
خليفة بن زايد:





فـــي تاريخ األمم والدول أيام عــزٍة ورشٍف وكربياٍء وفخــر، تعلو فيها الهمم، وتســمو خاللها اإلرادة 
الوطنية عالياً لتعانق عنان الســامء، لتســطر بحروٍف من نور، أســمى معاين الوفاء والوالء واالنتامء. واليوم 
الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة الذي يوافق الثاين من ديسمرب من كل عام، هو أحد أهم هذه األيام 
يف ذاكرة وطننا الغايل، والذي نســتذكر فيه بكل فخر واعتزاٍز حرص القادة املؤسســون وعىل رأسهم املغفور 
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ البداية عىل بناء جيش قوي يحمي 
املكتســبات ويصون األرض والعرض، فكانت قواتنا املســلحة كعادتها دامئاً عند حسن الظن يف كافة مهامها 
القتالية واالنسانية واالغاثية التي تولتها، وستظل دوماً مصنعاً للرجال ومصدراً للقيادات والكفاءات البرشية 

التي تتطلبها عملية التنمية والبناء.
ســيظل يوم الثاين من ديســمرب من كل عام حارضاً ومتوهجاً يف وجدان أبناء الوطن، يخلدونه جيالً بعد 
جيل، يســتمدون منه قيم الوالء والوطنيّة واالنتامء لهذا الوطن املعطاء، وســيبقى كذلك يوماً للوفاء لقادة 
عظــام بذلــوا كل غال ونفيس من أجل أن ترى دولة االتحاد النور، ذلك اليوم الذي يعود فيه أبناء اإلمارات 
بذاكرتهم إىل ســنوات الكفاح األوىل التي اســتطاع فيها املغفور له ، بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيــب الله ثراه، وإخوانه حكام اإلمارات، أن يحولوا الحلــم إىل حقيقة، وأن يغريوا وجه التاريخ 
يف املنطقــة، بعدما نجحت دولة االتحاد يف اختبار الوحدة وتجــاوز الخالفات، وقدمت دليالً دامغاً عىل أن 

اإلرادة القوية والعزمية الصادقة قادرتان عىل مواجهة التحديات، مهام كانت صعوبتها ودرجة تعقيدها.
لقد تحولت تجربة اإلمارات الوحدوية اليوم إىل مصدر إلهام لآلخرين يف بناء األوطان عىل أسس مستقرة 
ومرتكــزات قويــة تضمن لها البقاء واالســتمرارية والتطور، وباتت تقدم صــورة حضارية عن جميع الدول 
العربية واإلســالمية وقدرتها عىل تحقيق النجاح متى توافرت لها القيادة الحكيمة واإلدارة الجيدة للموارد 
واإلمكانات، ولعل أبرز شواهد هذا النجاح خالل هذا العام، هي مشاركة أحد «عيال زايد»، هزاع املنصوري 
أول رائــد فضاء إمــارايت إىل محطة الفضاء الدولية، وذلك يف إنجاز غري مســبوق يجســد مرشوع اإلمارات 

الحضاري واإلنساين، الذي تسعى من خالله إىل املشاركة يف صناعة مستقبل العامل، وتقدمه وازدهاره. 
ســتظل دولة االمــارات العربية املتحدة وبفضل روح االتحاد التي تــرسي يف نفوس ووجدان أبنائها، بيتاً 
متوحداً، ووطناً متامسكاً، وعنواناً للنخوة واألخوة العربية األصيلة، تنحاز إىل قضايا أمتيها العربية واإلسالمية، 
وتشــارك بفاعلية يف أي جهود تســتهدف تعزيز أسس األمن واالســتقرار يف املنطقة والعامل، وستبقى قواتنا 
املســلحة الباســلة عىل العهد دوماً، درع الوطن وحصنه املنيع الذي يحفظ األمن واالســتقرار لوطننا الغايل 

ويحافظ عىل مكتسباته التنموية والحضارية.
يف هذا اليوم نستذكر كذلك تضحيات شهداء دول التحالف العريب الذين امتزجت دماؤهم بدماء شهداء 

الوطن األبرار، الذين وهبوا معاً ملحمة من البطوالت ستظل محفورة يف ذاكرة األمة العربية واالسالمية. 
لقد قدم شــهداء الوطــن األبرار ملحمًة فريدًة مــن البطوالت، بدأت منذ وقٍت مبكٍر مع نشــأة دولتنا 
الحبيبة مطلع سبعينيات القرن املايض، حني سطر الشهيد سامل سهيل اسمه يف طليعة الشهداء املدافعني عن 
أرض الوطن، ثم تواصلت هذه التضحيات، حني لبى أبناؤنا، أبطال القوات املسلحة نداء الوطن، يف الوقوف 
إىل جانب الشــعب اليمني الشــقيق ضمن قوات التحالف العريب بقيادة الشــقيقة الكربى اململكة العربية 
الســعودية، ليســطروا صفحًة جديدًة، ســتظل خالدًة يف ذاكرة دولة اإلمارات واألمتني العربية واإلسالمية، 
تروي لألجيال املقبلة كيف انترصت اإلمارات لقضايا أمتها العربية العادلة، وانحازت إلرادة الشعب اليمني 

الشقيق، يف مواجهة التحديات واملخاطر التي كانت تهدد وحدته وسالمة أراضيه.
إن احتفالنــا اليوم باليوم الوطني، مبا يتضمنه من مشــاهد ثريٍة تعرب عن املعدن األصيل لشــعبنا الويف، 

وتجسد بيتنا املتوحد، يجعلنا جميعاً أكرث ثقًة وطأمنينًة عىل حارض وطننا الغايل ومستقبله، 
ويؤكد أننا نسري يف الطريق السليم الذي رسمته لنا القيادة الرشيدة، طريق 

العــزة والرشف واالنتصار للحق وإعالء رايات املجد. حفظ 
قيادتنــا الرشــيدة، وأدام عــىل دولتنا الحبيبــة نعم األمن 

واالستقرار والرخاء واالزدهار.
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yas.adc@gmail.com
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أدرك املغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان طيب 
الله ثراه ويف وقت مبكر من 
قيام االتحاد، أن بناء األوطان 
يبدأ من بناء اإلنسان، الذي 

يشكل أساس أي عملية 
حضارية وتنموية، ومحور كل 
تقدم حقيقي وقد بدأت دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، 
مسريتها املباركة من فكرة بناء 

اإلنسان، وهو ما احتل مكاناً 
بارزاً يف فكر مؤسسيها وقادتها، 

وتجىل يف أقوالهم وأفعالهم .
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مل يكن اهتامم دولة اإلمارات 
بعلوم الفضاء وليد اللحظة، 

بل له شواهد تعود لعام 
1974، منها استقبال الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان 
مدير املتحف األمرييك 

الوطني لرحالت الفضاء آنذاك 
الدكتور فاروق الباز، وإهداؤه 

لجيمس إروين، أحد رواد 
الفضاء األمريكيني الذين قاموا 

برحالت إىل القمر، لوحة 
تذكارية للمركبة «أبولو» وهي 

جامثة عىل سطح القمر.

25 من سبتمرب عام 2019 ينطلق 
رائد الفضاء هزاع املنصوري 
إىل محطة الفضاء الدولية، 

ومعه تتوجه أنظار الشعب 
اإلمارايت والعامل نحو هذه الرحلة 
التاريخية، التي مل تصل ملحطتها 
املنتظرة إال بتدريب فائق وصرب 
كبري، اجتاز به املنصوري والرائد 
االحتياطي سلطان النيادي كل 

االختبارات والتحديات، بدعم غري 
محدود من قادة دولة اإلمارات، 

وعلم ورؤية استمداها من 
«طموح زايد».. 
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خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة القائد ا�على للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48
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وقال صاحب السمو رئيس الدولة يف كلمة وجهها 
الوطني  اليوم  مبناسبة   «          » مجلة  عرب  
نتّخذ  ال  اإلمارات  دولة  يف  إننا   .. للدولة  الـ48 
أهميتها،  عىل  االقتصادي،  النمو  مؤّرشات  من 
اإلنتاجية  لقياس نجاح املرشوعات  معياًرا وحيًدا 
نقيس  وإمنا  بالدنا،  بها  تزخر  التي  والخدمية 
النجاح مبا تُكسبه تلك املرشوعات لجودة الحياة 
منو  من  تُحدثه  ومبا  ملموسٍة،  ُمضافة  قيمٍة  من 
عمل  فرص  من  تخلقه  ومبا  وُمستدام،  ُمتوازن 
النشاط  من  األساس  فالغاية  وتأهيل،  وتدريب 
األفضل  دولتنا  من  نجعل  أن  هي  االقتصادي، 

مقاًما وأمًنا لجميع أفراد املجتمع.

وفيام ييل نص كلمة سموه..

أبنايئ وبنايت..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

التسامِح  وطِن  أياِم  من  املُبارك  اليوم  هذا  يف 
الثامنة  الذكرى  بالتحية يف  إليكم،  أتوّجه  والسالم، 
واألربعني لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
صاحب  ألخي  التهاين  بخالص  نتقّدم  وباسمكم 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
 ، ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وألخي 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
أعضاء  السمو  املسلحة، وإلخواين أصحاب  للقوات 
وأولياء  اإلمارات،  حكام  لالتحاد،  األعىل  املجلس 
العهود، كام نتوجه بأسمى آيات التقدير واإلجالل 
الطاهرة  بدمائهم  سطّروا  الذين  األبرار  لشهدائنا 

صفحات خالدة يف حب الوطن والدفاع عنه.
وقيادة،  شعبًا  فيه،  نُجّدد  ديسمرب،  من  الثاين  إن 
للوالد  العطرة  السرية  ونستذكر  للوطن،  الوالِء 
القائد املؤّسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
اآلباء  وإخوانه  ثراه“،  الله  ”طيّب  نهيان  آل 
لدولٍة  القوية  القواعد  أرسوا  الذين  املؤّسسني 
أبهرت العامل مبا حّققته من نهضة حضارية شاملة، 
ومبا وفّرته ملواطنيها واملُقيمني بها من عزّة وكرامة 
فخورين  األجيال،  تعاقب  عىل  وسنظّل،  وشموخ، 
سائرين  بنهجهم،  مؤمنني  املؤّسسني،  آبائنا  بعطاء 

عىل خطاهم، رفعًة للوطن، وإسعاًدا لشعبه.
لالتحاد  األعىل  املجلس  فإن  لذلك،  وتحقيًقا 
يعملون  املحلية  والحكومات  االتحادية  والحكومة 
السياسات  وتنفيذ  لرتجمة  وثيق  تعاون  يف 
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وبرامج  ومرشوعات  ُخطط  إىل  واالسرتاتيجيات 
الخدمات،  جودة  من  تُعّزز  وطنية  وُمبادرات 
لخياراته،  توسيًعا  املواطن،  شأن  من  وتُعيل 
وتحقيًقا لتطلّعاته، وضامنًا لسعادته، وهو تعاون 
يف  ُمتقّدم  نوعّي  كسٍب  يف  السنة،  هذه  تجّسد 
متثيل  نسبة  برفع  وذلك  السيايس،  التمكني  مسار 
إىل  االتحادي  الوطني  املجلس  اإلماراتية يف  املرأة 
الدول  مصاف  يف  اإلمارات  دولة  يضع  مبا   ،50%
املتقدمة عىل مستوى العامل من حيث متثيل املرأة 

يف الربملان.
أبناء وبنات الوطن األعزاء..

املجتمعية  للتنمية  عاًما  املُنرصم  العام  كان  لقد 
نصف  من  أكرث  توجيه  تّم  إذ  كافة،  أبعادها  يف 
التنمية  برامج  لتمويل  االتحادية  امليزانية  موارد 
التميّز  يُحّقق  مبا  االجتامعية،  واملنافع  املجتمعية 
وهي  القصوى  األولوية  ذات  القطاعات  يف 
اآلمن  املجتمع  وبناء  والتعليم،  الصحية  الرعاية 

التحتية  والبنية  العادل،  والقضاء  املُتامسك، 
املُستدامة، واالقتصاد املتنّوع القائم عىل املعرفة، 
وطريقنا  القصوى،  أولويتنا  من  التعليم  وسيظّل 
خّصصت  التوّجه  لهذا  وتأكيًدا  املستقبل،  نحو 
من  عالية  نسبًة  الجديد  للعام  االتحادية  امليزانية 
املدارس  تطوير  مرشوعات  لتمويل  اعتامداتها 
االتحادية، كام اعتمد مجلس الوزراء قراًرا بإنشاء 
الباب واسًعا  الذي سيفتح  التعليم،  صندوق دعم 
لإلسهام  ومؤّسساته  أفراده  يف  ُممثالً  للمجتمع 
مل  الذي  التعليم،  تطوير  برامج  متويل  يف  الفاعل 
وقيم  مهارات  بناء  هو  وإمنا  تلقني،  مجرّد  يُعد 

واتجاهات واكتشاف وتنمية قدرات ومواهب.
والسقف  مواطن  لكّل  الكرمية  للحياة  وتوفريًا 
االتحادية،  الحكومة  رشعت  أرسة،  لكّل  اآلمن 
خطة  تنفيذ  يف  املحلية،  الحكومات  مع  بتنسيق 
املوزّعة  السكنية  الوحدات  آالف  إلنشاء  طموحة 
”االسرتاتيجية  اعتمدت  كام  الدولة،  أنحاء  عىل 

بناء  إىل  الرامية   “2031 الحياة  لجودة  الوطنية 
املرشوعات  من  جملة  عرب  تالحاًم،  أقوى  مجتمع 
خدمة  وُمامرسات  العطاء  قيم  تُرّسخ  التي 

املجتمع.
ويف خطوة غايتها بناء طاقات الشباب وتوظيفها، 
ُمشاركة  بتعزيز  قراًرا  الوزراء  مجلس  اعتمد 
واملؤّسسات  الهيئات  مجالس  يف  الشباب 
والرشكات الحكومية، وأطلقت الحكومة ُمبادرات 
ودعم  للشباب  القيادية  القدرات  لتطوير 
ومتكينهم  األعامل،  لرّواد  الناشئة  املرشوعات 
واالندماج  الرابعة،  الصناعية  الثورة  تقنيات  من 
حّققنا  التي  الخارجي،  الفضاء  صناعة  يف  القوي 
أول  بوصول  ُمتقّدمة،  قفزة  السنة،  هذه  فيها، 
رائد فضايئ إمارايت إىل محطّة الفضاء الدولية، فام 
حّققه ابن اإلمارات هزاع املنصوري، مُيثّل الخطوة 
إىل  ميتّد  طموح،  إمارايت  فضايئ  برنامج  يف  األوىل 
مئة سنة، ويهدف إىل ترسيخ مكانة دولة اإلمارات 
منّصة عاملية ألبحاث ومرشوعات الفضاء املوّجهة 

لدعم جهود التنمية الشاملة.
باسترشاف  معنيٌة  هي  ما  ومبثل  الحكومة،  إن 
وإنجازات  فرص  إىل  تحّدياته  وتحويل  املستقبل، 
أيًضا،  فهي  والفرد،  واملجتمع  الدولة  تخدم 
باملحافظة  معنيٌة  االهتامم،  من  نفسها  وبالدرجة 
موروثنا  وعنارص  وقيمنا  وتقاليدنا  عاداتنا  عىل 
ومتريره  به  واالحتفاء  الرتاث  فإحياء  الشعبي، 
األساسية  القواعد  أهّم  من  هو  القادمة  لألجيال 
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فرتاثنا  املستقبل،  إمارات  بناء  عليها  سيقوم  التي 
هو ركيزة هويتنا، وأساس انتامئنا، ومصدر إلهامنا، 
والقوة الدافعة لعجلة مسريتنا، وجرس تواصلنا مع 
الشعوب، فاألمم العظيمة هي التي تحتفي برتاثها 
بشهدائها،  وتُفاخر  أبناءها،  وتُقدر  وتاريخها، 

وتصون عنارص ثقافتها ومكّونات هويتها.

املواطنون واملواطنات..
النمو  إننا يف دولة اإلمارات ال نتّخذ من مؤّرشات 
لقياس  وحيًدا  معياًرا  أهميتها،  عىل  االقتصادي، 
التي  والخدمية  اإلنتاجية  املرشوعات  نجاح 
تُكسبه  مبا  النجاح  نقيس  وإمنا  بالدنا،  بها  تزخر 
ُمضافة  قيمٍة  من  الحياة  لجودة  املرشوعات  تلك 

وُمستدام،  ُمتوازن  منو  من  تُحدثه  ومبا  ملموسٍة، 
وتأهيل،  وتدريب  عمل  فرص  من  تخلقه  ومبا 
أن  هي  االقتصادي،  النشاط  من  األساس  فالغاية 
نجعل من دولتنا األفضل مقاًما وأمًنا لجميع أفراد 

املجتمع.
التوطني  إىل  ننظر  الراسخ،  التوّجه  هذا  وضمن 
لقياس  الحقيقية  املؤّرشات  من  واحًدا  باعتباره 
آلية  مجرّد  ليس  نعنيه،  الذي  والتوطني  النجاح، 
وأداُة  بناٍء،  وسيلُة  هو  وإمنا  وتوظيف،  تشغيٍل 
الفهم،  لهذا  وتجسيًدا  تأهيل،  ومساُر  متكني، 
حزمة  املايض  سبتمرب  يف  الوزراء  مجلس  اعتمد 
رأسها  عىل  امللف،  هذا  لدعم  اسرتاتيجية  قرارات 
عمل  عن  الباحثني  لدعم  وطني  صندوق  إنشاء 
واملعاشات  العمل  قانويْن  وتعديل  وتأهيلهم، 
عليها  يحصل  التي  االمتيازات  من  يُساوي  مبا 
الخاص والقطاعنْي  القطاع  العاملون يف  املواطنون 

الحكومي وشبه الحكومي.
كام ننظر إىل األمن باعتباره مؤًرشا حقيقيًا ومعياًرا 
فال  واالجتامعي،  االقتصادي  التقدم  لقياس  رئيًسا 
سيادة  دون  تقدم  وال  مستدام،  أمن  دون  تنمية 
فإن  هذا،  ويف  اإلنسان.  لحقوق  واحرتام  للقانون 
والرشطية،  األمنية  وأجهزتها  الداخلية  وزارة 
به  تقوم  ملا  والتقدير،  الشكر  جميًعا  مّنا  تستحق 
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الحقوق،  وصون  األمن  حامية  يف  ُمقدر  دور  من 
منظومة  تطوير  يف  متميز  جهد  من  تبذله  وما 
ذلك  يف  متبنيًة  الخدمات،  جودة  وتعزيز  العمل، 
أعىل  لنيل  أهلها  مبا  العاملية،  املامرسات  أفضل 

الدولية. الجوائز 

وبفضل مثل هذا التخطيط السليم، تحّولت بالدنا 
الدويل،  االقتصادي  املشهد  يف  رئيس  فاعل  إىل 
ُمستقطب  األعامل،  ملزاولة  جاذب  عاملي  ومركز 
عن  الباحثني  الطموحني  وصفوة  األموال  لرؤوس 
مستقبٍل أفضل وعيٍش كريم، وتعزيزًا لهذه البيئة 

التنافسية سمحت الحكومة للمستثمرين األجانب 
رئيًسا،  قطاًعا  عرش  ثالثة  يف  الكامل  بالتملك 

ودعمت ذلك بقوانني وسياسات ومرشوعات.
أبنايئ وبنايت..

التي  املبادرة  مع  املنشود  الهدف  حّققتم  لقد 



NATIONAL DAY

إذ  للتسامح،  عاًما   2019 عام  بإعالن  أطلقناها 
التسامح،  يف  به  يُحتذى  منوذًجا  دولتكم  قّدمتم 
بوسع  أن  أكّدتم عربها  للعامل  قوية  رسالة  وبعثتم 
ما  إذا  سالم،  يف  العيش  اختالفهم،  عىل  الناس، 
أكّدت  الذي  والتسامح  نهًجا،  التسامح  التزموا 
أصيلة  فضيلٌة  هو  الدولية  والعهود  املواثيق  عليه 
أفراد  التزمه  حياة  وأسلوب  اإلسالمي،  ديننا  يف 
دولٍة  رؤية  وتبّنوه  التاريخ،  فجر  منذ  املجتمع 
والتسامح  ترشيع،  وإطار  دستورية  وُمرتكزاٍت 
ضامن  يعني  وإمنا  التساهل،  أو  التنازل  يعني  ال 

وإتاحة  اآلخر،  وقبول  التحيّز  وعدم  العدالة 
دون  شخص  لكّل  واالجتامعية  االقتصادية  الفرص 
بالحقوق  التمتّع  يف  القانون  بُحكم  واإلقرار  متييز، 

والحريات املُعرتف بها عامليًا.
تأسيسها،  منذ  دولتنا،  تبّنت  القيم  لهذه  ووفاًء 
سياسًة خارجية أساسها املشاركة الفاعلة يف الجهود 
الرامية إىل تحسني حياة االنسان، وحامية  الدولية 
املُستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق  البيئة، 
واألمية،  واملرض  والجوع  الفقر  عىل  والقضاء 
اإلرهاب  ملُكافحة  الدولية  الجهود  يف  واملشاركة 

السلمية،  التسويات  ودعم  التطرّف،  وُمحاربة 
رّسخ  ولقد  للشعوب،  املرشوعة  التطلّعات  وتأييد 
كل هذا، من الدور الريادي لدولتنا كعاصمٍة عامليٍة 
تتبّوأه  ما  الحضاري، إضافة إىل  والتعايِش  للتسامِح 
يف  ة  الخريِّ القوى  منظومة  يف  ُمتقّدمة  مكانة  من 
ثقافة  نرش  يف  الفاعلة  النخبة  ضمن  فهي  العامل، 
آثار  وتخفيف  املساعدات،  ومنح  والحوار،  السالم 
نهج  وهو  املُستضعفني،  حاجات  وتلبية  األزمات، 
مّكن دولتنا من بناء صورة إيجابية ُمرشفة، وعالقات 

تعاون وتكامل ُمثمرة مع الدول والشعوب كافة.
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والدبلوماسية اإلماراتية الفاعلة النشطة، ممثلة يف 
وزارة الخارجية، تستحق منا اإلشادة والتقدير، ملا 
تبذل من جهد منظٍم عاٍل يف تنفيذ سياسة الدولة 
سيادتها،  عن  والتعبري  صورتها،  وبناء  الخارجية، 
انعكس  وقد  عالقاتها،  وتوثيق  مكانتها،  وتعزيز 
واملواطن،  الوطن  عىل  كثريًا  خريًا  الجهد  هذا  كل 
وعىل رأس ذلك أن أصبح جواز سفر دولة اإلمارات 
انجاز  وهو  عامليًا.  واألول  األقوى  املتحدة  العربية 
تحظى  وما  لدولتنا  الحضاري  الوجه  يعكس  عاٍل 
اإلقليمي  الصعيدين  عىل  وتقدير  احرتام  من  به 

والدويل.
أبنايئ وبنايت..

نحو  بثقة  متطلعة  الدوام  عىل  دولتنا  ستظّل 
التاريخية،  وقياداتها  لرموزها  وفيًة  املستقبل، 
فخورًة  وبناتها،  أبنائها  وعطاء  بإنجازاتها  ُمعتزًة 
ُمتباهيًة  وعروبتها،  بإسالمها  ُمتمسكًة  بشهدائها، 
بقواتها  متفاخرًة  ثقافتها،  ومكّونات  بهويتها 
أسهمت  والتي  األمنية،  أجهزتها  وكفاءة  املسلحة 
بقوة يف النهوض بقدرات بالدنا الدفاعية واألمنية، 
الوطن، وصونا  دفاًعا عن  والدماء  األرواح  مقدمًة 

لإلرهاب،  وتصديًا  للحّق،  ونرصًة  ملكتسباته، 
وحفظًا للسلم. مؤكّدين سعينا املستمر إىل تطوير 
بقدراتها، ورعاية منتسبيها،  القوات واالرتقاء  تلك 
وضباطها  لجنودها  والعرفان  الشكر  وافر  مقدمني 
الواجب. والتقدير ألبناء  أداء  لتفانيهم يف  وقادتها 
والتحية  وعيه،  وعميق  لتالحمه  الويف  شعبنا 
للمقيمني بيننا من أبناء الدول الشقيقة والصديقة.
الخري  طريق  عىل  وسّدد  جميًعا،  الله  حفظكم 
خطاكم، وأمدكم بالقوة والعزمية ملواصلة العطاء، 

وكّل عاٍم، والوطُن شامٌخ بالعزّة.
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/مد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس 1لس الوزراء 
حاكم دبي

مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

مكتوم

ئ ئ ئ

 “ ”

.

ــ يف كلمة وجهها عرب مجلة «         »  وأضاف 
مع  أنه  ــ  للدولة   48 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة 
ذكراهم تحرض رؤيتهم التي قادت إىل والدة دولتنا، 
اإلمارايت  منوذجنا  قواعد  وضع  الذي  وطموحهم 
املسلحة  بقواته  واملنيع  وبناته،  بأبنائه  القوي 
املستدامة،  بالتنمية  والناطق  األمنية،  وأجهزته 
وعمق  بيتنا،  ووحدة  وقيمنا،  ملبادئنا  واملجسد 
انتامء ووالء شعبنا والتحامه بقيادته والتفافه حول 

رؤاها وسياساتها وخطط عملها.
وفيام ييل نص كلمة سموه.

بسم الله الرحمن الرحيم أيها املواطنون واملواطنات 
بحلول  أهنئكم  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السالم 

يومنا الوطني الثامن واألربعني.
السمو  صاحب  أخي  إىل  بالتهنئة  معكم  وأتوجه 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الشيخ محمد  السمو  الله“، وأخي صاحب  ”حفظه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

السمو  أصحاب  وإخواين  املسلحة،  للقوات  األعىل 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 

الله جميعاً. حفظهم 
اليوم وإنجازات مثانية وأربعني عاماً تشخص أمامنا، 
اتحادنا  ورمز  والدنا  والعرفان  اإلجالل  بكل  نتذكر 
ومؤسس نهضتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  دربه  ورفيق 
ومع  جمعيا.  ثراهم  الله  طيب  املؤسسني  واآلباء 
ذكراهم تحرض رؤيتهم التي قادت إىل والدة دولتنا، 
اإلمارايت  منوذجنا  قواعد  وضع  الذي  وطموحهم 
املسلحة  بقواته  واملنيع  وبناته،  بأبنائه  القوي 
املستدامة،  بالتنمية  والناطق  األمنية،  وأجهزته 
وعمق  بيتنا،  ووحدة  وقيمنا،  ملبادئنا  واملجسد 
انتامء ووالء شعبنا والتحامه بقيادته والتفافه حول 

رؤاها وسياساتها وخطط عملها.
حال،  إىل  حال  من  اإلمارايت  بنموذجنا  انتقلنا  لقد 
مدارج  عىل  أقدامنا  وثبتنا  عرص،  إىل  عرص  ومن 

اآلفاق،  أوسع  لطموحاتنا  وفتحنا  والتقدم،  الصعود 
وألجيالنا املقبلة أرحب الفرص.

فخراً  واإلماراتيات  اإلماراتيني  نفوس  متتلئ  وكام 
فإين  ونجاحاته  منوذجنا  بإنجازات  ورضا  واعتزازاً 
عىل يقني بأن هذه النفوس عامرة بحس املسؤولية 
وهي  ومضاعفتها.  وتطويرها  اإلنجازات  صون  عن 
ألغت  فينا  ترسي  التي  االتحاد  فروح  لذلك،  أهل 
تحقيق  حولنا  وبها  قاموسنا،  من  مستحيل  كلمة 
غاية  التقدم  وكرسنا  حياة،  أسلوب  إىل  اإلنجازات 

وأعاملنا. لخططنا 
نعيش  أننا  تعرفون  واملواطنات  املواطنون  أيها 
واملستجدات  اإليقاع  الرسيعة  املتغريات  عرص  يف 
يعني  وهذا  الحياة.  مناحي  كل  يف  التأثري  البالغة 
والخدمات  التحتية  البنى  قطاعات  يف  إنجازاتنا  أن 
والثقافة،  والصحة  والتعليم  واالقتصاد  الحكومية 
املتغريات  مواكبة  نحسن  مل  إذا  للتقادم  معرضة 
عندنا  مكان  ال  لذلك  املستجدات  واستيعاب 
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للرتاخي أو الركون إىل الراحة أو تأجيل عمل اليوم 
إىل الغد. وإذ تنطوي اإلنجازات بطبيعتها عىل قوة 
قوة  استثامر  واجباتنا  أوجب  من  فإن  ذاتية،  دفع 
الدفع هذه لتحقيق إنجازات نوعية جديدة تضمن 
التنمية  دروب  يف  التقدم  مواصلة  وشعبنا  لوطننا 

واملجد والعال.
واملناسبة  املستقبل،  مع  إيجايب  اشتباك  يف  سنظل 
التي نحتفي بها اليوم حافلة بالدروس والعرب، فقد 
كان اتحادنا تجسيداً لتصميمنا عىل صنع مستقبلنا 
جديد،  لحارض  ناظامً  إطاراً  دستورنا  وكان  بأيدينا 
التنمية  فيه  تتحقق  مرشق  مستقبل  عىل  ونافذة 
واملادي.  البرشي  للعمران  والشاملة  املستدامة 
عىل  لعزمنا  تأكيداً  املسلحة  قواتنا  توحيد  وكان 

أبنائنا. حامية مستقبلنا بسواعد 
عقولنا  يف  املستقبل  املؤسسون  آباؤنا  غرس  لقد 
ومشاريعنا  خططنا  كل  يف  فحرض  وثقافتنا 

نجاح  أرسار  من  هو  الحضور  وهذا  االسرتاتيجية، 
الرتاكم  تحقيق  من  مكننا  حيث  اإلمارايت،  منوذجنا 
الكمي والنوعي يف كل حقول التنمية، وأضاف إىل 
الصاعدة يف  العاملية  االتجاهات  برامج عملنا رصد 
عىل  القدرة  لنا  كفل  مام  والتكنولوجيا،  االقتصاد 
مواكبة املتغريات، وكفل ملواردنا البرشية واقتصادنا 

ومؤسساتنا القدرة عىل التكيف مع مقتضياتها.
وهكذا، حني أطلت تباشري الثورة الصناعية الرابعة 
يف  وانخرطنا  معها،  اإليجايب  االشتباك  إىل  بادرنا 
عاملها، وشاركنا يف حراكها. ومل يكن ذلك ممكناً لوال 
أننا واكبنا ثورة املعلومات واالتصاالت يف بواكريها، 
تطبيقاتها  وسخرنا  الرقمية،  التحتية  بنيتها  وشيدنا 
الخاص  القطاع  ودفعنا  الحكومي،  باألداء  لالرتقاء 

إىل توظيفها لترسيع انتقاله إىل االقتصاد املعريف.
ويف وقت مبكر أيضاً، أدركنا أهمية علوم وصناعات 
يف  مكاناً  يحجز  ال  إن من  وقلت يف حينه  الفضاء، 

جسدنا  وقد  األرض.  عىل  مكانه  يحوز  لن  الفضاء 
ووضع  واملراكز  املؤسسات  بناء  يف  اإلدراك  هذا 
الكوادر  وإعداد  وتأهيل  الصلة،  ذات  الترشيعات 
فانتقلنا من االحتفاء بضيوفنا  املتخصصة،  الوطنية 
رواد  بأبنائنا  االحتفاء  إىل  األجانب  الفضاء  رواد 
الصناعية  األقامر  رشاء  ومن  اإلماراتيني.  الفضاء 
وأيدي  بعقول  وتصنيعها  تصميمها  إىل  الجاهزة، 
اللمسات  اآلن  يضعون  الذين  وشاباتنا  شبابنا 
العام  يف  سينطلق  الذي  األمل  مسبار  عىل  األخرية 

املقبل إىل املريخ.
حضور  تجليات  لحرص  هنا  املجال  يتسع  ال 
إضايف  بنموذج  وأكتفي  مشاريعنا،  يف  املستقبل 
رشيكاً  بالدنا  باتت  الذي  الطاقة  قطاع  به  يزخر 
العامل،  يف  مستقبله  معامل  رسم  يف  وفاعالً  رئيسياً 
كام  النظيفة  الطاقة  مجال  يف  مبادراتنا  خالل  من 
يف  استدامة  الحوارض  أكرث  أحد  مصدر  مدينة  يف 
العامل، ومجمعنا للطاقة الشمسية األكرب من نوعه 
يف موقع واحد، ومحطة براكة للطاقة النووية التي 
ستجد من انبعاث واحد وعرشين مليون طن من 
غاز ثاين أوكسيد الكربون سنوياً فضالً عام تضيفه 

للطاقة الكهربائية يف بالدنا.
إن حديثي معكم عن  واملواطنات  املواطنون  أيها 
الحارض،  عن  حديث  األمر  واقع  يف  هو  املستقبل 
أحياناً  وأشعر  تتالىش،  تكاد  الزمنني  بني  فاملسافة 
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أن أبعاد الزمن الثالثة: املايض والحارض واملستقبل 
تتجه ألن تصري بعدين املايض واملستقبل الذي بات 

يحرض يف التو واللحظة.
واليوم ونحن نغتنم مناسبة ذكرى تأسيس اتحادنا 
أهم  أحد  فإن  وأداءنا،  أنفسنا  ونراجع  معاً  لنقف 
مقاييس األداء هو مدى ارتباط خططنا ومشاريعنا 
اإلنجاز  كان  وثيقاً  االرتباط  كان  كلام  باملستقبل. 
كبرياً والنجاح مشهوداً، واألمثلة عىل ذلك يف واقعنا 
كثرية. وكلام غاب االرتباط أو ضعف، جاء اإلنجاز 
باهتاً والنجاح خجوالً. أنا مطمنئ يف يومنا الوطني 
وانتظام  عمق  إىل  مىض،  وقت  أي  من  أكرث  هذا، 
بالدنا  فحضور  باملستقبل،  ومجتمعنا  بالدنا  صلة 
القطاعات  أهم  يف  ونشط  فاعل  وشاباتنا  وشبابنا 
الذاتية.  قوتنا  مكونات  يف  املؤثرة  املستقبلية 
تتكامل  عمل  منظومة  اسرتاتيجياتنا  أنتجت  وقد 
وتنطلق  والترشيعات،  املؤسسات  أدوار  فيها 
واملبادرات،  واملرشوعات  والربامج  الخطط  منها 
وتتعمق  العلمية،  التحتية  بنيتنا  سياقها  وتتعزز يف 
الصناعي  الذكاء  مختربات  أحدثها  نوعية  بإضافات 

وجامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي.
لقد حققنا يف العام االتحادي املايض إنجازات مهمة 
التنمية اإلنسانية،  التنمية، خاصة يف  يف كل حقول 
األمن  موفورة  راقية  حياة  بنوعية  ينعم  فمجتمعنا 
كل  يف  العني  متأل  البرشية  ومواردنا  واالستقرار. 
ودوائرنا  حكومتنا  يف  الحيوية  واملجاالت  املواقع 
ويف  والقضائية،  األمنية  وأجهزتنا  املسلحة  وقواتنا 
النظيفة  والطاقة  الذرية  والطاقة  الفضاء  قطاعات 

والطريان والصناعات املتقدمة.
وثقافياً،  وعلمياً  معرفياً  إنساننا  تكوين  وسيظل 
واإلبداع  والتطوير  البحث  أدوات  من  ومتكينه 
أولوياتنا،  رأس  وعىل  حكومتنا  هاجس  واالبتكار 
مدارسنا  ونشاط  بهمة  فيه  تسعى  ما  وهذا 

ومراكز  التدريب  مراكز  وتتبناه  وجامعاتنا، 
الشباب ومبادرات ريادة األعامل.

حجم  يف  تقدماً  سجلنا  االقتصاد  صعيد  وعىل 
التطوير  بفضل  االقتصادية  أنشطتنا  ونوعية 
والحوكمة  الشفافية  وتعزيز  لترشيعاتنا  املستمر 
من  الرغم  وعىل  الخاص.  القطاع  مع  والرشاكة 
العاملية،  والتجارة  العاملي  االقتصاد  يف  التباطؤ 
واصل اقتصادنا النمو، ومنت التجارة غري النفطية، 
وتنمو التجارة اإللكرتونية مبتوسط يبلغ 23 باملئة 
مدفوعات  الحكومة  تبني  نتيجة  وذلك  سنوياً 
الخدمات والتجارة اإللكرتونية. وقد تبوأ اقتصادنا 

مركزاً متقدماً يف التقرير السنوي للتنافسية العاملية 
2019 الصادر عن املعهد الدويل للتنمية اإلدارية يف 
من  متقدماً  الرابعة  املرتبة  يف  حل  حيث  سويرسا، 
املرتبة السابعة. وهذه املرتبة املرموقة تفرض علينا 
مضاعفة جهودنا لنتقدم أكرث وصوالً للمرتبة األوىل، 
التي  األخرى  التنمية  التقدم يف مؤرشات  ولتحقيق 
محاور،  عدة  يف  األوىل  املراكز  دولتنا  فيها  تتبوأ 
ومراكز متقدمة يف محاور أخرى ال ترضينا وال تلبي 

طموحاتنا.
انتخابات  أجرينا  السيايس  التمكني  مجال  ويف 
ترشيعية  لدورة  االتحادي  الوطني  املجلس  أعضاء 
 337738 تبلغ  عريضة  انتخابية  بقاعدة  جديدة 
وخميس  واحداً  يبلغ  عدد  وهو  وناخبة،  ناخباً 
العام  يف  األوىل  االنتخابية  القاعدة  لعدد  ضعفاً 
التدرج  نهج  جدارة  عىل  جديد  تأكيد  يف   ،2006
منوذجنا  بناء  يف  وإدراك  بوعي  فيه  نسري  الذي 
اجتامعياً  تفاعالً  االنتخابات  شهدت  وقد  اإلمارايت، 
واكتملت  املرشحني،  بني  رشيفة  ومنافسة  خالقاً، 
بانعقاد املجلس الوطني بتشكيلة الجديد وتكوينه 

الذي يضمن للمرأة متثيالً ال يقل عن 50 باملئة.
إضافة  يقدم  للمرأة  السياسية  املشاركة  تعزيز  إن 
تحقيق  إىل  وصوالً  املرأة  متكني  يف  لجهودنا  نوعية 
اإلماراتية  املرأة  أن  خاصة  الجنسني،  بني  التوازن 
أظهرت كفاءة عالية يف كل املسؤوليات التي تولتها 
السلكني  يف  عضواً  أو  عاماً  مديراً  أو  وزيرة  سواء 
لتحقيق  جهودنا  وتصطحب  والدبلومايس.  القضايئ 
لتمكني  جهوداً  دامئاً  معها  الجنسني  بني  التوازن 
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فاملرأة  األرسية،  وواجباتها  التزاماتها  من  املرأة 
يف  ودورها  األرسة،  واألم عامد  البيت،  مصباح  هي 
آخر.  دور  عليه  يتقدم  ال  ورعايتهم  أبنائها  تنشئة 
وقد قدمت أمهات شهدائنا منوذجاً يقتدى به ليس 
فقط يف حسن تنشئة وتربية أبنائهن، ولكن أيضاً يف 
والتسليم  الفقدان،  أمل  وتحمل  املصاب  عىل  الصرب 

بقضاء الله وقدره.
الشهر،  هذا  نهاية  مع  التسامح  عام  ينقيض  وإذ 
يف مجتمعنا ومنظومة  التسامح سيظل حارضاً  فإن 
يكتمل  وبه  عقيدتنا،  من  أصيل  جزء  فهو  قيمنا؛ 
وسنواصل  وأنشأونا.  أسالفنا  نشأ  وعليه  إمياننا، 
األديان  بني  اإلنسانية  األخوة  تعزيز  يف  دورنا 
واألعراق والثقافات، وسنكرس دولتنا منصة عاملية 
واالحرتام  اإلنساين  والحوار  والتعايش  للتسامح 

املتبادل وقبول اآلخر.
تكرست  كام  للتسامح  منصة  دولتنا  سنكرس  نعم 
العام  له  خصصنا  قد  كنا  الذي  للخري  عنواناً 
اإلمارات  خري  لكن  العام  ذلك  انقىض  فقد   .2017
حارضة  كانت  تنقض.  مل  وعطاءاتها  ومساعداتها 
قبل 2017 واستمرت بعده، وحافظت عىل مركزها 
الدخل  من  كنسبة  للمساعدات  عاملي  مانح  كأكرب 
النسبة  ضعف  تقريباً  وهي   ،%  1,3 تبلغ  القومي 
العاملية البالغة 0,7%  التي حددتها األمم املتحدة 

لقياس جهود الدول املانحة.
دولتكم  باتت  لقد  واملواطنات  املواطنون  أيها 
منوذجاً ملهامً لعاملنا العريب، وفاعالً نشطاً يف جهود 
الدول األقل حظاً.  العديد من  تحسني نوعية حياة 
جه جهجهووودود يفيفيفيفيفيفيفيفيفيف ًننشطاشطاً ررررريبعريبعريب، ووفاعفاعالالً الال هلهاملهامً لعالعاملناملنا مم جذجاذجاً ومنومنو
ًًًًحححححظحظحظظحظحظحظحظحظاحظاحظاحظححظظظظظظحظاحظاظحظاظحظاحظاظظحظاحظاظاظظاظاظاًًًًًًًًً.. للللللقلقلققلللقللقللقلللقلقلل ألألألاألاألاألألاألاألألاأل ولدولودولدودولدولدولولوللللولدولل االلالالال ننننمنمنمننمننمن ييديدديدديددديددددديديد العاالالعلعلعلعلعالالالععالعالعع يحيحييحيحيحيحياةاةاةةاةاةااةةةاة يعيةعية ونونو نيحسنيحسني تت

الساعية  العامل  دول  من  للعديد  قدوة  وباتت 
مبادراتنا  سنواصل  والتقدم.  التنمية  تحقيق  إىل 
معها،  الكبري  للتفاعل  ونستجيب  ونطورها  العربية 
ولن ندخر جهداً يف خدمة أمتنا وإعالء شأنها، ولن 
نتأخر عن نقل خرباتنا لكل شقيق وصديق يطلبها.
أخرى  بعد  سنة  العريب  الشباب  يختار  وحني 
ال  فإننا  والعيش،  للعمل  مفضالً  مكاناً  اإلمارات 
عزماً  ونزداد  أكرب،  مبسؤولية  نشعر  بل  فخراً،  نتيه 
وتصميامً عىل تطوير بالدنا وتعزيز مكانتها الدولية 

وما تحظى به وشعبها من احرتام وتقدير.
العامل  يف  األقوى  اإلمارايت  السفر  جواز  يصري  وحني 
أبناء  كل  بحرص  تقرتن  اإلنجاز  بهذا  سعادتنا  فان 
تأكيد  عىل  وترحالهم  حلهم  يف  اإلمارات  وبنات 
التمسك  خالل  من  له،  واستحقاقنا  به،  جدارتنا 
سلوكنا  يف  والسنع  وتقاليدنا،  عاداتنا  من  باألصيل 

وتعاملنا مع اآلخرين.
العام  يف   2020 اكسبو  بالدنا  تستضيف  وحني 
يف  ما  أفضل  إلظهار  االستضافة  سنغتنم  املقبل، 
بالدنا من إمكانيات، وأفضل ما يف شعبنا من سجايا 
التنظيم، وعىل تحفيز  وحسن وفادة وقدرات عىل 

العقول لتتواصل وتصنع املستقبل.
أيها املواطنون واملواطنات يف يومنا الوطني نتوجه 
املسلحة  قواتنا  وجنود  ضباط  إىل  خاصة  بتحية 
بفقدان  مشاعرهم  ونشاطرهم  األمنية  وأجهزتنا 
زمالئهم الشهداء، وندعو معهم املوىل عز وجل أن 
يحفظ إخواننا وأبناءنا يف أرض املعركة وأن يوفقهم 

ويعيدهم ساملني غامنني إىل وطنهم وذويهم.
والتحية موصلة ألخي صاحب السمو الشيخ محمد 
وإنجازاته  الحكيمة  لقيادته  نهيان  آل  زايد  بن 
املوصوفة وجهوده يف تعزيز قدرات قواتنا املسلحة 
لتوطيد  قوية  ومظلة  لوطننا،  منيعاً  حصناً  لتظل 

األمن واالستقرار.
وان  أجمل،  القادم  بأن  وطني  أبناء  وأبرشكم 
إنجازات  عىل  ستتفوق   2020 العام  يف  إنجازاتنا 
أهداف  تحقيق  من  أكرث  وستقربنا   ،2019 العام 

أجندة العام 2021.
وطننا،  يحفظ  أن  وتعاىل  سبحانه  الباري  أسأل 
ويلهمنا سواء السبيل، وأن يوقفنا يف خدمة ديننا 

وأمتنا. وشعبنا 
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و9 عهد أبوظبي نائب القائد ا�على 
للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48
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الــ  الوطني  اليوم  وقال سموه يف كلمة له مبناسبة 
48 إنه عندما يتأمل املرء األحداث التي مرت عىل 
منطقتنا خالل العقود املاضية واملشاكل والتوترات 
دول  تزال  وال  عانتها  التي  والحروب  والرصاعات 
عىل  تحقق  ما  عظمة  يدرك  املنطقة،  يف  عديدة 
عىل  ويرتحم   ،1971 ديسمرب  من  الثاين  يوم  أرضنا 

القادة العظامء الذين حققوا حلم الوحدة.
وأضاف سموه أن ”الذكرى الوطنية املجيدة ذكرى 
مرور 48 عاما عىل قيام اتحاد دولتنا الغالية تتجدد 
ودولة اإلمارات تعانق السامء بإنجازاتها الحضارية 
الكربى التي نرفع بها هاماتنا فخراً وشموخا ويتعزز 
موقعها يف مسرية التقدم اإلنساين ويتعاظم تأثريها 
يف  املثل  وترضب  والدويل  اإلقليمي  محيطها  يف 
إرادة التفوق والتميز يف كل املجاالت وتسعى نحو 
بأنها تسري  إميانها  ويتعمق  وتفاؤل،  بثقة  املستقبل 

عىل الطريق الصحيح“.

وفيام ييل كلمة سموه ..
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

 48 مرور  ذكرى  املجيدة،  الوطنية  الذكرى  تتجدد 
فجر  وبزوغ  الغالية  دولتنا  اتحاد  قيام  عىل  عاما 
السامء  تعانق  اإلمارات  ودولة  وريادتنا..  نهضتنا 
بها هاماتنا  نرفع  التي  الكربى  الحضارية  بإنجازاتها 
التقدم  مسرية  يف  موقعها  ويتعزز  وشموخاً،  فخراً 
اإلقليمي  محيطها  يف  تأثريها  ويتعاظم  اإلنساين، 
التفوق  إرادة  يف  والقدوة  املثل  وترضب  والدويل، 
والتميز يف كل املجاالت، وتدخل إىل املستقبل بثقة 
الطريق  عىل  تسري  بأنها  إميانها  ويتعمق  وتفاؤل، 
الصحيح.. ال تضع حدودا آلمالها وطموحاتها، وتثق 
يف قدراتها وإمكاناتها ووحدتها، وتراهن عىل أبنائها 
املرشق،  للمستقبل  وعدتها  ثرواتها  أغىل  وتعدهم 
بإذن الله تعاىل، وتفتح أبوابها للعمل والتعاون مع 
كل الذين يريدون الخري والسالم والرخاء للبرشية.
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يف اليوم الوطني الثامن واألربعني نستحرض املايض 
والحارض  العظامء..  رجاله  وتضحيات  بتحدياته 
وطموحاته  بآماله  واملستقبل  ونجاحاته  بإنجازاته 
نحن  أين  وإىل  وصلنا  أين  وإىل  كنا  أين  لنعرف 

ماضون؟.
أبناء اإلمارات يف هذا  التي أوجهها إىل  الرسالة  إن 
اليوم العظيم من أيام وطننا الغايل هي أن تجربة 
بالوحدة والجهد  اإلماراتية قامت ونجحت  التقدم 
وتزدهر  وتتطور  وتستمر  العظيمة،  والتضحيات 
وأخذهم  وتفانيهم  وإخالصهم  أبنائها  بسواعد 
ظل  يف  املجاالت،  كل  يف  والتقدم  التفوق  بأسباب 
بالدكم  تحدياته..  وتتسع  تطوراته،  تتسارع  عامل 
رايتها  واجعلوا  عليها  فحافظوا  أعناقكم  يف  أمانة 

دامئا شامخة بنجاحاتكم وإنجازاتكم..
وأحفادكم  ألبنائكم  قصوا  واألمهات..  لآلباء  وأقول 
يف هذه املناسبة، قصة هذا الوطن العظيم وكفاح 
من  والتضحية  بقيمته  وإميانهم  واألجداد  اآلباء 
الذي رسنا فيه  الطويل والصعب  أجله... والطريق 
ورفعة..  تقدم  من  عليه  نحن  ما  إىل  وصلنا  حتى 
وأن  الوطن  حب  وعقولهم  قلوبهم  يف  وازرعوا 
قوية  تعاىل..  الله  بإذن  وستظل  كانت  اإلمارات 

ورائدة بأبنائها وألبنائها.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

اإلمارات  فيه  تتزين  الذي  الخالد  اليوم  هذا  يف 
وضع  من  كل  نتذكر  والعزة،  املجد  حلل  بأبهى 
لبنة صالحة يف رصح وطننا الشامخ وكل من بذل 
ما  إىل  اإلمارات  تصل  أن  أجل  من  والفكر  الجهد 
تباهي  اليوم من تقدم وتطور ورفعة  اليه  وصلت 
تظل  يك  وروحه  بدمه  ضحى  من  وكل  العامل  بها 
رايتها عالية يف السامء، ويك نعيش يف أمن واستقرار 
الذين جادوا  األبرار  نتذكر شهداءنا  وعزة ومنعة.. 
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أورع  ورضبوا  وطنهم،  أجل  من  ميلكون  ما  بأعز 
املؤسس  الوالد  نتذكر  والفداء..  التضحية  يف  املثل 
الشيخ زايد وإخوانه من القادة املؤسسني، رحمهم 
الله، الذين أخلصوا لهدفهم ورسالتهم، وصدقوا مع 
أنفسهم ومع شعبهم، ومل يبحثوا عن مجد شخيص 
أو مصلحة خاصة، ومل يتخلوا عن حلم الوحدة رغم 
كل التحديات واملصاعب والعقبات، فصنعوا تجربة 
وحدوية عربية رائدة يُشار إليها بالبنان، وتركو لنا 
مدرسة خالدة يف العمل الوطني ال ينضب إلهامها.

التي مرت عىل  األحداث  املرء  يتأمل  واليوم عندما 
املاضية واملشاكل والتوترات  العقود  منطقتنا خالل 
تزال  وال  منها  عانت  التي  والحروب  والرصاعات 
دول عديدة يف املنطقة، يدرك عظمة ما تحقق عىل 
عىل  ويرتحم   ،1971 ديسمرب  من  الثاين  يوم  أرضنا 
فقد  الوحدة..  حلم  حققوا  الذين  العظامء  القادة 
كانت وحدتنا هي السياج الذي حمى كيان دولتنا 
العقود  وحافظ عىل مكتسباتنا ومواردنا عىل مدى 
املخاطر  كل  مواجهة  يف  الحصني  والحصن  املاضية، 
والتهديدات يف البيئة اإلقليمية أو الدولية، وستظل، 
نستظل  التي  الجامعة  املظلة  تعاىل،  الله  بإذن 
طموحاتنا  كل  رايتها  تحت  ونحقق  جميعاً،  بها 

وأهدافنا.
أبناء  وأبنايئ..  وأخوايت  إخويت  املناسبة،  هذه  يف 
اإلمارات، يتجدد العهد بأن تستمر مسرية اإلنجازات 
يف كل املجاالت، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ 

”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
القدوة  تقديم  يف  اإلمارات  تستمر  وأن  الله“، 
والنموذج يف الوحدة والتكاتف والتضامن، والتفاف 
بقعة  الدوام  عىل  تكون  وأن  قيادته  حول  الشعب 
اإليجابية  الرسائل  ومصدر  املنطقة  يف  مضيئة  ضوء 
عنها إىل العامل كله، ومرضب املثل يف اإلرادة الصلبة 

والعزم القوي والقيم الحضارية األصيلة.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

لقد كان اإلنسان اإلمارايت وال يزال األولوية القصوى 
الحارض  يف  التنمية  ورؤى  وخطط  برامج  لكل 
دولة  املؤسسون  آباؤنا  أقام  لقد  واملستقبل.. 
الوحدة من أجل تنمية املواطن ورفاهيته وسعادته 
وستظل املقولة الخالدة للقائد املؤسس الشيخ زايد 
رحمه الله .. أن ”الرثوة الحقيقية هي ثروة الرجال، 
وليس املال والنفط.. وال فائدة يف املال إذا مل يسّخر 
عليها،  نسري  التي  البوصلة  هي  الشعب“،  لخدمة 
لكل  األساسية  واملرجعية  به  نهتدي  الذي  والنرباس 
حدود  عليه  نقيس  الذي  واملقياس  التنمية  خطط 

نجاحنا وتحقيقنا ألهدافنا.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

يف هذا اليوم املجيد، نحيي قواتنا املسلحة الباسلة 
العمود  ــ  تعاىل  الله  بإذن  ــ  تزال  وال  كانت  التي 
ومنعته  الوطن  قوة  ورمز  الوطني  ألمننا  الفقري 
املهام  كل  املسلحة يف  قواتنا  أثبتت  لقد  ووحدته.. 

الواقية  الدرع  أنها  إليها  أوكلت  التي  الوطنية 
للوطن، واألمني عىل مكتسباته وسيادته ومقدراته.. 
وأمن وسالم  استقرار  نفسه هي عنرص  الوقت  ويف 
أو  اقليمي  جهد  كل  يف  فاعل  وطرف  املنطقة  يف 
التهديدات واملخاطر لألمن االقليمي  دويل ملواجهة 
داعية  الدوام  عىل  كانت  اإلمارات  ألن  والعاملي، 
التي  والحروب  الرصاعات  وضد  وتعاون  سالم 
تستنزف املوارد وتنال من حق الشعوب يف التنمية 

والتقدم والعيش الكريم.
العيون  كافة..  بفروعها  األمنية  األجهزة  نحيي  كام 
ألهله  الطأمنينة  وتوفري  الوطن  أمن  عىل  الساهرة 
للتطور  املستقرة  اآلمنة  البيئة  وتهيئة  وضيوفه 
الذين  املخلصني  رجالها  أيدي  عىل  ونشد  التنموي 
الحضاري  الوجه  عىل  للحفاظ  ونهارا  ليال  يعملون 
لإلمارات بوصفها واحة لالستقرار واألمن يف املنطقة 

والعامل.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

تعد  التنمية..  استدامة  عىل  العمل  منطلق  من 
دولة اإلمارات اليوم رائدة يف املنطقة يف استرشاف 
املستقبل واالهتامم به واالستعداد الواعي والعلمي 
ترتك  ال  واضحة  اسرتاتيجية  رؤية  خالل  من  له، 
وإمنا  الفعل  ردة  إىل  تركن  وال  للمصادفات  شيئاً 
واإلميان  واملبادرة  والدراسة  التخطيط  عىل  تقوم 
إىل  يفتقدون  الذين  وأن  اآلن،  املستقبل يصنع  بأن 
خارج  أنفسهم  يجدون  له سوف  الكاف  االستعداد 
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أول  اإلمارات  دولة  ستشغل  الله  بإذن  وقريبا 
لألغراض  النووية  الطاقة  إلنتاج  نووي  مفاعل 
تنتج  عربية  دولة  أول  ستكون  ثم  ومن  السلمية، 
مجال  يف  سبقها  يؤكد  ما  السلمية،  النووية  الطاقة 
يف  الطاقة  مستقبل  استرشاف  أجل  من  العمل 
املنطقة والعامل، وتعزيز االهتامم بالطاقة املتجددة 

ضامناً الستدامة التنمية لألجيال القادم.
ويف العام القادم أيضا ستكون اإلمارات محط أنظار 
العامل مع حدث عاملي كبري هو معرض إكسبو ديب 
العربية  املنطقة  مرة  ألول  تستضيفه  الذي   2020
تأكيد  يف  إفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  ومنطقة 
ثقة العامل يف الدولة وقدرتها عىل تنظيم الفعاليات 
املبادرات  وقيادة  كبرية،  بكفاءة  الكربى  الدولية 
والبناء  والخري  التنمية  اىل  تهدف  التي  العاملية 

والسالم لكل شعوب االرض.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

لقد كانت اإلمارات وستظل بإذن الله تعاىل عنرص 
استقرار وسالم وتنمية وداعية خري ومحبة وتضامن 
يف العامل كله ومن هذا املنطلق ال ترتدد يف تقديم 
يف  مكان  أي  يف  اليها  للمحتاجني  واملساندة  الدعم 
املوقع  أو  العرق  أو  الدين  النظر عن  العامل برصف 
الدولة  احتلت  فقد  الصدد  هذا  ويف   .. الجغرايف 
الخارجية  مساعداتها  نسبة  يف  عاملياً  األول  املركز 

من ناتجها املحيل اإلجاميل.
يف  رائد  بدور  وتقوم  اإلمارات  دولة  قامت  كام 
أو  تدعمه  التي  والقوى  املتطرف  للفكر  التصدي 
ومنظم  مؤسيس  تحرك  خالل  من  وذلك  تشجعه، 
يحظى بدعم العامل كله وتأييده وتشجيعه، وتؤمن 

التاريخ. سياق 
ومجتمعنا  الرائدة،  التنموية  تجربتنا  وبفضل 
وبنيتنا  العامل،  عىل  واملنفتح  واملتسامح  املستقر 
جاذبة  بيئة  اإلمارات  متثل  العرصية،  التحتية 
العامل،  دول  كل  من  واألعامل  لالستثامرات 
والعيش  للعمل  مكان  كل  من  الشباب  ويتطلع 
التنافسية  األوىل يف مؤرشات  املراكز  وتتبوأ  فيها، 
اإلقليمي  املستويني  عىل  البرشية  والتنمية 
التنموية  وطموحاتها  رؤاها  وتحظى  والعاملي، 
رشاكات  وتقيم  كله،  العامل  يف  والتقدير  بالثقة 
اقتصادية وتجارية فاعلة مع دول العامل املختلفة 
التقدم  وتحقيق  التنمية  خدمة  يف  يصب  مبا 

والرفاهية للمواطن اإلمارايت.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

..نحتفي  الوطني  باليوم  فيه  نحتفل  عام  كل  يف 
الحضارية  الوقت نفسه مبنجزاتنا ومرشوعاتنا  يف 
الرائدة التي أضيفت إىل منظومة ريادتنا وغدت 
عام  فخالل  نجاحاتنا..  عقد  يف  مضيئة  حبات 
2019 كانت دولة اإلمارات عىل موعد مع إنجاز 
والفخر،  بالعزة  معه  شعبها  شعر  مسبوق،  غري 
الريادة  عىل  واإلرصار  اإلرادة  قوة  عن  وعرب 
الفضاء  مرشوع  تقدم  حيث  والتميز؛  والسبق 
أول  بصعود  األمام  إىل  كبرية  خطوة  اإلمارايت 
الدولية  الفضاء  محطة  اىل  إمارايت  فضاء  رائد 
تاريخية  2019، يف رحلة  خالل شهر سبتمرب عام 
وسجلت  طموحاتنا،  أمام  الفضاء  أبواب  فتحت 
عىل  الفضاء  استكشاف  تاريخ  يف  اإلمارات  اسم 
الله  رحمه  زايد  حلم  وحولت  العاملي،  املستوى 
إىل حقيقة.. وسنواصل ــ بإذن الله تعاىل ــ بعزم 
أبناء زايد مسريتنا لتحقيق طموحنا بالوصول إىل 

املريخ وبناء مستوطنة برشية عليه.
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أن نزعات الحقد والكراهية الدينية أو الطائفية أو 
وتنال  البرش  بني  التعايش  تهدد  غريها  أو  العرقية 
املحلية  املستويات  عىل  واالستقرار  السالم  من 
تقدم  بأن  تكتفي  ال  ولذلك  والدولية..  واإلقليمية 
بني  والتعايش  التسامح  عىل  حياً  منوذجاً  للعامل 
وأعراق  أديان  إىل  تنتمي  التي  الجنسيات  عرشات 
إقليمياً  تتحرك  وإمنا  أرضها،  عىل  مختلفة  وثقافات 
التسامح  ثقافة  وتعزيز  نرش  أجل  من  ودولياً 
وقد  مؤسيس..  جهد  خالل  من  البرش  بني  والحوار 
كانت ” وثيقة األخوة اإلنسانية ” التي وقعت أثناء 
فضيلة  األكرب  واإلمام  الفاتيكان  بابا  قداسة  زيارة 
شيخ األزهر إىل الدولة خالل شهر فرباير عام 2019 
.. مبثابة رسالة حضارية خرجت من أرض اإلمارات 

إىل العامل.

إخواين وأخوايت وأبنايئ...
الساحة  عىل  كبري  بتقدير  اإلمارات  دولة  تحظى 
العاملية بسبب سياستها الخارجية املتزنة واملتوازنة 
اإلقليمية  امللفات  مع  بها  تتعامل  التي  والحكمة 
مع  اإليجابية  عالقاتها  تتسع  ولذلك  والدولية، 
عىل  والغرب،  الرشق  يف  املختلفة  العامل  دول 
املشرتكة  واملصالح  املتبادل  واالحرتام  الثقة  قاعدة 
السياسية  وروابطها  االسرتاتيجية  رشاكاتها  وتتعمق 
واالقتصادية واألمنية والثقافية اإليجابية مع القوى 

املؤثرة والفاعلة إقليمياً ودولياً.
التي  والنوعية  الكبرية  اإليجابية  التطورات  إن 
الفرتة  خالل  الدولية  اإلمارات  عالقات  شهدتها 
عىل  واملؤثرة  الكربى  القوى  مع  خاصة  املاضية 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  املستويات 

يف  للدولة  والتقدير  واالحرتام  الثقة  رصيد  تجسد 
لتوسيع  واعية  سياسية  رؤية  عن  وتعرب  الخارج، 
الدولية  الساحة  عىل  والخيارات  التحرك  مجاالت 
مبا يخدم املصالح الوطنية ويعزز من صورة الدولة 

ودورها عىل الساحة الدولية.
لقد كانت اإلمارات دامئا وستظل إىل جانب القضايا 
لتفعيل  تحرك  أو  جهد  أي  ومع  العادلة،  العربية 
جانب  إىل  ستبقى  كام  املشرتك،  العريب  العمل 
التي  واملخاطر  التحديات  مواجهة  يف  أشقائها 
التي  العربية ويف مقدمتها األخطار  تواجه املنطقة 
ومحاوالت  واإلرهابية  املسلحة  امليليشيات  متثلها 
التدخل يف الشؤون الداخلية للمنطقة، من منطلق 
لها  وفقاً  وتتحرك  عليها  تحافظ  التي  مسؤولياتها 

منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله.
إخواين وأخوايت وأبنايئ...

ال يسعني يف الختام إال أن أرفع أسمى آيات التهاين 
إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة ”حفظه الله“ وصاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله“،  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهام 
اإلمارات..  شعب  وإىل  اإلمارات،  حكام  لالتحاد 
عز  الله  داعياً  واألربعني،  الثامن  الوطني  باليوم 
وعزها  استقرارها  اإلمارات  عىل  يديم  أن  وجل 

ومنعتها.
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سلطان بن /مد القاسمي

عضو اجمللس ا�على حاكم الشارقة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

قاسمي

ش �

.

وفيام ييل نص كلمة سموه التي وجهها عرب مجلة 
«               »  مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة 
تعود علينا ذكرى الثاين من ديسمرب لنحتفي بهذا 
اعتزازنا  بالدنا ونعرب عن  تاريخ  العظيم من  اليوم 
العربية املتحدة  وفخرنا مبا حققته دولة اإلمارات 
من نهضة شاملة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بني 
ملا  وتقدير  احرتام  نظرة  العامل  لها  وينظر  الدول، 

حققته من مكتسبات جعلها يف مصاف األمم.
الثاين من ديسمرب شاهد عىل حلم قادة وطموحات 
شعب، نستذكر فيه جهود املؤسسني، ممن عملوا 
وتعاونوا  واإلنسان،  الوطن  بناء  يف  وجهٍد  بجد 
وإميان  حقيقة  الحلم  لجعل  سليمٍة  ونيٍة  بصدٍق 

راسخ بأن الوحدة هي طريق الخري، وأنها السبيل 
للتطور والتقدم والحياة الكرمية ألبناء الوطن.

سوى  يسعني  ال  دولتنا  التحاد   48 الـ  الذكرى  يف 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أخي  أهنئ  أن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وإخواين 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
اإلمارات بهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعاً.
الكريم،  اإلمارات  شعب  وبنات  أبناء  أهنئ  كام 
وأدعو الله أن مين عىل هذا الوطن العزيز وأبنائه 
عليه  يديم  وأن  ورفعة  خري  فيه  ما  بكل  الكرام 

النامء واالزدهار.
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NATIONAL DAY

حميد بن راشد النعيمي

عضو اجمللس ا�على حاكم عجمان
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

عيمي

�

.

مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف  ــ  سموه  واضاف 
أنه  ــ  الـ48  الوطني  اليوم  مبناسبة   «          »
يف  لقائدنا  والبيعة  العهد  نجدد  املناسبة  هذه  يف 
السري عىل طريق االتحاد والذي بدأ يف يوم الثاين 

من ديسمرب 1971.
وفيام ييل نص كلمة سموه ..

لدولة  واألربعني  الثامن  الوطني  اليوم  مبناسبة 
أتقدم  أن  يسعدين  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
بأسمى آيات التهاين مقرونة بأطيب األماين وأجمل 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  التربيكات 
وإىل  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه 
مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، ”رعاه الله“ وإىل صاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  محمد 
أصحاب  وإىل  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
الكريم،  اإلمارات  شعب  وإىل  اإلمارات،  حكام 
جميعا  علينا  يعيد  أن  القدير  العيل  املوىل  راجيا 
آمال  جميع  تحققت  وقد  الوطني  اليوم  ذكرى 

شعبنا يف التقدم واالزدهار والرخاء.
غالية  مناسبة  مع  متزامنا  العام  هذا  احتفال  يأيت 
انتخاب  إعادة  وهي  جميعا  قلوبنا  عىل  وعزيزة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
مكانة  سموه  عهد  يف  تعززت  فقد  للدولة،  رئيسا 
والتنموية  واالقتصادية  السياسية  اإلمارات 
كدولة  طيبة  سمعة  عىل  وحازت  واالجتامعية، 
وساهمت  العامل،  دول  لكل  الخري  تقدم  عرصية 
العريب  والعامل  للمنطقة  راق  منوذج  تقديم  يف 

واإلسالمي.
ويف هذه املناسبة نجدد العهد والبيعة لقائدنا يف 
السري عىل طريق االتحاد والذي بدأ يف يوم الثاين 

عاما صنعت  وأربعون  ..مثانية   1971 ديسمرب  من 
نهضتها  دعائم  أرىس  خالد  زعيم  بقيادة  أمة  مجد 
الحضارية واإلدارية عرب مسرية حفلت باإلنجازات 

داخليا وخارجيا وتجلت يف الكثري من املواقف.
الرجل  وراءها  كان  تحققت  التي  املعجزة  هذه 
وانبعاث  شعب  نهضة  ليقود  األقدار  هيأته  الذي 
نهيان  الشيخ زايد بن سلطان آل  له  املغفور  أمة، 

”طيب الله ثراه“.
والنهضة  والتقدم  البناء  مواكب  زايد  الشيخ  قاد 
الوالد  وعطف  لشعبه،  املخلص  القائد  بحنكة 
الذي سيظل  الجزيل  العطاء  املحب ألبنائه، فقدم 
أن  قارصين  وسنظل  أعناقنا،  يطوق  الدهر  ابد 
أنه  فخرا  زايد  ..ويكفي  وشكره  حقه،  نوفيه 
الحكام  السمو  بحكمته حقق مع إخوانه أصحاب 
استطاع  وبإميانه  املايض،  القرن  إنجازات  أهم 
الحفاظ عىل هذه التجربة، والتأكيد عىل تطويرها 
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األمة  وفخر  اإلمارات،  شعب  مصلحة  فيه  ملا 
العربية.

تتمتع  واإلمارات  االتحاد  ذكرى  تأيت  أن  ويسعدنا 
مبيزانية  تّوج  كبري  ومنو  معاىف،  قوي  باقتصاد 
ثلثها  وخصص  الدولة  تاريخ  يف  األكرب   2020
االستغناء  اسرتاتيجية  وانتهاج  االجتامعية  للتنمية 
سنة،  خمسني  خالل  للنضوب  القابل  النفط  عن 
لتحول  تؤسس  التي  املستدامة  للطاقة  واالتجاه 
يتامىش  والذي  االخرض  االقتصاد  يف  يتمثل  نوعي 
القادمة  السنوات  يف  للدولة  الطموحة  الرؤى  مع 
..وعزز فوز ديب باستضافة املعرض الدويل ”اكسبو 
2020“ النمو االقتصادي، كام ظلت بيئة اإلمارات 
الكثري  فيها  وتنظم  للمستثمرين  جذبا  األكرث  هي 
سنويا.  البرش  من  املاليني  ويزورها  املعارض  من 
بارزة  وعالمة  مميزا  حدثا  العام  هذا  شهد  كام 
إىل  إمارايت  فضاء  رائد  أول  انطالق  يف  متثلت 
فضاء  لرائد  األوىل  وهي  الدولية،  الفضاء  محطة 
الرحلة  هذه  حملت  وقد  املحطة،  إىل  عريب 
العلم  بأهمية  تتعلق  إنجازا عربيا جديدا ورسالة 
املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  ودورهام  واملعرفة 

البرشية. للمجتمعات وخدمة 
مسرية  يف  اهميته  له  آخر  حدثا  العام  شهد  كام 
الوطني  املجلس  انتخابات  وهو  االتحادية  الدولة 

بدأ  ملا  استمراراً  تعترب  والتي   2019 االتحادي 
املجلس  أعضاء  نصف  بانتخاب   2006 العام  يف 
وتحوالت  كبرية  منجزات  دولتنا  حققت  أن  بعد 
جذرية عىل مختلف املستويات ومن ضمن هذه 
من  إميانا  الدميقراطية  املامرسة  تعميق  املنجزات 
ال  جزء  السياسية  املشاركة  ان  الرشيدة  القيادة 
التي  الشاملة  والتنمية  الدولة  تقدم  من  يتجزأ 
اإلماراتية  املرأة  متثيل  رفع  عىل  عالوة  نعيشها، 
وذلك   50% إىل  االتحادي  الوطني  املجلس  يف 
شتى  يف  اإلماراتية  للمرأة  الريادي  للدور  ترسيخاً 
أثبتت  أن  بعد  التنموية  واملجاالت  القطاعات 
كافة  يف  املسؤولية  تحمل  يف  وجدارتها  قدرتها 
تعزيز  شأنها  من  الخطوة  وهذه  الحياة،  مجاالت 
يقع  مبا  االتحادية  املؤسسات  وتفعيل  وتقوية 
يف  جديدة  استحقاقات  من  الوطني  املجلس  عىل 

املقبلة. املرحلة 
تأكيد  اىل  يحتاج  ال  االتحاد  ظل  يف  تحقق  ما  إن 
حققت  اإلمارات  أن  نثبت  حتى  براهني  اىل  أو 
مواطن  كل  به  يفخر  إنجازا  وصنعت  املستحيل 
بقيادته، فقد ظل  ويجعله يزهو بوطنه ويترشف 
الحي  الرصيد  هو  وتنميته  باإلنسان  االهتامم 
ملستقبل اإلمارات، فقد اهتمت دولة االتحاد غاية 
واسعادهم  املواطنني  بشؤون  بالعناية  االهتامم 

لهم وألرسهم وتحقيق  من خالل توفري االستقرار 
املؤسسات  دور  وتفعيل  وتطلعاتهم،  رغباتهم 
الحكومي  األداء  وتطوير  واإلنسانية  الخدمية 
وصغرية  كبرية  لكل  اللصيقة  امليدانية  واملتابعة 
ألجل غد أكرث رخاء واستقرارا، ودعم جميع فئات 
مثل  فيه  األضعف  الفئات  وخصوصا  املجتمع 
واألرامل  واليتامى  واملعاقني  واملسنني  األطفال 
ورعاية  اإلنسانية  والحاالت  املحتاجني  ومساندة 

مرشوعات الخري.
بسواعد  االتحادية  الدولة  أرجاء  تأسست  لقد 
عامد  هم  الشباب  كان  وإذا  وعزميتهم  شبابها 
اليوم ومستقبل الغد ففي دولة االمارات حرصت 
انتهاج  عىل  االتحاد  كنف  يف  الرشيدة  القيادة 
الدولة  وأوفت  للشباب  الفرص  ومنح  الثقة  مبدأ 
يف  الشبابية  املجالس  استحدثت  حني  بعهدها 
لتويل  لهم  كاملة  الفرصة  وإتاحة  السبع  االمارات 
مبا  بهم  الظن  حسن  عند  كانوا  وقد  املسؤولية 
مختلف  يف  وابداعات  نجاحات  من  حققوه 
ساحتهم  االتحاد هي  دولة  وتظل  الحياة  رضوب 

الرحبة التي تنتظر منهم املزيد من العطاء.
إننا إذ نستقبل عاما جديدا من اتحاد دولتنا فان 
التقدم  وركب  التطور  استمرار مسرية  يعني  هذا 
وصون  النجاحات  تحقيق  إىل  دوما  متطلعني 
اإلنجازات والوصول بدولتنا إىل املركز األول ويأيت 
أجل  من  والتفاين  الرشيدة  للقيادة  بالوالء  ذلك 
واملحافظة  ونفيس  غاٍل  بكل  عنه  والزود  الوطن 
ورثناها  التي  والتقاليد  والعادات  املبادئ  عىل 
والتكاتف  والتالحم  واألجداد  االباء  جيل  من 
أجل  من  واإلنتاج  العمل  قيمة  وإعالء  والتعاضد 
التحديات  عظمت  مهام  املسرية  هذه  استمرار 

وكرثت الصعاب.







NATIONAL DAY

حمد بن /مد الشرقي

عضو اجمللس ا�على حاكم الفجCة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

شرقي

�

.

مجلة          عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  ييل  وفيام 
«               »  مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.
اإلمارات  دولة  لتأسيس   48 الـ  الذكرى  تحل 
العربية املتحدة وقد بلغت مسرية البناء والتطوير 
الغالية  بالدنا  اسم  مرسخة  نجاحاتها  ذروة  فيها 
كمنارة لالبتكار واالبداع واالزدهار، بعد أن أثبت 
وقد  املستحيل،  يعرف  ال  شعب  أنهم  أبناؤها 
فرتة  وخالل  الحكيمة،  قيادتهم  بفضل  استطاعوا، 
الرفيعة  األهداف  تحقيق  األمم،  عمر  من  وجيزة 
الشيخ  له  املغفور  املؤسس،  األب  وضعها،  التي 
زايد بن سلطان آل نهيان منذ إعالن قيام الدولة 
اإلمارات  من  فجعلوا  األول،  أساسها  وتشكيل 
إعجاب  ونالوا  ومقصده،  العامل  اهتامم  مركز 
إنجازات، بلغت  الجميع مبا يحققونه من  وتقدير 
بوصول  مسبوقة،  غري  تاريخية  ذروة  العام  هذا 
محطة  إىل  املنصوري  هزاع  اإلمارايت  الفضاء  رائد 
خططنا  ضمن  أوىل،  كخطوة  الدولية،  الفضاء 
التالية  خطوتها  ستنجز  والتي  بالفضاء،  املتعلّقة 
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واألهم، بالتزامن مع الذكرى الخمسني لقيام دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، بإرسال رحلة إىل املريخ 

عام 2021 .
عىل  واحد  عام  من  أقل  يفصلنا  وبينام  واليوم، 
واألول  األكرب  العاملي  الحدث   ،“2020 ”إكسبو 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  يقام  الذي  نوعه  من 
بأنه  شك  يراودنا  ال  آسيا،  وجنوب  وأفريقيا 
استحقاقات  إىل  يُضاف  مختلفاً  إنجازاً  سيكون 
األحداث  هذه  مثل  استضافة  يف  اإلمارات  دولة 
الضخمة، ومثاالً جديداً يؤكد جدارة اإلمارات بأن 
تكون بلد اإلنجازات الفريدة من نوعها يف العامل.

للعامل،  ملهمة  محطة  االتحاد  تجربة  كانت  لقد 
حد  عند  تقف  مل  شاملة  حضارية  نهضة  بناء  يف 
باإلنسان،  االستثامر  نحو  تعدتها  وإمنا  العمران 
اإلنجازات  من  عاماً   48 الـ  مسرية  اليوم  وتشهد 

املؤسسون  اآلباء  له  أسس  ما  عظمة  عىل  الكبرية 
نقالت  من  للدولة  الحكيمة  القيادة  حققته  وما 
وفق  الدولة  يف  املجاالت  كافة  عىل  واثقة  نوعية 

أرقى املعايري العاملية.
باليوم  احتفالنا  يتزامن  أن  الطالع  مين  من  وإنه 
الوطني  املجلس  أعامل  بدء  مع   48 الـ  الوطني 
من  األول  العادي  دوره  يف  الجديد  االتحادي 
يعكس  والذي  عرش،  السابع  الترشيعي  الفصل 
النضج  من  متقدمة  مرحلة  االنتخابية  بتشكيلته 
خلف  وطننا  أبناء  والتفاف  الوطني،  والوعي 
للدولة  العامة  املصلحة  يخدم  مبا  القيادة  قرارات 

واملجتمع.
التهاين  آيات  بأسمى  نتوجه  املناسبة  هذه  ويف 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  إىل صاحب  والتربيكات 
زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وإخواين 
عموم  وإىل  اإلمارات،  حكام  السمو  أصحاب 
الشعب اإلمارايت واملقيمني يف الدولة، سائلني الله 
واألمان  األمن  بنعمة  الدولة  يظلل  أن  وجل  عز 
مسرية  أن  مؤكدين  أهلها،  ويحفظ  واالستقرار 
ومضاعفة  الهمم،  لشحذ  حافزاً  ستظل  االتحاد 
وكفاءة  بإخالص  العمل  ملواصلة  جميعاً،  جهودنا 

ومتيز.







NATIONAL DAY

سعود بن راشد املعال

عضو اجمللس ا�على حاكم أم القيوين
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

ملعال

أ �
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عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
مجلة «           »  مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 

للدولة.
عام  كل  من  ديسمرب  من  الثاين  فجر  بزوغ  مع 
قيادة  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  تحتفل 
فيه  تجلت  الذي  املجيد  الوطني  باليوم  وشعبا 
ــ  املؤسسني  القادة  وهمة  الوطنية  اإلرادة 
يف  االوفياء،  الوطن  أبناء  وعزم   – الله  رحمهم 
الوقت الذي عززت فيه قيادتنا الرشيدة يف عهد 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

املرموقة  املكانة  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس 
علوم  مجاالت  يف  العاملي  املستوى  عىل  للدولة 
املبادئ  وترسيخ  واالبتكار  واملعرفة  الفضاء 
عن  والذود  اإلنجازات  عىل  والحفاظ  الوطنية 
اليوم  بهذا  السنوي  احتفالنا  وإن  الوطن  حياض 
املجيد امنا هو تجسيد حي لهذا اإلنجاز الوطني 
الذاتية  وقدراته  بسياساته  العامل  أبهر  الذي 
وتفرده يف التنمية سواء عىل األرض أو يف الفضاء 

الخارجي.
برئاسة  االمارات  دولة  حكومة  كشفت  لقد 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
يف  املبادرات  من  العديد  عن  الله“  ”رعاه  ديب 
والعلوم  التكنولوجي  والتقدم  الفرص  صناعة 
املتقدمة وإطالق العديد من املبادرات الصناعية 
والخاص  الحكومي  للقطاعني  الفرص  وإتاحة 
واستغالل ما توفره العوملة وفق قوانني اقتصادية 
تساهم يف خلق بيئات عمل آمنة ودعمت ذلك 
التحتية  البنى  لتهيئة  مبيزانيات محلية واتحادية 
وعلمية  وثقافية  اجتامعية  برامج  وتطوير 
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األجنبية  والرشكات  الدول  مع  رشاكات  وخلق 
العديد من  الوطنية وطرح  الصناعات  وتشجيع 
الوطني وفتح طلبات  املحفزات لدعم االقتصاد 
التوظيف والخدمات ورفع مستوى منو االقتصاد 
الوطني وفق مبادرات محلية واتحادية واعتامد 
املواطن  وإعطاء  التنافسية  اسرتاتيجيات 

األولوية ضمن املنظور العام.
املاضية  السنوات  خالل  الدولة  شهدت  لقد 
العديد من اإلنجازات يف مجال تطوير منظومة 
التعليم  تطوير  خالل  من  االجتامعية  البنية 
عدد  وزيادة   2030 عام  حتى  ومخرجاته 
تنمية  صندوق  إنشاء  اىل  باإلضافة  الجامعات 
بني  الرواتب  يف  واملساواة  البرشية  املوارد 
الجنسني وإصدار القوانني الخاصة بالتملك الحر 

يف 13 قطاعا اقتصاديا.
أصدر  االتحادي  الوطني  املجلس  إطار  ويف 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب 
 50% بنسبة  املرأة  متثيل  يف  متثل  رائدا  قرارا 
عرش  السابع  الترشيعي  الفصل  من  اعتبارا 
وذلك إلميان القيادة بتعزيز متكني املرأة سياسيا 
وفق  الدولة  يف  الربملانية  التجربة  تطوير  ودعم 

العاملية. املامرسات 
وحامية  الوطنية  قدراتنا  تطوير  إطار  ويف 
املنجزات وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
االسرتاتيجية  الخطط  املسلحة  للقوات  األعىل 
لتواكب  صنوفها  بكافة  املسلحة  قواتنا  لتطوير 
القدرات العاملية يف املجال العسكري ولتكون يف 
طليعة جيوش املنطقة من حيث اإلعداد الفني 
العسكرية  املهام  متليه  ما  وحسب  والتقني 
املطلوبة لتكون جاهزة لتنفيذ الواجبات املوكلة 

إليها يف كافة الظروف.
االتحاد  قيام  منذ  الحكيمة  قيادتنا  غرست  لقد 
الوطن تجلت  أبناء  نفوس  الوطنية يف  املفاهيم 
املكتسبات  عىل  والحفاظ  للقيادة  الوالء  يف 
هذه  وتطورت  الوطن  حياض  عن  والدفاع 
فردية  ثقافة  اليوم  أصبحت  حتى  املفاهيم 

وجامعية ومامرسات نعتز بها جميعا.
وبهذه املناسبة الوطنية املجيدة يرسنا ان نتقدم 

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

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
أعضاء  السمو  أصحاب  إخواين  وإىل  املسلحة، 
املجلس األعىل حكام االمارات وإىل شعبنا الويف 
اىل  متطلعني  للقيادة  والوالء  العهد  مجددين 
الوطن  هذا  لرفعة  واإلنجاز  التقدم  من  مزيد 

العزيز.
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اتحاد  ظل  يف  تحقق  ما  أن  سموه  وأضاف 
اإلمارات السبع من تقدم وازدهار يف القطاعات 
رمزاً  متثل  التي  املسرية  هذه  أهمية  يؤكد  كافة 
باعتبارها  والعامل  املنطقة  يف  بالبنان  إليه  يشار 
نجاحا  االتحادية  التجارب  أكرث  من  واحدة 

استقرارا.
عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
الـ 48  الوطني  اليوم  مجلة «         » مبناسبة 

للدولة..
منوذًجا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعد   
واألشقاء  اإلخوة  بني  والتعاضد  للتالحم  رائًدا 
نحتفل  التي  االتحاد  تجربة  خالل  من  وذلك 
بذكراها الـ 48، إن االتحاد ميثل الهوية األساسية 
من  جزءا  بكونه  ويعتز  املواطن  بها  يفخر  التي 
نحو  واثقة  بخطى  يسري  قوي  اتحادي  كيان 

مستقبل مرشق.

وإن ما تحقق يف ظل اتحاد اإلمارات السبع من 
أهمية  يؤكد  كافة  القطاعات  يف  وازدهار  تقدم 
بالبنان  إليه  يشار  رمزًا  متثل  التي  املسرية  هذه 
أكرث  من  واحدة  باعتبارها  والعامل  املنطقة  يف 

التجارب االتحادية نجاحا استقرارا.
بناء  عىل  ركزت  التي  اإلمارات  اسرتاتيجية  إن 
زايد  الشيخ  له  املغفور  رسخها  والتي  اإلنسان 
بن سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه“ وإخوانه 
اإلمارايت هو  اإلنسان  االتحاد جعل من  مؤسيس 
األساس الذي تقوم عليه كل اآلمال وبه تتحقق 

كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة.
نسري  وشعبًا  حكومًة  اإلمارات  دولة  يف  وإننا 
اإلمارات  دولة  من  لنجعل  راسخة  بخطى 
املتقدمة  الدول  مصاف  يف  املتحدة  العربية 
واإلجتامعية  اإلنسانية  مقدراتنا  بحامية  وذلك 
جاهدين  والسعي  سواء  حد  عىل  واالقتصادية 

للتطور واالرتقاء عىل الصعد كافة والتطلع نحو 
املزيد من اإلنجازات.

أرفع  أن  إال  يسعني  ال  اتحادنا  ذكرى  ويف 
صاحب  ألخي  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
السمو  صاحب  وأخي  الله“  ”حفظه  الدولة 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخي  الله“ 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة وإخواين أصحاب السمو 
اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ 

”حفظهم الله“ وإىل شعب دولة اإلمارات.
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كام قال سمــوه  يف كلمـة وجههـا عرب مجلة 
«           » مبناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة 
أحتفل  وأنا  السعادة  ومتألين  الفخر  يغمرين   ”
الثامن  الوطني  بيومنا  اإلمارات  أبناء وبنات  مع 
واألربعني، وسنة بعد أخرى نتطلع حولنا يف مثل 
واإلنجازات  يتسع،  االزدهار  فرنى  اليوم  هذا 
بالدنا  أرجاء  كل  يف  يضطرد  والتقدم  تكرب، 

وشؤون حياتنا“.
وفيام ييل نص الكلمة..

أحتفل مع  وأنا  السعادة  الفخر ومتألين   يغمرين 
الثامن  الوطني  بيومنا  اإلمارات  وبنات  أبناء 
يف  حولنا  نتطلع  أخرى  بعد  وسنة  واألربعني، 
مثل هذا اليوم فرنى االزدهار يتسع، واإلنجازات 
بالدنا  أرجاء  كل  يف  يضطرد  والتقدم  تكرب، 

وشؤون حياتنا.

اإلمارايت  منوذجنا  بنجاحات  ننعم  ونحن  واليوم 
ففيه  نفوسنا،  يف   1971 ديسمرب  من  الثاين  يكرب 
وطننا،  كرامة  واستعدنا  بالدنا،  استقالل  حققنا 
انطلقت  ومنه  بأيدينا،  أمرنا  زمام  وأخذنا 
وإنساننا  دولتنا  بناء  يف  الكربى  العمليات 
انتقال  رحلة  بدأت  ومعه  الوطنية،  وهويتنا 
الجهل  ومن  الوحدة،  إىل  التشتت  من  مجتمعنا 
التقدم  إىل  املكان  املراوحة يف  املعرفة، ومن  إىل 
والتطور، ومن عزلة عن عاملنا فرضت عىل وطننا 
حراكه  يف  فعاله  ومشاركة  متوهج  حضور  إىل 

ومستقبله.
آبائنا  إنجاز  إىل  بازدهاره  مدين  حارضنا  إن 
االتحاد  فلوال  ديسمرب،  من  الثاين  يف  املؤسسني 
ذاتية  قوة  بناء  لنستطيع  نكن  مل  أقاموه  الذي 
قادرة وفعالة بكل مكوناتها البرشية واالقتصادية 

وملا  والثقافية،  والعلمية  واألمنية  والعسكرية 
إقليمنا  يف  املحرتمة  املكانة  بهذه  دولتنا  فازت 

وعاملنا.
الذي  األكرب  الدرس  نستعيد  األغر  اليوم  هذا  يف 
األوطان  عزة  بأن  وآبائنا  أسالفنا  من  تعلمناه 
وأن  أبنائها،  وعقول  بسواعد  وتصنع  تكتسب 
تحقيقها يرتهن لعطاءاتهم وجدهم واجتهادهم 
وتقوية  مكتسباتهم  بصون  والتزامهم  ووعيهم 
حول  والتفافهم  بيتهم  وحدة  وتعزيز  دولتهم 

قادتهم.
العهد  اإلمارات  وبنات  أبناء  نحن  نجدد  واليوم 
نتمثل  وأن  قادتنا،  ظن  حسن  عند  نكون  بأن 
قيمهم ونتمسك مببادئهم، ونستلهم طموحاتهم 
وطننا  لخدمة  طاقاتنا  بكل  نسعى  ونحن 
وغليظ،  مسؤول  العهد  هذا  أن  نعلم  وشعبنا. 
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يف  والناشئة  الشباب  ونسبة  شابه،  فدولتنا 
كام  سيكون  وطننا  ومستقبل  غالبة،  مجتمعنا 
ومتألقا  مرشقا  سيكون  أنه  ثقة  وكيل  نكون. 
ملستقبلنا،  تومئ  حارضنا  فشواهد  وعزيزا، 
وال  وفتحوه،  إال  لتمكيننا  بابا  يرتكوا  مل  وقادتنا 
إلطالق  منصة  وال  وقاربوه،  إال  مستقبليا  أفقا 
وشيدوها.  إال  اإلمارات  وبنات  أبناء  طاقات 
أمام  ملتزمون  وشاباتنا  شبابنا  أن  وحسبي 
أنفسهم وقادتهم بامليض قدما يف تطوير ذاتهم 
ومعارفهم، وتوخي الجودة واإلتقان يف أعاملهم، 
املتاحة لهم. وكيف ال  العريضة  الفرص  واغتنام 
وعن  بكفاءة  يتولون  وأترابهم  كذلك  يكونون 
الفضاء،  ويجوبون  املسؤوليات،  أرفع  جدارة 
محطات  ويديرون  الصناعية،  األقامر  ويصنعون 
املدنية  الصناعات  ويوطنون  النووية،  الطاقة 
عىل  ويعملون  والدقيقة،  املتقدمة  والعسكرية 
املعارك،  أصعب  ويخوضون  األسلحة،  أحدث 

االنتصارات ويستشهدون. ويحققون 
سيبقى الثاين من ديسمرب يوما فريدا وملهام ال 
يشبهه يوم آخر. نباهي به األيام كلها، ونتامهى 
آباء  بذكرى  نفوسنا  وتسمو  وطننا  مع  فيه 
التمكني؛ صاحب  بآباء  اعتزازا  ونزداد  التأسيس، 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله“،  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  الكبري  وأخي 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
أصحاب  وإخوانهم  املسلحة،  للقوات  األعىل 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو 
بالصحة  ومتعهم  جميعا  الله  حفظهم  اإلمارات 

وأمد يف أعامرهم.
هذا  بحلول  شعبنا  وبنات  وأبناء  قادتنا  أهنئ 
أن  وتعاىل  سبحانه  الله  وأسال  املبارك،  اليوم 
إنه  تحىص،  وال  تعد  ال  التي  نعمه  علينا  يديم 

سميع مجيب الدعاء.
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف  سمـوه  وأضـاف 
«           » مبناسبة اليوم الوطنـي الـ48 للدولة 
أنه بالنسبة لنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
تضاهي  واألربعني  الثامين  األعوام  هذه  فإن 
بإنجازاتها مئات األعوام لدول ومجتمعات سبقتنا 

يف تحقيق االستقالل الوطني.
وفيام ييل نص الكلمة..

بالحمد  هذا  األغر  الوطني  يومنا  يف  أتوجه 
جهود  كلل  الذي  وتعاىل  سبحانه  لله  والشكر 
اتحادنا  إقامة  يف  بالنجاح  املؤسسني  آبائنا 

وتأسيس دولتنا.
وأحمده جل وعال شأنه الذي ألهم والدنا ورمزنا 
الله  ”طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
الوحدوية، فمألت عقله ووجدانه،  بالرؤية  ثراه“ 
وكانت رسالته يف الحياة، وإنجازه الذي ال يدانيه 

يف تاريخيته وأهميته إنجاز آخر.
للموىل عز وجل الذي كتب  وازداد حمداً وشكراً 

الله  ”طيب  مكتوم  آل  سعيد  بن  راشد  للشيخ 
فكان  الوحدوية،  الرؤية  هذه  يف  الرشاكة  ثراه“ 
عضد الشيخ زايد وسنده ورفيق دربه يف تحقيق 
الرؤية، ومعهام وحولهام إخوانهام الحكام ”طيب 

الله ثراهم ” جميعاً.
واليوم، وأنا وأبناء وبنات اإلمارات نحتفل بذكرى 
وأربعني  مثانية  مسرية  أن  ندرك  اتحادنا،  تأسيس 

عاماً ال ميكن أن تخترص يف كلامت أو صفحات.
تحسب  ال  والشعوب  األمم  تاريخ  يف  فاألعوام 
التي  اإلنجازات  وطبائع  بأحجام  إمنا  باألرقام، 

فيها. تحققت 
املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يف  لنا  وبالنسبة 
تضاهي  واألربعني  الثامين  األعوام  هذه  فإن 
بإنجازاتها مئات األعوام لدول ومجتمعات سبقتنا 

يف تحقيق االستقالل الوطني.
الزمن، وعوض شعبنا  اتحادنا اخترص  وحسبنا أن 
والحضارة،  العامل  عن  قطيعته  وأنهى  فاته،  عام 

سبقها  مبن  اللحاق  من  فقط  ليس  دولتنا  ومكن 
يف النهوض والتقدم، إمنا أيضاً باالنضامم إىل ركب 
مؤرشات  يف  معها  والتنافس  املتقدمة،  الدول 

التقدم. قياس 
فإن  وطننا،  بإنجازات  فخرنا  مصادر  تتعدد  وإذ 
بناء  يف  دولتنا  حققته  ما  يف  يكمن  األكرب  فخرنا 
وقدراته  مهاراته  وتنمية  اإلمارايت،  اإلنسان 
يكن  مل  البناء  أن  يف  لقادتنا  والفضل  اإلبداعية، 
يف  بل  الحاصل،  تحصيل  قبيل  من  أو  عشوائياً 
ومبادرات  وبرامج  وخطط  اسرتاتيجيات  سياق 
وبنات  ألبناء  مشهودة  قدرات  أمثرت  ومشاريع 
اإلمارات يف كل املجاالت والتخصصات، وكفاءة يف 
تبني الحداثة عىل قاعدة قيمنا وثوابتنا، واندماجاً 

يف عاملنا ينطلق من خصوصيتنا ويحافظ عليها.
افتخاراً  أكرث  اليوم  واإلماراتيني  اإلماراتيات  إن 
مبستقبلهم،  وثقة  بحارضهم  واعتزازاً  بإنجازاتهم 
واألربعني  الثامين  السنوات  مسرية  اكسبتنا  فقد 



يعزز  إطاراً  اإلمارايت  منوذجنا  وكرست  بثمن.  تقدر  ال  ذاتية  خربات 
بقيادته،  شعبنا  تالحم  ويقوي  االجتامعي،  نسيجنا  ومينت  بيتنا،  وحدة 

ويحفزنا  بواجباتنا،  القيام  عىل  ويحثنا  جديدة،  قوة  مبصادر  علينا  ويفيض 
فقد  لذلك،  أهل  ونحن  ومجتمعنا.  لوطننا  عطائنا  ومضاعفة  أدائنا،  تجويد  عىل 

بنهجهم  بأيدينا. وسنقتدي  واجباتنا صنع مستقبلنا  أوجب  أن من  قادتنا  تعلمنا من 
الذي صنع حارضنا املزدهر، وبنى لشعبنا وألجيالنا القادمة جسوراً عريضة نحو مستقبل 

مرشق يزداد فيه منوذجنا اإلمارايت قوة وتقدماً وتألقاً.
وقيام  اتحادنا  لتأسيس  واألربعني  الثامنة  الذكرى  بحلول  وطني  وبنات  أبناء  أهنئكم 
دولتنا واستقالل وطننا وأتقدم معكم بالتهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد 

اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب  املسلحة، 
حفظهم الله جميعا وأمد يف أعامرهم وبارك أعاملهم.

وكل يوم وطني وشعبنا ووطنا بخري وعز وازدهار.
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السمو  وصاحب  ه“ 
للقوات  األعىل 

اإلمارات  م 

يعزززز ًاراً 
بقيادته،  بنا 

ويحفزنانا اجباتنا، 
فقد لذلك،  أهل  حن 

بنهجهم  يدينا. وسنقتدي 
جسور

ل عني 
سمو

 محم
الل

بنهجهم  ا. وسنقتدي 
اًراً عريضة نحو مستقبل

وقيام  اتحادنا  لتأسيس 
و الشيخ خليفة بن زايد 
مد بن راشد آل مكتوم 

ال ا “







NATIONAL DAY

أحمد بن سلطان القاسمي

نائب حاكم الشارقة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

قاسمي

ش ئ

عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  وفيام 
الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   «          » مجلة 

48 للدولة..
والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى  نقدم   
مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة اإلمارات 
الشيخ  السمو  صاحب  إىل  املتحدة  العربية 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
”حفظه الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد 
الشيخ  السمو  وصاحب  املسلحة  للقوات 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
وإخوانهم  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس 
املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 

األعىل حكام اإلمارات.
دولتنا  شعب  أبناء  إىل  موصولة  والتهاين 
التحاد   48 بالذكرى  يحتفون  وهم  العزيزة، 
البالد  بإنجازات  محتفلني  الحبيبة،  إماراتنا 
كافة  ومتوازنة، شملت  تنميٍة مستدامٍة  من 
مبا  ومحتفني  وتقدماً،  تطوراً  الوطن،  أنحاء 
األوائل  للمؤسسني  الثاقبة  الرؤى  عملت 
واتحاٍد  وحدٍة  من  أنتجته  وما  تطبيقه  عىل 
عزٍة  يف  ليعيش  العزيزة،  دولتنا  ملجتمع 
العربية  اإلمارات  دولة  ولتشكل  وكرامٍة، 
املتحدة تجربًة عامليًة يحتذى بها يف الوحدة 
مستويات  أعىل  وفق  املتطورة  التنمية  ويف 

العاملية. القياس 
يف  يغرس  الوطني،  اليوم  بهذا  االحتفاء  إن 
الفخر  أبناء مجتمع دولتنا كل معاين  نفوس 
حب  معاين  نفوسهم  يف  ويبعث  والعزة، 

لوطني  الــ 48

..
.



واالفتخار  أجله  من  والعمل  الوطن 
الظافرة  املسرية  ملواصلة  ويهيئهم  به، 
والناجحة لوطننا يف مختلف املجاالت، 
ولألجيال  لهم  الكرمية  الحياة  ويقدم 
من  به  عمل  مبا  اقتداًء  املقبلة، 
قيادتنا  عليه  تعمل  وما  سبقوهم، 
بالتعليم والصحة  اهتامٍم  الرشيدة من 
والتنمية االجتامعية، وكل ما من شأنه 
الحاجة  كانت  أينام  بالوطن  االرتقاء 

إىل ذلك.
بهذه  أخرى  مرة  والتربيكات  التهاين 
الخري  وكل  العظيمة،  الوطنية  املناسبة 
لوطننا  والتطور  واالستقرار  واألمن 

العزيز.
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بالتعليم والصحة اهتامٍٍٍم  الرشيدة من 
والتنمية االجتامعية، وكل ما من شأنه

ٍ

الحاجة كانت  أينام  بالوطن  االرتقاء 
إىل ذلك.

بهذه أخرى  مرة  والتربيكات  التهاين 
الخري وكل  العظيمة،  الوطنية  املناسبة 
لوووطننا ووتطوررر  ووال رار رررتقر واالس ون  ون ن ووواألماألمأل

االعزلعزيز.يز
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NATIONAL DAY

سلطان بن /مد بن سلطان 
القاسمي

و9 عهد ونائب حاكم الشارقة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

ن سلطان 
القاسمي

ش ئ

48

.

التي وجههـا عرب مجلة  وفيام ييل كلمة سمـوه 
«             » مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

مبناسبة  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى  نرفع 
العربية  اإلمارات  لدولة   48 الوطني  اليوم 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  املتحدة، 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
السمو  وصاحب  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ 
وإخوانهم  الشارقة،  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

اإلمارات، وجميع أفراد شعب اإلمارات الكريم.
تتجدد ذكرى هذا اليوم الوطني العزيز كل عام، 
عاماً   48 مبرور  تحتفي  العزيزة  بالدنا  هي  وها 
عىل اتحاد إماراتنا الحبيبة، وتحيي يف هذا اليوم 
رؤيتهم،  صدقت  الذين  املؤسسني،  اآلباء  ذكرى 
متوحدا  مجتمعا  السديدة  أفكارهم  وأمثرت 
والوحدة،  والّرب  التعاون  عىل  يقوم  ومتحدا، 
فكان  الوطن،  تجاه  الدؤوب  والعمل  والرتابط 
تنمية شاملة مستدامة يف  االتحاد  أنتج هذا  أن 
املجاالت كافة، وأصبحت دولة اإلمارات العربية 
مستوى  عىل  بالبنان  إليها  يشار  دولًة  املتحدة 
عىل  خاصة  املجاالت،  من  العديد  يف  العامل 

مستويات التقدم والتطور والنمو.
السري  من  الرشيدة  قيادتنا  عليه  عملت  ما  إن 

الذي  هو  املؤسسون  اختاره  الذي  الطريق  عىل 
تعيشها  التي  التنمية  مع  دولتنا  عهد  يجّدد 
شملت  تنمية  واملدن،  والقرى  األرجاء  كل  يف 
والبيئة  واالقتصاد  والصحة  التعليم  يف  اإلنسان 
أبناء  جعل  مام  العاملية،  املواصفات  أعىل  وفق 
متطور  مجتمعٍ  يف  يعيشون  مجتمعنا  وبنات 
يوفر احتياجاتهم كافة، إىل جانب الرؤية الثاقبة 
النتيجة  وهي  دوماً،  املستقبل  نحو  النظر  يف 
والتكاتف  والوحدة  االتحاد  ملجتمع  الرئيسة 
والتالحم، وهي عناوين االحتفاء باليوم الوطني 
يف كل عام. مرة أخرى تتجدد التهاين والتربيكات 
ينعم  العزيز  ووطنا  عام  وكل  الوطني،  باليوم 

بالعزة والتقدم والنامء.
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NATIONAL DAY

عبداI بن ساH بن سلطان 
القاسمي

نائب حاكم الشارقة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

سلطان 
القاسمي

ش ئ

.

عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
الـ 48  مجلة «         » مبناسبة اليوم الوطني 

للدولة..
نُزجي  الوطن،  عىل  العزيزة  املناسبة  هذه  يف   
السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  التهاين  أطيب 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”حفظه 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  وصاحب 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 

الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانهم  الشارقة، 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

ديسمرب  من  الثاين  ذكرى  علينا  متر  عام  كل  يف 
نستذكر جهود اآلباء املؤسسني لدولة اإلمارات، 
بناء  يف  رؤيتهم  لتحقيق  بجهد  عملوا  الذين 
الصادقة  النية  وقرنوا  الوطن،  وإعامر  اإلنسان 
بالعمل املخلص، فكان أن تحقق لهم ما أرادوا، 
ونِعَم  كافة،  العزيز  وطننا  أرجاء  الخري  وعّم 
اآلباء،  بها  حلم  التي  بالحياة  واألبناء  األهُل 
إليها  التي يشار  البلدان  حتى أصبح وطننا من 

بالبنان، يف الوحدة واالتحاد والتقدم والنامء.
عاماً  وأربعني  الثامنية  خالل  إنجازه  تم  ما  إن 
املاضية ميثُل إنجازاً عظيامً، عمل عليه كل أهل 

اإلمارات، وتسابقوا لخدمة وطنهم ومجتمعهم، 
الدؤوب يف مسرية  والعمل  باالجتهاد  فساهموا 
اإلنجازات  فكانت  والتعليم،  والعلم  التنمية 
الذي  ولوطننا  ملجتمعنا  األبرز  العنوان  هي 
الوحدة  مسرية  يف  به  يحتذى  منوذجاً  أصبح 

الوطنية. واللحمة 
مرة أخرى نكرر التهاين والتربيكات إىل كل فرد 
الله  سائلني  الحبيبة،  دولتنا  مجتمع  أفراد  من 
والخري  باليمن  اإلمارات  عىل  مين  أن  وجل  عز 

والربكات.
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NATIONAL DAY

عمار بن حميد النعيمي

و9 عهد عجمان
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

عيمي

 “ ”

.

التي وجههـا عرب مجلة  وفيام ييل كلمة سمـوه 
«              »  مبناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.

العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  ذكرى  يسعدين يف 
املتحدة أن أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات 
زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  مقام صاحب  إىل 
آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وإىل أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
الوزراء حاكم  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله“  ”رعاه  ديب 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
أصحاب  وإىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
اإلمارات  دولة  شعب  وإىل  اإلمارات،  حكام 
واملقيمني فيها وضيوفها الكرام مبناسبة مرور 48 
اتحاد سبع إمارات تحت راية واحدة  عاما عىل 

وعىل أرض واحدة سائالً املوىل عز وجل أن يديم 
والسداد،  التوفيق  دوام  الرشيدة  القيادة  عىل 
واألمن  والرخاء  الرفاه  اإلمارات  دولة  وعىل 

واالستقرار.
آباءنا  السعيد،  الوطني  يومنا  يف  نستذكر  إننا 
القادة املؤسسني وعىل رأسهم املغفور له الشيخ 
ثراه“  الله  ”طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
الذي وّحد أبناء اإلمارات ليصبحوا قوة اتحادية 
الوطن  ثرى  عن  يذود  حصينا  ودرعاً  تنكرس  ال 
كل  بها  ينعم  خرضاء  جنة  إىل  الصحراء  وحّول 
مبادئ  رسخت  راقية  وبيئة  كرمية  بحياة  إنسان 
وقيم رفيعة يف وجدان كل فرد من أفراد الوطن 
صغاراً وكبارا تدفعهم إىل العمل بإخالص والجد 

يف طلب العلم واملعرفة.
حضارية  منارة  أضحى  بوطن  اليوم  نحتفل  إننا 

القلوب  إليها  وتلتفت  إليها  األنظار  تجذب 
إنجازات  اإلمارات  دولة  حققت  فقد  والعقول 
والعلمية  الحياتية  املجاالت  مختلف  يف  كبرية 
املراتب  أعىل  واعتلوا  ارتقوا  أبناؤها  هم  فها 
حتى تجاوزوا حدود السامء ووصلوا إىل الفضاء 
وحققوا حلم الشيخ زايد رحمه الله وطموحات 
وإننا  العزيز  الشعب  وتطلعات  الكرام  القادة 
ضمن  إمارايت  فضاء  رائد  أول  بإرسال  نفخر 
بأبحاث  العلمي  املجتمع  ترثي  علمية  مهمة 
ومعلومات لتسهيل حياة الناس وتحقيق التقدم 
اإلمارات  وكالة  بتأسيس  نشيد  وإننا  واالزدهار، 
وإسالمية  عربية  فضاء  وكالة  أول  وهي  للفضاء 
ونثمن  املريخ  كوكب  الستكشاف  مرشوعاً  تنجز 
البحثية  املراكز  تأسيس  يف  الكرام  قادتنا  جهود 
والعلمية لتأهيل الشباب ومتكينهم من الوصول 
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إىل الفضاء واإلبحار يف مختلف العلوم األخرى.
نرفع  أن  لنا  يحق  املجيد  الوطني  يومنا  يف 
وأبنائه  وطننا  بإنجازات  واعتزازا  فخرا  هاماتنا 
واملراكز  املراتب  أعىل  الدولة  وتبوؤ  وبناته 
للمرأة  اإلمارات  أولت  فقد  العامل  مستوى  عىل 
املجتمع  يف  ومتكينها  بدورها  كبريا  اهتامما 
الشورى  يف  مشاركتها  أهمية  عىل  والتأكيد 
املرأة  وأصبحت  املجاالت  مختلف  ويف  واإلدارة 
الوطني  املجلس  أعضاء  من   50% نسبة  تشكل 
االتحادي حتى أصبحت دولة اإلمارات «األوىل» 
برملانياً  املرأة  متثيل  يف  عاملياً  و«الرابعة»  عربياً 
وإننا  الكبري،  اإلنجاز  بهذا  نفخر  أن  لنا  ويحق 
نستذكر يف يومنا الوطني تحقيق اإلمارات املركز 
التنافسية  تقرير  يف  عاملياً  والـ25  عربياً  األول 
االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر   2019 العاملية 
العاملي وتصدرها املركز األول عاملياً يف استقرار 
دولتنا  أصبحت  حيث  الكيل،  الوطني  االقتصاد 

يف  عاملياً  املتقدمة  البلدان  مصاف  يف  العزيزة 
التنافسية. املجاالت  مختلف 

ال  عام  كل  الوطني  دولتنا  بيوم  احتفاالتنا  إن 
والرايات  الوطنية  الشعارات  رفع  عىل  يقترص 
نفوسنا  يف  والوفاء  االتحاد  لروح  تعزيز  هو  بل 
واحتفاء مبشاعر الفخر واالعتزاز بإنجازات وطن 
شامخ حقق نجاحات إنسانية وعمرانية وثقافية 
يف  ُوظفت  كلها  وتعليمية  وصحية  وخدمية 
يبنى  ال  فالوطن  وإسعاده  املواطن  خدمة 
باإلنسان  بناؤه  يعلو  بل  والعامرات  باملصانع 
والحفاظ  وطنه  حامية  عىل  القادر  املتعلم 
مكتسباته  عن  والدفاع  وإنجازاته  سمعته  عىل 
أرض  عىل  الراسخة  االتحاد  مثرة  وعن  الوطنية 

هذا الوطن الكريم ويف نفوس أبنائه وبناته.
أصل  الشباب  نذكُر  فإنّنا  الوطن  نذكر  وعندما 
الدامئة  الحيوية  تقدمه وطاقته  حضارته وعامد 

التي  املتقدمة  الدول  مصاف  إىل  به  الدافعة 
أبطالنا  ننىس  وال  حساب  ألف  لها  يُحسب 
وشهداءنا  الحصني  الوطن  درع  اإلمارات  جنود 
الذين رحلوا عنا تاركني وسام فخر نحمله عىل 
صدورنا عىل مر الزمان مخلدين بذلك بطوالت 
الحق  كلمة  إعالء  سبيل  يف  قدموها  وتضحيات 
حاقد  كل  من  ومكتسباته  الوطن  عن  والذود 

وماكر.
وطننا  تنمية  وتطلعاتنا يف  إن سقف طموحاتنا 
أن  عىل  حريصون  فإننا  لذلك  حدود  له  ليس 
يكون الغد أفضل من اليوم، بسواعد أبناء هذا 
الشعب الكريم، وأن يشارك الجميع يف منظومة 
بناء  يف  بفاعلية  واإلسهام  والتطوير  التنمية 
املصاعب  أمام  واحداً  صفاً  والوقوف  املستقبل 

واملخاطر. والتحديات 
ويف كل عام، نجدد دعوتنا ألبناء وبنات اإلمارات 
والوفاء  قلوبهم  يف  االتحاد  روح  عىل  بالحفاظ 
النهضة  تحقيق  يف  سلطان  بن  زايد  مبسرية 
واإلخالص  الحياة  مجاالت  مختلف  يف  والتقدم 

يف مسريتهم العلمية والعملية.
وكل عام وأنتم بخري
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وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
الوطني  اليوم  عرب مجلة «         » مبناسبة 
العربية  اإلمارات  //تجسد  للدولة:   48 الـ 
ويف  األوطان،  لبناء  فريدا  منوذجاً  املتحدة 
اليوم الوطني الـ 48 للدولة نستذكر عظمة 
زايد  الشيخ  له  للمغفور  األكرب  الحلم  هذا 
الله، وإخوانه  بن سلطان آل نهيان، رحمه 
اآلباء املؤسسني، هذا الحلم الذي خرج من 
وعزميته  بقدرته  ليناطح  الصحراء  أعامق 
عىل  اإلمارات  اسم  ويخط  املستحيل، 

صفحات التاريخ عرب األجيال.
منذ تأسيس االتحاد.. كانت املفاخر الكبرية 
وتتعاظم  تتواىل  اإلماراتية  واملكتسبات 
الدولة  لقيادة  العميقة  الرؤية  بفضل 
حكام  السمو  بأصحاب  متمثلُة  الرشيدة 
التي  اإلمارايت  الشعب  وعزمية  اإلمارات، 

الوطني  واجبها  عن  تتقاعس  وال  تتواىن  ال 
ومكانته  الوطن  سمعة  عىل  الحفاظ  تجاه 
ليكون من أفضل الدول عىل مستوى العامل.
التي  اإلنجازات  باتت  عاماً   48 مدار  وعىل 
أكرث  وتطويرها  لإلمارات  خدمة  تحققت 
املجاالت  جميع  يف  وهي  تحىص،  أن  من 
تعرّف عن نفسها وتؤكد أهميتها يف تحقيق 

رفعة الوطن ورفاه حياة املواطن.
تلك  عن  الحديث  من  البد  كان  وإذا 
الوطنية  املناسبة  هذه  يف  اإلنجازات، 
الكبرية، فمن املنصف أن نتكلم عن الرؤية 
االسرتاتيجية لقيادة الدولة الرشيدة، السيام 
متالزمني،  اثنني  حاملني  عىل  ارتكزت  أنها 
هام االستثامر باإلنسان واالستثامر بالحارض 
هذين  من  وانطالقاً  املستقبل،  أجل  من 
الحاملني نستطيع أن نفهم النهضة العلمية 

اإلمارات،  التي تشهدها  الكربى  والعمرانية 
االقتصادية  للتنمية  الجديد  والفهم 
قوي  القتصاد  يؤسس  والذي  املستدامة، 
يف  جذورها  متتد  متينة  قواعد  عىل  يقوم 
واالزدهار  التحتية  والبنية  والصحة  التعليم 
يف  وحتى  التكنولوجي  والتطور  العمراين 
يعمل  امليادين،  هذه  كل  ..ففي  السياسة 
أبناء اإلمارات من أجل تحقيق هدف واحد 
ال  الذي  املعطاء  املرشق  اإلمارات  غد  هو 

يرىض أبناؤه إال باملركز األول.
االتحاد،  تأسيس  من  عاماً   48 بعد  واليوم، 
تحقيق  نحو  بثبات  اإلمارات  دولة  تسري 
التنموية،  املنجزات واملكتسبات  املزيد من 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بحكمة 
زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“، 
رّسخوا  الذين  اإلمارات،  حكام  وإخوانه 
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واملتواصل،  املتميز  الوطني  العمل  مبادئ 
وبتنا  أسعد شعب،  قيادتهم  فرصنا يف ظل 
وتربعنا  امليادين،  كل  يف  للدول  منوذجاً 
ال  الذي  الكبري  بطموحنا  العامل  صدارة  يف 
خري  اإلمارات  خري  ..وكان  مستحيل  يحده 

للجميع.
نهنئ شعب اإلمارات باليوم الوطني الـ 48 
ونعاهد قيادتنا الحكيمة عىل امليض خلفها 
وتحقيق  اإلنجازات  من  املزيد  أجل  من 
طموحاتهم الكبرية يف بناء الوطن ورفعته.



NATIONAL DAY

راشد بن سعود بن راشد 
املعال

و9 عهد أم القيوين
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48
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عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
الـ 48  الوطني  اليوم  مجلة «         » مبناسبة 
للدولة: //يف الثاين من ديسمرب من كل عام تحل 
علينا ذكرى إعالن االتحاد ورفع رمز الوحدة عىل 
الجمريا بديب بعد أن تم  سارية قرص االتحاد يف 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس  القائد  انتخاب 
املغفور  أخيه  وبحضور  الله“،  ”رحمه  نهيان  آل 
الذي عني  آل مكتوم  بن سعيد  راشد  الشيخ  له 
القادة  وإخوانهام  حينها  يف  االتحاد  لرئيس  نائبا 
الخري  مسرية  انطلقت  هنا  ومن  املؤسسني، 
والرخاء واإلنجازات يف شتى املجاالت وتم وضع 
وفق  املستدام  الوطني  االقتصاد  بناء  أسس 
رؤية القيادة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ 
الدولة ”حفظه  نهيان رئيس  خليفة بن زايد آل 
الله“ واعتمد مجلس الوزراء امليزانيات السنوية 

التنمية االجتامعية  التحتية ودعم  البنى  لتطوير 
االقتصادية  املوارد  وتنمية  املواطنني  وتشغيل 
القطاعات  وتطوير  التعليم  مبنظومة  واالرتقاء 

الصحية والخدمية األخرى.
العربية  اإلمارات  دولة  حكومة  عملت  لقد 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  برعاية  املتحدة 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ عىل إطالق 
العديد من املبادرات لدعم رؤية اإلمارات 2021 
عن طريق دعم برامج التوظيف وتأهيل الكوادر 
روح  وغرس  بالجامعات  التحاقهم  منذ  املواطنة 
وفق  املسؤوليات  وتحمل  والطموح  اإلبداع 
توطني  إىل  باإلضافة  معريف  اقتصاد  منظور 
القطاع  وإرشاك  التنمية  برامج  ودعم  الوظائف 
الخاص يف عمليات التوطني وفق نسب محددة، 

إصدار  طريق  عن  االسرتاتيجية  هذه  ودعمت 
سيكون  مام  ذلك  لتحقيق  الالزمة  الترشيعات 
له األثر يف خلق مجتمع متالحم تعززه مفاهيم 
املواطنة واالنتامء والحفاظ عىل الهوية والثقافة 

الوطنية وفق الربامج املجتمعية الشاملة.
اإلمارات  دولة  يف  الحكومي  القطاع  شهد  لقد 
العربية املتحدة طفرة نوعية من حيث الكفاءة 
وفق  الدولة  يف  العام  التطور  ليواكب  والفاعلية 
تقديم  لتسهيل  الرشيدة  القيادة  طموحات 
مع  يتوافق  مبا  األداء  جودة  ورفع  الخدمات 
تتبناها  التي  األولويات  إطار  العاملية يف  املعايري 
بيئة  لتوفري  املؤسيس  بالعمل  لالرتقاء  الحكومة 
يف  العمل  فرق  وتطوير  ريادية  وأفكار  إبداعية 
صعيد  عىل  املرجوة  النتائج  لتحقيق  املؤسسات 

الحكومية. الخدمات 
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مفهوم  االتحاد  قيام  منذ  الدولة  رسخت  لقد 
الذات  عىل  االعتامد  خالل  من  الوطني  األمن 
الباسلة  القدرات وشهدت قواتنا املسلحة  وبناء 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عهد  يف 
القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل 
التدريب  حيث  من  تفردا  املسلحة  للقوات 
والجاهزية  الوطنية  الروح  وغرس  والتسليح 
ربوع  يف  سواء  مهام  من  إليها  يوكل  ما  لتنفيذ 
الوطن أو خارجه، وأثبتت فصائل قواتنا املسلحة 
والتحديات  التهديدات  ملواجهة  جاهزيتها 
وتقييم  التنفيذ  وآليات  املواجهة  وطرق  بآليات 
األداء، وقدم أبناء قواتنا املسلحة النموذج الفذ 
يف تنفيذ الواجبات املنوطة بهم وسطروا العديد 
املواجهات  جميع  يف  البطولية  املالحم  من 
للدفاع  بتنفيذها  كلفوا  التي  والعمليات 
للمخططات  التصدي  أو  الوطن  حياض  عن 
البطولية  العديد من املالحم  الخارجية وسطروا 
التي أكدت جاهزيتهم وروحهم القتالية العالية 
العز والرشف  الطاهرة ساحات  وروت دماؤهم 

وأكدت هذه التضحيات معاين الوالء.
وبهذه املناسبة الخالدة يرسنا أن نتقدم بالتهنئة 
إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

الله“وصاحب  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  الشيخ محمد  السمو  الله“ وصاحب  ”رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
السمو  أصحاب  وإىل  املسلحة  للقوات  األعىل 
اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ 
وأولياء العهود وإىل شعبنا الويف داعني الله عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة علينا جمعيا بالخري 

والعزة والفخر.
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وأشار سموه إىل أن 48 عاما منذ بزوغ فجر الثاين 
من ديسمرب عام 1971 مل تتوقف عجلة املسرية 
السمو  بقيادة صاحب  تقدمها  وتواصل  املظفرة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”حفظه 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الله“ وصاحب  الوزراء حاكم ديب ”رعاه  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات.
بهذه  وجهها  التي  كلمته  يف   - سموه  وقال 
الغالية عرب مجلة «         »   الوطنية  املناسبة 
ثم  الله  من  بتوفيق  استطاعت  دولتنا  إن 
عىل  تتغلب  أن  املخلصني  ورجالها  أبنائها  همة 

التحديات التي واجهوها من أجل أن تصل دولة 
اإلمارات إىل ما هي عليه اليوم من نهضة شاملة 
االحرتام  بعني  أجمع  العامل  إليها  ينظر  ومتطورة 
بني  عالية  مكانة  خاللها  من  وتبوأت  والتقدير 
أفراحه  نعيش  الذي  االتحاد  بأن  ..منوها  األمم 
هذه األيام يعد مفخرة لشعب اإلمارات وقيادته 
الحضارية  النهضة  يف  متمثلة  ملموسة  وحقيقة 

والتنموية التي تعيشها الدولة.
االحتفال  أن  الخيمة  رأس  عهد  ويل  وأضاف 
باليوم الوطني لدولة اإلمارات يعد رمزاً وتقديراً 
املظفرة  املسرية  حققته  الذي  والتفوق  للنجاح 
من  والعطاء  اإلنجاز  من  عاماً   48 مدار  عىل 
قيام  ذكرى  أن  إىل  ..مشريا  الرشيدة  القيادة 
بل  اإلمارايت  التاريخ  ذاكرة  يف  محفورة  االتحاد 
اإلنجازات  وجملة  دولتنا  فتجربة  أجمع  والعامل 

التي تحققت يف فرتة زمنية قصرية خري مثال عىل 
الرشيدة  للقيادة  الثاقبة  والرؤية  الحكيم  الفكر 
يف  املتقدمة  الدول  مرتبة  شك  دون  بلغنا  فلقد 
امليادين واملجاالت كافة ومازلنا ماضني يف معارج 
ما  أن نحقق لشعبنا  العزم عىل  التقدم عاقدين 

يصبو إليه من عز ومجد وازدهار.
وقال سموه إننا اليوم نقف معاً ونشهد مبنتهي 
اإلمارات  شباب   .. بشبابنا  واالعتزاز  الفخر 
طاقتها  ومخزون  األساسية  ثروتها  يَُعدون  الذين 
املستقبيل، والعنرص األهم يف دفع عجلة التنمية 
حققتها  التي  املرموقة  العاملية  املكانة  وترسيخ 
املستقبلية  وآفاقها  كافة  املجاالت  يف  دولتنا 
وإنجازات تشهد بقدرة أبناء الدولة عىل تحقيق 
أهدافهم بحكمة وعزم الرجال، وإخالص النوايا، 
واإلرادة القوية وها هو ابن اإلمارات رائد الفضاء 
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هزاع املنصوري الذي عانق الفضاء من الصحراء 
تاريخية  فضائية  رحلة  من  مؤخراً  عاد  قد 
الدولية عىل  الفضاء  إىل محطة  امتدت ألسبوع 
منت مركبة ”سويوز إم أس 15“ قام من خاللها 
بإجراء مجموعة من االختبارات العلمية تحقيقاً 
لحلم بدأه املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
للقيادة  ثراه، تحول إىل رؤية  الله  نهيان، طيب 
مرصاعيه  عىل  الباب  فاتحًة  الدولة  يف  الرشيدة 
التي  الدول  نادي  إىل  اإلمارات  دولة  لدخول 

وصلت إىل الفضاء.
إنجازات  أن  الخيمة  رأس  عهد  ويل  سمو  وبني 
لكل  مفخرة  تعد  اإلماراتية  املسلحة  القوات 
الوطنية نشأ جيل  املؤسسة  مواطن، فمن هذه 
واألخطار  التحديات  مواجهة  يستطيع  قوي 
شرب  لكل  وحامية  للوطن  الحصني  والحصن 
اتحادنا  وعامد  واعتزاز  فخر  ومصدر  بالدنا  من 
الوطنية  وعنوان  األبطال  ومصنع  املجيد 
إليه  ينظر  الذي  الشامخ  والرصح  اإلماراتية 
الجميع بكل تقدير واحرتام ويرون فيه تجسيداً 
والوالء  والشجاعة  والتفاين  التضحية  لقيم 
للوطن الغايل والقيادة الرشيدة والحصن القوي 

يدافع عن أرض الوطن.

وهنأ سمو ويل عهد رأس الخيمة بهذه املناسبة 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  الوطنية 
الله“ وصاحب  الدولة ”حفظه  رئيس  نهيان  آل 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  الشيخ محمد  السمو  الله“ وصاحب  ”رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة وصاحب السمو الشيخ 
األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  بن صقر  سعود 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  الخيمة  رأس  حاكم 
وسمو  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 
عز  الله  ..داعيا  الحكام  ونواب  العهود  أولياء 
وجل أن يعيد هذه املناسبة الوطنية عىل أبناء 
دولتنا  وعىل  والربكات  واليمن  بالخري  شعبنا 
الحبيبة مبزيد من التقدم والرفاهية واالزدهار.
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عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
الـ 48  الوطني  اليوم  مجلة «         » مبناسبة 

للدولة..
لقيام   /  48  / الـ  الوطني  باليوم  االحتفال  إن 
غرسها  التي  االتحاد  لروح  تجسيد  هو  الدولة 
فينا اآلباء املؤسسون ”رحمهم الله“ فبتنا نجدد 
السمو  صاحب  إىل  بالوالء  العهد  عام  كل  يف 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
”حفظه الله“ وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
الله“ وصاحب  الوزراء حاكم ديب ”رعاه  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
صنع  وشعب  دولة  اتحاد  وإىل  العهود  وأولياء 

تاريخه ومجده بعرق أبنائه.

العرب والدروس  لنستلهم  الذكرى  متر علينا هذه 
من سرية القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد 
..الذي  ثراه“  الله  ”طيب  نهيان  آل  سلطان  بن 
يضع  أن  وبصريته  وحكمته  بحنكته  استطاع 
نقتبس  زلنا  ما  التي  الشامخ  البناء  هذا  قواعد 
والتطلع  لتنري حارضنا ونسترشف مستقبلنا  منها 
نحو الرقي والتقدم من خالل سعينا الدائم لكل 

ما من شأنه رفعة الوطن واملواطن.
يف  طويال  شوطا  اإلمارات  دولة  قطعت  لقد 
به  واالرتقاء  وتطويره  باإلنسان  االهتامم  مسرية 
يف إطار النهضة الحضارية الشاملة التي تعيشها 
وجيزة  فرتة  خالل  تقدمها  حققت  التي  البالد 
من الزمن عرب إميانها املطلق بدور العمل الجاد 
وتحقيق  الوطنية  باإلنجازات  قدما  امليض  يف 

األهداف.
لقد حققت اإلمارات خالل العام الجاري إنجازاً 

يف  إنجازاتها  سلسلة  إىل  يضاف  جديداً  تاريخياً 
مختلف املجاالت وذلك بوصول هزاع املنصوري 
أول رائد فضاء إمارايت إىل محطة الفضاء الدولية، 
تخطوها  مهمة  زايد وخطوة  بذلك حلم  محققا 
الدولة عىل طريق تحقيق رؤية القيادة الرشيدة 
ملستقبل الوطن وترجمت مجدداً بصورة عملية 
إنجازات  إحراز  عىل  اإلمارايت  اإلنسان  قدرة 
العامل  مسرية  دعم  يف  وأثرها  قيمتها  لها  نوعية، 

نحو غد يحمل الخري لإلنسان.
وطن  الله  بإذن  ستبقى  الخري“  ”زايد  دار  إن 
اإلنجازات  وموطن  والسالم  واألمان  التسامح 
تقوم عىل دعائم  التي  الشاملة  والنهضة  املبهرة 
جعلت  التي  العبقرية  القيادة  ووطن  علمية 
هدفها  الطيبة  أرضها  عىل  اإلنسان  إسعاد  من 

وغايتها.
السنوات  خالل  أطلقت  اإلمارات  دولة  إن 
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اإلنسانية  املبادرات  من  العديد  املاضية 
من  املاليني  قدرات  وتعزز  تخدم  التي  العاملية 
من  العديد  يف  املستهدفة  الرشائح  من  البرش 
واملهمشة  الهشة  الجغرافية  واملناطق  الدول 
الكوارث  ضحايا  من  امللتهبة  والساحات 
الطبيعية والنزاعات املسلحة والعنف والحروب 

والجوع والفقر واملرض والعوز.
الهالل األحمر اإلمارايت االلتزام  وستواصل هيئة 
مبسؤولياتها اإلنسانية لتخفيف املعاناة البرشية 
وامليض قدما يف النهج النبيل الذي أرىس دعامئه 
الله“  ”رحمه  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ 
ملواكبة  ومشاريعها  أنشطتها  وتطوير  وترقية 
املحلية  الساحتني  عىل  واملستجدات  األحداث 
وترتجم  اإلنسانية  مسريتها  لتعزيز  والخارجية 
مساندة  يف  اإلمارات  نهج  الواقع  أرض  عىل 
العون  يد  ومد  والصديقة  الشقيقة  الشعوب 
دون  واألزمات  الكوارث  لضحايا  واملساعدة 

متييز.
لحامية  مسؤوليتها  اإلمارات  دولة  تدرك  كام 
االقتصادي  النمو  تأثري  من  والتخفيف  الطبيعة 

الطبيعية  موائلها  عىل  الحرضي  والتوسع 
إقليميا  قيادية  باعتبارها دولة  البيئية  وأنظمتها 

يف مجال التنمية الخرضاء.
وتسعى هيئة البيئة أبوظبي للتصدي للتحديات 
وتوفري  والوطني  املحيل  املستويني  عىل  البيئية 
التنموية  النقلة  ظل  ويف  حقيقي  بيئي  أمن 
الهائلة التي تشهدها اإلمارة يبقى الحفاظ عىل 
الطبيعية لألجيال  املوارد  بيئة سليمة واستدامة 

القادمة أحد أبرز التحديات االسرتاتيجية.
لقيام   48 الـ  بالذكرى  اليوم  نحتفل  ونحن 
قدموه  وما  األبرار  شهداءنا  نستذكر  االتحاد 
العزيز ضارعني إىل  من تضحيات جليلة للوطن 
املوىل عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن 
يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

نرفع  قلوبنا  عىل  العزيزة  املناسبة  وبهذه 
صاحب  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة ”حفظه الله“ وإىل أخيه صاحب السمو 
نائب رئيس  بن راشد آل مكتوم  الشيخ محمد 
”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“ 
القائد األعىل  آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات 
وإىل  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 
سبحانه  املوىل  سائلني  الحبيبة  اإلمارات  شعب 
يعيد  وأن  وشعبها  اإلمارات  يحفظ  أن  وتعاىل 
اإلنجازات  من  مبزيد  عليها  املناسبة  هذه 

وتحقيق الطموحات .
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مجلة  عرب  وجهها  كلمة  يف   - سموه  وقال 
«           » مبناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة 
هو   48 الـ  الوطني  اليوم  بذكرى  االحتفال  إن 
هذا  مؤسس  وطموحات  ومعاين  بقيم  احتفال 
الكيان الوحدوي العظيم الشيخ زايد بن سلطان 
مع  وحد  الذي  ثراه“  الله  ”طيب  نهيان  آل 
املباركة  الدولة  هذه  املخلصني  الحكام  إخوانه 
وهو كذلك احتفال مبا قطعته الدولة من مراحل 
لتتبوأ من  الرشيدة  تنموية كبرية عىل يد قيادتنا 

خاللها املكانة املرموقة بني دول العامل.
وفيام ييل نص الكلمة..

تحت  املتحدة  العربية  االمارات  دولة  تواصل   
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  قيادة 

وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو 
الـ  الوطني  بيومها  تحتفل  وهي  اإلمارات  حكام 
48 بنجاحها املتواصل يف تجربتها التنموية والتي 
سليم  وتخطيط  مستقبلية  رؤية  نتيجة  جاءت 
يف  الوطنية  املؤرشات  لتحقيق  مستمرة  ومتابعة 

التنموية. القطاعات  جميع 
هو   48 الـ  الوطني  اليوم  بذكرى  االحتفال  إن 
هذا  مؤسس  وطموحات  معاين  و  بقيم  احتفال 

الكيان الوحدوي العظيم الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان ”طيب الله ثراه“

هذا  خالل  من  دامئا  الحكيمة  قيادتنا  تحرص 
التنموية  املراحل  هذه  يف  املتواصل  النجاح 
الدولة  مكانة  تعزيز  يف  اإلسهام  عىل  املختلفة 
العامل تقدما وفق أرقى مستويات  بني أكرث دول 
التنمية مبا ينسجم وطموحاتها ملستقبل اإلمارات 
التي   “2021 اإلمارات  ”رؤية  لتحقيق  ومسريتها 
دول  أفضل  ضمن  اإلمارات  تكون  ألن  تهدف 
االقتصادية واالجتامعية  التنمية  العامل من حيث 
ألن  تهدف  والتي   “2071 اإلمارات  و“مئوية 

تكون دولتنا الحبيبة أفضل دولة يف العامل.
ومتكنت دولة االمارات منذ إنشائها عىل يد اآلباء 
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املؤسسني من أن تكون جرس تواصل وتالقي بني 
وقامئة  منفتحة  بيئة  يف  وثقافاته  العامل  شعوب 
قيم  زرع  خالل  من  اآلخر  وتقبل  االحرتام  عىل 
إعالن  وكان  أبنائها  نفوس  يف  التسامح  ومعاين 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
2019 يف دولة  الله“ عام  الدولة ”حفظه  رئيس 
الدولة  مكانة  يرسخ  للتسامح“  ”عاما  اإلمارات 
التواصل  جسور  ومد  للتسامح،  عاملي  كنموذج 
قيم  وإرساء  املختلفة  والثقافات  األديان  بني 

األخّوة اإلنسانية يف عام التسامح.
بنيتها  تنويع  يف  اإلمارات  دولة  نجاح  إن 
االقتصادية من خالل تطوير القطاعات الحيوية 
واملصارف  والخدمات  والسياحة  التجارة  مثل 
وتنوعا  حيوية  اقتصاد  بأكرث  متتعها  يف  أسهم 
عىل مستوى املنطقة واهتامم اإلمارات بسعادة 
سياسات  وضع  عىل  عملها  جانب  إىل  شعبها 
صدارة  يف  اإلمارات  دولة  مكانة  لرتسيخ  ترمي 
اإلقليمي  املستويني  عىل  سعادة  األكرث  الدول 
الثامن  وللعام  تتصدر  أن  إىل  أدى  ما  والعاملي 

لدى  للعيش  املفضلة  الدول  قامئة  التوايل  عىل 
التي  الدول  قامئة  تصّدرت  كام  العريب،  الشباب 
للدول  يحتذى  منوذجا  بوصفها  إليها  ينظرون 
األخرى وذلك وفقا لنتائج استطالع لرأي الشباب 

العريب.
املركز  تحقيق  يف  كذلك  اإلمارات  ونجحت 
الدول  أكرث  والخامس عامليا ضمن  إقليميا  األول 
يف  رائدة  دول  عىل  متقدمة  العامل  يف  تنافسية 
هذا املجال حيث احتلت املراتب األوىل عامليا يف 
عدد كبري من املحاور الرئيسية واملحاور الفرعية 
واملؤرشات الفرعية التي يرصدها تقرير ”الكتاب 
وذلك   2019 لعام  العاملية“  للتنافسية  السنوي 
ألبناء  املستمر  والعطاء  الدؤوب  العمل  بفضل 

الوطن لتحقيق الرؤى واألهداف الوطنية.
هزاع  اإلمارايت  الفضاء  رائد  وصول  ويعد 
نجاحا  الدولية  الفضاء  محطة  إىل  املنصوري 
اإلمارات  دولة  سجل  إىل  يضاف  جديدا  تاريخيا 
لغد  تعمل  والتي  املجاالت  مختلف  يف  الحافل 
أفضل السترشاف املستقبل وأثبتت أن االستثامر 

واالبتكار  العلم  ميادين  يف  اإلنسان  بناء  يف 
والتكنولوجيا وعلوم الفضاء هو الهدف األسمى 

املستقبل. نحو 
عىل  الحصول  يف  اإلمارات  دولة  نجاح  إن 
وتقدميا  عطاء  العامل  دول  ألكرث  األوىل  املرتبة 
إىل  الدائم  وقوفها  يؤكد  اإلنسانية  للمساعدات 
واملرشوعة  العادلة  اإلنسانية  القضايا  جانب 
وتقديم كل دعم ممكن لهم واملساهمة يف دعم 
والكوارث  للحروب  تتعرض  التي  العامل  شعوب 
أو  العرقية  أو  السياسية  االعتبارات  عن  بعيدا 
جميع  يف  املتواصل  النجاح  هذا  إن  الدينية. 
مل  اإلمارات  لدولة  املختلفة  التنموية  املراحل 
املؤسسني  اآلباء  تضحيات  لوال  ليتحقق  يكن 
وتكاتف  الحكيمة  قيادتها  ورؤية  وطموحات 
شعبها يف تعزيز مكانة الدولة لتكون يف مصاف 
العامل  حول  وسعادة  ومنوا  تقدما  األكرث  الدول 
ولن  قاموسنا  يف  ليس  املستحيل  بأن  مؤمنني 
يكون جزءا من حارضنا أو مستقبلنا ووزارة الال 
الحكيمة  قيادتنا  عنها  أعلنت  التي  مستحيل 
الطموحات  لهذه  عميل  ترسيخ  هي  مؤخرا 

واألهداف واملبادئ.
عز  الله  إىل  أتوجه  العزيزه  املناسبة  هذه  ويف 
الله  وجل أن يرحم اآلباء املؤسسني وأن يحفظ 
وطننا وقيادتنا وشعبنا وأن يوفق أبناءنا وشبابنا 
ليواصلوا مسرية الخري والنامء وأن يحافظوا عىل 
كل املكتسبات الوطنية وأن يحرصوا عىل الوالء 

والوفاء لهذا الوطن الغايل وقيادته الرشيدة.
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هزاع بن زايد آل نهيان

نائب رئيس اجمللس التنفيذي Tمارة أبوظبي
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

هيان

أ ئ ئ
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وأضاف سموه  يف كلمة له مبناسبة اليوم الوطني 
الـ 48  ”إننا نودع عاماً حافالً باإلنجازات مضيئاً 

بالنجاحات التي حققتها دولة اإلمارات. 
إنجازات أكرث من أن تعّد، ومحطات تاريخية أكرث 
املسرية  أنها جميعها جزء من  إال  أن تحىص،  من 
املتواصلة نحو ذرى املجد وبلوغ أعىل  اإلماراتية 

درجات التقدم الحضاري.
وفيام ييل نص كلمة سموه التي وجهها عرب مجلة 
«            » مبناسبة اليوم الوطني الــ 48 للدولة.

نقف اليوم عىل عتبة عام جديد من عمر دولتنا 
مضيئاً  باإلنجازات  حافالً  عاماً  مودعني  املجيدة، 
ظل  يف  اإلمارات،  دولة  حققتها  التي  بالنجاحات 
خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
الوزراء  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  مكتوم 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

السمو  وأصحاب  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
حكام اإلمارات، مجددين يف هذه املناسبة الغالية 
عىل قلب كل إمارايت وإماراتية وكل املقيمني عىل 
هذه األرض املعطاءة الطيبة، عهد الوفاء والوالء 
عاماً مييض دون  تجعل  ال  التي  الحكيمة  للقيادة 
تحقيق حلم  كبرية يف  تكون قطعت خطوات  أن 
األب املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
جميع  يحتضن  بوطن  الله“،  ”رحمه  نهيان  آل 
عىل  ويعمل  وتطلعاتهم  أحالمهم  ويحقق  أبنائه 
الذي  الوقت  يف  الكريم،  وعيشهم  رفاهيتهم 
يف  واإليجابية  الفاعلة  مشاركتهم  فيه  يرسخ 
انفتاحهم  التنمية والتطوير والبناء ويعزز  مسرية 
اإلنسانية  تطور  يف  ومشاركتهم  الثقافات  عىل 

وتقدمها.
مرحلة  اإلمارات  دولة  شهدت  العام  هذا  ففي 
مهمة متثلت يف قرار صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ بأن 
يكون نصف أعضاء املجلس الوطني االتحادي من 

لهن  التمكني  من  ومزيداً  ملسريتهن  دفعاً  النساء، 
وحارضه  الوطن  مايض  يف  أساسيات  كرشيكات 
ومستقبله، وهو ما يشكل بدوره حجر أساس يف 
الجهود التي بذلتها وتبذلها سمو الشيخة فاطمة 
رئيسة  العام  النسايئ  االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت 
الرئيسة األعىل  املجلس األعىل لألمومة والطفولة 
لالرتقاء  اإلمارات“  ”أم  األرسية  التنمية  ملؤسسة 
اإلمارات،  دولة  يف  واألرسة  والطفل  املرأة  مبكانة 
العام  شهدها  التي  الخطوات  أبرز  من  ولعل 
تأسيس  األهداف  هذه  تحقيق  سبيل  يف  املايض 
قانون  واعتامد  املبكرة  للطفولة  أبوظبي  هيئة 
من  عدد  وإطالق  املواطنني  كبار  لرعاية  اتحادي 

مراكز الشباب يف مختلف إمارات الدولة.
املناسبات  من  العديد  العام  هذا  شهد  لقد 
اإلمارات  دولة  مكانة  أكدت  التي  التاريخية 
أبرز  من  ولعل  وامليادين،  املجاالت  مختلف  يف 
التي  اإلنسانية“  األخوة  ”وثيقة  املناسبات  تلك 
أطلقت من العاصمة أبوظبي بحضور ممثلني عن 
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الديانات كافة، يتقدمهم شيخ األزهر اإلمام أحمد 
الكنيسة  بابا  فرنسيس،  البابا  وقداسة  الطيب 
اللحظات  أكرث  من  واحدة  فكانت  الكاثوليكية، 
الرائدة  البادرة  تلك  التسامح“،  ”عام  يف  املضيئة 
التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، والتي 
سبيل  عىل  ومنها  والفعاليات،  باألنشطة  حفلت 
املثال ال الحرص، اإلعالن عن تشييد ”بيت العائلة 
الساموية  للديانات  حاضناً  ليكون  اإلبراهيمية“ 
الثالث، وإطالق ”صندوق زايد العاملي للتعايش“ 
السلمي  التعايش  ثقافة  تعزيز  لجهود  دعامً 
ووضع  العامل،  شعوب  بني  اإلنسانية  واألخوة 
الدولة،  الهندويس يف  لبناء املعبد  الحجر األساس 
العاملية،  لأللعاب  الخاص  األوملبياد  واستضافة 
ذلك الحدث الذي أدهش العامل بروعة تنظيمه، 
ليست  أنها  مجدداً  اإلمارات  دولة  أثبتت  حيث 
والعمراين  االقتصادي  لالزدهار  واحة  فحسب 
والتعايش  الحضاري  لإلشعاع  مركز  أيضاً  بل هي 

والحوار بني جميع البرش.
للدولة،  باهراً  دولياً  العام حضوراً  كام شهد هذا 
سواء عرب استقبالها قادة كباراً مثل رئييس الصني 
اتفاقيات  وعقد  الهند،  وزراء  ورئيس  وروسيا 
الزيارات  خالل  من  أو  معهم،  وتعاون  رشاكة 
الشيخ  السمو  صاحب  بها  قام  التي  التاريخية 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
الدول  من  لعدد  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
اإلمارات  مكانة  مرسخاً  والصديقة،  الشقيقة 

وحضورها البارز يف الساحة اإلقليمية والدولية.
بإنجاز  العام،  هذا  عظيامً  فخرنا  كان  لكم 
اإلماراتيني  قلوب  حوله  اجتمعت  آخر  تاريخي 
فضاء  رائد  أول  صعود  وهو  جميعاً،  والعرب 
جسد  حيث  الدولية،  الفضاء  محطة  إىل  إمارايت 
حلم  النيادي  سلطان  ورفيقه  املنصوري  هزاع 
زايد وطموح دولة اإلمارات بأن يكون لها إسهام 
بارز يف علوم الفضاء وأن تكون عىل قدم وساق 
واملعرفة  العلوم  مجاالت  يف  املتقدمة  الدول  مع 
تأسيس  عن  اإلعالن  جاء  وقد  والتكنولوجيا، 
االصطناعي“،  للذكاء  زايد  بن  محمد  ”جامعة 
والفعاليات  املؤمترات  عرشات  إىل  إضافة 
الدولة،  استضافتها  التي  واألحداث  واملهرجانات 

توقيع  شهد  الذي  العاملي  الفضاء  مؤمتر  ومنها 
للتعاون  عربية  مجموعة  أول  تأسيس  ميثاق 
مشاريعها  وأول  عربية  دولة   11 تضم  الفضايئ 
من  العرب  العلامء  عليه  سيعمل  صناعي  قمر 
الذي  الدؤوب  العمل  ليؤكد  االمارات،  دولة 
يف  العامل  دول  لتتصدر  الحكيمة  القيادة  تبذله 
قرص  إطالق  يأيت  كام  الحيوية.  امليادين  هذه 
يف  الكبري  والثقايف  الوطني  الرصح  ذلك  الوطن، 
أبوظبي  هيئة  وتأسيس  أبوظبي،  العاصمة  قلب 
املنصة  ”مدرسة“  منصة  وإطالق  العربية،  للغة 
ليعكس  اإلنرتنت،  عرب  العامل  يف  األكرب  التعليمية 
ترسيخ  اإلمارات عىل  دولة  أيضاً حرص  كله  هذا 

قيم املعرفة واألصالة يف نفوس األجيال.
إنجازات أكرث من أن تعد، ومحطات تاريخية أكرث 
أنها جميعها جزء من املسرية  من أن تحىص، إال 
اإلماراتية املتواصلة نحو ذرى املجد وبلوغ أعىل 
باقي  مع  واملساهمة  الحضاري،  التقدم  درجات 
من  خال  عامل  إىل  للوصول  والشعوب  الدول 
العنف والتطرف، مكرس للقيم اإلنسانية النبيلة، 
ولكل ما يجمع البرش بكل أطيافهم ومعتقداتهم 
وأعراقهم عىل حب الخري والعطاء، وهو ما نجدد 
قيادة وشعباً، نساء ورجاالً، العهد بتحقيقه بكل 

عزم وإرادة يف اليوم الوطني الثامن واألربعني.

واالسرتاتيجيات  السياسات  استطاعت  وقد 
ومنها  اإلمارات،  دولة  اعتمدتها  التي  الحكومية 
اسرتاتيجية جودة الحياة حتى العام 2031 والتي 
البدنية  بالصحة  تتعلق  مرشوعا   90 تضمنت 
وترسيخ  لألجيال،  الرقمية  والصحة  والنفسية 
الوطنية  واالسرتاتيجية  األرسية،  العالقات 
الالمستحيل،  وزارة  وإطالق  االصطناعي،  للذكاء 
وضع  وغريها  االسرتاتيجيات  هذه  استطاعت 
اإلمارات  دولة  تجعل  متقدمة  طريق  خريطة 
تستبق املستقبل وتعد له بصورة علمية دقيقة، 
ويف الوقت نفسه تستقطب العامل إليها أكرث فأكرث 
تستهدف  وتسهيالت  حوافز  سلسلة  خالل  من 
للعيش  والعلامء  املهارات  وأصحاب  املستثمرين 
وغريها  السياسات  وهذه  اإلمارات،  يف  والعمل 
عىل  الثامن  وللعام  اإلمارات  يجعل  مام  هي 

التوايل الوجهة املفضلة للشباب العريب.
والتسامح،  املحبة  دولة  واإلمارات  عام  كل 
والبذل  والتقدم،  والتطور  والحوار،  والتعايش 
املناسبة  بهذه  التربيكات  وأجمل  والعطاء، 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الجليلة 
وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
السمو  وأصحاب  املسلحة  للقوات  األعىل 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
وأولياء العهود ونواب الحكام والقوات املسلحة 
دولة  أبناء  ولجميع  ومنتسبني  قيادة  اإلماراتية 

اإلمارات واملقيمني عىل أرضها.
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سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس 1لس الوزراء وزير الداخلية
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

هيان
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وفيام ييل نص الكلمة ..
نستحرض عظمة جهود  املجيد  اليوم  هذ  يف 
كلمتهم  اجتامع  يف  املؤسسني،  القادة 
انطلقت  الذي  االتحاد،  بناء  عىل  وإرادتهم 
له  املغفور  املؤسس  القائد  إميان  من  فكرته 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”طيب الله 
شمل  حولها  فجمع  الوحدة،  بأهمية  ثراه“، 
اإلمارات  السبع، معلنا والدة دولة  اإلمارات 
موحدا  سيادة  ذا  كيانا  املتحدة،  العربية 
مستقال، وأرىس دعائم دولة عرصية حديثة، 
سار  نهجه  وعىل  بالبنان،  عامليا  إليها  يشار 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
يف  بخطاها  الواثقة  اإلمارات  لتستمر مسرية 

تحقيق مزيد من اإلنجازات.
يف  راسخ  تاريخي  يوم  هو  االتحاد،  يوم 
فيه  نستذكر  ووجدانهم،  اإلماراتيني  ذاكرة 
باهرا  مستقبال  ونستلهم  مرشقة،  محطات 
التي  االستثنائية  بقيادته  يتفاخر  لوطن 
بني  وناجحا  فريدا  منوذجا  بحكمتها  تسطر 
األمم، برؤية صادقة وعزم ال يلني من سيدي 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
وسيدي  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 
أصحاب  وإخوانهام  املسلحة  للقوات  األعىل 
لالتحاد حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو 

اإلمارات.
مراتب  تتصدر  باتت  التي  اإلمارات  دولة 
وأمنا  رفاهية  الدول  أكرث  بني  متقدمة 
نحو  بثقة  تنطلق  العامل،  يف  واستقرارا 
واضعة  لطموحاتها،  حدود  ال  جديدة  آفاق 
بعزم   2071 اإلمارات  مئوية  عينيها  نصب 
الحقيقية  ثروتها  فهم  ومواطنيها  قيادتها 
لتتألق  الواعد،  املستقبل  فيهم  يتجىل  الذين 
نهج  خالل  من  املحافل  جميع  يف  اإلمارات 
الدولية  عالقاتها  يف  استندت  رشيدة  قيادة 
واحرتام  أصيلة  وحضارة  عريق  تراث  إىل 
معانيه،  أسمى  يف  اإلنسان  حقوق  ملبادئ 
وواحة  الحضارية،  للدولة  عنوانا  فغدت 

للسالم والتعايش والتسامح.
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تحقق  ما  وشعبا  حكومة  لإلمارات  هنيئا 
من مكتسبات عظيمة يف ظل االتحاد، فهو 
دولة  ملسرية  والسالم،  والرفاه  العز  منارة 
تفرق،  وال  تجمع  وشامخة،  قوية  متحدة 
تغيث وتعمر، تطوع املستحيل والتحديات 
واإلنسانية  البرشية  خريها  يعم  إلنجازات 

جمعاء“.
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منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس 1لس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 48

هيان
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التي وجهها عرب مجلة    كلمة سمـوه  وفيام ييل 
«             » مبناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة.

تحتفل  وبالدنا  املبارك،  اليوم  هذا  يف  يّرسين 
الثامنة واألربعني لتأسيس اتحاد دولة  بالذكرى 
اإلمارات العربية املتحدة، أن أرفع أسمى آيات 
السمو  صاحب  سيدي  إىل  والتربيكات  التهاين 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله“،  ”حفظه 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله“،  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  وإىل صاحب 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة،  للقوات 
وهم  اإلمارات،  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 
وثوابت  لقيم  ترسيخاً  الخري  مسرية  يقودون 

أرىس دعامئها الوالد القائد املؤسس، الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه 
اآلباء املؤّسسني الذين أخلصوا لشعبهم وتفانوا 

يف رفعة وطنهم.
إن الثاين من ديسمرب، الذي انطلقت فيه مسرية 
لتعزيز  يوم  هو  سنة،  وأربعني  مثان  قبل  الخري 
نستحرض  وقيادته،  الشعب  بني  القائم  التالحم 
للقيادة،  الوالء  ونجّدد  رموزنا،  سرية  فيه 
املسلّحة  لقواتنا  والتقدير  للوطن،  واالنتامء 
لشهدائنا  والوفاء  األخرى،  النظامية  والقوات 
فداًء  الغالية،  والدماء  باألرواح  جادوا  الذين 

لدولة االتحاد ودفاعاً عن قيمها.
اليوم  هي  الرشيدة،  القيادة  ظّل  يف  بالدنا،  إن 
إليه  نتطلّع  الذي  للمستقبل  استعداداً  أكرث 
وصحية  تعليمية  وبُنظٍم  له  ونستعد  بثقة، 

وتوفري  متقّدمة،  اجتامعية  ورعاية  متطورة، 
تقنيات  توطني  من  متكننا  قوية  تحتية  بنية 
وتطوير  الصناعية،  الثورة  من  الرابع  الجيل 
لتعزيز  والسياسات  الحكومية  الخدمات 
الكوادر  واستثامر  والشباب،  املرأة  متكنٍي 
الخاص،  القطاع  مع  الرشاكة  وتوطيد  الوطنية، 
وتحقيق الريادة يف كّل القطاعات أخًذا بأفضل 
واستقطاب  العاملية،  واملامرسات  التجارب 
رشعنا  وقد  األعامل  ورواد  والخرباء  العلامء 
إرسال  خالل  من  املستقبل  باسترشاف  بالفعل 
الفضائية  املحطة  إىل  إمارايت  فضاء  رائد  أول 
ومناذج  مبتكرة،  استباقية  وبحلوٍل  الدولية، 
إىل  املستقبل  تحديات  لتحويل  وسيناريوهات 

قوٍة دافعة وفرٍص مثمرة.
واطمئنانًا،  أمالً  يزيدنا  بالدنا،  حققته  ما  إن 
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آفاق  نحو  ماضية  االتحادية  املسرية  بأن 
لوطننا  يُحّقق  مبا  أوسع،  ومجاالت  أرحب، 
الرفاه  وملواطنينا  واالستقرار،  املَنعة  من  مزيداً 
خدمة  يف  يوفّقنا  أن  الله  داعني  واالزدهار، 
للوطن، مدافعني عنه، متوّحدين خلف قيادته، 
وللوطن  واإلخالص،  الوالء  عهد  لها  مجّددين 

االنتامء والتضحية والفداء.
والسالم  وخري،  أمن  يف  واإلمارات  عام  وكّل 

عليكم ورحمة الله وبركاته.
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حيث  عابرة  مناسبة  مجرد  ليس  الشهيد،  يوم 
يف  وقف  إمارايت  شهيد  كل  فيها  نستذكر  أننا 
وجه اإلرهاب والخراب فصان أمن الوطن وذاد 

عن حمى شعبه..
ما  وتقدير  إجالل  بكل  فيه  نستدعي  يوم  هو 
أنشأوا جيال يعلو  الذين  اآلباء واألمهات  قدمه 
آخر..  يشء  كل  فوق  الوطن  حب  نفوسهم  يف 
إن كل واحد من شهدائنا الرشفاء يعلمنا درسا 
هذا  ألبناء  تضحيته  وترسد  والعطاء،  النبل  يف 

الوطن ملحمة صدق ووفاء.
الوالد  عهد  منذ  الحكيمة،  قيادتنا  علمتنا  لقد 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس 
هو  الحقيقي  العطاء  أن  ثراه»  الله  «طيب 

يف  يتجسد  ما  وهو  حدود،  بال  يكون  الذي 
هذا الركب الرشيف من شهداء الوطن، الذين 
وشعبا  قيادة  اإلماراتيون  منازلهم  عىل  توافد 
صاحب  وتكرارا  مرارا  عنهم  تحدث  والذين 
نهيان رئيس  زايد آل  الشيخ خليفة بن  السمو 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «حفظه  الدولة 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
الله»  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات املسلحة ضاربني بهم املثل لكل إمارايت 

وإماراتية.
يوم الشهيد الذي يحل قبل أيام قليلة من اليوم 

ديسمرب،  من  الثاين  يف  اإلمارات  لدولة  الوطني 
ووطنه  بنفسه  ثقته  فينا  واحد  كل  يف  يعزز 
منوذجا  قدمت  التي  الدولة  فهذه  وقيادته، 
استطاعت  املتقدمة،  العامل  دول  بني  حضاريا 
وتصنع  مكتسبات  تحقق  أن  حكمة  بكل 
وتبنت  املجاالت،  مختلف  يف  عرصية  منجزات 
األمن  وتعزيز  السلم  سياسات  ذاته  الوقت  يف 
أشكاله،  بكل  التطرف  ومكافحة  واالستقرار، 
الفذة،  العسكرية  القدرة  يف  منوذجا  وصنعت 
واحرتافها، وخرباتها  وتدريبها  املسلحة،  بقواتها 
العمل  يف  املرأة  مشاركة  إىل  وصوال  امليدانية، 
الخدمة  برنامج  يف  الشباب  وإدراج  العسكري، 
الفرصة  والفتيات  الشباب  مينح  الذي  الوطنية 
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وحامية  جديدة  مهارات  تعلم  يف  للمساهمة 
بالدهم من الطامعني والعابثني، وأصحاب كل 
زعزعة  وتريد  املنطقة،  بهذه  ترتبص  أجندة 

اإلقليمي. السلم 
نحتفي  الذي  اإلمارات  دولة  اتحاد  كان  لقد 
بذكراه الثامنة واألربعني بعد أيام ميالدا لفكرة 
فريدة آمن بها الشيخ زايد وإخوته املؤسسون 
املستقبل وسعوا جاهدين يف  استرشفوا  حيث 

سبيل تحقيق حلم الوحدة الذي شكك فيه 
مل  سبقتنا  التي  فالتجارب  الكثريون، 

تبرش بالخري، لكن عزمية املؤسسني 
األرض  هذه  أبناء  وتكاتف 

بل  حقيقة،  الحلم  جعل 
كل  نتائجه  وتجاوزت 

فلقد  التوقعات، 

حققت دولة اإلمارات نتائج مبهرة يف مختلف 
القطاعات الحيوية عىل مستوى العامل، كالبنية 
واالستقرار  االقتصادي،  واالزدهار  التحتية، 
املوارد  وتنمية  التسامح  وتعزيز  األمني 
االقتصادية غري النفطية، ناهيك عن اإلنجازات 
وعلوم  التكنولوجيا  مجاالت  يف  تحققت  التي 
فضاء  رائد  أول  إرسال  آخرها  وكان  الفضاء، 
إمارايت إىل محطة الفضاء الدولية وإجراء عدة 

تجارب علمية.
قبلة  إىل  اإلمارات  دولة  تحولت  لقد 
والكفاءات  الخربات  ألصحاب 
بلد  يبحثون عن  الذين  العالية 
أحالمهم  فيها  يحققون 
كام  وطموحاتهم، 
عاصمة  باتت  أنها 
إذ  لإلنسانية 

كل  إىل  والتنموية  اإلغاثية  جسورها  وصلت 
املناطق املنكوبة يف العامل دون تفرقة أو متييز، 
فأصبحت دولة اإلمارات الدولة املانحة األوىل 
أصبح  اإلمارايت  السفر  جواز  أن  كام  عامليا، 
الجواز األقوى عامليا حيث ميكن لحامله دخول 

أكرث من 176 دولة دون الحاجة إىل تأشرية.
نتذكر  أن  نحتاج  اإلنجازات  هذه  خضم  ويف 
تضحيات  لوال  ممكنة  تكن  مل  بأنها  دامئا 
واملنطقة  الوطن  حموا  الذي  األبرار،  شهدائنا 
من مطامع العابثني، ولوالهم ملا نعمنا باألمن 

واالستقرار الذي نحمد الله عليه اليوم.
يخوضوا  مل  فإنهم  بأرواحهم  ضحوا  وعندما 
أجل  من  معارك  كانت  بل  شخصية،  معركة 
الدين  عىل  والحفاظ  واملنطقة،  الوطن،  أمن 
لتحقيق  تحويره  و  به  العابثني  عبث  من 
أغراضهم املريضة، يف منطقة تعد رشيان العامل 
تهديدا  يعني  واستقرارها  أمنها  يف  خلل  وأي 
رصيحا ومبارشا للعامل أجمع، ولذلك فإن العامل 
أبنائنا، من  من  بروحه  لكل من ضحى  مدين 

أجل أن يعيش اآلخرون بسعادة وهناء.
ننظر  الشهداء،  أرواح  عىل  نرتحم  إذ  وإننا 
باتت يف  دولة  كبري، يف  بأمل  املستقبل  إىل 
وتؤثر  تساهم  املتقدمة،  الدول  مصاف 
وتسعى  العاملي،  القرار  صناعة  يف 
واألخوة  واملحبة  السالم  لنرش 
اإلنسانية يف كل مكان لتحقيق 
لجميع  والتنمية  االستقرار 

شعوب العامل.
رحم الله شهداء الواجب والكرامة، 
وعظمته  بجالله  يليق  إكراما  وأكرمهم 
وهم إذ يغيبون عنا فإن بطوالتهم ستبقى 
خالدة يف ذاكرة الوطن واألمة، وسنظل نحدث 
عىل  سائرين  وسنبقى  عنهم  وبناتنا  أبناءنا 
هذه  ووحدة  الحفاظ عىل سالمة  يف  خطاهم 

األرض الطيبة  .
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مجلة  عبـر  معاليه  وجههـا  كلمة  يف  ذلك  جـاء 
«            » مبناسبـة اليوم الوطنـي الـ48 للدولة 

فيمـا ييل نصها 
الحياة،  موازين  يراعي  وطن  اإلمارات  أن  أكد 
بتقاليده  ويتمسك  املايض،  يستحرض  فبينام 
وتراثه، مييض نحو آفاق املستقبل بثقة وعزمية 
قيادتها  بحكمة  اإلمارات  بلغت  لقد  تلني،  ال 
مكانة  وحققت  الفضاء،  عنان  شعبها  وإخالص 

مرموقة بني األمم يف شتى املجاالت.
الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة  له  كلمة  يف  وذكر 
الثامن  الوطني  اليوم  ذكرى  يف  إنه  للدولة   48
العربية  اإلمارات  دولة  لتأسيس  واألربعني 
معاين  وأسمى  التهاين،  بأجمل  أتقدم  املتحدة، 
الحب والوفاء والتقدير لقيادتنا الرشيدة، وعىل 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  رأسها سيدي صاحب 

زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“، وإىل 
شعب دولة اإلمارات الويف واملقيمني عىل أرضها 

الطيبة، أغىل األماين بهذه املناسبة املجيدة.
تكون  بأن  اإلمارات  استحقت  ”لقد  وأضاف 
عاصمة التسامح عن جدارة، فهي تحتضن عىل 
واألديان،  البرشواألعراق  أطياف  جميع  أرضها 
إىل  مشريا  وسالم،  بنعمة  فيها  يعيشون  وهم 
والثقافة  واملعرفة  العلم  وطن  اإلمارات  أن 
واملال  واالزدهار  التقدم  وطن  إنها  واالبتكار، 
والرتفيه  للراحة  واحة  كذلك  وهي  واألعامل، 
اإلمارات  أصبحت  ..لقد  والتجوال  والسياحة 
تبث  إنها  الدول،  بني  يحتذى  منوذجا  اليوم 
عىل  اإلنسان  وتحث  األمل،  روح  البرشية  يف 
يف  وسعادة  بكرامة  والعيش  طموحاته  تحقيق 
اإلمارات  تستحق  أال  والقانون،  العدالة  ظل 

لها  دعا  التي  الفاضلة  للدولة  مثاال  تكون  بأن 
أفالطون“.

خالل  حققت  املسلحة  قواتنا  أن  إىل  واشار 
كرمية  ومبتابعة  املاضية  سنة  واألربعني  الثامين 
اإلنجازات  من  الكثري  الرشيدة  قيادتنا  من 
وحافظت  واألمان  األمن  مفهوم  جسدت  التي 
قواتنا  شهدت  حيث  الدولة،  مكتسبات  عىل 
التنظيم  نقلة نوعية يف  املسلحة خالل مسريتها 
والتدريب،  الدفاعية  والقدرات  العسكري 
والتطور  للنمو  رائدا  منوذجا  منها  جعل  ما 
وكوادرها  قيادتها  مبجهود  واستطاعت  الرسيع، 
أن تصل إىل مصاف الدول املتقدمة من ناحية 

العسكرية والتنظيم والتدريب. االستعدادت 
يف  املسلحة  قواتنا  ملشاركات  كان  ”قد  وتابع 
الجوانب اإلنسانية واإلغاثية عىل مدى سنوات 
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أجمع،  العامل  يف  بصمةواضحة  العطاء  من 
كوقوفها مع كوسوفا والبوسنة والهرسك ولبنان 
مع  ومؤخرا  وأفغانستان،  وباكستان  والصومال 
الحلفاء ضد كل  اليمن ووقوفنا مع  أشقائنا يف 

من يهدد أمن واستقرار املنطقة“.
وذكر أن الله قد حبى اإلمارات بقيادة حكيمة 

ومخلصة لوطنها وشعبها، فمنذ أن تأسس هذا 
بن سلطان  زايد  الشيخ  الراحل  يد  الوطن عىل 
آل نهيان ”طيب الله ثراه“، عىل القيم واملبادئ 
نهجه،  الرشيدة  قيادتنا  واصلت  فقد  األصيلة، 

واستطاعت أن تحقق طموحاته وآماله.
”أنتهز  بالقول  كلمته  البواردي  معايل  واختتم 

بالشكر  ألتقدم  السعيدة،  املناسبة  هذه 
جهودها  عىل  الرشيدة،  للقيادة  والعرفان 
العزيز،  الوطن  هذا  بناء  مسرية  يف  املخلصة 
وتحقيق أقىص أمانيه، ولدعمها املستمر لقواتنا 
قيادة  اإلمارات  يحفظ  أن  الله  داعيا  املسلحة، 
وشعبا، ويديم عليها نعمة األمن واألمان، آمني.
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جاء ذلك يف كلمة وجهها عرب مجلة «            » 
ييل  فيام  للدولة  الـ48  الوطني  اليوم  مبناسبة 

نصها 
واحدا  عام  كل  من  ديسمرب  من  الثاين  ميثل 
من أهم األيام الخالدة يف ذاكرة وطننا الغايل، 
اليوم الذي تتجسد فيه كل معاين الفخر  ذلك 
الذين  املؤسسني،  اآلباء  بتضحيات  واالعتزاز 
ووضعوا  القوية،  االتحاد  دولة  لبنات  صاغوا 
مواجهة  من  مكنتها  التي  الراسخة،  مرتكزاتها 
مكانتها  من  وعززت  واجهتها،  التي  التحديات 
كتجربة وحدوية فريدة يف محيطيها اإلقليمي 

والدويل.
الوطن  ذاكرة  من  الغايل  اليوم  هذا  يف  إننا 
نفتخر بأننا ”أبناء زايد“، هذا القائد االستثنايئ 
منوذجا  قدم  الذي  والعامل،  املنطقة  تاريخ  يف 
فقد  الحكيم،  والسيايس  الدولة  لرجل  حقيقيا 
لتجرية  يؤسس  وأن  أمة  يبني  أن  استطاع 
بناء  بني  توازن  والتنمية،  الحكم  يف  فريدة 
ولهذا  االتحادي،  البنيان  ترسيخ  وبني  اإلنسان 
سيظل النموذج والقدوة للقيادة امللهمة التي 

متزج بني التجربة التاريخية واملبادئ والواقعية 
التغيري  القدرة عىل صناعة  واإلنسانية، ومتتلك 
اإليجايب ليس فقط لدولتها بل ألمتيها العربية 

واالسالمية جمعاء.
الثامن  الوطني  باليوم  اإلمارات  دولة  تحتفل 
اإلنجازات  من  العديد  تشهد  وهي  واألربعني 
النوعية عىل املستويات االقتصادية والسياسية 
وثابتة  واثقة  بخطى  ومتىض  واالجتامعية، 
خاللها  من  ترسخ  جديدة،  انطالقة  لتحقيق 
ألنها  املتقدمة،  الدول  خريطة  عىل  مكانتها 
صاحب  سيدي  قيادة  ظل  يف  السري  تواصل 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة ”حفظه الله“ عىل نهج القائد املؤسس، 
الشيخ زايد ”طيب الله ثراه“، يف االستثامر يف 
الحقيقية،  الوطن  ثروة  باعتباره  اإلنسان،  بناء 
عىل  االتحاد  دولة  دعائم  ترسيخ  عىل  وتعمل 
الصعد كافة ليك تواصل إنجازاتها املعهودة يف 

املجاالت. مختلف 
إعالن  لحظة  اإلمارات  وضع  بني  املقارنة  إن 
وما   1971 عام  ديسمرب  من  الثاين  يف  االتحاد 

هي عليه اآلن بعد مثانية وأربعني عاما يقدم 
تحقق  الذي  النجاح  لحجم  حقيقية  صورة  لنا 
خالل هذه السنوات، التي تعترب قصرية يف عمر 
إنجازات  من  شهدته  مبا  عظيمة  لكنها  الدول 
حصلت  فام  املنطقة،  تاريخ  مجرى  غريت 
عليه اإلمارات من مراتب متقدمة يف مختلف 
مستويات  تقيس  والتي  الدولية،  املؤرشات 
والتعليم  البرشية  التنمية  مجاالت  يف  التطور 
الرضا  ومؤرشات  والتنافسية  املعرفة  واقتصاد 
الطريق  يف  تسري  أنها  يؤكد  والسعادة،  العام 
السنوات  منذ  لنفسها  رسمته  الذي  السليم 
التنمية  طريق  االتحاد،  دولة  لنشأة  األوىل 
يعزز  إمنا  وهذا  الشاملة،  والنهضة  والتقدم 
الفتية،  بدولتنا  واالعتزاز  بالفخر  شعورنا  من 
ويجعلنا  الرشيدة،  لقيادتنا  والئنا  من  ويرسخ 
أكرث ثقة وتفاؤال عىل حارض ومستقبل أبنائنا.

مثانية  مرور  بذكرى  اليوم  نحتفل  كنا  وإذا 
اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  عىل  عاما  وأربعني 
األجيال  خاصة  جميعا،  فإننا  املتحدة،  العربية 
الجديدة، أحوج ما نكون إىل استيعاب دروس 
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حكمة  نبع  من  والنهل  الرثية،  التجربة  هذه 
من  والتعلم  ثراه“،  الله  طيب   ” زايد  الشيخ 
والعمل،  واإلدارة  الحكم  يف  الفريدة  مدرسته 
يك تتواصل مسرية التنمية والتطور والنجاحات 

واإلنجازات.
اليوم  هذا  يف  االتحاد“  ”روح  استلهام  إن 
الوطني املجيد، ال شك متدنا باملزيد من القوة 
السري  يف  االستمرار  عىل  واإلرصار  الحامس  و 
إىل األمام، وتدفعنا إىل مزيد من اإلميان بقيم 
إجل  من  والتضحية  والوالء  واالنتامء  الوحدة 
إعالء شأن دولة اإلمارات وترسيخ مكانتها بني 

األمم والشعوب.
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الله  رحم 
السمو  ثراه، ووفق سيدي صاحب  الله  طيب 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الشيخ  السمو  صاحب  الله“وسيدي  ”حفظه 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وسيدي  الله“ 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وشعب 
اإلمارات الويف إىل ما فيه خدمة وطننا الغايل 

ليبقى منيعا شامخا آمنا مستقرا بروح االتحاد 
والتقدم  باألمن  ينعم  الغايل  وكل عام ووطننا 

واالزدهار“.
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فـــي اليوم الوطني الـ 48 لدولة اإلمارات، نستذكر يف إيدج مآثر الوالد املؤسس املغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي أرىس رفقة اآلباء املؤسسني لالتحاد، 
رحمهم الله تعاىل، دعائم دولة قوية وموحدة اكتسبت احرتام سائر دول العامل بفضل رؤيتها 

السديدة وعزميتها الشديدة وإنجازاتها العظيمة.
وبالنيابة عن إيدج، نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام قيادتنا الرشيدة يف هذا 
اليوم املجيد، معاهدين إياها عىل االلتزام باملساهمة يف صياغة مستقبل آمن يعود بالخري 

واالزدهار عىل وطننا الحبيب.
وبهذه املناسبة، أتقدم بأطيب التهاين والتربيكات لسيدي لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وسيدي صاحب السمو 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 أبوظبي نائب 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
املجتمع  اإلمارات يف  لدولة  عالية  بكل جد ورسخوا مكانة  والذين عملوا  اإلمارات،  حكام 

الدويل كدولة عرصية قامئة عىل املحبة والتسامح واحرتام اآلخرين. 
كام أوّد أن أتوجه بالتحية والتقدير للقوات املسلحة لدولة اإلمارات عىل تفانيها يف خدمة الوطن، وهي التي 
أضحت مرضب مثل يف التضحية والفداء ومدرسة يف حب الوطن وقيادته الرشيدة. وأود يف ذكرى يوم الشهيد 
أن أعرب عن فخري واعتزازي بجنودنا البواسل الذين ضحوا بأرواحهم الزكية ليبقى الوطن شامخا. فقد ضحى 
لكرامة هذا الوطن والذود عن حامه  الباسلة بأرواحهم صوناً  أبناء القوات املسلحة اإلماراتية  الشهداء من 

والحفاظ عىل أرضه ومقدراته لتبقى رايته خفاقة عالية. 
وبوصفنا مجموعة تكنولوجيا متقدمة تختّص باالبتكار يف قطاع الدفاع ومجاالت أخرى- ندرك جيداً ما تجلبه 
الحرب الهجينة من مخاطر ذات طبيعة جديدة. فلم يعد تحقيق النرص مقترصاً عىل خوض املعارك املادية 
وحدها، بل صار مقرتناً كذلك بولوج ساحات املعارك اإللكرتونية والرقمية. وبناء عىل ذلك، بات من الرضوري 

تسخري التقنيات الحديثة واالستثامر بشكل مكثف يف أعامل البحث والتطوير الريادية.
وكجزٍء من هذه األولوية، دمجت إيدج ما يزيد عن 25 مؤسسة و12,000 موظف بارع ضمن خمسة قطاعات 
رئيسية هي املنصات واألنظمة، والصواريخ واألسلحة، والدفاع السيرباين، والحرب واالستخبارات اإللكرتونية، 
الدقيقة  الحاجات  الخطوط األمامية من أجل فهم  املهام. ونحن نعمل عن كثب مع من يقفون يف  ودعم 
طريق  عن  الخالق  االبتكار  عىل  القدرة  لديه  من  كل  مع  التعاون  إىل  باإلضافة  الدفاع،  لقطاع  والحساسة 

االستفادة من أحدث التقنيات املتاحة.
ويف ظل الوترية املتسارعة للتقدم الكنولوجي املستمر، تقارب إيدج بني التقنيات املتطورة واالبتكارات التجارية 
وبني قطاع الدفاع، من أجل توفري أفضلية ريادية يف مستقبل األمن العاملي. ومع تطلعنا ألداء دور املحفز 
عىل التغيري، تعّد رسالتنا بسيطة: إمداد السوق مبنتجات وخدمات تقنيّة حديثة مبزيٍد من الرسعة والكفاءة.

وبينام نضع تصورات جديدة للقدرات، فإن أداء دور عاملي ملحوظ وبناء مركز دويل يف مجال التكنولوجيا 
عىل جذب  سنحرص  إذ  الدؤوب،  العمل  عىل  دوافعنا  أبرز  من  سيكونان  اإلمارات،  دولة  يف  هنا  املتطورة، 
املواهب الفريدة من أنحاء العامل كافة، صانعني بذلك منظومًة تقنية متميزة ومتطورة من شأنها رفد االقتصاد 

الوطني القائم عىل املعرفة.
باكورة  اإلمارات  لدولة  واألربعني  الثامن  الوطني  اليوم  ذكرى  يكون  أن  وفخري  اعتزازي  دواعي  ملن  إنه 
املناسبات الوطنية التي نحتفل بها يف إيدج، واضعني نصب أعيننا حامية مصالحنا الوطنية وتوسعة بصمتنا 

العاملية، استناداً إىل التقنيات الريادية.
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EDGE 
Honours the Spirit of the Union
On the 48th UAE National Day, we at EDGE remember 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who, together 
with the other founders of the union, established a strong 
and unified country that has earned worldwide respect for 
its vision, ambition and success. 
On behalf of EDGE, I am honoured to extend my warm-
est greetings to our distinguished leadership on this oc-
casion, and reaffirm our commitment to enabling a secure 
future for the prosperity of our nation. 
Congratulations to our President, His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, as well as His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presi-
dent and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and their Highnesses the Supreme 
Council Members and Rulers of the Emirates, for setting 
incredible precedents for yet another year and achieving 
remarkable milestones. 
We celebrate the Spirit of the Union, and honour our heri-
tage as a resilient, resourceful, and determined nation.
I would also like to thank our esteemed Armed Forces for 
their resolute spirit, service and sacrifice, and honour the 
memory of our fallen soldiers on Commemoration Day. 
We look to you with gratitude and pride, and recognise 
your unyielding commitment to protecting our nation 
and strengthening its foundations. 
As an advanced technology company innovating in de-
fence and beyond – we recognise the new class of threat 
that hybrid warfare brings. Victory is no longer achieved 
through physical battles alone, but also increasingly 
through electronic and digital battlespaces. Leverag-
ing advanced technologies and investing extensively in 
ground-breaking research and development will be a criti-
cal path forward.
As part of this priority, EDGE has consolidated over 25 en-
tities and brought together 12,000 brilliant minds across 
five core clusters: Platforms & Systems, Missiles & Weap-
ons, Cyber Defence, Electronic Warfare & Intelligence, and 
Mission Support. 
We work closely with those on the front-lines to under-

stand the intricate and intuitive needs of the defence in-
dustry, as well as those that can creatively innovate through 
drawing on technologies yet to be discovered.
With the astonishing pace of technological advancement set 
to continue, EDGE is converging high-technology and com-
mercial innovations with the defence industry, to provide the 
leading-edge advantage in the future of global security.
Set to emerge as a catalyst for change, our mission is simple: 
to bring advanced technology products and services to mar-
ket, faster and more efficiently.
While we reimagine capabilities, being a notable global play-
er and building an international hub in advanced technology, 
right here in the UAE, will be key drivers for us. We will attract 
exceptional talent from around the world, and in doing so, 
develop a distinguished and sophisticated technology eco-
system that supports the UAE’s knowledge based economy. 
We are delighted to mark this UAE National Day as our first 
at EDGE, protecting our national interests and growing our 
global footprint, through leading-edge technologies.

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

National Day
Special Supplement
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achievements and exerting all our 
efforts to achieve overall develop-
ment. We are looking forward to 
more successes.

“On the anniversary of our Un-
ion, I congratulate my brothers, 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan; His 
Highness Sheikh Mohammed 
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bin Rashid Al Maktoum, the Vice 
President and Prime Minister of 
UAE and Ruler of Dubai; His High-

ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 

and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rul-

ers of the Emirates, and 
the Emirati people.”
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National Day
Special Supplement

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr 

Al Qasimi

‘Union is the main identity that citizens are
 proud of': Ras Al Khaimah Ruler 

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council Member and Ruler 
of Ras Al Khaimah, stated that the UAE is a leading model of cooperation and 
solidarity among citizens through the Union’s experience, which the country 
is celebrating during its 48th anniversary.

In a statement to Nation Shield 
magazine, on the occasion of the 
48th UAE National Day, H.H. 
Sheikh Saud said that the Union is 
the main identity that citizens are 
proud of, stressing that the devel-
opment and prosperity achieved 
by the union of the seven Emirates 
confirms the importance of this 
journey, which is one of the most 
successful federal experiences.

“The UAE is a leading model of 
cooperation and solidarity between 
brothers through the Union’s ex-

perience, which we are celebrating 
during its 48th anniversary. The 
Union is the main identity that all 
citizens are proud of, and they are 
proud of being part of a strong un-
ion that is confidently moving for-
ward towards a bright future. The 
overall development and prosperity 
achieved, in light of the union of the 
seven emirates, confirms the impor-
tance of this journey, which is an 
example to follow in the region and 
the entire world, as one of the most 
successful federation experiences.

“The UAE’s strategy that focuss-
es on human development, which 
was promoted by the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan and 
his brothers, the Founders of the 
Union, has prioritised Emirati citi-
zens and made them the foundation 
of all the major steps taken by the 
country.

“We, the UAE government and 
people, are confidently moving 
forward to make the UAE an ad-
vanced country, through protecting 
our human, social and economic 
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of the current generations.
During the past years, Sheikh 

Saud said, the country has wit-
nessed many achievements in the 
development of the social infra-
structure system through the de-
velopment of education and its 
outputs, the increase in the num-
ber of universities, the establish-
ment of the Human Resources 
Development Fund, achieving pay 
equality and the issuance of laws 
pertaining to foreign ownership in 
13 economic sectors.

Highlighting the country’s 
achievements, the UAQ Ruler 
pointed to President His Highness 
Sheikh Khalifa’s decree allocating 
50 per cent of the seats in the Fed-
eral National Council to women, a 
move, Sheikh Saud said represents 
great leap forwards in cementing the 
legislative and parliamentary role of 
women in the nation’s development.

Sheikh Saud went on to say, “In 
the framework of developing our 
national capabilities and protect-
ing achievements, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forc-
es, has developed strategic plans 
to develop the capabilities of our 
country’s armed forces to cope 
with the global capabilities in 
the military field and to be at the 
forefront of the region’s armies in 
terms of technical preparation, to 
be ready to carry out the duties as-
signed to it in all circumstances.”

“Since the establishment of the 
Union, our wise leadership has 
instilled national concepts in the 
hearts of the people of the home-
land, manifested in loyalty to the 
leadership and preserving the 
gains of the homeland. These con-

cepts have evolved to become an 
individual and collective culture 
and practices that we all cherish.”

Concluding his speech on the 
occasion, Sheikh Saud stated, “On 
this glorious national occasion, we 
are pleased to extend our congrat-
ulations to His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan 
and to his brother His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid 

Al Maktoum and His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, and to my brothers Their 
Highnesses the Supreme Coun-
cil Member and the Rulers of the 
Emirates, and to our loyal peo-
ple, who renew their pledge and 
loyalty to the leadership, looking 
forward to further progress and 
achievement for the advancement 
of this beloved nation.”
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National Day
Special Supplement

His Highness Sheikh 
Saud bin Rashid 

Al Mu’alla

‘National day is living embodiment of national 
achievements both on Earth and in outer space': 

Umm Al Qaiwain Ruler

H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Supreme Council Member and Ruler 
of Umm Al Qaiwain, in a statement to Nation Shield magazine on the occasion of 
the 48th UAE National Day, said that on the second of December each year, the 
leadership and the people of the United Arab Emirates celebrate the UAE National 
Day, which manifested the national will of the founding leaders, and the determi-
nation of the loyal sons of the homeland, to promote the concept of the union.

H.H. Sheikh Saud noted that the 
country’s wise leadership, headed 
by President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
works on promoting the UAE’s 
position in the global space sec-
tor, knowledge and innovation and 
also the consolidation of national 
principles and preserving the 
country’s achievements, adding, 
“Our annual celebration of this 
glorious day is a living embodi-

ment of this national achievement 
both on Earth and in outer space.”

The Ruler of Umm Al Qaiwain, 
in his speech, said that the UAE 
government, led by His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of UAE and Ruler 
of Dubai, has unveiled a number 
of initiatives in the areas of tech-
nological advancement, advanced 
sciences, launching many initia-

tives that involve the government 
and private sectors that contrib-
ute to the creation of safe working 
environments.

Speaking further on the occa-
sion, Sheikh Saud added that the 
anniversary of 48th UAE National 
Day is a precious occasion to renew 
loyalty and belonging to the wise 
leadership, preserve heritage of the 
founding fathers and promote the 
concept of the union in the spirits 
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Station. This achievement is a first 
step in the country’s space-related 
plans, which will accomplish its 
next and most important step coin-
ciding with the 50th anniversary of 
the UAE when the Emirates Mars 
Mission travels to Mars in 2021.

“Today, less than a year away 
from the Expo 2020 Dubai, the 
world’s largest and first of its kind 
event in the Middle East, Africa 
and South Asia, there is no doubt 
that this will be another achieve-
ment on the list of the UAE’s ef-
forts to host major events, which 
will also underscore the country’s 
abilities internationally.

“The Union’s experience in 
launching a comprehensive civi-
lisational renaissance was an in-
spiration to the world, as it went 
beyond investing in people. Today, 
on the 48th anniversary of the key 
achievements of the founding fa-
thers, the country’s leadership has 
achieved qualitative and confident 
progress in all sectors in the coun-
try, according to the highest inter-
national standards.

“Fortunately, our celebration of 
the 48th National Day coincides 
with the opening of the first reg-

ular term of the 17th legislative 
chapter of the Federal National 
Council, FNC. The Council is at an 
advanced stage of maturity and na-
tional awareness, aiming ultimately 
to serve the interest of the state and 
society.

“On this spectacular occasion, 
we extend our sincere congratula-
tions to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-

an, and my brothers, the rulers of 
the UAE, and the citizens and resi-
dents of the country. We ask Allah 
Almighty to bless our country with 
the grace of security, safety and sta-
bility, and protect its people.

“We affirm that the journey of 
the Union will continue to mo-
tivate us to redouble our efforts 
to work faithfully, efficiently and 
excellently.
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National Day
Special Supplement

His Highness Sheikh 
Hamad bin Mohammed 

Al Sharqi

‘48 years of achievements establish UAE
 as a beacon of innovation': Ruler of Fujairah

H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme Council Member 
and Ruler of Fujairah said the transformational development drive ongoing in 
the UAE “proves that the word impossible does not exist in our lexicon.” 

In a statement on the 48th Na-
tional Day to the Nation Shield 
magazine, H.H. Sheikh Hamad 
said: “The 48th anniversary of the 
founding of the UAE is the culmi-
nation of its construction and de-
velopment, which has established 
the reputation of our dear country 
as a beacon of innovation, creativ-
ity and prosperity, after its people 
have proven that they do not know 
the impossible.

“Under the country’s visionary 
leadership and within a short peri-
od of life of a nation, the people of 

the UAE have achieved ambitious 
objectives set by the Founding Fa-
ther, the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan.

 “The Emiratis have made the 
UAE an international centre of at-
tention and a leading destination, 
and have won the admiration and 
appreciation of the international 
community for their achievements.

“This year, 2019, reached an un-
precedented historic peak, espe-
cially with the space journey of the 
Emirati astronaut, Hazza Al Man-
soori, to the International Space 
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lead the development journey of his 
nation. Sheikh Zayed led the pro-
cess of construction, progress and 
renaissance. He was a loyal leader 
to his people, and as kind to his 
people as a father is to his children.

“He and the UAE rulers have 
achieved key successes and had the 
faith and wisdom, which reflected 
in developing our country.

“I am delighted that we are mark-
ing the 48th National Day as our 
economy is growing stronger, cul-
minating in the largest budget in 
the history of our country, in 2020. 
One-third of this budget will be 
devoted to social development and 
the strategy of preparing the coun-
try for the post oil era in 50 years.

“The UAE’s business environ-
ment has remained attractive for 
investors, with many exhibitions 
being held and millions of people 
visiting every year. Dubai’s victory 
in hosting the Expo 2020 has also 
boosted the country’s economic 
growth.

“We also look at sustainable en-
ergy and the green economy as be-
ing in line with the ambitious fu-
ture visions of the UAE.

“This year also saw a landmark 
event and a milestone, which is 
the journey of the first Emirati as-
tronaut to the International Space 
Station, the first Arab astronaut to 
travel to the station. This journey is 
a new Arab achievement and a mes-
sage about the importance of sci-
ence and knowledge and their role 
in achieving a sustainable develop-
ment of societies and humanity.

“This year also witnessed anoth-
er important event in the march 
of the federal state, the Federal 
National Council, FNC, elections, 
a continuation of what began in 
2006 with the election of half of the 

members of the council.
“One of these achievements is 

the belief of the wise leadership 
that political participation is an 
integral part of the progress of the 
state and its comprehensive de-
velopment. The representation of 
Emirati women in the FNC has 
also raised to 50 percent, aiming 
to consolidate the leading role of 
Emirati women across various sec-
tors and developmental fields, after 
proving their ability and compe-
tency to take on responsibility in 
all fields.

“What has been achieved under the 
Union does not require confirmation 
or proof that the UAE has achieved 
the impossible, something that every 
citizen is proud of and makes him 
or her proud of their homeland and 
honour their leadership.

“Following the Union, the coun-
try has taken great care to provide 
stability for its citizens and their 
families by fulfilling their desires 
and aspirations, activating the 
role of service and humanitarian 
institutions, developing the per-
formance of the government and 
continuously conducting field fol-

low-ups for each large and small 
institution for a more prosperous 
and stable tomorrow. This can also 
been seen in the support given to 
all segments of the society, espe-
cially the most vulnerable groups 
such as children, the elderly, the 
People of Determination, orphans, 
widows, and the needy through 
humanitarian aid and the sponsor-
ing of charitable projects.

“The UAE has been established by 
its youth and their determination, 
and the youth are the mainstay of 
today and the future of tomorrow. 
The country fulfilled its promise 
when it introduced youth councils 
in the seven emirates and allowed 
them to assume responsibility.

“The continuation of develop-
ment and progress can be achieved 
through loyalty to the wise leader-
ship, dedication to the homeland 
and by preserving the principles 
and traditions that we inherited 
from the previous generations. 
This can also be achieved through 
cohesion and solidarity, and by up-
holding the value of work and pro-
duction, no matter how great the 
challenges and difficulties are.”
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National Day
Special Supplement

His Highness Sheikh
 Humaid bin Rashid 

Al Nuaimi

‘Political participation is an integral part of 
comprehensive development': Ajman Ruler

H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council Member and Ruler 
of Ajman, in a statement on the 48th National Day to the Nation Shield magazine, 
said that the UAE has strengthened its political, economic, developmental and 
social status under the leadership of President His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan.

H.H. Sheikh Humaid said: “On 
the occasion of the UAE’s 48th Na-
tional Day, I am delighted to extend 
my sincere congratulations and 
best wishes to President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of UAE and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed 

Forces, and Their Highnesses Su-
preme Council Members and Rul-
ers of the Emirates, and the people 
of the UAE.

“This year’s celebration coincides 
with the cherished occasion of the 
re-election of His Highness Sheikh 
Khalifa as President. During his era, 
the UAE has strengthened its politi-
cal, economic, developmental and 
social status, and acquired a good 
reputation as a modern country 
that assists other countries, creating 
a model to be copied for the region 

and the Arab and Islamic world.
“On this occasion, we renew our 

allegiance to our leader to continue 
the path of the Union, which be-
gan on 2nd December, 1971. The 
past 48 years embodied glory of a 
nation founded by the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan who 
established the foundations of its 
social and administrative renais-
sance, through a series of achieve-
ments at home and abroad.

“These achievements were made 
by a man who was predestined to 







“On the 48th anniversary of the 
Union of our country, I congratulate 
my brother, President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-

an, and my brothers, Their High-
nesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, on this 
precious occasion for us all.

“I also congratulate the UAE’s citi-
zens and wish our beloved country 
and people continued development 
and prosperity.”

DECEMBER

“The world now respects our country due to 
its accomplishments”
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His Highness Dr. Sheikh 
Sultan bin

 Muhammad Al Qasimi 

‘2nd December a witness to dreams of UAE’s leaders, 
ambitions of Emirati people': Sharjah Ruler

H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Supreme Council Member 
and Ruler of Sharjah, in a statement to Nation Shield magazine on the occasion 
of the 48th UAE National Day, stated that 2nd December (UAE National Day) is 
an occasion to celebrate a monumental day in the UAE’s history, and to express 
the country’s pride in its comprehensive renaissance, which enabled it to enjoy 
a prominent position among the world’s countries.

H.H. Sheikh Sultan added: “On 
2nd December, we celebrate this 
great day in our country’s history 
and express our pride in the UAE’s 
achievements, which includes its 
comprehensive renaissance that 
enabled it to attain a prominent po-
sition among the world’s countries. 
The world now respects our country 
due to its accomplishments.

“The day, 2nd December, is wit-

ness to a dream of leaders and the 
aspirations of a people. On this 
day, we remember the efforts of 
the Founding Leaders who worked 
hard to build this country and serve 
its people. They worked together to 
make this dream a reality, and be-
lieved that the Union is the path to 
greatness, the way to development, 
and the provider of decent lives to 
citizens.
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major international events suc-
cessfully, and lead global devel-
opment, construction and peace 
initiatives.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“The UAE has been and will con-
tinue to be a force for stability, 
peace, development, goodwill and 
solidarity worldwide. In this con-
text, it has the highest proportion 
of foreign aid to GDP in the world.

“The UAE has played a lead-
ing role in confronting extremist 
ideology and the forces behind it 
through an institutionalised and 
organised movement that enjoys 
worldwide support. It believes that 
religious, sectarian and ethnic ha-
tred threaten human coexistence 
and undermine peace and stabil-
ity. Not only does our nation offer 
a striking example of tolerance and 
coexistence among many different 
nationalities belonging to various 
religions, races and cultures, but it 
also works regionally and interna-
tionally to promote tolerance and 
dialogue among people through 
institutional effort. The Human 
Fraternity Document signed dur- Su
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ing the February 2019 visit to the 
UAE of His Holiness the Pope and 
the Grand Imam of Al-Azhar has 
been described as a blueprint to 
help future generations advance a 
culture of global mutual respect.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“The UAE is highly regarded on the 
world stage because of its balanced 
foreign policy and the wisdom with 
which it handles regional and in-
ternational issues. Its relations with 
countries in the East and the West 
are strengthening because they are 
based on trust, mutual respect and 
common interests. They deepen 
bilateral strategic partnerships and 
reinforce political, economic, secu-
rity and cultural ties.

“The strengthening of the UAE’s 
international relations, especially 
with major world powers, in recent 
times reflects the trust, respect 
and appreciation it enjoys abroad. 
These developments reflect a con-
scious political vision to expand 
areas of action to serve the UAE’s 
national interests and enhance its 
image and its role internationally.

“The UAE has always been, and 

will remain, on the side of just 
Arab causes as well as attempts to 
activate joint Arab action. It will 
side with its brothers in the face of 
challenges facing the Arab region, 
especially dangers posed by armed 
and terrorist militias and attempts 
to interfere in the internal affairs 
of regional countries. The UAE 
chooses this path based on its re-
sponsibilities, as per the approach 
followed since the reign of Sheikh 
Zayed.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“Finally, I would like to extend my 
most sincere congratulations to 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the 
UAE, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, 
and their brothers, Their High-
nesses Members of the Supreme 
Council and Rulers of the UAE. I 
also congratulate the great Emirati 
people on the 48th National Day, 
praying to God Almighty to pre-
serve our nation’s stability, dignity 
and strength.”



National Day
Special Supplement
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been and will remain the back-
bone of our national security and 
the symbol of the nation’s power 
and unity. Our Armed Forces have 
proved to be the shield of the na-
tion, and the preserver of its gains. 
They have also ensured stability 
and peace in the region and are an 
active player in every regional and 
international effort to confront 
threats to regional and global se-
curity. The UAE has always been 
an advocate of peace and coopera-
tion against conflicts and wars that 
drain resources and undermine 
the right of people to development 
and progress.

“We also applaud all branches of 
the security services; they keep a 
watchful eye on the nation’s securi-
ty, provide reassurance and create 
a safe and stable environment so 
that development can take place. 
We salute its dedicated men who 
work day and night to preserve the 
UAE’s image as an oasis of stability 
and security in the region and the 
wider world.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“The UAE is a pioneer in sustain-

able development and has a clear 
strategic vision for the future that 
leaves nothing to chance. The coun-
try relies on planning, studies, ini-
tiatives and the belief that the future 
is being created now, and that those 
who fail to prepare for it will find 
themselves marginalised.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“Thanks to our pioneering devel-
opment, our stable, tolerant and 
open society, and our modern 
infrastructure, the UAE has be-
come an attractive destination for 
international investment and busi-
ness. Young people from across the 
world seek to work and live here. 
The UAE is ranked very highly 
in indices for regional and global 
competitiveness and human devel-
opment. It is also highly regarded 
for its vision and development 
aspirations and has established 
international economic and trade 
partnerships to boost the UAE’s 
development and increase pros-
perity of it citizens.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“Each year, as we celebrate Nation-
al Day we celebrate our achieve-

ments and pioneering projects 
that add to our success story. Dur-
ing 2019, the UAE created history 
by sending out the first Emirati 
into space. The UAE space project 
opened new frontiers for the coun-
try in September by sending out 
the first Emirati astronaut to the 
International Space Station. With 
space opening up for the UAE, we, 
the sons of Zayed, hope to send a 
mission to Mars and build a hu-
man settlement there.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“Soon, the UAE will operate the 
first nuclear reactor to produce 
nuclear energy for peaceful pur-
poses, making it the first Arab 
country to do so. It is exploring 
the future of energy and seeks to 
promote renewable energy to en-
sure sustainable development for 
future generations.

“Next year, the UAE will be 
the focus of the world with Expo 
2020 Dubai, the first World Expo 
to be hosted in the Middle East 
and North Africa region. This 
testifies to the world’s confidence 
in the UAE’s ability to organise 
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“On this memorable occasion, 
the covenant for unity and soli-
darity will be renewed under the 
leadership of President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan. The UAE continues to set 
an example for how the people can 
wholeheartedly support their lead-
ership. The UAE continues to serve 
as a beacon of unity and determi-
nation in the region and the wider 

world.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“Our citizens have been and will 
remain our top priority in all pro-
grammes and development plans 
at present and in future. Our 
Founding Fathers created a na-
tion of unity for the development, 
well-being and happiness of all 
its citizens. The words of Sheikh 
Zayed: “Wealth is not money or 

oil. Wealth lies in men. Money is 
of no use if it is not dedicated for 
serving the people”, remain the 
compass that guides us. His words 
provide the basic reference for all 
our development plans and help us 
measure the limits of our success 
and realisation of our goals.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“On this glorious day, we salute 
our brave Armed Forces that have 
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could live in security, stability and 
unity. We remember our martyrs 
who made the ultimate sacrifice 
for their homeland and set an ex-
ample for the rest of the world. We 
remember the Founding Father, 
Sheikh Zayed and his brothers, 
the Founding Leaders, who were 
devoted to their goal and mission 
and remained true to themselves 
and to their people. They did not 

seek personal glory nor did they 
have any vested interest. They did 
not abandon their dream of unity 
despite tremendous challenges and 
created a pioneering Arab unitary 
experience for others to follow.

“Today, when one contemplates 
the wars and conflicts in our region 
and the problems that continue to 
plague many regional countries we 
greatly appreciate the significance 

of what was achieved here on De-
cember 2, 1971. 

“We remember the great leaders 
who achieved the dream of unity. 
Our unity has been the fence that 
has protected our nation and pre-
served its gains. It is the fortress that 
has withstood regional and inter-
national dangers and will continue 
to be the umbrella under which we 
strive to achieve our goals.
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bitions to know where we stand 
and where we are heading.

“The message I send to the peo-
ple of the UAE on this great day 
for our nation is that the UAE’s 
tremendous progress has been 
made possible by our unity, effort 

and great sacrifices. We will con-
tinue to flourish thanks to the de-
votion and dedication of our sons. 
We will continue our success story 
by holding on to the means of ex-
cellence and progress in all fields 
in a world that is rapidly evolving 

with ever-expanding challenges. 
You have been entrusted with a 
great responsibility that of your 
country so protect it always, fill it 
with pride at your achievements, 
and hoist its flag up high.

“I say to parents, tell your chil-
dren and grandchildren the story 
of this great nation and the strug-
gle of our forefathers as well as 
their unstinting faith in our val-
ues and their sacrifices. Tell them 
about the long and difficult road 
that we walked until we arrived 
at the progress we see around us 
today. Sow in their hearts and 
minds love for our homeland and 
remind them that the UAE is, and 
will remain, strong and pioneer-
ing thanks to its children.
“Dear brothers, sisters and sons, 
“On this historic day, we remem-
ber everyone who lay a brick in 
building our homeland and all 
those who toiled for the UAE to 
attain the progress and prosper-
ity that is the envy of the whole 
world. We remember everyone 
who spilt their blood so that our 
flag would continue to fly high 
and who sacrificed so that we Su
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His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed 

Al Nahyan

‘UAE’s tremendous progress has been made possible 
', says 

Mohamed bin Zayed on 48th National Day

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, has 
said that the UAE is entering the future with “optimism”, and “our belief that 
the occasion of the UAE’s 48th National Day that the country sets “no limits 
to its aspirations and trusts in its abilities, potential and unity.”

In a statement to Nation Shield 
magazine, the Abu Dhabi Crown 
Prince added that the “UAE’s tre-
mendous progress has been made 
possible by our unity, effort and 
great sacrifices.”
Below is the statement in full: 
“Dear brothers, sisters and sons, 
“Another glorious national anni-
versary has dawned: the 48th an-
niversary of the union of our dear 
nation. The UAE’s achievements 

have touched the sky and fill our 
hearts with pride. The UAE is set-
ting new standards in progress, 
regionally and internationally. Our 
country sets an example regarding 
the will to excel in all fields. The 
UAE is entering the future with 
optimism, and our belief that we 
are on the right path has been reaf-
firmed. Our country sets no lim-
its to its aspirations and trusts in 
its abilities, potential and unity. It 

invests on its children, whom it re-
gards as its most precious asset and 
an assurance of a bright future. 
The UAE opens its doors to coop-
erate with all those who desire the 
prosperity of mankind.

“On the 48th National Day we 
recall the past with its challeng-
es as well as the sacrifices of our 
forefathers. We look at the present 
with our current achievements and 
the future with our hopes and am-
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powerment with 337,738 having 
participated in the latest par-
liamentary elections. We have 
strengthened women’s empow-
erment as part of our efforts to 
achieve gender equality, with 
Emirati women fulfilling their re-
sponsibilities at all levels.

“With our Year of Tolerance 
drawing to a close this month, tol-
erance will continue to be an inte-
gral part of our social fabric, beliefs 
and values. We will continue our 
role in strengthening human fra-
ternity between the followers of dif-
ferent faiths and religions.

“We will maintain our ranking 
as the world’s largest donor of of-
ficial development aid, relative to 
our gross national income.

“As we are getting fully geared 
for EXPO 2020 Dubai next year, 
we will seize the opportunity to 
showcase to the entire world our 
best potential across all fronts. 
We will show to the whole world 
that our country has become a 
role model for development and 
progress. We will spare no efforts 
to advancing our country and will 
never hesitate to transfer our ex-
perience and knowledge to our 
brothers and friends.

“On our National Day, I ex-
tend my greetings to my brother 
President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan and 
my brother His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces. And 
I assure all UAE people that our 
achievements in 2020 will outpace 
those made in 2019 and will bring 
us closer to achieving the ambi-
tious goals of the UAE Vision 
2021.”
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managed to manufacture the first 
entirely Emirati-made satellite and 
celebrated our sons’ launch to the 
International Space Station. And 
now our young Emiratis are in 
the final stages of launching Probe 
Hope next year.

“We have many future plans, 
which cannot be listed in full here. 
Suffice here to highlight our clean 
energy efforts through our trend-
setting initiatives, such as Masdar. 
The UAE leads in its sustainability 
efforts and use of various forms of 
renewable energy. The UAE Energy 
Strategy 2050 targets an energy mix 
combining renewable, clean energy 
sources and nuclear power to meet 
the Emirates’ economic require-
ments and environmental goals.

“As we celebrate the 48th anni-
versary of our Union, we launch 
substantial future-oriented plans 

and initiatives underpinned by 
a robust research infrastructure 
represented in our AI Labs and 
Mohamed bin Zayed University of 
Artificial Intelligence.

“As to our national economy, 
we have made great strides thanks 
to our resilient and flexible legis-
lation, and public-private part-
nerships transparency and ac-
countability. Despite the global 
economic slowdown, our non-oil 
trade is growing and our ecom-
merce is advancing as well at an 
annual average rate of 23 per cent. 
Our national economy enjoys an 
advanced ranking at the World 
Competitiveness Yearbook 2019, 
published by the Swiss-based In-
ternational Institute for Manage-
ment Development.

“We have made great strides as 
well at the level of political em-
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am sure that they also carry a full 
sense of responsibility for preserv-
ing, developing and growing those 
achievements.

“The Spirit of the Union that 
runs through us, have rendered 
the word ‘impossible’ void in our 
dictionary, and with that, we have 
turned making achievements to a 
way of life, and made progress a 
part of our plans and actions.

“We will continue to deliver 
the future for our generations to 

come. The occasion we are cel-
ebrating today is teeming with 
a myriad of lessons that we have 
learned from our Founding Fa-
thers, who instilled in us an am-
bition and will to cope with the 
changes in the world and to utilise 
our full potential.

“As the dawn of the Fourth In-
dustrial Revolution (4IR) falls on 
us, we have launched an ambitious 
strategy that positions the UAE as 
a model for interactive cities, using 

Artificial Intelligence to achieve 
sustainability and accelerate our 
transition to a knowledge-based 
economy.

“From an early stage, we realised 
the importance of space sciences 
and made it clear that those who 
won’t establish their foothold in 
space would find it hard on earth. 
And out of this perspective we 
have established relevant legisla-
tion to groom Emirati cadres capa-
ble of delivering the future. We’ve Su
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid

 Al Maktoum

Spirit of the Union that runs through us, have rendered 
the word ‘impossible’ void, says Mohammed bin Rashid 

on 48th National Day
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai, has said that the Spirit of 
the Union that runs through the people of the UAE, have rendered the word 
‘impossible’ void, “and with that, we have turned making achievements to 
a way of life, and made progress a part of our plans and actions.”

In a statement to Nation Shield 
magazine on the occasion of the 
48th UAE National Day, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid said, “We will continue to 
deliver the future for our genera-
tions to come. The occasion we are 
celebrating today is teeming with 
a myriad of lessons that we have 
learned from our Founding Fa-
thers, who instilled in us an am-
bition and will to cope with the 
changes in the world and to utilise 
our full potential.”
Below is the statement in full: 

“Today, the accomplishments of 
48 years lay before us, as we re-
member with all gratitude our 
Founding Father, the symbol of 
our union, the founder of our re-
naissance, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, and his life 
companion, Sheikh Rashid bin 
Saeed Al Maktoum, as well as the 
rest of the Founding Fathers.

“With their memory, we see a 
vision that led to the birth of our 
nation, and an ambition which 
laid the foundations for a coun-
try strengthened by its sons and 

daughters and its Armed Forces 
and security services. A nation 
which champions sustainable de-
velopment, and embodies the val-
ues of unity, loyalty and cohesion.

“The UAE ‘model’ has shifted 
from one condition to another, 
and from age to another, and we 
have established progress and 
opened up our aspirations to wid-
er horizons, and for our future 
generations the best opportunities. 

“As Emiratis bask in pride and 
satisfaction with the achievements 
and successes of their country, I 
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ternational efforts to improve peo-
ple’s lives, to protect environment, 
to achieve sustainable development 
goals, and to eliminate poverty, 
hunger, diseases and illiteracy. Our 
foreign policy also encourages en-
gagement in international efforts 
to counter terrorism and extrem-
ism and to support peaceful set-
tlements. Our country has come a 
long way in promoting the culture 
of peace, providing aid and allevi-
ating suffering of the needy.

“We salute the Emirati diploma-
cy, represented by the Ministry of 

Foreign Affairs and International 
Cooperation and we appreciate 
their efforts in maintaining our 
country’s image and sovereignty. 
Thanks to their efforts, the UAE 
passport ranks first in the world, 
an achievement that demonstrates 
the stature we have reached and 
the respect we enjoy at both re-
gional and international levels.
“My sons and daughters, 
“Our country is steadily striding 
towards a brighter future, driven 
by gratitude to the founding fa-
thers, loyalty to the leadership, ad-

herence to the Islamic and Arabic 
values and identity. We are proud 
of our servicemen who sacrificed 
their lives to defend their country, 
to deter terrorism and to safeguard 
peace. We will continue our efforts 
to modernise our Armed Forces 
and develop their capabilities. We 
thank our soldiers and command-
ers for their dedication and we 
thank the citizens and resident of 
the UAE for their support.

“May Allah the Almighty keep 
you safe and bring joy and happi-
ness to you all.”
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and train Emirati jobseekers and 
made legal amendments to ensure 
Emiratis in the private sector re-
ceive a pension as they would in 
the public sector.

“We also look at security as a key 
measure for economic and social 
development. There is no develop-
ment without sustainable security, 
without the rule of law and with-
out respect for human rights. In 
this respect, we thank the Ministry 
of Interior and all its law enforce-
ment and security teams, for the 
great role played in safeguarding 

people’s rights.
“Thanks to this perfect planning, 

our country has become a global 
economic force and an attractive 
hub for business and investments. 
To back this up, the government 
has allowed up to 100 per cent for-
eign ownership of some compa-
nies operating in 13 sectors.
“My sons and daughters, 
“You have achieved the goals of 
the initiative we launched to mark 
2019 as the ‘Year of Tolerance’. 
You have been instrumental in 
making your country a global role 

model for tolerance and sent a 
strong message to the world that 
people can peacefully co-exist if 
they adopted tolerance as a way 
of life. Tolerance is a key value in 
our religion of Islam. It does not 
mean submission or leniency, but 
it helps ensure justice, impartial-
ity, acceptance of others and equal 
opportunities under internation-
ally recognized laws, rights and 
freedoms.

“Since foundation, our country 
has adopted a foreign policy that is 
based on active engagement in in-



DECEMBER

Su
pp

le
m

en
t N

at
io

na
l D

ay
 2

01
9

plan to build thousands of hous-
ing units around the country. It 
has also adopted the “National 
Strategy for Quality of Life 2031,” 
which aims to create a more co-
herent community.

“To build the capacities of 
the youth, the UAE Cabinet has 
adopted a resolution to promote 
the participation of youth in the 
boards of government institutions 
and companies. The government 
has also launched initiatives that 
aim to develop leadership capaci-
ties of the youth and support the 
small and medium-sized enter-
prises (SME) of entrepreneurs, as 
well as enable them to master the 
technologies of the Fourth Indus-
trial Revolution and become in-
volved in the space industry. This 
year, we accomplished a monu-
mental achievement with the ar-
rival of the first Emirati astronaut 
to the International Space Station 
(ISS). What Hazza Al Mansoori 
achieved represents the first phase 
of the UAE’s ambitious space pro-
gramme for the next 100 years, 
which aims to enhance the coun-
try’s stature as a global platform 
for space research and projects, to 
support sustainable development.

“The government is equally keen 
to preserve our customs, traditions 
and national heritage. Reviving 

and celebrating our heritage and 
passing them on to future genera-
tions is a priority of the UAE. Our 
heritage is the cornerstone of our 
identity, an inspiration, the driv-
ing force of our journey, and the 
bridge connecting us to the peo-
ples of the world.
“Dear esteemed citizens, 
“In the UAE, economic growth 
indicators, although very impor-
tant, have never been measured 
by the amount of success made 
in the goods produced or services 
offered, but by the quality of life 
and the added value offered. They 
are also measured by the balanced 
and sustainable development and 
by the job opportunities created 
and training provided. Our goal is 
to make our country the best and 
most secure place for all commu-
nity members.

“We also view Emiratisation 
as a true measure for success. By 
Emiratisation, we do not mean the 
mechanism for employing nation-
als, but rather a tool for enabling. 
Last September, the Cabinet ap-
proved a national fund to support 
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in priority sectors, most notably 
healthcare, education, creating 
a safe and coherent community, 
justice, sustainable infrastructure, 
and a diverse knowledge-based 
economy.

“Education will remain a prior-
ity and our path to the future, and 
to confirm this approach, the new 
year’s federal budget has allocat-
ed a large proportion to funding 
federal schools and development 
projects. The UAE Cabinet issued 
a resolution to establish an educa-
tion support fund, which will en-
able the community to fund edu-
cation development programmes 
that focus on building skills, val-
ues, trends and exploring and de-
veloping talents, as well as provid-
ing a decent life for all citizens.

“The federal government began, 
in coordination with local govern-
ments, to implement an ambitious 



DECEMBER

Su
pp

le
m

en
t N

at
io

na
l D

ay
 2

01
9

martyrs, who have performed he-
roic glories while defending their 
country.

“On 2nd December, we, the 
UAE’s people and leadership, re-
new our loyalty to our country, 
and we commemorate the blessed 
memory of the Founding Father, 
the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, and his brothers, the 
Founders, who have established 

the solid foundations of a strong 
country that has impressed the en-
tire world with its comprehensive 
renaissance. It has also granted its 
citizens pride, dignity and great-
ness. We shall always remain 
proud of the achievements of the 
Founding Fathers, believe in their 
approach, and follow in their foot-
steps in advancing the nation and 
making its people happy.

“For this purpose, the UAE Su-
preme Council, the federal gov-
ernment and local governments 
are working in close cooperation 
to implement policies and strate-
gies into national plans, projects, 
programmes and initiatives that 
will improve the quality of ser-
vices, empower citizens, achieve 
their aspirations, and ensure their 
happiness. This cooperation was 
manifested this year in the grow-
ing level of political empower-
ment, through raising the partici-
pation of Emirati women in the 
Federal National Council, FNC, 
to 50 per cent, which placed the 
UAE among advanced nations in 
terms of women’s parliamentary 
representation.
“Dear esteemed citizens, 
“The past year has been dedicated 
to all areas of social development, 
as more than half of the federal 
budget’s resources have been al-
located to fund community de-
velopment and social benefit pro-
grammes to achieve excellence 
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His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed 

Al Nahyan

‘Education will remain a priority and our path to the 
future', says President Khalifa on 48th National Day

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan has said that 
“education will remain a priority and our path to the future”, adding that the 
new year’s federal budget has allocated a large proportion to funding federal 
schools and development projects.

In a statement to Nation Shield, 
the UAE Armed Forces’ maga-
zine, on the UAE’s 48th National 
Day, Sheikh Khalifa added that the 
UAE Cabinet issued a resolution 
to establish an education support 
fund, which will enable the com-
munity to fund education devel-
opment programmes that focus on 
building skills, values, trends and 
exploring and developing talents, 
as well as providing a decent life 
for all citizens.

He further added that the gov-

ernment views Emiratisation “as 
a true measure for success”, but 
clarified, “By Emiratisation, we do 
not mean the mechanism for em-
ploying nationals, but rather a tool 
for enabling.”
Below is the statement in full: 
“My sons and my daughters, 
“On this blessed day commemo-
rating the journey of the nation of 
tolerance and peace, I salute you on 
the 48th anniversary of the UAE’s 
National Day. On your behalf, we 
express our congratulations to my 

brother, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of UAE and Ruler of Dubai, and 
my brother, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and my 
brothers, Their Highnesses Su-
preme Council Members and Rul-
ers of the Emirates, and the Crown 
Princes. We commemorate and 
express our appreciation for our 
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Editor in Chief
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The Day of Faithfulness, 
Loyalty and Belonging
In the history of nations, there are days of glory, honour and pride. They are days 
of firm determination and lofty national will that records faithfulness, loyalty 
and belonging. The National Day of the UAE, which falls on the December 2 
every year, is one of the most prominent of these days in the memory of our 
beloved country. On this day we proudly recall the keenness of the founding 
leaders, particularly the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest 
his soul, to build a strong army that protects achievements and defends the 
land and honour of the nation. Our Armed Forces have always proved to be 
the best in all their combat, humanitarian and relief missions and they will be 
forever a group of brave men and a source of leadership that are required for 
development.
December 2 every year will always be present in the hearts and conscience 
of the sons of the homeland, commemorating it generation after generation. 
It inspires them with the values of loyalty, patriotism and belonging to this 
generous country. It will also remain a day of loyalty to great leaders who 
sacrificed everything precious and dear to them for the Union State to see light. 
On this day, the people of the UAE remember the first years of struggle in which 
the late Sheikh Zayed and his brothers, the rulers of the Emirates, were able to 
make the dream come true and change the face of history in the region. 
The unification of the Emirates has turned into a source of inspiration for others 
in building nations on strong and stable foundations that guarantee their 
survival, continuity and development. It also provides a civilised image of all 
Arab and Islamic countries and their ability to achieve success when they have 
a prudent leadership and good management of resources and capabilities. 
Perhaps the most prominent evidence of this success during this year was the 
participation of one of the “Sons of Zayed”, Hazza Al Mansouri, the first Emirati 
astronaut, in the voyage to the International Space Station. This has been an 
unprecedented achievement that embodies the UAE’s willingness to participate 
in making a progressive and prosperous future for the world.
The UAE always sides with the Arab and Islamic causes and actively participates 
in any effort aimed to strengthen the foundations of security and stability in 
the region and the world. Our valiant Armed Forces shall always be the shield 
and impregnable fortress of the nation, preserving its security and stability and 
maintaining its development and cultural gains.
The righteous martyrs of the homeland have recorded a unique epic of heroism 
that started since the foundation of our beloved country in the early 1970’s, 
when Salem Suhail inscribed his name as one of the martyrs who defended 
the UAE. These sacrifices continued, when the heroes of our Armed Forces 
responded to the call of the nation. They hastened to stand by the brotherly 
Yemeni people as part of the Arab coalition forces led by the Kingdom of Saudi 
Arabia. They have recorded a new bright page, which will remain immortal in 
the memory of the UAE and the Arab and Islamic nations.
May God preserve our wise leadership, and perpetuate security, stability and 
prosperity for our beloved country.



Lockheed Martin congratulates the leadership 
of the United Arab Emirates and its people on 
the 48th national day and wishes the country 
continued prosperity.
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His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed:

On 2nd December, we commemorate the 
blessed memory of our Founding Fathers, 
who have established a strong country that 
has impressed the entire world.


