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 هذا اليوم من أغىل أيامنا الوطنية، وهي الذكرى األربعني لتوحيد قواتنا املســلحة يف الســادس من 
مايو عام 1976، وهو تاريخ بات رمزاً لوحدتنا ومتاســكنا وقوة إرادتنا، التي كان قرار توحيد القوات 
املســلحة أحد أبرز تجلياتها، حيث أسهم هذا القرار بقوة يف التطور والنهضة التي شهدتها ـ وال تزال 

ـ دولة االتحاد منذ تأسيسها يف الثاين من ديسمرب عام 1971.  
ففي هذا اليوم، خطت دولتنا الحبيبة خطوة مهمة يف ســبيل دعم اتحادها وتعزيز أمنه واستقراره، األمر الذي أسهم 
فيام بعد بشــكل جّيل يف تحقيق تنمية مســتدامة ال نزال نجني مثارها يوماً بعد يوم. لقد أدرك مؤســس الدولة وبانيها، 
املغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل حكام 
اإلمــارات، أنــه ال ميكن أن تكون هنــاك نهضة حقيقية ما مل يكن هناك جيش قوي موحــد يصون الدولة ويحمي ترابها 
ويدافع عن مصالحها، فكان توحيد القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة السبيل الوحيد إليجاد السياج القوي 

الذي يحمي الوطن ويذود عنه.
 وقد اســتمرت مســرية تطوير القوات املسلحة عىل يد سيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، واملتابعة الحثيثة لســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، اللذين أظهروا أقىص درجــات االهتامم بتطوير القوات 

املسلحة وتأمني كل ما من شأنه زيادة كفاءتها وفاعليتها، وأولوا موضوع الدفاع ما يستحقه من اهتامم ورعاية.
 إن الســادس من مايــو من كل عام، هو محطة زمنية نتوقف عندها ملياً لنســتمد منها شــحنات إضافية للوطنية، 
ومواصلة القيام بدورنا الحيوي يف دعم مسرية البناء والتنمية، وتوفري أجواء األمن واالستقرار التي تحتاجها، فال مستقبل 
لبنــاء من دون قوة تحافظ عليه وتصونه يف مواجهة الحاقدين واملتآمرين واملغامرين وباعة األوطان واملرتبصني من كل 

حدب وصوب.
لقد متكنت قواتنا املســلحة خالل فرتة قصرية اجتياز مراحل مهمة وتحقيق إنجازات كبرية جعلتها قادرة عىل الدفاع 
عن الوطن وحامية ثرواته ومكتسباته، بل إنها باتت أحد الروافد األساسية للتنمية، فضالً عن أنها أضحت عىل استعداد 

ملد يد العون واملساعدة للشعوب الشقيقة والصديقة كلام دعت الحاجة إىل ذلك.
إن مشــاركات قواتنا املســلحة يف اليمن والحرب ضد اإلرهاب وغريها من الواجبات الوطنية، تؤكد مبا ال يدع مجاالً 
للشــك أن قواتنا املســلحة، هي قوة داعمة لألمن واالســتقرار والســالم اإلقليمي والعاملي، وأدائها خــري ترجمة لقيمنا 
الحضارية واإلنســانية وأصالة شــعبنا، وال مبالغة يف القول بأن قواتنا املسلحة باتت مبنزلة سفري لقيم اإلمارات ومنوذجها 

الحضاري واإلنساين املتطور. 
وألرواح شــهدائنا األبرار، نقول، ســتظل تضحياتكم وســام عىل صدورنا جميعاً وســتظل دمائكم الطاهرة الزكية خري 
شــاهد عىل أن اإلمارات وفية ألمتها العربية، وعون لألشــقاء يف أوقات األزمات واملحن، وســتظلون القدوة واملثل الذي 
نقتــدي به جميعاً يف حامية ترابنا الوطني ووطنــا الغايل، فلقد رضبتم أروع األمثلة يف الفداء والوالء واالنتامء، وحرصتم 
عىل أن تكون راية دولتنا عالية خفاقة يف ســاحات الحق والرشف والواجب الوطني، وحفرتم ألنفســكم مكانة عميقة يف 

ذاكرة وطننا الغايل وتاريخه.
إننا ننتهز هذه املناســبة الوطنية الغالية لنجدد العزم والعهد والوالء لقيادتنا الرشــيدة وعىل رأســها ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله. ونؤكد أننا عىل الدرب 
ماضــون وعن الوطن مدافعون ولرتاب اإلمارات أغىل ما منلك يهون، فدمائنا وأرواحنا فداء لوطننا، ودفاعنا عنه فريضة، 

والحفاظ عىل رايته عالية خفاقة رشف نبتغيه جميعاً.

بقلم :املقدم ركن/ 
يوسف جمعة احلداد 

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
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وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» كلمة عرب 
مجلة            مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة.. أكد فيها أن ما متر به املنطقة من رصاعات واضطرابات 
وحروب نتيجة ملا تشهده من تنامي الحركات اإلرهابية والتدخالت الخارجية وما يسبب ذلك من دمار وخراب األمر الذي يضع 
عىل عاتقنا مسؤوليات تاريخية تتطلب التحيل بالعزمية واالستعداد للدفاع عن الوطن وثوابته، وفيام ييل نص الكلمة :
.
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أبنايئ وبنايت قادة وضباط وضباط صف وجنود 
قواتنا املسلحة

السالم عليكم ورحمه الله وبركاته،،
نحييكــم يف الذكرى األربعــني لتوحيد القوات 
املســلحة، ونثّمــن جهودكم يف تطويــر قدراتكم 
القتالية ومهاراتكم وعلومكم العسكرية، لتكونوا 
يف أتم جهوزيتكم، مســتعدين للدفاع عن بلدكم، 
وحفــظ أمنها واســتقرارها، وعن ســيادة الوطن 

والحفاظ عىل مكتسباته.
إننا يف هذه املناسبة التي عّززت ركائز اتحادنا، 
وشّكلت ضامنة استدامته، نستحرض بكل تبجيل، 
أرواح القادة املؤسسني، الذين اتخذوا قرار توحيد 
القوات املســلحة قبــل أربعني عامــاً، وكان قراراً 
حكيامً، استرشف املســتقبل بعيون بصرية، ونحن 
اآلن، نجني مثرة تلك الرؤى التي ســبقت عرصها، 
ونعمل عــىل تعزيزها وتطويرهــا، وتوفري كل ما 
يؤدي إىل رفع الكفاءة والقدرات؛ من إمداد قواتنا 
املسلحة بأحدث األســلحة والتقنيات العسكرية، 
وتوفري الربامــج التعليمية والتدريبيــة، واالرتقاء 
بالقيم العســكرية والوطنية، وترسيخ روح الوالء 
للقيــادة، واالنتامء للوطن، مبا يضمن اســتمرارية 

التفوق. 
كام نستحرض يف هذه الذكرى التاريخية، أرواح 
شــهداء اإلمارات، الذين ضحوا بأرواحهم يف سبيل 
الحق، ودفاعاً عن الرشعيــة يف اليمن، وعن أمننا 
القومي ضــد التدخالت الخارجيــة، صوناً لوحدة 
البــالد وحاميــة ملنجزاتهــا وتاريخهــا وحارضها 
ومســتقبلها. ألرواح هؤالء الجنود البواسل، نقف 
إجالال وتكرمياً الستشــهادهم، مؤكدين وقوفنا إىل 
جانب أرسهم، ورعايتنا الكاملة والشاملة ألبنائهم.

أبنايئ وبنايت يف القوات املسلحة
إن ما متر به منطقتنا من رصاعات واضطرابات 
وحروب، نتيجًة ملا تشــهده مــن تنامي الحركات 
اإلرهابية، والتدخالت الخارجية، وما يســبب ذلك 
من دمار وخراب، األمــر الذي يضع عىل عاتقكم 
وعاتقنــا مســؤوليات تاريخية، تتطلــب التحيل 
بالعزمية، واالستعداد للدفاع عن الوطن، وثوابته.

 ويف هــذه املناســبة، نؤكــد مواقفنــا الثابتة، 
املعــّربة عن قناعاتنا الراســخة، بــرضورة مواصلة 
نجــدة أشــقائنا يف اليمن، والوقــوف إىل جانبهم 
حتى تستعيد الرشعية سيادتها فوق كامل الرتاب 
اليمني، ليتمكن الشــعب من إعــادة بناء وطنه 
ومامرســة حياته الطبيعية يف عز وكرامة، يف إطار 
التحالف العريب واإلسالمي بقيادة اململكة العربية 
الســعودية. كام نجّدد التزامنــا مبحاربة التطرف 
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واإلرهــاب والقــوى الظالمية، وندعــوا املفكرين 
ورجــال الديــن واملثقفني إىل تكثيــف جهودهم، 
لنرش قيم التســامح التي يتحىل بها ديننا اإلسالمي 

الحنيف.

أيها األخوة واألخوات
نشــكركم عــىل الــروح املعنوية العاليــة التي 
أظهرمتوها يف ســاحات الواجــب وميادين الحق، 
ونؤكــد وقوفنا إىل جانبكم. كام ونشــكر شــعب 
اإلمارات الويف، الــذي رضب أمثلة يُحتذى بها، يف 
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نعمل على إمداد 
قواتنا بأحدث ا=سلحة 

والتقنيات العسكرية 
واGرتقاء بالقيم 

العسكرية والوطنية

االلتفاف حول قيادته، والوقوف إىل جانب جنودنا 
البواســل، يشــد من عزميتهم، ويرفع معنوياتهم. 
كام نحيي وقفة الشــعب النبيلــة إىل جانب أرس 
شــهداء الوطن، فقد جسد شــعبنا يف ذلك، قيمه 

األصيلة، ونرش روح التآزر والتعاطف واإليثار.
نهنئ أبناءنا وبناتنا قادة وضباط وضباط صف 
وجنود قواتنا املســلحة، ونبارك لهــم احتفاءهم 
بهــذه املناســبة. وندعو اللــه أن يحفظ اإلمارات 

وشعبها.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب « رعاه 
الله»كلمة عرب مجلة            مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة قدم فيها تحية إكبار وعرفان إىل البنائني الكبار 
الذين شيدوا برؤيتهم وهمتهم وعطائهم رصح قواتنا املسلحة العايل .
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وحيا سموه .. يف هذه الذكرى منسويب قواتنا املسلحة 
قــادة وضباطا وجنــودا وإخوانهــم يف أجهزتنــا األمنية 
وزمالءهم الذين ســبقوهم يف رشف الخدمة يف السلكني 

العسكري واألمني..وفيام ييل نص الكلمة:

اخواين وأبنايئ ضباط وجنود قواتنا املسلحة الباسلة
أبناء وبنات اإلمارات الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
أبــدأ بحمد الله وشــكره عىل نعمه التــي ال تعد وال 
تحىص، وأسأله جل وعال أن يديم علينا التوفيق، ويكتب 
ألعاملنا النجاح، ويلهمنا ملا فيه الفالح والصالح ألنفســنا 

ووطنا وشعبنا وأمتنا.
وأتوجه يف الذكرى األربعني لصدور قرار توحيد قوات 
اإلمارات املســلحة باألكبار والعرفــان إىل البنائني الكبار، 
الذين شــيدوا برؤيتهم وهمتهــم وعطائهم رصح قواتنا 
املســلحة العايل؛ خالــد الذكر الحارضة روحــه بيننا أبدا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة، ونائبه وويل عهده صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهام الله.
وأحيي يف هذه الذكرى منســويب قواتنا املسلحة، قادًة 

وضباطاً وجنوداً، وإخوانهم يف أجهزتنا األمنية، وزمالءهم 
الذين ســبقوهم يف رشف الخدمة يف الســلكني العسكري 
واألمنــي. واقف معهم ومــع كل أبناء وبنــات اإلمارات 
تقديــراً واعتــزازاً وفخراً بشــهدائنا األبــرار الذين جادوا 
بأرواحهــم يف معركــة الدفــاع عن الحــق وإحباط الرش 
قبــل أن يســتفحل وينترش ويهدد أمن واســتقرار وطننا 

ومنطقتنا.
وأحيــي كل مواطــن ومواطنــة، أبناء وبنــات أرستنا 
اإلماراتية الكبرية العامرة بالخري واملحبة والتآزر والتعاون 
ومــكارم األخالق. املتحدة يف الــرساء والرضاء، واملجتمعة 
عــىل قلب واحد يف عمق انتامئها لوطننا ووالئها لقيادته، 
واخالصها يف العمل عىل تعزيز نهضتنا وتحقيق طموحاتنا.

أيها الضباط والجنود
أيها املواطنون واملواطنات

ونحن نحتفل بيوم قواتنا املســلحة األربعني، يحرض يف 
وعينا الوقع الخاص لسن األربعني التي يبلغ فيها االنسان 
أشــده مصداقاً لآلية الكرمية "إذا بلغ أشــده وبلغ أربعني 
سنة"، واآلية الكرمية "وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكامً 
وعلــامً". كام أن األربعني هي الســن التي بعث فيها الله 
ســبحانه وتعاىل سيدنا محمد صىل الله عليه وسلم رسوالً 

وهادياً للبرشية جمعاء. وقد اســتقر يف تراثنا أن األربعني 
هي سن النضوج التام للعقل واملشاعر التي متنح االنسان 
فرصة إجــراء تقييم موضوعي ملســرية حياتــه وأعامله، 

لينتفع بالنتائج يف حارضه ومستقبله.
وإذ أمعن النظر اليوم يف مســرية توحيــد وبناء قواتنا 
املســلحة عىل مدار الســنوات األربعني األوىل من عمرها 
املديد، وقد رافقتها منذ يومها األول، فان الشــواهد عىل 
كفاءتها وقدراتها وعنفوانها وجاهزيتها ومتيزها متأل نفيس 
بالرضــا والطأمنينة والغبطــة، وتزيدين يقينــا بنموذجنا 
اإلمــارايت، وثقــة بقدرته عىل اقتحام املســتقبل وتحقيق 
غاياتنا الكــربى. ويتعزز هذا اليقني بحقيقة أن إنجازنا يف 
بناء قواتنا املســلحة تواكب وتكامل مع إنجازات مامثلة 

يف كافة حقول التنمية الشاملة املستدامة.
واليوم وقواتنا املسلحة نخوض جوالت الحق وصوالته 
بكفاءة اعرتف بها الخــرباء يف منطقتنا وعاملنا، فإنها ترفد 
منوذجنــا اإلمارايت بعنارص قوة إضافيــة، تعززه وتضاعف 
فاعليته، ومتنحه شــهادة جدارة جديــدة عالية الصدقية، 
عميقــة الــدالالت والتأثري، فهي معمدة بدماء شــهدائنا 
األبــرار، وممهورة ببطوالت ضباطنــا وجنودنا يف ميادين 

القتال وميادين اإلغاثة والتعمري والبناء.
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 توحيد القوات املسلحة

أيها الضباط والجنود
أيها املواطنون واملواطنات

مازالت تحديات األمن واالســتقرار تفرض نفسها بقوة 
عــىل منطقتنا وعاملنــا العريب، ما يســتدعي منا أن نظل 
عــىل أعىل درجات اليقظة والتأهب والجاهزية. ونحن ال 
نتحاىش التحديات، وال نرتدد يف التعامل معها، وندرك أنها 
حــارضة منذ بداية الخليقة يف حيــاة األفراد واملجتمعات 
والــدول. وأنهــا لصيقة بكل عمل ونشــاط إنســاين. ويف 
خضمها تولــد االخرتاعات وينمو اإلبــداع واالبتكار، ويف 
كيفية التعامل معها يكتب تاريخ النجاح والفشل، وتاريخ 
التقدم والتأخر. وقد واجهنا وأســالفنا التحديات صغريها 
وكبريهــا، ونجحنــا يف التغلب عليهــا، وراكمنا خرية ثرية 
أســهمت يف توسيع معارفنا، وترشــيد خططنا وسياساتنا، 
وتعظيــم قدرنا عىل التكيف مع املتغــريات واتقاء آثارها 
السلبية املحتملة، واغتنام الفرص السانحة املصاحبة لها.

وكــام انترصنا عىل التحديات التــي واجهتنا يف املايض 
ســننترص يف الحارض واملستقبل. هذا عهدنا قيادة وشعباً؛ 

وهذا التزام حكومتنا وقواتنا املسلحة وأجهزتنا األمنية.
وإذ يظل اعتامدنا دامئاً بعد الله عىل أنفســنا وقدراتنا 
الذاتيــة، فإننا ماضون بوعي وعزم وتصميم يف العمل مع 
أشــقائنا إلحباط األخطار التي تهدد أمن منطقتنا وعاملنا 
العريب. ونحن قادرون عىل ذلك. فالتحالف العريب بقيادة 
اململكــة العربية الســعودية واملشــاركة الفعالة لدولتنا، 
أطلــق روحاً جديــدة يف أمتنا، وكشــف طاقاتها الكامنة، 
ومنحهــا القدرة عىل الفعل واملبادرة والتأثري، وأحل األمل 
والرجــاء محل اليــأس من نجاح العمل العريب املشــرتك. 
مل تعد "الليلة شــبيهة بالبارحــة". البارحة يشء، وما بعد 
التحالف العريب يشء مختلف متاماً. هذا ما يقوله الواقع، 
وتؤكــده خرباتنا الذاتيــة، فأحد ثوابتنا منــذ قيام دولتنا 
هــو اإلرصار عىل صنع مســتقبلنا بأيدينــا، وهو ما مكننا 
من تحقيق التنمية املســتدامة، وبناء النهضة، واكتساب 
الفاعلية الحضارية. هذا الثابت كسب ويكسب مساحات 
جديدة يف عاملنا العريب، وقد تجىل يف بناء وأداء التحالف 
العــريب، ويف خطط وتوجهــات دول عربيــة عديدة ويف 

سياساتها الداخلية والخارجية.
وانــا متفائل بأن هذه الــروح الجديدة ترسي اليوم يف 
أوصال عالقات الدول العربية الثنائية والجامعية، وتدفع 
نحو بناء نظام أمن عريب يحفظ للعرب وجودهم، ويدفع 
عنهم غائلة التدخالت األجنبية يف شــؤون دولهم، ويوفر 

مظلة أمنية لطموحاتهم يف التنمية واالستقرار والتقدم.
وقد اكتســبت هذه الروح الجديــدة زخامً وقوة دفع 
من إنجــازات التحالف العريب يف اليمن، حيث تم إحباط 
مخططــات تحويلــة إىل بؤرة تهديد دائــم لدول مجلس 
التعــاون والعــامل العربية بــأرسه. وتم إلحــاق الهزمية 
مبــرشوع االنقالبيــني وإرغامهــم عىل قبول قــرار مجلس 
األمــن الــدويل الرقم 2216، مــام فتح أفقاً لحل ســيايس 
يحفــظ لليمن وحدتــه وهويته العربيــة، وميكن رشعيته 
من استكامل سيطرتها والنهوض مبسؤولياتها يف إعادة بناء 

مؤسساتها، ونرش األمن، وإطالق التنمية، وإعامر ما تسبب 
االنقالبيون بتدمريه وتخريبه.

ومــن مفاعيل هذه الــروح الجديدة انها أســهمت يف 
تكثيف الجهــود العربية والدولية الســاعية النضاج إطار 
لتســوية األزمة السورية ســلمياً. وأملنا أن تنجح األطراف 
الســورية املتنازعــة يف تحقيق هدنة دامئــة، وصوالً لطي 
صفحة الحرب األهلية، واستئصال اإلرهاب، ومتكني الشعب 
السوري من تقرير مستقبله، وحشد جهوده إلعادة إعامر 
مــا ألحقته الحرب من دمار يف النفــوس والعمران، وإنهاء 

محنة الالجئني السوريني يف الداخل والخارج.
وهــذه الــروح الجديدة أســهمت أيضاً يف وضــع ليبيا 
عىل ســكة الخالص من الفوىض والعنف واإلرهاب، وأمام 
القيــادات الليبية، بعد تشــكيل حكومــة الوفاق الوطني، 
فرصــة مثينــة لتدشــني عــرص الوحــدة الوطنيــة واألمن 
واالســتقرار، وبنــاء دولة حديثــة توظف إمكانيــات ليبيا 
الوفــرية يف إطالق تنمية كربى تعوض الشــعب الليبي عن 

املعاناة التي يكايدها منذ عقود.

أيها املواطنون واملواطنات
ان الــروح التي أطلقهــا التحالف العــريب ال متلك قوة 
دفــع ذاتية. قوة الدفع كامنة يف عملنــا وإنجازاتنا ووعينا 
وإدراكنــا أن املترضرين من انبعات هذه الروح يســعون 
بــكل ميلكون من إمكانيات ووســائل إلخامدها، ويف الحد 
األدىن، تحجيمها وحصارهــا للحيلولة دون تراكم مفاعليها 

اإليجابيــة يف الحيــاة العربيــة. علينا أن ننتبــه إىل هذه 
املســاعي، وأن نتصدى لها ونفشلها، فالطريق إىل تحقيق 
األمــن واالســتقرار يف منطقتنــا العربيــة طويــل وحافل 
باألشواك واملطبات والتعقيدات. لقد قطعنا شوطاً مؤسساً 
ملا بعده يف هذا الطريق، لكن مازالت أمامنا أشواط أخرى 
لنقطعها. فالتدخالت األجنبية مــا زالت تغذي الرصاعات 
الدموية يف الدول العربية املنكوبة بحروبها وانقســاماتها، 
وما زالت تضع العيص يف دواليب الجهود العربية والدولية 
إلنهاء هــذه الرصاعــات. والجامعات اإلرهابيــة ما زالت 
تنشط يف مناطق الرصاعات واالنقسامات، وتسعى للتمدد 
إىل مناطق أخرى، وترتكب أبشع الجرائم، وتواصل ألحاق 
األذى بديننا الحنيف وتعرضه للتشويه، وتضعه وأتباعه يف 
مرمــى أحقاد املتطرفني واملتعصبــني والعنرصيني يف العامل 

أجمع.
وإذا كان مــن الثابــت أن اإلرهاب ظاهــرة عاملية، وال 
ديــن له وال وطن، وأن خطره املعومل ال يعرف الحدود وال 
املســافات، وال متنعه أشــد اإلجراءات األمنية احرتازاً، وأن 
العامل بأرسه يتحمل مسؤولية مواجهته، فان الواقع الراهن 
لإلرهاب يلقي عىل العامل اإلســالمي، ويف القلب منه العامل 
العريب، مســؤولية مضاعفة، ويضعهــام يف الخط األمامي 
للمواجهــة. فجامعــات التطــرف واإلرهــاب يف غالبيتها 
العظمى تنســب نفســها ودعواها ومامرســتها البشــعة 
لإلســالم، وتكفر معظم املســلمني، وترتكــب جل جرامئها 
يف ديارهــم، وتزرع الشــقاق واالنقســام يف مجتمعاتهم، 
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وتســتعدي عظيهم وتألب اتباع الديانات والعقائد األخرى 
وقطاعات عريضة يف الرأي العامل العاملي.

ومن هنا فإن مواجهة اإلرهاب وتطوير وسائل مكافحته 
فرضت نفسها يف مقدم أولويات الدول العربية واإلسالمية. 
وبات مســتقراً يف وعي جميــع املعنيني أن النجاحات التي 
تحققها املعالجــات األمنية لإلرهاب، عىل أهميتها الكبرية، 
ال تكفــي وحدها لخلع جذوره. فظواهر اإلرهاب ليســت 
نبتاً شــيطانياً يظهر فجأة وينتهي خطره مبجرد قطعه، بل 
نبت له جذور غائرة عميقاً يف تربة مسمومة، وتظل كامنة 
بانتظــار متغريات مواتية وفرص ســانحة لطــرح نبتها من 
جديد. لذلــك، يجب تكثيف الجهود لفهــم وتحليل هذه 
الرتبــة املســمومة، وتعيــني مكوناتها، وتفكيــك عنارصها 
ليتســنى عالجها بفاعلية تجتث اإلرهاب وتجفف منابعه 

املادية والفكرية، وتنهي دورات توالده وتكاثره؛
وبالنســبة لنا، فقــد أدركنا يف وقت مبكــر، مثلام أدرك 
كثريون غرينا أهمية الشمولية يف مواجهة اإلرهاب وحرصنا 
عــىل إدراج مقتضيات هذا اإلدراك يف سياســاتنا وخططنا 
وبرامــج عملنا، فكتبنا النجاح لجهودنا، وظلت بالدنا واحة 
لألمن واالســتقرار، نبني وتنجز وتتقدم، ويف الوقت نفسه 
نظــل متأهبــني وجاهزين، قيــادة وحكومة وشــعباً، كل 

التحديات واألخطار، مهام كان نوعها، وأياً كان مصدرها.

أيها الضباط والجنود
أيها املواطنون واملواطنات

يف يوم قواتنا املســلحة األربعني، نجــدد عهدنا لوطننا 
وشعبنا، بأننا سنميض قدماً لتحقيق أهدافنا، متوكلني عىل 

الله، ومعتمدين عىل أنفســنا، ومتكاتفني مع أشــقائنا يف 
دول مجلس التعاون، ومتعاونني مع رشكائنا يف التحالفات 
العربية واإلســالمية والدولية. نحن أصحاب حق. غاياتنا 
رشيفــة، وقضايانا عادلة. ونحــن يف الجانب الصحيح من 
التاريخ، نواكــب حركته وحراك قواه الفاعلة، ونســتلهم 
اتجاهاته املســتقبلية الصاعدة، ونتعاطــى معها بكيفية 
تعزز قــدرات وطننــا، ومصالح شــعبنا، ومكانــة دولتنا 

وفاعليتها وتأثريها يف املنطقة والعامل.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

جاهزية قواتنا تزيدنا 
يقينL لنموذجنا اGماراتي 

وقدرته على اقتحام 
املستقبل
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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة كلمة عرب 
مجلة             مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة.. أكد فيها أن االحتفال  بالذكرى األربعني لتوحيد قواتنا 
املسلحة يأيت ونحن نقف عىل أرض صلبة ونتطلع إىل املستقبل بكل أمل وثقة مبا تثبتونه من جدارة وعزمية وقدرة عىل 
تحقيق النرص يف املعارك العادلة ضد قوى البغي والرش واإلرهاب وتعلنون من خالله للخارج قبل الداخل سالمة النهج الذي 
سلكناه عىل مدى العقود املاضية يف تطوير جيشنا وإعداده وفق أحدث املعايري العاملية. وفيام ييل نصها :
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إخواين وأخوايت أبناء القوات املسلحة الباسلة.. 
نحتفل اليوم بالذكرى األربعني لتوحيد قواتنا املســلحة، 
ونحن نقف عــىل أرض صلبة ونتطلع إىل املســتقبل بكل 
أمــل وثقة، مبــا تثبتونه من جــدارة وعزميــة وقدرة عىل 
تحقيــق النرص يف املعارك العادلة ضــد قوى البغي والرش 
واإلرهاب، وتعلنون من خالله للخارج قبل الداخل ســالمة 
النهج الذي ســلكناه عىل مدى العقــود املاضية يف تطوير 
جيشــنا وإعداده وفق أحدث املعايري العاملية، فأنتم أبناء 
االمــارات أســاس هذا الجيش وأســاس منظومــة تطويره 
وعليكــم بعد الله نعتمد، تنريون الطريــق لدولتنا الغالية 
نحو غٍد مرشق تحت قيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله.. غٍد عنوانه 
األمن واالســتقرار واملنعة، وشــعاره التنميــة التي تحميها 
القــوة وتصونها الوحدة. يف هــذا اليوم الذي يحمل ذكرى 
عزيزة عىل قلوبنا جميعاً أهنئكم وأشد عىل أيديكم، وأؤكد 
دعم القيادة الالمحدود لكم، واعتزازها وفخرها، والشعب 
اإلمــارايت كله، بالدور البطويل الــذي تقومون به يف الدفاع 

عن الوطن والتصدي لألخطار التي تهدد األمن العريب.

إخواين وأخــوايت أبناء القوات املســلحة. حصن الوطن 
ومصدر فخره واعتزازه 

 تثبــت األحــداث من حولنــا أن قرار توحيــد القوات 
املسلحة يف السادس من مايو 1976، كان من أهم القرارات 

التــي تم اتخاذها يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ألنــه فتــح الطريق أمــام بناء جيش عرصي قــوي يواكب 
مســرية التنميــة الوطنية ويردع أي محاولــة لتهديدها أو 
النيــل منها، وربط أبناء اإلمــارات برباط مقدس هو رباط 
الدفــاع عن الوطن وبذل الروح والدم يف ســبيله، وأســس 
مدرسة راسخة يف الوطنية اإلماراتية تلهم املجتمع اإلمارايت 

وتقدم له النموذج والقدوة يف التضحية والفداء. 
إن بناء القوات املســلحة اإلماراتية الذي بدأ منذ اليوم 
األول لتوحيدهــا، انطلق من اإلميان بــأن القوة هي التي 
تحمي املكتســبات وتصنع الســالم وتــردع املعتدين، وأن 
الضعف يخلــق الفوىض ويغري بالعــدوان. وقد قام هذا 
البناء عىل أســس قوية أنتجت جيشاً يفخر به كل مواطن 
إمارايت وعريب؛ أول هذه األسس إعطاء أهمية كربى للعنرص 
البــرشي املواطن باعتباره عامد أي قوات مســلحة حديثة 
ومصــدر تفوقها، ألنــه مهام كانــت أهميــة التكنولوجيا 
العســكرية، فإنها يجب أن ترتافق مع عنرص برشي مدرَّب 
ومتعلم ومؤمن بدوره وباملهمة السامية امللقاة عىل عاتقه، 
وميتلك إرادة القتــال والتضحية والثقة بالنفس والقدرات. 
األســاس الثاين هو إمداد القوات املسلحة بأحدث األسلحة 
التي يتم إنتاجها يف أكرث الدول تقدماً يف مجال إنتاج السالح 
للقوات الربية والبحرية والجوية، مع الرتكيز عىل األســلحة 
التــي تحقق التفوق النوعي لجيشــنا وتجعلــه قادراً عىل 
الحركة بكفاءة داخل حدوده وخارجها واملشــاركة بفاعلية 

 Nقواتنا املسلحة تن
الطريق لدولتنا الغالية 

نحو غٍد مشرق

مع أحــدث جيوش العــامل وأعرقها يف عمليات مشــرتكة. 
األســاس الثالث هو العمل عىل بناء صناعة ســالح محلية 
تكــون قــادرة عىل مد قواتنا املســلحة بجانــب مهم من 
احتياجاتها وتكون رافدا مهــام لالبتكار والتقدم الصناعي 
ضمن املنظومــة التنمويــة لدولتنا الفتيــة، وقد قطعت 
اإلمارات شــوطاً مهامً عــىل هذا الطريــق بالفعل، وهي 
مســتمرة يف الســري فيه ملزيد من تنميــة وتطوير صناعة 
السالح املحلية. األساس الرابع هو تعزيز القاعدة العلمية 
التي تســتند إليها القوات املســلحة من خالل التوسع يف 
إنشاء الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية الوطنية، ويف 
الوقت نفســه إرسال البعثات العســكرية لتلقي العلم يف 
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أعرق األكادمييات العســكرية يف العامل. األســاس الخامس 
هو التدريب وفق أحدث األســاليب املتبعة عىل املستوى 
الدويل، والتوسع يف املناورات املشرتكة مع الدول الشقيقة 
والصديقــة مــن أجل إتاحــة الفرصة ألبنائنــا وإخواننا يف 
القوات املســلحة لالحتــكاك بخربات عســكرية من دول 
مختلفة واالســتفادة منهــا والبقاء دامئــاً يف أعىل درجات 
الكفاءة واالستعداد. األساس السادس يتمثل يف النهج الذي 
تم اتباعه يف تطوير قواتنا املســلحة وهو توســيع القاعدة 
البرشيــة فيها من خالل نظام الخدمة الوطنية الذي أثبت 
منــذ تطبيقه أنه كان توجهاً اســرتاتيجياً مهامً جاء يف وقته 
متامــاً، حيث خلق جســوراً مــن التواصــل والتفاعل بني 
املجتمــع وقواته املســلحة، ونقل تقاليد االلتــزام والنظام 
والجدية، التي متيز العمل العسكري، إىل املجاالت املدنية، 
فضــالً عن أنه أثبت للعامل كله أن الشــباب اإلمارايت الذي 
تسابق عىل االنخراط يف الخدمة الوطنية، يقّدر مسؤوليته 
يف الدفــاع عن وطنه، وأن دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
مثلام هي رمز الســعادة والرفاهية والتنمية املســتدامة، 
فهي أيضاً رمز الشباب الواعي املدرك ملسؤولياته واملستعد 
لبــذل الغايل والنفيس يف ســبيل الذود عــن حياض وطنه 

والقيام بواجباته الوطنية.

إخواين وأخوايت.. فخر اإلمارات وعنوان شموخها
لقد عرب النهج الذي سارت عليه دولة اإلمارات العربية 

املتحدة خــالل العقود املاضيــة لتطوير قواتها املســلحة 
وتحديثهــا وتقويتهــا، عــن بُعــد نظــر القيــادة ورؤيتها 
االسرتاتيجية ونظرتها الثاقبة إىل املستقبل وقراءتها الدقيقة 
ملســارات وتفاعالت األحــداث اإلقليميــة والدولية، وهذا 
يتضــح يف ما تشــهده منطقتنــا العربيــة ومنطقة الرشق 
األوســط من اضطرابــات، ففي ظل هذا الوضــع اململوء 
باملخاطــر والتهديدات عىل األمن الوطنــي لدول املنطقة 
واألمن العريب بشكل عام، برز دور قواتنا املسلحة الباسلة 
وظهــرت مثــار تطويرها والجهد الكبري الــذي بُذل يف هذا 
التطوير عىل مدى سنوات طويلة، من خالل الدور البطويل 
الذي قامت وتقــوم به يف حامية املصالــح الوطنية العليا 
وتحقيــق أهداف السياســة الخارجيــة اإلماراتية، ومد يد 
العون لألشــقاء والدفاع عن منظومة األمن القومي العريب 
يف مواجهة محاوالت التدخل يف الشؤون الداخلية العربية، 
والتصــدي لقــوى التطــرف واإلرهاب وإجهــاض خططها 

ومرشوعاتها الرشيرة. 
يف هذه املناســبة الوطنيــة الغالية أوجه رســالة إكبار 
وإجــالل إىل أبنايئ وإخواين أبناء قواتنا املســلحة الباســلة 
املوجوديــن عــىل أرض اليمن املشــاركني يف عملية إعادة 
األمل ضمن قــوات التحالف العريب بهدف إعادة الرشعية 
وحفظ الهوية العربية األصيلة لليمن الشــقيق، وأعرب عن 
االعتزاز مبا قدموه ويقدمونه من تضحيات وما أظهروه من 
بسالة فائقة كشفت عن املعدن األصيل للمواطن اإلمارايت 

الذي يتجىل يف ظــروف التحدي وأوقات الصعاب واملحن، 
فسوف تظل بطوالتهم ناصعة يف صفحات التاريخ اإلمارايت 

والعريب.
 يف الذكرى األربعني لتوحيد قواتنا املســلحة الباســلة، 
نرتحــم عىل شــهدائنا األبرار، الذين كتبــوا بدمائهم مجداً 
جديــداً لوطننــا، ومنحــوا الوطن بتضحياتهــم حياة آمنة 
مســتقرة، ونقبِّل رؤوس وجباه ذويهم الذين غرسوا فيهم 
حب الوطن والشــجاعة والبطولة، ورضبوا املثل األعىل يف 
التضحية والفداء والصرب واالحتساب، ونؤكد وقوفنا الكامل 
إىل جانبهــم؛ وفاًء ملــا قدمه أبناؤنا جميعــا من تضحيات 
عظيمة وقدوة حســنة لألجيــال القادمة. إن كل قطرة دم 
إماراتية سالت يف معارك الرشف وميادين الحق، هي وسام 
عىل صدورنا جميعاً يشــعرنا بالفخر والشموخ، ويضع عىل 
كاهلنا مسؤولية كربى يف الحفاظ عىل قواتنا املسلحة قوية 
عزيــزة مهابة الجانب وقادرة عــىل العمل يف كل الظروف 
والبيئــات داخل الوطن وخارجه، وهذا ما نعمل من أجله 

بكل قوة وعزم. 

إخواين وأخوايت حامة الوطن ورمز عزته وقوته
إن املجتمعات التي ال متتلك القدرة للدفاع عن نفســها 
وإرادة التضحيــة للحفــاظ عىل مصالحها وســيادتها، هي 
مجتمعــات هشــة ال ميكنها الحياة بكرامــة يف عرص ميوج 
باملخاطــر واملطامــع والتهديــدات، وقد أثبــت املجتمع 
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اإلمارايت خالل السنوات األخرية أنه مجتمع صلب ومتامسك 
وقــادر عىل تحمــل التضحيات، وواٍع مبا يجــب عمله لدرء 
األخطــار عن الوطن، وهذا ما ظهر بوضوح يف التفافه حول 
قواته املســلحة ودعمه لها يف املهــام التي قامت بها خالل 
السنوات األخرية؛ خاصة يف إجهاض املؤامرة التي استهدفت 
مملكة البحرين الشــقيقة يف عام 2011، ومروراً باالنخراط 
يف التحالــف الــدويل ضد اإلرهاب، واملشــاركة يف التحالف 
العــريب الســتعادة الرشعيــة يف اليمن الشــقيق، وعرب عن 
نفســه بجالء يف الفخر الشعبي بشــهداء اإلمارات ومظاهر 
التكافــل والتضامن مــع أرسهم وذويهم.. وهــذا مام يثلج 

الصــدور ويبعــث الطأمنينة يف النفس عىل مســتقبل هذا 
الوطن، ويعزز الثقة مبنعته واستقراره ووحدته، مهام كانت 

التحديات أو املخاطر التي تحيط به.
إن ما تشــهده املنطقة العربية ومنطقة الرشق األوسط 
مــن أزمــات واضطرابات تنطــوي عىل أخطــار وتحديات 
مبــارشة عىل أمننا الوطني، وما يعيشــه العامل من تحوالت 
وتغريات، خاصة يف سياســات واســرتاتيجيات القوى الكربى 
تجاه منطقتنا، كلها عوامل تجعل من االعتامد عىل القدرات 
الذاتيــة يف مجال الدفاع أولوية كربى وهدفاً أســمى، وهو 
أمر أدركته القيادة اإلماراتية منذ وقت مبكر واستعدت له، 

ويف هذا السياق، فإن الرسالة التي توجهها قواتنا املسلحة 
من خالل دورها مع الدول الشقيقة والصديقة يف تحالف 
اســتعادة الرشعية يف اليمــن، ومناورات "رعد الشــامل" 
والتحالــف الدويل ضد اإلرهاب، والتحالف اإلســالمي، يف 
التعامــل الفاعل مع التهديدات التي تحيط باملنطقة، هي 
أنها متتلــك اإلرادة والقدرة للدفاع عــن مصالح اإلمارات 
واملســاهمة الفاعلة يف املحافظة عىل االســتقرار والسالم 
عىل املستويني اإلقليمي والعاملي، ومن هذا املنطلق سوف 
منيض عىل طريق تطوير القوات املســلحة وتحديثها خالل 
الســنوات املقبلة، حتى تظل قوة نوعية ضاربة قادرة عىل 

التعامل الفاعل مع كل مصادر الخطر والتهديد.
يف هــذا اليــوم املجيد من أيام دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، الذكرى األربعني لتوحيد قواتنا املســلحة، أتوجه 
بالتهنئة إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه اللــه، وإخوانهام أعضاء 
املجلــس األعىل حكام اإلمــارات، وإىل الشــعب اإلمارايت 
العظيــم، الذي يــرضب املثل دامئــاً يف وحدته ومتاســكه 

والتفافه حول راية الوطن لتبقى عالية خفاقة ومصونة.
نرتحم عىل أرواح أبائنا املؤسســني، الذين اتخذوا القرار 
التاريخي بتوحيد القوات املســلحة، فأمثر غرســهم جيشاً 
قويــاً نعتز بــه ونفخر بتضحيات أبنائه البواســل ونضعها 
تاجاً فوق رؤوســنا. وتحية لضباطنا وجنودنا األبطال، درع 
الوطن وســيفه القاطع، وكل عام ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف عزة ووحدة، وقواتنا املسلحة يف قوة ومَنعة.
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6 مايــــــو يوم العـــــ

معا9
+مد أحمد البواردي الفالسي

وزير دولة لشؤون الدفاع

الفريق
+مد عبد الرحيم العلي 

وكيل وزارة الدفاع املساعد 

اللواء الركن طيار
إبراهيم ناصر العلوي

قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

الفريق الركن مهندس
عيسى سيف بن عبالن املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة

    عىل مدى الســنوات املاضية أثبتت قواتنا املســلحة أنها حصن اإلمارات الحصني ومصنع 
الرجــال األقوياء املســتعدين دامئا للدفاع عن وطنهــم بكل غال ونفيس والقــوة التي تصنع 
االستقرار والسالم وتدافع عن الحق ليس يف منطقة الخليج العريب أو املنطقة العربية فحسب 
وإمنا يف العامل كله أيضا ولذلك فقد اكتسبت قواتنا املسلحة تقدير العامل وإعجابه يف كل املهام 
التــي قامت بها خارج الوطن مبا متيزت به من أخالق ســامية وكفاءة عالية وقدرة عىل العمل 

يف كل الظروف والبيئات.

اليــوم وبعد أربعني عاما من تاريخ الســادس من مايو عام 1976 أصبحت قواتنا املســلحة منوذجا 
للتطور والتحديث عىل املستويات التدريبية والتسليحية والعلمية بفضل الدعم املطلق الذي تتلقاه من 
قبل القيادة الرشيدة وبفضل إخالص أبنائها من ضباط وضباط صف وجنود وإميانهم باملهمة املقدسة 
التي يقومون بها من أجل الدفاع عن تراب دولة اإلمارات وصون مكتســباتها وتحمل مســؤولياتهم يف 
التصدي للمخاطر التي تســتهدف الدول العربية الشــقيقة وهذا ما يؤكده الدور البطويل ألبناء قواتنا 
املســلحة يف التصدي لالنقالب عىل الرشعية الدســتورية يف اليمن الشــقيق حيث ستظل دماء شهداء 

أبنائنا من أبطال القوات املسلحة نرباسا وشاهدا عىل أن االمارات وفية ألمتها وعروبتها.

متكنت القوات املســلحة خالل األعوام األربعني املاضية وبفضل التخطيط الذي تم عىل أســس علمية 
ســليمةمن التعامل مع أحدث التقنيات يف مجال العتاد والســالح مام أوجد جيشا عرصيا قويا قادرا عىل 
مواجهــة التحديات والدفاع عن الوطن وحاميته .. وهذه املكانة املتميزة جاءت نتيجة للدعم الالمحدود 
من ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 
«حفظه الله « ومؤازرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب « رعاه الله « واملتابعة الدامئة من قــبل ســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. 

لقــد أصبحت القــوات الجوية اإلماراتية تتمتع بأقــىص درجات اليقظة والقدرة والجاهزيــة للذود عن حياض 
الوطن وصون أمنه ورخائه واستقراره وباتت قوة ضاربة ذات اسرتاتيجية قادرة عىل الردع والدفاع عن تراب الوطن 
وسيادته بل إنها باتت تشارك بفاعلية كبرية يف مهامت إقليمية ودولية ولديها القدرة عىل مواجهة التحديات كافة 
بفضل ما تتمتع به من أسباب التفوق والسيطرة ومن كفاءة عالية تتيح لها استخدام مختلف األسلحة املتطورة من 

طائرات ومنظومات صاروخية من أحدث ما تنتجه تكنولوجيا العرص. 
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ـــــــــــــــــزة والفخر 

الفريق الركن
جمعة أحمد البواردي الفالسي

مستشار نائب القائد ا=على للقوات املسلحة

اللواء الركن
سا[ هالل سرور الكعبي

مساعد رئيس ا=ركان لالحتياط

اللواء الركن
سيف مصبح املسافري
رئيس هيئة العمليات

الفريق الركن
حمد +مد ثاc الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

كان قرار توحيد القوات املســلحة يف الســادس من شــهر مايو عام 1976 تعبريا عن إرادة شعب 
دولة اإلمارات العربية املتحدة وتلبية لتطلعاته وآماله، وتجســيدا إلرادة اآلباء املؤسســني وحرصهم 

عىل متتني كيان االتحاد وترسيخ أركانه. 
وإننا يف الذكرى األربعني لتوحيد قوات املســلحة ندعو باملغفرة للوالد املؤسس املغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كانت نظرته الثاقبة عامال مهام يف هذه 
الخطوة املباركة التي جاءت تعزيزا لتأســيس اتحاد اإلمارات وأســهمت يف إيجاد جيش قوي ميلك 

كل متطلبات النجاح. 

إن قرار توحيد القوات املسلحة انطلق من فلسفة عميقة .. جسدت قوة البنيان االتحادي وما 
يرتكز عليه من قيم إيجابية فاعلة شــكلت دعام لدولة االتحاد طيلة هذه الســنوات فهذا القرار 

جاء تعبريا عن اإلميان بقيمة الوحدة باعتبارها الضامن األسايس لدولة االتحاد.
كــام أكد يف الوقــت ذاته إدراك اآلباء املؤسســني بأن األمن الوطني لدولــة اإلمارات العربية 
املتحدة مرتابط ال يتجزأ تعززه قواتنا املســلحة والتي لعبت دورا جوهريا يف تعزيز قوة التالحم 
بــني أبناء الوطن برباط الواجــب املقدس يف الدفاع عنه والتضحية مــن أجله بكل غال ونفيس 
وعــززت من مفهوم الهوية واالنتامء إىل األرض الواحدة والشــعب الواحد يف مواجهة التحديات 

الواحدة.

تستعيد اليوم قواتنا املسلحة ذكرى لطاملا مثلت وشكلت عالمة فارقة يف تاريخها الحافل فذكرى توحيد القوات 
املســلحة والتي نحتفل بها اليوم يف عامها األربعني ليســت كباقي أعوامها أو مناســباتها السابقة وإمنا هي احتفال 
بعهد جديد ومســرية جديدة الزالت تثبت من خاللها قواتنا املسلحة منذ توحيدها وحتى يومها هذا من أنها عىل 
قدر الثقة التي أولتها إياها القيادة الحكيمة وعىل قدر املسؤولية والواجب التي تتحملها إزاء هذا الوطن وحاميته 

ومن عليه والدفاع عنه وعن الحق أينام كان ووجد. 

ميثل يوم الســادس من مايو مناســبة خالدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، فهو اليوم الذي تم فيه 
توحيد القوات املســلحة ســنة 1976 وال شــك يف أن هذا اليوم الذي يفخر فيه كل فرد من أفراد القوات 
املســلحة اإلماراتية ســيظل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء اإلمارات عموما، وملنتسبي القوات املسلحة 

خصوصا.. 
فقد كان القرار الذي صدر قبل أربعني ســنة بتوحيد القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، 
نقطة انطالق لتشــكيل جيــش قوي مدرب ومزود بأحدث األســلحة واملعدات .. وقــد حرصت القوات 
املســلحة اإلماراتية عىل مدى العقود األربعة املاضية عىل استلهام العرب من هذا اليوم املجيد يف تاريخها 

وجسدت ذلك عمليا يف اهتاممها الكبري بالتطوير الذي شمل مجاالت التسليح والتدريب واإلدارة.
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40 عام� من ا�نجازات دفاع� عــــ

 اللواء الركن طيار
عبداe السيد الهاشمي

الوكيل املساعد للخدمات املساندة

اللواء الركن طيار
اسحاق صالح البلوشي

رئيس هيئة اGمداد

اللواء الركن
صالح +مد 2رن العامري

قائد القوات الgية

اللواء الركن بحري
إبراهيم سا[ املشرخ

قائد القوات البحرية

لقد عكس جيش اإلمارات منذ تأسيســه وحتى يومنا هذا الصورة الناصعة لروح االتحاد وســجل 
التاريــخ بحروف من نور دوره املرشف يف ميادين البطــوالت فاملواقف البطولية التي كانت رضبت 
بال شــك قواتنا املسلحة الباســلة من خاللها أروع األمثلة يف العطاء والتضحية والفداء فلم تتوان عن 
تلبية نداء الواجب الوطني واالنســاين والدفاع عن قضايا أمتنا العربية واإلســالمية، لرتســيخ السالم 

والسيادة الرشعية. 
فمن منطلق إميان القيادة الرشيدة بالوحدة العربية انطلقت قواتنا املسلحة يف تعاون مشرتك مع 
القوات املســلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمة بواجباتها القومية تجاه األشقاء 

مهام كانت التضحيات.

إن ما تحققه قواتنا املســلحة اليوم من نجاحات يف مهامتها املختلفة ليست إال حصاد سنني 
من الجهود التي بذلها أبناؤها إميانا منهم بدورهم يف دعم مسرية التنمية واالزدهار التي باتت 

مرضب املثل ليس عىل مستوى املنطقة فحسب بل عىل مستوى العامل كله.
إننا نؤكد يف هذه املناســبة املجيــدة حرصنا عىل التدريب املســتمر لتنمية القدرات ورفع 
الكفاءات القتالية لجنودنا وفق اســرتاتيجية محددة الخطى واضحة املعامل حتى تحافظ قواتنا 
املســلحة عىل ما وصلت إليــه من تقدير واحرتام بفضــل نهوضها بكثري من املهــام الداخلية 

والخارجية يف أوقات الحرب والسلم.

يكتســب السادس من شــهر مايو من كل عام طبيعة خاصة يف حياتنا العســكرية فهو اليوم الذي شهد توحيد 
القوات املسلحة تحت راية واحدة لتعد سيفا ودرعا لحامية مكتسبات الدولة عرب العقود. 

وكانت لجهود املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الدور الذي يخلده التاريخ 
بأحرف من نور يف بناء الدولة الحديثة وإنشاء قوات مسلحة تأمتر بقائد واحد من أجل الدفاع عن أرايض ومواطني 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

يف يوم السادس من شهر مايو عام 1976 شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة خطوة مهمة لتعزيز قيام االتحاد 
متثلــت يف إعالن توحيد القوات املســلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة وقد كان لهــذا القرار التاريخي دور كبري 

ومؤثر يف تعزيز قوة الدولة العسكرية األمر الذي أسهم أيضا يف انطالق مسرية التنمية الشاملة. 
إن هــذه الخطوة املهمة عىل درب االتحاد والتــي نحتفي هذا العام بذكراها األربعني كانت تتويجا لجهود كبرية 
بذلها مؤســس الدولة املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه أصحاب 

السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات . 
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ــــــــــــن الحق وعون� للمحتاج

العميد الركن
مبارك سعيد غافان اجلابري

رئيس هيئة اGتصاالت وتقنية املعلومات

اللواء الركن
سا[ سعيد غافان اجلابري

رئيس هيئة اGدارة والقوى البشرية

سعادة
مطر سا[ علي الظاهري

الوكيل املساعد للسياسات
والشؤون االسnاتيجية

اللواء الركن طيار
أحمد بن طحنون آل نهيان

رئيس هيئة اخلدمة الوطنية واGحتياطية

أن الناظر إىل تطور قواتنا املسلحة عىل مدى العقود األربعة املاضية يدرك حجم الجهود 
التي بذلت والنتائج التي تحققت ســواء عىل مســتوى التجهيزات التقنية والقتالية أو عىل 
مستوى التأهيل والتدريب العسكري يف أكادمييات عسكرية باتت تضاهي أحدث نظرياتها 
يف العامل .. ويشــهد بذلك األداء القتايل املرشف لقواتنا املسلحة يف ساحات الحق والواجب، 
كام يشــهد بذلك أيضا املســتوى املتقدم مــن الجاهزية واالحرتافية التــي باتت تتمتع به 
قواتنا.. و يشهد أيضا الرقي اإلنساين والحضاري واألخالقي ألفراد قواتنا املسلحة من الضباط 
والجنود يف جهودهم االغاثية واإلنســانية باليمن الشقيق وأفغانستان وغريهام من ساحات 

الواجب.

لقــد كان قرار توحيد القوات املســلحة قرارا تاريخيا وإســرتاتيجيا أثبت عــىل مر التاريخ حكمة 
مؤســس البالد الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ” رحمه الله ” وحرصه عىل أمن االتحاد واستقراره 
ورفعته وتعترب خطط التطوير والتحديث التي شهدتها قواتنا املسلحة يف عهد سيدي صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة  إمتدادا للنهج الراسخ 
الذي يعترب األمن فيه أحد أهم األولويات اإلســرتاتيجية للدولة .. وتتضح الجهود الحكومية الداعمة 
للقوات املســلحة من خالل اإلمكانيات املاديــة التي رصدت لها ملواكبة التقنيــات الحديثة واقتناء 
األنظمــة الدفاعية املتطورة واالســتفادة من املعارف والخربات العســكرية العاملية وتطوير العنرص 

البرشي ومتكينه وتدريبه مبا يضمن تحقيق أعىل درجات الجاهزية والكفاءة القتالية. 

إن قواتنا املسلحة التي تحتفل هذا العام بالذكرى األربعني لتوحيدها تتابع بعزمية وإرصار ال حدود له مسريتها 
الظافرة لبلوغ األهداف السامية التي متثلت يف تطوير قواتنا املسلحة واالرتقاء بها إىل أعىل املستويات، وقد متكنت 
من تحقيق نقلة نوعية يف مجال وإعداد كوادرها الوطنية املؤهلة واملدربة وفق أحدث النظم التدريبية والعملياتية 
العاملية التي أصبحت تشــكل اليوم مجموع القوى البرشية لقواتنا املسلحة .. وقد تهيأت لها القدرة والكفاءة عىل 
استيعاب أحدث تكنولوجيا العرص العسكرية وذلك وفق اسرتاتيجية مدروسة حرصت عىل مواكبة مسرية التقدم يف 
مجال األســلحة واملعدات مع مراعاة التفاعل عضويا واالرتباط محوريا بأمن األشــقاء يف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية واألمة العربية، بل واألمن والسلم الدوليني. 

لقد جســدت قواتنا املســلحة وال تزال قيم العطاء والبذل والفداء وكانت عىل الــدوام جاهزة للدفاع عن أرضنا 
وحامية مصالحنا الوطنية أينام وجدت بكل قوة وحسمكام أنها ال تألو جهداً يف تحقيق األمن واالستقرار عىل املستوى 
اإلقليمي ونجدة األشــقاء واألصدقاء يف محنهم وأزماتهم فضالً عن تعاونها الدائم مع املنظامت الدولية لإلســهام يف 
التخفيــف عن ضحايا الحروب واألزمات والكوارث الطبيعيــة. وهي تقوم بكل ذلك مبنتهى الكفاءة واإلخالص حتى 

باتت موضع احرتام املجتمع الدويل وتقديره وإعجابه. 
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القـــوات المسلحـة تحتفــل بالذكــرى الـ 40 لتـوحيــــــ

رعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشد آل مكتوم ويل عهد ديب بحضور 
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب حاكم ديب وسمو 
الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
احتفال القيادة العامة للقوات املسلحة 
بتخريج الدورة الخامسة من منتسبي 
الخدمة الوطنية والذكرى األربعني 
لتوحيد قواتنا املسلحة الباسلة.

بحضـور حمــدان ومكتـوم بن محمــد وهــزاع بن زايـــد
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حرض االحتفال - الذي أقيم عىل ميدان معســكر سيح 
اللحمة يف مدينة العني 4 مايو - معايل محمد بن أحمد 
البــواردي وزير دولة لشــؤون الدفــاع والفريق الركن 
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 
آل نهيــان رئيس هيئــة الخدمة الوطنيــة واالحتياطية 
إىل جانــب عدد مــن قادة أفرع وكبــار ضباط القوات 

املسلحة وجمع من أولياء أمور وذوي الخريجني.

عرض عسكري
ولدى وصول راعي الحفل ســمو ويل عهد ديب إىل أرض 
ميدان االحتفال عزفت موســيقى القوات املسلحة ثم 
قام ســموه يرافقه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
بالتفتيــش عىل طابــور الخريجني من عــىل منت عربة 
عسكرية ثم تال أحد الخريجني آيات من الذكر الحكيم 
وقــدم الخريجون بعد ذلك عرضا عســكريا مرورا أمام 
املنصة الرئيســية متيــز باالنضباط العســكري واللياقة 
البدنية للخريجني واملهارات العسكرية التي اكتسبوها 

ـــــدها وتخــــــريج منتسبــي الخدمـــة الوطنيـــــة 
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خالل املرحلة األوىل من التدريب االسايس .

قسم الوالء
وقــد أدى الخريجون من شــباب الوطن قســم الوالء 
مردديــن القســم باللــه تعاىل بــأن يكونــوا مخلصني 
لدولــة اإلمــارات ورئيســها صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولــة ”حفظه 
اللــه ” ومطيعــني لجميــع األوامــر التي تصــدر من 
رؤســائهم للذود عن الوطن العزيز وحامية مكتسباته 
الحضارية والدفاع عن حدوده وســيادته واســتقالله .

وعقــب مراســم القســم ألقى اللــواء الركــن فيصل 
محمد الشــحي قائد قيادة التدريــب االنفرادي كلمة 
يف املناســبة شــدد فيها عىل رضورة تحــيل الخريجني 
بالــروح املعنويــة العاليــة والتشــبث باالنتــامء لهذا 
الوطــن العزيز وترابه وتعزيز الوالء لقيادتنا الرشــيدة 
التدريبيــة  ومهاراتهــم  العاليــة  بكفاءتهــم  مشــيدا 
والبدنيــة التــي اكتســبوها خــالل فــرتة التدريــب .

ونوه اللواء الركن فيصل الشحي بقوة التفاعل اإليجايب 
الذي أبداه شباب الدولة من الجنسني فور صدور قانون 
الخدمة الوطنية عن صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان ”حفظه الله ” وتلبيتهــم نداء الوطن 
والواجــب مرجعا ذلك إىل الغرس الذي غرســه القائد 
املؤسس الراحل الشــيخ زايد طيب الله ثراه يف نفوس 
وقلوب أبناء وبنات الوطن ..وهانحن اليوم نجني مثار 
هذا الغرس الطيب من الشــباب الذين يحملون رسالة 

العز والرشف واإلخالص.

تكريم
ثــم كرم ســمو الشــيخ حمــدان بن محمد راشــد آل 
مكتــوم املتفوقني يف عــدد من مراكــز التدريب منهم 
املجند ســعيد محمد غانم الهامــيل ومعتصم الفاضل 
معتصــم املقبول ومحمد عــيل نارص املحيــا وخليفة 
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ناجــي ســامل العامــري وســعيد يافور ســعيد الهاميل
ومحمد ســامل ســيف املنصــوري ومحمد عــيل فيصل 
الشــحي وأخــريا ســمو الشــيخ أحمد بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم قائــد املراســم يف حفــل التخريج .

وقبيل االنرصاف عىل هيئة اســتعراض عسكري مهيب 
هتــف الخريجون ثالثــا بحياة صاحب الســمو رئيس 
الدولة القى استحســانا كبريا وتصفيقا حارا من الحضور 

الذي غصت به املنصة الرئيسية .

تهنئة
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أبدى 
ارتياحا كبريا مفعام بالفخر واالعتزاز ملا شاهده من رباطة 
جأش وانضباط عسكري ومهارات عسكرية وبدنية لدى 
الشباب الذين وصفهم سموه بأصحاب السواعد السمر 
الذيــن يحملــون عىل كاهلهــم مســؤولية الدفاع عن 
الوطن والذود عن حياضه وإعــالء رايته لتبقى خفاقة 
عزيزة املنال ورمزا شــامخا بشموخ أبناء وبنات الوطن.

وهنــأ ســموه الخريجــني ودعاهم إىل مواصلة الســري 
عىل درب التدريب وصقل مهاراتهم واكتســاب الخربة 
واملعرفــة والتبــرص من قادتهــم وإخوانهــم يف قواتنا 
املســلحة الباســلة التي يرعاها صاحب السمو الشيخ 
محمد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهد أبوظبــي نائب 
القائــد األعىل للقوات املســلحة الذي يتابع باســتمرار 
وعن قرب تطور أداء وجهوزية قواتنا املســلحة للسلم 
والحرب وترســيخ أســس العدالة والســالم يف املنطقة 
والعــامل بالتعــاون مــع كافة الــدول والقــوى املحبة 
 للســالم واملســاواة وحفظ كرامة اإلنســان وإسعاده .

من جهة ثانية شــهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم و سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان 
عروضا عســكرية ميدانية أداهــا الخريجون يف ميدان 
التدريب العميل عكســت جهوزيتهــم القتالية للدفاع 
عن الوطن ومكتسباته الحضارية والوطنية واإلنسانية.
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فخـــر واعتـــزاز..
إن ذكرى يوم الســادس من مايو ستظل شاهدة عىل القرار القيادي 
الســديد الذي اتخذته حكومتنا الغالية بقيادة املغفور له - بإذن الله 
تعاىل – الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، لتوحيد 
القوات املســلحة تحت قيادة واحدة وكيان واحد، مرســخًة ومؤكدة 
بذلــك عىل مفهوم الوحدة الذي قامت عليــه دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
واليوم ونحن نســتعيد هذه الذكرى الغالية، وكلنا فخر واعتزاز مبا 
وصلــت إليه قواتنا املســلحة من مكانة بــارزة وحققته من إنجازات 
عظيمة يشــهد لها العامل أجمع يف ســبيل حفظ األمن والســالم، يرس 
رشكة أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية (أدايس) أن تتقدم بالتهنئة 
مبناســبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املســلحة إىل مقام صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعىل 
للقــوات املســلحة "حفظه الله " وإىل أخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
"رعــاه الله " وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات وإىل صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
وىل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة وإىل جميع  
منتســبي القوات املســلحة ســائلني الله العيل القدير أن يعيد هذه 

املناسبة عىل الجميع باليمن والربكات.
ونحن يف رشكة أدايس نعتز بالعمل مع قواتنا املسلحة جنبا إىل جنب 
لتوفري أفضل خدمات الدعم العمليايت وخدمات التدريب والصيانة يف 
مجال املركبات املســرية (األنظمة غري املأهولــة)، باالعتامد عىل كادر 
مؤهل من الطيارين والفنني واملهندســني والخــرباء املختصني يف هذا 
املجــال. مدفوعني بهدفنا الدائم لالرتقاء مبســتوى الخدمات املقدمة 
من قبل الرشكة لدعم و ترسيخ مكانة قواتنا املسلحة محليا وإقليميا. 
وختامــا، إننا يف أدايس نؤكد التزامنا التام يف مضاعفة جهودنا ألجل 
االرتقاء واملســاهمة يف بناء اقتصاد مستدام ملستقبل أفضل وذلك من 
خالل مواصلة السريعىل خطى قادتنا وآبائنا املؤسسني يف تطوير وبناء 
كفاءات وطنية قــادرة عىل االبتكار والتصنيع ومتمكنة لتلبية وســد 

احتياجات قواتنا املسلحة. 
وكل عام وأنتم بخري

علي اليافعي الرئيس التنفيذي 
لشركة أبوظبي االستثمارية 

لsنظمة الذاتية« أداسي»
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احتفلت امللحقيات العسكرية 
يف سفارات الدولة وبعثاتها 
الدبلوماسية يف مختلف عواصم 
ومدن العامل مبناسبة الذكرى الـ 
40  لتوحيد القوات املسلحة 
ــ الذي يوافق السادس من 
شهر مايو عام 1976 ــ يف 
إطار احتفاالت اإلمارات بهذه 
املناسبة الغالية.

امللحقــــيـات العسكــــريــــة t ســـــفـارات الدولـــــــــــ
احتفاالت برلني

 فمن جانبها أقامت امللحقية العســكرية لســفارة الدولة 
لدى برلني حفل استقبال يف مقر السفارة بهذه املناسبة..

وكان يف استقبال الضيوف سعادة امللحق العسكري العميد 
الركن عيىس راشــد عبيد آل عيل وسعادة محمد الفالحي 
القائــم باألعــامل يف الســفارة إىل جانب الدبلوماســيني 
العاملــني يف الســفارة وامللحقيــة العســكرية والقنصلية 
العامــة يف ميونيخ واملكتــب الفرعي يف بــون وعدد من 
ضباط القوات املســلحة ومجموعة من الطلبة اإلماراتيني 

الدارسني يف أملانيا.
كام حرض الحفل ســفراء الــدول املعتمــدون لدى برلني 
بجانب كبــار ضباط القوات املســلحة األملانية وامللحقني 
العســكريني املعتمدين لــدى أملانيا وكبار املســؤولني يف 
الحكومة األملانية وأعضاء السلكني الدبلومايس والعسكري.
وتم خالل الحفل عرض فيلــم وثائقي حول مراحل تطور 
القوات املسلحة اإلماراتية واملكانة املرموقة التي أصبحت 
تحتلهــا عىل الصعيديــن اإلقليمي والــدويل والتي ترجع 
أساسا إىل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة يف الدولة 
الســيام الدور اإلنساين للقوات املســلحة واملشهود له عرب 

العامل بجانب دور املرأة املتميز يف القوات املسلحة .

احتفاالت باريس
 ويف باريس أقام ســعادة العقيــد الركن طيار محمد مطر 
محمد آل عيل امللحق العســكري لدى ســفارة الدولة يف 
باريس حفل استقبال يف قاعة االستقبال امللكية يف باريس 

.. مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة.
حــرض الحفــلـ  الذي أقيــم تحت رعاية ســعادة معضد 
ـ حشــد  حارب مغيري الخيييل ســفري الدولة لدى فرنســاـ 
من املســؤولني السياســيني والربملانيني والســفراء العرب 
واألجانب والعديد من كبار املسؤولني العسكريني يف وزارة 
الدفاع ورئاســات األركان ومكتب املستشــار العســكري 
لرئيــس الجمهوريــة الفرنســية إىل جانب قــوات الدرك 
الوطني وكبار مسؤويل الرشكات الصناعية العاملة يف قطاع 

التسليح.
 وتــم خالل الحفل عرض فيلم تســجييل حول إنجازات 
40 عاما عالوة عىل بث بعض األغاين  قواتنا املسلحة خالل

الوطنية.

اململكة العربية السعودية
أقامت امللحقية العســكرية يف سفارة الدولة لدى اململكة 
العربية الســعودية حفل استقبال مبناســبة الذكرى الـ40

لتوحيــد القوات املســلحة وذلك بقرص طويــق يف الحي 

احتفال امللحقية العسكرية يف روما
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ـــــــة حتتفــــل بذكـــــرى توحـــيـد القــوات املسلحـة
الدبلومايس مبدينة الرياض.

واســتقبل محمد سعيد محمد الظاهري سفري الدولة لدى 
اململكة العربية السعودية والعميد ركن راشد عبيد مبارك 
العيل امللحق العســكري املعتمد لــدى اململكة وضيوف 
حفل االستقبال الذي شــهد حضوراً رسمياً وعسكرياً كبرياً
بينهــم كبار ضباط القوات املســلحة الســعودية وأعضاء 
الســلك الدبلومايس وامللحقون العســكريون املعتمدون 
لــدى اململكة وكبار املســؤولني والشــخصيات األكادميية 
واالجتامعية ورجال األعــامل واإلعالم وعدد من املواطنني 

السعوديني.

واشنطن
ونظمت امللحقية العسكرية يف سفارة الدولة يف العاصمة 
األمريكية واشنطن حفل استقبال مبناسبة الذكرى األربعني 

لتوحيد القوات املسلحة.
وكان يف مقدمة مســتقبيل الضيوف يوســف مانع العتيبة 
سفري الدولة لدى الواليات املتحدة األمريكية، والعميد ركن 

عبد الرحمن املازمي امللحق العسكري لدولة اإلمارات.
وحــرض الحفل جمــع من ســفراء الــدول املعتمدين يف 
واشنطن وكبار ضباط القوات املسلحة األمريكية وامللحقني 

العســكريني املعتمدين لدى الواليــات املتحدة إىل جانب 
عدد من كبار املسؤولني يف الحكومة األمريكية ومن أعضاء 

السلك الدبلومايس والقنصيل.

نيودلهي
واحتفلت امللحقية العسكرية للدولة يف نيودلهي مبناسبة 
الذكــرى الـــ40 لتوحيد القوات املســلحة وذلك يف فندق 
بوملان. وكان الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفري الدولة 
لــدى جمهورية الهنــد و العقيد خميس شــامس محمد 
الوهيبي امللحق العسكري يف نيودلهي يف استقبال ضيوف 

الحفل.

كوريا
وأقامت امللحقية العسكرية للدولة يف كوريا، بالتنسيق مع 
سفارة الدولة يف سيئول حفل استقبال يف فندق جيه دبليو 
ماريوت وســط العاصمة سيئول، مبناسبة الذكرى األربعني 

لتوحيد القوات املسلحة.
وكان يف اســتقبال املدعوين عبدالله خلفان مطر الرميثي 
ســفري الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، والعقيد 
الركن مهندس سعيد عيل النقبي امللحق العسكري وأعضاء 

السفارة وامللحقية العسكرية.
وحــرض الحفل من الجانب الكوري بــارك دون أوه مدير 
املعلومات الخارجية بالوكالة الكورية للمعلومات الدفاعية 
التابعــة لوزارة الدفاع ممثال عن الحكومة الكورية، إضافة 
إىل مســؤولني مــن وزارة الدفــاع وهيئــة أركان القوات 
املســلحة الكورية وقطــاع الصناعات العســكرية، وكبار 
الشخصيات يف املجال الســيايس واالقتصادي واالجتامعي 
والثقايف ومنظامت املجتمع املدين وعدد من رجال األعامل 

واإلعالميني.
كــام حــرض الحفــل الســفراء العــرب املعتمــدون لدى 
ســيئول، وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية وامللحقون 
العسكريون األجانب املعتمدون لدى كوريا، وكذلك أفراد 

الجالية اإلماراتية وعدد من أفراد الجالية العربية

أنقرة
احتفلــت امللحقيــة العســكرية للدولة يف أنقــرة بذكرى 

توحيد القوات املسلحة وذلك يف فندق سويس أنقرة. 
وكان يف مقدمة مســتقبيل املدعوين ســعادة خليفة املرر 
ســفري الدولة لدى الجمهورية الرتكية وامللحق العســكري 
العقيد الركن ســعادة عيل عبيد راشد املرشودي وموظفي 

احتفال امللحقية العسكرية يف سفارة الدولة لدى السعودية
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السفارة وامللحقية العسكرية للدولة يف أنقرة. 
ورفــع امللحق العســكري العقيد الركن املرشــودي آيات 
التهنئة والتربيكات إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة حفظه اللــه وإىل القيادة 
الرشيدة يف الدولة مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة .. 
مجددا العهد والوالء وااللتزام بنهج الدولة املبارك مرتحام
عىل شهداء االمارات الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. 

حــرض االحتفال .. كبار ضبــاط القوات املســلحة الرتكية 
واألمــن العام والــدرك والدفــاع املدين الــرتيك وامللحقني 

العسكريني العرب واألجانب املعتمدين لدى تركيا. 
واألعيان  كــام حرضه عدد مــن النواب يف الربملان الــرتيك 
واملســؤولني يف مؤسســات الدولة الرســمية واملؤسسات 
اإلعالميــة والصحافيــة والثقافيــة ورؤســاء وأعضاء من 
الســلك الدبلومايس العريب واألجنبي وحشد من املواطنني 

اإلماراتيني املقيمني يف تركيا. 
وتم خالل الحفل تقديم أناشــيد وأغــاين وقصائد وطنية 

معربة خاصة باإلمارات. 

املغرب
أقامت امللحقية العســكرية يف سفارة الدولة لدى اململكة 
املغربية حفل اســتقبال مبناســبة الذكرى الـــ 40 لتوحيد 

القوات املسلحة . 
وكان ســعادة السفري سهيل مطر الكتبي سفري الدولة لدى 
اململكة املغربية والعقيد الركن أحمد عيل ســلطان ســامل 
الكعبي امللحق العســكري وأعضاء الســفارة يف اســتقبال 
ضيــوف الحفــل بفندق «فيــال الضيافــة» ويف مقدمتهم 
معــايل إدريس الضحــاك األمني العام للحكومــة املغربية 
ومعــايل رشفات أفيــالل الوزيــرة املنتدبة املكلفــة باملاء 
ومعــايل فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد 
االجتامعي وســعادة عبد الكريم بناين مدير البالط املليك 
وكبار املســؤولني يف القوات املسلحة امللكية والدرك املليك 
واألمن الوطني املغريب وأعضاء الســلك الدبلومايس العريب 
واإلســالمي واألجنبي وامللحقني العســكريني للســفارات 
املعتمــدة لدى اململكــة املغربية وأعضــاء الديوان املليك 
املغريب وحشد من املواطنني ورجال املال واألعامل ونخبة 

من اإلعالميني وفعاليات املجتمع املدين. 
وتم خــالل الحفل عرض فيلم وثائقي عــن مراحل تطور 
القــوات املســلحة إىل حــني تبوئها أرقى درجــات التميز 
والكفــاءة التدريبيــة والقتاليــة والقدرة عىل اســتعامل 
وتطوير أحدث تكنولوجيا التســليح والعلوم العسكرية يف 

العامل. 

مدريد
أقامــت امللحقية العســكرية يف إســبانيا حفل اســتقبال 
مبناســبة الذكــرى ال40 لتوحيد القوات املســلحة لدولة 
اإلمارات برعاية ســعادة الدكتورة حصــة عبدالله العتيبة 
ســفرية الدولة لدى اململكة االســبانية وامللحق العسكري 
العميد الركن مهندس جامل كرامة العامري وســط حضور 

امللحقية العسكرية يف باريس تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف واشنطن تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف الهند تقيم حفل استقبال مبناسبة الذكرى الـ40 لتوحيد القوات املسلحة
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رسمي وعسكري ودبلومايس كبري يف فندق االنرتكونتيننتال 
بالعاصمة مدريد. 

وكانت سعادة ســفرية الدولة وامللحق العسكري وأعضاء 
السفارة وامللحقية العسكرية واملكتب الصحي يف استقبال 
املدعوين من ســفراء الدول العربيــة واألجنبية والفريق 
خــوان مانويل جارســيا مونتانيــو املدير العام للتســليح 
واملعــدات يف وزارة الدفــاع االســبانية والفريــق انتونيو 
كاراســكو خوان قائد العمليات املشــرتكة إىل جانب عدد 
من كبار الضبــاط وأعضاء الســلك الدبلومايس وامللحقني 
العســكريني املعتمديــن لدى اململكــة اإلســبانية وكبار 
الشــخصيات السياســية واألكادمييــة واالجتامعية ورجال 

األعامل. 
ويف نهاية الحفل عرب املشــاركون عن ســعادتهم بالتعرف 
عىل تاريــخ القوات املســلحة لدولة اإلمــارات وتهانيهم 
لقيادة وشعب اإلمارات مبناسبة ذكرى توحيدها ومتنياتهم 

للدولة مبزيد من التقدم واالزدهار.

اسرتاليا
أقامت امللحقية العســكرية يف سفارة الدولة لدى أسرتاليا 
حفل استقبال رســمي مبناســبة الذكرى األربعني لتوحيد 

القوات املسلحة يف العاصمة األسرتالية كانربا.
واســتقبل معايل الدكتور عبيد الحريي ســامل الكتبي سفري 
الدولة لدى أســرتاليا بحضور ســعادة العميد الركن طيار 
طــارق محمــد عبدالرحمــن البنــاي امللحق العســكري 
ســعادة الفريق األول مارك بينكســن رئيس قوات الدفاع 
األسرتالية ضيف رشف الحفل وكبار الشخصيات والقيادات 
العســكرية األســرتالية وأعضاء الربملان األســرتايل وسفراء 
الدول العربية واألجنبية وامللحقني العسكريني املعتمدين 
لدى أســرتاليا وكبار الشــخصيات السياســية واإلجتامعية 

ورجال األعامل والثقافة واإلعالم يف أسرتاليا.
وأشار امللحق العسكري يف كلمته بهذه املناسبة بالعالقات 
الثنائية بني دولة اإلمارات وأســرتاليا والتعاون بني مختلف 
قطاعات البلدين خاصة بني قواتهام املسلحة.. وأكد الدور 
الرائد للقوات املسلحة ليس فقط يف حامية مكتسبات البالد 
بل تجــاوز ذلك من خالل حضورها الفاعل عىل الســاحة 
الدولية ومشــاركتها يف العديد من النشــاطات اإلنســانية 
ضمن قوات حفظ الســالم واإلغاثة وإعادة اإلعامر ضمن 
جهــود هيئة األمم املتحدة لحفظ الســالم.. كام أشــاد يف 
كلمته بأفراد القوات املسلحة وشعورهم بالواجب خاصة 
أولئك الشهداء البواســل الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن 

دولتهم ولضامن أمن واستقرار املنطقة.

الكويت
أقامــت امللحقية العســكرية يف الكويت حفل اســتقبال 
40 لتوحيد قواتنا املســلحة برعاية  مبناســبة الذكرى الـــ
ســعادة رحمة حسني الزعايب ســفري الدولة لدى الكويت 
وامللحــق العســكري العقيد الركن أحمد ســيف الكعبي 
وبحضور ضيف الرشف معاون رئيس األركان لهيئة اإلدارة 

امللحقية العسكرية يف سئوول تحتفل بالذكرى الـ40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف اليونان تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف تركيا تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة
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والقوى البرشية اللواء الركن إبراهيم العمريي. 
شــهد حفل االســتقبال حضورا رسميا وعســكريا كبريا إىل 
جانب عدد من كبار الضباط وأعضاء الســلك الدبلومايس 
وامللحقني العسكريني املعتمدين لدى دولة الكويت وكبار 
الشــخصيات السياســية واألكادمييــة واالجتامعية ورجال 

األعامل. 
وأكد ســعادة الســفري رحمة حســني الزعــايب ان القوات 
املســلحة أصبحت بفضل دعم القيادة الرشــيدة الحصن 
الحصــني للوطن تدافــع عن ســيادته وأمنه واســتقراره 

وتحفظ منجزاته ومكتسباته. 
تضمــن الحفل عــرض فيلــم وثائقي عن نشــأة وتوحيد 
القــوات املســلحة ومشــاركاتها الخارجية ومســاعداتها 

اإلنسانية حول العامل. 

هولندا
أقامــت امللحقيــة العســكرية يف ســفارة الدولــة لــدى 
الذكــرى  مبناســبة  اســتقبال  حفــل  هولنــدا  مملكــة 
حضــور  وســط  املســلحة  القــوات  لتوحيــد  الـــ40 
 رســمي وعســكري ودبلومــايس كبــري مبدينــه الهــاي .
حرض الحفل سعادة العميد ركن عيىس راشد ال عيل امللحق 
العســكري املعتمد لدى مملكة هولنــدا والقائم باألعامل 
باإلنابة بســفارة الدولة يف الهاي مريم الشاميس وأعضاء 
السفارة الدبلوماســيني وأعضاء امللحقية العسكرية وكبار 
ضباط القوات املســلحة الهولندية وامللحقني العســكريني 
املعتمدين لدى اململكة وكبار ضباط القرص املليك الهولندي 
 وسفراء وأعضاء الســلك الدبلومايس املعتمدين يف الهاي. 
وتقدم ســعادة امللحق العســكري بهذه املناسبة باسمى 
آيات التهاين إىل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه 
الله» وصاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 
الله وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وأصحاب 
السمو الشــيوخ حكام اإلمارات ولشــعب دولة اإلمارات. 
كام عرب عن شــعوره باالعتزاز والفخر للمســتوى املتطور 
واملكانــه املتميزة التــي تتبوأها القوات املســلحة لدولة 
اإلمارات والــدور الريادي يف دعم الســلم واألمن العاملي 
عىل الســاحتني العربية والدوليــة إضافة إىل مد يد العون 
للشعوب املنكوبة يف مناطق الكوارث والحروب واألزمات 

مام يكسبها االحرتام لدى دول العامل أجمع.

ايطاليا
احتفلت امللحقية العســكرية يف ســفارة الدولة لدى روما 
مبــرور 40 عامــا عىل توحيــد القوات املســلحة يف حفل 
استقبال رســمي أقيم يف فندق جراند هوتيل سانرتيجيس 
بروما شــارك فيه عدد كبري من كبار الضبــاط اإليطاليني.
وكان ضيــف رشف الحفــل نيابــة عــن وزيــرة الدفــاع 
اإليطاليــة رئيس مكتب املعلومات واألمن التابع لرئاســة 

امللحقية العسكرية يف املغرب تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف اسرتاليا تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف مدريد تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة
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أركان الدفــاع اإليطاليــة اللــواء جيوفــاين فونجو عالوة 
عىل مشــاركة عدد من القادة العســكريني مــن القوات 
الجويــة والبحرية والربيــة وكبار ضباط األجهــزة األمنية 
يف إيطاليا وعدد من مســؤويل وزارة الخارجية والداخلية 
والدفاع ..كام حرض الحفل عدد من امللحقني العســكريني 
املعتمديــن يف روما وعدد من الســفراء العرب واألجانب 
. رومــا  يف  املعتمديــن  الدبلومــايس  الســلك  وأعضــاء 

وكان يف اســتقبال املشــاركني يف الحفل سعادة صقر نارص 
الرييس ســفري الدولة لــدى الجمهوريــة اإليطالية ونائب 
امللحــق العســكري املقدم الركــن محمد عبد الله ســامل 
آل عيل ومســاعدي امللحق العســكري وأعضاء الســفارة 

وامللحقية العسكرية

اليونان
الدولــة  ســفارة  يف  العســكرية  امللحقيــة  أقامــت 
مبناســبة  اســتقبال  حفــل  اليونانيــة  بالجمهوريــة 
املســلحة. القــوات  لتوحيــد  األربعــني  الذكــرى 

حرض الحفل  ســعادة ســلطان محمد ماجد العيل ســفري 
الدولة لدى اليونان وســعادة العقيــد الركن نابت مصبح 
ســعيد الزحمي- امللحق العسكري.. وحشد من املسؤولني 
السياســيني والربملانيني والســفراء العرب واألجانب وعدد 
من كبار املســؤولني العســكريني يف وزارة الدفاع الوطني 
ورئاسات األركان إىل جانب كبار مسؤويل الرشكات الصناعية 
 العاملــة يف قطاع التســليح وعــدد من رجــال األعامل .

وتم خالل الحفل عرض فيلــم وثائقي حول مراحل تطور 
القــوات املســلحة واملكانــة املرموقة التــي تحتلها عىل 
الصعيدين اإلقليمي والــدويل بفضل التوجيهات الحكيمة 
للقيادة الرشــيدة بالدولة .. كام ألقــى الفيلم الضوء عىل 
الدور اإلنساين للقوات املسلحة ودور املرأة املتميز فيها .

ماليزيا
أقامت امللحقية العســكرية يف سفارة الدولة لدى ماليزيا 
حفل إســتقبال مبناســبة الذكرى الـــ 40 لتوحيد القوات 
 املســلحة يف فنــدق رتز كارلــنت يف العاصمــة كواالملبور.

وكان ســعادة عبدالله مطر خميس املزروعي سفري الدولة 
لــدى ماليزيا والعقيد م. عبدالله ســعيد الطياري امللحق 
العســكري والعقيد سيف ســعيد الحفيتي نائب امللحق 
العســكري يف اســتقبال املشــاركني ىف الحفل من الجانب 
املاليزي وهم ســعادة الفريــق أول تان رسي د. ذو الكفل 
بن محمد زين قائد قوات الدفاع املاليزية وســعادة أحمد 
قمر الزمان قائد القوات امللكية البحرية وعدد من قيادات 
القوات املســلحة املاليزيــة اضافة إىل عدد من الســفراء 
 األجانــب املعتمدين لدى ماليزيا وامللحقني العســكريني.

حــرض الحفــل أيضــا الدبلوماســيون وموظفو الســفارة 
وامللحقية و طلبة اإلمارات الدارسون يف ماليزيا..وتم خالله 
عــرض فيديو للتعريــف مبراحل تطور القوات املســلحة 
 ومسريتها خالل الســنوات املاضية إضافة إىل أغان وطنية.

امللحقية العسكرية يف الكويت تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف هولندا تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة

امللحقية العسكرية يف ماليزيا تحتفل بالذكرى الـ 40 لتوحيد القوات املسلحة



 SAAB باســمي ونيابة عــن اإلدارة التنفيذية لرشكة ســاب الرشق األوســط
Middle East، أترشف بتقديم خالص تحيايت وتقديري لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان، رئيــس دولة اإلمارات العربية املتحــدة، القائد األعىل 
للقوات املســلحة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وأصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات، كام وأرفع إليهم أســمى معــاين التهنئة 

مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة.
 لقد عملت رشكة ســاب الرشق األوســط، التابعة لرشكة ســاب للدفاع واألمن 
الســويدية، مع القوات املســلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة منذ عام 1982، 
حيــث قمنا بتزويد رشكائنا يف املنطقة مبنتجاتنا املبتكرة وخدماتنا. ويف عام 2012 
بدأنا بتشــغيل رشكة مقرها بدولة اإلمــارات، وتعمل من خالل موظفني إماراتيني، 
بالتعــاون مع عــدة رشكات إماراتية رشيكة لنا. ويتمثل هدفنا يف رشكة ســاب يف 
العمل عن كثب مع عمالئنا، لــيك نفهم بصورة أفضل احتياجاتهم ونقوم بتلبيتها 
بأفضل مستوى من الكفاءة. ويعكس وجود رشكة محلية لرشكة ساب حرصها عىل 

تقديم خدمة ودعم دامئني لفرتة طويلة بعد إجراء عمليات البيع.
تقدم رشكة ســاب مجموعة واســعة مــن األنظمة والخدمــات والحلول ألجل 
كافة مهام الدفاع واألمن الوطني وفرض القانون، وتشــمل: أنظمة الرادار، وتوفري 
التدريــب وأنظمة املحاكاة، واملعدات البحرية وأجهــزة الغواصات، وحلول إدارة 

األبراج واملطارات وحركة املرور عن بعد.
ونظــراً لتقنيــات رشكة ســاب املتطــورة، وقدرتهــا عىل العمل عــن كثب مع 
مســاهميها ورشكائها وعمالئها املحتملني، فقد توصلت مؤخراً إىل اتفاق مهم عىل 
توسعة وتعزيز قدرات املراقبة الجوية لدولة اإلمارات. وسوف تقوم الرشكة بتوريد 
نظــام مراقبة جــوي جديد متعدد األدوار SRSS ، يضم نســخة جديدة من نظام 
رادار Saab Erieye، ويســتخدم نظــام املراقبة الجديد لدولــة اإلمارات طائرات 
Global 6000 مــن رشكــة Bombardier كمنصة، ويتمتع النظــام بالقدرة عىل 
اكتشاف وتعقب عدة أهداف يف الجو واألرض والبحر يف وقت واحد. وهو أحدث 
نســخة مطورة من نظام Erieye، حيث يتمتع بحصيلة عقود طويلة من القدرات 
الرادارية يف كافة املجاالت من إنتاج رشكة ســاب. ويعد هذا االتفاق مرحلة مهمة 
يف تاريخ هذه الرشاكة العريقة بني ساب والقوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
إن رشكة ســاب تثمن كثرياً هذه العالقة، وهي مســتمرة يف العمل مع القوات 
املسلحة اإلماراتية من خالل مكتبنا بدولة اإلمارات املدعوم بكادرها من املواطنني 

اإلماراتيني.
وإنه ليسعد رشكة ساب أن تستمر يف العمل مع دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

ساميون كارول
SAAB Middle East شركة









وجــه معــايل محمــد بن أحمد البواردي وزير دولة لشــؤون الدفــاع كلمة عرب مجلــة «                  » 
مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها إن التفاف شعب دولة اإلمارات العربية املتحدة 
حول قواته املســلحة وتقديره لدورها ورسالتها الســامية يف حامية الوطن ومكتسباته التنموية وفخره بها 

وبانجازاتها التاريخية عرب ويعرب عن نفسه يف الكثري من املظاهر، وفيام ييل نصها ..
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 توحيد القوات املسلحة

معا9

+مد أحمد البواردي 
الفالسي

وزير دولة لشؤون الدفاع
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قواتنا املسلحة تصنع 
االستقرار والسالم

أثبتت قواتنا املسلحة 
أنها حصن اGمارات 

احلصني ومصنع الرجال 
ا=قوياء

   « لقــد كان يوم توحيد القوات املســلحة وال يزال 
يوما مشــهودا يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ففــي هذا اليوم الســادس من مايو عــام 1976 التقت 
إرادة اإلمارات السبع عىل توحيد قواتها املسلحة تحت 
قيــادة واحدة من منطلــق إميان اآلباء املؤسســني بأن 
عقد االتحاد ال يكتمل إال بوجود قوات مسلحة موحدة 
تتجــه نحو هدف واحد وترفع رايــة واحدة ومتثل قوة 
ردع تحمي املكتســبات وتصون أمن الوطن وتدافع عن 
حياضه أمــام أي محاولة للنيل منه أو تهديد مســريته 

إىل األمام.

مصنع الرجال
 وعــىل مــدى الســنوات املاضيــة أثبتــت قواتنا 
املســلحة أنها حصن اإلمارات الحصــني ومصنع الرجال 
األقوياء املســتعدين دامئا للدفاع عن وطنهم بكل غال 
ونفيس والقوة التي تصنع االســتقرار والســالم وتدافع 
عــن الحق ليــس يف منطقة الخليج العــريب أو املنطقة 
العربيــة فحســب وإمنا يف العامل كله أيضــا ولذلك فقد 
اكتســبت قواتنا املســلحة تقدير العامل وإعجابه يف كل 
املهــام التــي قامت بها خارج الوطن مبــا متيزت به من 
أخالق ســامية وكفاءة عالية وقــدرة عىل العمل يف كل 

الظروف والبيئات.
 وهــذا مل يــأت مــن فــراغ وإمنا من رؤيــة ثاقبة 
لقيادتنا الرشــيدة التي مل تدخر جهــدا يف دعم القوات 
املســلحة عىل كافة املســتويات وتوفري كل ما من شأنه 
رفــع كفاءتهــا وقدراتها القتالية والعملياتية ســواء من 
خــالل تزويدهــا بأحدث مــا أنتحت مصانع األســلحة 
الحديثــة يف العــامل أو مــن خــالل إجــراء التدريبات 

واملناورات املشــرتكة مع جيوش من مدارس عســكرية 
مختلفة ومن دول صديقة وشــقيقة أو التوســع يف بناء 
املعاهد واألكادمييات العســكرية املتطــورة التي تقوم 
بتدريس العلوم العســكرية واالســرتاتيجية الحديثة أو 
إرســال البعثات العسكرية إىل أرقي املعاهد العسكرية 
يف العامل لثقل قدرات قواتنا املســلحة عىل املســتويني 

العلمي والعميل.

الدرع الواقي
تعاىل الشــيخ زايد  لقد آمن املغفور له بإذن الله 
بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثــراه أن امتالك القوة 
هو الضامنة األساســية لنهضة دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة وتقدمها إىل األمام دون خــوف من تهديد أو 
عدوان ولذلك كان تطويــر هذه القوات أولوية قصوى 
لديــه حيث كان يعترب رحمه اللــه أن «جيش اإلمارات 
هو درعها الواقــي للحفاظ عىل الرتاث الوطني وصيانة 
األرواح وحاميــة ثروة هــذا البلد وهو أيضا ملســاندة 

األشقاء إذا احتاجوا إلينا».
وقد ســار سيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 
املســلحة حفظه الله عىل هذا النهــج يف دعم وتقوية 
وتحديث قواتنا املســلحة حتى وصلــت إىل ما وصلت 
إليه من تقدم واحرتافية مبساندة كرمية من قبل سيدي 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله 
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

واليــوم ونحن نحتفــل بالذكرى األربعني لتوحيد 
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قواتنا املســلحة يتواجد ضباطنا وجنودنا البواســل عىل 
أرض اليمــن الشــقيق مدافعني عن العــدل والرشعية 
ضد محاولــة اختطاف الدولــة اليمنية مــن قبل قوى 
وميليشــيات تخدم مصالح وأهدافــا أجنبية وعن حق 
الشــعب اليمني الشــقيق يف العيش يف ســالم يف وطنه 
بعيدا عن التدخل يف شــؤونه الداخلية أو تهديد هويته 

العربية أو النيل من وحدته ومتاسكه.
    إن مشــاركة قواتنــا املســلحة يف التحالف العريب 
بقيادة اململكة العربية الســعودية الشــقيقة الستعادة 
الرشعية يف اليمن إمنا تؤكد عىل املبادئ اإلماراتية الثابتة 
منــذ عهد املغفور لــه بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي كان يؤكد باستمرار 
عىل أن القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
هي إضافة للقوة العربية الشــاملة ضد أي اعتداء عىل 
األمن القومي العريب أو تهديد املصالح العربية العليا يف 
أي منطقــة من مناطق العامل العــريب وأن قوة اإلمارات 
العســكرية ليســت للعدوان أو الغزو وإمنا هي للدفاع 
عن النفس والحق والعدل وهي أقوال جسدتها األفعال 
عىل مدى السنوات املاضية بدءا من املشاركة يف تحرير 
الكويــت من الغــزو العراقــي ومرورا بدعم اســتقرار 
واملشــاركة يف  مملكة البحرين الشــقيقة يف عام 2011
التحالف الــدويل ضد اإلرهاب وانتهاء باالنخراط القوي 

يف تحالف استعادة الرشعية يف اليمن.

مالحم بطولية
إن روح البطولة والشــجاعة والفداء التي ميزت أداء 
قواتنا املســلحة عــىل أرض اليمن الشــقيق منذ بداية 
عمليــة «عاصفــة الحزم» يف مــارس 2015 هــي منبع 
فخــر واعتــزاز لكل أبناء الشــعب اإلمارايت فقد ســطر 

ضباطنا وجنودنا البواسل مالحم بطولية يف املعارك ضد 
امليليشــيات املتمردة يف اليمن سوف يسجلها التاريخ يف 
أنصــع صفحاته مبــداد من نور وســوف تظل تضحيات 
شــهدائنا الذين ســقطوا وهم يدافعون عــن الحق يف 
معركة عادلة محفــورة يف ذاكرة الوطن ويف وجدان كل 
مواطــن إمارايت عرب التاريخ خاصة أن قيادتنا الرشــيدة 
عملت عىل تخليد ذكراهم سواء من خالل « يوم الشهيد 
« الذي أمر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 
حفظــه الله باالحتفال به يف يوم الثالثني من نوفمرب من 
كل عام أو النصب التذكاري للشهداء الذي أمر بإنشائه 
سيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
يف أبو ظبي ليكون شــاهدا عــىل تضحياتهم وبطوالتهم 
ورمزا لرضيبــة الدم التي قدمتها دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة دفاعا عن األمن القومي العريب يف لحظة فارقة 
من تاريخ املنطقة العربية بل ومنطقة الرشق األوســط 

والعامل أجمع.

درع الوطن
   يف ظــل األخطــار والتحديات الكــربى التي تحيط 
مبنطقتنــا العربية خــالل املرحلة الحالية مــن تاريخها 
أثبتت قواتنا املســلحة الباســلة أنها درع الوطن القوي 
وســيفه املشــهور يف وجه أعدائه وصامم األمان لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة وركن أســايس من أركان القوة 
العربية يف الدفاع عن اســتقرار املنطقة يف مواجهة من 
يريدونها ســاحة للفوىض والتخريب والحروب األهلية 
والعرقية أو من يسعون إىل التدخل يف شؤونها الداخلية 
لتحقيق طموحات إقليمية عىل حساب مصالح شعوبها 

وأمنها ووحدة أوطانها وتعايش أبنائها.
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  إن التفاف شــعب دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
حول قواته املســلحة وتقديره لدورها ورسالتها السامية 
يف حاميــة الوطــن ومكتســباته التنموية وفخــره بها 
وبانجازاتهــا التاريخيــة عرب ويعرب عن نفســه يف الكثري 
مــن املظاهر لعل أهمها ما ظهر من دعم شــعبي كبري 
ألرس الشــهداء وحرص عىل التفاعل معهم والشــد عىل 
أيديهم والفخر بهم وبأبنائهم، والتســابق نحو االنضامم 
إىل الخدمة الوطنية من قبل شــبابنا من الذكور واإلناث 
وهــذا إن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل أن أبناء اإلمارات 
يلتفون حول قيادتهم ويؤمنون بأنها القيادة املؤمتنة عىل 
الوطن وصاحبة الرؤيــة الثاقبة يف التعامل مع املخاطر 
والتحديــات ويدركــون بوعي عميق طبيعــة األوضاع 
اإلقليميــة والدوليــة املحيطــة بوطنهم ومســؤوليتهم 
التاريخيــة يف صيانة أمانة اآلباء واألجداد والحفاظ عىل 
منوذجهم التنموي الرائد الذي يحظى بتقدير العامل كله 

وأن أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة مســؤولية كل 
مواطــن إمارايت يرد الجميل إيل بلده التي مل تبخل عليه 
يومــا يف أي مجال من مجاالت التنميــة وفتحت أمامه 
أبواب التقــدم والتحديث عىل كافة املســتويات حتى 
أصبح شعب اإلمارات من أسعد شعوب األرض وأكرثها 
طأمنينة يف الحارض وثقة يف املســتقبل بشهادة التقارير 
والدراســات الصــادرة من قبــل املؤسســات اإلقليمية 

والدولية املعنية ويف مقدمتها منظمة األمم املتحدة.

مسؤولية مضاعفة
    إن ثقة القيادة الرشــيدة بقواتنا املسلحة والتفاف 
الشعب اإلمارايت األصيل حولها ودعمه لها يف كل مهامها، 
يفرض عىل كل ضابط وجندي فيها مســؤولية مضاعفة 
يشــعر بها ويعمل بقوة عىل الوفاء باســتحقاقاتها من 
خالل بــذل املزيد من الجهد والعرق ســواء يف ميادين 

التدريــب والتعليــم أو يف جبهات القتــال حتى يكون 
جيشــنا الباسل مســتعدا دامئا لتنفيذ تكليفات القيادة 
والقيام باملهام املوكلة إليه بكل والء ووطنية وكفاءة كام 
كان دامئــا عىل مدى العقود املاضية وكام تنتظر القيادة 

الرشيدة والشعب اإلمارايت منه أن يكون.
   إننــي باســم كل ضباط وجنــود قواتنا املســلحة 
نعاهــد القيادة الرشــيدة عىل أن نكــون أوفياء للعهد 
الذي قطعناه عىل أنفســنا بأن نضع أرواحنا عىل أيدينا 
فداء لدولة اإلمــارات العربية املتحدة ودفاعا عن أمنها 
واستقرارها ومكتسبات ومصالح شعبها الويف وأن يكون 
والؤنا للوطــن والقيادة الرشــيدة البوصلة التي نتحرك 
عىل هديها وتكون الشــهادة يف ســبيل الوطن أغىل ما 
نتمناه ونســعى إليه ونعتربه وساما عىل صدورنا وفخرا 

ألبنائنا وأحفادنا من بعدنا.
ويف هذه املناسبة الوطنية العزيزة الذكرى األربعني 
لتوحيد قواتنا املســلحة يرشفني أن أرفع أســمى آيات 
التهاين والتربيكات إىل ســيدي صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة حفظه الله وســيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم ديب رعاه الله وســيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم 
أصحاب الســمو حــكام اإلمــارات وإىل أبنــاء القوات 
املسلحة وإىل شعبنا الويف أعاد الله هذه الذكرى الغالية 
عــىل دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتنا الرشــيدة 

بالعزة والقوة والتمكني.











وجه الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة كلمة عرب مجلة «                 » 
مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة قال فيها أن قواتنا املسلحة درع الوطن املنيع الذي يحميه 
ويحافظ عىل مكتســباته، وحصن للســالم، وحامية له عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وعون لالشــقاء يف 

أوقات األزمات واملحنات، وفيام ييل نصها...
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الفريق الركن

حمد +مد ثاc الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة
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// اليوم ونحن نحتفل بالذكرى األربعني لتوحيد قواتنا 
املســلحة .. ذلــك اليوم الذي يجســد كل معــاين الفخر 
واالنتــامء .. ليرشفني أن اســتحرض بكل شــموخ وإعزاز 
عبقرية القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان طيب الله ثراه وإخوانه حكام اإلمارات الذين 
وقفــوا وراء قرار توحيد القوات املســلحة .. الذي ضمن 
لدولة االتحاد الوليــدة قوة موحدة تحافظ عىل وحدتها 

وتضعها عىل طريق البناء والتنمية.

تطوير وتحديث
كام أرفع أســمى آيات الشــكر والتقديــر إىل قيادتنا 
الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 
املســلحة حفظه الله وســيدي صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم ديب رعاه الله وســيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة .. الذين جعلوا من 
عقيدة القوات املسلحة عنوانا لسياسة اإلمارات الخارجية 
الهادئة واملتزنة .. فاســتثمروا يف تطوير وتحديث قواتنا 
املسلحة لتكون درع الوطن املنيع الذي يحميه ويحافظ 
عىل مكتســباته التي تحققت يف املجاالت كافة ولتكون 
حصنا للســالم وحاميــة له عــىل الصعيديــن اإلقليمي 

والدويل وعونا لألشقاء يف أوقات األزمات واملحن ..
والشــكر واجــب إىل أبطــال قواتنا املســلحة جنودا 
وضباطا وقادة الذين أثبتوا دوما أنهم عند حســن الظن 

بهم يرضبــون أروع األمثلة يف التضحيــة والفداء والوالء 
واالنتامء يك يظل علم اإلمارات خفاقا يف ســاحات الحق 

والواجب.
وال يفوتنــا هنا يف هذه املناســبة الغاليــة عىل قلوبنا 
جميعا أن نقف وقفة إجالل ألرواح أبطال قواتنا املسلحة 
الذيــن استشــهدوا دفاعا عن الحــق والرشعية يف اليمن 
الشقيق .. ســائلني املوىل عز وجل، أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ورضوانه ويسكنهم جميعا فسيح جناته، إن دماء 
هؤالء الشــهداء األبرار الذكية تشــكل صفحة ناصعة يف 
ذاكرة وطننا الحبيب.. ســتظل نرباسا ييضء لنا ولألجيال 
املقبلة..وتعلمنــا كيف يكون الدفــاع عن الوطن فريضة 

ورفع علمه يف ميادين الحق والواجب رشف وانتامء.

فلسفة عميقة
لقد كان قرار توحيد القوات املسلحة يف السادس من 
مايو عام 1976 تحت علم واحد وقيادة واحدة..ترســيخا 
لدولة االتحاد التي كانت يف بداياتها األوىل لتعزيز منعتها 
يف مواجهة أية تحديات يك تواصل بكل ثقة ملحمة البناء 
والتنمية والتطور عىل املستويات كافة وذلك من منطلق 
اإلميــان بأهمية االندمــاج الكامل لهــذا الرصح الوطني 
الــذي يحمل عبء حاميــة دولة االتحــاد وتعزيز أمنها 

ورفاهية مواطنيها.
إن قرار توحيد القوات املســلحة انطلق من فلســفة 
عميقة .. جســدت قوة البنيان االتحادي وما يرتكز عليه 
من قيم إيجابية فاعلة شكلت دعام لدولة االتحاد طيلة 
هذه الســنوات فهذا القرار جاء تعبريا عن اإلميان بقيمة 

قواتنا املسلحة حصن 
حلماية املكتسبات

ا=داء املشرف لقواتنا 
املسلحة يؤكد 

املستوى املتقدم من 
اجلاهزية االحnافية
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الوحدة باعتبارها الضامن األسايس لدولة االتحاد.
كام أكــد يف الوقت ذاته إدراك اآلباء املؤسســني بأن 
األمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة مرتابط ال 
يتجزأ تعززه قواتنا املســلحة والتي لعبت دورا جوهريا 
يف تعزيــز قوة التالحم بني أبنــاء الوطن برباط الواجب 
املقــدس يف الدفــاع عنه والتضحية مــن أجله بكل غال 
ونفيــس وعززت من مفهــوم الهوية واالنتامء إىل األرض 
الواحدة والشعب الواحد يف مواجهة التحديات الواحدة.

كام جاء هذا القــرار تعبريا عن ثوابت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الخارجية، باعتبارها قوة داعمة للســالم 

واألمن واالستقرار يف املنطقة ..
تدافــع عــن الحقــوق العادلــة وتقــف إىل جانب 
الشــعوب املترضرة من الحــروب والكــوارث الطبيعية 
فكانت القوات املســلحة خري ســفري لقيم دولتنا وثقافة 
وأصالة شعبنا فاكتســبت محبة واحرتام الناس يف أماكن 

عملها وتواجدها.

عالمة مضيئة
إن الســادس مــن مايــو مــن كل عام أصبــح عالمة 
مضيئة نســتنري بها يف مسريتنا نحو تعزيز مسرية االتحاد 
وترســيخ الوحدة الوطنيــة .. ونرتكز عليهــا يف مواصلة 
مسرية التنمية والنهضة الشاملة واثقني بأن هناك دروعا 
قوية تقف خلف كل مؤسســات الدولة التي تعمل عىل 
نهضة وطننا الغايل فالشــعور باألمــن الذي توفره قواتنا 
املسلحة يعطي دفعة قوية ملسرية التنمية يف اإلمارات .. 
فأي تنمية ال تســتند إىل قوة مســلحة تحافظ عليها، لن 
تستطيع االستمرار ولن تحقق أهدافها يف تنمية ورفاهية 

املواطنني.
إن دور قواتنا املســلحة الباســلة مل يقترص عىل توفري 
بــل أنها باتت  املنــاخ املالئم النطالق مســرية التنمية 
رافدا رئيســيا لعملية التنمية وخاصــة يف ظل انخراطها 
الناجــح يف الصناعــات الدفاعية، التــي أصبحت تنافس 
نظرياتها من الدول املتقدمة هذه الصناعات التي تسهم 
يف بناء قاعــدة صناعية متنامية ترفــد االقتصاد الوطني 
بكثــري من فرص التنويع يف مجــاالت الدخل عرب تصدير 
منتجــات هذه الصناعات إىل أســواق عربيــة وخليجية 
وعاملية وإتاحــة الفرصة لدخول املواطنــني إىل ميادين 
هذه الصناعات الدقيقة، ما مينحهم القدرة عىل االبتكار 
واســتيعاب التكنولوجيا ومن ثم إنتــاج املعرفة .. وذلك 
هو الهدف الطموح الذي تســعى إليه قيادتنا الرشــيدة 
من أجل بناء اقتصاد مســتدام قائم عىل املعرفة والعلوم 

والتكنولوجيا الحديثة.
لقد أثبتت قواتنا املسلحة منذ تأسيسها أنها مدرسة 
يف الوطنية .. تعلم األجيال قيم الوالء واالنتامء والتضحية 
والدفــاع عن وطننا الغايل هــي منظومة من القيم التي 
ترتســخ يوما بعد اآلخــر يف املجتمع لتعــزز من وحدته 
ومنعته وقوته يف التصدي ألية تحديات أو مخاطر، ولعل 
مــا يجعلنا أكرث ثقة واطمئنانا أننا نرى أبناء وطننا الغايل 
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يتنافسون فيام بينهم من أجل االنضامم للخدمة الوطنية 
مــن أجل نيل رشف الدفاع عــن وطننا الغايل .. يك يظل 

علم اإلمارات خفاقا عاليا.
 إذا كان العنــرص البرشي هو الركيزة الرئيســية ألي 
بناء أو مؤسســة ناجحة، فإن أبناء قواتنا املســلحة، من 
جنود وضباط، هم بالفعل خري عنوان لقواتنا املســلحة..

فقد وصلوا مســتوى متقدمــا من التأهيــل والتدريب 
وبهذه املناسبة ال يفوتني إال أن أرفع أسمى  والجاهزية 
آيات الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، ملا قامت وتقوم 
به من جهود لتطوير القوات املســلحة واالرتقاء بأبنائها 
وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم باستمرار.. من خالل توفري 
أفضل أســاليب وبرامــج التدريب العســكري وأحدثها 
للقوات املســلحة، وتطوير الكليات واملعاهد العسكرية 
وتزويدهــا باإلمكانــات والعلوم العســكرية كافة التي 
تســمح بأن يتلقــى الطالب العســكري مختلف العلوم 
العســكرية الرضورية التي تؤهلــه ألن يكون قادرا عىل 

استيعاب ما يوكل إليه مستقبال من مهام .

جاهزية واحرتاف
    إن األداء املــرشف لقواتنــا املســلحة يف ســاحات 
الحق والواجب، يؤكد املســتوى املتقــدم من الجاهزية 
واالحرتافيــة التي باتــت تتمتع به فالــدور الذي لعبته 
قواتنــا يف عمليتــي عاصفة الحــزم وإعــادة األمل ليك 
يســتعيد اليمن الشــقيق رشعيته وأمنه واســتقراره لن 
ينســاه الشــعب اليمني بل واألمة العربية جمعاء، ألنه 
أعــاد لألمة كرامتها .. وأكد أن اإلمــارات تقف دوما مع 
الحــق وتدافع عن أشــقائها وال تتوان باملشــاركة يف أي 
جهد يســتهدف الحفاظ عىل األمن القومي العريب حيث 
تشــارك ضمن التحالف الدويل الذي يستهدف التصدي 

لخطر االرهاب.
كام تحرص عىل املشــاركة يف قوات حفظ الســالم 
يف مناطــق األزمات والرصاعــات املختلفة..إضافة إىل ما 
تقوم به من مهام إنسانية يف الدول التي تتعرض لكوارث 
طبيعية.. وهــي بذلك ترتجم رؤية اإلمــارات الحضارية 
التي تؤمن بأن الحفاظ عىل األمن والســلم الدوليني هي 
مهمــة إنســانية بالدرجة األوىل وال تقتــرص عىل العمل 

تحت راية األمم املتحدة.
 وســتظل ذكرى توحيد القوات املسلحة مبعث فخر 
واعتزاز لــدى كل إمارايت وهو يرى أمامه الغرس الطيب 
للمغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه وإخوانه حكام اإلمــارات الذين وضعوا لبنات هذا 
الرصح..قــد أصبحت قوة ردع تحافظ عىل أمننا الوطني 
وتحمي مكتســباتنا الوطنية وتقف بجانب األشــقاء يف 
أوقات املحن واألزمات..وبهذه املناســبة نعاهد قيادتنا 
الرشــيدة عىل أننا ســنظل درع الوطــن وحصنه املنيع 
وركيزته نحو التقــدم والنهضة الشــاملة.. ملا يعزز أمن 

واستقرار وازدهار ورفاهية وطننا الغايل







وكيل وزارة الدفاع املساعد

الفريق

+مد عبدالرحيم 
العلي

وجــه الفريــق محمــد عبدالرحيم العيل وكيل وزارة الدفاع املســاعد كلمة عرب مجلة «                     » 
مبناسبة الذكرى األربعني لتوحيد القوات املسلحة .. 
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تحتفل القوات املســلحة بذكــرى مرور أربعني 
عامــا عــىل توحيدهــا وإذ يعيد إلينا ذلــك اليوم 
العظيم كثريا من املعاين والقيم التي رافقت مسرية 
االتحاد فإنه يدفعنا إىل تقييم ما أنجزناه يف الوقت 
الحايل .. وبهذا تضعنا املناســبة الغالية أمام املايض 
والحــارض معا .. فنذكر بكثري من العرفان والتقدير 
الرجال العظام الذين حققوا هذا اإلنجاز التاريخي 
ليســاهموا يف توثيق عرى االتحــاد ودعم أوارصه 
وليؤكدوا صدق عزميتهم وبـعــد نظرهم وقدرتهم 
عىل استرشاف املستقبل .. كام نذكر لهم أنهم رعوا 
هذه الخطوة ودعموها بكل إميان وقوة لتكتسب 

يف كل يوم رسوخا وثباتا وعمقا .. 
وبرغم جســامة مهامهم يف بنــاء الدولة وقيادة 
مســرية التنمية فيها و التحديــات التي واجهتهم 
فإنهم مل يدخروا جهدا يف سبيل بناء قوات مسلحة 

عرصية ومتطورة نفخر جميعا باالنتامء إليها. 

دعم
وقد حظيت القوات املســلحة يف جميع مراحل 
بنائهــا بدعم من القيادة الرشــيدة التي وفرت لها 
كل اإلمكاناتوزودتهــا بأحدث األســلحة وبآخر ما 
توصلت إليــه التقنيات املتقدمــة .. وذلك لزيادة 
كفاءتها القتالية لتصبح يف طليعة الجيوش الحديثة 
يف العاملبــام حققته من نقــالت نوعية متالحقة .. 
وها هي اليوم تحتفل بالذكرى األربعني لتوحيدها 
والذي تم يوم الســادس من مايــو من عام 1976 
عندما تالقت إرادة باين ومؤســس الدولة املغفور 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان « طيــب 
اللــه ثراه « وإخوانه أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمــارات حيث اتخذوا قرارا تاريخيا حكيام 
نابعا من نظرة ثاقبة وفكر مســتنري متثل يف توحيد 
القوات املســلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة 
لتصبح الدعامة التي يرتكز عليها اتحاد الدولة بكل 

كياناته. 
ومتكنت القوات املسلحة خالل األعوام األربعني 
املاضيــة وبفضــل التخطيط الذي تم عىل أســس 
علمية ســليمةمن التعامل مع أحدث التقنيات يف 
مجال العتاد والسالح مام أوجد جيشا عرصيا قويا 
قادرا عىل مواجهــة التحديات والدفاع عن الوطن 
وحاميتــه .. وهذه املكانة املتميــزة جاءت نتيجة 
للدعم الالمحدود من سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة «حفظه الله « ومؤازرة ســيدي 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
« رعــاه الله « واملتابعة الدامئة من قــبل ســيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. 

نقلة نوعية
وجــاءت النقلة الكبــرية التي شــهدتها القوات 
املســلحة كمـــا وكيفـــا يف جميع أفرعهــا الربية 
والبحرية والجوية نتيجة خطط ودراسات متأنية .. 
ونتيجــة دعــم واهتامم متواصلني مــن القيادة 
الرشــيدة وإميانهــا بأهمية دور القوات املســلحة 
كإحدى ركائــز الدولة العرصيةفقــد واكبت هذه 
النقلة درجة عالية من التنظيم واإلعداد والتدريب 
للعنرص البرشي واقتناء مدروس ألحدث ما توصلت 
إليه التقنية العسكرية من أسلحة ومعدات تتالءم 
مع مســتلزمات الحــرب الحديثــة واالحتياجات 

الدفاعية للذود عن حياض الوطن. 
وسيسجل التاريخ بكل الفخر واالعتزاز والتقدير 
الدور الكبري لقيادتنا الرشيدة يف بناء وتطوير قواتنا 
املســلحةحيث إن لتوجيهاتها الســديدة ودعمها 
املتواصــل األثر الواضــح فيام وصلت إليــه قواتنا 

املسلحة من تطور وإنجازات. 
وستواصل قواتنا املسلحة الرقي والتقدم لتكون 

دامئا يف مصاف الجيوش الحديثة واملتطورة. 
وســيبقى منتسبو القوات املســلحة يف الذكرى 
األربعــني لتوحيدهــم عىل العهــد والوفاء للوطن 
وللقيــادة الرشــيدة .. مواصلني تحمل املســؤولية 
وأداء الواجب بجدارة وجســارة يف تجـرد ونكران 
للذات واضعني نصب أعينهم أن الوطن أمانة وأن 
الواجب املقدس هو الحفاظ عىل أمنه واستقراره. 

 t قواتنا املسلحة
طليعة اجليوش احلديثة

ستواصل قواتنا 
املسلحة الرقي والتقدم 

لتكون دائمt L مصاف 
اجليوش احلديثة 

واملتطورة







وجه الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس مستشار نائب القائد األعىل للقوات املسلحة كلمة عرب 
مجلة«               » يف الذكرى األربعني لتوحيد القوات املســلحة أكد فيها أننا النزال نرى حتى هذا اليوم 
ما أمثرته وانتجته ذكرى توحيد القوات املســلحة من تالحم وتعاون وتشــارك وبطوالت وصوالت وجوالت 

لقواتنا الباسلة، وفيام ييل نصها .. 
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 تســتعيد اليــوم قواتنا املســلحة ذكــرى لطاملا مثلت 
وشــكلت عالمة فارقة يف تاريخها الحافــل فذكرى توحيد 
القوات املســلحة والتي نحتفل بها اليوم يف عامها األربعني 
ليســت كباقي أعوامها أو مناســباتها الســابقة وإمنا هي 
احتفــال بعهد جديد ومســرية جديدة الزالــت تثبت من 
خاللهــا قواتنا املســلحة منذ توحيدها وحتــى يومها هذا 
مــن أنها عىل قدر الثقة التي أولتها إياها القيادة الحكيمة 
وعىل قــدر املســؤولية والواجب التي تتحملهــا إزاء هذا 
الوطن وحاميته ومن عليــه والدفاع عنه وعن الحق أينام 

كان ووجد. 
و ال أصدق من ذلــك مثال غري تلك التضحيات الفريدة 
والعظيمــة ألبنــاء القوات املســلحة يف مياديــن الرجولة 
والبطولــة وتلبيتهــم نــداء األخــوة والواجــب يف معركة 
عاصفة الحزم وإعادة األمــل يف اليمن وغريها من الوقائع 
والبطــوالت عىل مر تاريخهم ومشــاركاتهم االنســانية يف 
مختلــف بقاع املعمــورة يف لبنــان والصومال والبوســنة 
والهرسك وكوسوفو وحرب الخليج وأفغانستان وغريها مام 
الحرص له من رضوب الشــجاعة والتضحيات التي سطرها 

التاريخ واليزال بحروف من ذهب.

رمز البسالة 
هــذه التضحيات التي غــدت اليوم عنوانــا لكل مقال 
ومجــال، ولكل جيل وزمان، فصــار ماقدموه من أرواحهم 
الطاهرة يف ســبيل الحق والدفاع عنــه أمنية يتطلع لينالها 

الصغري والكبري عىل حد سواء. 
حقيقــة تقال لقــد رضب رجال القوات املســلحة ومبا 
أقســموا عليه من قســم الطاعة والوالء أروع األمثلة التي 
تعجز الكلامت عن وصفها، فصاروا رمزا للبسالة والشجاعة. 
إن هذه الذكرى الخالدة ذكرى توحيد قواتنا املســلحة، 
والتي النــزال نرى ما أمثرته وأنتجته حتــى هذا اليوم من 
تالحــم وتعاون وتشــارك وبطــوالت وصــوالت وجوالت 
لقواتنا الباســلة، لجديرة بأن يحتفى بها وأن تذكر مناقبها 
ومناقب منتســبيها، فليــس من االنصــاف أن ننىس أيضا 
تلك القوى املخلصة من منتســبي القوات املســلحة التي 
يعمــل كل مجتهــد فيها من موقعه ومســؤوليته، ليعطي 
للقوات املسلحة التي منحته رشف االنتساب إليها، خالصة 
جهده وجده وعلمه وعمله وطاقته وابتكاره، ليســاهم يف 
دفع مســريتها وتطورها واالرتقاء بها إىل مصاف التحديث 

والتتطوير. 
فلــكل مجتهد نصيب، وما نصيب قواتنا املســلحة ومبا 
رسمته لها القيادة الرشيدة من خطط وماحققته خاللها من 
انجازات سوى الفخر والعزة والرفعة، فهي تعمل ما وسعها 
الجهد والعمل ألن تقوم مبهامها وواجباتها عىل أكمل وجه، 
مبا يحقــق للوطن، لدولة اإلمــارات العربية املتحدة كافة 
غاياتها وطموحاتها وتطلعاتها، وكل ما يتناســب وموقعها 
الــذي أثبتت من خاللــه القيادة الحكيمة بقيادة ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله أنه الرقم 

األصعب العيص عىل الكرس واملنافسة والتحقيق. 

والء وانتامء
وختامــا لكلمتــي يف هــذه الذكــرى الخالــدة ذكرى 
الســادس من مايو لعــام 1976 ألربعــني عاما مضت من 
التوحيــد والريــادة والصدارة ومضاء املســرية املســتديم 
أقرن عهود الســمع والطاعــة، والوالء واالنتامء، بأســمى 
التهاين والتربيكات وأرفعها لقائد املسرية والوحدة والتفرد 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه الله، 
الذي ســار عىل النهج الذي اختطه املغفــور له بإذن الله 
تعاىل القائد املؤســس الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
طيب اللــه ثراه وجعــل الجنة مثواه مــن توحيد للوطن 
وصفوفــه وتوطيد أركانه ودعامئه واملحافظة عىل مقدراته 
ومكتسباته، والدفاع عن الحق، ونرصة الضعيف واملظلوم، 
ومعاونــة املحتاج أينام كان، ومد يــد الخري بكل خري لكل 

مستغيث وملهوف. 
وكــام يطيب يل أن أرفعها إىل ســيدي صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وإىل ســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل إخوانهم أصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حــكام اإلمارات، 
وإىل كافة منتســبي القوات املســلحة من ضباط وضباط 
صف وأفراد ومدنيــني، وللوطن كافة، داعيا املوىل عزوجل 
أن يحفــظ للوطــن قيادته، ويديــم عليه أمنه وســالمته 

واستقراره، وأن يحمي عيونه الساهرة عليه من كل رش . 

 t تضحيات فريدة
ميادين البطولة

نصيب قواتنا املسلحة 
مبا رسمته لها القيادة 

الرشيدة الفخر والعزة 
والرفعة
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عيسى سيف بن عبالن 
املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة
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   يف كل عام نحتفل فيه بتوحيد القوات املســلحة 
نتذكــر بكل وفاء وعرفان املغفور لــه بإذن الله تعاىل 
الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان طيــب الله ثراه 
والدور التاريخي الذي قام به يف جمع قواتنا املسلحة 
تحت راية واحدة وقيادة واحدة فلم يكن الوصول إىل 
هذا الهدف ســهال أو الطريق إليه معبدا وإمنا واجهته 
الكثري من العقبات والصعاب والتحديات لكنه تغلب 
عليها مع إخوانه حكام اإلمارات بقوة اإلرادة واإلميان 
بالوحــدة والعمل الدؤوب واملخلــص من اجل تعزيز 

أركانها.

دعم مطلق 
واليوم وبعد أربعني عاما من تاريخ الســادس من 
مايو عام 1976 أصبحت قواتنا املسلحة منوذجا للتطور 
والتحديــث عىل املســتويات التدريبية والتســليحية 
والعلمية بفضل الدعم املطلــق الذي تتلقاه من قبل 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه 
الله وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب رعاه الله وســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة حفظه الله وبفضل إخالص أبنائها من 
ضباط وضباط صف وجنود وإميانهم باملهمة املقدسة 
التــي يقومون بها من أجــل الدفاع عن تــراب دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وصون مكتســباتها وتحمل 
مســؤولياتهم يف التصــدي للمخاطر التي تســتهدف 

الدول العربية الشقيقة وهذا ما يؤكده الدور البطويل 
ألبناء قواتنا املسلحة يف التصدي لالنقالب عىل الرشعية 
الدستورية يف اليمن الشقيق حيث ستظل دماء شهداء 
أبنائنا من أبطال القوات املســلحة نرباسا وشاهدا عىل 
أن االمــارات وفية ألمتها وعروبتها، حريصة عىل اغاثة 

امللهوف واالستجابة لنداء املحتاج.

شهداؤنا األبرار
يف هذا اليوم املشــهود يف تاريخ دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة نرتحم عىل شــهدائنا األبــرار الذين 
ضحــوا بأرواحهــم يف ميادين العزة والــرشف وقضوا 
وهم يرفعون راية الوطن عاليا ويتصدون لقوى البغي 

والظلم والعدوان.
لقد سطر هؤالء الشهداء أسامءهم بحروف من 
نور يف التاريخ العسكري اإلمارايت الذي متتلئ صفحاته 
مبالحم التضحيــة والفداء وتتزين مبواقف الشــجاعة 
والبطولــة وترضب املثل عىل بســالة الجندي اإلمارايت 
وتجســيده ألصالة شــعب دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة وقيمه السامية وأخالقه الرفيعة.

معايري عاملية
    وســتظل مشــاركة قواتنا املســلحة الباســلة يف 
عمليتي «عاصفــة الحزم» ثم «إعادة األمل» يف اليمن 
الشقيق ترجمة أمينة وفاعلة لقناعات قيادتنا الرشيدة 
بوحدة املصــري العريب وأن «األمــن القومي العريب ال 
يتجزأ» كام قال ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

قواتنا املسلحة منوذج 
للتطور والتحديث

ستظل مشاركة قواتنا 
 t املسلحة الباسلة

عمليتي «عاصفة احلزم» 
 t «ثم «إعادة ا=مل

اليمن الشقيق ترجمة 
أمينة وفاعلة لقناعات 
قيادتنا الرشيدة بوحدة 

املصN العربي
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للقوات املسلحة.
إن التطور الكبري الذي شــهدته قواتنا املسلحة 
خالل الســنوات املاضية عىل املستويات كافة، جعلها 
قادرة عــىل أداء املهام املوكلة إليهــا بكفاءة واقتدار، 
ومحــط تقديــر واحــرتام كبرييــن مــن قبــل العامل 
ومؤسساته العســكرية املتخصصة يف الرشق والغرب 
وهذا مل يأت مــن فراغ وإمنا من دعم القيادة املطلق 
لها وتوفريها لــكل املقومات التي تقوم عليها القوات 
املســلحة العرصية من أسلحة متقدمة وتدريب وفق 
أرقى املعايري العاملية ســواء داخل الوطن أو خارجه، 
ومعاهد عســكرية متطورة تأخذ بأحدث األســاليب 
العلمية يف مناهجها واليات عملها إضافة إىل املناورات 
مع القوات املسلحة للدول الشقيقة والصديقة لتوفري 
فــرص االحتــكاك واالنفتــاح عىل خربات عســكرية 
متنوعــة عىل املســتويني اإلقليمــي والعاملي وإعطاء 
أولوية قصوى للعنرص البــرشي وتطويره واالرتقاء به 
باعتباره عامد قواتنا املســلحة ومناط تفوقها وهذا ما 
أكد عليه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبو ظبــي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة بقوله : إن حرص قيــادة الدولة واهتاممها 
برفع وتطوير قدرات القوات املسلحة ال يقترصان عىل 
امتــالك أحدث املعدات ومواكبة تكنولوجيا الســالح 
فقط، بــل يرتكزان يف جوهرهام عــىل إعداد العنرص 
البــرشي، القادر عــىل التعامل مع أحدث األســلحة 
وتقنيــات الدفــاع، يف مختلف الظــروف بكل جدارة 

وكفاءة.

تطوير مستمر
   وعــىل الرغم مــن التحديث والتطويــر النوعي 
الكبري الذي شهدته قواتنا املسلحة والجاهزية العالية 
التــي وصلــت إليها يف كافــة أفرعها الجويــة والربية 
والبحرية فــإن عملية تطورها مســتمرة دون توقف 
ألن تجربة التنمية الشاملة التي يعيشها وطننا الغايل 
تحتاج إىل قوة رادعة تحميها من أي محاولة للتهديد 
أو العبــث، وهذا مــا تدركه قيادتنا الرشــيدة ويعيه 
أبناء القوات املســلحة ويعملــون يف إطاره ويضعون 

خططهم للحارض واملستقبل وفقا له.
إن رســالة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
للمنطقة والعامل منذ نشأتها يف الثاين من ديسمرب عام 
1971 هي رســالة سالم واستقرار وتنمية ولذلك فهي 
دامئا ضد قــوى التطرف والعنــف واإلرهاب وعنرص 
اســتقرار يف الخليج العريب واملنطقة العربية والرشق 
األوسط بل والعامل كله وقواتها املسلحة رقم أسايس يف 
معادلة األمن اإلقليمــي بعقيدتها الدفاعية التي تنبذ 
العدوان وتعىل من قيمة مســاندة األشقاء واألصدقاء 
واالنخراط الفاعل واملؤثر يف كل ما من شــانه الحفاظ 
عــىل الســالم العاملي ضــد أي مخاطــر أو تهديدات 

يتعرض لها.
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مصدر فخر
 و الشك أن قواتنا املسلحة متثل مصدر فخر لكل 
مواطن إمارايت وعريب وهذا يضع مسؤولية كبرية عىل 
عاتــق كل فرد فيها للحفاظ عــىل ما وصلت إليه من 
تقدم وتطور واالستمرار يف عملية التطوير والتحديث 
حتى تظل كام كانت دامئا حصنا للوطن وسندا للعرب 
ورمزا للمنعة والكرامة وأنــا عىل ثقة بأن أبناء قواتنا 
املســلحة اإلبطال عىل قدر املسؤولية وإنهم قادرون 
بعــون الله ودعم القيادة الرشــيدة عــىل تلبية نداء 
الواجــب يف أي وقــت والتصدي لكل من تســول له 
نفســه تهديد دولة اإلمارات العربية املتحدة أو النيل 

من مصالحها العليا أو العبث مبقدراتها.

تهنئة
 إننــي يف هذه املناســبة الوطنية الغالية أشــد 
عــىل أيدي أبنائنا مــن الضباط والجنود البواســل يف 
مياديــن الرشف والعزة وأهنئهم بذكرى توحيد قواتنا 
املســلحة وأؤكد أن دوركم يف حاميــة األمن الوطني 
لدولة االمارات العربية املتحدة ســيظل محطة بارزة 
يف تاريــخ دولتنــا الفتيــة.. وأوجه التحيــة أيضا إىل 
أبنــاء االمارات الذين يتفاعلــون مع الواجب الوطني 
والخدمــة الوطنية بحب وووالء شــديد يعكس إميان 
شبابنا بقيمة الوطن وووالءهم لقيادتنا الرشيدة وعىل 
رأســها سيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

حفظه الله.
    ويف هذه املناســبة العزيزة عىل قلب كل إمارايت 
أتقــدم باســمي ونيابة عن قــادة وضبــاط وضباط 
صف وجنود قواتنا املســلحة الباســلة بخالص التهاين 
والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقــوات املســلحةـ  حفظــه اللهـ  وصاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم ديب رعــاه الله وإىل 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 
حفظه الله وإىل الشعب اإلمارايت العظيم الذي يساند 
قواته املسلحة ويقدر دورها ويتفاعل معه بكل قوة.

أعاد الله هذه املناســبة عىل وطننا الغايل باملنعة 
والتقدم واالســتقرار وعىل قيادتنا الرشيدة بالصحة 

والعافية والتوفيق.







وجه سـعادة اللواء الركن سيف مصبـح عبدالله املسافري رئيس هيئــة العمليــات كلمـة عرب مجلة 
«               » مبناسبة الذكرى األربعني لذكرى توحيد القوات املسلحة 
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كان قرار توحيد القوات املســلحة يف السادس من شهر 
مايو عــام 1976 تعبريا عن إرادة شــعب دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة وتلبية لتطلعاته وآماله، وتجســيدا إلرادة 
اآلباء املؤسســني وحرصهم عىل متتني كيان االتحاد وترسيخ 

أركانه. 
وإننا يف الذكرى األربعني لتوحيد قوات املســلحة ندعو 
باملغفرة للوالد املؤســس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه الــذي كانت نظرته 
الثاقبــة عامال مهام يف هذه الخطــوة املباركة التي جاءت 
تعزيزا لتأســيس اتحاد اإلمارات وأسهمت يف إيجاد جيش 

قوي ميلك كل متطلبات النجاح. 
وقد وضعت قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة حفظه الله تطوير قواتنا املسلحة 
نصــب أعينهــا انطالقا من اســرتاتيجية متكاملــة األركان 
واألبعاد تقوم عىل حتمية التالزم بني بناء القوة العسكرية 
ودعم مجاالت التنمية والتطوير وتوسيعهام كونهام ميثالن 
صامم األمان للنهضة الشــاملة والتنمية املســتدامة اللتني 
تتطلع إليهام دولة اإلمارات العربية املتحدة قيادة وشعبا. 
وقــد تعدت املهــام التي تقــوم بها القوات املســلحة 
اإلماراتيــة حدود دولتنا الحبيبة فكان لها إســهامات كبرية 
يف تحقيق األمن واالســتقرار لدول مجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية وســائر الدول العربية فضال عن مشاركتها 
يف تحقيق األمن والســالم العاملي من خالل مشــاركتها يف 

مهام خارجية يف أكرث من بقعة من بقاع العامل. 

اسرتاتيجية شاملة
وال شــك يف أن مــا وصلت إليه قواتنا املســلحة مل يأت 
من فراغ وإمنا هو حصيلة اســرتاتيجية شاملة وجهود كبرية 
بذلــت عىل مدى العقود األربعــة املاضية من عمرها وقد 
عرب سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة رعاه 
الله عن ذلــك بقوله: ” إن التطــورات واإلنجازات الكبرية 
التي حققتها قواتنا املســلحة عرب الســنوات مل تكن وليدة 
الصدفــة أو الظــرف الطــارئ لكنها تتويــج عميل لجهود 
مضنية كان لها الدور الكبري يف ترســيخ دور قواتنا املسلحة 
يف معادلــة األمــن واالســتقرار يف منطقة الخليــج العريب 
والرشق األوســط، وتعزيز املكانة املميزة والفريدة لدولتنا 

يف خريطة عامل اليوم“ .

قوة وعزم 
وال شــك يف أن هذه الذكرى متثل مناسبة مهمة نستمد 
منها القوة والعزم ليك نتابع املســرية متطلعني إىل مستقبل 
أفضــل دامئــا ألن الركون إىل النجاح هــو أخطر ما يصيب 
أي مؤسســة مدنيــة كانت أم عســكرية.. ولــذا البد من 
مضاعفة الجهود وبذل أقىص ما نستطيع لتعزيز ما تحقق، 
والســيام أننا منر يف هذه األيام بظروف صعبة ومستجدات 
لها تداعياتهــا اإلقليمية والدولية األمر الــذي يتطلب منا 

االستعداد لكل االحتامالت واملواجهات. 
إن االنتامء إىل القوات املسلحة هو رشف يسعى إليه كل 
أبناء اإلمارات ولقد تابع الجميع تسابق أبناء زايد لاللتحاق 
بالخدمــة الوطنية، إميانا منهم بأن القوات املســلحة هي 
الســياج الحامي لدولتنــا الحبيبة الذي يحمــي مصالحها 

ويصونها ويحصنها يف مواجهة أية مخاطر أو تحديات. 
وإننــا بهذه املناســبة الغاليــة لنجدد العهــد لقيادتنا 
الرشيدة ويف مقدمتها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعــىل للقوات 
املســلحة حفظه اللــه أن نكون عىل مســتوى الثقة التي 
أولتنا إياها مؤكدين لها أننا سنبذل كل ما يف وسعنا لنكون 
الحامة املدافعني عن أرضنا ولنقدم السند والعون لألشقاء 

واألصدقاء حني يتطلب األمر ذلك. 

توحيد قواتنا املسلحة 
رسخ كيان االحتاد

إن االنتماء إ� القوات 
املسلحة هو شرف 

يسعى إليه كل أبناء 
اGمارات
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يطيــب يل مبناســبة احتفال دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة بالذكرى األربعــني لتوحيد القوات املســلحة أن 
أتقدم بأصدق التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة حفظه الله وإىل ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله و صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة وإخوانهم أصحاب 

السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات. 
إن هذه الذكرى متثل فرصة نستعيد من خاللها الجهود 
الحثيثة والجبارة التي بذلها آباؤنا املؤسسون لبناء القوات 
املســلحة وتطويرهــا ويف طليعــة تلك الجهود مــا قام به 
القادة املؤسســون ـ املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه واملغفور له الشــيخ راشــد بن سعيد 
آل مكتوم رحمه الله وإخوانهام حكام اإلمارات الذين قام 
اتحاد اإلمارات عىل أيديهــم وبفضل تصميمهم وإرادتهم 
القويــة والذين أدركــوا يف ذلك الحني أهميــة بناء جيش 
متطور قــادر عىل حامية دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

برا وبحرا وجوا. 

تحديث القدرات
وهذه الوقفة ال تقترص عىل النظر إىل املايض وما تحقق 
فيه بل هي تستدعي يف الوقت نفسه التطلع إىل املستقبل 
وما يجب أن يتم فيه من تطوير االسرتاتيجيات التي ينبني 
عىل أساســها تحديث القدرات العسكرية البرشية واآللية 
مبا يكفل الحفاظ عىل األمــن الوطني وتعزيز القدرة عىل 

الدفاع عــن قيمنا ووحدتنــا وســيادتنا ومضاعفة العمل 
بشــكل مســتمر ملواكبة كل جديــد يف الفكر العســكري 
والتقنيــات العســكرية ومــا يقابله من تنظيــم للدورات 

التدريبية لتطوير املهارات. 
إن قواتنــا الجويــة والدفاع الجوي هي جــزء ال يتجزأ 
من القوات املســلحة وهي تحرص كل الحرص عىل العمل 
بتوجيهات القيادة الرشــيدة واالهتــامم مببدأ الكيف قبل 
الكــم واضعة نصب أعينها رضورة اســتيعاب التكنولوجيا 
املعارصة التي باتت ســمة أساســية لألســلحة الحديثة يف 
مجــال القوات الجويــة .. وذلك من خــالل تأمني الربامج 
التدريبية والتأهيلية التي تســهم يف إيجاد كفاءات قتالية 
محرتفة تواكب العرص وتتعامل مع معطياته بفكر مستنري. 

يقظة وقدرة وجاهزية
وقــد أصبحت القوات الجويــة اإلماراتية تتمتع بأقىص 
درجــات اليقظة والقــدرة والجاهزية للــذود عن حياض 
الوطن وصون أمنه ورخائه واســتقراره وباتت قوة ضاربة 
ذات اسرتاتيجية قادرة عىل الردع والدفاع عن تراب الوطن 
وســيادته بل إنها باتت تشــارك بفاعليــة كبرية يف مهامت 
إقليمية ودولية ولديها القدرة عىل مواجهة التحديات كافة 
بفضــل ما تتمتع به من أســباب التفوق والســيطرة ومن 
كفاءة عالية تتيح لها اســتخدام مختلف األسلحة املتطورة 
من طائــرات ومنظومات صاروخية مــن أحدث ما تنتجه 

تكنولوجيا العرص. 
حفظ الله دولة اإلمــارات العربية املتحدة وأدام عليها 
نعم األمن والسالم واالســتقرار وكل عام وقيادتنا الرشيدة 

وقواتنا املسلحة وشعبنا األيب بألف خري“ . 

قواتنا اجلوية جاهزة 
للذود عن الوطن

تضع القوات اجلوية 
أعينها ضرورة استيعاب 

التكنولوجيا املعاصرة
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ميثل يوم السادس من مايو مناسبة خالدة يف دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، فهو اليــوم الذي تم فيه 
توحيد القوات املســلحة ســنة 1976 وال شــك يف أن 
هذا اليوم الــذي يفخر فيه كل فرد من أفراد القوات 
املسلحة اإلماراتية سيظل مصدر فخر واعتزاز لجميع 
أبنــاء اإلمارات عموما، وملنتســبي القوات املســلحة 

خصوصا.. 
فقد كان القرار الذي صدر قبل أربعني سنة بتوحيد 
القوات املســلحة تحــت علم واحد وقيــادة واحدة، 
نقطــة انطالق لتشــكيل جيش قوي مــدرب ومزود 
بأحدث األســلحة واملعدات .. وقــد حرصت القوات 
املســلحة اإلماراتية عىل مدى العقود األربعة املاضية 
عىل اســتلهام العرب من هذا اليــوم املجيد يف تاريخها 
وجســدت ذلك عمليــا يف اهتاممها الكبــري بالتطوير 

الذي شمل مجاالت التسليح والتدريب واإلدارة. 

حصن منيع
لقد حرصت قيادتنا الرشــيدة وعىل رأســها سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة حفظه الله 
عىل توفري كل وسائل الدعم املادي واملعنوي للقوات 
املســلحة .. وأولــت تأهيل العنرص البــرشي اهتامما 
منقطع النظري ســواء مــن خالل املعاهــد والكليات 
العســكرية التي تم إنشــاؤها يف الدولة أو من خالل 
إرســال مجموعة من أبنــاء الوطن للدراســة يف أكرث 

الكليات واملعاهد العسكرية العاملية متيزا. 
وتحــرص القوات املســلحة عــىل أن تظل يف حالة 
تطــور دائم وقــد وضعت ألجــل ذلك اســرتاتيجية 
عســكرية متكاملة تتضمن جميــع متطلبات االرتقاء 
بجيشــنا الباســل وهــي تحــرص كل الحــرص عىل 
مراجعة هــذه الخطة حتى نظل قادرين عىل مواكبة 
املســتجدات ويكون جيشــنا يف مقدمة الجيوش عىل 
مستوى املنطقة بل العامل من حيث اإلعداد والتجهيز. 
وقــد أثبتت قواتنا املســلحة أنها عند حســن ظن 
قيادتهــا بها وأنهــا الحصن املنيع الــذي يحمي أرض 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة ويدافع عن مصالحها 
وأمنها واستقرارها وبرهنت كذلك أنها قادرة عىل أداء 
جميع املهام التي توكل إليها يف الســلم والحرب، وقد 
تجىل ذلك يف مشــاركاتها األخرية .. سواء يف التحالف 
الدويل ضد اإلرهاب أو التحالف العريب الذي تشــكل 
بقيــادة اململكــة العربية الســعودية ونفذ ” عاصفة 
الحــزم ” وال يــزال يتابــع معركة إعــادة األمل عىل 
أرض اليمن الشــقيق التي امتزجت بدماء كوكبة من 

شهدائنا الربرة.

العمل االنساين 
إن قواتنــا املســلحة كانت وال تــزال محل تقدير 
املجتمــع الــدويل نظــرا إىل مشــاركاتها اإليجابية يف 

ساحات العمل اإلنساين .. كام أنها شاركت يف مع األمم 
املتحدة يف عمليات حفظ األمن والســلم الدوليني يف 
مختلف بقاع العامل وكان أفرادها يف كل تلك املهامت 

منوذجا يحتذى يف االلتزام واملسؤولية والكفاءة. 
وإذا كان كل ذلك قــد تحقق لقواتنا فإن الواجب 
يقتــيض منا جميعا أن نحافظ عىل هذا اإلنجاز بل أن 
نسعى إىل تطويره وتعزيزه وهو ما يتطلب بذل مزيد 
مــن الجهود التي متكن قواتنا املســلحة من البقاء يف 
أعىل درجات الجاهزية لتكون مستعدة ألداء واجباتها 

عىل أكمل وجه. 
وال يســعني يف هذا اليوم املجيد إال أتقدم بأسمى 
آيــات التهاين والتربيــكات إىل مقام ســيدي صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه الله وســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب 
رعاه الله وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات 
املســلحة وإخوانهم أصحاب الســمو أعضاء املجلس 

األعىل لالتحاد حكام اإلمارات. 
حفظ الله قيادتنا الرشــيدة وحمى دولتنا الحبيبة 

ووقاها كل رش وكل عام وقواتنا املسلحة بألف خري

اسnاتيجية متكاملة 
لالرتقاء بقواتنا 

املسلحة الباسلة

حترص قواتنا املسلحة 
على أن تظل t حالة 

تطور دائم وفق 
اسnاتيجية عسكرية 

متكاملة
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نحتفــل هذا العام بالذكرى األربعــني لتوحيد قواتنا 
املســلحة التي شهد يوم الســادس من مايو سنة 1976 
بداية مسرية توحيدها وتطويرها وما كان لهذه الخطوة 
أن تشــهد النور لوال عزمية قوية طموحة وإرادة صلبة 
وإميان قوي راسخ بأن وجود جيش قوي مؤهل هو من 

أهم مقومات الدولة التي تسعى إىل النجاح واملجد.
لقد شعر مؤسســو االتحاد ويف مقدمتهم املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أن دولة 
االتحاد بحاجة إىل جيش قوي يحمي ســيادتها ويصون 
مقدســاتها ويذود عن حياضها فكان قرارهم التاريخي 
الذي أعلنوا من خالله توحيد القوات املسلحة اإلماراتية 

تحت راية واحدة.
ومنــذ اليــوم األول إلعالن توحيد القوات املســلحة 
وحتى هذه اللحظة تشهد قواتنا املسلحة تطورا مطردا 
بفضل ما تقدمه لها قيادتنا الرشيدة من رعاية واهتامم 
فقــد أدركت هذه القيادة بثاقــب فكرها أهمية توفري 
الدعم املادي واملعنوي لضامن بناء قوات مسلحة عزيزة 
الجانب عىل أســس علميــة ووفق خطط اســرتاتيجية 
مدروسة تأخذ يف االعتبار الظروف واملتغريات اإلقليمية 
والدولية وما قد يســتجد من تحديات تســتلزم ســعيا 
دؤوبا للحاق بركب التقدم يف مجاالت العمل العسكري 

كافة.
إن مــا تحققه قواتنا املســلحة اليوم من نجاحات يف 
مهامتها املختلفة ليســت إال حصاد ســنني من الجهود 
التي بذلها أبناؤها إميانا منهم بدورهم يف دعم مســرية 
التنميــة واالزدهار التي باتت مــرضب املثل ليس عىل 

مستوى املنطقة فحسب بل عىل مستوى العامل كله.
إننــا نؤكــد يف هذه املناســبة املجيــدة حرصنا عىل 
التدريب املســتمر لتنميــة القدرات ورفــع الكفاءات 
القتاليــة لجنودنــا وفق اســرتاتيجية محــددة الخطى 
واضحــة املعامل حتى تحافــظ قواتنا املســلحة عىل ما 
وصلت إليه من تقدير واحرتام بفضل نهوضها بكثري من 

املهام الداخلية والخارجية يف أوقات الحرب والسلم.

عهد الوالء
إن القوات البحرية التي تفخر بأنها جزء من القوات 
املســلحة اإلماراتيــة تجــدد الــوالء لقيادتنا الرشــيدة 
معاهدة إياها أن تكون عىل أهبة االستعداد للقيام بكل 
مــا يوكل إليها من مهام وعىل الصعد املحلية واإلقليمية 

والدولية كافة.
وباسمي واســم ضباط وصف ضباط وأفراد القوات 
البحرية جميعا أرفع أسمى آيات التهاين لسيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعــىل للقوات املســلحة حفظه الله وســيدي 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله 
و سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
وإخوانهم أصحاب الســمو حــكام اإلمارات..معاهدين 
إياهم أن نكون الحامة الحقيقيني لدولتنا الحبيبة حتى 

تظل رايتها خفاقة عالية.. وكل عام وأنتم بألف خري 

وجود جيش قوي 
مؤهل من أهم 

مقومات النجاح واجملد

ما حتققه قواتنا من 
جناحات هو حصاد سنني 

من اجلهود التي بذلها 
أبناؤها
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تحتفل القوات املســلحة يف هذه األيــام بذكرى وطنية 
عظيمة مرعليها أربعون عاما والزالت راســخة يف الوجدان 
خالــدة يف الذاكرة الوطنيــة وهي ذكــرى توحيد القوات 
املسلحة الذي صادف يوم السادس من شهر مايو من العام 
1976 وهــو اليوم الذي أصبحت فيه وحداتنا العســكرية 
املتفرقة جيشــا وطنيا موحدا تحت قيادة واحدة وعقيدة 

عسكرية وعلم واحد. 
لقــد كان قرار توحيد القوات املســلحة قــرارا تاريخيا 
وإســرتاتيجيا أثبت عىل مر التاريخ حكمة مؤســس البالد 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ” رحمه الله ” وحرصه 
عىل أمن االتحاد واستقراره ورفعته وتعترب خطط التطوير 
والتحديث التي شــهدتها قواتنا املســلحة يف عهد ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة والجهود الحثيثة 
لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .. إمتدادا 
للنهج الراســخ الذي يعترب األمن فيــه أحد أهم األولويات 
اإلســرتاتيجية للدولة .. وتتضح الجهود الحكومية الداعمة 
للقوات املسلحة من خالل اإلمكانيات املادية التي رصدت 
لهــا ملواكبة التقنيــات الحديثة واقتنــاء األنظمة الدفاعية 
املتطورة واالســتفادة مــن املعارف والخربات العســكرية 
العامليــة وتطويــر العنرص البــرشي ومتكينــه وتدريبه مبا 
يضمن تحقيق أعىل درجات الجاهزية والكفاءة القتالية. 

فرض مقدس
لقد أكد الدســتور أن الدفاع عــن الوطن فرض مقدس 
عــىل كل مواطن ورشف عظيم يجــب أن يتنافس الجميع 
لنيلــه وقــد أثبتت قواتنا املســلحة ومنــذ توحيدها بأنها 
الحصن املنيع والدرع الحامي للوطن مبا متتلك من كفاءات 

وطنية مؤهلة ومتخصصة يف شتى املجاالت العسكرية. 
إن األمن الذي نعيشــه اليوم هــو حصيلة أربعني عاما 

من العمل املخلص الدؤوب قضتها قواتنا املســلحة يف بناء 
قــوة دفاعية قادرة عىل حامية الوطن وإنجازاته .. من هنا 
يتضح الدور العظيم للمؤسسة العسكرية برجالها ونسائها 
واملســئولية الكبرية امللقاة عىل عاتقها مــع وجود العديد 
من التحديات األمنية التي تشهدها الساحة إقليميا وعامليا 
ومــا أفرزته من مخاطر أمنية غايــة يف الخطورة والتعقيد 
والتي مل تزد قواتنا املســلحة إال عزما وإرصارا عىل التمسك 
مببادئهــا يف ترســيخ كيــان اإلتحــاد والحفاظ عــىل أمنه 
واســتقراره ومقدراته ومكتســباته والوقوف مــع القضايا 

العادلة يف إطار الرشعية الدولية. 

تضحيات
لقــد قدمــت قواتنا املســلحة تضحيــات عظيمة لهذا 
الوطن آخرها كوكبة شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم 
الطاهرة خالل العمليات العسكرية يف اليمن الشقيق وهم 
يدافعون عن الحق وينرصون املظلوم وقد سطروا بدمائهم 
الزكيــة صفحة جديــدة مضيئة يف تاريخ قواتنا املســلحة 
وأثبتوا للعامل أنهم الجنود األوفياء لهذا الوطن فرحمة الله 

عليهم جمعيا وأسكنهم الله فسيح جناته. 
ويرشفني يف هذه املناســبة الوطنية أن أتقدم بأســمى 
آيات التهاين والتربيك .. إىل مقام ســيدي صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقــوات املســلحة ” حفظــه الله ” وإىل ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ” رعاه الله ” وإىل 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة وإخوانهم 
أعضــاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وإىل جميع العاملني 
يف املؤسسة العســكرية وإىل شعب اإلمارات األيب مبناسبة 
هذه الذكرى الغالية .. ســائال املوىل عــز وجل أن يعيدها 

علينا وعىل وطننا باألمن والخري والربكات 

توحيد قواتنا املسلحة 
قرار تاريخي أثبت حكمة 

مؤسس الدولة

أثبتت قواتنا املسلحة 
بآنها احلصن املنيع 

والدرع احلامي للوطن 
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يف يوم الســادس من شهر مايو عام 1976 شهدت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة خطوة مهمة لتعزيز قيام االتحاد 
متثلــت يف إعالن توحيد القوات املســلحة تحت علم واحد 
وقيــادة واحدة وقــد كان لهذا القــرار التاريخي دور كبري 
ومؤثر يف تعزيز قوة الدولة العســكرية األمر الذي أســهم 

أيضا يف انطالق مسرية التنمية الشاملة. 
إن هذه الخطوة املهمة عىل درب االتحاد والتي نحتفي 
هذا العام بذكراها األربعني كانت تتويجا لجهود كبرية بذلها 
مؤســس الدولة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه أصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعىل لالتحاد حــكام اإلمارات وقد أمثرت 
وآتت أكلها منذ الســنوات األوىل لتوحيد القوات املســلحة 
األمــر الذي يعكس بعــد نظر اآلباء املؤسســني وحكمتهم 

وتصميمهم عىل توطيد أركان الدولة االتحادية. 

تقدم
لقــد كان قــرار التوحيد إيذانا بعملية تحديث شــاملة 
عززت قــدرات القوات املســلحة ومكنتها من اســتيعاب 
أحدث أســلحة العرص واكتســاب أفضل املهارات امليدانية 

حتى غدت يف مصاف أكرث جيوش العامل تقدما. 
ومــا كان لهذا اإلنجاز غــري املســبوق أن يتحقق بهذه 
الرسعــة املذهلة لوال وجــود قيادة حكيمة تــدرك أهمية 

الجيش ودوره يف منعة البالد وتحصينها. 
فقد أكد ســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 
املسلحة ”أن أصحاب السمو حكام اإلمارات اتخذوا قرارهم 
التاريخي بتوحيد قواتنا املسلحة موقنني بأنهم يضيفون إىل 
رصح االتحاد ركنا من أهم أركانه ويســريون بركب االتحاد 
خطوة عمالقة إىل األمام ويقدمون لشــعب دولة اإلمارات 

أعظم إنجاز وهو االستقرار واألمن والسالم“. 
إننا ونحن نحتفل بالذكرى األربعني لتوحيد قواتنا لنشعر 

بالفخر واالعتزاز باملســتوى الكبري الذي وصلت إليه قواتنا 
من اإلعــداد والتأهيل مــا جعلها قادرة عــىل التعامل مع 
أحدث األسلحة واألنظمة العسكرية فقد برهن ”أبناء زايد“ 
أنهم عند حسن الظن بهم وأنهم قادرون عىل النهوض بكل 
األعباء واملهام التي توكلها إليهم القيادة الرشــيدة.. ويحق 
لنا اليوم أن نفخر بالســجل الحافل لقواتنا املســلحة ليس 
عــىل صعيد تحقيق أمن واألمان يف ربوع الوطن فحســب 
بــل مبا حققته من نجاحات يف مهامتها الخارجية ســواء يف 
األعامل القتاليــة أو عمليات اإلغاثة وإعــادة اإلعامر التي 
تشارك فيها مع املنظامت الدولية يف بقاع مختلفة من دول 

العامل. 
وإننا يف هذه املناســبة املجيدة لنتذكر شــهداء القوات 
املسلحة األبرار الذي ضحوا بحياتهم فداء للوطن فاستحقوا 
أن تكتــب أســامؤهم بأقالم من نور يف ســجل تاريخ دولة 
اإلمــارات العربيــة املرشف.. لقــد أعطى هؤالء الشــهداء 
دروسا مهمة لألجيال التي تأيت من بعدهم بأن الوطن غال 

وأنه ال مصلحة تعلو فوق مصلحة الوطن.

عهد الوالء 
وإنه ليرشفنا يف هذه املناســبة أن نجــدد الوالء والعهد 
لســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه الله 
وسيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب رعاه 
الله وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 
وإخوانهم أصحاب الســمو أعضاء املجلــس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمارات وأن نتقدم إليهم جميعا بأسمى آيات التهاين 
والتربيــكات ســائلني الله عــز وجل أن يعيــد عليهم هذه 
املناســبة الخالدة بالخري والربكة وأن يحفظ دولتنا الحبيبة 

وأن يديم عىل قواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة“. 

توحيد القوات املسلحة 
خطوة مهمة لدعم 

قوة الدولة العسكرية

نفخر بالسجل احلافل 
لقواتنا املسلحة مبا 

 t حققته من جناحات
جميع املهام
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” ميثل يوم الســادس من مايو عــام 1976 نقطة تحول 
تاريخية يف مســرية دولة اإلمارات العربيــة املتحدة .. فقد 
شــهد هذا اليــوم وضع البنية األساســية لقواتنا املســلحة 
مبــا يحقق آمال شــعبنا.. وقــد مثلت هــذه الخطوة التي 
اتخذها املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان طيب الله ثراه وإخوانه أصحاب الســمو أعضاء 
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات أكرب األثر يف بناء قوة 
عســكرية قادرة عىل الدفاع عن الوطــن وحامية إنجازاته 

وتعزيز استقراره. 

بصامت فاعلة
ونحن يف الذكرى األربعني لهذه الخطوة املباركة ال ميكننا 
إال أن نتذكــر بفخر واعتزاز الــدور الفاعل والجهود الكبرية 
لســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه الله يف 
بناء قواتنا املســلحة وتطويرها وتحديثهــا وكذلك الجهود 
التي بذلها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

رعاه الله يف االرتقاء بقواتنا املسلحة وتعزيز بنيتها. 
كام نشــيد باالهتامم الكبــري واملتابعــة الدامئة والدعم 
الالمحدود من ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة الذي كانت له بصامت فاعلــة ومؤثرة يف تطوير 
القوات املسلحة والوصول بها إىل أقىص حاالت الجهوزية. 

لقد جسدت قواتنا املسلحة وال تزال قيم العطاء والبذل 
والفــداء وكانت عــىل الدوام جاهــزة للدفاع عــن أرضنا 
وحامية مصالحنا الوطنية أينام وجدت بكل قوة وحسمكام 
أنها ال تألو جهداً يف تحقيق األمن واالســتقرار عىل املستوى 
اإلقليمي ونجدة األشــقاء واألصدقــاء يف محنهم وأزماتهم 
فضــالً عن تعاونهــا الدائم مع املنظامت الدولية لإلســهام 
يف التخفيــف عــن ضحايا الحــروب واألزمــات والكوارث 

الطبيعية. وهــي تقوم بكل ذلك مبنتهى الكفاءة واإلخالص 
حتى باتت موضع احرتام املجتمع الدويل وتقديره وإعجابه. 
وقد اكتسبت قواتنا املســلحة ثقة كبرية بالنفس بفضل 
إمكاناتها وقدراتها وبفضل ما أمنته لها القيادة الرشيدة من 
دعم مــادي ومعنوي متثل يف التدريب والتأهيل ملنســبيها 
ويف األسلحة الحديثة واملعدات والتخطيط السليم.. وميكن 
القــول إن جيش دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة أضحى 
جيشــاً عرصياً يســتطيع التصــدي ألي مهمة تــوكل إليه 

ويواجه مختلف التحديات بكفاءة عالية واقتدار كبري. 

إنجازات ومكاسب
وإذا كنــا نفخر بكل ما حققناه من إنجازات ومكاســب 
فإننــا نعي أهميــة املحافظة عىل ما وصلنــا إليه ورضورة 
البناء عليه وتعزيزه من خالل التقييم واملراجعة املستمرين 
األمــر الذي ميكننا مــن معالجة أي نقطــة ضعف وتعزيز 
نقاط القوة حتى تظل قواتنا املســلحة جاهزة بشكل دائم 

للقيام بدورها عىل أكمل وجه. 
وإننــا ويف هــذه املناســبة العظيمة نرفع أســمى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة حفظه الله كام نرفعها إىل سيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم ديب رعاه الله وإىل ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعــىل للقوات املســلحة وإخوانهم أصحاب 
الســمو أعضاء املجلــس األعىل حكام اإلمــارات معاهدين 
عــىل أن نكون عــىل الدوام جنــوداً أوفياء  إياهــم جميعاً
مخلصني حتى تظــل راية دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

خفاقة تطاول أعنان السامء. 
حفظ الله قيادتنا الرشــيدة وحمى دولتنا الحبية وأسبغ 

عليها نعمة األمن والسالم واالستقرار 

توحيدقواتنا املسلحة 
نقطة حتول تاريخية

اكتسبت قواتنا 
املسلحة ثقة كبNة 

بالنفس بفضل 
إمكاناتهاوقدراتها 

والدعم املادي و 
املعنوي من قبل 

القيادة الرشيدة
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نعيش هــذه األيام ذكرى عزيزة عىل قلوبنا وهي ذكرى 
احتفال القوات املســلحة بعيدها األربعني حيث كان الـ 6 
من مايو 1976م يوما توحدت فيه الرايات والصفوف تحت 
كيان واحد حيث تجلت يف هذه املناســبة أســمى املشاعر 
وعرى التالحــم فغدت هذه األيام رمزا لعــز ولرفعة هذه 

الدولة الفتية يف عمرها والعظيمة يف انجازاتها. 
ومبناســبة هذا اليوم الوحــدوي األغر يطيب يل أن أرفع 
لســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد بن سلطان 
آل نهيــان رئيــس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة 
«حفظه الله» وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة التهاين والتربيكات لهذه املســرية 

املباركة لقواتنا املسلحة. 
إنها ذكرى وطنية مجيدة أرىس دعامئها وأســاس أركانها 
قادة نذروا أنفسهم للوطن واملواطن وبتوجيهاتهم تطورت 
قواتنــا املســلحة ومل يأت هذا من فراغ بــل جاء من خالل 
خطط موضوعة ومدروسة وضعت لبداية وانطالقة عمالقة 
لتكون القوات املســلحة السياج القوي الذي يحمي الوطن 

ويذود عن حياضه. 
لقــد تم من خالل هذه التوجيهــات وضع الخطط عىل 
مدى الســنوات املاضية لتأهيل وتطوير وتســليح القوات 
املســلحة بأحدث األجهزة واملعدات العســكرية إىل جانب 
التوسع يف الربامج األكادميية والتدريبية والتأهيلية لتواكب 
أحــدث الدراســات والتخصصات مام كان لــه أكرب األثر يف 
خلق كفاءة قتالية عالية تجيد مواكبة املعطيات العسكرية 

املتقدمة يف كافة مجاالت فنون القتال العسكرية.

راحة وأمان 
إن منتســبي القــوات املســلحة قــد نــذروا أنفســهم 
وأرواحهم ودماءهــم لحامية وطنهم ومنجزاته ال يدخرون 
جهــدا من أجل بذل الغايل والنفيس والســهر عىل حاميته 
ليستشــعر كل مواطن ومقيم عــىل أرض اإلمارات بالراحة 
واألمان وليستمر البناء والعطاء وليتحقق للشعب اإلمارايت 
ما أردته قيادته بأن يكون أسعد شعب فالخدمة يف القوات 
املســلحة رشف عظيم، وإننا لنفخر بــأن نكون حامة لهذا 

الوطن. 
لقد عكس جيش اإلمارات منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا 
الصورة الناصعة لروح االتحاد وســجل التاريخ بحروف من 
نور دوره املــرشف يف ميادين البطوالت فاملواقف البطولية 
التي كانت رضبت بال شــك قواتنا املســلحة الباســلة من 
خاللها أروع األمثلة يف العطاء والتضحية والفداء فلم تتوان 
عن تلبية نداء الواجب الوطني واالنساين والدفاع عن قضايا 
أمتنا العربية واإلسالمية، لرتسيخ السالم والسيادة الرشعية. 
فمن منطلق إميــان القيادة الرشــيدة بالوحدة العربية 
انطلقــت قواتنا املســلحة يف تعاون مشــرتك مــع القوات 
املسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ملتزمة 

بواجباتهــا القومية تجاه األشــقاء مهام كانــت التضحيات 
فشــاركت يف «عاصفة الحزم» ومن ثــم يف عملية « إعادة 

األمل» لشقيقتنا الجمهورية اليمنية.

واجب وطني مقدس 
إن حامية الوطن واملحافظة عىل ســيادته ومكتســباته 
الوطنيــة واجب وطني مقدس عــىل كل مواطن ومواطنه 
ومن هنــا رأت قيادتنــا الحكيمة تطبيــق برنامج الخدمة 
الوطنية لشــباب الوطن، لتكــون إلزامية للذكور واختيارية 
لإلنــاث، وأصبح بذلك هذا القرار، قرارا اســرتاتيجيا وطنيا، 
فقد عكــس االقبال الكبري منقطع النظــري من أبناء وبنات 
الوطــن لالنخراط يف صفوف الخدمة مدى التالحم العظيم 

وعمق مفهوم االنتامء لدى أبناء الوطن. 
وقــد أثبتت تجربة الخدمة الوطنيــة نجاحها من خالل 
تخريــج أفواج مــن املجندين الذين ميتلكــون من الكفاءة 
والقــدرة القتالية الكثري فعكســت حيــاة الخدمة الوطنية 
آثارها االيجابية عىل شــبابنا الذين عادوا إىل ميادين العمل 
املدنيــة فأصبحــوا مدركني ملــدى أهمية الحيــاة والعمل 
العســكري الصحيح وأهمية عطاء أفراد القوات املســلحة 
فهــي حياة مليئة باملهام الشــاقة والصعبة، وبها الكثري من 
التضحيــات وال يقوم بأداء دورها ســوى الرجال األشــداء 

الطامحني للمجد والعز ورشف حامية الوطن وصونه. 
ويرشفنــي ختاما أن أنتهز هــذه الذكرى العزيزة لنجدد 
الوالء والطاعة لقائد املسرية وإخوانه أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات وأن أتقدم بالتهاين أيضا إىل جميع منتســبي 
القوات املســلحة ونســأل املوىل عز وجل أن يحفظ أبناءنا 
املرابطني يف اليمن وأن يكرم نزل شهداء الواجب، وأن يسدد 

خطانا عىل درب الحق، وليحفظ دولتنا وقادتنا وشعبنا. 

جيشنا يعكس صورة 
ناصعة لروح االحتاد

توحيد القوات املسلحة 
ذكرى 2يدة أرسى 

دعائمها وأساس أركانها 
قادة نذروا أنفسهم 

للوطن
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يف الذكرى األربعني لتوحيد قواتنا املســلحة يغمرنا 
شعور كبري بالفخر واالعتزاز بهذه املؤسسة التي كرس 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثــراه.. جهده وفكره لتوحيدهــا ومتكن مبا كان ميلكه 
من عزم وتصميم وإرادة قوية أن يضع اللبنات األوىل 
لبناء جيش قوي يدعم مســرية االتحاد ويحمي دولة 

اإلمارات العربية املتحدة ويحصنها. 
لقد كان قرار التوحيد الذي اتخذ يف الســادس من 
مايو ســنة 1976 حدثا بارزا ونقطة تحول يف مســرية 
قواتنا املســلحة فبفضلــه انطلقت مســرية تحديثها 
ومدها باألســلحة املتطــورة واملعقدة .. كام أســهم 
التدريب املســتمر يف تأهيل الكوادر البرشية لتكون 
قادرة عىل اســتيعاب التكنولوجيــا املتطورة ألحدث 
األســلحة، واكتســاب املهارات العملية التي تتامىش 
مــع املفاهيم العســكرية الحديثة وفق اســرتاتيجية 
متكاملة األركان واألبعاد وقد أحدث ذلك قفزة نوعية 
يف جميع أفرع القوات املسلحة اإلماراتية ووحداتها. 

نقلة نوعية
إن مــا وصلت إليــه كفــاءة قواتنا املســلحة من 
اســتيعاب كامل للنظم الدفاعيــة املتقدمة يف عاملنا 
املعارص وحجم التجهيزات وتقنياتها الحديثة والكفاءة 
القتالية ملنتسبي قواتنا املســلحة كل ذلك ميثل نقلة 
نوعيــة مهمة تعكس االهتامم الــذي حظيت به من 
قيادتنا الرشــيدة األمر الذي يحملنا جميعا مسؤولية 
مضاعفــة ليــس من أجــل الحفاظ عىل مــا حققناه 
فحســب بل تطويره واالرتقاء به وهذا جوهر رسالة 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
حني خاطب قواتنا املســلحة قائال : ” يجب أن تكون 
هــذه اإلنجازات دافعا قويا و محفزا ملزيد من العمل 
واملثابرة ومضاعفة الجهود من أجل االرتقاء أكرث وأكرث 
بالجاهزية والكفاءة العســكرية والقتالية مبا يواكب 
أفضل التطورات العســكرية مع الحرص عىل دميومة 
اليقظــة والقدرة عىل التفاعل الخــالق مع املتغريات 

واملستجدات اإلقليمية والدولية كافة ”. 
الشك أن الناظر إىل تطور قواتنا املسلحة عىل مدى 
العقود األربعة املاضية يدرك حجم الجهود التي بذلت 
والنتائج التي تحققت ســواء عىل مستوى التجهيزات 
التقنية والقتالية أو عىل مســتوى التأهيل والتدريب 
العســكري يف أكادمييــات عســكرية باتــت تضاهي 
أحدث نظرياتها يف العامل .. ويشهد بذلك األداء القتايل 
املرشف لقواتنا املســلحة يف ساحات الحق والواجب، 
كام يشــهد بذلك أيضا املستوى املتقدم من الجاهزية 
واالحرتافية التي باتت تتمتع به قواتنا.. و يشهد أيضا 
الرقي اإلنســاين والحضــاري واألخالقي ألفــراد قواتنا 
املســلحة من الضباط والجنــود يف جهودهم االغاثية 
واإلنســانية باليمن الشقيق وأفغانستان وغريهام من 

ساحات الواجب.

حضور متميز 
إن قواتنا املسلحة تثبت يوما بعد آخر حضورها يف 
الساحات اإلقليمية والدولية سواء يف املهامت القتالية 
أو مياديــن العمل العاملي .. وقد شــاهدنا كيف كان 
جــزء من قواتنا يشــارك يف عملية تطهــري اليمن من 
الحوثيني وذيولهم ويف الوقت نفســه كان فريق آخر 
مــن قواتنا يســهم يف توزيع املعونات واملســاعدات 
اإلنســانية ألهلنا يف اليمن ومعالجة املحتاجني منهم 

للعالج. 
وإننا يف ذكرى توحيد القوات املسلحة لنترضع إىل 
املوىل عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه 
الله وســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب رعاه الله وســيدي صاحب الســمو الشيخ 
محمد بــن زايد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائب 
القائــد األعىل للقــوات املســلحة وإخوانهم أصحاب 

السمو الشيوخ حكام اإلمارات . 
كــام نجــدد العهد عىل بــذل املزيد مــن الجهود 
يف مجــال العمل عــىل تعظيم القــدرات واإلمكانات 
الخاصة مبنتســبي القوات املســلحة واســتعدادهم 
للقيــام بدورهم يف الحفــاظ عىل األمن واالســتقرار 

والدفاع عن مكتسبات الوطن .

قواتنا املسلحة أداء 
مشرف t ساحات الواجب

ما وصلت إليه قواتنا 
ميثل نقلة نوعية 

مهمة تعكس أهتمام 
القيادة الرشيدة
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يكتســب الســادس من شــهر مايو من كل عام طبيعة 
خاصة يف حياتنا العســكرية فهو اليوم الذي شــهد توحيد 
القــوات املســلحة تحت رايــة واحدة لتعد ســيفا ودرعا 

لحامية مكتسبات الدولة عرب العقود. 
وكانــت لجهود املغفور لــه بإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان «طيــب الله ثراه» الــدور الذي يخلده 
التاريــخ بأحرف من نــور يف بناء الدولة الحديثة وإنشــاء 
قوات مسلحة تأمتر بقائد واحد من أجل الدفاع عن أرايض 

ومواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وحفاظا عــىل النهج الذي خطه املغفور لــه بإذن الله 
الشــيخ زايد بــن ســلطان آل نهيان جاء صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقــوات املســلحة «حفظه الله» ليكون خــري خلف لخري 
ســلف ولتكون توجيهات سموه لالهتامم بالعنرص البرشي 
يف قواتنا املسلحة حيث أنه العامل األهم واملحدد الرئييس 
يف كافــة نواحي املنظومة الدفاعيــة فمهام بلغت قدرات 
املؤسسات العسكرية والدفاعية املالية واملادية ومهام كان 
حجم اإلنفاق العسكري فإن النتائج تظل مرهونة بقدرات 
ومهــارات ووالء وانتامء العنرص البرشي ولذلك كان حرص 
وحكمة شــيوخنا أعزهم الله عىل االهتامم برفع القدرات 
البرشيــة للمقاتل والجندي والضابط اإلمارايت ســواء عىل 
املســتوى القتايل أو املعريف وهو ما مكن القوات املسلحة 
اإلماراتية من رد الكائدين واملرتبصني وأصبح لإلمارات درع 
وسيف يحمي منوذجها الفريد اقتصاديا وثقافيا واجتامعيا 
وسياسيا يف ظل أجواء مشحونة ومليئة بفائض من العنف 
إىل الحد الذي ضاعت فيها مالمح الدولة الوطنية لكثري من 

الدول التي تقع يف املحيط الحيوي لإلمارات.

توجيهات 
كام جاءت توجيهات صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 
«حفظه الله» بســن مرسوم الخدمة الوطنية ليكون دفعة 
لزيادة االنســجام بني شــباب املواطنني وزيادة إحســاس 
االنتــامء والــوالء لوطنهــم والعمــل عىل زيــادة التكيف 
واملرونــة ورفع كفاءة وفعالية القوات املســلحة والجندي 
اإلمــارايت لتمكــني الدولة مــن تحقيق أهداف سياســتها 
الخارجية ومصالحهــا الوطنية من خالل امتالك قوة الردع 

واملنع والجهوزية للهجوم إذا ما استلزم األمر ذلك. 
وتقديــرا للتضحيــات التي يقوم بهــا املقاتل والجندي 
اإلمــارايت الذي يضحي بالغــايل والنفيس من أجل الحفاظ 
عىل تراب وطنه وكرامة أهله قام ســيدي صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة «حفظه الله» بإصــدار توجيهاته ليكون 
يوم 30 نوفمرب/ ترشين الثاين من كل عام «يوم الشــهيد» 
واعتباره إجازة رسمية عىل مستوى الدولة ليعكس اهتامم 
القيادة السياسية بتخليد الوفاء والعرفان بتضحيات وبذل 
شــهداء الوطن وأبنائه الربرة الذين وهبوا أرواحهم لتظل 
رايــة دولة اإلمــارات العربية املتحدة عاليــة وهم يؤدون 

مهامهــم وواجباتهــم الوطنية داخل الوطــن وخارجه يف 
امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية كافة. 

كام عكــس اختيار هذا اليوم تحديــدا ليعكس القيادة 
السياســية الحكيمة لدولــة اإلمارات كون هــذا اليوم قد 
ســقط فيه أول «شــهيد» إمارايت وهو سامل سهيل خميس 
يف 30 نوفمــرب عــام 1971 يف معركــة طنــب الكربى ضد 
القــوات اإليرانيــة وكان يتبع اإلدارة العامــة لرشطة رأس 
الخيمــة حيث التحق بالرشطة وعمــره 16 عاما ومل ميهله 
القدر لالنضامم إىل القوات املســلحة بعد أن تســلم رقمه 

العسكري 190. 
إن دولــة اإلمارات العربية املتحــدة ينبغي أن تتباهى 
وأن تقــف مرفوعــة الــرأس بني األمــم بحكمــة قيادتها 
السياســية وكياسة شيوخها الذين ال يدخرون جهدا يف بناء 
جيش متطور مؤهل بأفضل وأحدث التجهيزات التي متكنه 

من مواكبة التطورات العاملية. 

تهاين وتربيكات
ويف هذه املناســبة السعيدة نرفع أســمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعــىل للقوات 
املســلحة «حفظه الله» وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» وإىل ســيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائــد األعىل للقوات املســلحة وإىل ضباط وضباط صف 
وأفراد القوات املسلحة وإىل شعب دولة اإلمارات ونعاهد 
الله ونعاهدهم عىل أن نكــون دوما جنودا مخلصني عىل 
العهد محافظني للدفاع عن وطننا الغايل والذود عن األرض 
والعرض مضحني بأنفســنا وحياتنــا للقيام بواجبنا الوطني 
تجاه شعبنا وأمتنا ساعني عىل الدوام ليك نكون يف مستوى 

الثقة الغالية التي منحنا إياها قادتنا. 
وفقنــا الله جميعا ملا فيه خري بالدنــا العزيزة وكل عام 
وأنتم بخري وكل عام ودولة اإلمارات العربية املتحدة واحة 

لألمن واألمان واالستقرار والرخاء واالزدهار. 

قواتنا املسلحة 
السيف والدرع احلامي 

ملكتسبات الدولة

االهتمام بالعنصر 
البشري هو ما مكن 
قواتنا املسلحة من 
الكائدين واملnبصني
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يف كل عــام تحتفــل القــوات املســلحة اإلماراتيــة يف 
الســادس من مايو بذكــرى توحيدها عىل يــد املغفور له 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه 
حكام اإلمارات الذين اســتطاعوا بنــاء دولة االتحاد ودمج 
القوات املســلحة تحت قيادة واحــدة وعلم واحد وعملوا 
عىل دعمها وتطويرها واالرتقاء بقدراتها وتعزيز إمكاناتها 

حرصا منهم عىل ترسيخ دولة االتحاد وتثبيت أركانها. 
وقــد جــاءت مرحلــة التمكني لتعــزز مســرية قواتنا 
للمسلحة من خالل الدعم الالمحدود، ماديا ومعنويا.. فقد 
أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 
أن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة ســيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة حفظه الله تســعى دامئا لتطوير 
وتحديث قواتها املسلحة ورفدها بأحدث وأنسب صنوف 
األســلحة لتكون الــدرع الحامية لســياج الوطــن والعني 

الساهرة عىل حدوده وأمنه. 

أهداف سامية
إن قواتنا املســلحة التــي تحتفل هذا العــام بالذكرى 
األربعــني لتوحيدهــا تتابــع بعزميــة وإرصار ال حدود له 
مســريتها الظافرة لبلوغ األهداف الســامية التي متثلت يف 
تطوير قواتنا املســلحة واالرتقاء بها إىل أعىل املســتويات، 
وقــد متكنت مــن تحقيق نقلــة نوعية يف مجــال وإعداد 
كوادرهــا الوطنية املؤهلــة واملدربة وفــق أحدث النظم 
التدريبية والعملياتية العاملية التي أصبحت تشــكل اليوم 
مجموع القوى البرشية لقواتنا املســلحة .. وقد تهيأت لها 
القدرة والكفاءة عىل اســتيعاب أحدث تكنولوجيا العرص 

العســكرية وذلك وفق اســرتاتيجية مدروسة حرصت عىل 
مواكبة مســرية التقــدم يف مجال األســلحة واملعدات مع 
مراعاة التفاعل عضويا واالرتباط محوريا بأمن األشــقاء يف 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألمة العربية، 

بل واألمن والسلم الدوليني. 
وقد شهدت األعوام األخرية مشــاركات حاسمة لقواتنا 
املسلحة يف أكرث من بقعة دفاعا عن مصالح دولة اإلمارات 
العربيــة وأمنهــا اإلقليمــي وكان لوجودهــا ضمن قوات 
التحالــف العــريب يف اليمن الشــقيق دور مؤثر وفاعل يف 
الحفاظ عىل وحدة اليمن وتطهريه ممن أرادوا االنقضاض 
عىل الرشعيــة وإخراج اليمن من محيطــه العريب. وكانت 
دماء شهدائنا الربرة الذين قضوا نحبهم يف أرض اليمن خري 

شاهد عىل بطوالت قواتنا املسلحة وتضحياتها. 
وإننــا نؤكد يف هذه املناســبة الغاليــة أن أبناء القوات 
املســلحة ســيبقون دامئا كام عهدناهم ثابتــني عىل الوعد 

والعهد صادقني يف إميانهم أوفياء لقيادتهم. 
وننتهــز هذه املناســبة لرنفع إىل مقام ســيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعــىل للقوات املســلحة حفظــه الله وإىل أخيه ســيدي 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب رعاه الله 
وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 
رعاه الله وإخوانهم أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل 
لالتحاد أســمى آيات التهاين والتربيــكات .. داعني الله عز 
وجل أن يعيد عليهم هذه الذكرى املباركة باليمن والربكات 

وعىل القوات املسلحة بالخري 

مرحلة التمكني عززت 
مسNة قواتنا املسلحة

دماء شهدائنا الgرة 
خN شاهد على بطوالت 

قواتنا املسلحة 
وتضحياتها
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حمدان بن زايد يزور قيادة الوحدات 
املساندة t أبوظبي

+مد بن راشد يزور مقر القيادة 
العامة للقوات املسلحة t معسكر 

املقطع بأبوظبي

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية 
بزيارة اىل مقر قيادة الوحدات املساندة يف ابوظبي .

 وصافح سموه كبار قادة القوات املسلحة وضباط وضباط صف وافراد 
الوحدات املساندة الذين إصطفوا لتحية سموه، وتبادل معهم االحاديث الودية 

والتهاين مبناسبة شهر رمضان املبارك داعيا املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة الكرمية عىل دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله بالخري واليمن والربكات ومزيد من التطور والنامء واالزدهار.

 وأشاد سموه بالدعم الذي تحظى به القوات املسلحة بكافة تشكيالتها من قبل صاحب السمو رئيس الدولة من أجل تأدية دورها يف حامية الوطن وصون 
مكتسباته وانجازاته .

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"  بزيارة إىل مقر القيادة العامة للقوات املسلحة يف معسكر املقطع بأبوظبي.

 وكان يف استقبال سموه لدى وصوله مقر املعسكر معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل 
وزارة الدفاع وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وكبار 
القادة والضباط يف وزارة الدفاع والقوات املســلحة.  واســتمع صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد ال مكتوم إىل ايجاز قدمه سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي عن تطورات سري 
العمل يف القيادة العامة للقوات املســلحة مبا يتامىش مع اإلنجازات واملكتســبات الوطنية التي 

تتحقق عىل ارض الدولة ومبا يواكب التحديات واملتغريات واملستجدات املختلفة.

قواتنا المسلحة حصـــــــــــــــــــــــــــاد

7/7/2015

04/08/2015

ش

أبناء وبنات اGمارات يلتحقون 
بالدفعة الرابعة للخدمة الوطنية

29/08/2015
اســتقبلت مراكز التدريب املختلفــة بالقيادة العامة للقوات املســلحة مجندي الدفعة 
الرابعــة للخدمة الوطنية والتي تشــمل خريجــي الثانوية العامة من الذكــور باإلضافة إىل 

خريجي الكليات والجامعات.
كام توافدت مواطنات الدولة إىل مراكز التسجيل لنيل رشف اإلنضامم إىل صفوف الخدمة 
الوطنية التي ستحصنهم وتسلحهم بالعلم واملعرفة والشجاعة واإلقدام للمساهمة يف حامية 
الوطن وصونه ضد أية أفكار ســلبية تدعو إىل املســاس بسالمة أرضه والذود عنه بكل غال 

ونفيس .

ومسيرة
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مراكز تسجيل اخلدمة الوطنية تستقبل 
أبناء املواطنات

توافد عدد من أبناء املواطنات إىل مراكز تســجيل الخدمة الوطنية بناء عىل رغبتهم وإرصارهم عىل أداء 
الخدمة الوطنية وذلك بعد صدور توجيهات القيادة الرشــيدة بالســامح لهم باإلنضامم إىل أفواج عيال زايد 

يف الخدمة الوطنية.
كام استقبلت مراكز التسجيل مجموعة من فئة اإلبن الوحيد الذين أرصوا عىل مشاركة إخوانهم املواطنني 

يف التعبري عن مدى إمتنانهم ووالئهم للوطن وقيادتنا الرشيدة.

+مد بن زايد :حتية إكبار 
وإجالل لشهداء الواجب 
والوطن أبطال القوات 

املسلحة البواسل
30/08/2015

استشهاد 45 من جنود القوات املسلحة 
البواسل االبطال املشاركني ضمن قوات 

التحالف العربي t عملية إعادة ا=مل باليمن

نعت القيادة العامة للقوات املســلحة بدولة االمارات العربية املتحدة استشــهاد 45 من جنودها البواســل 
االبطال املشــاركني ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية يف عملية "إعادة األمل" 

باليمن.
 وتقدمت القيادة العامة للقوات املســلحة بتعازيها ومواســاتها إىل ذوي الشــهداء ســائلة الله عز وجل أن 

يسكنهم فسيح جناته ويتغمدهم بواسع رحمته.

04/09/2015

04/09/2015

وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة تحيــة إكبار وإجالل 
لشــهداء الواجــب والوطن أبطال القوات املســلحة البواســل الذين 
استشــهدوا أثناء مشاركتهم مع قوات التحالف العريب بقيادة اململكة 

العربية السعودية الشقيقة .
 وقال ســموه عىل حساب االخبار الرســمي لسموه عىل " تويرت " 
" كوكبــة غالية من ابنائنا نالوا الشــهادة يف هــذا اليوم الكريم قلدوا 
وطنهم وأرسهم أوســمة الفخر والعز .. شهداء الواجب مناذج مضيئة 

يف تاريخنا وتاريخ امتنا " .
 وأضاف ســموه ان تضحيات ابطالنا تزيدنا فخــرا واعتزازا بوقفة 
االمارات التاريخية مع شقيقتها السعودية بصد العدوان عن الشقيقة 
اليمن واملنطقة .. مؤكدا ســموه أن الوطن برمته يعيش روحا جديدة 
بتضحيات شــهدائنا الذيــن نحمل لهم يف أعامقنا االعتــزاز والتباهي 

بصنيعهم وعطائهم " .
 وقــال " أبناؤنــا جادوا بأغىل مــا ميلكون رجال نشــأوا من معني 
االصالة ورووا وطنهم وامتهم حبا ووفاء .. مشددا سموه عىل أن أبناء 
االمــارات ثابتــون يف امليض بطريق ازاحة الظلــم والضيم عن اخواننا 

اليمنيني" .
 وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان أن تطهري 
اليمن من امليليشيات االنقالبية والعدوانية التي عاثت فسادا وتخريبا 

هدف لن نحيد عنه .
 واختتم ســموه قائــال " نتوجه باالكبار والعرفان لشــهدائنا الربرة 
لتضحياتهــم الخالدة التي ســتكلل بعون الله باالنتصــار الذي تلوح 
بشــائره يف األفق .. ونسأل الله تعاىل يف هذا اليوم املبارك ان يرحمهم 

ويغفر لهم وان يلهمنا واهلهم الصرب ويحتسبهم عنده شهداء " .
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حاكم رأس اخليمة : شهداء الوطن 
ترجمة لروح اGمارات النابض بالعروبة

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 
رأس الخيمــة تعازيه ألرس الشــهداء البواســل من جنود القوات املســلحة الذين 
استشــهدوا ضمن قوات التحالف العريب الذي تقوده اململكة العربية السعودية يف 

عملية " إعادة األمل " باليمن .

04/09/2015

مقاتالت القوات اجلوية اGماراتية تشن 
غارات على اهداف للحوثيني

05/09/2015
شــنت الطائرات املقاتلة التابعة للقــوات الجوية والدفاع 
الجوي لدولة اإلمارات املشــاركة ضمن قوات التحالف العريب 
بقيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة غارات جوية ضد 

أهداف املليشيات املتمردة يف اليمن .
 وأســتهدفت يف البيضــاء تجمعــات للحوثيــني باالضافة 
اىل مســتودعات لإلســلحة يف مكرياس ويف مآرب اســتهدفت 

تجمعات للحوثيني واليات عسكرية.
 كام اســتهدفت املقاتالت الجوية مصنع لإللغام يف صعدة 
باالضافة اىل معســكرات الحــرس الجمهوري ومســتودعات 

لإلسلحة يف اب وصنعاء وألحقت بهم خسائر فادحة .
 ودكــت املقاتالت معاقــل وأوكار املتمرديــن وقد عادت 

الطائرات املقاتلة اىل قواعدها ساملة .

بيان وزارة شؤون الرئاسة
05/09/2015

اصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التايل : "وال تحسنب الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
* فرحني مبا آتاهم الله من فضله ويســتبرشون بالذين مل يلحقوا بهم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون * 

يستبرشون بنعمة من الله وفضل وأن الله ال يضيع أجر املؤمنني " 
وينعى صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" جنود االمارات البواسل الذين 
استشــهدوا ىف مأرب باليمن دفاعا عن الحق والعدل ونرصة املظلوم اثناء اداء واجبهم املقدس ضمن قوات التحالف 
العريب يف عملية اعادة األمل باليمن ســائلني الله العيل القدير ان يســكن شــهداء الوطن فسيح جناته ويلهم اهلهم 

وذويهم وشعب اإلمارات الصرب والسلوان.  انا لله وانا اليه راجعون.
 وتقررالحداد الرسمي وتنكيس االعالم ملدة ثالثة ايام اعتبارا من صباح الغد.
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+مد بن زايد يزور املصابني 
 t واجلرحى من قواتنا املسلحة

مستشفي زايد العسكري

08/09/2015
زار صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة املصابني والجرحى من قواتنا املسلحة 
يف مستشفي زايد العسكري -أبوظبي املشاركني ضمن قوات التحالف العريب 

يف عملية " اعادة األمل " ودعم الرشعية يف اليمن.
 والتقى ســموه خــالل الزيارة املصابــني والجرحى من قواتنا املســلحة 

البواســل الذين يتلقون العالج يف املستشــفى واطأمن عىل حالتهم وأوضاعهم الصحية وتبادل األحاديث معهم .. مثمنا صمودهم يف ميادين الرشف والبطولة وجهودهم التي 
بذلوها خالل مهمتهم يف الدفاع عن الحق والواجب ونرصة اخوانهم يف اليمن.

ختام التمرين العسكري املشnك 
سهام احلق 4 بني قواتنا املسلحة 

ونظNتها املصرية

16/09/2015
نفذت القــوات الربية لدولة اإلمارات والقوات املســلحة املرصيــة البيان العميل 
الختامي ضمن التمرين العســكري املشــرتك " ســهام الحق 4 " الذي أقيم عىل أرض 

الدولة .. وشهده عدد من كبار ضباط القوات املسلحة من الجانبني.
وبــدأ البيــان الختامي بوصول الضيــوف ثم تالوة عطرة من آيــات الذكر الحكيم 
وعــزف بعدها الســالم الوطني للبلدين ثم جاء تنفيذ البيــان الختامي الذي أظهرت 
فيه العنارص املشــاركة القدرة والكفاءة العالية يف عمليات القتال يف املدن من خالل 

استخدام أحدث املعدات وإبراز أفضل األساليب القتالية.

+مد بن زايد يأمر بإنشاء نصب 
تذكاري للشهداء

27/09/2015
ترجمــة لحرص صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
حفظــه الله بتخليد شــهداء الوطن االبــرار الذين جادوا بأرواحهــم الطاهرة تأدية 

للواجب الوطني.
 أمر صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة بإنشــاء نصب تذكاري للشــهداء يف مدينة أبوظبي 
لتظل ذكرى شــهداء الوطن االبرار وبذلهم وتضحياتهــم بأرواحهم الغالية محفورة 
يف صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء اإلمارات وحتى تســتلهم األجيال الحارضة 
واملقبلة عطاءهم وبذلهم وأعاملهم الجليلة لتبقى راية وطننا الغايل عالية خفاقة يف 

سامء العز واملجد والرفعة والرقي.
 كام وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان بــأن يتوىل مكتب 
شــؤون أرس الشــهداء بديوان ويل عهد أبوظبي مهمة االرشاف عــىل تنفيذ النصب 
التذكاري ومتابعة الخطط والربامج الالزمة بالتنسيق مع الجهات واملؤسسات املعنية 
يف الدولة لتشــييد هذا املعلم الوطني ومبا يليق واعتزاز االمارات وفخرها بتضحيات 

وعطاء أبنائها الشهداء.
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رئيس ا=ركان يزور املصابني واجلرحى 
من أبناء قواتنا املسلحة

08/10/2015
اطأمن سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
عــىل املصابني والجرحى من أبناء قواتنا املســلحة البواســل املشــاركني ضمن قوات 

التحالف العريب يف عملية إعادة األمل ودعم الرشعية يف اليمن.
 جاء خالل زيارته الجرحى واملصابني يف مستشــفى كليفالند بأبوظبي مبرافقة عدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة ..معربا عن متنياته لهم بالشفاء العاجل.

اخلدمة الوطنية تطلق موقعها 
اGلكnوc بحلته اجلديدة

31/10/201531/10/22015
دشــن سعادة الفريق الركن عيىس ســيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات 
املسلحة املوقع الرسمي الجديد لهيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية بنسخته الحديثة وذلك 
مبقــر الهيئة وبحضــور اللواء الركن طيار الشــيخ أحمد بن طحنــون آل نهيان رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واإلحتياطية وعدد من كبار الضباط.
وميثل املوقع بوابة معلوماتية شاملة لكل ما يتعلق مبرشوع الخدمة الوطنية واإلحتياطية 

والذي يخدم الجمهور وجهات العمل.
ويعد املوقع اإللكرتوين الجديد مصدراً إعالمياً رئيســياً لكافة مســتخدميه إلحتوائه عىل 
املعلومات وآخر املستجدات املتعلقة بالخدمة الوطنية والتعليامت واألنظمة حيث خصصت 
قامئة تعرض إســرتاتيجية هيئة الخدمــة الوطنية واإلحتياطية وكافة رشكائها اإلســرتاتيجيني 
باإلضافة إىل نص قانون الخدمة الوطنية واإلحتياطية والوثائق املطلوبة للتسجيل وخطوات 

اإللتحاق وخرائط مواقع مراكز التسجيل والتدريب.

القيادة العامة للقوات 
املسلحة حتتفل بيوم العلم

03/11/2015
احتفلــت القيادة العامة للقوات املســلحة بـ " يوم العلــم " وذلك تلبية 
لدعوة صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " لرفع علم الدولة عىل املؤسسات 
الحكوميــة االتحاديــة يف الثالث مــن نوفمرب تزامنا مع ذكــرى تويل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " مقاليد 

الحكم يف الدولة .
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وصول الدفعة االو� من ابطال قواتنا 
املسلحة البواسل ا� ارض الوطن

07/11/2015
وصلت اىل ارض الوطن بســالمة الله وحفظه صباح اليوم الدفعة االوىل من ابطال قواتنا املســلحة البواسل بعد ان 
أدوا مهامهم يف ســاحات الرشف وســلموا الراية اىل الدفعة الثانية التي بارشت يف تويل مهامها ضمن قوات التحالف 

العريب بقيادة اململكة العربية السعودية..
الستكامل مهمة اعادة االمل يف اليمن والوقوف اىل جانب الحق وعودة الرشعية.

 وســاهمت الدفعة االوىل من قواتنا املســلحة بدور كبري يف تحرير مأرب من قبضة ميليشــيات الحويث واملخلوع 
وتحرير ســد مأرب التاريخي الذي أعاد بناءه املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه.. فيام يعد 
نرصا اســرتاتيجيا ألن مأرب رمز كبري يف التاريخ اليمني والتاريخ العريب بشــكل عام فهــي حاضنة امليالد األول للعرب 

ومنها انطلقوا إىل ربوع الجزيرة العربية.
 واســتقبلت الدفعة االوىل استقباال شــعبيا حافال من املواطنني واملقيمني الذين رفعوا رايات النرص واعالم االمارات 

مشيدين بانجازات قواتنا املسلحة الباسلة وبشهدائنا االبرار.

25/11/2015
احتفلت القيادة العامة للقوات املســلحة بتخريج الدفعة الرابعة من منتســبي الخدمة 
الوطنية بعد انتهاء فرتة التدريب األســايس التي استمرت ملدة ثالثة أشهر يف مختلف مراكز 

التدريب.
 وقدم آالف الخريجني عروضاً عسكرية أبرزت جاهزيتهم للدفاع عن تراب الوطن والذود 
عن حياضه بروح وطنية عالية، حيث قدم خريجو الدفعة الرابعة استعراضات عسكرية ملا 

تلقوه يف ميادين التدريب عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف كافة التخصصات.
وابرزت تلك العروض ما تحلوا به من روح معنوية عالية جسدت مقدار من يحملونه من 

والء وإنتامء وحب لخدمة وطننا الغايل والذود عنه والتضحية من أجله. 

القوات املسلحة حتتفل بتخريج الدفعة 
الرابعة من منتسبي اخلدمة الوطنية

+مد بن راشد و+مد بن زايد 
واحلكام يشهدون فعاليات يوم 

الشهيد

30/11/2015

شــهد صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب - رعاه الله - و صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة وأصحاب الســمو 
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام يوم 

فعاليات " يوم الشهيد " التي تقام يف موقع نصب الشهداء يف أبوظبي.
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املدرسة الثانوية العسكرية حتتفل 
باليوم الوطني 44 ويوم الشهيد

10/12/2015
احتفلت املدرســة الثانوية العسكرية يف القوات املسلحة بـ اليوم الوطني الـ 44 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ويوم الشهيد بحضور سعادة اللواء الركن سامل سعيد 
غافان الجابري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية وعدد من ضباط القوات املسلحة 

ووزارة الداخلية وأولياء أمور الطلبة وأعضاء الهيئتني التدريسية والتدريبية.

مبناسبة يوم الشهيد درع الوطن 
تصدر كتاب شهداؤنا مشاعل النور

14/12/2015
األول  الشــهيد  يــوم  مبناســبة 
أصــدرت مجلة درع الوطن ووفق 
خطتهــا الســنوية كتــاب جديــد 

بعنوان " .. مشــاعل النور" للباحث 
املقدم الركن/ يوســف جمعه الحداد 

حيث أكد يف مقدمة الكتاب أنه عندما 
نتناول ســرية شــهدائنا األبطال األبرار يف 

دولــة اإلمارات العربية املتحــدة، فإن األمل 
يعتــرص قلوبنا لفقدهــم، ولكــن عزاءنا أن 

هــؤالء األبطال هم موضع فخرنــا ورمز عزتنا؛ 
والعامل فقــد قد كتبوا بدمائهم تاريخــاً جديداً للمنطقة 

مــن شــجاعة فائقة العريب بأكمله، مبا قدموه من تضحيات وما أظهروه 
وبســالة قتالية نادرة يف ميادين الرشف وساحات العزة والكرامة يف اليمن الشقيق، 
الذي ســيظل يذكر دماء شهدائنا األبطال التي سالت عىل أراضيه وبني ربوعه، وهم 
يدافعون عن أهل هذا البلد العريب األصيل يف مواجهة عدوان غاشم، تقوده جامعة 
فرّطــت بوطنها، واختارت أن تكون أداة بيد قوى أجنبية تعادي اليمن والشــعوب 

العربية كافة.

1
ل 
 
د

ث 
حداد 
عندما

ألبرار يف
 فإن األمل

ن عزاءنا أن 
ااا ورمز عزتنا؛

والعاملجديداً للمنطقة 
أظهروه وما فائقةحيات جاعة ش ن م

حمدان بن زايد : قواتنا املسلحة 
مبعث فخر وإعتزاز وقدمت أروع 

ا=مثلة t الدفاع عن الوطن وا=مة
07/01/2016

زار ســمو الشــيخ حمدان بن زايــد آل نهيان ممثل الحاكــم يف املنطقة 
الغربية قاعدة ليوا الجوية باملنطقة الغربية.

و قام سموه بالســالم عىل ضباط وضباط صف وأفراد قاعدة ليوا الجوية 
ناقــال لهم تحيات صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه الله وصاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات 
املســلحة وتأكيد سموهام عىل رضورة االســتمرار يف مضاعفة الجهد ليكونوا 
عىل الدوام جنودا أوفياء للعهد مقدرين حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقكم 

وأن يبذلوا األرواح فداء الوطن .

+مد بن زايد يشهد احتفال القوات 
الgية بيوم الوحدة الـ 26

10/01/2016
شــهد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة اليوم يف مدينة زايد العسكرية احتفال القوات الربية بيوم الوحدة ال 26.
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درع الوطن الشريك اGعالمي 
االسnاتيجي ملعرضى يومكس 

واحملاكاة

وقعت كال من رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجلة "درع الوطن" اتفاقية 
تعــاون ورشاكــة إعالمية تقوم مبوجبها مجلــة "درع الوطن" بإصــدار النرشة اإلعالمية 
اليومية الخاصة مبعرض ومؤمتر االنظمة غري املؤهلة  "يومكس" 2016، ومعرض ومؤمتر 
املحاكاة والتدريب 2016، التي ستعقد يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض ىف الفرتة من 

6 ولغاية 8 مارس.

27/01/2016

القوات املسلحة تطلق بطاقة 
اخلصومات حماة الوطن ملنتسبي 

وزارة الدفاع والقوات املسلحة

28/01/2016
أطلقت القوات املســلحة بطاقــة "حامة الوطن" إحدى املبــادرات الخدمية 
واالجتامعية ملنتســبيها بهدف االرتقاء مبستوى الخدمات املقدمة ملنتسبي وزارة 

الدفاع والقوات املسلحة من العسكريني واملدنيني واملتقاعدين.
 جــاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم اليوم يف نادي ضباط القوات املســلحة يف 
أبوظبي للتوقيع عىل مذكرات التفاهم بني القوات املســلحة وعدد من الرشكات 

واملؤسسات الرائدة يف الدولة.

+مد بن زايد يفتتح مدرسة اخلدمة 
Nمعسكر سيح حف t الوطنية

02/03/2016
 افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة مدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة يف معسكر 
ســيح حفري للتدريب التخصيص والتي تم إنشاؤها خصيصا للمجندين املنتسبني 

للخدمة الوطنية واملجهزة وفق أحدث أنظمة التدريب والتاهيل.
وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فصول الدراسة النظرية 
وقاعــات التدريــب ومنها قاعــات التدريب عىل املشــبهات حيث تابع ســموه 
تطبيقات عملية أداها املجندون باستخدام السالح مع مختلف املهام والعمليات 

مبا يعكس القدرات واملهارات التي اكتسبوها.

+مد بن راشد و+مد بن زايد 
يستقبالن جرحى قواتنا املسلحة

25/04/2016
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة يف مجلس قرص البحر 
بأبوظبي جرحى قواتنا املســلحة الباسلة املشاركني ضمن قوات التحالف العريب الذي 
تقوده اململكة العربية السعودية يف عملية " إعادة األمل " يف اليمن والذين من الله 
عليهم بالشــفاء وذلك بحضور ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ويل عهد ديب ومعايل مولود تشــاووش أوغلو وزير خارجية جمهورية تركيا الذي يزور 

البالد حاليا.
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تــتــشــابـه األيـــام والــيـــوم َذا غــيــــر
فــخـــٍر وِعـــــزّه وانــتـصـــــار وريــاده
وان هزّت الغصن الخرض نسمة عصـــــــري

الــشــــاعـــــر تهـــــزّه محـبــــة بـــالده
عـســى قــوافـي هاجـس الشاعر تســــــري
الـيـن يــبــلــغ بـالــقــــوافــــي مــــراده
ويــصـبـح لـهـا بـيـن الجـمـاهـيـر تقديـــر
فـــي الـبـــث واالّ عـنـــد وقــت اإلعــاده
والـى حـصـل مـّنـي يـاجـمـهـور تقصـــــري
الــمنــتــقــد يــا مـرحــبـــا بانـتــقــــاده
حـّنـا عـيـال الـشـيـخ زايـــد هـل الخـيـــر
وأهــل الٓحــســم للــي مـطـــّول عـنــاده
لـنـا علـى كـوكـب هـل األرض تأثــيـــــــر
والشـعـــب يـبــلـغ غـايـتــه باجـتــهــاده
فــي خـــدمــه لــدولة طـوال األشـابـيـــر
مـن شـعـبـنـا فـيـهــم صــمــــود و إراده

لـو نـطـلـب اللـي فـي املـهـد تّوه صغـــري
يـشـارك ، يـشـارك وهـو فــي مــهــــــاده
مـحــٍد يــقــــّدم دون داره مــعـــاذيــــر
حـتـى يـجـيـب الـنـصـر واالّ الـشـهـــــاده
واحـمـد بـن مـحـمـد حـبـيـب الجامهـري
كـسـب الـتـحــّدي يـعـتــبـر فـيــه عـاده

مـاهـي غــريــبـه يـوم قــاد الـطــوابـيـــر
شــيــوخ داره هـم شــيــوخ الـقــيـــــاده
والـشـعـب دون الدار مـا فـيـه تـأخــيــــر
كـذلك اصـحـاب الـسـمـو والــسـعـــــاده
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Simon Carroll
Head of Country
Unit Middle East
SAAB Middle East

On behalf of Saab Middle East Executive 
Management and the staff, I am honored to extend 
my sincere greetings to H.H. Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, President of the United Arab 
Emirates and Supreme Commander of the Armed 
Forces, H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, H.H. General Sheikh 
Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces, the Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates and congratulate them 
on the occasion of the 40th anniversary of the 
unification of the Armed Forces.

Saab Middle East, part of Swedish defence and 
security company Saab, has been working with 
the UAE Armed Forces since 1982, offering our 
innovative products and services to our partners 

in the region. In 2012 we began operating as a 
locally-based company, working with UAE staff, in 
co-operation with several UAE partner companies, 
to provide advanced training to soldiers using 
the latest equipment and technology. Our aim 
at Saab is to work closely with our customers, to 
better understand their needs and answer them as 
efficiently as possible. Saab’s local base underlines 
the importance of providing continuing service and 
support long after a sale has been made.

Saab offers a wide range of systems, services and 
solutions for all defence, national security and law 
enforcement missions - including radars; training 
and simulation provision; naval and underwater 
equipment; remote tower and airport and traffic 
management solutions.

As a result of Saab’s leading edge technology and its 
ability to work closely with its stakeholders, partners 
and potential customers, Saab recently reached an 
important agreement to to expand and enhance the 
Emirates’ airborne surveillance capabilities. Saab 
will deliver a new airborne Swing Role Surveillance 
System (SRSS) incorporating a new version of the 
Saab Erieye radar system.  The new SRSS for the UAE 
uses the Global 6000 aircraft from Bombardier as a 
platform and the system is capable of simultaneous 
detection and tracking of multiple targets in the 
air, on land and at sea. It is the latest evolution of 
the Erieye system that incorporates Saab’s many 
decades of radar capabilities across all domains. 
The agreement is a significant milestone in the long 
history of partnership between Saab and the UAE 
Armed Forces. 

Saab highly values this relationship as it continues 
to work with the UAE Armed Forces through our 
SME office based locally, supported by its local 
Emirati staff.

Saab is pleased to continue our work with the 
UAE.
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to keep our Armed Forces strong and capable 
of working under all circumstances within our 
homeland and abroad, which we are working 
to achieve with full determination.

  Brothers and sisters, protectors of our na-
tion and the symbol of its pride and honour, 
Societies that lack the ability to defend them-
selves and the will to make sacrifices for their 
interests and sovereignty are fragile societies 
that cannot live with dignity in an age fraught 
with dangers, threats and aggression. Over the 
past years, UAE society has proven itself to be 
solid, coherent, prepared to make sacrifices, 
and capable of understanding what it takes to 
prevent threats to the nation. All of this has 
been manifested in the support it has shown to 
its Armed Forces in the tasks they have under-
taken in recent years, from assisting in foiling 
the conspiracy against the sisterly Kingdom 
of Bahrain in 2011, to taking part in the in-
ternational coalition against terrorism, and to 
participating in the Arab Coalition to restore 
legitimacy in brotherly Yemen. The UAE peo-
ple have also expressed their public pride in 
our nation’s martyrs and solidarity with their 
families, reinforcing their faith in the future of 
our nation and its stability and unity, whatever 
the challenges or threats may be.

 The crises and turbulence witnessed in the 
Arab and Middle East regions involve dangers 
and direct challenges to our national secu-
rity. The same is true of the transformations 
and changes taking place around the world, 
including the policies of super powers to-
wards our region. All of these factors make 
self-reliance on our own defence capabilities 
a first priority and goal. The UAE leadership 
has been vigilant to this from an early stage 
and has prepared for it. Therefore, the mes-
sage that our Armed Forces sends through its 
participation along with sisterly and friendly 
countries in the coalition to restore legitimacy 
in Yemen, the North Thunder exercises, in-
ternational and Islamic coalitions against ter-
rorism, and the effective handling of regional 
threats, is that it has the will and capability to 
defend the interests of the UAE and to effec-

tively take part in maintaining stability and 
peace on regional and global levels. From this 
perspective, we shall continue to develop and 
modernise our Armed Forces during the com-
ing years so that it remains a strong force that 
is able to prevent all threats and dangers.

  On this glorious day that marks the 40th 
anniversary of the Unification of the UAE 
Armed Forces, I congratulate President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, Vice President and Prime Minister and 
Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, and Their 
Highnesses the Supreme Council Members 

and Rulers of the Emirates, as well as the en-
tire Emirati people who have always shown 
unity, solidarity and support for the UAE flag 
to remain flying high with honour and pride.

  We pray for the mercy of the souls of our 
founding fathers who made the historic deci-
sion of unifying the Armed Forces, and have 
thereby built a strong military that is worthy of 
pride for the sacrifices of our brave children. 
I greet our honourable officers and soldiers, 
the shield of our nation, wishing our beloved 
nation further progress, prosperity and unity, 
and our Armed Forces ever greater glory and 
strength•
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resources that believe in their role and in the 
noble task they shoulder, and have the capa-
bility, confidence and will to fight and make 
sacrifices.

 The second basis on which we have built 
our military is equipping it with the latest 
technology from leading global manufacturers 
of armaments for land, sea and air forces. We 
have focused on technology and equipment 
that guarantees superiority for our military 
and makes it able to move efficiently within 
and outside our borders, and participate ac-
tively in joint exercises alongside the most 
modern forces.

  The third principle has been developing 
a national defence industry that is capable 
of supplying our military with a substantial 
amount of its requirements while supporting 
local investment and industrial development. 
The UAE has come a long way in this endeav-
our and remains committed to the further 
development of its national defence industry.

 The fourth principle has been the strength-
ening of the academic basis of our armed 
forces by building more national military 
academies and schools, and at the same time 
providing scholarships for our personnel to be 
trained at the world’s best military academies.

 The fifth principle is training our personnel 
according to the latest international standards 
and expanding joint exercises with sisterly and 
friendly countries, thus giving our military ex-
posure to varied expertise so that it remains 
at the highest levels of preparedness and effi-
ciency.

 The sixth element is the approach taken to 
expanding our armed forces. That is, boosting 
its human resources by introducing National 
Service, which has proven to be an important 
and timely strategic step. The introduction of 
National Service has helped build new chan-
nels of communication and understanding 
between our society and the military, and 
transferred the traditions of commitment, or-
der and work, which characterise military life, 
to civilian life. It has also demonstrated to the 
world that Emirati youth, who did not hesi-
tate to join National Service, understand the 

responsibility of defending their country, and 
that the UAE, in addition to being a symbol 
of happiness, prosperity and sustainable devel-
opment, is also a symbol of responsible youth 
that are prepared to endanger their own lives 
for their country and their national duties.

 Dear brothers and sisters, the pride of the 
UAE, The approach that the United Arab 
Emirates has adopted over the past decades 
in developing, modernising and enhancing 
its military reflects our leadership’s foresight, 
strategic vision, sound understanding of the 
future, and proper reading of the movements 
and interrelation of regional and international 
events.

 This is even more evident today with the 
turbulence witnessed in the Arab and Middle 
East regions. It is under these circumstances, 
fraught with danger and threats to the nation-
al security of regional countries and to Arab 
security in general, that the role of our brave 
Armed Forces has grown, the development of 
our military has been vindicated, and the hard 
efforts made over long years have become 
more evident. I refer here to the heroic role 
that our military has played in defending the 
UAE’s higher national interests and the goals 
of its foreign policy, lending a helping hand to 
our brothers, defending Arab security against 
attempts to interfere in its domestic affairs and 

combating the forces of extremism and terror-
ism and foiling their evil plans and designs.

 On this auspicious national occasion, I 
would like to send a message of appreciation 
and gratefulness to my children and brothers 
who are taking part in Operation Restoring 
Hope alongside Arab Coalition Forces to re-
store the legitimacy and preserve the Arab 
identity of Yemen.

 I am proud of the sacrifices of our military 
and the bravery they have shown in times of 
challenge and adversity. Their heroism speaks 
for itself and will always be inscribed in UAE 
and Arab history.

 On the 40th anniversary of the Unification 
of our brave Armed Forces, we pray for the 
blessed souls of our martyrs who have added a 
new chapter of glory to our history and grant-
ed us, with their ultimate sacrifice, a more 
stable and secure life. We send a message of 
the deepest appreciation and gratitude to our 
martyrs’ families, who raised their children on 
the values of patriotism, bravery and heroism, 
and have set the greatest example of sacrifice, 
patience and faith. We will always stand by 
them for the ultimate sacrifice of their children 
who have set a patriotic example for future 
generations. Their noble sacrifice in the battles 
of honour and justice is a medal of honour for 
all of us, and places a huge responsibility on us 
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 Speaking to the military and strategic 
journal, ‘Nation Shield’, on the occasion of 
the 40th  anniversary of the Unification of 
the UAE Armed Forces, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed addressed the sons and 
daughters of the UAE, telling them, “You are 
the pillar of this force and the basis of its de-
velopment, and our deepest faith is in you 
after God. Under the leadership of President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, you pave the way for a brighter fu-
ture of security and stability, and of a develop-
ment protected by power and unity. On this 
day which brings back a cherished memory 
for every one of us, I congratulate all of you, 
reaffirming the unlimited support of our lead-
ership and its appreciation for the heroic role 
you play in defending our nation and standing 
up against the threats to Arab security.

  Below is His Highness Sheikh Mohamed’s 
statement in full: 

“Dear brothers and sisters of the Armed 
Forces, As we celebrate the 40th anniversary 
of the Unification of the UAE Armed Forces, 
we stand on solid ground and look towards 
the future with hope and confidence. You 

have proven your competence, capability and 
determination to achieve victory in the just 
battles against aggression, evil and terrorism, 
reaffirming to the world the integrity of our 
approach over the past decades in developing 
and equipping our armed forces to the highest 
international standards.

  You, sons and daughters of the UAE, are the 
pillar of this force and the basis of its develop-
ment, and our deepest faith is in you after God. 
Under the leadership of President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, you 
pave the way for a brighter future of security 
and stability, and of a development protected 
by power and unity. On this day which brings 
back a cherished memory for every one of us, I 
congratulate all of you, reaffirming the unlim-
ited support of our leadership and its apprecia-
tion for the heroic role you play in defending 
our nation and standing up against the threats 
to Arab security.

  Dear brothers and sisters of the Armed 
Forces, the shield of our nation and source 
of its pride, The events taking place around 
us now testify to the fact that the decision to 
unify the armed forces on May 6th, 1976, was 

one of the wisest decisions in the history of 
the United Arab Emirates. Indeed, it is the 
most important decision after the establish-
ment of our union, because it has allowed us 
to build a modern, strong military that is in 
line with our national development process, 
prevents threats and binds all Emiratis to-
gether through the sacred bond of defending 
our homeland. Our armed forces have set a 
solid example of nationalism that also inspires 
sacrifice and selflessness from other parts of 
Emirati society.

  The building of our armed forces, which 
started on the first day of its unification, was 
founded on the belief that only power can de-
fend gains, create peace and deter aggressors, 
and that weakness leads to chaos and attracts 
aggressors. We have built our armed forces on 
a solid set of principles and established a mili-
tary that is a source of pride for every Emirati.

 The first principle has been a recognition 
of the high importance of the national human 
resources as the key pillar of any modern mili-
tary and the catalyst of its success. No matter 
how advanced military technology becomes, it 
must be accompanied by well-trained human 
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His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces  
 To the “Nation Shield” Journal

 Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
Armed Froces said that celebrating the 40th anniversary of the Unification 
of the UAE Armed Forces comes as we stand on solid ground, and look 
towards the future with hope and confidence. “You have proven your com-
petence, capability and determination to achieve victory in the just battles 
against aggression, evil and terrorism, reaffirming to the world the integ-
rity of our approach over the past decades in developing and equipping our 
armed forces to the highest international standards,” HH said.
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terrorism. The Libyan leadership, after the 
formation of the National Accord Govern-
ment, have a valuable opportunity to begin 
an era of national unity, security and stabil-
ity, as well as to build a modern state which 
utilises the huge potential possibilities of 
Libyans.

  ”UAE Citizens, “The spirit that began 
after the formation of the Arab coalition, 
gleaned from our work, our achievements, 
our awareness and understanding, means 
that those who were affected by this spirit 
are seeking every means to stop it, or at 
least minimise its achievements, in order to 
prevent its positive impact. We have to pay 
attention to these endeavours and address 
them, as the road to security and stability in 
the Arab region is long and full of obstacles 
and complexities.

  ”Foreign interventions are still fueling the 
bloody conflicts in the affected Arab states, 
and still undermining all the Arab and in-
ternational efforts to end this conflict. The 
terrorist groups are still active in the con-
flicts and divisions in the regions, and seek 

to spread to other areas to commit the most 
heinous crimes as well as continue to harm 
our religion, through exposure to distortion.

 ”It is a fact that terrorism has become an 
international phenomenon which has no 
religion or homeland, knows no bounda-
ries nor distance and cannot be prevented 
by the most vigilant security measures. The 
whole world holds responsibility to confront 
the current reality of terrorism. The Islamic 
world, and, in the heart of it, the Arab world, 
holds the responsibility to double the efforts 
to fight the phenomena. Most of the ex-
treme terrorist organisations have attributed 
themselves and their heinous acts to Islam. 
Hence, fighting and developing means of 
fighting terrorism have become a priority 
of Arab and Islamic countries and everyone 
fully understands that security solutions, 
despite their importance, are not enough to 
eradicate terrorism. It is imperative that we 
intensify efforts to understand and analyse 
its origins and components in order to effec-
tively treat and root out the phenomena.

  ’’For us, we realised early, like others, the 

importance of rallying all efforts to fight; and 
through our commitment to include this in 
in our policies, plans and programmes, we 
succeeded in achieving security and stability, 
and to build, accomplish and progress, while 
at the same time, we, as the UAE govern-
ment and leadership, remain alert and ready 
to address all challenges and the dangers of 
any kind and from whatever source.

 ”Officers, soldiers and UAE Citizens, “On 
this day, we renew our commitment for our 
people and homeland that we are going for-
ward to achieve our goals in cooperation 
with our brothers in the GCC countries and 
our partners in the Arab, Islamic and inter-
national coalitions. We, the people of the 
right and honourable, our goals are honest 
and our causes are fair. We are on the right 
side of history, we keep up its momentum 
and inspire its emerging future trends. We 
deal with them on how to enhance the ca-
pabilities and maintain the interests of our 
people and our nation’s position, as well as 
its effectiveness and impact on the region 
and the world•
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our armed forces keeps pace with, and in-
tegrates with, other similar achievements in 
all comprehensive sustainable development 
fields.

 ’’Today, our UAE Armed Forces have 
been engaging the fight to efficiently sup-
port what is right, as recognised by experts 
in our region and around the world. The 
UAE Armed Forces represent an Emirati 
model which adds elements of additional 
power. It also doubles their effectiveness 
and gives them high-profile credentials, full 
of credibility and influence thanks to the 
sacrifices of our martyrs.

 ”Officers, soldiers, UAE citizens: secu-
rity and stability challenges are still coerc-
ing themselves on our region and the Arab 
world, which requires us to remain at the 
highest degrees of vigilance, preparedness 
and readiness. We do not avoid these chal-
lenges, we do not hesitate to deal with them 
or realise that they have been present from 
the beginning of creation in the lives of in-
dividuals, communities and nations, as they 
work closely with all human activities.

 ”In the middle of all these challenges, in-
ventions and creativity are born and the his-
tory of success, failure, progress and devel-
oping is also written. We have overcome all 
these challenges and we have become more 
experienced, which has contributed to ex-
panding our knowledge, plans and policies, 
as well as our ability to adapt with changes 
and avoid their possible impacts.

 ’’As we overcame the challenges in the 
past, we will be able to win in the present 
and the future, as this is our commitment 
as a leadership, the people, the UAE Armed 
Forces and the security authorities.

 ”We will continue in full determination 
to work with our brothers to thwart threats 
to the security of our region and our Arab 
world. We are able to do so. The Arab Coa-
lition, led by Saudi Arabia with the active 
participation of our country, represented a 
new spirit in our nation and revealed its hid-
den potentials, giving them the ability to act, 
to influence, and despair was turned into 

hope in the success of the joint Arab action.
 ”Today is not the same as yesterday. The 

time before the formation of the Arab Coa-
lition is not similar to the era that followed 
it, this is reality and our personal experi-
ence since the establishment of our country, 
which has enabled us to achieve sustainable 
development and build our cultural boom. 
This enabled us to gain more benefits for the 
Arab world which has notably been seen in 
the formation and performance of the Arab 
Coalition, and the plans and approaches of 
multiple Arab countries and their domestic 
and foreign policies.

 ”I am optimistic that this new spirit in 
bilateral and multilateral Arab relations will 
push towards building the Arab security sys-
tem, preserve the Arab presence, and stop 
foreign interference in countries’ affairs, as 
well as provide a security umbrella for their 
aspirations in development, stability and 
progress.

 ”This new spirit received more momen-
tum due to the achievements accomplished 
by the Arab coalition in Yemen, where 

schemes to change Yemen into a threat-
point for the GCC countries and the world 
was foiled, and we could defeat the coup 
forces who were forced to accept the UN Se-
curity Council Resolution No. 2216, which 
opened the horizon to reach a political solu-
tion that safeguards Yemen’s territorial unity 
and Arab identity, to enable the legitimate 
government to complete its control in real-
ity as well as to fulfill its responsibilities in 
the rebuilding of its institutions, security 
deployment and to begin the development 
and reconstruction of that which has been 
destroyed by the coup militias.

  ”The new spirit has contributed to in-
tensifying Arab and international efforts to 
prepare the framework for the settlement 
of the Syrian crisis peacefully. It is our hope 
that the Syrian conflicting parties will suc-
ceed in achieving a lasting truce and put an 
end to the civil war, eradicate terrorism and 
enable the Syrian people to determine their 
own future.

  ”It also contributed to paving the way for 
Libyans to put a halt to chaos, violence and 
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 In his speech to the ‘Nation Shield’ maga-
zine, H.H. Sheikh Mohammed said that 
on the occasion of 40th anniversary of the 
Unification of the Armed Forces, “We greet 
members of the UAE Armed Forces, com-
manders, officers and soldiers, as well as 
those in other security authorities and vet-
erans in the field.”

  Sheikh Mohammed said that he, along 
with all mothers and fathers, and UAE 
citizens, extend appreciation to the nation’s 
martyrs who sacrificed their lives to support 
the right and thwart evil before it is too late, 
and which threatens the security and stabil-
ity of our country and our region. “I greet 
every Emirati citizen who is part of our big 
Emirati family, to have love, cooperation, 
solidarity and good ethics, and to come to-
gether in both joy and hardships to express 
our loyalty to the homeland and the leader-
ship, to enhance our renaissance and achieve 

our aspirations.”
  Below is the speech in full: 

‘’In the name of Allah, the most merciful 
and compassionate, brothers and sons, offic-
ers and soldiers of our brave Armed Forces, 
UAE citizens, Peace Be Upon You.

 ’’I extend thanks to Allah for His countless 
blessings and ask Allah Almighty to grant us 
luck and success and inspire us to do the 
best for our people, homeland and nation. 
On this occasion, I extend thanks and ap-
preciation to the founders whose vision es-
tablished the UAE Armed Forces, especially 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
President His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces.

 ”I also extend thanks and appreciation to 

every Emirati family for their cooperation, 
love, and good values, who are always united 
and express loyalty to the homeland and 
leadership to achieve the country’s renais-
sance and aspirations.

 ”Officers, soldiers, UAE Citizens; while 
celebrating the 40th anniversary of the Uni-
fication of the UAE Armed Forces, we recall 
the importance of the number 40 in our re-
ality as man reaches his full maturity at this 
age. We know that Allah started sending the 
revelations to Prophet Mohammad (PBUH) 
when he reached 40.

 ”When I recall the march of Unification 
Day of the UAE Armed Forces during the 
previous forty years, every evidence of their 
efficiency, capacity, strength, readiness and 
excellence satisfies me, and gives me tran-
quility as we are able to break into the future 
and achieve our major goals. This also in-
creases confidence in the fact that building 
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Vice-President and Prime Minister of UAE, 
and Ruler of Dubai 

To the “Nation Shield” Journal

 Vice President and Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, has extended greetings 
and appreciation to the UAE Armed Forces founders, who contributed to 
building this institution, especially the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces.
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  The President went on to express his ap-
preciation to the people for their unwaver-
ing support of the families of the martyrs of 
the nation, and for spreading the spirit of 
synergy, empathy and altruism.

 The statement in full follows: “My sons 
and daughters, leaders, officers, non-
commissioned officers, and soldiers of the 
Armed Forces... Sallamu Alaikum..

 We greet you on the fortieth anniversary 
of the unification of the armed forces and 
we appreciate your efforts to develop your 
abilities and combat skills and military edu-
cation to be fully prepared to defend your 
country, save the security, stability and 
sovereignty of the nation and maintain its 
gains.

 So on this occasion, which has strength-
ened the pillars of our union and guaran-
teed its sustainability, we remember the lives 
of the founding leaders who made the deci-
sion to unify the armed forces forty years 

ago, which was a wise decision that foresaw 
the future through insight and we are now 
reaping the fruit of those visions and are 
working to strengthen and develop them, 
and provide everything needed to increase 
the efficiency and capacity of our armed 
forces through supplying the latest weapons 
and military technologies, providing educa-
tional and training programmes, upgrading 
military and national values, and strength-
ening the spirit of loyalty to the leadership 
and belonging to the country so as to ensure 
the continuity of excellence.

  On this historic anniversary, we remem-
ber the UAE martyrs who sacrificed their 
lives for the sake of truth, and in defence of 
the legality in Yemen, and for our national 
security against foreign intervention in or-
der to safeguard the unity of the country 
and protect its achievements, its history, and 
present and future. We stand in tribute and 
honour to the lives of these brave soldiers 

and we reinforce our full support for their 
families, and comprehensive care for their 
children.

 
 My sons and daughters in the armed forc-
es ...

 What our region is witnessing in con-
flicts, wars and unrest is a result of the 
growth in terrorist movements and foreign 
interventions, which are causing destruc-
tion and devastation, and are placing upon 
us a historical responsibility that requires a 
show of resolve and readiness to defend the 
nation and its core values.

  On this occasion, we emphasise our 
fixed position and express our convictions 
in the need to continue the rescue of our 
brothers in Yemen, to stand by them un-
til they regain the legitimate sovereignty of 
Yemeni soil, to enable them to rebuild their 
homeland and return to normal life in dig-
nity within the framework of the Saudi-led 
Arab and Islamic alliance. We also reiterate 
our commitment to fighting extremism and 
terrorism, and the forces of obscurantism. 
We call on intellectuals and clerics to in-
tensify their efforts in spreading the values 
and principles of tolerance of our Islamic 
religion.

 
 Brothers and sisters ...

 We thank you for showing high spirits 
on the field of duty and righteousness. We 
affirm our support to you. We also thank 
the loyal people of the UAE for being role 
models, rallying round the leadership, and 
standing by the brave soldiers by pulling 
their resolve and raising their morale. We 
applaud the people for their unwavering 
support of the families of the martyrs of the 
nation, and for spreading the spirit of syn-
ergy, empathy and altruism.

  We congratulate our sons and daughters, 
leaders, officers, non-commissioned offic-
ers, and soldiers of the armed forces and 
congratulate them on this occasion and 
pray to God to preserve the UAE and its 
people”•
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rity against foreign interventions, protect-
ing our country’s unity, achievements, his-
tory, and its present and future.”

 He added, “The lives of these brave sol-
diers stand in tribute and honour of mar-
tyrdom and we reinforce our full support 
for their families, and comprehensive care 
for their children. “

  In his speech, His Highness Sheikh 
Khalifa greeted the officers, non-commis-
sioned officers and soldiers of the armed 
forces, hailing their efforts for developing 
their combat skills and pursuing their mili-
tary studies to prepare themselves to de-
fend their country, save its security, stability 
and sovereignty, and maintain the national 
gains.

  Sheikh Khalifa also thanked the loyal 
people of the UAE for being role models, 
rallying around the leadership and standing 
by the brave soldiers by pulling their resolve 
and raising their morale.
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 Speaking to the military and strategic 
journal, ‘Nation Shield’, on the occasion 
of the 40th  anniversary of the Unifica-
tion of the UAE Armed Forces, President 
His Highness Sheikh Khalifa reiterated his 
commitment to fighting extremism and ter-
rorism, and the forces of obscurantism.

  He said, “Our fixed stance expresses our 
conviction in the need to continue the res-
cue of our brothers in Yemen, to stand by 
them until they regain the legitimate sov-
ereignty of Yemeni soil, enable them to re-
build their homeland and return to normal 
life in dignity, within the framework of the 
Saudi-led Arab and Islamic alliance.”

  His Highness Sheikh Khalifa also called 
on intellectuals and clerics to intensify their 
efforts in spreading the values and princi-
ples of tolerance of the Islamic religion.

  Commenting on the occasion of the Uni-
fication of the UAE Armed Forces, Sheikh 
Khalifa said, “We, on this occasion which 
has strengthened the pillars of our union 
and guaranteed its continuity, recall with all 
reverence the lives of the founding leaders 
who made the decision to unite our armed 
forces forty years ago.”

 Sheikh Khalifa went on to assert that, “It 
was a wise and insightful decision which 
foresaw the future, and of which we are now 
reaping the benefits. We are now working 
to strengthen and develop these visions - 
which have preceded their time - by pro-
viding all that is needed to increase the effi-
ciency and capacity of our armed forces by 
supplying the latest weaponry and military 
technologies, providing educational and 
training programmes, upgrading military 
and national values, and strengthening the 
spirit of loyalty to the leadership and coun-
try.”

  His Highness said, “On this historic an-
niversary, we remember the UAE martyrs 
who sacrificed their lives fighting for the 
principles of truth, defending the legitimacy 
in Yemen, and defending our national secu-
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President of the UAE & Supreme Commander 
of the Armed Forces 

 To the “Nation Shield” Journal

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan

 President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
has said that what the region is witnessing in conflict, turmoil 
and wars, is a result of a growth in terrorist movements and 
foreign interventions, which are causing destruction and devas-
tation, and, “Are placing upon us a historical responsibility that 
requires a show of resolve and readiness to defend the nation”.
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40th UAE Armed Forces Unification Day



Ed
ito

ria
l

By:

Staff Lieutenant-Colonel  

Yousef Juma AL Hadad

Editor in Chief

yas.adc@gmail.com

Armed Forces Unification Anniversary

The 40th anniversary of the Unification of our Armed Forces, which took place on May 6, 1976, holds 

special significance in our hearts and minds. This date has become a symbol of our unity, coherence and strong 

will, which translated into the resolution of the unification of the Armed Forces. This resolution contributed 

effectively to the development and progress of the State of the Union since its foundation on December 2, 1971. 

On this day, our nation took a crucial step to support its union and reinforce its security and stability. This 

helped later to achieve sustainable development whose fruit we are still reaping day after day. The founding fa-

ther, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, and the Supreme Council Members and Rulers 

of the Emirates, were aware that there would be no real progress unless there was a unified powerful army to 

protect the country and its interests. Thus the Armed Forces were unified under one flag and leadership.

The process of development of the Armed Forces continued under the supervision of His Highness Sheikh 

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and Supreme Commander of the Armed 

Forces, and through the ceaseless follow-up of His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, 

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, who are doing their best 

to constantly develop the Armed Forces and enhance their efficiency and effectiveness, and have also paid due 

attention to the issue of defence.

The date of May 6 every year is a time of reflection. It is a day to remember the Armed Forces vital role in sup-

porting construction and development and maintaining security and stability. There is no future for a building 

without a force, which protects it against haters and conspirators.

Within a short period of time, our Armed Forces were able to traverse important stages and accomplish great 

achievements, and became able to defend the homeland and protect its wealth and gains. They are now one of 

the key sources of development and are ready to assist sisterly and friendly nations whenever the need arises.

The contributions of our Armed Forces in Yemen to the war against terrorism and other national duties 

confirms beyond any doubt that they are supportive of regional and global security, stability and peace. Their 

performance is the best translation of our civilizational and human values. It is no exaggeration to say that our 

Armed Forces are ambassadors of the UAE values and its advanced cultural and human model.

To the souls of our valiant martyrs we say: Your sacrifices will be a medal on our chests, and your pure blood 

will remain a witness to the UAE’s loyalty to its Arab nation and its assistance for brothers at the time of need. 

You will always be our role model in the protection of our country. You have set the greatest example of sacrifice, 

loyalty and belonging, and engraved your name forever in the memory and history of our nation.

We would take this prestigious national occasion to renew our resolve and covenant of allegiance to our wise 

leadership, led by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of UAE and Supreme Com-

mander of the Armed Forces, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, 

Prime Minister and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 

of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces

Our Armed Forces … 
Ambassador of the UAE Values
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