وأولت 
مكاسب كبرية وتبوأت بفضل ذلك مناصب هامة 
ورفيعة يف كل قطاعات العمل وأصبحت ممثلة يف 
انتخابا وتعيينا ووزيرة  االتحادي  الوطني  املجلس 

ودبلوماسية متثل اإلمارات خارجيا.
إىل  وصوال  املستقبل  نحو  دامئا  تتطلع  بالدنا  إن 
رؤية 2021 العام الذي سوف نحتفل فيه باليوبيل 
اىل  خاللها  من  ونهدف  العزيز  التحادنا  الذهبي 
واالعتزاز  وإسعادهم  املواطنني  رفاهية  تحقيق 
بهويتهم وانتامئهم وأن تكون دولة اإلمارات من 
البرشية  التنمية  مؤرش  يف  العامل  يف  الدول  أفضل 
يف  العامل  دول  جميع  بني  قفزة  أكرب  وتحقيق 
يف  دولتنا  تكون  وأن  الدول  بني  التنافسية  مجال 
قلب التحوالت االقتصادية يف العامل وتطبيق نظام 
وتطوير  العاملية  املعايري  أعىل  إىل  يستند  صحي 
التوازن  وتحقيق  املستوى  رفيع  تعليمي  نظام 
إىل  والسعي  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  بني 
عىل  أمانا  األكرث  البقعة  اإلمارات  دولة  تكون  أن 

املستوى العاملي.
ومن  قيادتنا  يف  ثقتنا  تعززها  كبرية  الله  يف  ثقتنا 
االتحاد  انجاز  حققوا  الذين  األيب  شعبنا  خلفها 
ومن ثم انجاز استمرار املسرية االتحادية ثم إعجاز 
تحويل اإلمارات إىل دولة عرصية مزدهرة احتلت 

مكانتها يف الصفوف األوىل مع أرقى دول العامل.
مسرية  عرب  تحققت  التي  املنجزات  أهم  من  إن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  االتحاد هو جعل 
وسط  تجاهله  ميكن  ال  هاما  موقعا  تحتل  رائدة 
العامل عامة وعاملنا  التي يشهدها  األحداث  خضم 
وال  اإلمارات  كانت  فقد  خاصة  واإلسالمي  العريب 
الدولة  بني  ووئام  وسالم  ومحبة  خري  وسيط  تزال 
ووقفت مع األشقاء يف التصدي لكل ما يستهدف 

أمن الدول الخليجية والعربية .
التامسك  من  مبزيد  ماضية  االتحاد  مسرية  إن 
وإن  املستقبل  نحو  والتفاؤل  والثقة  والتالحم 
حظ  وليدة  أو  مصادفة  تأت  مل  النجاحات  تلك 
وإمنا هي رؤية حكيمة من قيادة رشيدة حشدت 
تغيري  الشعب  وألهمت  كافة  واإلمكانيات  الجهود 
حياته وفكره فتامسكت سواعده وتشابكت أياديه 
لبناء  لننجزه  الكثري  أمامنا  نواياه ومازال  وخلصت 
الدولة الحديثة وإرساء قواعدها املتينة والسري بها 
نحو أرقى مراتب التقدم واالزدهار واسعاد شعبنا .
والشعوب  األمم  حياة  التاريخية يف  املناسبات  إن 
للغد  استرشافا  الحارض  ملراجعة  فرصة  هي 
أن  علينا  حقا  للوطن  فإن  اليوم  هذا  يف  الواعد.. 
نذكره ونشكره حقه علينا اليوم أن نحمي ثرواته 
تحقق  ما  نحافظ عىل  أن  علينا  واجب  وموارده.. 
ففي ذلك أبلغ التقدير وأسمى االحرتام لكل الذين 

وهبوا لنا هذا اإلنجاز.
ختاما... نرفع التهنئة حارة مرة أخرى إىل صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة حفظه الله ولشعبنا الويف بالرفعة واملجد يف 

ظل دولة الوحدة واالتحاد.
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كلمة سمو الشيخ

محمد بن حمد بن محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي 
عهد الفجيرة إنه في ذكرى اليوم الوطني ذلك اليوم التاريخي 

العظيم نستذكر رجل الحكمة والمبادئ السامية المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا الذي قاد الدولة مع 

أخوانه حكام اإلمارات اآلباء األوائل واضعا اللبنة األولى لمسيرة 
البناء واإلنجاز الرائد والمختلف الذي أرسى قواعد هذا الصرح 

الوحدوي. وفيما نص كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة “ درع 
الوطن “ في الذكرى السادسة واألربعين لقيام االتحاد:

في ذكرى اليوم 
الوطني نستذكر 

الشيخ زايد رجل 
الحكمة والمبادئ

التاريخي  اليوم  الوطني ذلك  اليوم  إنه يف ذكرى 
السامية  الحكمة واملبادئ  العظيم نستذكر رجل 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه 

الله الذي قاد الدولة مع أخوانه حكام اإلمارات 
البناء  ملسرية  األوىل  اللبنة  واضعا  األوائل  اآلباء 
واإلنجاز الرائد واملختلف الذي أرىس قواعد هذا 
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الرصح الوحدوي.
وفيام نص كلمة سموه التي وجهها عرب مجلة “ 
درع الوطن “ يف الذكرى السادسة واألربعني لقيام 

االتحاد .
“ تطل الذكرى السنوية السادسة واألربعون عىل 
قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة ومعها 
الذي  االستثنايئ   1971 ديسمرب   2 يوم  نستعيد 
وذكرى  اإلمارات  تاريخ  يف  بارزة  عالمة  سيظل 
وقد  واعتزاز  فخر  بكل  عام  كل  نحييها  خالدة 
الفكرة  وأصبحت  حقيقة  إىل  الحلم  فيها  تحول 
واقعا ملموسا بإعالن أغىل وأعظم منجز تاريخي 
كيان  يف  السبع  اإلمارات  بضم  اإلمارايت  للشعب 

واحد وتحت راية واحدة .
العظيمنستذكر  التاريخي  اليوم  هذا  ذكرى  ويف 
له  املغفور  السامية  واملبادئ  الحكمة  رجل 
وقد  الله  نهيانرحمه  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
اآلباء  اإلمارات  حكام  أخوانه  مع  الدولة  قاد 
األوائل واضعا اللبنة األوىل ملسرية البناء واإلنجاز 
الرصح  هذا  قواعد  أرىس  الذي  واملختلف  الرائد 

الوحدوي.
الوحدي  رصحنا  راح  وحكمته  زايد  فكر  بهدي 
ويف  األصعدة  مختلف  عىل  ويزدهر  ينمو  هذا 
واالجتامعية  السياسية  واملجاالت  االتجاهات 
يف  مكانته  ويعزز  كافة  والرتبوية  واالقتصادية 
اإلمارات  دولة  من  والعامليجاعال  العريب  محيطه 
العربية املتحدة الدولة النموذج مبنجزها اإلنساين 

والحضاريوبقوة بنائها الداخيل.
زايد  فكر  ترجم  عاما  وأربعني  ستة  مدى  وعىل 
باتت  للدولة  مستمر  بناء  مسرية  يف  وتعاليمه 

خاللها اإلمارات مركز تأثري عامليا وعاصمة للقرار 
مجاالت  يف  العاملي  للنشاط  والحاضن  الدويل 
والرياضة  والبيئة  والثقافة  والعلم  االقتصاد 
لصاحب  الحكيمة  القيادة  بفضل  وذلك  وسواها 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو  صاحب  أخيه  و   “ الله  حفظه   “ الدولة 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وإخوانهام 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
والتطور  النهضة  مسرية  قادوا  الذين  اإلمارات 
والنامء والخري سنة تلو األخرى لتحقيق املزيد من 
متيض  دولتنا  هي  والتطوروها  واالزدهار  الرفعة 
قدما وبخطى ثابتة نحو املستقبلمسخرة الرثوات 
من  األوفر  بالنصيب  حظي  الذي  اإلنسان  لبناء 

بجهوده  الذي  األسايس  املحور  االهتامملكونه 
تستمر عجلة التقدم والنامء.

ومع احتفاالتنا اليوم بهذه املناسبة املجيدة نرفع 
أسمى التهاين والتربيكات لصاحب السمو الشيخ 
“حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  و صاحب  الله”  “رعاه  ديب  حاكم 
األعىل  املجلس  عضو  الرشقي  محمد  بن  حمد 
حاكم الفجرية و إخوانهم أصحاب السمو أعضاء 
العهود  وأولياء  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس 
وشعب دولتنا الغالية داعيا الله العيل القدير أن 

ينعم علينا باملزيد من الخري واالزدهار.
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كلمة سمو الشيخ

راشد بن سعود بن راشد المعال
ولي عهد أم القيوين

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي 
عهد أم القيوين كلمة عبر مجلة “ درع الوطن “ بمناسبة اليوم 

الوطني الـ 46 فيما يلي نصها:
اإلمارات تواصل 

طريقها نحو مزيد 
من التقدم والنماء 

» اليوم الوطني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يوم العز الذي تتجىل فيه معاين العزة و الكرامة 
ومعاين الحضارة والتقدم واإلنجاز ومعاين العزمية 

والوحدة والتعاضد.
يطل  واألربعون  السادس  الوطني  اليوم  هو  وها 
العهد  نجدد  ففيه  ومعانية  بدالالته  رائعا  مرشقا 
والوالء لقائد املسرية وراعي نهضتها صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
اآلباء  نهج  عىل  سار  الذي  القائد  الله«  »حفظه 

الشيخ  له  املغفور  الوالد  مسرية  وتابع  املؤسسني 
زايد بن سلطان آل نهيان فكان وال يزال خري خلف 

لخري سلف.
الذي يعرب عن  الوطني  بيومنا  اليوم نحتفل  نحن 
التي  اإلتحادية  بتجربتنا  واإلعتزاز  الفخر  مشاعر 
نؤكد عىل  أن  أيضا  والبد  بالبنان  إليها  يشار  صار 
اإلمارات  دولة  إليه  وصلت  الذي  التطور  مدى 
وال  تعد  ال  التي  اإلنجازات  يف  املتحدة  العربية 
الدقة  فائقة  إسرتاتيجيات  وفق  ذلك  كل  تحىص 
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اإلعتبار  بعني  وتأخذ  بالحارض  تحيط  ومنهجيات 
للمستقبل و ذلك بهدف الوصول بهذا الوطن إىل 
أفضل املراتب املتقدمة إقتصاديا وسياسيا وتجاريا 
كله  ذلك  وقبل  وثقافيا  وعلميا  وسياحيا  وعمرانيا 
إىل  والوقوف  وحاميته  اإلنسان  بناء  عىل  العمل 

جانبه.
الله  اإلستثنائية بفضل  النهضة  لقد تحققت هذه 

عز و جل ثم بفضل القيادة الرشيدة التي أرست 
قواعد كانت مهدا صلبا للتقدم والحضارة واإلزدهار 
.. سيبقى اليوم الوطني رمزا عامرا بالدالالت التي 

طبعت عىل صدر شعب اإلمارات كله .
التهاين  آيات  أسمى  أرفع  املناسبة  وبهذه 
بن  الشيخ خليفة  السمو  إىل صاحب  والتربيكات 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و صاحب 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
 « ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  و   « الله  رعاه 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة و أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات و إىل شعب 

االمارات الويف.
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كلمة سمو الشيخ

محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي 
عهد رأس الخيمة كلمة عبر مجلة “ درع الوطن “ بمناسبة اليوم 

الوطني الـ 46 فيما يلي نصها:
اليوم الوطني 

رمز عامر بالدالالت 
في وجدان شعب 

العربية  اإلمارات. اإلمارات  دولة  يف  الوطني  »اليوم 
معاين  فيه  تتجىل  الذي  العز  يوم  املتحدة 
والتقدم  الحضارة  ومعاين  والكرامة  العزة 
والتعاضد. والوحدة  العزمية  ومعاين   واإلنجاز 

واألربعون  السادس  الوطني  اليوم  هو  وها 
نجدد  ففيه  ومعانية  بدالالته  رائعا  مرشقا  يطل 
نهضتها  وراعي  املسرية  لقائد  والوالء  العهد 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 
الذي  القائد   “ الله  حفظه   “ الدولة  رئيس 

مسرية  وتابع  املؤسسني  اآلباء  نهج  عىل  سار 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  الوالد 
سلف. لخري  خلف  خري  يزال  وال  فكان   نهيان 

نحن اليوم نحتفل بيومنا الوطني الذي يعرب عن 
التي  اإلتحادية  بتجربتنا  واإلعتزاز  الفخر  مشاعر 
صار يشار إليها بالبنان والبد أيضا أن نؤكد عىل مدى 
التطور الذي وصلت إليه دولة اإلمارات العربية 
املتحدة يف اإلنجازات التي ال تعد وال تحىص كل 
ومنهجيات  الدقة  فائقة  إسرتاتيجيات  وفق  ذلك 
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تحيط بالحارض وتأخذ بعني اإلعتبار للمستقبل و 
ذلك بهدف الوصول بهذا الوطن إىل أفضل املراتب 
وعمرانيا  وتجاريا  وسياسيا  إقتصاديا  املتقدمة 
العمل  كله  ذلك  وقبل  وثقافيا  وعلميا  وسياحيا 
جانبه. إىل  والوقوف  وحاميته  اإلنسان  بناء   عىل 
لقد تحققت هذه النهضة اإلستثنائية بفضل الله 
عز و جل ثم بفضل القيادة الرشيدة التي أرست 

قواعد كانت مهدا صلبا للتقدم والحضارة واإلزدهار 
بالدالالت  عامرا  رمزا  الوطني  اليوم  سيبقى   ..
. كله  اإلمارات  شعب  صدر  عىل  طبعت   التي 
التهاين  آيات  أسمى  أرفع  املناسبة  وبهذه 
والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله و صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

الوزراء حاكم ديب »  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  و صاحب   “ الله  رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة و أصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات وإىل 

شعب االمارات الويف.
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في 
منطقة الظفرة أن يوم الثاني من ديسمبر سيظل عالمة مضيئة 

في تاريخنا ومناسبة لتواصل مسيرة اإلزدهار والنماء وتجديد العهد 
الوالء .. مشيرا إلى أن تجربة اإلمارات الوحدوية التي تأسست قبل  
46  عاما تظل إنجازا عظيما وفريدا من نوعه حيث تحولت وبعد فترة 

قصيرة من قيامها إلى دولة عصرية مزدهرة انطلقت إلى آفاق 
التقدم بثقة واقتدار. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “ 

 درع الوطن “ بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 فيما يلي نصها :

الثاني من ديسمبر 
سيظل عالمة 

مضيئة في تاريخنا

إن يوم الثاين من ديسمرب سيظل عالمة مضيئة يف 
تاريخنا ومناسبة لتواصل مسرية اإلزدهار والنامء 
وتجديد العهد الوالء .. وهو يوم مجيد يحق لنا أن 

 نفخر به عىل مدى األيام ومع تعاقب السنوات.
قلب  عىل  إرادتنا  فيه  توحدت  اليوم  هذا  ففي 
وإميان  صادقة  ونوايا  قوية  بعزمية  واحد  رجل 
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املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لتأسيس  عميق 
خفاقة جمعت  عالية  وراية  واحدة  قيادة  تحت 
اإلمارات السبع يف اتحاد مل تعرف له املنطقة مثيال 
برئاسة  ورؤيته  وفكرته  بنموذجيته  تفرد  حيث 
 “ نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
 طيب الله ثراه “ وإخوانه املؤسسني رحمهم الله.
إن مسرية اإلتحاد خالل السنوات املاضية متيزت 
إن  بعطاءات مشهودة وإنجازات كبرية ستستمر 
شاء الله ونحن يف هذه املناسبة نجدد له العهد 
وتخلص  أيادينا  وتتشابك  سواعدنا  تتامسك  بأن 
نوايانا .. والشك أن تجربة اإلمارات الوحدوية التي 
تأسست قبل / 46 / عاما تظل إنجازا عظيام وفريدا 
من نوعه فقد تحولت اإلمارات وبعد فرتة قصرية 
من قيامها إىل دولة عرصية مزدهرة انطلقت إىل 
 آفاق التقدم والحضارة واملدنية بكل ثقة واقتدار.
لقد شهدت بالدنا يف ظل االتحاد نهضة تعليمية 
واقتصادية وعمرانية وزراعية كربى لبت احتياجات 
متميزة  تنموية  عملية  يف  واملستقبل  الحارض 
منظومة  يف  واحتياجاته  اإلنسان  بحياة  تتعلق 
اإلمارات  دولة  وضعت  بصورة  متكاملة  حياتية 
التي  العامل  دول  أرقى  مع  األوىل  الصفوف  يف 
سياستها.  أولويات  يف  املستدامة  التنمية   جعلت 
استقرارا  اليوم  تعيش  اإلمارات  دولة  إن 
املجاالت  كل  ويف  األصعدة  جميع  عىل  وازدهارا 
وتكثيف  الدخل  مصادر  تنويع  عىل  وتعمل 
االستثامر  عىل  تعمل  كام  البالد  مال  رأس 
تحقيق  إىل  والسعي  اإلنسان  بناء  يف  الحقيقي 
الدولة. مستوى  عىل  املستدامة   التنمية 

آليات  تحديث  عىل  الحكيمة  القيادة  وعملت 
العمل من خالل إرشافها املبارش عىل سري املشاريع 
واملقيمني  للمواطنني  الخدمات  أرقى  وتقديم 
والزائرين لتشكل دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والرخاء. بالسالم  تزخر  وواحة  حضارية   منارة 

يف  سباقة  الدولة  كانت  الداخيل  الصعيد  فعىل 
بأن  منها  إميانا  البرشي  العنرص  بتنمية  االهتامم 
هذا العنرص هو حجر الزاوية يف أي نهضة حقيقية 
تتبع  يف  باقتدار  الدولة  ونجحت  مجتمع  ألي 
متطلبات عرص املعرفة والعمل نحو ترسيخ أسس 
ارتقاء  نحو  الجهود  ومضاعفة  املستدامة  التنمية 
سلم الريادة والتميز وبلوغ القمة لتحقيق آمال 
أبناء هذا الوطن العزيز وتطلعاته وبناء اإلنسان 
املرموقة  املكانة  انعكس بشكل جيل يف  ما  وهو 
يف  اإلمارايت  واملواطن  الدولة  إليها  وصلت  التي 
التنمية  تقارير  معظم  يف  متقدمة  مكانة  تبوأ 
 البرشية الصادرة عن املنظامت والهيئات الدولية.

عىل  نور  من  بأحرف  سجل  اإلمارات  اسم  إن 
صفحات تاريخ البرشية اإلنساين باعتبارها رائدة 
وظفت  حيث  املختلفة  ومجاالته  الخريي  العمل 
مساندة  أجل  من  النبيلة  مبادراتها  اإلمارات 
من  وحاميتهم  ورعايتهم  واملحتاجني  الضعفاء 
الدولة  وتبوأت  والجهل  واملرض  الفقر  مخاطر 
ساحات  يف  متميزة  مكانة  الجهود  هذه  بفضل 
واحتلت  ودوليا  إقليميا  والخريي  اإلنساين  العمل 
 مساحة كبرية يف فضاءات العطاء اإلنساين الرحبة.
أما عىل صعيد منطقة الظفرة فإن القيادة الرشيدة 
تويل اهتامما خاصا بها من خالل تطويرها وتنميتها 
واالقتصادية  االستثامرية  الفرص  أفضل  وتقديم 
الشيخ  السمو  صاحب  من  سامية  وبتوجيهات 
“حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله” ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
نحو  املنطقة  نقل  خالل  من  املسلحة  للقوات 
النمو  فعالية  وزيادة  ومستدام  زاهر  مستقبل 
الثقافية  الهوية  عىل  ذاته  الوقت  يف  واملحافظة 
الظفرة إضافة  بها منطقة  التي تزخر  والتاريخية 
املنطقة  شؤون  جميع  تطوير  يف  قدما  امليض  اىل 

واإلمنائية  السكنية  املشاريع  من  العديد  بإقامة 
والسياحية  والتعليمية  والصحية  واإلنشائية 
باإلضافة  املستويات  أعىل  تنفيذها عىل  ومتابعة 
كاملواصالت  القطاعات  مختلف  يف  االستثامر  إىل 
من  يجعل  الذي  األمر  والغاز  والنفط  والطاقة 
 املنطقة وجهة مهمة لالستثامر يف كافة املجاالت. 
االتحاد  راية  وتحت   – الوطن  هذا  يزال  ما 
يزداد  و  يوم  بعد  يوما  يزدهر   – الشامخة 
الريادة  من  آفاق  نحو  وانطالقا  ومتكينا  رسوخا 
إسرتاتيجية  خالل  ومن  واالبتكار  واألمان 
عىل  اإلمارات  دولة  تضع  شاملة  حكومية 
وعطاء. ومناء  ازدهارا  األكرث  الدول   خارطة 
من  املستقبل  إىل  نتطلع  ونحن  اليوم  لنا  بد  وال 
منذ  مضت  التي  السنوات  تلك  إىل  ننظر  أن 
تلك  وراء  كان  الذي  الرس  إلدراك  االتحاد  إعالن 
النامء  ملسرية  املحركة  والقوة  الهائلة  الطاقة 
وذلك رشط  بالدنا  حققتها  التي  الضخمة  والبناء 
ونحافظ  الدرب  نواصل  أن  أردنا  ما  إذا  أسايس 
الصدارة. مرتبة  يف  ونبقى  اإلنجاز  وترية   عىل 

مقرونة  التهاين  آيات  بأسمى  الختام  يف  ونتقدم 
صاحب  إىل  التربيكات  وأجمل  األماين  بأطيب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو  صاحب  أخيه  وإىل  الله”  “حفظه  الدولة 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
“رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله” 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
السمو  أصحاب  وإىل  املسلحة  للقوات  األعىل 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ 
..راجيا  الكريم  اإلمارات  شعب  وإىل  اإلمارات 
جميعا  علينا  يعيد  أن  القدير  العيل  املوىل 
جميع  تحققت  وقد  الوطني  اليوم  ذكرى 
والرخاء«. واالزدهار  التقدم  يف  شعبنا   آمال 
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كلمة معالي الدكتورة

أمل عبدهللا القبيسي
رئيسة المجلس الوطني االتحادي

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

أكدت معالي الدكتورة أمل عبدهللا القبيسي أن الذكرى الـ 46 
لتأسيس دولة اإلمارات تحل علينا ونحن نرفع رؤوسنا عاليا بكل شموخ 

وفخر واعتزاز مكللين بمسيرة حافلة باإلنجازات العظيمة نبراسها الدائم 
االتحاد والتالحم بين الشعب والقيادة الحكيمة, فيما يلي نص الكلمة:

نحتفل باليوم 
الوطني رافعين 

بشموخ وفخر 
رؤوسنا عاليا

العربية  اإلمارات  دولة  لتأسيس   46 الـ  الذكرى  أن 
عاليا  رؤوسنا  نرفع  ونحن  علينا  تحل  املتحدة 
حافلة  مبسرية  مكللني  واعتزاز  وفخر  شموخ  بكل 
باإلنجازات العظيمة نرباسها الدائم االتحاد والتالحم 

بني الشعب والقيادة الحكيمة.
حثيثة  بخطى  متيض  اإلمارات  دولة  أن  وأضافت 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة 
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
“رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله” 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
الشيوخ أعضاء  السمو  املسلحة وإخوانهم أصحاب 
املجلس األعىل حكام اإلمارات نحو مستقبل مرشق 
اإلنسان  بناء  يف  االستثامر  أعينها  نصب  واضعة 

اإلمارايت ومتكينه وأمنه ورفاهيته وتقدمه.
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وقالت معايل الدكتورة أمل القبييس - يف كلمة لها 
نستحرض   - للدولة   46 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة 
التاريخي ما قام به اآلباء املؤسسون  اليوم  يف هذا 
فتية  دولة  تأسيس  أجل  من  جهد  من  بذلوه  وما 
بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله 
ثراه” وإخوانه أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
اإلمارات “ يرحمهم الله “ وقد أدركوا قوة االتحاد 
التحديات  مواجهة  عىل  قادرة  دولة  لبناء  ومناعته 
من  رسخوه  وما  لشعبها  الكريم  العيش  وتوفري 

ثوابت وقيم أصيلة.
“عام  ليكون   2018 عام  تخصيص  معاليها  ومثنت 
عن  فيه  للتعبري  كبرية  فرصة  من  ميثله  ملا  زايد” 
األب  كان  استثنايئ  متفرد  بزعيم  واالعتزاز  الفخر 
 .. شعبه  وأورثه  عظيام  مجدا  صنع  الذي  والقائد 
الهائل  والتقدم  العظيمة  اإلنجازات  أن  إىل  مشرية 
الذي وضع اإلمارات يف مصاف أفضل دول العامل هو 
حصاد الزرع الحميد الذي غرسه الوالد املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه 
“ووضع األسس القوية التي تزداد صالبة مع مرور 
الزمن بحكمته ونظرته البعيدة ورهانه عىل شعبه 
التنمية  مسرية  يف  الكامل  بدوره  ليقوم  ومتكينه 

الشاملة املستدامة.
وأكدت أن هذه الذكري الغالية عىل قلوبنا جميعا 
تأيت ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة الرائدة وتسجل 
التنموية  القطاعات  جميع  يف  املتميزة  إنجازاتها 
 “ لتحقيق  وصوال  كافة  والصعد  املستويات  وعىل 
الدول  أفضل  من  لتكون   “  2021 اإلمارات  رؤية 
يف  مرشقا  آخر  عهدا  وتدخل  املجاالت  مختلف  يف 
تاريخها بتجديد اآلمال والطموحات ومنطلقة نحو 
مستقبل مرشق واعد بإطالق صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم “مئوية اإلمارات 2071” 
األمد  طويل  حكومي  عمل  برنامج  تشكل  والتي 

السمو  لصاحب  التاريخية  املحارضة  من  مستمدا 
املستقبل  ألجيال  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
إمارات  لبناء  العريضة  الخطوط  فيها  رسم  التي 

املستقبل وتجهيز دولة اإلمارات لألجيال القادمة.
تحمل   ”2071 اإلمارات  “مئوية  أن  إىل  وأشارت 
القيادة  حرص  تؤكد  التي  الدالالت  من  الكثري 
الرشيدة الحفاظ عىل مقدرات هذا الوطن وتسليم 
ومتكينهم  القادمة  لألجيال  شامخة  خفاقة  الراية 
املجلس  رئيسة  معايل  ونوهت   . املجاالت  يف شتي 
الشيخة  لسمو  الكبري  بالدور  االتحادي  الوطني 
العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة 
الرئيسة  والطفولة  لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة 
اإلمارات”  “أم  األرسية  التنمية  ملؤسسة  األعىل 
ودعمها  اإلماراتية  املرأة  ملسرية  املستمرة  ورعايتها 
املتواصل وحرصها عىل توفري مختلف أشكال التأييد 

واملساندة لها لتساهم مع أخيها الرجل يف مسريتنا 
لتتبوأ  الدولة  أهل  الذي  األمر  الشاملة  التنموية 
املكانة املتقدمة يف مؤرش احرتام املرأة عامليا ويف يف 

الحفاظ عىل كرامتها وتعزيز مكانتها.
واألربعني  السادس  الوطني  باليوم  نحتفل  وقالت 
تاريخها  يف  جديدا  عهدا  تدخل  اإلمارات  ودولة 
بتجديد اآلمال والطموحات وتغمرها روح التالحم 
التحديات والدفاع عن  الوطني األصيل يف مواجهة 
واستقرارها  منطقتنا  وأمن  والسالم  والعدل  الحق 
األبرار  الوطن  شهداء  من  اإلمارات  أبناء  وبذل 
قواتنا  وسجلت  الطاهرة  أرواحهم  ذلك  سبيل  يف 
سجل  يف  الحصني  الوطن  درع  الباسلة  املسلحة 
امليادين  الصفحات يف  أنصع  املرشف  الدولة  تاريخ 
اتحادنا  راية  لتظل  واإلنسانية  واملدنية  العسكرية 
قوية  عزيزة  الغالية  ودولتنا  عالية  خفاقة  املجيد 
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عىل الدوام . وأضافت معايل الدكتورة أمل القبييس 
الوطني  باليوم  تحتفل  وهي  اإلمارات  دولة  أن 
دورها  تؤدي  أن  عىل  تحرص  واألربعني  السادس 
اإلنساين والحضاري من خالل تعميق قيم التسامح 
العنف  ونبذ  اآلخر  وقبول  واالنفتاح  واالعتدال 
التنموية  املساعدات  وتقديم  واإلرهاب  والتطرف 
والنزاعات  الكواراث  ضحايا  كل  إىل  واإلنسانية 
والحروب والالجئني واملحتاجني يف مختلف مناطق 
العامل دون متييز يف ظل إطالق املبادرات االستثنائية 
الخري”  “عام  كمبادرة  الشامل  اإلنساين  األفق  ذات 
املرشق  واإلنساين  الحضاري  الوجه  تعكس  التي 
 . أبنائها  نفوس  يف  الخري  وتجذر  اإلمارات  لدولة 
االتحادي  الوطني  املجلس  حرص  معاليها  وأكدت 
املبادرات  كل  وتبني  الدولة  خطط  مواكبة  عىل 
تعود  والتي  الرشيدة  القيادة  أهداف  تحقق  التي 
عىل  بل  فقط  الحايل  الجيل  عىل  ليس  بالخري 
األجيال القادمة كام واكب املجلس مسرية التنمية 
التمكني  برنامج  عىل  مرتكزا  الدولة  يف  املستدامة 
السيايس الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة 
يف  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
وتعزيز  املجلس  متكني  يف  ليساهم   2005 العام 
صالحياته يف مامرسة اختصاصاته الدستورية حيث 
يف  خاص  منوذج  تقديم  يف  اإلمارات  دولة  نجحت 
عىل  والحرص  بالوعي  يتسم  الربملانية  املامرسة 
صنع  يف  املواطنني  ومشاركة  الشورى  نهج  تكريس 
الذي  التمكني  برنامج  يف  جليا  ذلك  وظهر  القرار 
اشتمل عىل انتخاب نصف أعضاء املجلس وتعزيز 

مشاركة املرأة عضوة وناخبة. ولفتت معايل القبييس 
إىل مساهمة املجلس الوطني االتحادي بدور فاعل 
من  أكرث  مدى  عىل  الشامخة  االتحادية  املسرية  يف 
واملكتسبات  اإلنجازات  رصوح  إلعالء  عقود  أربعة 
التي تحققت وتطوير آليات األداء املؤسيس والعمل 
محددة  واسرتاتيجيات  علمية  أسس  وفق  املنهجي 
والريادة  التميز  إىل  وصوال  املستقبل  واسترشاف 
اختصاصاته  مامرسة  خالل  من  واالبتكار  واإلبداع 
وتبني  الترشيعية  املنظومة  تطوير  يف  الدستورية 
جميع  طالت  التي  العامة  املوضوعات  ومناقشة 

القطاعات وإصدارتوصياته بشأنها.
وأضافت أن املجلس أقر عىل مدى / 573 / جلسة 
 /603  / ترشيعيا  فصال  عرش  ستة  خالل  عقدها 
مرشوعات قوانني وناقش /311/ موضوعا عاما تبنى 
ممثيل  إىل  سؤاال   /  769  / ووجه  توصياته  بشأنها 
الوطن  تهم  التي  القضايا  مختلف  حول  الحكومة 

واملواطنني وأصدر / 75/ بيانا.
وأشارت إىل أن املجلس حقق من خالل دبلوماسيته 
الربملانية  املحافل  يف  الفاعلة  ومشاركته  الربملانية 
اإلقليمية والدولية العديد من اإلنجازات عىل صعيد 
الوطنية  القضايا  إزاء مختلف  الدولة  دعم مواقف 
واإلقليمية والدولية وملا يطرحه من قضايا ويتبناه 
من مقرتحات يقدمها وفق أفضل املناهج الربملانية 
لرئيسات  العاملية  للقمة  استضافته  بينها  من 
الربملانات يف أبوظبي التي عقدت تحت رعاية كرمية 
حيث  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو  قبل  من 
تضمنه  وما  أبوظبي  بإعالن  القمة  ملخرجات  كان 

الربملانات بوضع رفاهية وسالم  التزام رئيسات  من 
وسالمة  تكامل  عىل  والحفاظ  وازدهارها  شعوبهن 
االسرتاتيجية  األهداف  صلب  يف  والبرشية  كوكبنا 

الربملانية وجعلها محورا أساسيا لجهود التنمية .
 “ االتحادي  الوطني  املجلس  رئيسة  معايل  وقالت 
نعاهد القيادة الرشيدة عىل العمل بكل جد ومثابرة 
لتحقيق برنامج النقاط العرش الوطني الذي طرحته 
أولويات وطنية  ما يحمله من  بكل  املواطنني  عىل 
والحفاظ  الحياة  نوعية  وتحسني  اإلنسان  لسعادة 
اقتصاد  وبناء  الوطني  لالقتصاد  متوازن  نهج  عىل 
وطني قائم عىل االبتكار وإنتاج املعرفة بعيدا عن 
ترسيخ  عىل  والرتكيز  النفط  موارد  عىل  االعتامد 
وتعزيز الهوية الوطنية وأن نشحذ الهمم متطلعني 
التالحم  بروح جديدة من  نعيشه  اتحادي  إىل عام 
ميادين  أعىل  إىل  فيه  نخطو  جديد  وعهد  الوطني 

التميز والتنمية واإلبداع واالبتكار”.
املجلس  أن  القبييس  أمل  الدكتورة  معايل  وأكدت 
اآلباء  له  أراد  كام  سيظل  االتحادي  الوطني 
املؤسسون يجسد الروح االتحادية والثوابت الوطنية 
ويرسخ الوحدة الوطنية ومامرسة املواطنة الصالحة 
املجتمع  وقضايا  بهموم  وعيه  منها  يستمد  التي 
املستقبل  واسترشاف  نواجهها  التي  والتحديات 
أداء  بأفضل  املسؤوليات  لهذه  والتصدي  األفضل 
ممكن بإرادة وطنية تنبع من قيم الوالء واالنتامء 
يف  واملجلس  والحكومة  والشعب  القيادة  وتالحم 
أرجاء  جميع  يف  املستدامة  التنمية  أركان  ترسيخ 

وطننا العزيز يف ظل مسريتنا االتحادية املباركة .
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايــــد آل نهيــــان

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل صاحب السمو الشيخ محمــــد بن راشـــــد آل مكتـــــوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل صاحب السمو الشيخ محمــــد بن زايــــــد آل نهيــــــان

وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات 
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كلمة سمو الشيخ

طحنون بن محمد ال نهيان
ممثل الحاكم في منطقــة العـــين

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم 
في منطقة العين أن ذكرى اليوم الوطني للدولة تحمل في 

ثناياها المنجزات الحضارية العظيمة ومعاني الفخر والعزة 
واالنتماء والوالء تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه هللا”. وقال إن 

تطلعات دولة اإلمارات للمستقبل الزالت بال حدود وطموحاتها 
ال سقف لها والسعي لتحقيقها لن يتوقف في ظل قيادة 
مبادرة ومبتكرة وشعب يطمح أن يكون دائما في المقدمة.  
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ 

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 فيما يلي نصها: 

ذكرى اليوم الوطني 
تحمل معاني الفخر 

والعزة واالنتماء.
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  46 الوطني  العيد  بذكرى  العزيزة   دولتنا  تحتفل 
الحضارية  املنجزات  ثناياها  يف  تحمل  ذكرى  وهي 
والوالء  واالنتامء  والعزة  الفخر  معاين  و  العظيمة 
الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  ال  زايد  بن  خليفة 

الله«.
قبل ستة وأربعني عاماً أقام االباء املؤسسون بقيادة 
املغفور له بأن الله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان 
وعدوا   ما  فأنجزوا  العرصية  الدولة  هذه  اركان 
بتوفيق وفضل من الله وبحكمة مستنرية استلهمت 
السنوات  وطوال  املستقبل  وتطلعات  املايض  قيم 
املاضية نعمت االمارات  بقيادة حكيمة استطاعت 
القيام مبنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف 
أصالتها  عىل  يحافظ  نحو  وعىل  الحياة  مجاالت 
ويواكب  برتاثها  ويعتز  قيمها  ويكرس  وعراقتها، 
تطورات العرص يف ميادين العلم واملعرفة، ويستفيد 

من التقدم اإلنساين يف شتى امليادين.
يف  االتحاد  أبناء  يحرص  واالعتزاز  الفخر  ومبشاعر 
هذا اليوم عىل التهنئة و التعبري عن عميق الحب 
والعرفان لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال 
نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة 
و  الله”  “رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ويل 
املسلحة   للقوات  االعىل  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 
و مجددين العهد والوالء للسري قدما تحت القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.

منذ  االتحاد  مسرية   به  تتّميز  ما  أبرز  من  لعل  و 
قيامها هي الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة 
تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية املستدامة 
يف شتى املجاالت  كام تحرص عىل إعالء قيم العدالة 
أركان  وتدعيم  القانون  وحكم  واملساواة  واملواطنة 
واملقيم  املواطن  فيها  ينعم  التي  املؤسسات  دولة 
أجواء  للجميع  فيها  وتتحقق  واألمان،  باألمن 
وسيادة  حكم  ظل  يف  الحقوق  وصون  الطأمنينة 

القانون.
للدولة  التنمية  تتابعت خطط  االتحاد   قيام  ومنذ 
والغاز  النفط  إيرادات  الحكومة  استخدمت  حيث 
البنية  وتشييد  التنمية  لتحقيق  خاص  بشكل 
عىل  قادر  وطني  اقتصاد  ركائز  وبناء  األساسية 
والدولية،  اإلقليمية  التطورات  مع  والتفاعل  النمو 
حياة  مستوى  تحقيق  ملتطلبات  أيضا  واالستجابة 
يف  مستمر  تطّور  تحقيق  مع  للمواطن   أفضل 
املجاالت االقتصادية واالجتامعية والعمل يف الوقت 
ذاته عىل تنويع مصادر الدخل القومي والحد من 

االعتامد عىل عائدات النفط والغاز بقدر اإلمكان.
والتي    2021 االمارات  رؤية  الحكومة   واطلقت 
تهدف ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول 

ولرتجمة  لالتحاد  الذهبي  اليوبيل  بحلول  العامل 
عنارص  تقسيم  تم  ملموس،  واقع  إىل  الرؤية  هذه 
متثل  وطنية  محاور  ستة  إىل   2021 اإلمارات  رؤية 
القطاعات الرئيسية التي سيتم الرتكيز عليها خالل 
تسعى  و  الحكومي  العمل  يف  املقبلة  السنوات 
األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 لتحقيق بيئة 
واملحافظة عىل  الهواء،  مستدامة من حيث جودة 
املوارد املائية، وزيادة االعتامد عىل الطاقة النظيفة 

وتطبيق التنمية الخرضاء.
وعىل صعيد البنية التحتية، تتطلع األجندة الوطنية 
البنية  جودة  يف  عاملياً  األوىل  الدولة  تصبح  أن  إىل 
إىل  إضافة  والطرق،  واملوانئ  للمطارات  التحتية 
لتصبح  واالتصاالت  الكهرباء  توفري  جودة  تعزيز 
الذكية  الخدمات  يف  الدول  مقدمة  يف  الدولة 
ولتحقق املزيد من االرتقاء يف جودة حياة املواطن 
فقد ركزت األجندة الوطنية أيضا عىل توفري السكن 

املالئم للمواطنني املستحقني ضمن وقت قيايس.
تؤمن  املتحدة   العربية  االمارات  دولة  أن  ومع 
القوات  فإن  تحقيقه  أجل  من  وتعمل  بالسالم 
عىل  تقف  االخرى   االمنية  واالجهزة  املسلحة 
وحامية  الوطن  تراب  عن  للذود  االستعداد  أهبة 
مكتسبات االتحاد وتقديم العون للشقيق والصديق 
يف رد الظلم والعدوان وتحرص القيادة الرشيدة دامئا 
للقيام  وعتاد  عدة  من  تحتاجه  ما  كل  توفري  عىل 
بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة مبنتسبيها 
عالية يف  قادة وضباطا وجنودا و مبا يحقق كفاءة 

األداء.
بال  الزالت  للمستقبل  االمارات  دولة  تطلعات  أن 
لها والسعي من أجل  حدود وطموحاتها ال سقف 
تحقيق األحالم والطموحات لن تتوقف أبدا يف ظل 
قيادة مبادرة ومبتكرة وشعب يطمح ان يكون دامئا 

يف املقدمة. 
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هـــزاع بن زايـــد آل نهيـــان
نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي كلمة عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة 

اليوم الوطني الـ 46 لدولة اإلمارات فيما يلي نصها :
اإلمارات تواصل 

إنجازاتها الكبيرة 
في طريقها نحو 

الوطني المستقبل. باليوم  احتفالنا  ومع  اليوم  هذا  يف   «
السادس واألربعني لدولتنا الحبيبة تودع اإلمارات 
العربية املتحدة عاما آخر من عمر اتحادها املجيد 
وتنطلق بثقة واعتزاز وأمل إىل عام جديد سيكون 
لصاحب  الحكيمة  القيادة  رؤية  بفضل  بدوره 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الشيخ  السمو  صاحب  “و  الله  حفظه   « الدولة 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله”و  “رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  وإخوانهم  املسلحة 
اإلمارات أفقا خصبا لتحقيق املزيد من اإلنجازات 
وإطالق املبادرات الخالقة واملشاريع االسرتاتيجية 
املواطنني  لجميع  السعادة  أسباب  كافة  وتوفري 

واملقيمني عىل هذه األرض املعطاءة الطيبة.
“عام  إىل   2017 يف  الخري”  “عام  من  منيض  وإذ 
مسرية  نواصل  فإننا  املقبل  العام  مطلع  يف  زايد” 
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بذلتها  التي  املباركة  الجهود  واحدة ونقطف مثار 
أيدي اإلماراتيني عىل مر السنوات والعقود املاضية 
الوطني  اليوم  يف  صورها  أجمل  يف  تتجىل  والتي 
اإلماراتية  الهوية  فيه  ترتسخ  الذي  اليوم  فهو 
األصيلة ويتجدد فيه العزم عىل تحقيق املستحيل 
الذي  اليوم  أنه  كام  املراتب  أعىل  إىل  والوصول 
املحبة  مشاعر  العامل  شعوب  مع  فيه  نتشارك 
واأللفة والتسامح والتآخي واملصري اإلنساين الجامع 
التي  نفسها  الخري  قيم  وهي  املشرتك  واملستقبل 
أرىس عليها الراحل الكبري الشيخ زايد بن سلطان 
إخوانه  مع  الله  رحمه  الدولة  مؤسس  نهيان  آل 
حكام اإلمارات دعائم دولة تقوم عىل مبدأ الخري 
جسور  بناء  إىل  الدؤوب  السعي  وعىل  للجميع 

التواصل والحوار بني الشعوب والثقافات.
وقد شهد العام املنرصم من عمر االتحاد العظيم 
الذي  املستقبل  طريق  عىل  بارزة  خطوات 
األسس  تضع  اإلمارات  دولة  هي  فها  إليه  نصبو 
مبئوية  لالحتفال  الواضحة  والخطط  االسرتاتيجية 
تأسيسها لتقول إن صنع املستقبل الزاهر هو عمل 
امليضء  املايض  أعامل  من  الحارض  كان  اليوم كام 
ومسؤولني  قادة  من  اإلماراتيني  جميع  رأينا  وقد 
ومؤسساته  املجتمع  رشائح  مختلف  ومن 
كام  ويبدون  الكربى  العملية  هذه  يف  ينخرطون 
وضع  عىل  والحامسة  الحرص  كل  دوما  عهدهم 
موضع  الحكيمة  للقيادة  االسرتاتيجية  الرؤى 
التنفيذ فمن يرى حصاد السنوات املاضية البد من 
أن يضع كامل ثقته يف املستقبل وأن يكون جزءا 

من رحلة الوصول إليه.
الكبري  الحضور  املايض ذلك  العام  رأينا خالل  كام 
وشاباته  الوطن  لشباب  كافة  املستويات  وعىل 

وذلك انسجاما مع املبادرات واملشاريع والخطط 
التي أطلقتها القيادة اإلماراتية وتأكيدها املستمر 
عىل رضورة أن يتصدر الشباب املشهد وأن يكون 
تطويرها  ويف  التنموية  املسرية  يف  أصيال  دوره 
الكبري  الحضور  ذلك  كان  هنا  ومن  بها  واالرتقاء 
وذلك  الجديدة  الحكومية  التشكيلة  يف  للشباب 
العايل  التعليم  شؤون  وزارة  مثل  وزارات  عرب 
العام  التعليم  شؤون  ووزارة  املتقدمة  واملهارات 
ووزارة العلوم املتقدمة ووزارة الذكاء االصطناعي 
ووزارة  الشباب  لشؤون  دولة  وزارة  عن  ناهيك 
الثقافة وتنمية املعرفة وغريها الكثري من وزارات 
باإلضافة إىل عرشات البادرات التي تصب جميعها 
اإلماراتية  الشبابية  القوة  استثامر  صالح  يف 
والعربية عىل حد سواء وذلك انطالقا من القناعة 
والعنف  التشدد  محاربة  جهود  بأن  الراسخة 
واإلرهاب لن تتكلل بالنجاح من دون إيجاد فرص 
أنفسهم  عن  العريب  الشباب  فيها  يعرب  ومجاالت 
البناء  سبيل  يف  الخالقة  طاقاتهم  ويوظفون 
واالبتكار واملشاركة اإليجابية يف املسرية الحضارية.
ويف السياق نفسه كان حرص اإلمارات عىل إيالء 
قضية التعليم واالبتكار والعلوم واملعرفة والثقافة 
العديد  فانطلق  كربى  أولوية  والناشئة  واألطفال 
من الربامج واملشاريع املتقدمة يف هذه املجاالت 
وتوجت جهود آخرى بالنجاح خالل العام السادس 
ونذكر هنا عىل وجه  االتحاد  واألربعني من عمر 
الخصوص متحف اللوفر أبوظبي الذي كان حدثا 
أبهى  الدولة يف  فيه عاصمة  بامتياز تجلت  عامليا 
صورها كمركز للحوار العاملي ولنرش قيم التسامح 
األجيال  توعية  يف  والفن  الثقافة  لدور  والرتويج 

وخلق جسور التواصل بني شعوب األرض.

ال  إنجازات  واألربعون  السادس  العام  شهد  كام 
تعد وال تحىص يف املجاالت االقتصادية والعمرانية 
تصدر  عرب  ترجمت  والتي  وغريها  والثقافية 
اإلمارات أعىل السلم يف مؤرشات التنمية العاملية 

املختلفة.
اإلغاثية  جهودها  تواصل  الدولة  رأينا  كام 
وجوه  عىل  البسمة  لرتسم  الرائدة  واإلنسانية 
التوقف  من  والبد  العامل  حول  املحتاجني  ماليني 
بن  محمد  الشيخ  السمو  بادرة صاحب  عند  هنا 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
مؤسسة  مع  بالتعاون  املسلحة  للقوات  األعىل 
األطفال  شلل  عىل  للقضاء  جيتس  وميليندا  بيل 
اإلنسانية  للمشاريع  منوذجا  تعد  والتي  العامل  يف 

الناجحة التي متكنت من تحقيق كامل أهدافها.
والتربيكات  التهاين  آيات  بأسمى  أخريا  نتقدم  و 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  مقام  إىل 
إىل  و   « الله  حفظه   « الدولة  رئيس  نهيان  آل 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أخيه صاحب 
الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم ديب » رعاه الله » و صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
إخوانهم  وإىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 
لالتحاد حكام اإلمارات وإىل جميع أبناء اإلمارات 
أن  وجل  عز  املوىل  راجني  أرضها  عىل  واملقيمني 
يشهد العام املقبل من عمر دولتنا مواصلة مسرية 
من  واملزيد  املزيد  وتحقيق  والنجاح  النهوض 
عام  كل  القمة..  إىل  للوصول  املرسومة  األهداف 
ومحبة  بخري  ومقيمني  وشعبا  قيادة  واإلمارات 

وسعادة وازدهار.
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كلمة الفريق سمو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية أن اليوم الوطني لدولة اإلمارات 
يشكل منارة تضيء الطريق لألجيال المقبلة وتهديهم إلى 

سبل التطور والتحديث .. مشيرا إلى أن اإلمارات وهي تحتفي 
بالذكرى الـ 46 التحادها تمضي في مسيرتها راسخة واثقة نحو 
مستقبل مشرق كأيقونة للنجاح المستدام ونموذجا رياديا في 
المنطقة والعالم بنته بحكمة قيادتها وإرادة شعبها بمالمح 

أكثر إشراقا نحو غد أفضل.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ 

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 فيما يلي نصها :

اليوم الوطني 
منـارة تضيء 

الطريق لألجيال 
المقبلة
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إن اإلمارات وهي تحتفي،  باليوم الـ46 التحادها، 
مستقبل  نحو  واثقة  راسخة  مسريتها  يف  متيض 
مرشق، كأيقونة للنجاح املستدام، ومنوذجاً ريادياً 
وإرادة  قيادتها  بحكمة  بنتُه  والعامل  املنطقة  يف 

شعبها مبالمح أكرث ارشاقاً نحو غداَ أفضل.
ويف هذا اليوم، الذي يشكل منارة تيضء الطريق 
التطور  سبل  إىل  وتهديهم  املقبلة،  لألجيال 
والتحديث، نستحرض عزمية القادة املؤسسني، بُناة 
االتحاد الذين رسموا لنا مسارات النجاح بإرادتهم 
مؤسسها  وبفضل  وحنكتهم،  وحكمتهم  الصلبة 
وباين وحدتها املغفور له بإذن الله “ الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه«.
أن   املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  كانت  وما 
القيادة  لوال  النجاحات  هذه  استدامة  تحقق 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  الحكيمة 
الله،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
اآلباء  رسمه  الذي  الراسخ  النهج  عىل  بامليض 
ومشاريع  حثيث  وبسعي  لالتحاد،  املؤسسون 
الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  أخيه  من  ريادية 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله”  “رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  وأخيهام 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
أصحاب  وإخوانهم  املسلحة،  للقوات  األعىل 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  
محبة  تحية  مقامهم  إىل  نرفع  الذين  اإلمارات، 
يف  بالدنا  لتبقى  العهد  ونجدد  ووالء  وتقدير 
وسعادًة. ورخاء  أمناً  األكرث  العامل  دول   طليعة 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  متيض  واليوم 

التي  الثاقبة  قيادتها  برؤية  واثقة  بخطوات 
تطوير  يف  للمستقبل  تعمل  أن  عىل  حرصت 
بأمان،  املستقبل  إىل  بها  لتعرب  القطاعات  جميع 
عرب منظومة حكومية رائدة ومبادرات ومشاريع 
خالقة واسرتاتيجيات تعزز من متكني جميع رشائح 
الدول  قامئة  سلم  عىل  الدولة  وضعت  املجتمع، 
مؤرشات  يف  الصدارة  إىل  بها  وارتقت  املتقدمة، 

التنافسية الدولية.
اإلمارات نجاحاتها عىل كافة األصعدة  وتستكمل 

بفضل اتحادها الراسخ، برؤية قامئة عىل استرشاف 
الخالقة واملبدعة تعزز  املستقبل وتبني املشاريع 
وقوانني  ترشيعات  وجود  ظل  يف  أمنها  من  فيها 
وتساوي  والحوكمة  الشفافية  مبادئ  إىل  تستند 
الفرص، لتشكل بذلك اإلمارات أرضاً خصبًة آمنه 
واإلبداع  الفرص  وخلق  والتطور  للنمو  محفزًة 
دولية  مكانة  تشغل  أن  من  مكنتها  واالبتكار، 

مرموقة عىل األصعدة اإلقليمية والدولية
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كلمة سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كلمة عبر مجلة “ درع الوطن “ 
بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لالتحاد .. وفيما يلي نصها :

ما تحققه مسيرتنا 
االتحادية من إنجازات 

مشهودة يمألنا 
ثقة ويزيدنا فخرا 

ويبعث في نفوسنا 
االطمئنان. 

إلعالن  واألربعني  السادسة  الذكرى  يف  يرشّفني 
السمو  صاحب  سيدي  إىل  أرفع  أن  اتحادنا، 
الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
)حفظه الله(، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
وإىل  الله(،  )رعاه  ديب  حاكم  الوزراء،  مجلس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  العام  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ويل 
»املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب  املسلحة، 

األعىل لالتحاد« حكام اإلمارات، وإىل جميع أبناء 
والتربيكات،  التهاين  آيات  أسمى  الغالية،  دولتنا 
شاكرًا جهودهم املخلصة يف بناء حارضها، ورسم 

دعائم مستقبلها العظيم.
إن الثاين من ديسمرب 1971، الذي انطلقت فيه 
لرتسيخ  يوٌم  هو  والرخاء،  والنامء  الخري  قافلة 
وتأكيد  الوطن،  حّب  وتعميق  املواطنة،  ثقافة 
االنتامء إليه، وتعزيز التالحم القائم بني الشعب 
سريَة  بالعرفان  فيه  نستحرض  يوٌم  إنه  وقيادته، 
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مؤّسس الدولة املغفور له )بإذن الله( الشيخ زايد 
املؤّسسني،  اآلباء  نهيان، وإخوانه  بن سلطان آل 
الذين أرسوا دعائم دولٍة، نفتخُر باالنتامِء إليها، 

والعيش فيها، والدفاع عنها.
إنجازات  من  االتحادية  مسريتنا  تحّققه  ما  إن 
يف  ويبعث  فخرًا،  ويزيدنا  ثقًة،  ميلؤنا  مشهودة، 
نفوسنا االطمئنان بأن املسرية – وتحت القيادة 
ومجاالت  أرحب،  آفاق  إىل  ماضية   – الحكيمة 
يف  الُعليا  املكانة  إىل  بالدولة  وصوالً  أوسع، 
االقتصاد،  ومتانة  واالستقرار،  األمن  مؤرشات 
التحتية،  البنية  وحداثة  الخدمات،  وجودة 
املرأة،  ومتكني  الحياة،  وجودة  البيئة،  واستدامة 
وتوظيف طاقات الشباب، مبا يوفّر ألبناء الوطن 
السعادة، والحياة الكرمية عالية الجودة وعاملية 

املستوى: صحًة وتعلياًم وسكًنا.
شبابنا  يف  وثقتنا  سقف،  يحّده  ال  طموحنا  إن 
لدولتنا، ودعم  أقوى  لبناء مستقبل  الرهان  هي 
لطموحات  وتلبيًة  كافة؛  عد  الصُّ عىل  ريادتها 
تؤمن  ال  لرؤى  واستجابة  الرشيدة،  قيادتنا 

باملستحيل.
الوالء  نجّدد  العظيم،  اليوم  هذا  ذكرى  ويف 
خدمة  يف  بالتفاين  ونتعّهد  الرشيدة،  للقيادة 
الوطن، والدفاع عنه، والتصّدي ألعدائه؛ فحامية 
وعمالً؛  وعيًا  يتطلّب  وطني،  هدف  االتحاد 

حفاظًا عىل روح االتحاد، وتوطيًدا ألركانه. 
أدام الله مجد وطننا، وأبقى علمه الغايل خّفاقًا 

عاليًا بسواعد أبنائه املخلصني.
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كلمة سمو الشيخ

حامــد بن زايــد آل نهـــيان
رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد 
أبوظبي كلمة لسموه وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة 

اليوم الوطني الـ 46 لدولة اإلمارات فيما يلي نصها :
اليوم الوطني يحمل 

معان سامية تبدأ 
بالبذل والعطاء 

وتنتهي بالفداء 
والتضحية.

الوطنية  وأيامها  أعيادها  ذكرى  األمم  متر عىل   “
ذكرى  فيها  يحيون  احتفالية  دالالت  باعتبارها 
ذلك اليوم الذي ارتبط باملناسبة عند بدايتها غري 
اإلمارات  دولة  يف  لدينا  الوطني  اليوم  ذكرى  أن 
العربية املتحدة لها دالالت عظيمة ومعان سامية 
تبدأ يف البذل والعطاء وتنتهي بالفداء والتضحية.
إن اليوم الثاين من ديسمرب كان يوما تاريخيا حقق 
فيه مؤسس الدولة املغفور له الوالد الشيخ زايد 
الله “ مع إخوانه  بن سلطان آل نهيان “ رحمه 

حكام اإلمارات يرحمهم الله جميعا هذا الرصح 
العظيم بكل تجلياته وإنجازاته.

إن االتحاد الذي نعيشه اليوم وننعم بخريه بفضل 
وضعوا  حكامء  قادة  بفضل  ثم  تعاىل  الله  من 
الوطن  خدمة  يف  ورؤيتهم  وأفكارهم  جهودهم 
املواطن وإن ما تحقق من تطور وتنمية  وراحة 
شاملة ما كان له أن يكتمل لوال الجهود الجبارة 
الوطن  هذا  قادة  بذله  الذي  املتواصل  والعمل 
ورجاالته املخلصني وشعب ويف وأمني أدوا األمانة 
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وتحملوا  وشعبهم  ألرضهم  ووفاء  إخالص  بكل 
املسؤولية بكل اقتدار .. والحمدالله أبنائهم اليوم 
الراية ويبذلون جهدهم يف سبيل  يحملون نفس 
تشهد  فاليوم  خفاقة  عالية  الراية  هذه  تظل  أن 
القيادة  ظل  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
زايد  الشيخ خليفة بن  السمو  الحكيمة لصاحب 
الله”وصاحب  “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 أصحاب السمو أعضاء 
تنموية  نهضة  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس 
شامله ومتواصلة عىل األصعدة واملستويات كافة.
فإننا  قياسية  إنجازات  تحقيق  من  الرغم  وعىل 
نحن أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة نتطلع 
دامئا إىل تحقيق املزيد من الطموحات واملكاسب 
لهذا  إرشاقا  أكرث  مستقبل  نحو  بثبات  وامليض 

الجيل من أبناء الوطن واألجيال القادمة.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة سخرت مواردها 
واملواطن ووضعت  الوطن  أجل خدمة  كافة من 
قاعدة أساسية لنهضتها وتطورها باعتبار اإلنسان 
اعتمدت  األساس  هذا  وعىل  متلكها  ثروة  أغيل 
الدولة عىل أبنائها املؤهلني علميا وثقافيا ونفسيا 
من  فضل  ننىس  ال  هنا  ونحن  والتنمية  البناء  يف 
ساعدنا من األشقاء واألصدقاء وعمل معا جنبا إىل 
خدماته  وقدم  للدولة  املتني  األساس  لبناء  جنب 

وخرباته لها.
إن العالقة التي تجمع بني القيادة والشعب هي 
عالقة منوذجية تقوم عىل التواصل املبارش بينهام 
والتعاون  واملحبة  التالحم  قوة  تعكس  صورة  يف 
فكان حرص الوالد املؤسس وصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان عىل االلتقاء باملواطنني 
يف مناطقهم وقراهم وتفقد أحوالهم أبلغ األثر يف 
توفري كل مستلزمات وحاجات املواطنني وتذليل 
والربامج  املشاريع  وإقامة  أمامهم  العقبات 
شهدت  لذلك  واالجتامعية  والعمرانية  التنموية 
مجايل  يف  خاصة  مضطردا  منوا  كافة  القطاعات 
األخرى  القطاعات  اىل  إضافة  والتعليم  الصحة 

املختلفة.
مبا  نفخر  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف  إننا 
حققته دولتنا يف املجاالت كافة فقواتنا املسلحة 
والعتاد  العدة  يف  عالية  كفاءة  ذات  أصبحت 
وجاهزية دفاعية تحقق للوطن األمن واالستقرار 
مستوى  وعىل  مكتسباته  وتصون  ترابه  وتحفظ 
الخدمات عملت الدولة منذ تأسيسها عىل إنشاء 
بنية تحتية حديثة ومتطورة تستجيب للتطورات 
واالقتصادية  االجتامعية  الحياة  يف  املتسارعة 
هو  حقق  االقتصادي  املجال  ويف  واالستثامرية 
رشاكات  إطالق  يف  ومتطورة  مهمة  طفرة  اآلخر 
ومشاريع اقتصادية عمالقة ومل تتوقف مبادرات 

دولة اإلمارات يف كل املجاالت ومنها مجال تنويع 
بدائل  إيجاد  يف  الدولة  وبرزت  الطاقة  مصادر 
وطرق أكرث استدامة وأمانا وهي الطاقة املتجددة.
نحتفل  الذي  املشهود  التاريخي  اليوم  هذا  يف 
دولتنا  لتأسيس  واألربعني  السادسة  بالذكرى  فيه 
بخالص  أتقدم  أن  ويرشفني  يل  يطيب  واتحادنا 
التهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وإىل صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
“رعاه الله” وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
الشيوخ  السمو  أصحاب  وإىل  املسلحة  للقوات 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
الله عز وجل  داعيا  الكريم  اإلمارات  واىل شعب 
ان يعيد هذه املناسبة املجيدة وقد تحقق لوطننا 
الرقي والعزة والشموخ يعانق  العزيز املزيد من 

السامء بإنجازاته وطموح وأجياله “.
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كلمة سمو الشيخ

عبدهللا بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية

بمناسبة اليوم الوطني الـ 46

وجه سمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. جاء 
ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة » درع الوطن » بمناسبة 

اليوم الوطني الـ46 فيما يلي نصها :
أصبحت دولة 

اإلمارات مقصدًا 
للجميع، متسامحة 

ومنفتحة على 
الثقافات العالمية 

والشعوب

الثالثون من شهر نوفمرب عالمة مضيئة يف  يعترب 
تاريخ دولة اإلمارات نستذكر فيه ما قدمه أبناؤنا 
الشهداء من تضحيات وفاء لوطنهم وأمتهم، وإن 
رصح االتحاد يزداد قوة بشهدائه وتشتد عزميته 
عزم  الشهيد”  “يوم  يف  نستذكر  وأبنائه.  بأبطاله 
أبناء اإلمارات عىل الذود عن هذا الوطن وحامية 
القادمة تستلهم من  مكتسباته. وستظل األجيال 
تضحيات اآلباء واألجداد أسمى دروس التفاين من 

أجل الوطن ورفعته. 

إننا نلمس اليوم الكثري من مشاعر العزة والفخر، 
الشهداء  بذكرى  احتفاء  اإلماراتيني  نفوس  متأل 
بشجاعتهم  ضاربني  بأرواحهم  جادوا  الذين 
يف  خالدون  فهم  األمثلة،  أروع  لوطنهم  وحبهم 
االتحاد  دولة  تزداد  وبتضحياتهم  الوطن،  قلب 
قوة ومنعة ومتيض بعزمية رجالها ودماء شهدائها 
لتسطر إنجازا جديدا من الفخر والعزة كل يوم. 
الوطن  شهداء  يتغمد  أن  وجل  عز  املوىل  وأدعو 

بواسع رحمته. 
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كام نحتفل يف هذه األيام مبرور ستة وأربعني عاماً 
عىل قيام اإلمارات العربية املتحدة. والدولة اليوم 
متيض بخطوات راسخة، ونحن كلنا ثقة بأن هذه 
املسرية سائرة عىل خطى املؤسسني وعىل رأسهم 
رؤية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الشيخ  السمو  صاحب  وقيادة  ثراه  الله  طيب 
وإخوانه  الله  حفظه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
اإلمارات.  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
البناء والتنمية،  أبنائها املخلصني، عامد  وبسواعد 
تسري نحو تحقيق العديد من االنجازات التنموية 
والحضارية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية. 

بهذه  الغامرة  فرحتهم  الغايل  وطننا  أبناء  نشارك 
عام  كل  يف  مواطن  كل  ينتظرها  والتي  املناسبة 
ليجدد حبه ووالئه ووفائه للوطن ويعرب عن فخره 
واعتزازه مبا تحقق عىل هذه األرض الطيبة خالل 
السنوات املاضية، وينعم كل من يعيش يف دولة 
التطور  جوانب  ويلمس  العيش  برغد  اإلمارات 

التي شملت شتى مناحي الحياة. 
للجميع،  مقصداً  اإلمارات  دولة  أصبحت  لقد 

العاملية  الثقافات  عىل  ومنفتحة  متسامحة 
وتنعم  باالحرتام  احرتامهم  تبادل  والشعوب، 
االختالف  تحرتم  قوانني  ظل  يف  واألمان  باألمن 
الذي  والتطور  االزدهار  وإن  التنوع.  وحرية 
سياسة  عليه  وتحافظ  تواكبه  وطننا،  يف  نعيشه 
حيث  الوطن،  مكتسبات  تعزز  حكيمة،  خارجية 
ملفات  يف  املبادرة  زمام  متتلك  الدولة  أصبحت 
والعامل  املنطقة  قضايا  من  العديد  يف  عدة 
واستطاعت الدبلوماسية اإلماراتية خالل السنوات 
األخرية تحقيق إنجازات نوعية يف مجال سياستها 
التفاهم  جسور  بناء  عىل  وعملت  الخارجية 

والتعاون مع دول الرشق والغرب. 
اثني عىل مهمتنا اإلنسانية واإلغاثية  كام أود أن 
التي ال متيز بني الجنس أو العرق أو الدين وتعمل 
بشكل دؤوب ومستمر لتعزيز هذا النهج اإلنساين 
وتساهم  كام  املؤسسون،  أرساه  الذي  الراسخ 
مناطق  يف  واملساعدة  اإلغاثة  عمليات  يف  الدولة 
النزاع والكوارث الطبيعية وعمليات حفظ السالم 
الرشكاء  مع  بالتنسيق  وذلك  اإلعامر  وإعادة 

الدوليني.
ما تحقق اآلن عىل أرض الدولة يجعلنا نفخر به، 
ويضع عىل عاتقنا وعاتق أبناء الوطن مسؤوليات 
تتطلب منا بذل مزيد من الجهد ملواصلة تحقيق 

النجاح والتقدم لهذا الوطن العزيز عىل قلوبنا.
وختاماً، أود ان أغتنم هذه الفرصة ألتقدم ملقام 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 
الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه   - الله  حفظه   -
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله – وإىل 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهم  وإىل  املسلحة 
 - اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
حفظهم الله - وإىل شعب اإلمارات، بأسمى آيات 
التهنئة والتربيك بهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا 
عىل  يعيدها  أن  وجل  عز  املوىل  داعينا  جميعاً، 

وطننا وشعبنا بالخري واألمن والرفاه.
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وجه معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون 
الدفاع كلمة عبر “ مجلة درع الوطن “ بمناسبة اليوم الوطني 

الـ46 فيما يلي نصها:
نحتفل في اليوم 

الوطني بعقود من 
اإلنجازات و العمل 

اليوم بالذكرى السادسة واألربعني لقيام الوطني الدؤوب. » نحتفل 
اتحادنا، نحتفل بعقود من اإلنجاز ومسرية حافلة 
بالعمل الوطني املخلص الدؤوب لرفعة هذا الوطن 
عن  والدفاع  األمم  بني  عالية  خفاقة  رايته  وإعالء 

أرضه ومكتسباته.
نحتفل اليوم واإلمارات أكرث ازدهارا وتطورا ورفعة، 
مؤرشات  من  العديد  يف  عامليا  األوىل  واإلمارات 
نجاح  وهو  املؤسيس  واإلنجاز  الحكومي  األداء 

أبناء هذا الوطن، وعطاء مستمر  وحصاد إلخالص 
»طيب  املؤسسون  اآلباء  استهلها  مباركة  ملسرية 
الله ثراهم« بقيادة راعي االتحاد املغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثراه« .. كانت رؤى موحدة توحدت فيها القلوب 
يدا  لتصبح  والهمم،  األيادي  واتحدت  والدروب 
وحصدت  وغرست  زرعت  واحد  وقلبا  واحدة 

اتحادا أىت مثره دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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بقيادة  املباركة  الوطنية  املسرية  تستمر  واليوم 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة »حفظه الله« و صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
و   « الله  رعاه   « الوزراء حاكم ديب  رئيس مجلس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
القائد األعىل للقوات املسلحة  عهد أبوظبي نائب 
املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  وإخوانهم أصحاب 

األعىل حكام اإلمارات.
استرشاف  نحو  تنطلق  ناعمة  قوة  اليوم  اإلمارات 
وعامدها  سالحها  عمالقة  بخطوات  املستقبل 
أسس  إرساء  تم  حيث  األوطان،  وتنمية  اإلنسان 
راسخة للعمل الحكومي تتضافر فيه جميع الجهات 
والقطاعات وكل الجهود لتصب يف مصلحة منظومة 
املتوقعة،  التحديات  الوطني، وملواجهة كل  العمل 
والتعليمية  العلمية  القطاعات  جميع  ولتطوير 
واالقتصادية وغريها من القطاعات الهامة التنموية 
لنضمن  املقبلة،  الخمسة  العقود  خالل  الدولة  يف 

السعادة والرفاهية والكرامة ألبناء هذا الوطن.
و تستمر دولة اإلمارات يف نهجها الذي أرسته منذ 
تأسيسها يف رفع راية التسامح والسالم والتعاون مع 
آمنة  مالمح  رسم  عىل  والعمل  واألصدقاء  األشقاء 

للمنطقة والعامل أجمع.
والدولية  اإلقليمية  فاعليتها  دولتنا  أثبتت  قد  و 
من خالل مشاركتها يف العديد من عمليات حفظ 
السالم كام أثبتت وقوفها مع الحق ونرصة القضايا 
وتضامنها  عطائها  يف  مستمرة  ومازالت  العادلة 
زمان  كل  يف  والصديق  الشقيق  وتعاضد  تساند 

ومكان.
أن  يسعدين  الغالية  الوطنية  املناسبة  بهذه  و 
التهاين  أطيب  باسمي  و  الدفاع  وزارة  باسم  أرفع 
والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
صاحب  إىل  و   « الله  حفظه   « املسلحة  للقوات 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه 
الله و إىل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهم  إىل  و  املسلحة 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات و إىل شعب 

الطيبة،  الويف واملقيمني عىل هذه األرض  اإلمارات 
مع  األمن،  نعمة  الوطن  عىل  يديم  أن  الله  داعيا 
ظل  يف  واالزدهار  التقدم  بدوام  التمنيات  خالص 

قيادتنا الرشيدة.
املسلحة  قواتنا  منتسبي  إىل  واعتزاز  تقدير  وتحية 
عىل  األمنية  أجهزتنا  ولجميع  األبطال  وجنودنا 
جهودهم الحثيثة يف أداء واجباتهم مبا يكفل األمان 
واالستقرار للبالد، والتهنئة والتحية لكل اإلماراتيني 
سفراء الوطن يف الداخل والخارج بقيمهم وهويتهم 
اسمها  وإعالء  للدولة  املرشف  ومتثيلهم  األصيلة 
ودام  الوطن  أبناء  يا  دمتم  جميعا،  علينا  الغايل 

االتحاد« .
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وجه معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس 
أركان القوات المسلحة كلمة عبر مجلة » درع الوطن » بمناسبة 

اليوم الوطني الـ 46 فيما يلي نصها:
اليوم الوطني 

يقدم دروسا في 
كيفية بناء األوطان 

واالستثمار في 
البشر

اليوم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  »تحتفل 
وطنية  مبناسبة  ومقيمني  مواطنني  وشعبا  قيادة 
مجيدة يف تاريخ دولتنا الحبيبة وهي اليوم الوطني 
الذي يوافق الثاين من ديسمرب من كل عام .. هذا 
اليوم الذي تتعلق به قلوب أبناء الوطن جميعا ملا 
يحمله من معاين الفخر واالنتامء والوالء والعرفان 
والتضحية وما يقدمه من دروس عميقة يف كيفية 
بناء األوطان واالستثامر يف البرش وقهر املستحيل 

وتحقيق املعجزات.

واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر  اليوم  هذا  يف  إننا 
الشيخ  رأسهم  وعىل  املؤسسني  اآلباء  تضحيات 
 « ثراه  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
وإخوانه حكام اإلمارات املؤسسني الذين تحملوا 
يبخلوا  ومل  صعبة  مرحلة  يف  التأسيس  عبء 
بجهدهم وأيام عمرهم من أجل بناء دولة االتحاد 
التي وحدت أبناء وطننا الغايل برباط مقدس هو 
الرشيدة  لقيادتنا  والوالء  الغايل  لوطننا  االنتامء 
التي تواصل العمل ليل نهار من أجل رفعة هذا 
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الوطن وتحقيق الرخاء ألبنائه.
اليوم وبعد مرور ستة وأربعني عاما مضت عىل 
قيام دولة االتحاد تقف اإلمارات كعادتها شامخة 
البنيان  وأكرث منعة وقوة وأمنا وأمانا ورخاء ألن 
االتحادي الذي وضع لبناته اآلباء املؤسسون بكل 
اآلن يف ظل  بات  وتفان  وإخالص  وإرصار  عزمية 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  قيادة 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
للدولة  ناجحا  منوذجا   « الله  حفظه   « املسلحة 
العرصية التي متتلك كل مقومات التطور والنمو 
الساعية  للدول  إلهام  مصدر  إىل  تحولت  كام 
وباتت  واملستدامة  الشاملة  التنمية  تحقيق  إىل 
مختلف  من  املاليني  تستقطب  وأمان  أمن  واحة 

الجنسيات حول العامل.
الشيخ  له  املغفور  أسسها  التي  االتحاد  دولة  إن 
ثراه » هي عنوان  الله  زايد بن سلطان » طيب 
للعطاء املتجدد والتطور املتواصل نحو املستقبل 
لنا زايد وإخوانه حكام اإلمارات دولة  فكام ترك 
قيادتنا  فإن  املجاالت  كل  يف  متقدمة  عرصية 
الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ 
»حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
مرحلة  متثل  التي  التمكني  ملرحلة  أسست  الله« 
خدمة  تستهدف  االتحاد  تجربة  تطور  يف  مهمة 
عىل  ومعيشته  مستواه  ورفع  اإلمارايت  املواطن 
الصعيد الداخيل ورفع شأن دولة اإلمارات ومنحها 
األمم والشعوب عىل  الذي تستحقه بني  موقعها 
تخطط  أنها  بل  والدويل  اإلقليمي  املستويني 
فيها  تكون  املستقبل  يف  لإلمارات  أفضل  ملكانة 
مختلف  يف  العامل  مستوى  عىل  األفضل  الدولة 
اإلمارات  »مئوية  إطالق  جاء  ولهذا  املجاالت 

2071« خالل العام الجاري والتي تجسد كام قال 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الوالد  الله - »استمرارية حلم  حاكم ديب - رعاه 
اإلمارات  حكام  وإخوانه  زايد  الشيخ  املؤسس 
الحياة  مستويات  أفضل  القادمة  ألجيالنا  تضمن 
فهذه  باالستدامة«.  يتمتع  ومجتمعا  والرفاهية 
مركز  يف  اإلمارات  دولة  من  ستجعل  املئوية 
تقدما  وأكرثها  العامل  دول  مستوى  عىل  الصدارة 
يك  االتحاد  دولة  لقيام  املئوية  الذكرى  بحلول 
تصبح اإلمارات يف هذا املوعد قوة عاملية مؤثرة 

يف كافة املجاالت.
إن استحضار مسرية دولة االتحاد املباركة بعد ستة 
باملزيد  أن ميدنا  بدايتها يجب  عاما من  وأربعني 
يف  االستمرار  عىل  واإلرصار  والحامس  القوة  من 
السري إىل األمام ويدفعنا إىل مزيد من اإلميان بقيم 
رسخها  التي  والتضحية  والوالء  واالنتامء  الوحدة 
يضمن  الذي  اإلطار  باعتبارها  املؤسسون  اآلباء 
تقدمنا وتنميتنا ويحافظ عىل مكتسباتنا ويلهمنا 
يف كل ما يعيل من شأن دولة اإلمارات ويضعها يف 

مكانها الذي تستحقه بني األمم.
ولعل ما يضفي أهمية خاصة عىل االحتفال باليوم 
الوطني السادس واألربعني هذا العام أنه يأيت يف 
الشيخ خليفة  ظل اعتامد سيدي صاحب السمو 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« عام 
الشيخ  لعطاء  تكرميا  زايد«  »عام  ليكون   2018
ومبادئ  قيم  من  تركة  مبا  واقتداء  اإلنساين  زايد 

وطنية وإنسانية.
نعرب  عزيزة  مناسبة  الوطني  اليوم  كان  وإذا 
اآلباء  وعطاء  لتضحيات  تقديرنا  عن  خاللها  من 

اليوم  هذا  يف  ننىس  أن  ميكن  ال  فإننا  املؤسسني 
أيضا تضحيات شهداء الوطن األبرار الذين قدموا 
يف  لرايتها  وإعالء  اإلمارات  لدولة  فداء  أرواحهم 
وذويهم  أرسهم  وإىل  والواجب  الحق  ساحات 
الذين أثبتوا صالبة هذا الشعب ومعدنه األصيل 
كل  وألرسهم  ورضوان  الله  من  رحمة  فللشهداء 
الحقيقي  الرمز  ألنهم  واالعتزاز  والفخر  التقدير 

لقيم التضحية والفداء واالنتامء.
متامسكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ستظل 
وسيبقى البيت متوحدا بفضل روح االتحاد التي 
جميعا  الوطن  أبناء  ووجدان  نفوس  يف  ترسي 
وستستمر اإلمارات أرض األمل والحلم الذي يرنو 
العريب  اإلنسان  الكثريون والدليل عىل قدرة  إليه 
عىل تحدي املستحيل وصنع املعجزات ألنها تقدم 
البناء والتطور وتواصل  كل يوم جديد يف مسرية 

إسهاماتها يف إثراء الحضارة اإلنسانية.
رحم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووفق 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وسيدي صاحب 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
»رعاه الله« وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أعضاء املجلس 
األعىل حكام اإلمارات وشعب اإلمارات الويف إىل 
شامخا  منيعا  ليبقى  الغايل  وطننا  خدمة  فيه  ما 
بخري  وأنتم  عام  وكل  االتحاد  بروح  مستقرا  آمنا 

ووطننا الغايل ينعم باألمن والتقدم واالزدهار«.
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وبناء عىل ما سبق، أعتقد أن الحديث عن إنجازات 
دولة  اتحاد  عاماً، هي عمر  وأربعني  مسرية ست 
قد  وحده  بالكلامت  املتحدة،  العربية  االمارات 
القياسية  اإلنجازات  هذه  حجم  إلظهار  يكفي  ال 
التي تحققت يف زمن وجيز للغاية يف عمر الدول، 
والسيام ملن مل تطأ قدماه أرض اإلنجازات ومل يرى 
بعينيه مسرية النهضة وهي تسابق الزمن وتطوي 
وفق  عاملياً  القمة  تصدر  نحو  سباقها  يف  األيام 
  .2071 االمارات  ومئوية   ،2021 رؤيتي  أهداف 
من  موثقة  بشهادات  كالمي  أقرن  أن  آثرت  ولذا 
مؤسسات دولية مرموقة تقدم للعامل أجمع الدليل 
حققتها  التي  املذهلة  النجاحات  عىل  والربهان 

له  املغفور  يد  عىل  تأسيسها  منذ  االمارات  دولة 
بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، يف الثاين من ديسمرب عام 1971.

أهم املؤرشات

التي  التنموية  املؤرشات  كل  حرص  أستطيع  ال 
يف  العربية  املنطقة  االمارات  دولة  فيها  تصدرت 
مختلف مجاالت التنمية، ولكن »جوجل« ميكن أن 
يوفر علينا الكثري يف هذا اإلطار، فاإلمارات تتصدر 
شاشة البحث مبجرد توجيه لوحة الحاسوب نحو 

البحث عن »األوىل عربياً«.

بعد ست وأربعني عاماً من إعالن تأسيس الدولة، 
تصدر  منها  كثرية،  وطموحات  أحالم  تحققت 
االمارات املركز األول عربياً وألـ 17 عاملياً يف تقرير 
تقرير  وهو   ،2018 2017ـ  العاملية  التنافسية 
املنتدى  عن  يصدر  كونه  كبرية  صدقية  ذا  عاملي 
أهم  من  ويعد  »دافوس«،  يف  العاملي  االقتصادي 
تقارير التنافسية العاملية التي ترصد بشكل سنوي 
حيث  من  العامل،  دول  اقتصادات  وتنافسية  أداء 
مستوى  عىل  وانعكاساتها  والضعف،  القوة  نقاط 
أنه  أي  لشعوبها،  والرفاهية  واالزدهار  املعيشة 
مرآة حالة االقتصادات وحصاد الشعوب للتنمية. 
قد  االمارات  أن  نلحظ  املؤرش  هذا  تفاصيل  ويف 

بقلم: أمل عبد هللا الهدابي

ليس هناك أكثر تعبيرًا عن اإلنجازات والنجاحات من المؤشرات الكمية 
واالحصائية، السيما أن التنافسية العالمية الشرسة في زمن العولمة 

قد أنتجت معايير دولية دقيقة توجه دفة حركة االستثمارات والتدفقات 
المالية العالمية نحو هذا االقتصاد أو ذاك بناء على مؤشرات إحصائية 

تقيس جوانب أداء مختلفة القتصادات مختلف دول العالم.

يومك 
ياوطن
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حافظت عىل صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً يف 
التوايل، كام حافظت  الخامسة عىل  للسنة  العامل 
عىل تصنيفها ضمن أهم االقتصادات القامئة عىل 

االبتكار، للعام الحادي عرش عىل التوايل.
شك،  دون  من  األهمية  بالغة  مؤرشات  هي 
ويضاعف أهميتها أنها تجتمع مع مؤرشات أخرى 
من  كل  يف  عاملياً  الثاين  املركز  تبوأ  مثل  حيوية 
»قلة  ومؤرش  القيادة«،  يف  الشعب  »ثقة  مؤرش 

عبء اإلجراءات الحكومية«.
ضمن  عاملياً  الخامس  املركز  يف  جاءت  اإلمارات 
مؤرش »دافوس« يف محور البنية التحتية، واملركز 
واملركز  الطرق«،  »جودة  مؤرش  يف  عاملياً  األول 
التحتية  البنية  »جودة  مؤرش  يف  عاملياً  الثالث 
للمطارات ووسائل النقل الجوي«، واملركز الثالث 

عاملياً يف مؤرش »نسبة اشرتاكات الهاتف املحمول 
يف  عاملياً  الرابع  واملركز  مستخدم«،   100 لكل 
ككل«. يف مؤرشات  التحتية  البنية  مؤرش »جودة 
أخرى، جاءت االمارات يف املركز األول يف منطقة 
غرب آسيا وشامل أفريقيا من حيث قدرتها عىل 

تقرير  حسب  اإللكرتونية،  التجارة  من  االستفادة 
للتجارة  املتحدة  األمم  )مؤمتر  »أونكتاد«  منظمة 
املركز  الدولة  احتلت  كام   .2017 لعام  والتنمية( 
من  االستفادة  يف  الناشئة  االقتصادات  بني  الرابع 
التجارة اإللكرتونية.  وحققت االمارات املركز األول 
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عاملياً يف عدد املستشفيات املعتمدة بنسبة 76% 
ليتفوق  الدولة،  ملستشفيات  الكيل  املجموع  من 
العامل، كام  الصحية يف  األنظمة  بذلك عىل أفضل 
يف  عاملياً  األول  املركز  يف  اإلمارات  دولة  جاءت 
عاملياً  واألوىل  املعتمدة،  التخصصية  املراكز  عدد 
يف عدد املختربات الطبية املعتمدة. ويف الحديث 
حافظت  والتميز،  واالبداع  االبتكار  عن  املتنامي 
دولة اإلمارات عىل صدارتها يف املركز األول عربياً 
االبتكار  مؤرش  يف  عامليا   35 الـ  املركز  يف  وحلت 

العاملي لعام 2017.
جودة الحياة واالهتامم بنوعية الحياة وجودتها مل 
تغب عن قامئة أولويات التنمية يف دولة االمارات 
عىل مدى العقود واألعوام املاضية، فقد حصدت 
األوىل  العرشة  املراكز  من  واحداً  اإلمارات  دولة 
يرصدها  التي  املؤرشات  من  مؤرشاً   21 يف  عاملياً 

مسح “غالوب” العاملي حيث حلت يف املركز األول 
الرضا عن جهود  عامليا يف 3 مؤرشات هي: مدى 
الحكومة لحامية البيئة ومدى متتع األفراد بصحة 
املدينة  مالءمة  ومدى  اليومية  املهام  ألداء  جيدة 
اإلمارات  األفراد من دول أخرى. وحققت  إلقامة 
املركز الثاين عامليا يف 3 مؤرشات هي مدى الرضا 
عن  الرضا  ومدى  الرسيعة  والطرق  الشوارع  عن 
األوضاع االقتصادية ومؤرش الثقة باالقتصاد الذي 
املستقبل.  ويف  حاليا  االقتصادية  األوضاع  يقيم 
مؤرشين هام  يف  الثالث  املركز  يف  الدولة  وحلت 
الدولة  االقتصادية يف  األوضاع  بأن  االعتقاد  مدى 
األوضاع  بأن  االعتقاد  ومدى  تحسنا  تشهد 
االقتصادية يف املدينة تشهد تحسنا. أما املؤرشات 
الرابع  التي حققت اإلمارات فيها املركز  الخمسة 
عامليا، فهي مدى االعتقاد بأن األطفال يف الدولة 

الرعاية  توفر  عن  الرضا  ومدى  باحرتام  يعاملون 
ومدى  بالراحة  الشعور  ومدى  الجيدة  الصحية 
الرضا عن املدينة التي يسكنها الفرد ومدى الرضا 
اإلمارات  وحققت  للفرد.  املعييش  املستوى  عن 
مسح  مؤرشات  من   3 يف  عامليا  الخامس  املركز 
بأن  الشعور  مدى  هي  “غالوب”،  ملعهد  العاملي 
ومدى  تحسنا  يشهد  للفرد  املعييش  املستوى 
الرضا عن الحرية يف اتخاذ الخيارات الشخصية يف 
خالل  الحياة  عن  املتوقع  الرضا  ومستوى  الحياة 
السنوات الخمس املقبلة. وحلت الدولة يف املركز 
األرسة  دخل  عن  الرضا  مؤرش  يف  عامليا  السادس 
ويف املركز السابع عاملياً، وحققت اإلمارات املركز 
التاسع عامليا يف مؤرش الرضا عن توفر فرص التعلم 
العارش  باملركز  الدولة  والنمو لألطفال. كام حلت 
يف مؤرشين هام مدى مساعدة األفراد ألشخاص ال 

يعرفونهم ومدى االحرتام يف معاملة الفرد. 
ضمن  األوىل،  املرتبة  اإلمارات  حصدت  اقتصادياً، 
الئحة أكرب 1000 مرصف يف العامل، وذلك بدخول 21 
مرصفاً إماراتياً، وذلك وفقاً لدراسة تحليلية صادرة 
كام  العربية.  املصارف  التحاد  العامة  األمانة  عن 
احتلت املرتبة األوىل من حيث مجموع املوجودات 
حيث تُدير مصارفها موجودات تقدر بحوايل 622.9 
األسايس  املال  رأس  مجموع  بلغ  كام  دوالر.  مليار 

لتلك املصارف حوايل 78.6 مليار دوالر. 

مؤرشات السعادة

أخرى  مؤرشات  تعكسها  املؤرشات  هذه  مجمل 
شغل  ذلك  ومن  مصداقيتها،  وتضاعف  وتعززها 
عاملياً  والعارشة  عربياً،  األوىل  املرتبة  االمارات 
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بنك  أجراه  عاملي  استبيان  وفق  والعمل،  للعيش 
أتش أس يب يس HSBC، وشمل 46 دولة. واألهم 
منطقة  يف  األول  املركز  االمارات  تصدر  ذلك  من 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف مؤرش السعادة 
الدويل 2016، الذي تصدره شبكة املبادرة الدولية 
لحلول التنمية املستدامة، متفوقة عىل دول مثل 

فرنسا وتايالند وإسبانيا واليابان.
دويل  تقرير  نتائج  يدعم  السابق  السعادة  تقرير 
كولومبيا  جامعة  يف  األرض  معهد  عن  يصدر 
السعادة  تقرير  وهو  املتحدة،  األمم  بإرشاف 
األول  املركز  االمارات  فيه  احتلت  الذي  العاملي، 
عاملياً   21 وألـ  التوايل،  عىل  الثالثة  للسنة  عربياً 
يف مؤرش السعادة، لعام 2017، الذي يرصد حالة 
باليوم  العامل  احتفال  مع  تزامناً  دولياً  السعادة 

الدويل للسعادة.

مستقبل واعد

األرقام هي مرآة اإلنجازات، وما تحقق حتى االن 
يبرش مبستقبل واعد، ويؤكد أن طموحات قيادتنا 
الصناعية  الثورة  قيادة  نحو  وأحالمها  الرشيدة 
أسانيد  عىل  قامئة  بل  فراغ  من  ليست  الرابعة 
إرادة  عىل  ذلك  من  واألهم  وانجازات،  وحقائق 
منذ  دولتنا  فيه  استثمرت  الذي  االمارات  شعب 
تأسيسها وجعلت محور للتنمية وهدفاً جوهري 

لها.

اسرتاتيجية مدروسة

تحلق  واألربعني  السادس  الوطني  اليوم  يف 

وتفتح صفحات جديدة يف سباقها  االمارات عالياً 
الصدارة عاملياً يف مجاالت عدة  نحو تصدر قامئة 
منها الفضاء والطاقة املتجددة والذكاء االصطناعي 
واالبتكار واالبداع والتميز، وكل ذلك يجري وفق 
ملرحلة  االمارات  تهيئ  مدروسة  اسرتاتيجيات 
السمو  صاحب  مقولة  أن  وتؤكد  النفط،  مابعد 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
القمة  يف  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
بتصدير  االحتفال  بشأن   2015 عام  الحكومية 
إىل  تحولت  عاماً  خمسني  بعد  نفط  برميل  آخر 
اسرتاتيجية تتبناها حكومة االمارات، حيث تواكب 
االمارات الثورة التكنولوجية الجديدة التي ستغري 
هيكل االقتصاد العاملي ضمن ما يعرف بـ”الثورة 
الصناعية الرابعة”، وقد سبقت دولة اإلمارات دول 
العامل يف اقتناص الفرص الهائلة التي يوفرها الذكاء 

متخصصة  اسرتاتيجية  إطالق  عرب  االصطناعي 
دولة  وزير  وتعيني  بل  الحيوي،  املجال  هذا  يف 
عاملياً،  االصطناعي يف خطوة غري مسبوقة  للذكاء 
ملف  عن  مسؤولة  دولة  وزيرة  تعيني  عن  فضالً 
العلوم املتقدمة، مهمتها البحث والتطوير وصناعة 
تطوير  من  جديدة  موجة  يف  العلمية؛  الكفاءات 
األوىل  املوجة  شهدت  أن  بعد  الحكومية  اإلدارة 
تدشني وزارة للتسامح وأخرى للسعادة، يف توجه 
يف  وسعادته  االنسان  قيمة  ويعكس  عاملياً  ملهم 

دولة االمارات.
بعميق  يدين  بشعب  فلتهنأ  ياوطن،  يومك  إنه 
االنتامء لرتابك الغايل وقيادتك الرشيدة، وكل عام 
ووطننا وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الغايل بألف خري 

وامن وأمان وسالم وسعادة ورفاه.
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H.H. Sheikh Saud issued the below 
statement to Nation Shield, the Armed 
Forces journal, on the occasion: “When 
we celebrate the UAE’s 46th National 
Day, we should be proud of the UAE 
experience, as it is one the most suc-
cessful experiences in union in modern 
times.

As we celebrate the event, we should 
draw attention to the accomplishments, 
progress and development achieved in 
the trade, economic, urban, building 
and tourist sectors. We also feel proud 
while speaking about the building and 
training of our human resources.

This in in addition to the number of 
qualitative initiatives aimed at develop-
ing human resources, as well as a num-
ber of noble and honourable stances to 
defend what is right and human dignity.

While uniting behind their wise lead-
ership, Emiratis provide a role model in 
the solidarity witnessed in our country, 
in support of the march of development 
and progress, and to address obstacles 
and challenges and preserve gains and 
achievements.

Since the era of the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan until today, the 
UAE wise leadership is still working to 
achieve an historic and qualitative shift 
in strategies, in education and health 
and diversifying investment, as well as 
in developing our infrastructure.

The leadership also has been working 
on building and other urban initiatives, 
dealing with crises and challenges and 
advancing steadily towards a shining 
future.

On the occasion, we have the right 

to be proud of the huge achievements 
accomplished by the UAE represented 
in its prestigious stature regionally and 
internationally in terms of our cultur-
al renaissance field. We can also take 
pride in the dignified positions demon-
strated by the pioneering and ambitious 
leadership of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

On this occasion, I extend greet-
ings to President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the Vice 
President, Prime Minister and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, and to 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, and 
the loyal Emirati people.”
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On the occasion of the UAE’s 46th National Day, H.H. 
Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Ras al-Khaimah, has stated that as the na-
tion’s citizens unite behind their wise leadership, saying 
they “Provide a role model in the solidarity witnessed in our 
country.”

Supreme Council Member and 
Ruler of Ras al-Khaimah

H.H. Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi

“UAE a role 
model in 
solidarity”
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In a statement to Nation Shield, 
the Armed Forces monthly journal, 
the Ruler said, “As we celebrate the 
46th National Day of the found-
ing of the United Arab Emirates, 
the core essence of the nation is 
demonstrated by the actions of its 
people, who, under the leadership 
of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, are 
reinforcing the spirit of the nation’s 
Union, through their sense of cohe-
sion and loyalty, as they are bonded 
in a common destiny.”

“This national concept is also 
carried by the UAE Government, 
which, under the leadership of the 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, has launched several ini-
tiatives in accordance with the UAE 
vision 2021,” he added.

One example, Sheikh Saud said, 
was the launching of the National 
Innovation Strategy, which includes 
a number of economic programmes, 
in addition to various laws and 
partnerships with the private sector, 
both nationally and internationally, 
in support of the specialised nation-
al workforce and to reinforce the 
creative drive of individuals.

“This strategy aims to encourage 
citizens to play an effective part in 
the process of the nation’s compre-
hensive development and help to 
create future leaders from today’s 
youth across all sectors, fulfilling 
national plans and programmes,” he 
stated.

The Ruler continued, “Since its 
establishment, the Union has also 
worked to consolidate the principles 
of good citizenship and strengthen 
its defence capabilities to protect its 
national assets and preserve its se-
curity and stability.”

“His Highness Sheikh Moham-
ed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, in addition to sup-
porting military colleges and acad-
emies to create a well-trained and 
qualified national force capable of 
carrying out its role in situations of 
peace, war and international peace-
keeping efforts, has also developed 
in the country a base for military 
industry.”

He went on to say, that at a nation-
al level, the State has emphasised the 
importance of the concepts of loy-
alty and sacrifice. “And with that, we 

see countless men and women eager 
to assume their responsibility of de-
fending the nation’s interests and to 
carry out military and humanitarian 
tasks both at home and abroad; im-
plementing programmes in accord-
ance with the vision and guidance of 
the leadership,” he said.

The Ruler concluded by extending 
his sincere congratulations to Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa, 
His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed, their broth-
ers, Their Highnesses, the Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates, and the UAE people.



مجلة عسكرية واستراتيجية

A Specialized Monthly Journal on Military & Strategic  A	airs

201736
DECEMBER

On the occasion of the UAE’s 46th National Day, 
marked on December 2nd, H.H. Sheikh Saud bin 
Rashid Al Mu’alla, Supreme Council Member and Ruler 
of Umm Al Qaiwain, has said that since its establish-
ment, “the Union has worked to consolidate the prin-
ciples of good citizenship and strengthen its defence 
capabilities to protect its national assets and preserve 
its security and stability.”

Supreme Council Member and 
Ruler of Umm Al Qaiwain

H.H. Sheikh 
Saud bin Rashid Al Mu’alla

“Spirit of 
the nation 
demonstrated 
by actions of its 
people”
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In a statement provided to Nation 
Shield, the Armed Forces monthly 
journal, the Ruler rejoiced in the 
achievements of the nation’s Union, 
saying it has been a fundamental 
pillar for the development of the 
nation and marked a promising be-
ginning for its renaissance and for 
the service of its citizens.

“Ever since its establishment, the 
achievement of the aspirations of 
its citizens has been its fundamen-
tal goal, as they are the nation’s 
real wealth who embody its sturdy 
foundation,” he said.

“This year marks the 46th anni-
versary of the glorious founding of 
the UAE’s Union by the hands of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, who laid the foundations 
for this nation’s renaissance.

“And on this day, we recall the 
great achievements of the late 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Mak-
toum, the late Sheikh Mohammed 
bin Hamad Al Sharqi, and their 
brothers, Their Highnesses the Su-
preme Council Members and the 

Rulers of the Emirates, who con-
tributed to the establishment of 
one nation, united under one flag, 
which has proven itself to be one of 
the most successful unification ex-
amples in the world,” he added.

H.H. Sheikh Hamad said that 
the Union was a dream project, a 
dream come true, “Thanks to Al-
lah Almighty and the great efforts 
of our early founding sheikhs, who 
achieved their goals in record time 
in building a modern and civilised 
nation, which has since become one 
of the most advanced countries eco-
nomically and socially, and which 
is also contributing in leading the 
world towards a better future.”

“This is what makes our celebra-
tion of this Union today ever more 
remarkable, as it is through their 
wisdom and wise leadership that 
we were able to achieve significant 
progress in under five decades,” he 
stated.

“Thus, from the outset, the found-
ers of the Union sought to harness 
all that is available and to make use 

of all potential to provide for the 
development of its people and their 
capacities,” he added.

The Ruler of Fujairah went on 
to say that with this, “We have wit-
nessed the provision of the latest in 
healthcare and education, as well 
as the establishment of other major 
infrastructure projects, all of which 
have paved the way to the creation 
of modern cities across the country. 
Further, it upholds the principles 
of respect for human rights to the 
highest degree. As a result, people 
from more than two hundred na-
tionalities are proud to call the UAE 
home, a land in which they gather 
and unite, in safety and security.”

He continued, “As we celebrate 
this day, we watch with the utmost 
pride the UAE’s sons and daughters 
as they make their mark and lead in 
achievements on the world stage in 
all fields, settling only for unparal-
leled success.

“Since the establishment of the 
Union, those who have followed on 
from its founders, with President 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan being at the fore-
front along with his brothers, the 
UAE Rulers, have maintained the 
same principles and continue their 
efforts to make the people of this 
country the happiest in the world.”

The Fujairah Ruler concluded by 
saying, “Today, the sons and daugh-
ters of the nation, under its wise 
leadership, are proceeding along 
the path of development with wis-
dom, sincerity and determination, 
moving towards the future as role 
models in a civilised way of life and 
continuing to seek to help all peo-
ple all around the world, whenever 
they can.”
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On the occasion of the UAE’s 46th National Day, marked 
on December 2nd, H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al 
Sharqi, Supreme Council Member and Ruler of Fujairah, 
has said that the Union of the Emirates was a dream pro-
ject which fulfilled the goals of its early founders in record 
time.

Supreme Council Member and 
Ruler of Fujairah

H.H. Sheikh 
Hamad bin Mohammed Al Sharqi

“UAE Union 
is one of the 
most successful 
unifications in the 
world”
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفـــــة بن زايــــد آل نهيــــان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن راشــــد آل مكتــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن زايـــــد آل نهيـــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات .
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In a statement to Nation Shield 
journal on the occasion of the UAE’s 
46th National Day, Sheikh Humaid 
congratulated President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
UAE Vice President, Prime Minis-
ter and Ruler of Dubai, His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dha-
bi and Deputy Supreme Command-
er of the UAE Armed Forces, Their 
Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emir-
ates, and the people of the UAE, and 
wished them health, wellness and 
happiness, praying to God to bless 
them with security and prosperity 
and to grant this great nation stabil-
ity and prosperity.

Sheikh Humaid added, “The 2nd 
of December represents a national 
blessed occasion, which takes place 
each year with the most honest 
feelings of happiness and pride of 
a glorious nation that cherishes its 
loyal citizens and their journey, ever 
since the establishment of the union 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, along with the found-
ing leaders, on the foundations of 

unity, honest brotherhood, loyalty 
and hard work.

“The union of the UAE remains 
a great and unique achievement, as 
the nation has become a prosper-
ous modern country and started 
the journey of development and 
civilisation with confidence and ef-
ficiency.

“Every year, the UAE accom-
plishes great historical achieve-
ments and starts off with limitless 
ambitions. The journey of the UAE 
is an endless train that never stops 
and is determined to move forward 
to achieve great goals. This includes 
building the land and raising aware 
humans, equipped with glorious 
human values, as well as science and 
knowledge. All of this is due to the 
clear vision of the wise leadership 
for the present and the future that 
prioritises the interests of people, as 
the nation only develops due to its 
loyal citizens and their hard work, 
knowledge and ethics.

“Every year, the feeling of love 
and loyalty towards the UAE and 
the union’s journey grows. The 
country continues to strengthen its 
position and its original principles 
in all political, economic, social, 

and humanitarian areas. The UAE’s 
wise diplomacy is clear in the vari-
ous political issues facing the Mid-
dle East and the world, as well as 
its wisdom in solving problems and 
strengthening ties of brotherhood 
with its allies. It is also visible in 
the great achievements of the na-
tion in economic and development 
projects and scientific and cultural 
establishments, including the Lou-
vre Abu Dhabi museum, which has 
become a beacon of light in the 
Arab world for human and cul-
tural civilisations. It represents an 
exceptional urban achievement in 
the UAE, among the other institu-
tions created by the people of the 
country.

“God has granted this nation a 
wise and giving leadership, as Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan is following 
the journey of the Union estab-
lished by Sheikh Zayed, the symbol 
of giving. He has declared 2018 as 
the ‘Year of Zayed’, in loyalty to the 
founder of the UAE, who intro-
duced the union’s principles in the 
UAE, leading to the great achieve-
ments that have made all the people 
of the country proud.”
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H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ajman, has said that the UAE 
has accomplished great historical achievements and starts 
with limitless ambitions, adding that the country continues 
to strengthen its position and its original principles in all 
political, economic, social, and humanitarian areas.

Supreme Council Member and 
Ruler of Ajman

H.H. Sheikh 
Humaid bin Rashid Al Nuaimi

“The UAE - 
great historical 
achievements, 
limitless 
ambitions”
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In a statement to Nation Shield 
journal, Sheikh Sultan said, “The 
harvest of our founding fathers’ ef-
forts is the homeland that is dear to 
all of us. We live in it with dignity 
and pride. We continue to work day 
and night under the banner of the 
shadow of this fair union.

“On this occasion, we extend 
our greeting and congratulations 
to President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and to our 
brothers the Rulers of the Emirates 
as well as to all the sons and daugh-
ters of the United Arab Emirates. 
We hope that the anniversary of 
this day will return to us every year 
with prosperity, happiness, security 

and stability.
“Every year on the 2nd of Decem-

ber, we recall the historical moment 
at which the sons of the nation and 
their leaders at that time decided 
to unite together and to put their 
hands and hearts together, with re-
solve and with the sincere intention 
to live together and build a united 
nation.

“Today we are celebrating the 
achievements of our dear country; 
it is the moment at which the his-
tory of real accomplishments be-
gan in the society of our loving and 
inter-dependent nation. We look 
to the future with great determina-
tion and unlimited ambition, in a 
society where love and cooperation 
abounds and upon which affection 
and mercy is bestowed.

“The second day of December is 
the moment on which all the his-
tory of our ancestors came together, 
to lead us confidently towards a 
bright future, with great hopes and 

great responsibilities for us and our 
children, an occasion which we cel-
ebrate each year.

The Sharjah Ruler concluded by 
saying, “Congratulations once again 
on this great day. God bless our 
people and our country and may 
its security, stability, prosperity and 
pride will always prevail”.
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H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Sharjah, has said 
that the 46th anniversary of the UAE’s National Day 
shows the sincere intentions, great efforts and fruitful 
cooperation of the UAE’s founding fathers to build the 
nation that we have today; a nation that lives in prosper-
ity, grace, development, looking forward to a promising 
future.

Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah

H.H. Dr. Sheikh 
Sultan bin Mohammed Al Qasimi

“National Day 
shows us sincere 
effort of our 
UAE's founding 
fathers”
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رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمـــد بن راشــــد آل مكتــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-

وإىل 

صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايــــد آل نهيــــــان
وىل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

وإىل

 أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد حكام اإلمارات

مبناسبة اليوم الوطني السادس واألربعني لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة

داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة

 وعىل الوطن باليمن والربكات .
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sive global effort.
The UAE realises its historic re-

sponsibility to stand by its friends 
and allies, to help them overcome 
their plights and crises. We will 
spare no effort to provide any form 
of support that helps to make the 
region and the entire world a better 
place, because we believe that secu-
rity is the bedrock of development.

We live in a world that is fraught 
with accelerating changes in all ar-
eas and we cannot, therefore, live in 
isolation. It is because of this that we 
believe in the importance of open-
ing up to others and the impor-
tance of learning from the success-

ful experiences of others in all fields 
of technology and development. As 
a result, we are working on diversi-
fying our foreign policy by making 
it open to all of the world’s coun-
tries. Our foreign policy is based on 
building effective relationships with 
the major powers in a way that pro-
motes our country’s position on the 
map of the world’s advanced econo-
mies and boosts its active participa-
tion in both the regional and global 
arenas.

Brothers and Sisters,
 On this eternal day, we renew 

our pledge to President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 

Nahyan that we will do our best to 
meet the aspirations of our people, 
to work with sincerity and dedica-
tion for the sake of our homeland, 
so that it remains a symbol of giv-
ing and charity, so that it remains a 
beacon of tolerance and coexistence 
and so that it continues to carry the 
torch of hope.

Happy National Day”
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right to development and stability.
The Arab world faces today an 

intertwined set of threats and chal-
lenges, namely the menace of terror-
ism and extremism, the escalating 
sectarian tension, the continuous 
attempts by foreign parties to med-
dle in the region’s internal affairs; 
these are parties that aim to achieve 
their own agenda and ambitions at 
the expense of the region and its 
peoples. Under these conditions, 
the Arab states need, today and 
more than ever, to promote their 
cooperation and common action. 
Their increased and effective coop-
eration is needed not only to face 
these challenges, but also to change 
the bitter realities that the peoples 
of the Arab world are facing on a 
daily basis. It is imperative that we 
bring the Arab peoples hope and to 
boost their morale, it is important 
that we do not leave them a vulner-
able prey to extremist groups and 
terrorist organisations, which seek 
to brainwash the young and bring 
them up under the dark shadow of 
their nihilist ideologies.

It is now, more than ever, a press-
ing need that the Arab peoples, the 
young in particular, know that these 
ideologies are maiming the beauti-
ful and shining face of our faith, 
that the version of Islam that they 
have produced has nothing to do 
with the true Islam that rejects ex-
tremism and encourages tolerance, 
moderation and peaceful dialogue 
among all people.

Therefore, we will continue to do 
all in our power to confront these 
groups and those who stand be-
hind them, support them or incite 
them to carry out acts of hatred 
and terror. We will do so armed 
with a comprehensive strategy that 
is based on boosting the values of 

tolerance, moderation and accept-
ance of others; a strategy that is 
based on reforming existing reli-
gious discourse and promoting the 
true, civilised face of Islam. We will 
do so through effective participa-
tion in any reginal or international 
efforts to confront the dark forces 
of extremism and terror, because we 
believe that the war on extremism 

and terrorism is a war that must be 
won. We should emerge out of this 
war victorious because it concerns 
the very safety and well-being of the 
peoples of the region. Undoubtedly, 
this is a war that concerns the entire 
world, because the menace of terror 
makes no exceptions and targets all 
of us. Therefore, fighting terrorism 
should be a joint and comprehen-
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bin Rashid Al Maktoum launched 
the “UAE Centennial 2071” pro-
ject at the end of the First Annual 
Government meeting in September 
2017. In its essence, the “UAE Cen-
tennial 2071” reflects the ambition 
of the UAE to be a global pioneer. 
It includes major goals and mecha-
nisms that will help us continue in 
the journey of construction and de-
velopment, that will help us work to 
secure a better future for the com-
ing generations, that will help us el-
evate the status of the UAE among 
the world’s most developed nations.
Brothers and Sisters,
 We are betting on the young sons 
and daughters of the UAE to exe-
cute the goals of the “UAE Centen-
nial 2071”; to turn the grand plan 
into a reality.

Our young are our true and per-
petual wealth, they are the pillars 
on which our renaissance stands, 
the pivot of our development and 
the leaders of the future. Our young 
have already proven that they are fit 
to carry this great responsibility, be-
ing already armed with knowledge 
and confidence. We will continue to 
develop their capabilities by provid-
ing them with first-class education 
that will help them develop their 
talents and utilise their positive 
energies; an education that quali-
fies them to deal with and lead the 
UAE’s post-oil economy, towards 
which we have already been work-
ing for many years. They will lead a 
post-oil economy that is based on 
science and knowledge.

Make no mistake that, while we 
bet on the strength of our young 
to venture into the future, armed 
with their knowledge and qualifica-
tions, we are also keen on sowing 
high moral values in the hearts and 
souls of our young so that the sym-

phony of knowledge and morality is 
orchestrated masterfully.

Undoubtedly, high moral values 
help maintain the stability and bal-
ance of societies, because, no mat-
ter how developed nations become, 
their development and success will 
always be fragile if it is not based on 
a solid moral grounding. The UAE 
has always been a nurturing home 
for tolerance and a deep-rooted 
value system, which we work hard 
to instil in our current and future 
generations.
Brothers and Sisters,
 As we celebrate today the limit-
less giving of our Founding Fathers, 
who laid down the foundations of 
the UAE and built its pillars, we can 

never forget our martyrs who sac-
rificed their own lives in defense of 
our nation, in defence of our values, 
in defence of our way of life. Indeed, 
they went far and beyond the call of 
duty and proved to all that the UAE 
and its people are willing to offer 
the ultimate sacrifice in support of 
its friends and allies in time of cri-
sis. Truly, the heroic actions of our 
martyrs on the battlefield will be 
written in letters of light and will al-
ways be a bright page in our history 
and the history of Arab and Muslim 
nations. Their sacrifices unmistak-
ably show that when the people of 
the UAE respond to the call of duty, 
they spare no effort in safeguarding 
our homeland and protecting their 
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development is not limited to a spe-
cific culture or civilisation. Rather, 
we believe that development is a 
right for all countries to enjoy as 
long as they have a strong will and 
a true driving force. Once a nation 
arms itself with knowledge and sci-
ence, once it believes in the capabili-
ties and talents of its people, once a 
state creates for its people the right 
environment that embraces their in-
novations - once all of that happens, 
the state will become a developed 
one in every sense of the word.

It is because of this that we look 
to the future of our nation with full 
confidence and optimism; we see 
the future of our nation not only as 
a developed one, but also as a nation 
that contributes to the enrichment 
of human civilisation and its devel-
opment.

Indeed, we are able to place our 
country on the map of the best 
countries of the world in different 
fields in the coming years. We are 

already moving in that direction be-
cause we have drawn up the right 
plans, came up with accurate out-
looks, trained our sons and daugh-
ters and enabled them to be future 
leaders in different areas; we are 
moving in that direction because we 
have developed the way our govern-
ment works so that it is able to deal 
with the requirements of develop-
ment.
Brothers and Sisters,
 The high rankings achieved by the 
UAE in international indices - com-
piled by distinguished global insti-
tutions in areas of competitiveness, 
development, happiness, investment 
in both people and infrastructure - 
surely boost our confidence that we 
are moving in the right direction, 
which has been set down for our 
country under the leadership of His 
Highness Sheikh Khalifa and the 
support of his brother, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, the Vice President 

and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, and their broth-
ers Their Highnesses the members 
of the Supreme Council and Rul-
ers of the Emirates. But as much as 
these achievements satisfy us, they 
also put us in a perpetual state of 
self-challenge, not only to maintain 
them, but also to build on them and 
to add new successes that help boost 
the UAE’s leading position in the 
world’s map.

Indeed, we are capable of position-
ing our country among the world’s 
most developed nations within the 
coming years. Just as the Nation’s 
Founder, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, and the other 
Founding Fathers, bequeathed to 
us a young and powerful country 
that made us proud to be part of 
it before the entire world, it is our 
responsibility to hand it to future 
generation as one of the best coun-
tries in the world. It is in this spirit 
that I and my brother Mohammed 
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we have the more reason to rejoice 
because our celebrations coincide 
with an initiative by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan that has declared 2018 
as the “Year of Zayed” to mark 100 
years since the birth of the coun-
try’s founder. Truly, Sheikh Zayed 
is celebrated as a universal symbol 
of charity and unlimited giving and 
global proponent of peaceful coex-
istence among all nations.
Brothers and Sisters,
 On this auspicious occasion, we 
renew our pledge that we will stay 
on the path that was first trodden by 
Zayed and his brothers - the found-
ing fathers - and that we will save 
no effort to foster and strengthen 

our unity and cohesiveness. As we 
renew this solemn pledge, we real-
ise that our unity is the source of 
our strength in the face of adversi-
ties, that our unity is the point from 
which we move into building and 
growing our nation, that our unity 
is the most important guarantee that 
we have to maintain the state of se-
curity and stability that our country 
has enjoyed for decades. Maintain-
ing this stability is more pressing 
than ever as nation states, in many 
parts of the world, face challenges to 
their very existence.

We will work together so that our 
country remain united, as it has al-
ways been; we will work together to 
keep it as a symbol, as a role model 

of the successful federal state not 
only in our region but also across the 
globe. We will do this by developing 
its different institutions and enhanc-
ing the work of the government so 
that it to keep up to date with the 
requirements of development. This 
is the path that our country will take 
so that it remains young and pros-
perous, so that its people enjoy a life 
of peace and prosperity, so that we 
keep our country in the vanguard of 
great nations.

Our aspirations for our nation 
have no limits; our ambitions are 
boundless.

We aspire to be one of the best 
states in the world in all fields be-
cause we believe that the wheel of 
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we remember, with our hearts filled 
with pride and appreciation, the 
Nation’s Founder, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, and 
his brothers the Founding Fathers, 
who, together, built a great nation, 
a nation that is based on universal 
values. It is upon the strong founda-
tions that our Founding Fathers laid 
that our country developed and will 
keep prospering.
Brothers and Sisters,

We should celebrate the 46th Na-
tional Day by reflecting on the ex-
perience of our Founding Fathers, 
who, collectively, provide us with a 
wealth of knowledge that we should 
learn from. We should learn from 
them how to sharpen our sense of 

belonging to our homeland, how to 
work together so that our country 
remains strong and united, how to 
work together to keep our country 
safe and stable, how to provide for 
our people the means of a prosper-
ous life, how to plant the values of 
loyalty to our country and people in 
everyone’s heart, how to teach our 
people that our own lives are of little 
value when it comes to defending 
the integrity of our nation.

The 2nd of December visits us 
every year to remind us of our na-
tional values, which teach us that 
sacrifice for the sake of our country 
and work for the sake of its progress 
should be the highest and noblest 
of goals that we should all strive 

to reach. This day should fuel all 
of us with an inexhaustible energy 
to do more and to work harder to 
preserve our national heritage that 
was bequeathed to us by the Found-
ing Fathers; to do more to keep the 
UAE a beacon of unity and strength 
and a center of charity and uncon-
ditional giving that extends to the 
entire human race.

As we mark the 46th Anniversary 
of the founding of our nation, we 
also remember the great achieve-
ments of the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, the founder of 
the UAE, and his brothers, the Rul-
ers of the Emirates. We remember 
their historic role in creating and 
strengthening our union. This year, 
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In a statement on the occasion 
of the UAE’s 46th National Day, 
His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed added that the UAE has 
become a source of inspiration for 
states that seek unity, progress and 
excellence and for states that aspire 
to overcome challenges and step 
confidently into the future. In that, 
he said, the UAE truly serves as a 
role model not only for the region’s 
countries, but for the rest of the 
world.
Following is the full text of the state-

ment.
“Brothers and Sisters,
 Some days in the history of na-
tions are remembered forever - and 
the 2nd of December is such a day 
in the history of the United Arab 
Emirates. This is a day that is associ-
ated with a fond memory that lives 
deep in the heart and mind of each 
and every single UAE citizen – it is 
the day that witnessed the found-
ing of our beloved country; it is the 
day that saw the establishment of a 
country that would become, within 

the space of just a few decades, a 
model of successful state building 
and a fine example of the united 
and cohesive nation. Indeed, the 
UAE has become a source of inspi-
ration for states that seek unity, pro-
gress and excellence and for states 
that aspire to overcome challenges 
and step confidently into the future. 
In that, the UAE, truly, serves as a 
role model not only for the region’s 
countries, but also for the rest of the 
world.

As we celebrate this glorious day, 



مجلة عسكرية واستراتيجية

A Specialized Monthly Journal on Military & Strategic  A	airs

201718
DECEMBER

His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 

Supreme Commander of the Armed Forces  

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, has said that the 2nd of December is a day 
that will be remembered forever; a day that witnessed the es�
tablishment of a country that would become, within just a few 
decades, a model of successful state building and a fine example 
of a united and cohesive nation.

“2nd of December 
is a day that will 
be remembered 
forever”
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tion to provide youth with all re-
sources to help them build the State 
of Tomorrow on solid, unshaken 
basis.

“As part of our Centennial Strat-
egy, we have formed a new govern-
ment that includes newly created 

portfolios, primarily Artificial In-
telligence, Advanced Sciences and 
Food Security. We have to be well-
prepared and ready to deal with 
major world trends at the technical, 
economic, intellectual and political 
levels. There is no room for waiting 

and complacency, and, as the UAE 
youth represent our future, we re-
new our strong belief in their po-
tential and innovative ideas to take 
up the lead in charting a path for a 
prosperous future.”

Addressing the UAE youth, 
Sheikh Mohammed said, “The road 
to the future is not smooth sailing; 
but by your strong will, determina-
tion and hard work, we will realise 
our ambitions and become best of 
the best, always and forever.”
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of solidarity between the people and 
their leadership that shield the na-
tion against any external attempts 
aimed at undermining our hopes 
and dreams for a more sustainable 
future – a future where the UAE 
plans to become second to none.”

The UAE has become a dream-
land for everyone seeking a better 
life for himself, embracing tolerance 
as an inalienable cultural value, 
Sheikh Mohammed said, affirming 
that the nation can become home 
to any global citizen seeking to live 
in peaceful co-existence with other 
cultures and races within an atmos-
phere of mutual benefit and giving.

“And herein I’d love to relay a 
message to all nationalities living 

and working in the UAE: We truly 
cherish and value your significant 
contributions for the country to 
maintain its positive reputation 
and bolster its developmental drive. 
You’re an integral part of the UAE 
social fabric whose power lies in 

possessing an ideal environment for 
multiculturalism.”

Sheikh Mohammed added that 
youth are the country’s true wealth 
who are spearheading the nation’s 
drive to deliver the future, reiterat-
ing the UAE leadership’s determina-
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ernment performance is the most 
efficient; our services are the smart-
est; and we have ensured this kind 
of harmony between our advanced 

technologies, our production and 
wealth-creation systems in a way 
that does not negatively impact the 
cultural and humanitarian legacy 

upon which our blessed Union is 
based.”

Sheikh Mohammed added that 
the UAE last year had blazed a trail 
in the world by establishing minis-
tries for tolerance, happiness, future 
and youth out of a strong belief 
that no society can succeed without 
giving its human wealth its utmost 
care, attention and tools of empow-
erment. “On top of these tools is 
happiness, being a basic right for 
citizens. Happiness, as we interpret 
it, materialises when a citizen feels 
that his or her safety, dignity, home, 
future, and land are being taken 
care of and protected and that his 
or her dreams and ambitions are 
achievable.

“Happiness, as a way of life in our 
society, has helped reinforce patri-
otic sentiments among the UAE 
people. And it is these strong bonds 
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Armed Forces - the shields of this 
nation who keep our national flag 
flying high in pride and dignity 
amongst world nations so that the 
UAE will continue to remain an 
oasis of security and stability, and 
maintain its sovereignty and safety.”

Sheikh Mohammed added that 
naming 2018 the Year of Zayed 
“gives us an opportunity to reflect on 
the myriad accomplishments made 
by our Late Leader and Founding 
Father Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, God bless his soul, whose 
centennial birth anniversary dawns 
next year on a land where he spared 
no effort to ensure stability and 
prosperity for his people.”

He noted that the 46th anniver-
sary of the Union comes at a time 
“when we can safely announce that 
the UAE has become among the 
world’s most advanced nations. And 

as we have, over the past years, made 
strenuous efforts to create a culture 
of empowerment and finalise our 
ambitious capacity-building plans, 
today we are forging ahead toward 
a fresh phase, the headline strategy 
of which is “Emirates of the Future”. 
We have already embarked on the 
UAE Centennial 2071 Strategy, 
which is a unique, future-oriented, 
long-term government plan aimed 
at sustaining UAE’s development 
into its 100th anniversary, charting 
a path and laying a solid founda-
tion for the future of the UAE. Our 
objective is for future generations in 
the UAE to lead happier lives in a 
thriving environment with abun-
dant opportunities, more connec-
tivity and global influence.”

His Highness noted that many 
people think that “we are just 
dreaming. But we remind these 

people of the fact that our Union 
started as a dream at the hands of 
visionary people. The late Sheikh 
Zayed along with his brother, the 
late Sheikh Rashid, God bless their 
souls, initiated their drive based on 
a common dream that was founded 
on the principle of unity of objective 
and destiny and they were joined 
by their brothers, the Rulers of the 
Emirates, to make this dream come 
true and build a nation, the back-
bone of which is the determination 
of Emirati people who are the State’s 
most cherished asset.”

The Vice President went on to say 
that the UAE dream of becoming 
the best is justified and verified by 
the advanced rankings boasted by 
the country across world competi-
tiveness indexes and reports. “On 
the regional level, the UAE is the 
fastest growing country; our gov-
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Speaking on the occasion of the 
46th National Day, H.H. Sheikh 
Mohammed said that the 46th anni-
versary of the establishment of the 
Union comes at a time the UAE has 
become more stable and powerful 

thanks to the noble legacy passed 
down through the years and shaped 
the vision of the Founding Fathers 
who instilled values of patriotism 
and love for the Homeland.

“The UAE is getting more pros-

perous over the years thanks to the 
tireless efforts made by our men 
and women who hold the name of 
the United Arab Emirates in high 
esteem in their hearts, translating 
their love for their nation in word 
and deed,” he said.

“I seize the opportunity of this 
auspicious occasion to extend my 
heartfelt greetings to my brother, 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, my 
brother His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, and 
all my brothers, Their Highnesses 
the Supreme Council Members and 
Rulers of the Emirates. God bless 
them all and support them to con-
tinue working for the supremacy of 
our Homeland and the social wel-
fare and wellbeing of our people. 
I also extend my sincere greetings 
to our brave soldiers in the UAE 
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The Vice President, Prime Minister and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, has said that the strong bonds of soli-
darity between the UAE people and their leadership 
are the true shield against any external attempts 
seeking to undermine the nation’s ambitions for a 
future where the Emirates would be second to none.

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of UAE, 

and Ruler of Dubai 

“Solidarity between 
UAE people and 
leadership, a shield 
against any attempts 
to undermine nation’s 
ambitions”
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We in the United Arab Emirates 
are at the forefront of the efforts 
aimed at restoring security and sta-
bility in sisterly Yemen, at returning 
Egypt to its natural leading role in 
the Arab World, and at restoring se-
curity and stability to Syria, Libya, 
Iraq, Lebanon, Somalia, Afghani-
stan and others. We are also among 
the countries that support efforts 
aimed at making the Middle East a 
region free from weapons of mass 
destructions.

Thanks to Allah, our state guided 
by its active humanitarian interac-
tion – a core principle of our for-
eign policy - is today occupying 
an advanced place in the alliance 
of forces of good in the world. The 

UAE is also among the elite actors 
in spreading the culture of peace, 
dialogue, the delivery of foreign aid, 
the mitigation of impact of disasters 
and meeting the requirements of 
the vulnerable. This approach has 
enabled our country to build a posi-
tive, proud image and to forge ties 
of fruitful cooperation and integra-
tion with countries and peoples of 
the world.
Dear sons and daughters, 

On this remarkable day, we ex-
tend our profound gratitude to our 
armed forces and security agencies, 
confirming our relentless efforts to 
modernise and upgrade their ca-
pabilities and to take care of their 
personnel. We also appreciate and 

salute our soldiers, officers and 
commanders for their dedication 
and devotion in performing their 
national duties and for their efforts 
to develop our defence and security 
capabilities. Thanks and apprecia-
tion also go to the loyal people of 
UAE for their solidarity and deep 
consciousness as well as to the ex-
patriate residents from sisterly and 
friendly countries.

May Allah Almighty save you all, 
guide your steps to the right path 
and keep you as a valuable wealth 
for the nation.

May you be well every year and 
may our nation enjoy the pride and 
glory it deserves.”
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tice because there is no stability or 
investment without the rule of law 
and justice to enforce the law and 
to commit to its procedures. We 
are proud of our judicial system 
that protects rights and freedoms as 
well as of the efforts being exerted 
to enhance its efficiency to become 
flexible and responsive to the cur-
rent world developments so as to 
facilitate litigation proceedings and 
enhance the successes achieved 
by our state as an attractive haven 
for businesses, tourism and invest-
ment.

Preparing for the future – near 
or far – starts today, not tomorrow. 
Out of this conviction, we approved 
in last October a cabinet reshuffle, 
which included unprecedented and 
qualitative portfolios, whose man-
date is to prepare the country for 
the UAE Centennial Plan 2071 so 
as to become more capable and re-
silient to absorb the potential trans-
formations over the next five dec-
ades and their implications in areas 
of businesses, jobs, services and the 
development of qualified manpow-
er and excellent leaders.
Dear Emirati brothers, 

The experiment has proven the 
soundness of the approach adopted 
by our foreign policy since the es-
tablishment of the state, which is 
characterised by an active vibrancy 
and presence at regional and inter-
national scenes to serve our nation-
al interests, to safeguard the state’s 
sovereignty, to activate the GCC 
system, to advance efforts towards 
Arab integration and to contribute 
towards the emergence of a more 
just and fair international order in 
addition to positive participation in 
whatever effort that strengthens in-
ternational cooperation to confront 
the common challenges.

In committing to this policy, 
we once again call on the Iranian 
government to sit at the negotiat-
ing table for dialogue or to accept 
international arbitration to resolve 
the issue of our three occupied is-
lands as part of efforts to maintain 
security and stability in the Arabian 
Gulf region – a top priority in our 
policy. We also renew our rejec-
tion of any foreign interference un-
dermining our security or security 
and the stability of our brethren in 
the Kingdom of Bahrain, the King-
dom of Saudi Arabia or any other 
sisterly or friendly state. We also 
reiterate that extremism and terror-
ism – from which our region suffers 
– are fed by policies motivated by 
ambitions for hegemony and adven-
tures for influence from states sup-
porting and financing terrorist and 
extremist groups. Therefore, there 
can be no exit from this dark tunnel 
without a collective consensus that 
prevents any party whatsoever to 
disrupt regional and international 

efforts to realise stability, and which 
allows countries to take vehement 
counter-terrorism stances, and to 
adopt joint measures to hold the 
sponsors, financiers and supporters 
of terrorism to account. In addition 
to that, international efforts should 
be concerted to put an end to the 
seven-decade long Israeli occupa-
tion of the Palestinian and Arab 
territories and to create the suit-
able conditions for the resumption 
of the Middle East peace process. 
While we reiterate our support for 
the legitimate right of the Palestini-
an people to self-determination and 
to the establishment of their inde-
pendent state, we also strongly con-
demn the Israeli violations against 
the Palestinian people and the al-
Aqsa Mosque. Elsewhere, we voice 
our deep concern over the condi-
tions of the Muslim Rohingya, who 
fled Myanmar, and demand active, 
collective international action to 
protect them and to put an end to 
this human tragedy.
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opment and achievements, which 
have propelled our country to the 
top rankings in international eco-
nomic, competiveness and develop-
mental indices. This hard-won pro-
gress is proof of the diligent efforts 
made by the federal government 
and local governments to create an 
innovative working environment 
as well as a friendly climate for the 
business sector so as to contribute 
to the government policy to diver-
sify the economic base.

The path towards a better future 
begins with the diversification of 
the sources of national income. 
When we launch projects for re-
newable energy, space technology 
and oil derivatives industries; when 
we create opportunities for small 
scale enterprises and for tourism, 
financial and logistic services; and 
when we invest in human resourc-
es, we actually mean diversification.

Investment in human being has 
always been the essence of the vi-
sion for the development of our 
state since its establishment. Con-
sequently, our focus is mainly di-
rected towards fostering and sup-
porting excellence and innovation 
and developing the capacities and 
skills of Emirati human resources. 
A development that is not human-
oriented is doomed to failure. As a 
successful state, we believe that the 
prime job of the government is to 
make people happy; its mandate is 
to make the homeland a good place 
in which to live; its goal is to create 
an environment that revives hopes, 
to adopt policies that foster dreams, 
to launch projects that realise great 
expectations, to engage in actions 
that make citizens feel safe and en-
joy care, employment, education 
and housing. In this respect, we 
appreciate the persistent efforts be-
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ing made by the Follow-Up Com-
mittee of the Initiatives of the UAE 
President to deliver its objectives 
and its close cooperation with fed-
eral and local competent authori-
ties to produce tangible results in 
developing infrastructure projects 
for services, housing and improving 
living standards across the emirates. 
We also applaud the efforts being 
made by the federal government, 
the Federal National Council and 
local governments to spread the 
culture of participation, to integrate 
the citizens into the labour market, 
to build the capacities of the vulner-
able and people of determination, 
to harness energies of youth and to 
empower women, who are today ef-
ficiently participating in different 
areas of national action and holding 
the highest political and legislative 
posts.
Dear Emirati sons and daughters, 

Economic growth - despite its 
importance and priority – is not an 
end in itself; it is rather a means to 
make life more balanced and mod-
erate. A development that does not 
integrate the cultural dimension is 
not sustainable. The integration of 
culture into our development strat-
egies is one of the factors of suc-

cess of our experiment, which has 
devised legislation that blends au-
thenticity with modernity and has 
implemented policies that nurture 
literature and the arts as well as en-
couraging national innovative and 
intellectual production and cultural 
industries. Based on this, the state 
pays attention to heritage as a ‘na-
tional treasure’, a linchpin of iden-
tity and a source of social cohesion.

For all these reasons, we recognise 
and appreciate cultural and human 
diversity, which we consider a key 
engine for sustainable development 
and a means for deepening the cul-
ture of openness, dialogue, com-
munication and coexistence, and 
the denunciation of intolerance, 
extremism and intellectual isola-
tion. To advance this approach, we 
launched the National Programme 
for Tolerance and created a minis-
try specifically for that purpose and 
also issued the Anti-Discriminatory 
Law, which criminalises all forms of 
discrimination and hatred on the 
grounds of religion, creed, doctrine, 
sect, race, colour or language. We 
also issued a law to combat crimes 
of terrorism.

For the delivery of these same ob-
jectives, we give top priority to jus-
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the Spirit of the Union, whose an-
nouncement was motivated by 
the aspirations of our people for 
a system that unifies and mobi-
lises efforts and unleashes energies 
through federal institutions that 
play their role in an integral meth-
od with local governments and in 
complete coordination with all 
other sectors. This unique federal 
experiment has become an inspir-
ing role model for many countries.
Dear children, 

As the nation is preparing to cel-
ebrate the ‘’Year of Zayed’’ in 2018 
to mark 100 years since the birth 
of the founding father, we invite all 
government entities and commu-
nity forces to launch initiatives that 
deepen the noble values that Sheikh 
Zayed instilled in us so as to fur-
ther encourage our people to build 
and to give and to enhance their 
resilience to confront challenges. 
Nations prosper by respecting and 
appreciating themselves, immortal-
ising their national figures and by 
committing to values of solidarity 
and participation. We also urge you 
to make the Year of Zayed a year 
for loyalty and belonging as well as 
for the enhancement of creative and 
innovative practices, which enable 
our state to become a pivotal actor 
regionally and globally.

In this respect, we express our 
appreciation for e the enthusiastic 
response to the ‘’Year of Giving’’ 
which was developed by the gov-
ernment and private sector into a 
national strategy, whose objectives 
were to promote humanitarian 
work practices in the country and 
deepen the traits of generosity and 
cohesion, which have set our people 
apart from others over centuries.

Dear citizens, 2017 was an event-
ful year for national work, devel-
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In a statement provided to Nation 
Shield, the Armed Forces monthly 
journal, President His Highness 
Sheikh Khalifa also spoke about 
the approaching ‘’Year of Zayed’’ 
in 2018, which will mark 100 years 
since the birth of the founding fa-
ther, and urged citizens to make the 
year one for “loyalty and belong-
ing, as well as for the enhancement 
of creative and innovative practices 
that enable our state to become a 
pivotal actor regionally and glob-
ally.”
Below is the speech in full: 
“Dear Emirati sons and daughters, 
May the peace, mercy and blessings 
of Allah be with you.

On this glorious day, on which we 
celebrate the 46th anniversary of the 
establishment of our state, we pray 
to Allah Almighty to have mercy on 
the founding father, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, and 
on his brothers, the co-founders of 

the Union. While we give a standing 
ovation in their memory, we take 
them as inspiration, our inspire the 
role models, and derive our ideals 
from their insightful lifetimes and 
biographies. We ask Allah Almighty 
to grant them mercy and forgive-
ness.
Dear Emirati people, 

We offer our profound gratitude 
to you for your sincere loyalty and 
honest and diligent work. On your 
behalf, we also extend warm con-
gratulations to my brothers: His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, the 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 Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
and Their Highnesses the Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates, who are sharing their far-

sighted vision in guiding a nation 
that is great with its people, proud 
of its values and principles, strong 
with its giving and its achievements.

Our federal experiment, which 
will celebrate its golden jubilee in 
a few years, boasts of examples of 
courage, heroism, and achievement. 
Armed with unflinching persever-
ance, our fathers laid down a solid 
foundation that delivered remark-
able, honourable achievements and 
a giant productive infrastructure 
and achieved paradigm changes in 
all walks of life, making significant 
transformations that changed the 
course of history and enabled the 
country to depart - once and for 
all – from the eras of division and 
misery. They paved the way for a 
successful federal experiment that 
promoted the concepts of national 
participation and pride. We will stay 
the course laid down by our found-
ing fathers and continue to deepen 
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His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan
President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces 

On the occasion of the UAE’s 46th National Day, marked on 
December 2nd, President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, has said that the leadership will stay the course laid 
down by the nation’s founding fathers and continue to deepen the 
Spirit of the Union, which was motivated by the aspirations of the 
people.

“Preparing 
for the future 
starts today, not 
tomorrow”
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خليفة بن زايد:
اإلمارات عظيمة بشعبها، فخورة 

بقيمها، حصينة بعطائها وإنجازاتها

ملحق خاص بمناسبة اليوم الوطني46

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام 
يشهدون االحتفال الرسمــي باليـوم الوطنـي الـ 46

Khalifa bin Zayed:
“Preparing for the future 
starts today, not tomorrow”

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed and the Rulers 
watch the official 46th National  Day celebrations
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Statement of H.H. President of UAE 
and Supreme Commander of the 
Armed Forces

Statement of H.H. Vice President 
and Prime Minister of UAE and 
Ruler of Dubai

Statement of H.H. Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces 

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid, His 
Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed and the 
Rulers watch the official 46th 
National Day celebrations



Patriotic Pride
December 2nd always brings with it a memory dearest to our hearts, one that is highly respect-
ed, cherished and appreciated by us all – the anniversary of establishing the United Arab Emirates. 
It highlights our founding ancestors’ agreement to unify and close ranks in order to build a strong, 
impregnable, deeply respected and appreciated nation where citizens can enjoy the best standard 
of living in the world. 
The Federation has always been the cornerstone for all achievements that followed, which explains 
the reason why December 2nd is synonymous with national feelings, nation-wide celebrations that 
are full of joy and pride, and a nation-wide competition for all citizens to express their feelings 
towards a dearest, altruist nation and towards a wise leadership with a firm belief that nothing 
is impossible and that anything is possible with good intentions, iron will and determination, if 
national interests remain a prime target for leaders and decision-makers.
On this occasion, we sincerely recall our founding fathers, and thank their wisdom, courage and 
fathomless belief in the Union’s is strength and diversity, and their decision to stand behind one 
man – the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (May God bless his soul) who led the march to-
wards the Federation with iron will, determination and wisdom, and whose principles and values 
have been a source of inspiration and a driving force for the UAE to grow and prosper.
Under the Federation, the UAE Armed Forces continued to have every reason to evolve, prosper 
and succeed, either by making sure that the armed forces personnel are rehabilitated and armed 
with knowledge and science offered by specialised military academies, or by acquiring the latest 
top-notch weapons and weapon systems to defend our beloved nation at sea, air and land, or by 
participating in international military and humanitarian missions/operations where our forces 
proved efficient and received world recognition and admiration. The great attention devoted to the 
development process of the UAE Armed Forces is a true reflection of our wise leaders’ firm belief 
that it is essential to maintain a strong army capable of defending the Federation state and support-
ing the UAE’s steady steps in the march for development. Day after day, the UAE has maintained 
a unique, exceptional model not only in the region but also throughout the world, and hence, no 
wonder, the country has set an example for everyone to follow.
We seize the National Day anniversary to pay tribute to those who fell in action in defence of our 
homeland, national interests and just causes — to the men whose contributions, achievements 
and epical heroic acts will always remain a medal of honour to all citizens, and whom we promise 
(God be our witness) to maintain as a sacred torch to lighten our path and defend our nation and 
national security.
We seize the glorious National Day celebrations to offer our heartfelt congratulations to His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander of the 
Armed Forces, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, His Highness General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, their 
Highnesses the Rulers of the Emirates, members of the Federal Supreme Council, Crown Princes 
and all of the UAE’s citizens and fellow expatriates. We pray to the Almighty God to keep our 
beloved nation intact, give us the strength to maintain security and stability and help our wise 
leadership to achieve success and prosperity.

By:
Staff Lieutenant Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com
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Khalifa bin Zayed:
“Preparing for the future 
starts today, not tomorrow”

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid, His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed and the Rulers 
watch the official 46th National  Day celebrations

 46th National Day Special Supplement




