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اليوم الوطني اإلماراتي... الحلم 
واإلرادة والحقيقة

والمؤكد أن ما نراه اليوم هو امتداد لغرس األمس، فالحلم العظيم الذي حرك أفكار القائد 
المؤسس، طيب الله ثراه، هو النواة ألحالم ال تزال تتوالد وتتجسد على يد خريجي مدرسة رائد 
تاريخي، لم يؤسس فقط بلًدا عظيًما بل أسس أيًضا مدرسة حكم عظيمة متفردة في فكرها 

اإلستراتيجي وحبها ألبناء شعبها وتفانيها في إسعاده بل جعله من أسعد شعوب العالم.
في هذا اليوم ونحن نحتفي بالذكرى الحادية والخمسين لتأسيس اتحاد دولة اإلمارات، نستذكر 
بكل فخر وعزة قادة صنعوا التاريخ، ومهدوا لنا الدروب، وشيدوا أسس الحضارة التي نباهي 
بها العالم اليوم. ونستذكر كذلك كل مرحلة من مراحل تطور هذا البناء االتحادي الشامخ، 
ونستحضر جهود القادة المؤسسين، فهم صناع تاريخ دولتنا، ومن يلهمون تجربتنا التنموية 
الفريدة لتمضي نحو قمم التنافسية العالمية، تتسلح بإرادة هؤالء القادة وتستنير بقيمهم 
ومبادئهم، وتتسلح بكل ما غرسوه في شعبنا الغالي من عزيمة وقوة تتحدى الصعب وتجابه 

التحديات وتبحث عن الفرص وسط الضباب وعن النجاح مهما كانت العوائق والعراقيل.
التاريخ،  تمتلك مقومات صناعة  بقيادة  والخمسين  الحادي  عامنا  علينا في  الله  أنعم  لقد 
أغوار  المستقبل وسبر  استشراف  قادرون على  قادة ملهمون  التاريخ قالئل، فهم  وصناع 
الحاضر، واستيعاب دروس وخبرات الماضي وموروثاته األصيلة والمزج الفريد بين األصالة 
والمعاصرة، وسيدي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ رائد من رواد 
مدرسة زايد الخير، طيب الله ثراه، وقيادة يشهد لها العالم أجمع بالتفرد والقبول والقدرة 
المبارك في ظل  اتحادنا  حيث حقق  األصدقاء،  الفرقاء وحشد  وجمع  التوافقات  بناء  على 
قيادة سموه طفرة نوعية في مختلف المجاالت والقطاعات، وحيث تمضي مسيرتنا التنموية 
وتصنع لنفسها فرًصا ونجاحات جديدة في تحديات التكنولوجيا والذكاء االصطناعي والفضاء 
والطاقات المتجددة، وتمضي كذلك في االستثمار في مواردنا البشرية إيماًنا من القيادة 
الرشيدة بأن اإلنسان اإلماراتي هو أغلى ما تمتلك دولتنا الفتية من ثروات، على هذا النهج 
تمضي قيادتنا الرشيدة في تعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار ومواصلة الرهان على قدرات أبناء 

الوطن في كل المواقع وساحات العمل واإلنتاج.
الدولية،  المحافل  اإلمارات بشكل الفت في  والخمسين، حضرت دولة  الحادي  في عامها 
حيث جذبت مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه 
الله ـ في مؤتمر “كوب 27” الذي انعقد خالل شهر نوفمبر الماضي بجمهورية مصر العربية 
الشقيقة، جذبت اهتمام العالم أجمع، من خالل المبادرات والخطوات التي عرضها سموه 
التي  المناخية  والتهديدات  لألخطار  التصدي  لإلمارات في  ريادًيا  دوًرا  وتشكل في مجملها 
تواجه العالم أجمع، وتتوج اإلمارات التي تستضيف مؤتمر “كوب 28” العام المقبل بإذن الله 
عاصمة عالمية للعمل المناخي، وتضيف عمًقا وأبعاًدا إستراتيجية نوعية جديدة لدور اإلمارات 

ومكانتها الدولية واإلقليمية، وحضورها المؤثر في مختلف الملفات والقضايا.
وإذا كان اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة نقف فيها إجالاًل واحتراًما ونعرب فيها عن تقديرنا 
لتضحيات وعطاء اآلباء المؤسسين، فإننا ال يمكن أن ننسى في هذا اليوم أيًضا تضحيات 
شهداء الوطن األبرار الذين قدموا أرواحهم فداء لدولة اإلمارات، وإعالء لرايتها في ساحات 
الحق والواجب، وال أسرهم وذويهم ضربوا أروع األمثلة في الثبات والوطنية والوالء واالنتماء.
إن دولة اإلمارات وهي تخطو بثقة واقتدار عبر أعوام الخمسينية الثانية، تمثل نموذًجا ملهًما 
العابر  في القدرة على اإلمساك بزمام المبادرة في عالقاتها الدولية واإلقليمية، والتحرك 
للتناقضات المصالحية واإلستراتيجية وبناء التوافقات، والقدرة على المناورة، والحفاظ على 
مساحات القبول والترحيب واالحترام والتقدير ذاتها في مختلف األوساط اإلقليمية والدولية، 
بها  تدير  التي  االستثنائية  االتصالية  والمهارات  الفائقة  الدبلوماسية  الطاقات  يعكس  بما 

قيادتنا الرشيدة السياسة الخارجية اإلماراتية.

بقلم:
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

في يوم الثاني من 
ديسمبر من كل عام، 
نقف جميًعا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 
لنتدبر ونستحضر دروس 
التأسيس األولى التحادنا 
الغالي، والتي تبقى 
مصدر إلهام لنا جميًعا 
في تجربتنا التنموية 
الفريدة، فالمغفور له بإذن 
الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، وإخوانه حكام 
اإلمارات، قد امتلكوا الحلم 
والطموح واإلرادة التي 
تقف وراء كل ما نراه في 
نموذج تنموي يبهر العالم 
أجمع بتطوره وقدرته على 
التنوع واالبتكار.

اإلفتتاحية
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله “ أن بالدنا 
مرت خالل الخمسين عامًا الماضية بمراحل عديدة في رحلتها الناجحة من “التأسيس” إلى 
“التمكين” .. ولكل مرحلة أهدافها وسماتها وآليات عملها .. وبإذن الله سيبقى نهج دولة 
بالطموحات لتحقيق  المكتسبات واالرتقاء  البناء والتطوير وتعزيز  الراسخ في  اإلمارات 
العلوم  مجاالت  على  التركيز  خالل  من  الجوانب  كل  في  ونوعية  كبرى  تنموية  انطالقه 
األجيال  لمصلحة  المجاالت  هذه  تتيحها  التي  الفرص  واستثمار  الحديثة  والتكنولوجيا 

الحالية والمستقبلية.

رئيس الدولة بمناسبة اليوم الوطني الــ51: 
اإلمارات بدأت مرحلة جديدة في تاريخها .. 

وستبقى شريكًا أساسيًا وداعمًا لكل ما يحقق 
التنمية والتقدم للبشرية

كلمة

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
 رئيس الدولة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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ودعا سموه - في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الــ 51 للدولة - إلى أن 
الجهد والعطاء  المقبلة هو مضاعفة  للمرحلة  العنوان األساسي  يكون 
على  ..مشددا  الواجب  أداء  في  والتفاني  والكفاءة  العمل  قيمة  وإعالء 
أن المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس وال مجال فيها 

للتهاون أو التراخي ألن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر.
التحوالت من  لطبيعة  كاماًل  إدراكًا  اإلمارات  دولة  لدى  أن  وأكد سموه 
الفرص  هذه  استثمار  على  ونعمل  وفرص  تحديات  من  بها  وما  حولها 
على  ونعتمد   .. وشامل  وفاعل  واضح  بنهج  التحديات  مع  والتعامل 
وإيجابية  بصدق  ونتعاون   .. وعقولهم  أبنائنا  وسواعد  وقدراتنا  مواردنا 
لتعظيم  بوعي  والعالم  اإلقليم  في  ونتحرك   .. وأشقائنا  أصدقائنا  مع 
.. ونعزز شراكاتنا االقتصادية والتجارية واالستثمارية  الوطنية  مصالحنا 
ونتبنى   .. التنموية  أهدافنا  لخدمة  العالم  دول  مختلف  مع  الفاعلة 

سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين اإلقليمية والدولية.
خالل  العالم  في  التحوالت  إن  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وقال 
السنوات األخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون اإلقليمي بين 
هو  كما  واحد  جغرافي  نطاق  أو  واحدة  منطقة  إلى  تنتمي  التي  الدول 
الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج 
والتكامل  التقارب  إمكانات  الدول من  تمتلك هذه  العربية خاصة حيث 

التي ربما ال تتوفر لغيرها في مناطق العالم األخرى.
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  كلمة صاحب  نص  يلي  وفيما 

رئيس الدولة “حفظه الله” بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 للدولة ..

األخوة واألخوات واألبناء..
اليوم الوطني الحادي والخمسون هو يوم نستحضر فيه الدروس والعبر 
مما مضى، وننظر إلى الحاضر بوعي وتأمل.. ونتطلع للمستقبل بأمل 
التخطيط السليم وجهود  الله ثم  القادم، بتوفيق  وتفاؤل وثقة في إن 

أبنائنا وحبهم لوطنهم، سيكون أفضل وأكثر إشراقا وعزة.
الوقت  في  وهو  والفرحة،  واالعتزاز  للفخر  مناسبة  الوطني  اليوم  إن 
نفسه فرصة لشحذ الطاقات، وتحفيز الهمم والعزائم، وتجديد العهد مع 

تدرك اإلمارات طبيعة التحوالت من 
حولها وما بها من تحديات وفرص 
وتعمل على استثمار هذه الفرص 
والتعامل مع التحديات بنهج واضح 
وفاعل وشامل
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النفس والوطن من كل إماراتي وإماراتية بالحفاظ على صرحنا التنموي 
الرائد الذي تحول إلى رمز ونموذج للنهضة في المنطقة ومصدر لألمل 

بالمستقبل المزدهر لشعوبها.
أعناقنا  في  وغالية  كبيرة  أمانة  وأخواتي،  أخواني   .. اإلمارات  دولة  إن 
جميعًا .. تسلمناها من اآلباء واألجداد وسنسلمها إلى األبناء واألحفاد 
الذين سيحملون الراية من بعدنا ليواصلوا المسيرة ويبنوا على ما بنيناه، 
دنا على ما تركه لنا األسالف من أسس راسخة وأركان ثابتة ..  مثلما شيَّ
الحفاظ على هذه  المقبلة،  الوطن والتاريخ واألجيال  ومسؤوليتنا أمام 

األمانة بكل ما آتانا الله من قوة وجهد وعزيمة.

األخوة واألخوات واألبناء..
في هذا اليوم المجيد نتذكر بكل إجالل قائد “ مرحلة التمكين “ الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله “ الذي رحل عنا خالل هذا العام تاركًا 
في قلوبنا وقلوب محبيه في كل أنحاء العالم، ذكرى طيبة وعزيزة عن 
الزمن في كل شبر  الطيبة، بعد أن وضع بصمات ال يمحوها  مسيرته 
من أرضنا الطيبة، وكان إلى جانب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ”طيب الله ثراه” في كل خطوة في بناء دولة اإلمارات 

وتمتين أركانها.
المؤسسين  القادة  وإخوانهما من  زايد  والشيخ  الشيخ خليفة  الله  رحم 
وجزاهم خير الجزاء لما قدموه لهذا الوطن وشعبه، والذي سيظل نبراسًا 
اليوم من  نتأمل ما نحن عليه  .. وحين  بعد جيل  ومصدرَا لإللهام جياًل 
في  العظام  المؤسسون  به  قام  ما  عظمة  ندرك  ونعمة،  وعزة  تقدم 
الثاني من ديسمبر 1971، وقيمة الوحدة التي تظللنا جميعًا، ونزداد حبًا 

لهم وتقديرًا لما قاموا به وإصرارًا على استكمال مسيرتهم.

األخوة واألخوات واألبناء..
رحلتها  في  عديدة  بمراحل  الماضية  عامًا  الخمسين  خالل  بالدنا  مرت 
الناجحة من “التأسيس” إلى “التمكين “.. ولكل مرحلة أهدافها وسماتها 
البناء  في  الراسخ  اإلمارات  نهج  سيبقى  الله  وبإذن  عملها..  وآليات 
انطالقه  لتحقيق  بالطموحات  واالرتقاء  المكتسبات  وتعزيز  والتطوير 

اإلمارات أمانة كبيرة وغالية في 
أعناقنا جميعًا تسلمناها من اآلباء 
واألجداد وسنسلمها إلى األبناء 
واألحفاد الذين سيحملون الراية 

من بعدنا ليواصلوا المسيرة 
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مجاالت  على  التركيز  خالل  من  الجوانب  كل  في  ونوعية  كبرى  تنموية 
العلوم والتكنولوجيا الحديثة .. بكل قوة وثقة وطموح، واستثمار الفرص 
والمستقبلية،  الحالية  األجيال  لمصلحة  المجاالت  هذه  تتيحها  التي 
وتحقيق أقصى استثمار لمواردنا المادية والبشرية والمعنوية وأفضله 
والخاص،  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  وتعميق  لمصلحة شعبنا، 
والتحديد الدقيق لألولويات التنموية، وإحداث طفرة نوعية في مخرجات 
الرئيس  سبيلنا  كونه  بالتعليم  االرتقاء  خالل  من  التعليمية  العملية 
لتحقيق كل ما نرنو إليه من أهداف وطموحات، وتنويع مصادر الدخل، 

وبناء اقتصاد يستند إلى المعرفة واالستدامة.
األساسي  العنوان  يكون  أن  البد  إليه،  ونطمح  نصبو  ما  كل  ولتحقيق 
العمل  قيمة  وإعالء  والعطاء،  الجهد  مضاعفة  هو  المقبلة  للمرحلة 
أخواني   .. المقبلة  المرحلة  إن   .. الواجب  أداء  في  والتفاني  والكفاءة 
فيها  مجال  وال  وتنافس،  وإنجاز  ومثابرة  عمل  مرحلة  هي  وأخواتي، 

للتهاون أو التراخي ، ألن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر.
إن لدى دولة اإلمارات إدراكًا كاماًل لطبيعة التحوالت من حولها وما بها 
من تحديات وفرص .. ونعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع 
.. ونعتمد على مواردنا وقدراتنا  بنهج واضح وفاعل وشامل  التحديات 
أصدقائنا  مع  وإيجابية  بصدق  ونتعاون   .. وعقولهم  أبنائنا  وسواعد 
مصالحنا  لتعظيم  بوعي  والعالم  اإلقليم  في  ونتحرك   .. وأشقائنا 
الوطنية.. ونعزز شراكاتنا االقتصادية والتجارية واالستثمارية الفاعلة مع 
مختلف دول العالم لخدمة أهدافنا التنموية .. ونتبنى سياسات متزنة 

ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين اإلقليمية والدولية.

األخوة واألخوات واألبناء..
الذات  وإثبات  واإلبداع  التطور  سبل  كل  وفتح  بالمواطن  االهتمام  إن 
أولويتنا األساسية والقصوى، ولن ندخر  يزال وسيظل  أمامه، كان وال 
الخطط  وتنفيذ  وضع  وسنواصل  الهدف،  هذا  تحقيق  أجل  من  جهدًا 
الفرص  وتوسيع  المواطن  تمكين  حول  تتمحور  التي  واإلستراتيجيات 
ليس  التمكين  ألن  استثناء..  دون  المجاالت  كل  في  أمامه  المتاحة 
ومنهج  ممتد  توجه  هو  وإنما  محدد،  زمني  إطار  ذات  مرحلية  سياسة 

عمل مستدام.
وفي القلب من ذلك فإن الشباب يحظون باهتمام استثنائي في رؤيتنا 
التنمية  لصنع  قة  خالاّ طاقة  يمثلون  ألنهم  ومستقبلها،  بلدنا  لحاضر 

والتقدم وأثبتوا جدارتهم في كل ميادين العمل الوطني خالل السنوات 
خالل  الكبرى  التنموية  أهدافنا  تحقيق  في  عليهم  ل  ونعوِّ الماضية، 

العقود القادمة.
وخالل المرحلة المقبلة، يتعزز دور المرأة اإلماراتية في كل المجاالت فال 
يمكن ألي مجتمع في أي مكان وزمان أن يحقق ما يصبو إليه في أي 

ميدان من ميادين االرتقاء والنهضة من دون مشاركة المرأة.
كما يترسخ االعتماد على الشباب المتعلم والمؤهل كونه أهم عناصر 
الثروة الوطنية، والعامل األساسي للسبق في السير نحو المستقبل .. 
وفي الوقت نفسه ستظل بالدنا جاذبة للمواهب والكفاءات والعقول 
النيرة من كل أنحاء العالم، ومرحبة بكل يد تبني وتبدع، للمساهمة في 
مسيرة تنميتنا، والعمل والعيش على أرضنا في كرامة وتسامح ومحبة.

األخوة واألخوات واألبناء..
األزمات  من  وغيرها   “  19  - “كوفيد  لجائحة  السلبية  التبعات  رغم 
االقتصاد  فإن  كله،  العالم  في  االقتصاد  على  والعالمية،  اإلقليمية 
بقيادة  للحكومة  والواعية  المخلصة  الجهود  ثم  الله  ــ بفضل  اإلماراتي 
أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
ـ تقدم بخطى حثيثة إلى األمام، وارتفعت  رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيـ 
االقتصادي  والنمو  التأثير  وقوة  العالمية  التنافسية  مؤشرات  لدينا 
والتفاؤل بالمستقبل وغيرها، عما كانت عليه قبل الجائحة، وفق تقارير 

االهتمام بالمواطن وفتح كل سبل 
التطور واإلبداع وإثبات الذات أمامه، 

كان وال يزال وسيظل أولويتنا 
األساسية والقصوى، ولن ندخر 
جهدًا من أجل تحقيق هذا الهدف
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المقاييس،  بكل  فريدًا  إنجازًا  يعد  ما  المتخصصة،  الدولية  المؤسسات 
ألنه تحقق في ظل بيئة معاكسة في اإلقليم والعالم.

وهذا يعزز من حالة “ االستثناء اإلماراتي “ ليس في المنطقة فحسب 
الدولة،  عليها  قامت  التي  األسس  قوة  بسبب  كله،  العالم  في  وإنما 
ورؤيتها الشاملة للمستقبل، وكفاءتها في التعامل مع األزمات بمختلف 
المستدامة  التنمية  لتحقيق  األمثل  التوجيه  مواردها  وتوجيه  أنواعها، 

لألجيال الحالية والمقبلة.
وستواصل دولة اإلمارات العمل على استثمار كل الفرص المتاحة لدعم 
القطاعات االقتصادية ذات األهمية اإلستراتيجية ألمنها الوطني وفي 
المتجددة  والطاقة  الغذائي  واألمن  والتكنولوجيا  الصناعة  مقدمتها 
في  األحداث  تطورات  أكدت  التي  القطاعات  وهي  وغيرها  والصحة 
العالم خالل الفترة الماضية ضرورة منحها األولوية في التخطيط للحاضر 

والمستقبل.

األخوة واألخوات واألبناء..
ستظل دولة اإلمارات شريكًا أساسيًا وداعمًا رئيسيًا لكل ما يصنع التقدم 
وفي  تحدياته  مواجهة  على  العالم  قدرة  من  ويعزز  للبشرية،  والنماء 
والفقر  واألوبئة  واألمراض  الغذائي  واألمن  المناخي  التغير  مقدمتها 

وغيرها.
الدول األطراف  الدولة على استثمار مؤتمر  وفي هذا السياق ستعمل 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) COP 28 ( الذي 
الجماعي  الدولي  للعمل  قوية  دفعة  المقبل، إلعطاء  العام  تستضيفه 
من أجل الحفاظ على كوكب األرض، والتصدي للمخاطر المناخية التي 

غدت واضحة وماثلة أمام أعين الجميع في العالم كله.
وستواصل اإلمارات دورها المستدام من أجل ترسيخ السالم واالستقرار 
كان  أيًا  والصراعات،  النزاعات  حل  على  والعمل  والعالم،  المنطقة  في 
نوعها ومكانها ودرجة تعقيدها، من خالل السبل الدبلوماسية، والتحرك 
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اإلقليمية  الساحتين  على  والحوار  التفاهم  فرص  لتعزيز  اتجاه  كل  في 
والدولية، والدعوة إلى التسامح واالعتدال ونبذ التطرف والتعصب.

2022، جسدت  بداية  الدولي  منذ تسلمت موقعها في مجلس األمن 
نحو  كله  العالم  في  الشعوب  تطلعات  ومبادراتها،  بمواقفها  الدولة، 
الفترة  خالل  اإليجابي  دورها  وستواصل  والتنمية،  والسالم  التعاون 
المتبقية في عضوية المجلس حتى تترك بصمة إماراتية - عربية بارزة 
في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي في مرحلة من أصعب 

المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.

األخوة واألخوات واألبناء..
المتسارعة، تدرك دولة اإلمارات  التغيرات اإلقليمية والدولية  في ظل 
أهمية تعزيز الشراكات العربية - العربية بما يعود بالخير على الشعوب 
العربية من أجل تنمية  الموارد والقدرات  العربية، ويسهم في استثمار 

يستفيد منها الجميع.
إن التحوالت في العالم خالل السنوات األخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع 
مظاهر التعاون اإلقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو 
نطاق جغرافي واحد كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول 
الدول  هذه  تمتلك  حيث  خاصة؛  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
مناطق  لغيرها في  تتوفر  ال  ربما  التي  والتكامل  التقارب  إمكانات  من 

العالم األخرى.
وتعمل دولة اإلمارات بالتعاون مع أشقائها على تعزيز التكامل العربي 
المصالح  على  وتستند  والواقعية  بالفاعلية  تتسم  جديدة  أسس  على 
المشتركة وتنطلق من التعاون االقتصادي والتنموي، وتستهدف، في 

المقام األول، رخاء الشعوب وتنميتها.

األخوة واألخوات واألبناء..
واألزمنة  المواقع  كل  في  األبرار  شهدائنا  تضحيات  اليوم  نستحضر 

وندعو لهم بالرحمة والجنة، فدماؤهم الزكية التي سالت دفاعًا عن دولة 
والتي  التاريخ  عبر  شعبنا  تضحيات  تجسد  ومبادئها،  وقيمها  اإلمارات 

أقامت أركان وطننا الغالي على العزة والمجد والمنعة.
أن قواتنا  التأكيد  أجدد  الغالية على قلوبنا جميعًا،  المناسبة  وفي هذه 
المسلحة كانت وال تزال وستظل حصن الوطن القوي، ودرعه الواقي، 
وسيظل  العصور،  عبر  الراسخة  الوطنية  والمبادئ  القيم  ومدرسة 

تطويرها وتحديثها أولوية قصوى كما كانت على الدوام.
المجتمع  الوطن وسالمة  أمن  على  الساهرة  األمنية  قواتنا  نحيي  كما 
للعمل  المناسبة  الظروف  وتوفير  والمقيمين  المواطنين  وحماية 
كبير  جهد  من  يقدمونه  ما  على  منتسبيها  ونشكر  والتقدم،  والتنمية 

وإخالص واحترافية في أداء الواجب.

األخوة واألخوات واألبناء..
في هذا اليوم العزيز .. أبارك ألخواني الحكام وأولياء العهود، وأدعو الله 
تعالى أن يحفظ بلدنا ويديم عليها الوحدة والوئام والمحبة ويبقيها على 

الدوام رمزًا للتقدم والنهضة والعزة.. وكل عام وأنتم بخير.

تعمل اإلمارات بالتعاون مع 
أشقائها على تعزيز التكامل العربي 
على أسس جديدة تتسم بالفاعلية 
والواقعية وتستند على المصالح 
المشتركة وتنطلق من التعاون 
االقتصادي والتنموي
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كلمة

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد   
الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أن دولة اإلمارات ستمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في تنفيذ االستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة 
والمشروعات المقررة في كافة حقول التنمية الشاملة، مستبشرة بنجاحات جديدة تحققت وإنجازات 

أضيفت في السنة األولى من الخمسين الثانية.
وقال سموه - في كلمة له وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد اإلتحاد الـ 51 للدولة.

محمد بن راشد...  
اإلمارات ستمضي بقيادة محمد بن زايد في تنفيذ 

االستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة 
والمشروعات المقررة في كافة حقول التنمية الشاملة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51



على  وعزم  وطموح  وتفاؤل  بثقة  نستقبله  جديد  اتحادي  عام  مطلع 
اإلماراتي  نموذجنا  أن  سـموه  مؤكدا  جديدة،  ونجاحات  إنجازات  تحقيق 
جدارة  وفي  مؤسساته،  فاعلية  وفي  قوته،  في  جديدة  صفحة  سجل 

تشريعاته، وفي عمق ومتانة التواصل بين أجياله.
وأكد صاحب السمـو الشـيخ محمـد بن راشد آل مكتوم أن اإلمارات تتابع 
عن كثب المتغيرات العالمية، وترصد تطوراتها، وتتعامل مع آثارها بما 
يعـزز أمننا واستقرارنا وإدامة التنمية، معتمدين على ذاتنا، ومعتصمين 
وشبكة  والعربية  الخليجية  شراكاتنـا  مع  ومتفاعلين  وثوابتنا،  بمبادئنا 
عالقـاتنا وصداقاتنا الدولية، ومؤمنين أن سبيل البشـرية الوحيد للتغلب 
المشـترك  العمل  في  يكمن  تواجهها  التي  الكبرى  المعضالت  على 
الكراهية  ومحاربـة  العنف،  ونبـذ  السليمة  الوسائل  وتغليب  والتعاون 

وقبول اآلخر واحترام خياراته وثقافته وقيمه.
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله« :

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها المواطنون والمواطنات…
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

أحييكم وأهنئكم بحلول يومنا الوطني الحادي والخمسين، وأشكر معكم 

وجهه  وأسأل  النعم،  من  علينا  به  أفاء  ما  على  وتعالى  سبحانه  المولى 
الكريم أن يديم على وطننا وشعبنا األمن واالستقرار والتقدم واالزدهار.

ومع كل احتفال بيومنا الوطني تتكثف في نفوسنا مشاعر الحب والتقدير 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  نهضتنا  وباعث  لوالدنا  واالجالل 
نهيان طيب الله ثراه، وتمتد هذه المشاعر إلى رفيق دربه الشيخ راشد بن 

سعيد آل مكتوم وإخوانهما آباء التأسيس طيب الله ثراهم جميعًا.
لقد حمل الشيخ زايد اتحادنا في قلبه، وسخر له كل جهوده وإمكانياته، 
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القواعد والمبادئ ومناهج العمل 
التي أرساها الشيخ زايد وآباء 
التأسيس تسري في وعينا وتحضر 
في خططنا وقرارتنا، وهي التي 
كفلت لمسيرة بالدنا النجاح واالنجاز 
والتقدم والفاعلية والصوت 
المسموع والمكانة الدولية المحترمة
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تعظم  عمله  بوصلة  وكانت  أركانه،  وتوطيد  قواعده  ترسيخ  على  وسهر 
ومعرفيًا  ومعيشيًا  واقتصاديًا  علميًا  مواطنينا  وتمكين  وطننا،  قدرات 

وثقافيًا.
وآباء  زايد  الشيخ  أرساها  التي  العمل  ومناهج  والمبادئ  القواعد  إن 
التأسيس تسري في وعينا وتحضر في خططنا وقرارتنا، وهي التي كفلت 
المسموع  والصوت  والفاعلية  والتقدم  واالنجاز  النجاح  بالدنا  لمسيرة 

والمكانة الدولية المحترمة.

أيها المواطنون والمواطنات..
في عامنا االتحادي الحادي والخمسين فجعنا برحيل رئيس دولتنا الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه إلى دار البقاء، فأظهر شعبنا عمق 
بيتنا  وحدة  متانة  جديد  من  وأكد  وقدره،  الله  بقضاء  وتسليمه  إيمانه 
ومشاعرنا في السراء والضراء، وتعزز التأكيد باجتماعنا حول أخي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبايعته رئيسا لدولتنا.
وعطاءاته  وحكمته  سجاياه  شعبنا  استذكر  خليفة  الشيخ  وداع  وفي 
وإسهامه الفعال في مسيرة بناء وتقدم دولتنا، وفي مبايعة الشيخ محمد 
أكد شعبنا ثقته بقيادته، وزاد اطمئنانًا على الحاضر وتفاؤاًل بالمستقبل، 
اإلماراتي فقد سجل صفحة جديدة في قوته، وفي فاعلية  أما نموذجنا 
مؤسساته، وفي جدارة تشريعاته، وفي عمق ومتانة التواصل بين أجياله.

وكما دشن انتقال الراية من الشيخ زايد إلى الشيخ خليفة حقبة التمكين، 
فان انتقال الراية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه الله” تعزز حقبة االستدامة والريادة والتميز، فسجله منذ 
شغلها،  التي  المواقع  كل  في  الكبرى  باإلنجازات  حافل  شبابه  باكورة 

وبالمسؤوليات الجسيمة التي نهض بها في المجالين المدني والعسكري.
سنمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تنفيذ 
المقررة  والمشروعات  الموضوعة  والسياسات  والخطط  االستراتيجيات 
حققناها  جديدة  بنجاحات  الشاملة، مستبشرين  التنمية  كافة حقول  في 

وإنجازات أضفناها في السنة األولى من الخمسين الثانية.
له  شهد  بنجاح  كورونا  جائحة  مواجهة  في  أداؤنا  تتوج  السنة  هذه  في 
القاصي والداني .. وفيما كان العالم يكابد للتعافي من آثار الجائحة، فإن 
دولتنا كانت األكفأ واألسرع في تجاوز هذه اآلثار، واألكثر توازنًا بين صحة 
الدولة  مؤشرات  في  انعكس  ما  وهو  االقتصادية،  ومصالحه  االنسان 
التنموية والتنافسية، وحيث حققت دولتنا المركز األول عالميًا في 156 
مركزًا ضمن   432 وحققت  الجائحة،  قبل  مؤشرًا   121 بـ  مقارنة  مؤشرًا 

ثقتي كبيرة بأبناء وبنات اإلمارات 
الذين أثبتوا على مدار األيام 
والسنين بأنهم قادرون وأكفاء 
ومستعدون لكتابة فصول جديدة 
مشرقة في قصة ووطننا الرائعة
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العشرة األوائل مقارنة بـ 314 قبل الجائحة.
وفي عز الجائحة تمكنا من إقامة معرض إكسبو دبي 2020، وحين أختتم 
امتداد  على  قد سجلت  فعالياته  كانت  الماضي،  مارس  نهاية شهر  في 
أشهره الستة نجاحًا باهرًا فاق كل التقديرات والتوقعات .. وأكدت أحجام 
المشاركات الدولية وأعداد الزوار مكانة دولتنا، وكفاءة قدراتنا التنظيمية.

وفي سياق اإلنجازات والنجاحات، حقق األداء الحكومي تقدمًا ملموسًا، 
مجاالت  في  البشري  العقل  أنتجه  ما  أفضل  اعتماد  في  نهجه  وواصل 
بسهولة  والمعامالت  المشروعات  وإنجاز  والمتابعة  والتنفيذ  التخطيط 
وسرعة وأمن؛ وتمضي الحكومة قدمًا في برنامج التحول الرقمي لتطوير 
وتعزيز المنظومة الرقمية الحكومية، ورفع كفاءة استخدام بنيتها التحتية 
وأصولها الرقمية .. وهنا، أتوجه بالشكر الجزيل لجميع موظفي الحكومة 

على حسن تنفيذهم للخطط والمشاريع، وأداء واجباتهم بإخالص واتقان 
وإنكار للذات.

واستمرارًا لنهج اعتمدناه، أصدرنا في وقت مبكر ميزانية االتحاد 2023 - 
الميزانية على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقًا  2026، وتركز 
مستويات  وترقي  اإلنجازات،  إلى  وتضيف  وواعدة،  جديدة  مستقبلية 
التنمية  قطاع  يتبوأ  السابقة،  الدورات  ومثل  الحياة،  ونوعية  المعيشة 
والمنافع االجتماعية النسبة األكبر من الميزانية، ويبلغ للعام 2023 نسبة 

. 39.3%
ونمضي قدمًا في تمكين أبناء وبنات اإلمارات بخطط ومشاريع تضمن 
استدامة التمكين وتعزيزه وشموليته، فاستحدثنا مجلسًا لترسيخ التنمية 
المتوازنة في أرجاء بالدنا، وتطوير كافة المناطق والقرى تنمويًا وسياحيًا 
واعتمدنا سياسة جديدة لقروض اإلسكان ببرنامج تمويل يبلغ 11.5 مليار 
ردهم، تستفيد منه 12 ألف أسرة للسنوات الخمس المقبلة، ويشارك 
زايد  الشيخ  برنامج  ويتحمل  الوطنية،  والمصارف  الخاص  القطاع  فيه 

لإلسكان األرباح المترتبة على القروض نيابة عن المستفيدين.
وتعزيزًا لتواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص، وضعنا نظامًا لتحقيق 
توطين بنسبة %2 في الوظائف المهارية لشركات القطاع الخاص التي 
آليات وحوافز لدعم توظيف  50 موظفًا وأكثر .. ويتضمن النظام  تضم 
على  وعقوبات  العمل،  عن  للتعطل  وتعويضات  الكوادر،  هذه  وتدريب 
الشركات التي ال تلتزم بالنظام .. كما اعتمدنا تشريعًا في شأن إصابات 
وأمراض  إصابات  من  لهم  وحماية  العمال،  حقوق  على  حفاظًا  العمل، 

المهن المختلفة.
فريق  وبجهود  الدولة،  رئيس  برؤية  وطنية  أولوية  التعليم  وسيبقى 

نمضي قدمًا في تمكين أبناء وبنات 
اإلمارات بخطط ومشاريع تضمن 

استدامة التمكين وتعزيزه وشموليته، 
فاستحدثنا مجلسًا لترسيخ التنمية 

المتوازنة في أرجاء بالدنا
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أمور  وأولياء  وبمجتمع  فاعل،  تربوي  وبميدان  عمل حكومي متخصص، 
.. ونحن نسير بخطى  آفاق جديدة  إلى  بنا  بتنشئة جيل يصل  مساهمين 
حثيثة في تطوير التعليم بكل مستوياته، ونتابع النتائج اإليجابية لعمليات 
التطوير، ونلمس آثارها في المؤشرات الدولية للتنمية .. وأنا فخور بأداء 
في  الوطنية  وبكوادرنا  العمل،  مواقع  كافة  في  الخريجين  وبناتنا  أبنائنا 
 .. والعسكرية  المدنية  الدقيقة  والصناعات  الذرة  وعلوم  الفضاء،  علوم 
أبناؤنا وبناتنا يديرون اليوم محطة براكة للطاقة النووية، وينشطون في 
الصناعات الدقيقة، ويتفاعلون بإيجابية مع الذكاء االصطناعي، ويقودون 
األمل  مسبار  ويرسلون  الفضاء،  ويرتادون  الفضائية،  وصناعاتنا  برامجنا 
إلى المريخ، والمستكشف راشد إلى القمر .. لقد أحدثت كوادرنا الوطنية 
نقلة نوعية في أفكار واهتمامات وتوجهات أجيالنا الصاعدة، وقدمت لها 
قدوة تحتذي بها وتلهمها، وتوقد في نفوسها شعلة الطموح، وتحفزها 

على ارتياد أفاق جديدة واعدة.

أيها المواطنون والمواطنات ..
العالم  ويواجها  واجهها  التي  االقتصادية  التحديات  ضخامة  تعلمون 
.. وقد تعاملنا مع هذه  الروسية - األوكرانية  جراء جائحة كورونا والحرب 
التحديات بسياسات وإجراءات حدت من امتداد آثارها السلبية إلى بالدنا، 
وواصلنا تنفيذ خططنا ومشاريعنا، وتطوير تشريعاتنا بما يعمق استدامة 

التنمية الشاملة، ويوسع اقتصادنا ويزيده تنويعًا.
ووضعنا االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي، وبضمنها السياسة الزراعية 
والتحول نحو أنماط زراعية حديثة، وأصدرنا قانون التعاونيات الجديد الذي 
التعاونيات،  وحوكمة  إلدارة  حديثة  وأساليب  نماذج  تبني  إلى  يفضي 
ويستحدث أنواعًا جديدة منها، كالرقمية والمالية والمهنية، ويتيح تحويل 

الجمعيات إلى شركات تجارية، ويجيز إدراجها في األسواق المالية.
المنظومة  ودعم  الموحدة،  السياحية  الوطنية  الهوية  تعزيز  وبهدف 
السياحية اإلماراتية، أطلقنا االستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي 
تندرج ضمن مشاريع الخمسين الثانية .. دولتنا اليوم بين أهم 10 وجهات 
تسهم  أن  إلى  متطلعين  تنافسيتنا  تسريع  وهدفنا  العالم،  في  سياحية 
السياحة بمبلغ 450 مليار درهم في ناتجنا المحلي اإلجمالي للعام 2031.

وقد ترافق ذلك كله مع وضع وتطوير التشريعات واألنظمة واإلجراءات 
أينما لزم، وبما يضاهي أفضل الممارسات العالمية.

تحد آخر يواجه العالم بأسره وبضمنه دولتنا، هو االحتباس الحراري أو تغير 
المناخ الذي يؤثر على التنمية االقتصادية، ويغير معدالت األمطار فتصير 
فيضانات في منطقة، وندرة ينتج عنها جفاف في منطقة أخرى، ويزيد 

األعاصير عنفًا، وحرائق الغابات اتساعًا، ومياه البحر ارتفاعًا.
وعقد  المناخي،  التغير  مخاطر  على  العالمي  الوعي  من  الرغم  وعلى 
مؤتمرات واتفاقات منذ العام 1995، إال أن االهتمام الحقيقي المقرون 
بإجراءات تنفيذية لم يظهر إال في السنوات األخيرة مع تزايد اآلثار الكارثية 

لالحتباس الحراري.
االهتمام  المناخ  قضية  مبكر  وقت  في  أولينا  اإلمارات  دولة  في  نحن 
بهذه  المعنية  والخطط  العمل  وأطر  التشريعات  تستحق، ووضعنا  الذي 
القضية، بداية من اللجنة العليا للبيئة في العام 1975 وصواًل إلى وزارة 
التغيير المناخي والبيئة حاليا؛ وفي سياق الخطة الوطنية للتغير المناخي 
هدفنا  نحو  ملموسة  إنجازات  حققنا  للطاقة،  اإلمارات  واستراتيجية 
الطاقة  إنتاج  وتعظيم  انبعاثات(،  )صفر  المناخي  الحياد  إلى  للوصول 

النظيفة )الشمسية، الذرية، الرياح( بحلول العام 2050.
ارتفاع درجة  المبذول للحد من  الدولي  الجهد  وتسهم بالدنا بفعالية في 
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حرارة األرض، من خالل نموذجنا المتقدم، في التعامل مع قضية المناخ، 
وإنجازاتنا في مجال الطاقة النظيفة، وتوفير بيئة العمل المثالية للوكالة 
“مصدر”،  لمدينة  الدولية  والمشاريع  )آرينا(،  المتجددة  للطاقة  الدولية 
100 مليار دوالر  المتحدة الستثمار  الواليات  والشراكة االستراتيجية مع 
العام  بحلول  العالم  وأرجاء  البلدين  في  النظيفة  الطاقة  مشروعات  في 

.2035
لمؤتمر   28 الدورة   2023 المقبل  العام  في  بالدنا  تستضيف  وحين 
 ،)COP 28( المناخ  تغير  بشأن  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
ستوفر للمؤتمر كل متطلبات النجاح، متطلعين إلى تعزيز الجهود الدولية 

المشتركة في التعامل مع قضية المناخ.

أيها المواطنون والمواطنات..
صعد  وعلى  جامحة  متغيرات  العالم  مع  نشهد  القرن  هذا  مطلع  منذ 
شتى .. وبينما يبدو العالم أكثر تقدمًا بفعل االختراعات الجديدة، وأكثر 
تقاربًا بفعل االعتماد المتبادل ووسائل االتصال، فإن االنقسامات فيه 
اإلنسانية  والمشكالت  يستعر،  والمصالح  النفوذ  على  والتدافع  تزداد، 
الناجمة عن الحروب واألوبئة والفقر وتغير المناخ تتفاقم .. أما النظام 
يتفكك،  يكاد  فإنه  الثانية  العالمية  الحرب  نهاية  عند  نشأ  الذي  الدولي 
بينما معالم نظام دولي جديد لم تتضح بعد، كما أن دواًل كبرى ومتقدمة 
تشهد تحوالت وتفاعالت داخلية ذات أثر على سياستها الخارجية، وهذا 

بدوره يزيد واقع العالقات الدولية تعقيدًا.
مع  ونتعامل  تطوراتها،  ونرصد  المتغيرات،  هذه  كثب  عن  نتابع  نحن 
آثارها بما يعزز أمننا واستقرارنا وإدامة التنمية في بالدنا، معتمدين على 
الخليجية  شراكاتنا  مع  ومتفاعلين  وثوابتنا،  بمبادئنا  ومعتصمين  ذاتنا، 
والعربية وشبكة عالقاتنا وصداقاتنا الدولية، ومؤمنين أن سبيل البشرية 
الوحيد للتغلب على المعضالت الكبرى التي تواجهها يكمن في العمل 
ومحاربة  العنف،  ونبذ  السليمة  الوسائل  وتغليب  والتعاون  المشترك 

الكراهية وقبول اآلخر واحترام خياراته وثقافته وقيمه.
مبادراتنـا  وسنعمق  سـالم،  ورسـول  خــيـر  محضـر  بالدنا  وسـتظل 
الحكومي  األداء  تطـويـر  مجـاالت  في  والعالمي  العربـي  الصعـيد  على 
وتمكـين  االبتكـار،  وتحفـيز  المعرفـة،  ونشــر  المستقبل،  واسـتشـراف 
النظيفة، وتعزيز  الفقر والمرض، ودعم الطاقة  المجتمعات، ومكافحة 
قيم التسامح، متطلعين إلى تعظيم أثرها، ومطمئنين إلى تراكم نتائجها 

اإليجابية.

أيها المواطنون والمواطنات..
غدًا، مطلع عام اتحادي جديد، نستقبله بثقة وتفاؤل وطموح وعزم على 
جسيمة  مهام  من  ينتظرنا  ما  ندرك  جديدة،  ونجاحات  إنجازات  تحقيق 

تتطلب منا عماًل متقنًا وجهدًا دؤوبًا، وعطاًء مستمرًا.
وفي عصر المتغيرات والتحوالت والذكاء الصناعي، علينا ضمان الحفاظ 
على قيمنا وتراثنا وتقاليدنا، وتأمين التوازن بينها وبين الجديد المصاحب 
للمتغيرات، إن قيمنا ومبادئنا وثوابتنا هي القواعد التي مكنتنا من تحقيق 
الدولية،  المتغيرات  مع  اإليجابي  التكيف  من  ومكنتنا  وتقدمنا،  إنجازاتنا 

سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أم تكنولوجية.

أثبتوا على مدار األيام والسنين  الذين  بأبناء وبنات اإلمارات  ثقتي كبيرة 
بأنهم قادرون وأكفاء ومستعدون لكتابة فصول جديدة مشرقة في قصة 

ووطننا الرائعة.
األغر، وأهنئ معكم  اليوم  بحلول ذكرى هذا  وبنات وطني  أبناء  أهنئكم 
أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
الله “، وإخواني أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

حكام اإلمارات.
وكل يوم وطني وأنتم ووطننا بخير وسالم.
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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وأصحاب السمو الشيوخ 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ والوزراء وكبار 
المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف المدعوين. .. االحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة » عيد االتحاد الـ 51 « والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«.

رئيـس الدولـة ونائبـه وحكـــــــــــام اإلمــارات والشيـوخ 
يشهدون االحتفال الرسمي بـ » عيد االتحــــــــــــــــــــاد الـ51 “
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“رئيس الدولة ونائبه وحكـــــــــــام اإلمــارات والشيـوخ 
يشهدون االحتفال الرسمي بـ » عيد االتحــــــــــــــــــــاد الـ51 “

قدم الحفل قصصا سلطت الضوء 
على كوكبة من الرواد الملهمين عبر 

األجيال من دولة اإلمارات في مختلف 
المجاالت من خالل عروض متميزة 

بتقنيات حديثة بجانب أسلوب سرد ثري



وبدأ االحتفال الرسمي بعيد االتحاد الـ 51 بالسالم الوطني للدولة الذي عزفته 
فرقة إماراتية وأوركسترا الفيلهارمونية الملكية وموسيقيين إماراتيين.

واستهل الحفل بفقرة تكريم مآثر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
» رحمه الله « ومناقبه وإنجازاته الخالدة في مختلف المجـاالت خاصة البيئـة 

واالستدامة والتكنولوجيـا واالقتصاد والتعليم وغيرها.
كما قدم الحفل قصصا سلطت الضوء على كوكبة من الرواد الملهمين عبر 
متميزة  عروض  المجاالت من خالل  مختلف  اإلمارات في  دولة  األجيال من 
بتقنيات حديثة بجانب أسلوب سرد ثري .. إضافة إلى فقرات متنوعة أبرزت 
الحافل  وحاضرها  العريق  وتاريخها  اإلمارات  دولة  ماضي  من  جوانب  عدة 
باإلنجازات.. بجانب تطلعاتها إلى المستقبل الواعد ومن أبرز عناوين العروض 

التالي :

ـــ » رحلة إلى عام 2071 « .. رحلة أخذت الحضور عبر الزمن حيث فتحت مالمح 
نفق  اإلمارات..وتحول  دولة  عمر  ل  يمثاّ 51 ضوءًا  بـ  منها  كل  تألقت  بوابتين 
الزمن إلى عرض طريق طويل شهد فيه الجمهور والدة طفل في عام 1971 
ل حقبات مختلفة  وتابعوا حياته على مدى عقود من خالل نقوش مضيئة تمثاّ

من الزمن حتى أتم عامه الـ 100 في عام 2071.
ـــ » أعماق زرقاء « .. وانتقل نفق الزمن إلى أعماق مياه زرقاء كشفت صور من 
التراث البحري اإلماراتي ثم ظهور عالمة أحياء بحرية تغوص في مياه اإلمارات 
اليوم..حيث استمع الجمهور إلى الباحثة اإلماراتية نورة المنصوري التي تحدثت 
الكائنات  لمختلف  عرض  البحرية..بجانب  األعشاب  مجال  في  بحوثها  بشأن 

البحرية في أعماق مياه دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ـــ » بين األرض والسماء « .. خالل هذا العرض تحولت المياه الزرقاء إلى أرض 
الجمهور  حيث شاهد  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بيئة  وتشكلت  خضراء، 
شتالت لشجرة القرم »المنغروف« .. واستمعوا إلى حبيبة المرعشي الناشطة 
البيئية والعضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل اإلمارات للبيئة التي تحدثت 
بشأن أهمية الحفاظ على بيئة دولة اإلمارات..وسلط العرض الضوء على 10 

آالف شتلة من أشجار القرم ستزرع في مناطق متعددة في دولة اإلمارات.
الزراعة  اإلمارات بشأن  دولة  تناول تطلعات  .. عرض   » الزراعة  ـــ » مستقبل 
وضم أكثر من 20 ألف نبتة بما في ذلك نباتات مثمرة تزرع في الدولة..فيما 
قدم العرض عبدالله الكعبي خبير في مجال التكنولوجيا الزراعية حيث تحدث 

عن اهتماماته بمجال الزراعة العمودية.
ـــ » من السماء إلى الفضاء « .. رحلة بصرية استحضرت الماضي من خالل 
مشاهد لآلباء واألجداد الذين استهدوا بالنجوم وصواًل إلى حاضر الدولة الذي 
شهد إطالق العديد من األقمار االصطناعية وجهودها في اكتشاف الفضاء..

وضم العرض نسخًا أصلية مماثلة لألقمار الصناعية » دبي سات 1 « و»دبي 
سات 2 « و» خليفة سات « إضافة إلى نسخة من » مسبار األمل «.. واستمع 
الجمهور إلى فاطمة الهاملي مهندسة األنظمة المالحية وهي تسرد تجربتها 

26



النطالق   25 الــ  السنوية  بالذكرى  االحتفاء  بجانب   ..  » األمل  مسبار   « مع 
القطاع الوطني للفضاء في الدولة.

ــ » مسارات االتحاد « .. بدأ بعرض مسارات قطار مهدت لظهور المهندسة 
المدنية خلود المزروعي نائب مدير المشروع في شركة » االتحاد للقطارات « 
التي سردت تجربتها في العمل على أول مشروع قطارات في دولة اإلمارات..

كما ُعرضت صور على بوابات قطار متحرك ظهر بعدها القطار الفعلي داخل 
النفق.

الحضور صفوفًا من األلواح الشمسية من إحدى  شاهد   ..  » ـــ » غد متجدد 
التي  المزروعي  مريم  تحدثت  حيث   .. الدولة  في  الشمسية  الطاقة  محطات 
المتجددة..  الطاقة  تجرتها في مجال  الشمسية عن  الطاقة  تعمل في مجال 
وتعد دولة اإلمارات مقرًا لثالث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم.
بين  المعارف والحكمة  وانتقال  التعليم  العرض  تناول   ..  » العلم  ـــ » نهضة 
أهمية  جسدوا  الذي  والطالب  المعلمين  من  مجموعات  بمشاركة  األجيال 
التعليم.. واستمع الحضور إلى سعيد نصيب المنصوري أحد أبرز مربي األجيال 
اإلماراتيين وهو يروي قصته في تعلم القراءة والكتابة باستخدام » الوسوم « 
وهي العالمات التي كانت تستخدمها القبائل في دولة اإلمارات للتعرف على 
إبلها .. فيما تعد دولة اإلمارات اليوم ضمن أعلى المعدالت في العالم في 

معرفة القراءة والكتابة.
انضم  مسيرة  العرض  أظهر   ..  » األطفال  مسيرة  ــ  بالمستقبل  احتفاء   « ـــ 
والفرقة  الحية  األوركسترا  موسيقى  بأصواتهم  شاركوا  األطفال  مئات  إليها 
الموسيقية مرددين أغنية » دارنا «، وهي األغنية الرسمية لالحتفال الرسمي 

لعيد االتحاد الـ 51 لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
د التراث اإلماراتي  ـــ » العيالة « .. اختتم العرض بفن العيالة التقليدي الذي يجساّ
المؤدين من  200 من  أكثر من  الوحدة والتماسك..وشارك  إلى  الغني ويرمز 

فرق العيالة في االحتفال الرسمي بعيد االتحاد الـ51 للدولة.
ـــ » الموسيقى والشعر « .. قدم العرض هذا العام 11 قصيدة جديدة لكل من 
جمعة بن مانع الغويص وعلي الخوار وسيف السعدي وسالم بن كدح الراشدي 
.. أشادت بإنجازات دولة اإلمارات وقصص روادها.. بجانب قصيدة للمؤسس 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » طيب الله ثراه ».
بالتعاون  الملكية  الفيلهارمونية  األوركسترا  االحتفال  فقرات  في  شارك  كما 
مع موسيقيين إماراتيين الذين قدموا عرضًا موسيقيًا حيًا .. إضافة إلى عرض 
.. بجانب  التقليدي « مع اإليقاع العسكري  التغرودة  عسكري مزج بين فن » 
» كورال اإلمارات « الذي أدى في جميع المشاهد وألقى القصائد في عرض 

حي أثناء االحتفال.

محمد بن زايد:
 زايد وإخوانه أعادوا كتابة 

التاريخ

محمد بن راشد:
 بداية مرحلة تتوحد فيها 
الطاقات
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كلمة

صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي
 عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،   
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، أن اإلمارات العربية المتحدة غدت 
دولة ذات نهضة شاملة ونموذجًا فريدًا وصرحًا قوي األركان، ينظر لها 
العالم نظرة احترام وتقدير، وتبوأت مكانة مرموقة بين الدول، نظير ما 

حققته من مكتسبات جعلتها في المصاف المتقدمة.

جاء ذلك في كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة التي وجهها إلى مجلة 
“درع الوطن” بمناسبة عيد اإلتحاد الـ 51 فيما يلي نصها :

حاكم الشارقة...  
اإلمارات نموذج فريد وصرح قوي األركان

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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باليوم الوطني لدولة اإلمارات  الثاني من ديسمبر كل عام  نحتفي في 
العربية المتحدة ، اليوم الذي شهد انطالق دولة عالية الهمة والطموح 
متمسكة بمبادئها ودينها وما تحمله من إرث ثقافي عظيم تحمل كل 
نية طيبة لإلنسانية جمعاء ، حتى غدت دولًة ذات نهضة شاملة ونموذجًا 
فريدًا وصرحًا قوي األركان ، ينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير، وتبوأت 
مكانة مرموقة بين الدول ، نظير ما حققته من مكتسبات جعلتها في 

المصاف المتقدمة.

وتعود بنا الذاكرة إلى السيرة العطرة للمؤسسين األوائل بقيادة المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه مؤسسي 
ونور  عقلهم  ورجاحة  وهمتهم  وبحنكتهم  عزيمة  ذو  رجال  االتحاد، 
بصيرتهم أقاموا اتحادا يجمع الشتات وينبذ الفرقة ويوحد الكلمة، أرسوا 

قواعد الدولة وأركانها وشيدوا مجدها حتى علوا بها إلى هام السحاب.

وطوال هذه األعوام بذل أبناء وطننا الغالي والنفيس للنهوض بدولتهم 
نصب  وواضعين  والمعرفة،  بالعلم  متسلحين  األمم،  بين  بها  والرقي 
ما  االتحاد  اإلنجازات وتحقق لشعب  فتوالت  أعينهم مصلحة وطنهم، 
أراد لهم قادتهم المؤسسين من أمن وأمان وتقدم وازدهار وتكاتف بين 

األبناء وعلم ينتشر في كافة األرجاء.
التهاني  آيات  أسمى  نرفع  جميعًا  قلوبنا  على  الغالية  المناسبة  بهذه 

رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  إلى صاحب  والتبريكات 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وإلى صاحب  الله”،  “حفظه  الدولة 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، 
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإلى 
اإلمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام وكافة شعب اإلمارات 
من مواطنين ومقيمين متمنين للوطن دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.
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كلمة

صاحب السمو الشيخ 

حميد بن راشد النعيمي
 عضو المجلس األعلى حاكم عجمان

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، أن   
ذكرى عيد اإلتحاد تعزز روح االتحاد في نفوسنا وتجّسد مسيرة حافلة بالتضحيات العظيمة واإلنجازات 

الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة اإلرادة، وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة.
وقال سموه إنه يوم نعّبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته اإلمارات وقادتها الكرام وشعبها العزيز 
من نهضة شاملة حتى غدت نموذجا وحدويا فريدا وصرحا قوي األركان جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة 
بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير وأعجاب لما حققته من مكتسبات وإنجازات سياسية 

واقتصادية وعلمية وعملية جعلتها في مصاف الحضارات اإلنسانية الزاهرة.
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 

عجمان التي وجهها لمجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد اإلتحاد الـ 51 :

حاكم عجمان... 
ذكرى عيد اإلتحاد تجّسد مسيرة حافلة بالتضحيات 

العظيمة واإلنجازات الكبيرة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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العربية  اإلمارات  لدولة   51 الـ  اإلتحاد  عيد  ذكرى  بمناسبة  لي  يطيب 
المتحدة أن أتقدم بأحر التهاني وأصدق األمنيات بدوام الصحة والعافية 
والسعادة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
“حفظه الله” وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
وإلى   “ الله  رعاه   “ دبي  حاكم  الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
علينا  يعيد  أن  القدير  العلي  المولى  راجيا  الكريم  اإلمارات  شعب  وإلى 
االستقرار  من  بالمزيد  تنعم  وبالدنا  المجيد  الوطني  اليوم  هذا  جميعا 

واألمن والرخاء.

د مسيرة حافلة  ذكرى اليوم الوطني تعزز روح االتحاد في نفوسنا وتجساّ
وقوة  المشهودة  والمواقف  الكبيرة  واإلنجازات  العظيمة  بالتضحيات 
اعتزازنا  عن  فيه  ر  نعباّ ويوم  القناعة  ورسوخ  العزيمة  وشموخ  اإلرادة، 
نهضة  من  العزيز  وشعبها  الكرام  وقادتها  اإلمارات  حققته  بما  وفخرنا 
شاملة حتى غدت نموذجا وحدويا فريدا وصرحا قوي األركان جعلتها تتبوأ 
مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير وأعجاب 
لما حققته من مكتسبات وإنجازات سياسية واقتصادية وعلمية وعملية 

جعلتها في مصاف الحضارات اإلنسانية الزاهرة.

في عيد اإلتحاد لعامنا هذا نستذكر سيرة آبائنا المؤسسين وعلى رأسهم 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، باني االتحاد 
ومؤسس الدولة ومن بعده فقيد الوطن الغالي الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان - رحمه الله - الذي رحل عنا تاركًا وراءه إرثا وطنيًا فريدا من إنجازات 
فقد  وقيادته  حكمه  الدولة في ظل  ومبادرات سامية شهدتها  وأعمال 
كان رحمه الله رمزا للمحبة والتسامح والكرم والعطاء أحب شعبه فأحبوه 
وأكرمهم ومنحهم من المودة والخير الذي أنعمه الله على بالدنا الحبيبة 
خليفة  إنجازات  اإلماراتي  التاريخ  صفحات  في  الوطن  ذاكرة  فسجلت 
وعطاءه وقلبه الكريم، نسأل الله أن يكرم مثواه ويرزقه الفردوس األعلى.

ذكرى اليوم الوطني تعزز روح االتحاد 
في نفوسنا وتجّسد مسيرة حافلة 
بالتضحيات العظيمة واإلنجازات 
الكبيرة والمواقف المشهودة وقوة 
اإلرادة، وشموخ العزيمة
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تاريخ مسطر بمداد من نور وحب خالص وسعي  الثاني من ديسمبر  إن 
طيبة  أرض  على  كريمة  حياة  عيش  في  حقه  اإلنسان  منح  إلى  مبارك 
تعطيه ويعطيها من بذل وعمل وعلم نافع ووفاء صادق وسعي دائم إلى 
االرتقاء باسم الوطن في كافة مجاالت الحياة وإعالء راية اإلمارات أمام 

العالم وإبراز الهوية الوطنية األصيلة والثقافة اإلماراتية الفريدة.

وتضع  الحديثة  نهضتنا  وصناع  دولتنا  اتحاد  ببناة  تفخر  الرشيدة  قيادتنا 
ورائه  ترجو من  النية في كل عمل  الوطن في حدقات عيونها، وتخلص 
رفعة الوطن وعزة المواطن بعزيمة ال تلن ويقين ال يتزعزع وثقة مطلقة 
بفضل حكمتهم  االتحاد  قيام  منذ  القادة  أدرك  يتوقف، فقد  وعطاء ال 
الهدف  فكان  أبنائها  بأيدي  إال  تبنى  ال  األوطان  أن  السديدة  ورؤيتهم 
األول هو بناء اإلنسان وتسليحه بسالح العلم والمعرفة مع حفاظه على 
قيمه اإلسالمية والعربية وقامت الدولة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة 
للمواطن وتوفير السكن ودور التعليم والمستشفيات الحديثة والخدمات 
للعمل  بيئة صالحة  العزيز في  يعيش شعبنا  والثقافية حتى  االجتماعية 

واإلبداع واإلتقان.

وعلى  المخلصون  وصانه  المؤسسون  شّيده  أعناقنا  في  أمانة  اإلتحاد 
والوفاء  للعز  رمزا  شامخة  عالية  اإلمارات  راية  لتظل  سائرون  خطاهم 
وأبناء  القادة  بفضل  ثم  تعالى  الله  بعون  وذلك  اإلنسان  كرامة  وصون 
التنمية  مسيرة  في  قدما  للمضي  قيادتنا  الله  وفق   .. اإلمارات  وبنات 
وكل   .. وشعبا  وحكومة  قيادة  االمارات  الله  وحفظ  الشاملة  والنهضة 

عام وأنتم بخي

اإلتحاد أمانة في أعناقنا شّيده 
المؤسسون وصانه المخلصون وعلى 
خطاهم سائرون لتظل راية اإلمارات 
عالية شامخة رمزا للعز والوفاء وصون 
كرامة اإلنسان وذلك بعون الله تعالى 
ثم بفضل القادة وأبناء وبنات اإلمارات

نلتزم بمستقبل
ا�مارات

نهنئكم  بعيد االتحاد الـ ٥١، ونؤكد التزامنا بدعم رؤية 
ا�مارات في سعيها لمكانة رائدة عالمي في علوم 

الفضاء واستكشافه.
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نلتزم بمستقبل
ا�مارات

نهنئكم  بعيد االتحاد الـ ٥١، ونؤكد التزامنا بدعم رؤية 
ا�مارات في سعيها لمكانة رائدة عالمي في علوم 

الفضاء واستكشافه.
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كلمة

صاحب السمو الشيخ 

حمد بن محمد الشرقي
 عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى   
حاكم الفجيرة، أن الثاني من ديسمبر يجسد تاريًخا عظيما في مسيرة وطننا الغالي، 
واالحتفال به مناسبٌة وطنية غالية على قلوبنا، فبِه نستذكُر األحالم والطموحات 
قوة  من  عقود  خمسة  جّسدتها  مشهودة،  وحقيقة  حي،  واقع  إلى  تحولت  التي 
اإلرادة، والعزيمة الواثقة، واإلخالص في العمل، تجاوزت بها دولتنا العتية مختلف 
أنواع التحديات التي كانت تحدق بالمنطقة، لتتوّحد القلوب على هذه األرض وتبدأ 
عهًدا جديًدا من التطوير والبناء واستنهاض الهمم، وليكون اتحاد اإلمارات نموذجا 
مستوى  على  مستقبله  واستشراف  اإلنسان  وبناء  والطموح  الوحدة  في  فريٌدا 

العالم العربي والعالم.

حاكم الفجيرة... 
الثاني من ديسمبر تاريخ يوثق اتحادنا 

المتين تحت راية الطموح والعزيمة
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الفجيرة - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع  وقال صاحب السمو حاكم 
الوطنية  المناسبة  إننا في هذه   -  51 الـ  اإلتحاد  بمناسبة عيد  الوطن” 
الجليلة، نؤكد على مبادئ االتحاد الذي قام على يد المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه المؤسسين، والتي 
ستتوارثها األجيال في مسيرة النهضة وبناء الوطن بقيادة أخي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخي 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
الله”، وأصحاب السمو الشيوخ  الوزراء حاكم دبي “رعاه  رئيس مجلس 

أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات الكرام.

يقف  أن  للجميع  يحق  نوعية،  وتجربٌة  استثنائي  اتحاٌد  أنه  سموه  وأكد 
ليحتفي به ويتذاكرُه أزمانًا متواصلة، خاصة ونحن نشهد اليوم اإلنجازات 
غير المسبوقة لدولة اإلمارات على مختلف األصعدة، وتقدم مؤشراتها 
ست  الزمن كراّ العالمية، فهي حصيلُة عقوٍد من  التقارير  التنافسية في 
للبالد  التنمية  طريق  لترسم  الطموحة  وخططها  الالمحدودة  عطاءاتها 

والعباد في شتى المجاالت الحيوية.

وقال سموه : يغمرنا الفخر والفرح ونحن نرى االحتفاالت التي تشهدها 
كافة إمارات الدولة ومناطقها، بين جبالها وفي صحرائها وعلى سواحلها، 
بوجود ومشاركة كافة أطياف المجتمع، في نسيٍج حضاري هو انعكاٌس 

لنهج التسامح والتعايش الذي أسس له االتحاد المتين، ولقوة التالحم 
بين القيادة والشعب، واستشعار البهجة واالعتزاز بذكرى تأسيس دولتنا 

الغالية وقيامها كدولٍة فارقٍة بين دول العالم تتمتع بالسيادة والرفعة.

لدولة  نبارك   : قائال  كلمته  الفجيرة  حاكم  السمو  صاحب  واختتم 
اإلمارات، قيادًة وشعًبا، هذه المناسبة العزيزة، داعين الله عز وجل أن 

يحفظ وطننا، نحو مزيد من العز واإلنجاز والرخاء.
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اندماج
ال يُهزم

C-390 ميلينيوم

تكوين رسيع وأحدث التكنولوجيا
توصيل املظليني، نقل البضائع، إجراء إعادة التزّود بالوقود جواً، أو 
توصيل عناية طبّية حرجة، الطائرة C–390 ميلينيوم لديها قدرات 

متعّددة األدوار وامليزات من الفئة الرائدة. هذه الطائرة من الجيل 
الجديد تستغّل أحدث التكنولوجيات واالبتكارات، التي تشمل الطريان 

بواسطة سلك ُمتقّدم، وإلكرتونيات طريان رقمية مدمجة. 
ليس هذا فقط ما يجعل طائرة C-390  ميلينيوم سهلة للطريان ،بل 
انها تخفض ايضا عبء العمل عىل الطاقم. بعدما أثبتت بالفعل يف 

الخدمة مع القوات الجوية الربازيلية، تّم اختيــــار C-390 من ِقبل 
القوات الجوية الربتغالية واملجرية، لتلبية احتياجات مهاّّمتهم الحالية 

أو املُستقبلية. إن  طائرة C-390 تضع معياراً جديداً للموثوقية 
والفعالية وقُدرات املهّمة.

- C- 390 اندماج ال يُهزم

embraerds.com
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اندماج
ال يُهزم
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كلمة

صاحب السمو الشيخ 

سعود بن راشد المعال
 عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم   
القيوين أن الثاني من ديسمبر عام 1971 سطر التاريخ بمداد من نور بعد أن حول حكام 
واللقاءات  العمل  من  أعوام  جهود  بها  توجوا  قائمة  حقيقة  إلى  األجيال  حلم  اإلمارات 

المستمرة لتنطلق معها أنجح وأرسخ تجربة أسست لدولة أصحبت النموذج والمثال .
وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين - في الكلمة التي وجهها إلى مجلة “درع الوطن” 
بمناسبة عيد اإلتحاد الـ 51 - تمكنت دولتنا خالل فترة زمنية وجيزة، بقياس أعمار الدول 
وإنتاج  الفضاء  واكتشاف  علوم  مجاالت  في  المنافسة  مضمار  دخول  من  والشعوب، 
الطاقة النووية السلمية والطاقة النظيفة المتجددة وغيرها من المشاريع الضخمة في 

مختلف المجاالت.

حاكم أم القيوين... 
الثاني من ديسمبر سطر التاريخ بمداد من نور
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نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  أدرك  سموه:  وأضاف 
الطيبة  األرض  هذه  ألهل  والتقدم  البقاء  فرص  أن  ثراه”  الله  ب  “طياّ
رفعة  الجهود ألجل  ومضاعفة  الصفوف،  توحيد  على  بالقدرة  مرهونة 
ام اإلمارات  هذا الوطن، فكان القرار الشجاع الذي سانده فيه إخوانه حكَّ
آنذاك، عليهم رحمة الله، بإقامة دولة عملوا على توفير كل المقومات 
الالزمة لتمكينها من االنطالق بمنتهى القوة في مسيرة تنموية شهد 
لها العالم بأنها نتاج إحدى تجارب الوحدة النادرة التي تمكنت من اإلبحار 

بنجاح وسط جملة من التحديات وصواًل إلى بر النجاح والتميز.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال : نستذكر في عيد 
نهيان “رحمه  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  الـ51 جهود  اإلتحاد 
الله” الذي نجح في بناء مكانة إقليمية ودولية مرموقة لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالميًا في كافة 

األصعدة والمجاالت.

آيات  أسمى  القيوين  أم  حاكم  السمو  ..رفع صاحب  كلمته  ختام  وفي 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة “حفظه الله” وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانه  وإلى 

على  المقيمين  وجميع  الوفي  اإلمارات  شعب  وإلى  اإلمارات  حكام 
أرضها بمناسبة عيد اإلتحاد الـ51 لدولتنا الغالية، داعيًا الله أن يعيد هذه 

المناسبة على دولتنا بالخير والرخاء.
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كلمة

صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي
 عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

المجلس  عضو  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  أكد   
في  خالدة  لحظة  تمثل  اإلمارات  دولة  قيام  ذكرى  أن  الخيمة،  رأس  حاكم  األعلى 
تاريخنا، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز اإلرادة الصلبة لآلباء المؤسسين وجهودهم 
الصادقة في تأسيس دولة االتحاد والتي حققت نجاحات متواصلة طوال 51 عامًا 
اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس  حتى أصبحت 

الدولة “حفظه الله” نموذجًا تنمويًا مستدامًا، وتتبوأ موقعًا متقدمًا بين األمم.
وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة - في كلمته التي وجهها عبر مجلة “درع 

الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 .

حاكم رأس الخيمة...  
الثاني من ديسمبر يمثل انطالقة مسيرة 

البناء والنماء
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تاريخ  في  مفصلية  ومحطة  قلوبنا،  على  عزيزة  بذكرى  اليوم  نحتفل 
دولتنا، صنعتها الرؤية الطموحة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه اآلباء المؤسسون، والتي 
استثنائية  دولة  للعالم  لتقدم  اإلمارات،  شعب  طموحات  مع  اتحدت 
لتحقيق  المسافات  وتختصر  المستقبل،  تصميم  نحو  الزمن  تسابق 
بثقة  المشرق  الغد  لصناعة  ثابته  بخطى  وتسير  النجاحات،  من  المزيد 

وتفاؤل، وتضع الوطن على الخارطة العالمية في مختلف المجاالت.

وأضاف سموه : يمثل الثاني من ديسمبر انطالقة مسيرة البناء والنماء 
المتجذرة في  والخير  المحبة  قاعدة صلبة من قيم  تأسست على  التي 
شعب اإلمارات .. في هذا اليوم نستذكر عطاء المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه”، الذي قاد مسيرة التمكين خلفًا للوالد 
واضحة  بصمات  وترك  مهمة،  إنجازات  عهده  في  وتحقق  المؤسس، 
ستظل حاضرة في وجدان شعبه، وشاهدة على مسيرته الوطنية الخالدة.

وأكد سموه أن دولة اإلمارات حققت منذ تأسيسها قبل واحد وخمسين 
مكانة  تبوء  من  مكنتها  حضارية  ومكتسبات  استثنائية،  منجزات  عامًا 
مرموقة على المستويين اإلقليمي والعالمي، ومضت قدمًا في تعزيز 
التي قامت عليها  المرتكزات والمبادئ  العالمي، انطالقًا من  حضورها 

دولتنا، في إعالء قيم التسامح والتعايش واالنفتاح، والتمسك بالثوابت 
الوطنية، وتعزيز جاهزية أبناء الوطن وتمكينهم من أداء دورهم في بناء 

الدولة ومؤسساتها وتحمل مسؤولياتهم بكل كفاءة واقتدار.

اآلباء  خطى  على  بالسير  العهد  نجدد  اليوم  هذا  في   : سموه  وقال 
المؤسسين، متمسكين بإرثهم في صون مقدرات دولتنا، وتعزيز جودة 
والرهان  الحقيقية  الوطن  ثروة  باعتبارهم  ومواطنينا،  لمجتمعنا  الحياة 

األهم لرسم مالمح المستقبل الواعد بما يعزز من تنافسيتنا العالمية.

التهاني  آيات  بأسمى  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وتوجه 
والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه الله”، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، 
لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانه  وإلى 
حكام اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات العزيز والمقيمين على هذه األرض 
يديم على وطننا نعمة األمن، واألمان،  أن  الله عز وجل  داعيًا  الطيبة، 

والتقدم، واالزدهار.
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كلمة

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
 رئيس الدولة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

كلمة

سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم

 ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  أكد   
المجلس التنفيذي أن دولة اإلمارات ماضية في تنفيذ مشروعها التنموي الطموح الذي 
بدأ قبل أكثر من خمسة عقود على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب 
كلمتهم  واتحدت  اإلمارات  شعب  إرادة  توحدت  عندما  المؤسسين،  واآلباء  ثراه”  الله 
الريادة في صنع مستقبل يليق  العلم والمعرفة وغايتها  بناء دولة حديثة أساسها  على 
بطموحاتها واتخذت وسيلتها إلى ذلك االستثمار في بناء اإلنسان وإمداده بكل مقومات 

التميز والسعي لتعزيز قواعد تنمية شاملة تدعمها إنجازات نوعية في شتى المجاالت.

حمدان بن محمد... 
اإلمارات تتقدم بثبات في طريق اإلنجازات 

وتقدم نموذجًا ُملهمًا للدول صانعة المستقبل
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بمناسبة  الوطن”  “درع  مجلة  عبر  وجهها  له  كلمة  في   - سموه  وقال 
من  الثاني  في  المؤسسون  اآلباء  “رفع   :  - للدولة   51 الـ  االتحاد  عيد 
ديسمبر قبل أكثر من خمسة عقود َعَلم اإلمارات إيذانًا بميالد دولة فتية 
توحدت تحت رايتها الهمم برؤية هدفها الريادة وغايتها الرخاء واالستقرار 
لشعب اختار أن تكون التنمية الطريق الذي يسلكه نحو غٍد يحمل الخير 
التي تضمن  المعطيات  لهم كل  أبنائه، وسخر  َوَثق في قدرات  لوطن 
لهم امتالك زمام المستقبل وتحقيق الريادة فيه، وهو ما نراه يتحقق 
التنافسية  دولتنا مؤشرات  بها  تتصدر  نوعية  بإنجازات  اليوم  حولنا  من 

العالمية في مختلف المجاالت«.
وأضاف: “بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  ومتابعة  الله”،  “حفظه  الدولة 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الله”، وبدعم إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
الرشيدة  قيادته  وراء  واصطفافهم  شعبها  وبتالحم  اإلمارات،  ام  ُحكاّ
نواصل مسيرة اإلنجازات ونصنع المستقبل الذي نأمله لوطننا.. ونزيد 

من إسهامنا في تحقيق غٍد أفضل للمنطقة والعالم«.
بنيان  عليها  تأسس  التي  الراسخة  الثوابت  من  “انطالقًا  وقال سموه: 
خمسينية  في  اليوم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تنطلق  اتحادنا، 
نهضتها  دعائم  لترسيخ  االبتكار  فيه  ويزدهر  العمل  فيها  يتضاعف 
التنموية داخليًا بمشاريع عمالقة ومبادرات نوعية هدفها تحقيق صالح 
والداعمة  الجاذبة  البيئات  المواطن، وتهيئة أفضل  الوطن وإعالء شأن 
نطاق  توسيع  عن  فضاًل  العالم،  أنحاء  مختلف  من  والمبدعين  لإلبداع 
تجاه  الواعي لمسؤوليتها  إدراكها  عبر  إقليميًا وعالميًا،  اإليجابي  تأثيرها 
وبروابط  معالجتها،  في  الجهود  تضافر  تتطلب  التي  الدولية  القضايا 
وثيقة جمعتها بأغلب دول العالم على أساس راسخ من االحترام والثقة 
هدفها  شراكات  تعميق  نحو  المشترك  والسعي  المتبادل،  والتقدير 

تحقيق نجاح يعود بالخير والفائدة على مختلف أطرافها«.
وسيظل  كان  اإلمارات  اسم  أن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وأكد 
لت أساس النهج  رمزًا للسالم والوئام والتسامح، وهي القيم التي شكاّ
الذي َتِبَعته الدولة منذ تأسيسها، ومضت به في تقديم نموذج يحتذى 
وأمانة  ترحاب  بكل  ِلها  وتحمُّ اآلخرين  تجاه  بالمسؤولية  الشعور  في  به 
تجاه المجتمعات األقل حظًا من التنمية، فكانت المساعدات اإلماراتية 
حول  المجتمعات  لتلك  الداعمة  العالمية  الجهود  صدارة  في  التنموية 
العالم، وعلى مدار سنوات عديدة، ليتحول اسم اإلمارات إلى رمز للخير 
أينما حلاّ ينشر أسباب السعادة واالطمئنان ويبعث على األمل والتفاؤل.
وقال سموه : “ نحمد الله على ما اختص به على دولتنا من ِنَعم وما 
منحه لإلمارات من مميزات في مقدمتها شعب أبياّ معطاء وقيادة ال 
خطًا  له  ترى  ال  الذي  التميز  سباق  في  بدياًل  األول  بالمركز  إال  ترضى 
يمضي  والتي  وطنه  تجاه  لمسؤوليته  مدرك  طموح  وشباب  للنهاية، 
لقيادتها  واالنتماء  الطيبة  األرض  لهذه  الوالء  من  بمداد  تحملها  في 
التي لم تدخر جهدًا في إرساء األسس الالزمة إلعداد شبابها وتمكينهم 
سبيل  في  وسخرت  والتطوير،  البناء  مسيرة  في  الصفوف  ر  تصداّ من 

إعداد مستقبله الواعد كل اإلمكانات .. فهيأت له المدارس والجامعات 
والمؤسسات العلمية واستقطبت أفضلها على مستوى العالم .. لتظل 
المستقبل  واستشراف  التنمية  في  ملهمًا  عالميًا  نموذجًا  اإلمارات 
واالستعداد له باالستثمار الجيد في بناء اإلنسان”، داعيًا المولى عزاّ وجلاّ 
أن يديم على دولة اإلمارات رفعتها وأمنها واستقرارها وأن يسدد خطى 
قيادتها الرشيدة على دروب الخير والنماء، وأن ُينِعم على شعب اإلمارات 

م واالزدهار”. بمزيد من أسباب التقدُّ

انطالقًا من الثوابت الراسخة التي 
تأسس عليها بنيان اتحادنا، تنطلق 
دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم 
في خمسينية يتضاعف فيها العمل 
ويزدهر فيه االبتكار لترسيخ دعائم 
نهضتها التنموية
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كلمة

سمو الشيخ 

مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم

 نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير المالية

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم   
دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« تولى قيادة رحلٍة مباركة تنطلق من 
القبلية إلى الوحدة الشاملة، ومن بداياٍت متواضعة إلى نهضٍة شاملة 
وريادة حضارية جعلت اإلمارات في مصاف األمم المتحضرة إن لم تكن 
وسيرتهم  المؤسسين  اآلباء  مسيرة  أن  إلى  سموه  ..مشيرا  لها  قدوًة 
أبناء وبنات اإلمارات واألجيال  به  نبراسًا يهتدي  تبقى  المضيئة سوف 

القادمة.

مكتوم بن محمد... 
الشيخ زايد قاد رحلة مباركة جعلت اإلمارات في 

مصاف األمم المتحضرة إن لم تكن قدوة لها
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وقال سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة 
بخيراته ومباهجه،  ونعمنا  االتحاد  ولدنا في كنف   -  51 الـ  االتحاد  عيد 
ونعاهد الوطن أن نبقى ملتزمين بنهج قادتنا وثوابتهم ومبادئهم، وأن 
وأولوياتنا  قيمنا  تكون  وأن  وعطاءهم،  مسيرتهم  من  وجهتنا  نستمد 
ًة على صدق الوالء واالنتماء، وتوخي الصالح العام، وإتقان العمل،  مبنياّ
والتطلع إلى أفضل النتائج والصورة النهائية األجمل واألقدر على تمثيل 
هذا التاريخ العظيم، ذلك هو سبيلنا ليكون النموذج اإلماراتي أكثر قوة 

وتألقًا وتوهجًا.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم:

في يومنا الوطني الحادي والخمسين، أتوجه بالتهنئة إلى صاحب السمو 
الله”، وإلى أخيه  الدولة “حفظه  زايد آل نهيان رئيس  الشيخ محمد بن 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
أصحاب  إخوانهما  وإلى  الله”،  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات حفظهم 
الله جميعًا، وأهنئ شعب دولة اإلمارات الغالية بهذه المناسبة السعيدة.
نحتفل في هذا اليوم المبارك بمسيرة الوطن ومجده الزاهي منذ الثاني 
الوطن  بانتمائنا لقادٍة مخلصين جعلوا عزة  1971، ونفخر  من ديسمبر 
ورفعته نصب أعينهم وبذلوا الغالي والنفيس لتحقيق الريادة على كافة 
وبقيت  أجسادهم  رحلت  الذين  المؤسسين  اآلباء  ونستذكر  األصعدة، 

منجزاتهم حاضرًة دائمًا في فكرنا ووعينا وضمائرنا.
نتذكر اليوم بتقدير وإجالل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولتنا 
حافلة  بعد مسيرة  الماضي  مايو  جواره في شهر  إلى  الله  اختاره  الذي 
باإلنجازات، وزاخرة بالعطاء لوطننا وشعبنا.. ونسأل الله العلي القدير أن 

يتغمده واسع رحمته، وأن يجعله في فردوسه األعلى.
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  واعتزاز  بفخر  اليوم  ونتذكر 
نهيان وعضده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحكام اإلمارات الذين 
التاريخ،  اليوم أحد أعظم اإلنجازات الوحدوية في  أطلقوا في مثل هذا 
القبلية  من  تنطلق  مباركة  رحلٍة  قيادة  الله  رحمه  زايد  الشيخ  ليتولى 
إلى نهضٍة شاملة وريادة  الوحدة الشاملة، ومن بداياٍت متواضعة  إلى 
حضارية جعلت اإلمارات في مصاف األمم المتحضرة إن لم تكن قدوًة 
لها. وسوف تبقى مسيرة اآلباء المؤسسين وسيرتهم المضيئة نبراسًا 

يهتدي به أبناء وبنات اإلمارات واألجيال القادمة.
لقد ولدنا في كنف االتحاد ونعمنا بخيراته ومباهجه، ونعاهد الوطن أن 
نبقى ملتزمين بنهج قادتنا وثوابتهم ومبادئهم، وأن نستمد وجهتنا من 
ًة على صدق الوالء  مسيرتهم وعطاءهم، وأن تكون قيمنا وأولوياتنا مبنياّ
أفضل  إلى  والتطلع  العمل،  وإتقان  العام،  الصالح  وتوخي  واالنتماء، 
النتائج والصورة النهائية األجمل واألقدر على تمثيل هذا التاريخ العظيم، 

ذلك هو سبيلنا ليكون النموذج اإلماراتي أكثر قوة وتألقًا وتوهجًا.
مثلما  وقادتنا  بوطننا  واالعتزاز  الفخر  بمشاعر  اليوم  نفسي  تفيض 
يفخر ويعتز بذلك جميع أبناء هذا الوطن .. وتمتلئ أرواحنا عزًة بالمكانة 
في  المتقدم  وترتيبها  العالم،  دول  بين  دولتنا  أحرزتها  التي  السامية 

الفاعل،  اإلنساني  وبدورها  الدولية،  والتنافسية  التنمية  مؤشرات 
لمنطقتنا  ورجاء  أمل  رسالة  يبعث  الذي  المتفوق  التنموي  ونموذجها 

وعالمنا العربي، وكل الدول النامية المتطلعة إلى مستقبل أفضل.
ونعاهد قادتنا وشعبنا على أن نكون عند حسن ظنهم، وأسأل المولى 
عز وجل أن يديم علينا نعم األمن واالستقرار واالزدهار، وأن يشد أزرنا، 

ويوفق قادتنا وأبناء شعبنا إلى ما يحب ويرضى.

لقد ولدنا في كنف االتحاد ونعمنا 
بخيراته ومباهجه، ونعاهد الوطن أن 
نبقى ملتزمين بنهج قادتنا وثوابتهم 
ومبادئهم، وأن نستمد وجهتنا من 
مسيرتهم وعطاءهم
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كلمة

سمو الشيخ 

سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي

ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب   
حاكم الشارقة تعود علينا ذكرى عيد االتحاد الواحد والخمسين لدولتنا والذي نحتفي 
من خالله بكل عزة وافتخار بما حققه اتحاد دولتنا طوال هذه المسيرة التي شهدت 
- ورغم مختلف التحديات - الكثير من اإلنجازات وأصبحت اإلمارات دولة نموذجية 
استحقاق  يؤكد  مما   ، المؤشرات  مختلف  في  العالية  المراتب  من  تحتل الكثير 

الدولة هذه المكانة العالمية والثقة الدولية التي تتميز بها.

عيد  بمناسبة  الوطن”  “درع  عبر مجلة  التي وجهها  كلمة سموه  يلي نص  وفيما 
االتحاد الـ 51 :

ولي عهد الشارقة...
في عيد االتحاد نحتفي بعزة وافتخار بما 

حققته دولتنا من إنجازات
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تعود علينا ذكرى عيد االتحاد الواحد والخمسين لدولتنا ، والذي نحتفي 
من خالله بكل عزة وافتخار بما حققه اتحاد دولتنا طوال هذه المسيرة 
التي شهدت - ورغم مختلف التحديات - الكثير من اإلنجازات ، وأصبحت 
مختلف  في  العالية  المراتب  من  الكثير  تحتل  نموذجية  دولة  اإلمارات 
والثقة  العالمية  المكانة  الدولة هذه  استحقاق  يؤكد  ، مما  المؤشرات 

الدولية التي تتميز بها.

ونحن نحتفل بعيد االتحاد البد لنا أن نتذكر القادة المؤسسين من وضعوا 
األساس القوي لهذا االتحاد ، ومن كانت حكمتهم هي العالمة الفاصلة 
في تاريخ اإلمارات ، بعد فضل الله ورؤيتهم السديدة ودعمهم المباشر 
تحقق للدولة ما أرادوه من أمن وأمان وتطور في مختلف المجاالت ، 
وشعب يتحلى بالعلم والمعرفة والمهارة ، ويتمسك بقيمه ومبادئه ، 

وسمعة عالمية يشهد لها القاصي والداني.

تميزت اإلمارات وبنت بجهود أبنائها وبناتها منظومة رائدة في العمل 
الحكومي واالجتماعي واالقتصاد والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي 
ولم  المجاالت  من  الكثير  في  والسبق  الريادة  لها  وكانت   ، والرقمي 
الرشيدة  القيادة  الواضحة ومتابعة  الرؤية  التميز لوال  يكن ليتحقق هذا 

والعمل المخلص لشعب اإلمارات من مواطنين ومقيمين.
الشيخ  السمو  صاحب  والخمسين  الواحد  االتحاد  عيد  بمناسبة  أهنئ 

السمو  و صاحب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله« و صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة وأصحاب السمو حكام 
الحكام وكافة الشيوخ وعموم  العهود ونواب  أولياء  اإلمارات ، وسمو 
شعب اإلمارات الوفي ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على دولتنا 
األمن واألمان والتقدم واالزدهار وأن يمن على قيادتنا الرشيدة بموفور 

الصحة والعافية”.

تميزت اإلمارات وبنت بجهود أبنائها 
وبناتها منظومة رائدة في العمل 
الحكومي واالجتماعي واالقتصاد 
والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي 
والرقمي
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كلمة

سمو الشيخ 

عمار بن حميد النعيمي
 ولي عهد عجمان

احتفالنا  أن  النعيمي ولي عهد عجمان  الشيخ عمار بن حميد  أكد سمو 
زايد بن  الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ  أبلغ صور  بعيد االتحاد هو 
نموذجا  أسسوا  الذين  اآلباء  وجيل  ثراه”  الله  نهيان” طيب  آل  سلطان 

إماراتيا فريدا للوحدة مازال يبهر ويدهش العالم.

جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة 
عيد االتحاد الـ 51 فيما يلي نصها :

ولي عهد عجمان... 
النموذج الوحدوي اإلماراتي ما زال يبهر 

ويدهش العالم

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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في  ومميزة  بارزة  عالمة  عام  كل  من  ديسمبر  من  الثاني  اليوم  يمثل   
عن  فيه  أعلن  الذي  اليوم  ذلك  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ 
ميالد االتحاد وارتفع علم اإلمارات عاليا خفاقا بين األمم، ويسعدني في 
التهاني  آيات  أسمى  أرفع  أن  جميعا  قلوبنا  على  الغالية  المناسبة  هذه 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أخيه صاحب  والى  الله”  “ حفظه  الدولة 
رعاه   “ دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
الله” والى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 

اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات الكريم.

إن احتفالنا باليوم الوطني هو أبلغ صور الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ 
أسسوا  الذين  اآلباء  وجيل  ثراه”  الله  طيب   “ نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
نموذجا إماراتيا فريدا للوحدة مازال يبهر ويدهش العالم، والفخر واالعتزاز 
بإنجازات وطن شامخ حقق انجازات استثنائية وترسيخ معاني االتحاد في 
نفوس أجيالنا الحالية التي تنعم بثماره وخيراته ما يحفزهم على التمسك 

باالتحاد خيارًا وحيدًا ال بديل عنه.

الفخر  من  بمزيد  األجيال  تتوارثه  باٍق  يظل  سوف  اإلتحاد  جيل  إرث  إن 
واالعتزاز وفي ذلك أبلغ التقدير وأسمى االحترام لكل الذين وهبوا لنا هذا 
اإلنجاز، ولقد من الله على دولتنا الغالية برجال مخلصين اصطفاهم الله 
لحمل الراية والتمسك بقيم اآلباء واألجداد ونحن واثقون تمام الثقة من 
أن هذا الجيل واألجيال الالحقة تجد في قيادتنا الرشيدة األسوة الحسنة 
والثقة المطلقة في بلوغ هذا الوطن كل غاياته وتحقيق أقصى طموحاته.

واستشرافهم  العميقة  ورؤيتهم  المؤسسين  لآلباء  البعيدة  النظرة  إن 
تتحقق  حتى  فيه  السير  من  بد  ال  طريقا  االتحاد  من  جعلت  للمستقبل 
األهداف وُتدرك الغايات، واليوم نتذكر بكل الفخر واالعتزاز والتقدير عطاء 
وتضحيات أجيال سابقة أعطت لهذه األرض الكثير وصنعت تجربة وحدوية 
زادت على  بل  تحقيقها،  البلدان عن  الكثير من  لها عجزت  فريدة المثيل 
ذلك باستمرار نموذج االتحاد بكل قوة وصالبة وتماسكا وتحقيق إنجازات 
كثيرة وكبيرة في فترة زمنية قياسية جعلت من اإلمارات بلدا يشار اليه 

بالبنان.

الله احداث نهضة مباركة  وقد استطاعت الدولة االتحادية وبتوفيق من 
السياسية  المجاالت  من خالل ما تحقق من منجزات حضارية في كافة 
والتعليمية والعلمية واالقتصادية والصحية واالجتماعية واإلسكانية حتى 
الوصول الى الفضاء وتقديم مبادرات عالمية يحتاجها العالم أجمع تجعل 

حياته أكثر أمنا، وأمانا، واستقرارا، وسعادة.

وحازت بالدنا محبة األشقاء ونالت أعجاب األصدقاء بسياستها المعتدلة 
وجنوحها للسلم وسط خضم األحداث التي يشهدها العالم عامة وعالمنا 
بسياستها  تزال  وال  اإلمارات  كانت  فقد  خاصة،  واإلسالمي  العربي 

الثابتة  المرنة ومبادئها  النشطة  الفاعلة  المتزنة ودبلوماسيتها  المعتدلة 
ومواقفها المعلنة الواضحة تقوم بدور كبير ومؤثر وايجابي إقليميا ودوليا 
مساعدة  وفي  االستقرار  واستدامة  السالم  ونشر  األمن  استتباب  في 
الجميع في وقت الكوارث واألزمات بمختلف أنواعها دون تعصب لدين، 

أو عرق، أو طائفة، او لون.

إننا إذ نستقبل عاما جديدا من اتحاد دولتنا الغالية فإن هذا يعني استمرار 
المسيرة المباركة واستدامة التنمية وشموليتها وتحقيق إنجازات مشرفة 
على كافة المستويات المحلية واالقليمية والعالمية تجعل اإلمارات دائما 

في الصدارة وفي مقدمة الدول والشعوب.

إرث جيل اإلتحاد سوف يظل باٍق 
تتوارثه األجيال بمزيد من الفخر 
واالعتزاز وفي ذلك أبلغ التقدير 
وأسمى االحترام لكل الذين وهبوا 
لنا هذا اإلنجاز
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كلمة

سمو الشيخ 

محمد بن حمد بن محمد 
الشرقي
ولي عهد الفجيرة

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة نحتفي في عيد االتحاد هذا   
العام وكل عام بالقيم الراسخة التي أسس لها اتحاد اإلمارات، تحت راية الوحدة والتعاضد والمصير المشترك، 
برؤيٍة واعية ونهٍج حكيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين 
األوائل، الذين بذلوا جهوًدا مخلصة وعطاًء المحدود في رحلة التطور والبناء نحو المستقبل، وفي سبيل أن 

تقطف األجيال المتعاقبة ثمارها الطيبة، وتنعم بغٍد أفضل، وتواصل مسيرتها بروح الطموح واإلصرار.
وأضاف سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 - ونحن نحتفل 
بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نؤكد على أصالة اتحادنا القوي، وجذوره الضاربة في أرضنا المعطاءة، والتي 
ا لشعوب المنطقة والعالم على أن الوحدة طريق االزدهار،  ال تعرف المستحيل وال تعترُف به، لتكون مثااًل حيًّ

والعزيمة الصادقة سبيُل الرفعة واإلنجاز.
وفيما يلي نص سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ..

ولي عهد الفجيرة... 
عيد االتحاد امتداد تاريخي ألصالة أرضنا وطريقنا نحو 

المستقبل

بمناسبة عيد االتحاد الـ51



الحادي  االتحاد  بعيد  نحتفل  ونحن  واالعتزاز  الفخر  مشاعر  تملؤنا   «
عمر  في  ت  مراّ حاسمة  مراحل  ونستذكُر  اإلمارات،  لدولة  والخمسين 
النهضة  مسيرة  بها  تجود  الزالت  عظيمة  وإنجازات  الغالية،  دولتنا 

والنماء، وترتقي بها نحو قمم المجد والرفعة.

في عيد االتحاد هذا العام وكل عام، نحتفي بالقيم الراسخة التي أسس 
المشترك،  والمصير  والتعاضد  الوحدة  راية  تحت  اإلمارات،  اتحاد  لها 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  للمغفور  ونهٍج حكيم  واعية  برؤيٍة 
طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين األوائل، الذين بذلوا جهوًدا مخلصة 
وعطاًء المحدود في رحلة التطور والبناء نحو المستقبل، وفي سبيل أن 
تقطف األجيال المتعاقبة ثمارها الطيبة، وتنعم بغٍد أفضل، وتواصل 

مسيرتها بروح الطموح واإلصرار.

الله علينا بقيادٍة حكيمٍة تفانت في  إنَّ بالدنا بالُد خيٍر وِنَعم، وقد مناّ 
ست أولوياتها في بناء اإلنسان وتمكينه على جميع  خدمة الوطن، وكراّ
المستويات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه الله” و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وأصحاب 
وأبنائها  الكرام،  اإلمارات  لالتحاد حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 

المخلصين، الذين يحملون اسم اإلمارات عالًيا بإنجازاتهم المشرفة.

وإننا إذا نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، نؤكد على أصالة اتحادنا 
القوي، وجذوره الضاربة في أرضنا المعطاءة، والتي ال تعرف المستحيل 
أن  على  والعالم  المنطقة  لشعوب  ا  حيًّ مثااًل  لتكون  به،  تعترُف  وال 

الوحدة طريق االزدهار، والعزيمة الصادقة سبيُل الرفعة واإلنجاز.

نبارك لحكومة اإلمارات وشعبها مواطنين ومقيمين بعيد االتحاد الـ51، 
داعين الله عز وجل أن يديم على بالدنا األمان والرخاء واالستقرار«.
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إنَّ بالدنا بالُد خيٍر وِنَعم، وقد مّن 
الله علينا بقيادٍة حكيمٍة تفانت في 
خدمة الوطن، وكّرست أولوياتها في 
بناء اإلنسان وتمكينه على جميع 
المستويات
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كلمة

سمو الشيخ

راشد بن سعود بن راشد 
المعال

 ولي عهد أم القيوين

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين أن الثاني من ديسمبر يعد   
مناسبة وطنية خالدة في نفوس أبناء اإلمارات واالحتفال بهذا اليوم هو تخليد لمسيرة حافلة باإلنجازات 
بقدرات  تؤمن  رشيدة  قيادة  تحت  واالزدهار  بالنماء  واعد  لمستقبل  متجددة  وبداية النطالقة  التنموية 

أبنائها وشغفهم وإصرارهم لصنع مستقبل مشرق وتحقيق الطموحات واألهداف .
وقال سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 - نحتفل اليوم 
من  الثاني  في  عنه  أعلن  الذي  التحادنا،  المباركة  االنطالقة  ذكرى  االتحاد،  دولة  لقيام   51 الـ  بالذكرى 
ديسمبر عام 1971 بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” حيث بنى نهضته 
على قاعدة سليمة تفيض باللحمة الوطنية والمحبة والعطاء واإلرادة الصادقة، ليرتبط إسم اإلمارات 

أينما ذكر باالنجازات العظيمة وبقيم التعايش والتسامح النبيلة بين مختلف الثقافات.

ولي عهد أم القيوين... 
الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية خالدة في نفوس 

أبناء اإلمارات

بمناسبة عيد االتحاد الـ51



57
57

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين : في عهد المغفور له الشيخ خليفة 
حصد  تنموية  قفزات  الدولة  حققت  الله”  “رحمه  نهيان  آل  زايد  بن 
المواطنون ثمارها أمنًا واطمئنانًا وارتقاًء في مستوى المعيشة بجانب 
الرفاهية والسعادة وجودة الحياة وهي نتيجة لما وفرته القيادة لشعبها 
إضافة  الخيارات  وتعدد  الفرص  وتكافؤ  والتدريب  التعليم  فرص  من 
لجهودها في بناء القدرات واالرتقاء بالمهارات، وحشد الطاقات وتشييد 
المستوى،  رفيعة  الحكومية  الخدمات  وتوفير  المتطورة،  التحتية  البنى 

وتقديم الرعاية االجتماعية الشاملة .

ولفت سموه الى أن مسيرة النجاح التي أبهرت العالم لم تكن لتواصل 
تطورها لوال القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
واإلنتاج  العمل  في  دولتنا  لتستمر  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
اقتحامها  وبين  بينها  تحول  أن  معوقات  ألية  تسمح  أن  دون  والتميز 
وصلت  ومبادرات  ومشاريع  بإنجازات  مسبوقة  غير  تنموية  لمجاالت 
المحافل  أرقى  في  خفاقة  رايتها  ورفعت  العالمية  إلى  اإلمارات  باسم 

الدولة.

آيات  بأسمى  المعال  راشد  بن  سعود  بن  راشد  الشيخ  سمو  وتقدم 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة “حفظه الله” وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” 
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإلى 
الوفي  اإلمارات  شعب  وإلى  العهود  وأولياء  الحكام  ونواب  اإلمارات 
وجميع المقيمين على أرضها بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 لدولتنا الغالية، 

داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا بالخير والرخاء.

حققت الدولة قفزات تنموية حصد 
المواطنون ثمارها أمنًا واطمئنانًا 
وارتقاًء في مستوى المعيشة 
بجانب الرفاهية والسعادة وجودة 
الحياة وهي نتيجة لما وفرته القيادة 
لشعبها من فرص التعليم والتدريب 
وتكافؤ الفرص
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كلمة

سمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر 
القاسمي

 ولي عهد رأس الخيمة

قال سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة نتطلع في عيد االتحاد   
الحادي والخمسين للدولة بطموح متجدد نحو تسطير مسيرة جديدة من اإلنجازات الوطنية الرائدة والنوعية 
بدعم  الله« فاإلمارات  الدولة »حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  تحت قيادة صاحب 
ورعاية سموه تخطو بثقة نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما، وتتقدم بثبات نحو مقعد الريادة العالمية في 

المجاالت كافة .
وأضاف سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 - في هذه 
المناسبة الوطنية الغالية تسمو هاماتنا فخرا واعتزازا بما حققناه من إنجازات تاريخية على مدار 5 عقود 
ونتطلع بثقة إلى المستقبل لتبقى دولة اإلمارات دائما عنوانا للعزيمة واإلرادة ونموذجا عالميا تنمويا بارزا.

وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي..

ولي عهد رأس الخيمة... 
في عيد االتحاد تسمو هاماتنا فخرا بما حققناه من 

إنجازات تاريخية على مدار 5 عقود

بمناسبة عيد االتحاد الـ51



59
59

آيات  أسمى  اإلمارات  لدولة  والخمسين  الحادي  االتحاد  عيد  في  نرفع 
زايد آل  إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن  التهاني والتبريكات 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  و  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الله” وإخوانهما أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وشعب 
الوطنية  المناسبة  بهذه  أرضها  على  كافة  والمقيمين  اإلمارات  دولة 

الغالية ومرور 51 عاما على تجربتنا الوحدوية الرائدة.

الذي  المؤسسين  القادة  الغالية  الوطنية  المناسبة  هذه  في  نستذكر 
لها  يشار  استثنائية  تنموية  تجربة  بناء  ونجحوا في  االتحاد  دعائم  أرسوا 

بالبنان في العالم أجمع.

نحو  متجدد  بطموح  نتطلع  للدولة  والخمسين  الحادي  االتحاد  عيد  في 
تسطير مسيرة جديدة من اإلنجازات الوطنية الرائدة والنوعية تحت قيادة 
“حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نحو  بثقة  تخطو  ورعاية سموه  بدعم  المتحدة  العربية  فاإلمارات  الله” 
مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما، وتتقدم بثبات نحو مقعد الريادة العالمية 

في المجاالت كافة .

واعتزازا  فخرا  هاماتنا  تسمو  الغالية  الوطنية  المناسبة  هذه  وفي 
إلى  بثقة  ونتطلع  عقود   5 مدار  على  تاريخية  إنجازات  من  حققناه  بما 
المستقبل لتبقى دولة اإلمارات دائما عنوانا للعزيمة واإلرادة ونموذجا 

عالميا تنمويا بارزا “.

نستذكر في هذه المناسبة 
الوطنية الغالية القادة 
المؤسسين الذي أرسوا دعائم 
االتحاد ونجحوا في بناء تجربة 
تنموية استثنائية يشار لها بالبنان 
في العالم أجمع
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كلمة

سمو الشيخ 

حمدان بن زايد آل نهيان
 ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن عيد االتحاد   
الذي نحتفل به في الثاني من ديسمبر من كل عام يمثل فرصة مهمة نستذكر من خاللها ذلك اليوم 
الذي شكل قبل 51 عاما عالمة فارقة في تاريخ الوطن والشعب فكان األساس المتين لقيام دولة 
االمارات والتي قادها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه 
النهضة الحضارية  المؤسسين برؤية حكيمة مكنتهم من تأسيس دولة حديثة تمتلك كل مقومات 

والتنموية.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الحادي الخمسين - إن 
اإلنجازات التي حققتها الدولة خالل مسيرة البناء والتنمية شملت جميع مجاالت الحياة ونرى نتائجها 

اليوم من خالل المكانة الرفيعة التي استطاعت الدولة أن تحققها على الصعيدين العربي والدولي.

حمدان بن زايد...  
عيد االتحاد الحادي والخمسين احتفاء بمسيرة حافلة 

باإلنجازات
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وأكد سموه أن المسيرة االتحادية تتعزز بفضل القيادة الحكيمة لصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
الله” وإخوانهما أصحاب السمو  الوزراء حاكم دبي “رعاه  رئيس مجلس 

الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.

وأضاف سموه أن طموح دولة اإلمارات ال حدود له ويمتد من األرض 
حتى الفضاء من خالل استراتيجية حكومية مبتكرة ومتكاملة الستشراف 
مئوية  نحو  الفريدة  رحلتها  في  بالدولة  الحيوية  القطاعات  مستقبل 
اإلمارات 2071 ..الفتا سموه إلى أن عيد االتحاد يمثل مناسبة مهمة 
لالحتفال باإلنجازات التي حققتها الدولة خالل رحلة البناء والتطوير في 
هذه  والعلمية..  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  المجاالت  مختلف 
اإلنجازات أكسبت الدولة مكانة مرموقة بين األمم ما يجسد صواب رؤية 

قيادتنا الحكيمة وطموحها للبناء على هذه المكتسبات .

اإلمارات تمضي قدمًا  أن  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  وأكد سمو 
اإلنسانية  للمبادئ  والتأييد  الدعم  لحشد  اختطه  الذي  النهج  تعزيز  في 
لضحايا  المستمرة  ومساندتها  التنموية  مبادراتها  خالل  من  العالمية 
فقط  المحلية  بساحتها  تكتف  ولم  العالم  حول  والكوارث  النزاعات 

وتواسي  لتعين  المعمورة  أرجاء  كافة  إلى  والعطاء  الخير  يد  امتدت  بل 
الضعفاء والمحرومين في كل مكان وتشد أزر المنكوبين وتقدم الدعم 
المادي والمعنوي لهم دون منة أو تفضل بل تعتبر ذلك جزءا من واجبها 

تجاه عالمها الذي تعيش فيه.

قبل  من  اإلمارات  به  تحظى  الذي  العالمي  التقدير  إلى  سموه  ولفت 
الدولية  التقارير  ضوء  على  اإلنسانية  والمنظمات  والشعوب  الدول 
في  اإلمارات  بها  تضطلع  التي  الجهود  حجم  أظهرت  التي  األخيرة 
المجاالت اإلنسانية والتنموية ووضعتها في مقدمة القوى الخيرة كونها 
أكبر مانح للمساعدات اإلنسانية والتنموية مقارنة بدخلها القومي على 

مستوى العالم.

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام كلمته بالتهنئة 
إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله” 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وإلى أصحاب السمو 
العهود  المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وأولياء  الشيوخ أعضاء 
وإلى شعب اإلمارات ومن يقيم على أرضها .. داعيا الله عز وجل أن يعيد 

هذه المناسبة علينا جمعيا بالخير والعزة والفخر.
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كلمة

سمو الشيخ 

طحنون بن محمد آل نهيان
 ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

وجه سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية كلمة إلى مجلة /  
درع الوطن/ بمناسبة اليوم الوطني السادس والثالثين للدولة فيما يلي نصها..

إن مكانة الدول في جميع أنحاء العالم تقاس دائمًا بمدى انجازاتها، وما تحققه من مكاسب إستراتيجية على 
أرضها، وما تصنعه من منجزات لشعبها، وهذه هي طبيعة الحياة وأسلوب الدول واألمم ونحن في اإلمارات 
دائمًا ننظر بمنظار الواقعية والتجرد لما حدث ويحدث على أرضنا الحبيبة، فمنذ قيام اإلتحاد في الثاني من 
ديسمبر من عام 1971 وحتى يومنا هذا واإلنجازات تتوالى تباعًا، والمكاسب تتحقق دائمًا لتأكد للجميع بأن 
دولة اإلتحاد قامت لتبقى، وأسس بنيانها على الصدق واإلخالص من قبل قادتنا في إماراتنا الحبيبة الذين 
سعوا جاهدين لتأسيس بنيان قوي ومتين، ودولة راسخة شامخة ال تهزها عواصف الزمن، وال تتأثر بمتقلبات 
األحداث، وتمضي السنوات بنورها وضيائها وتمر األعوام مليئة بخيرها وعطائها، ويبقى نهر البذل والوفاء 

متدفقًا بمزيد من التقدم والنماء ليعم الخير كل ربوع الوطن الغالي المعطاء.

طحنون بن محمد... 
إن الثاني من ديسمبر من عام 1971 يعتبر يوم تحول 

تاريخيا في أرض اإلمارات الغالية وفي المنطقة بأسرها
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كلما مرت بنا ذكرى الثاني من ديسمبر المجيدة فإننا وبكل فخر نزداد حبًا 
وإعزازًا وإجالاًل لمن جعل هذه الذكرى مفخرة لكل أبناء اإلمارات، ولمن 
رسخ في قلوبنا عظمة هذه المناسبة الغالية إنهم قادتنا الكرام حكام 
أيامنا فرحة واحتفاالت  الحكماء، فلقد سارت كل  اإلمارات المخلصون 
وتحولت حياتنا إلى نعيم وابتهاجات، ونحن عندما نحتفل بمناسبة عيد 
اإلتحاد المجيد إنما نعبر عن سعادتنا وفرحتنا بالكم الهائل من اإلنجازات 
العظيمة، والعدد الكبير من المكاسب الجسيمة التي تحققت في ربوع 
وطننا بعد أن كنا في ماضي السنين القريبة ال نملك إال النذر اليسير من 
مباهج الحياة العصرية وكنا ننظر إلى كثير من الشعوب التي سبقتنا في 
طريق التقدم بسنوات كثيرة، وكنا نتمنى أن نصل إلى مقربة منها أو إلى 
أجزاء بسيطة مما تتحقق لديهم وأعتقد الكثير بأن دولة اإلمارات حديثة 
الوالدة وشعبها قليل العدد بحاجة إلى سنوات طويلة حتى يتم اللحاق 
النهضة  من  متقدمة  أماكن  إلى  والوصول  العالمية  الحضارة  بركب 
والرقي وكان ذلك مستحياًل في نظر الكثير ألن الظروف القاسية التي 
الناشئة  الدولة  ونحن  لنا  تسمح  ال  والعربية  الخليجية  بمنطقتنا  تحيط 
بأن نصل إلى هذه المكانة التي نتطلع إليها ولكن إرادة وعزيمة الرجال 
المخلصين حكام اإلمارات األوفياء كانت أكبر بكثير من كل هذه الظروف 
دروب  وتجتاز  العقبات،  كل  تذلل  أن  على  قادرة  وكانت  والصعاب، 
كل  ومعهم  بأنهم  أجمع  للعالم  وبرهنوا  وثبات،  صبر  بكل  المستحيل 

على  وعازمون  النجاح،  على  مصممون  شعبهم  أبناء  من  المخلصين 
الذين وصلوا  العالم، واللحاق بكل  إلى مقدمة دول  الوصول بدولتهم 
إلى النهضة والرقي بدولهم، ليس ذلك فقط بل وترك الذين سبقونا 
في الوراء ومجاراة الدول العظيمة في المستوى والمكانة، وهذا بحمد 

الله وتوفيقه قد تم وتحقق لإلمارات وشعبها.

نحن عندما نحتفل بمناسبة عيد 
اإلتحاد المجيد إنما نعبر عن 
سعادتنا وفرحتنا بالكم الهائل من 
اإلنجازات العظيمة، والعدد الكبير 
من المكاسب الجسيمة التي 
تحققت في ربوع وطننا
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فإن  اإلتحاد  لقيام  والثالثين  السادسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن  واليوم 
بقيادة صاحب  وعزمها  قوتها  في  مستمرة  الله ستظل  بإذن  المسيرة 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه” 
ومعه أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
إخوانهم  ومعهم  الله”  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات 
الذي قامت  القويم  النهج  الذين يسيرون بكل جد وإخالص على نفس 
عليه دولة اإلمارات منذ تأسيسها، نهج المحبة والوفاء، نهج اإلخالص 
والعطاء، نهج العمل والبناء الذي دائمًا يحقق للدولة وأبنائها كل معاني 

التقدم والنماء .

للوطن  تحقق  فقد  اإلتحاد  قيام  منذ  مرت  التي  السنوات  وخالل 
وما  األحالم،  على مستوى  حتى  وال  الحسبان،  في  يكن  لم  ما  وأبنائه 
الوجيزة ستستطيع  الزمنية  الفترة  أنه وفي خالل هذه  يتصور  أحد  كان 
دولة اإلمارات أن تقفز إلى هذه المكانة العالية، ألنه وفي خالل مراحل 
التاريخ كله لم تحدث انطالقة ونهضة قوية مثل انطالقة ونهضة بالدنا، 
والتاريخ سيسجل ذلك وسيذكره لألجيال الحاضرة والقادمة، وكما هو 
معروف فهناك شعوب ودول في العالم مضت عليها قرون كثيرة وهي 
لم تبرح مكانها رغم كل إمكاناتها الوفيرة، أما نحن شعب اإلمارات فإننا 
نفخر ونعتز بمنجزاتنا الكبيرة وعطاءاتنا الكثيرة التي فاقت كل التصورات 
مباهاة  ذلك  نقول  ال  الحسابات،  مضمون  في  تكن  ولم  والتوقعات، 
ال  وهنا  ملموس،  وواقع  معاشة  حقيقة  وإنما  الواقع،  عن  وخروجًا 
يسعنا إال أن نترحم على من أسس هذه الدولة ووصل بها إلى بر األمان 
المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “رحمه الله” 

وأسكنه فسيح جناته، وكذلك من رحل عنا معه من المؤسسين األوائل 
لنا دولة عزيزة  تركوا  تعالى، فقد  الله  بإذن  الخلد  إلى جنة  الذين ذهبوا 
نفس  على  سائرين  وسنظل  والصالح،  الخير  طريق  لنا  وشقوا  قوية، 

الطريق مستلهمين نهجهم وطريقتهم بكل إخالص وتفاٍن.

تاريخيا في  1971 يعتبر يوم تحول  الثاني من ديسمبر من عام  إن يوم 
أرض اإلمارات الغالية وفي المنطقة بأسرها، نظرًا للتغيرات والتحوالت 
بصفة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تمت في  التي  الكثيرة  اإليجابية 
قيادتنا  فإن  واليوم  عامة،  بصفة  العربي  الخليج  منطقة  وفي  خاصة 
دون  سيتواصل  وأبنائه  للوطن  الكبير  الحب  بأن  لنا  تبرهن  الرشيدة 
توقف، وأن العطاء سيشمل بخيره كل أرجاء الوطن ويعم جميع أبنائه، 
خليفة  الشيخ  السمو  العظيم صاحب  القائد  لنا  وحققه  أكده  ما  وهذا 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه” حيث برهن أن قلبه 
الكبير سيحتضن بحبه أبناءه في دولة اإلمارات وسيواصل عطاءه وخيره 

أكثر وأكثر.

وبعد مضي ستة وثالثين عامًا منذ قيام اإلتحاد نشاهد ويشاهد معنا 
تحويه  بما  وعظيمة  قوية  اإلمارات  دولة  أصبحت  كيف  أجمع  العالم 
النهضة واالستقرار،  الرقي واالزدهار، وما يتحقق فيها من  من معالم 
وال عجب في ذلك ما دام القائد هو خليفة الخير ومعه إخوانه أصحاب 
تؤكد  دائمًا  ودولتنا  اإلمارات،  حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 
للجميع بأن ما تحقق على أرضها من خير ونماء وقوة وعزة إنما هو أيضًا 
أشقائها  مع  اإلمارات  دولة  ومواقف  جميعًا،  العروبة  ألبناء  وقوة  خير 
العرب مشهود لها حيث ال تدخر الدولة وسعًا في سبيل مناصرة األشقاء 
والوقوف دائمًا إلى جانبهم، مناصرة لقضاياهم وتضامنًا مع شعوبهم 
وبذاًل لهم في سبيل نهضتهم وتقدمهم، وكذلك فإن الدولة ال تتوانى 
أبدًا في دعم الشعوب اإلسالمية ومساندتهم من أجل رفعتهم وعزتهم، 
والشك أيضًا بأن دولتنا الحبيبة تشاطر دول العالم أجمع في كل القضايا 
قاطبة  البشرية  لتنعم  استثناء  دون  العالم  شعوب  وتدعم  اإلنسانية 

باالستقرار والسالم.

العميم،  الخير  لوطننا هذا  العظيم، ومبارك  اتحاده  عيد  فهنيئًا لشعبنا 
ومزيدًا من التقدم واالزدهار نرجوه من ربنا الكريم، ونتقدم بجزيل التهاني 
وأعظم التبريكات إلى قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
الله ورعاه” بمناسبة عيد اإلتحاد، وإلى  الدولة “حفظه  آل نهيان رئيس 
إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات، 
ونزف التهنئة كذلك إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وإلى أصحاب  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد 
السمو أولياء العهود الكرام في إماراتنا الحبيبة، وإلى كافة أبناء شعبنا 
الوفي العظيم في وطننا الغالي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمد في 
عمر صاحب السمو رئيس الدولة ويمتعه بالصحة والعافية، وأن تزداد 
دولتنا قوة ومنعة ورقيًا، ومزيدًا من الخير والعطاء نتمناه للوطن وأبنائه 

في ظل قيادتنا الرشيدة.
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كلمة

سمو الشيخ 

هزاع بن زايد آل نهيان
 نائب رئيس المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي نحيي ذكرى عيد االتحاد   
وقد طوينا العام األول بعد الخمسين من تأسيس اتحاد دولة اإلمارات وبدأنا االستعداد لعام جديد نقترب فيه أكثر فأكثر 

من تحقيق األهداف االستراتيجية للدولة في رحلتها التنموية والحضارية المجيدة.
وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 - ونحن نستقبل عامًا جديدًا مليئًا 
بالفرص، تحدونا العزيمة واإلصرار على مواصلة تصدر اإلمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، سجّل اإلنجازات العالمية الناصع، وقد أثبتت الدولة خالل العام الماضي قدرتها 
على التعافي الكامل من آثار جائحة كوفيد 19 ، و تحقيق قفزه كبيرة في المؤشرات التنموية في مختلف المجاالت و 
األصعدة ، سواًء على المستوى الوطني أو اإلقليمي و الدولي ، األمر الذي يدل على قوة االقتصاد اإلماراتي واستعداده 

لشغل دور أكبر على الساحة العالمية خالل السنوات المقبلة.
وفيما يلي نص كلمة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ..

هزاع بن زايد...  
اإلمارات ترسخ حضورها القيادي الرائد على مستوى 

المنطقة والعالم
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نحيي ذكرى عيد االتحاد وقد طوينا العام األول بعد الخمسين من تأسيس 
فأكثر  أكثر  فيه  نقترب  جديد  لعام  االستعداد  وبدأنا  اإلمارات  دولة  اتحاد 
من تحقيق األهداف االستراتيجية للدولة في رحلتها التنموية والحضارية 
عنا فيه بكل أسى قائد مرحلة التمكين الشيخ  المجيدة. وهو العام الذي وداّ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “رحمه الله”، واستقبلنا عهدًا جديدًا 
مع انتخاب المجلس األعلى لالتحاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان »حفظه الله« رئيسًا للدولة، لتنطلق بذلك مرحلة تنموية جديدة، 
المستويات كافة، ورسخت حضورها  إنجازاتها على  عززت فيها اإلمارات 

القيادي الرائد على مستوى المنطقة والعالم.
السمو  لصاحب  الحكيمة  للقيادة  الوالء  عهود  نجدد  المناسبة  وبهذه 
صاحب  و  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
أنها  الله« وأصحاب السمو حكام اإلمارات، كما  الوزراء حاكم دبي »رعاه 
مناسبة نستذكر فيها بكل فخر مسيرة وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان “رحمه الله ”، الذي حمل األمانة بعد المغفور له األب 
ثراه »، لتصبح  الله  آل نهيان » طيب  زايد بن سلطان  الشيخ  المؤسس 
دولة اإلمارات في زمن قياسي في طليعة دول العالم على كافة مؤشرات 

التنمية والحضور والتأثير.
على  واإلصرار  العزيمة  تحدونا  بالفرص،  مليئًا  جديدًا  عامًا  نستقبل  وإذ 
مواصلة تصدر اإلمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، سجلاّ اإلنجازات العالمية الناصع، وقد أثبتت الدولة خالل 
 ،  19 كوفيد  جائحة  آثار  من  الكامل  التعافي  على  قدرتها  الماضي  العام 
و  المجاالت  التنموية في مختلف  المؤشرات  كبيرة في  تحقيق قفزه  و 
الدولي ، األمر  أو اإلقليمي و  األصعدة ، سواًء على المستوى الوطني 
الذي يدل على قوة االقتصاد اإلماراتي واستعداده لشغل دور أكبر على 

الساحة العالمية خالل السنوات المقبلة.
وجدير ذكره في هذا السياق االتفاقات التي وقعتها دولة اإلمارات خالل 
بالذكر  ونخص  المجاالت،  مختلف  في  الدول  من  كبير  عدد  مع   2022
توقيع اتفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة مع إندونيسيا، واتفاقية أخرى 
مماثلة مع الهند، وعدد من االتفاقيات األخرى مع الصين وروسيا وفرنسا 

وتركيا وإسرائيل وغيرها من الدول.
الدولة  بزيارات   ،2022 الكبيرة خالل  الحيوية اإلماراتية  وقد ترجمت هذه 
التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
العربية  مصر  وجمهورية  الشقيقة  عمان  سلطنة  إلى   ، الله«  »حفظه 
الشقيقة وجمهورية فرنسا الصديقة وروسيا االتحادية الصديقة وجمهورية 
إندونيسيا الصديقة، فضاًل عن القادة العالميين الذين استقبلهم سموه 
بصاحب  ممثلة  للدولة  البارز  الحضور  على  تدلاّ  جميعها  أبوظبي،  في 
الدور  العالمية، وليس خافيًا على أحد  الدولة على الساحة  السمو رئيس 
األمن  وتحقيق  النزاعات  حلاّ  إلى  السعي  في  اإلمارات  لدولة  المحوري 
األوكرانية  الروسية  األزمة  خالل  السيما  العالمي،  والسالم  واالستقرار 

الحالية التي امتدت تأثيراتها الكبيرة إلى كافة بقاع األرض.
و بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا ننتهز الفرصة لنقدم أطيب 

التهاني وأجمل التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  وإلى  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإلى  الله«  »رعاه  دبي 
لالتحاد حكام اإلمارات ونوابهم وأولياء العهود، وإلى جميع أهل اإلمارات 
باإلنجازات  حافاًل  جديدًا  عامًا  لوطننا  متمنين  ومقيمين،  مواطنين  من 

والخير والعطاء«.

أثبتت الدولة خالل العام الماضي 
قدرتها على التعافي الكامل من 
آثار جائحة كوفيد 19 ، و تحقيق 
قفزه كبيرة في المؤشرات 
التنموية في مختلف المجاالت و 
األصعدة ، سواًء على المستوى 
الوطني أو اإلقليمي و الدولي
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كلمة

سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور   
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام اإلمارات “طيب الله ثراهم” حرصوا منذ بداية تأسيس اتحاد 

اإلمارات، على أن يرتبط إسم الدولة باإلنجازات العظيمة واإلنسانية والعطاء الالمحدود.

وقال سموه - في كلمته التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الحادي والخمسين - اليوم 
يحمل راية المجد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، لتنطلق 
اإلمارات نحو مرحلة تاريخية جديدة أكثر ازدهارًا وتطورًا، مهابًة بهيبة قائدها وبرؤيته الحكيمة الثاقبة، وقيادته 
اإلقليمي  المستويين  على  وترسخ مكانتها  الشاملة،  والنهضة  التنمية  لتواصل مسيرة  الفّذة،  االستثنائية 
والعالمي بإنجازاتها الوطنية، في طريقها نحو مستقبٍل أكثر أمانًا وإشراقًا، بخطًى ثابتة ونهٍج متوازن، وتحقق 
ريادتها العالمية مستندًة إلى التالحم الوطني الفريد بين القيادة والمواطنين، في مشهٍد يجّسد كل يوٍم روح 

االتحاد في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضها الطيبة.

سيف بن زايد...  
اإلمارات تنطلق نحو مرحلة تاريخية جديدة أكثر ازدهارًا وتطورًا

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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وأضاف سموه : تمضي حكومة اإلمارات برؤية القيادة 
طموحة  برؤية  والرفعة،  التميز  من  مزيٍد  نحو  الرشيدة 
ومشاريع  ريادية،  ومبادرات  المستحيل،  تعرف  ال 
جودة  وتعزز  المستقبل  تستشرف  نوعية،  إستراتيجية 
الحياة للمجتمع اإلماراتي، وتحقق مزيدًا من المنجزات، 
المتقدمة  الدول  مصافاّ  في  اإلمارات  جعل  مما 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية  الجوانب  بمختلف 
م  والحضارية، وهي ترتقي بمكانتها المتقدمة على سلاّ

التنافسية الدولية.

نهيان  آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  واختتم 
كلمته قائال : في هذا اليوم المجيد، نحتفي بمضي إحدى 
وخمسين عامًا على تأسيس اتحاد دولة اإلمارات، وكلنا 
لتبقى  اإلنجازات وتتعاظم،  تتالحق فيه  ثقة بمستقبٍل 
اإلمارات شامخًة بقيادتها التاريخية االستثنائية وشعبها 
فيها  اإلنسان  يكون  التي  اإلستراتيجية،  ورؤاها  الوفي، 
من  مزيدًا  يحقق  بما  وعمادها،  الشاملة  التنمية  محور 
للوطن وللمواطنين ولألجيال  والرفاه  التطور واالزدهار 

القادمة.
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كلمة

سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان
 نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان   
الرئاسة أن الثاني من ديسمبر 1971، هو بداية تحول تاريخي؛ توّحدت فيه الكلمة واإلرادة، 
فكانت دولة اإلمارات العربية المتحدة، وما تنعم به من استقرار سياسي، وازدهار اقتصادي 
وعالقات خارجية، تمتّد عبر قارات العالم، وما أسسته من شراكات إقليمية ودولية ناجحة، 
قائمة على مبادئ االعتدال والتعاون واالحترام الُمتبادل، وتعزيز قيم التسامح والسالم 

والحوار، وتحقيق المصالح المشتركة.

عبر مجلة “درع  التي وجهها  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  جاء ذلك في كلمة سمو 
الوطن” فيما يلي نصها :

منصور بن زايد... 
الثاني من ديسمبر بداية تحول تاريخي توحدت 

فيه الكلمة واإلرادة



71
71

أتقدم  أن  فني  يشراّ جميًعا،  علينا  العزيزة  الوطنية  المناسبة  هذه  في 
الشيخ  السمو  مقام صاحب  إلى  الوالء  آيات  وأسمى  التهنئة  بخالص 
محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وهو يقود دولتنا، 
ودولة  نهضة شاملة  لثوابت  ترسيًخا  المستقبل،  إمارات  نحو  ثقة  في 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  دعائمها،  أرسى  شامخة 
الوطن  فقيد  الله  بإذن  له  المغفور  قواعدها،  ورفع  ثراه”،  الله  “طيب 
د الله بالرحمة والمغفرة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعين أن يتغماّ
سين الذين أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة  الراحلين من آبائنا المؤساّ
وطنهم، ووافر التقدير وصادق التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
الوزراء، حاكم دبي  الدولة، رئيس مجلس  راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانه  الله”،  “رعاه 

لالتحاد، حكام اإلمارات، حفظهم الله.

الحادية  بذكراه  شعبنا  يحتفل  الذي   ،1971 ديسمبر  من  الثاني  إن 
دت فيه الكلمة واإلرادة،  والخمسين اليوم، هو بداية تحول تاريخي؛ توحاّ
استقرار  من  به  تنعم  وما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  فكانت 
العالم،  قارات  عبر  تمتداّ  خارجية،  اقتصادي وعالقات  وازدهار  سياسي، 
مبادئ  على  قائمة  ناجحة،  ودولية  إقليمية  شراكات  من  أسسته  وما 
والسالم  التسامح  قيم  وتعزيز  الُمتبادل،  واالحترام  والتعاون  االعتدال 

والحوار، وتحقيق المصالح المشتركة.

عن  سنًة  وخمسين  إحدى  مدى  على  االتحادية  المسيرة  أثمرت  لقد 
أعظمها  مشهودة،  واجتماعية  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  إنجازات 
بناء اإلنسان بما ُيمكنه من القيام بدوره في بناء الدولة؛ واإلسهام في 
عملية التنمية المستدامة الشاملة التي تشهدها الدولة، وصون هويتها 

وثقافتها، إرساًء لقواعد حاضر مزدهر وغٍد مشرق.

وفي هذا اليوم الوطني، الذي نستحضر فيه تفاصيل المسيرة المباركة 
لدولتنا والسيرة الخالدة لآلباء، ندعو الله أن يحفظ لدولتنا رئيسها وقائد 
التوفيق  له  يكتب  وأن  خطاه،  الحق  درب  على  د  ُيسداّ وأن  مسيرتها، 
ننا من  والنجاح في قيادة مسيرتنا نحو الحياة الكريمة لشعبنا، وأن ُيمكاّ

صون سيادة وأمن وطننا الغالي.

لقد أثمرت المسيرة االتحادية 
على مدى إحدى وخمسين سنًة 
عن إنجازات اقتصادية وسياسية 
وثقافية واجتماعية مشهودة، 
أعظمها بناء اإلنسان 
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كلمة

سمو الشيخ 

حامد بن زايد آل نهيان
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي :   
» أننا اليوم نجني ثمار الوحدة تقدمًا وقوة واستقرارًا وطموحًا ال حدود له .. وقال« نفخر بما 
حققناه في كل المجاالت التنموية ونستعد لمزيد من الريادة خالل السنوات المقبلة في ظل 

الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
وأضاف سموه - في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 - .. إن دولة اإلمارات صنعت 
معجزة تنموية يشار إليها بالبنان في المنطقة والعالم وحجزت لنفسها مكان الريادة والتميز 
والسبق على المستويين اإلقليمي والعالمي وغدت مصدر إلهام لغيرها في تحقيق النهضة 

والتقدم في مختلف المجاالت.
وفيما يلي نص كلمة سموه بهذه المناسبة..

حامد بن زايد...  
نجني اليوم ثمار الوحدة..تقدمًا وقوة واستقرارًا 

وطموحًا ال حدود له

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  في  مجيدًا  يومًا  ديسمبر  من  الثاني  ُيعد   
المتحدة ألنه يؤرخ لميالد دولة عربية استطاعت خالل واحد وخمسين 
بالبنان  إليها  يشار  تنموية  معجزة  تصنع  أن  الزمن  عمر  من  فقط  عامًا 
في المنطقة والعالم وتحجز لنفسها مكان الريادة والتميز والسبق على 
المستويين اإلقليمي والعالمي وتغدو مصدر إلهام لغيرها في تحقيق 

النهضة والتقدم في مختلف المجاالت.

وإخوانه  زايد  الشيخ  له  المغفور  حقق   ،1971 عام  من  اليوم  هذا  في 
لنهضتنا  القوية  األسس  الوحدة ووضعوا  حلم  المؤسسين  القادة  من 
وتقدمنا.. واليوم نجني ثمار الوحدة.. تقدمًا وقوة واستقرارًا وطموحًا ال 

حدود له سوى الفضاء.

في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نفخر بما حققناه في كل المجاالت 
خالل  والريادة  النهوض  من  لمزيد  قوانا  ونستنفر  ونستعد  التنموية 
السمو  لصاحب  والثاقبة  الحكيمة  الرؤى  ظل  في  المقبلة..  السنوات 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي يؤمن 
بأن الشباب المؤهل والمتعلم هو أساس التقدم، وأن العلم هو الطريق 

نحو النهضة والمنافسة الحقيقية في مضمار التقدم العالمي.

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  اليوم على  نترحم في هذا 

العمل والجهد والعطاء ألجل دولة  ثريًا من  إرثًا  الذي ترك  الله”  “رحمه 
أن يجازيه خيرًا على ما قدم للوطن  الله تعالى  اإلمارات وأهلها وندعو 

على مدى سنوات طويلة.

السمو  صاحب  إلى  التهنئة  آيات  أسمى  أرفع  المبارك  اليوم  هذا  في 
وإخوانه  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
وإلى  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
شعب دولة اإلمارات والمقيمين على أرضها داعيًا الله سبحانه وتعالى 

أن يديم على بالدنا العزة والتقدم والرخاء

في هذه المناسبة الوطنية الغالية 
نفخر بما حققناه في كل المجاالت 
التنموية ونستعد ونستنفر قوانا 
لمزيد من النهوض والريادة خالل 
السنوات المقبلة
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كلمة

سمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية والتعاون الدولي

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أننا ننطلق في رحلتنا   
لخمسين عاما جديدة من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة ، ونحن أكثر قوة ومنعة وأشد عزما 
الخالدة تحت قيادة  الوطنية  اإلنجازات  المزيد من  ، وتسطير  العالمية  ريادتنا  تعزيز  نحو  للمضي قدما 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«.
وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 - نحتفي معا بعيد 
االتحاد الحادي والخمسين عازمين على تحقيق مسيرة جديدة من اإلنجازات الحضارية الرائدة بتوجيهات 
ورعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، فاإلمارات العربية المتحدة كانت وستظل 
دائما صاحبة تجربة تنموية استثنائية ، بدأت منذ نحو 5 عقود وتتواصل من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها 

في أن تكون واحدة من أفضل دول العالم.
وفيما يلي نص كلمة سموه بهذه المناسبة ..

عبدالله بن زايد...  
ننطلق في رحلتنا لـ 50 عاما جديدة من عمر دولتنا 

الفتية أكثر قوة ومنعة

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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ننطلق في رحلتنا لخمسين عاما جديدة من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا 
الوحدوية الفريدة ، ونحن أكثر قوة ومنعة وأشد عزما للمضي قدما نحو 
الخالدة  الوطنية  اإلنجازات  من  المزيد  وتسطير   ، العالمية  ريادتنا  تعزيز 
تحت قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة “حفظه الله«.

نحتفي معا بعيد االتحاد الحادي والخمسين عازمين على تحقيق مسيرة 
صاحب  من  ورعاية  بتوجيهات  الرائدة  الحضارية  اإلنجازات  من  جديدة 
المتحدة  العربية  فاإلمارات   ، نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
كانت وستظل دائما صاحبة تجربة تنموية استثنائية ، بدأت منذ نحو 5 
عقود وتتواصل من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها في أن تكون واحدة من 

أفضل دول العالم.

قائد  جميعا  قلوبنا  على  الغالية  الوطنية  المناسبة  هذه  في  نستذكر 
مسيرة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” 
التاريخ  دونها  التي  البارزة  باإلنجازات  قيادته مسيرتنا  ازدانت تحت  التي 
خالدة  بعد مسيرة  بكل إخالص وتفان  األمانة  ، وحمل  نور  بأحرف من 
زايد بن سلطان آل نهيان  القائد المؤسس المغفور له الشيخ  سطرها 

“طيب الله ثراه«.

تنطلق دولة اإلمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
اإلنجازات  من  جديدة  عقود  نحو  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
المتفردة التي تعزز من تفوقها وريادتها في المجاالت كافة ، وتؤكد على 

مكانتها البارزة كأرض للفرص وتحقيق اإلنجازات النوعية.

وقيمنا   ، للعالم  وخير  وأمل  رسالة سالم  الدوام ستبقى  على  رسالتنا 
ركائز  ستبقى  اإلنسانية  واألخوة  والتعايش  التسامح  قيم   ، الراسخة 
االزدهار  تحقيق  إلى  يتطلع  من  كل  مع  وعملنا  مساعينا  في  أساسية 

والتنمية المستدامة في شتى أرجاء المعمورة«.

اإلمارات كانت وستظل دائما صاحبة 
تجربة تنموية استثنائية ، بدأت منذ 
نحو 5 عقود وتتواصل من أجل 
تحقيق غاياتها وأهدافها في أن 
تكون واحدة من أفضل دول العالم
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كلمة معالـي 

محمد بن أحمد البواردي
 وزير الدولة لشؤون الدفاع

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع إن عيد االتحاد الحادي والخمسين، هو محطتنا   
األولى في مشوار الخمسينية الثانية، من عمر اتحادنا المبارك، حيث تتكىء دولتنا على إرث ضخم من اإلنجازات التي 

تحققت خالل الخمسينية األولى، وتواصل كتابة سطور المجد في كل عام بل في كل يوم من أيام تاريخها.
أنعم على شعب اإلمارات بقيادة فذة تمتلك من  الله  إن   -  51 الـ  وأضاف معاليه - في كلمة بمناسبة عيد االتحاد 
الماضي  وتجارب  الفطري  الوعي  وإرث  النضح  ومن  والدولي،  اإلقليمي  والتقدير  االحترام  ومن  والبصيرة،  الحكمة 
وخبرات الحاضر، ما يؤهلها لبناء مجد جديد والتحليق بتجربتنا االتحادية إلى آفاق واعدة، حيث نتابع جميعًا في إمارات 
الخير والعطاء تحت ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات 
المسلحة “ حفظه الله ” تمضي بثقة وثبات واقتدار، وقد اكتسبت المزيد من المكانة والثقل االستراتيجي، وباتت العبًا 
إقليميًا ودوليًا مؤثرًا يضع تحقيق األمن واالستقرار في مختلف أرجاء العالم، نصب عينيه، ويعمل على تحقيق ذلك 
بكل إصرار، من خالل تحركات واعية وجهود دبلوماسية وتحركات دؤوبة تستهدف تبريد األزمات وطمأنة العالم من حولنا 
بشأن كل مسببات التوتر والقلق، من أمن الطاقة وغير ذلك، ونزع فتيل التوترات والسعي دائمًا إلى نشر الخير والعطاء.

البواردي... 
اتحاد اإلمارات بات رمزًا للقوة الناعمة إقليميًا ودوليًا

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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وتابع يطوي اتحاد اإلمارات عامه الحادي والخمسين وقد بات رمزًا للقوة 
الناعمة إقليميًا ودوليًا، وأيقونة األوطان على صعيد القيم والمبادىء، 
حيث باتت اإلمارات والتسامح وجهان لعملة واحدة ال يذكر أحدهما من 
أفضل  بواقع  الحالمين  لكل  قبلة  الخير  إمارات  وأصبحت  اآلخر،  دون 
أبناء اإلمارات  بأن يشارك  أمانًا واستقرارًا، فالكل يحلم  أكثر  ومستقبل 
هذه  على  الجميع  يتقاسمها  التي  السعادة  أرضها  على  والمقيميين 

األرض الطيبة.
وأكد أن روح وإرادة اآلباء المؤسسين التي تغلبوا بها على تحديات البقاء 
هي  الفتية،  لدولتنا  األولى  التأسيس  سنوات  خالل  الصعب،  والواقع 
الروح ذاتها التي ال تزال تسري في دماء أبناء شعبنا الغالي اليوم، وهي 
وراء كل  التي تقف  القوية  اإلرادة  التي نستلهم منها هذه  ذاتها  الروح 
الروح  أيضًا  وهي  وإنجازات،  نجاحات  من  اإلمارات  أرض  على  ماتحقق 
ذاتها التي نصطف بها خلف قيادتنا الرشيدة التي تقود سفينة الوطن 
بحكمة واقتدار، وسط ظروف وأنواء عاتية تموج بها البيئة االستراتيجية 
كل  وتبذل  واألزمات،  األحداث  مسارات  وتستشرف  ودوليًا،  إقليميًا 
الجهد من أجل تعزيز مكتسبات اتحادنا المجيد، متمسكة بشجاعة اتخاذ 
المشرف  المؤسسين  اآلباء  لسجل  استكمااًل  السياسات  ونبل  القرار 
األشقاء واألصدقاء في  بها، في دعم  نعتز  التي  التاريخية،  ومواقفهم 

أوقات األزمات والشدائد.
وقال في الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس اتحادنا المجيد نرفع أسمى 

آيات التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
ـ  الله  حفظه  ـ  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
نائب رئيس  راشد آل مكتوم  الشيخ محمد بن  وسيدي صاحب السمو 
وإخوانهم أصحاب  الله”،  “رعاه  الوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس  الدولة 
وضباط  قادة  وإلى  اإلمارات،  حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو 
ونعاهدكم  الغالي،  اإلمارات  شعب  وإلى  المسلحة،  قواتنا  ومنتسبي 
ال  الذي  الدائم  هدفنا  خفاقة  عالية  االمارات  راية  رفع  يكون  أن  جميعًا 

نحيد عنه، وأن يكون الوالء واالنتماء لقيادة وأرضنا

أن روح وإرادة اآلباء المؤسسين 
التي تغلبوا بها على تحديات البقاء 
والواقع الصعب، خالل سنوات 
التأسيس األولى لدولتنا الفتية 
هي الروح ذاتها التي ال تزال تسري 
في دماء أبناء شعبنا الغالي اليوم
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كلمة

معالي الفريق الركن 

حمد محمد ثاني الرميثي
 رئيس أركان القوات المسلحة

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أن الثاني من   
ديسمبر هو يوم الفخر الوطني، يوم تجديد الوالء واالنتماء لتراب وطن يسري حبه في عروقنا.

وأضاف معاليه - في كلمة بمناسبة عيد االتحاد الـ 51 - في هذا اليوم نتأمل جميعًا دروس هذه التجربة 
الوحدوية الفريدة التي استغرق الباحثون والخبراء والمتخصصون في دراستها كثيرًا، وخرجوا منها بدروس 
ال تحصى، اجتمعت كلها على عبقرية القيادة التي تمتع بها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
القائد المؤسس، تزداد شموخًا في ذكرى  أرادها  الخير كما  الله ثراه” ، وهاهي إمارات  نهيان “ طيب 
تأسيسها الحادية والخمسين، وقد انتقلت من الخمسينية األولى تحمل إرث نجاحات استثنائية وإنجازات 
كبرى، ووضعت أقدامها بثقة وثبات وتخطيط استراتيجي ورؤية استشرافية مستقبلية واعية في ظل 

قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله«.

رئيس األركان...  
الثاني من ديسمبر يوم تجديد الوالء واالنتماء لتراب 

وطن يسري حبه في عروقنا

بمناسبة عيد االتحاد الـ51
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وقال في نهاية العام األول من الخمسينية الثانية لدولة اإلمارات العربية 
قمم  نحو  سريعًا  تحلق  والتطور  النمو  مؤشرات  نرى  ونحن  المتحدة، 
الرشيدة  وقيادتنا  يحتفل شعبنا  كافة،  المجاالت  العالمية في  التنافسية 
باليوم الوطني الحادي والخمسين، بعد عام من اإلنجازات النوعية الكبيرة 
التي يبرز من بينها نقطة مضيئة في تاريخ اتحادنا الغالي، حين تولى الحكم 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعلى للقوات المسلحةـ حفظه اللهـ  في انتقال مؤسسي سلس للسلطة 
في خطوة حظيت بإعجاب وتقدير دولي وإقليمي، وعكست موروثًا ملؤه 

الحكمة والنضج ورشادة الحكم في دولتنا الفتية.
وأضاف حيث بدأت بتولي سموه مرحلة جديدة وفريدة في تاريخ اإلمارات 
مقومات  على  ترتكز  التي  والطموحات،  األحالم  معها  لترتقي  الحديث، 
الحداثة باالستثمار في التكنولوجيا والفضاء والطاقات المتجددة والعمل 
دول  مع  والتعاون  والتعايش  التسامح  قيم  وترسيخ  والمناخي،  البيئي 
العالم وشعوبه كافة، وتبني سياسة خارجية أبهرت الجميع بقدرتها الفائقة 
على بناء الجسور وتصفير المشاكل والتواصل مع الجميع، إقليميًا ودوليًا، 
لوثيقة “مبادئ  تنفيذ جاد وملهم  إطار  من دون استثناء، وذلك كله في 
الخمسين”، التي تمثل خارطة طريق استراتيجية رسمتها قيادتنا الرشيدة 
على  والعزم  واإلصرار  القوية  اإلرادة  يجسد  بشكل  تنفيذها  وتمضي في 
بلوغ تلك األهداف الطموحة، التي تبدأ جميعها وتنتهي عند سعادة ورفاه 

شعبنا الغالي.

قيادتنا  قدرة  يتمثل في  اإلتحادية  تجربتنا  نجاح  أحد مقومات  أن  وأوضح 
المكتسبات  وصون  والتطوير،  البناء  ركائز  مجمل  توفير  على  الرشيدة 
التنمية  عملية  في  ويسهم  البناء  يحمي  أمني  بدرع  وتحصينها  الوطنية 
الشاملة بكل كفاءة واقتدار، فقواتنا المسلحة ، التي تحظى بعناية ورعاية 
فائقة من لدن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة - حـفظه الله - كانت وستظل رمزًا 
للوالء واالنتماء والتطور والتمسك بالقيم والمبادىء التي تشكل جزءًا ال 
البناء االتحادي الرصين، فهي “العمود الفقري لصون منجزات  يتجزأ من 
كما وصفها  واستقرارها”  أمنها  وحماية  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

سموه.
وقال في هذا اليوم األغر، نرفع خالص التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 
للقوات المسلحة - حـفظه الله - وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الله”، وإخوانهما اصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات، 
ونجدد العهد لهم وشعبنا الغالي بأن يبقى الوالء واالنتماء منهاج وركيزة 
يصون  ودرع  نهضتنا  لمسيرة  ركيزة  المسلحة  قواتنا  تبقى  وأن  عملنا، 
نبذل  أن  وعلى  الوطن،  جميع شرايين  الوطنية في  دماء  ويضخ  منجزاتنا 
كل جهد وتضحية، مسترشدين بأجيال وأجيال عملت من أجل رفعة شأن 

اإلمارات وأن تبقى رايتها عالية خفاقة، وأن يبقى وطننا شامخًا عزيزًا أبيًا.



80

On this the 51st National Day, we celebrate our heritage, our signifi-
cant achievements, and the great strides the UAE has made to earn 
its respected place on the world stage. EDGE is proud to contribute to 
the nation’s continued security and economic development through 
the manufacture of technologically advanced products and solutions 
in the defence and civilian sectors, by forging meaningful and ben-
eficial global partnerships, and by investing in people both here at 
home and from further afield. Our commitment to a grow-
ing and thriving nation has driven EDGE to become 
a key contributor to the UAE’s ongoing trans-
formation. Emboldened by the vision of our 
leadership, and the trust they have placed 
on us, EDGE will continue to drive real in-
novation, and to embrace technology 
and digitisation across all areas of our 
operations, so we can keep playing a 
pivotal role on the UAE’s journey to a 
prosperous and sustainable future as a 
world-leading industrial hub.

National Day Statement 2022
Mansour AlMulla,
 Managing Director & CEO, EDGE

 في اليوم الوطني الحادي والخمسين، نحتفل بتراثنا وإنجازاتنا العظيمة والخطوات
 الكبيرة التي قطعتها دولة اإلمارات والتي ضمنت لها مكانة مرموقة على الساحة

 العالمية. وتفخر ايدج بالمساهمة في مسيرة التنمية األمنية واالقتصادية
 المستمرة للبالد من خالل تصنيع المنتجات والحلول المتقدمة تقنيًا في القطاعين

 الدفاعي والمدني، من خالل إقامة الشراكات العالمية واالستثمار في األفراد من
 وخارجها. إن التزامنا ببناء دولة متنامية ومزدهرة داخل الدولة

 شكل الدافع األكبر اليدج لتصبح مساهمًا
 رئيسيًا في التحول المستمر لدولة

 اإلمارات. وبإلهام وتشجيع من رؤية
 قيادتنا الرشيدة، والثقة الغالية
 التي أولتها لنا، ستستمر ايدج

 في دفع حدود االبتكار، واحتضان
 التكنولوجيا والرقمنة في جميع

 عملياتنا، حتى نتمكن من لعب دور
 محوري في مسيرة دولة اإلمارات

 نحو مستقبل مزدهر ومستدام كمركز
.صناعي رائد عالميًا

التصريح الخاص باليوم الوطني 2022
منصور المال،

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج
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 التكنولوجيا والرقمنة في جميع

 عملياتنا، حتى نتمكن من لعب دور
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On this the 51st National Day, we celebrate our heritage, our signifi-
cant achievements, and the great strides the UAE has made to earn 
its respected place on the world stage. EDGE is proud to contribute to 
the nation’s continued security and economic development through 
the manufacture of technologically advanced products and solutions 
in the defence and civilian sectors, by forging meaningful and benefi-
cial global partnerships, and by investing in people both here at home 
and from further afield. Our commitment to a growing and thriving 
nation has driven EDGE to become a key contributor 
to the UAE’s ongoing transformation. Embold-
ened by the vision of our leadership, and 
the trust they have placed on us, EDGE will 
continue to drive real innovation, and to 
embrace technology and digitisation 
across all areas of our operations, so 
we can keep playing a pivotal role on 
the UAE’s journey to a prosperous and 
sustainable future as a world-leading in-
dustrial hub.

National Day Statement 2022
Mansour AlMulla,
 Managing Director & CEO, EDGEG
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UAE and Supreme Commander of the Armed Forces, to 
power has won international and regional admiration and 
recognition and reflected a legacy of wisdom, maturity, and 
good governance in our young country.”
He added that a new unique phase in the history of the UAE 
began with His Highness taking over. So, dreams and ambi-
tions are flourishing, based on the elements of modernity 
by investing in technology, space, renewable energies, en-
vironmental and climatic action, consolidation of the values 
of tolerance, coexistence and cooperation with all countries 
and people of the world, and adoption of a foreign policy 
that dazzled everyone with its ability to build bridges and 
solve problems. This has been part of the inspiring imple-
mentation of the “Ten Principles of the Fiftieth” document, 
which represents a strategic road map drawn by the leader-
ship and implemented in a manner that embodies strong 
will, persistence and determination to achieve the ambi-
tious goals of happiness and well-being of our dear people.
He explained that one of the ingredients for the success 
of our federal experience is reflected in the ability of the 
wise leadership to provide all the pillars of construction 
and development and to preserve the national gains and 

achievements. The Armed Forces, which enjoys great care 
and patronage from His Highness Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander 
of the Armed Forces, was and will remain a symbol of loy-
alty, belonging, development and adherence to the values 
and principles that constitute an integral part of the sober 
federal construction. It is “the backbone for preserving the 
achievements of the UAE and protecting its security and 
stability,” as described by His Highness.
He added: “On this bright day, we extend our sincere con-
gratulations and blessings to His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, Supreme 
Commander of the Armed Forces, 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 Highnesses the members of the Supreme Council and 
the rulers of the Emirates. We renew our pledge to them 
and our dear people that loyalty and belonging will be the 
pillars of our work, that our armed forces will remain a main-
stay of our progress and a shield that preserves our achieve-
ments, and that we will make every effort and sacrifice to 
exalt the status of UAE and keep its flag soaring high.”



MESSAGE

His Excellency             
Staff Lt Gen  Hamad 
Mohammed Thani Al 

Rumaithi
Chief of Staff of the UAE Armed 

Forces 

Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief 
of Staff of the UAE Armed Forces, has emphasised that 
December 2 is the day of national pride and renewal of our 
loyalty and belonging to a nation whose love runs through 
our veins.

His Excellency added, in a speech on the occasion of the
51st National Day, “On this day, we all contemplate the les-
sons derived from this unique Union experience. Research-
ers, experts and specialists have long studied this experi-
ence and derived countless lessons, all demonstrating the 
genius of the founding leader, Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, may God rest his soul in peace. On its 51st national 
day, the success of the UAE, as the founding leader wanted 
it to be, is growing loftier and more glorious. It has moved 
forward from the first 50 years of bearing the legacy of ex-
ceptional successes and major achievements to set its feet 

with confidence, steadfastness, strategic planning, and a 
conscious forward-looking vision under the leadership of 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presi-
dent of the UAE.”
He said: “At the end of the first year of the next 50 years 
of the UAE, we see indicators of growth and development 
soaring rapidly towards the peaks of global competitive-
ness in all fields. Our people and wise leadership are cel-
ebrating the 51st National Day after a year of great qualita-
tive achievements. The smooth ascension of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the 
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The UAE National Day is a 
Symbol of Soft Power at the 
Regional and International 
Levels: Al Bowardi 

terms of values and principles. The UAE and tolerance have 
become two sides of the same coin, neither of which can be 
remembered without the other. The country has become a 
destination for all dreamers of a better reality and a more 
secure and stable future.” 
He stressed that the spirit and will of the founding fathers, 
with which they overcame the challenges and difficulties 
during the first years of founding the young state, is the 
same spirit that still circulates in the blood of the people 
today. The same spirit also inspires in them this strong will 
that stands behind all successes and achievements ac-
complished in the UAE. It is also the same spirit in which 
they line up behind the prudent leadership that leads the 
ship of the nation wisely and competently amidst difficult 
circumstances and violent storms surging in the strategic 
environment regionally and internationally. “Our wise lead-
ership anticipates the paths of events and crises and makes 
every effort to consolidate the gains of our glorious Union. 
It makes brave decisions and sets noble policies to comple-
ment the honourable record of the founding fathers and 
their historical positions, which we cherish, in support of 
brothers and friends in times of crisis and adversity.”

On the 51st anniversary of our glorious Union, he added: 
“We extend our heartiest congratulations and blessings to 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Presi-
dent of the UAE and Supreme Commander of the Armed 
Forces, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and 
their brothers, their Highnesses members of the Supreme 
Council, rulers of the Emirates, to the commanders, officers 
and personnel of our Armed Forces, and the beloved peo-
ple of the UAE. We pledge to always raise the UAE flag high 
and show loyalty and belonging to our leadership.”



MESSAGE

His Excellency 
Mohammed bin Ahmed

 Al Bowardi

Minister of State for Defence 
Affairs

HE Mohammed Al Bowardi, Minister of State for Defence Affairs, 
said, “The 51st National Day is our first stop in the journey 
towards the second 50th in the lifetime of our blessed Union. Our 
country relies on a huge legacy of achievements accomplished 
during the first 50 years and continues to inscribe lines of glory 
every year, and even every day, of its history.”

In a speech on the occasion of the 51st National Day, His 
Excellency said: “God has bestowed on the people of the 
UAE an outstanding leadership that enjoys wisdom and 
foresight, regional and international respect and apprecia-
tion, maturity and legacy of innate awareness, past experi-
ences and present expertise. This qualifies it to build a new 
glory, taking our federal experience to promising horizons. 
Under the leadership of His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Supreme Com-
mander of the Armed Forces, the UAE is progressing with 
confidence, steadfastness, and competence. It has gained 

higher status and strategic weight. The country has be-
come an influential regional and international player that 
focuses on achieving security and stability in various parts 
of the world with determination. For this purpose, the UAE 
has made conscious moves and exerted tireless diplomatic 
efforts aimed at cooling crises and reassuring the world 
around us to handle all the causes of tension and anxiety, 
such as energy security and so on, to defuse tensions and 
spread goodness and giving.”
He added: “The UAE Federation is now a symbol of soft pow-
er regionally and internationally and an icon of nations in 



Health Sector’s Success
The UAE’s resolution to cancel COVID-19-related precautionary 
measures on 7th November, 2022, was a major shift that un-
derscored the country’s success in overcoming the pandemic.
The procedures implemented by national health authorities 
played a key role in overcoming the pandemic and included 
establishing specialist hospitals and healthcare centres and 
supplying them with all required equipment, conducting 
the necessary medical tests covering the largest possible 
segment of the population, establishing examination cen-
tres around the country, and offering five types of vaccines.
The health sector was ranked 1st for the number of awards 
received from the International Hospital Federation. It re-
ceived 11 awards, which was equivalent to 37.9 per cent of 
the International Hospital Federation awards. This amount-
ed to 29 awards distributed in seven main categories. 

Events and Occasions
In 2022, the country restored the international event mo-
mentum and brought it back to pre-pandemic levels. The 
UAE organised a slew of international conferences, exhibi-
tions and tournaments, including the World Government 
Summit, the Global Conference on Human Fraternity, the 
Abu Dhabi Air Show 2022, the Abu Dhabi Sustainability 
Week 2022, and the Abu Dhabi International Petroleum Ex-
hibition and Conference (ADIPEC).
There were also two new editions of the Sharjah and Abu 
Dhabi International Book Fairs, the International Govern-
ment Communication Forum in Sharjah, the World Green 
Economy Summit, the Hunting and Equestrian Exhibition in 
Abu Dhabi, the Global Media Congress and dozens of other 
events and activities that attracted participants and attend-
ees from different countries.

Expo 2020 Dubai, which concluded in April 2022, achieved 
unprecedented success, having registered 24,102,967 visits, 
with people from 192 countries.

Humanistic Vision 
The UAE is resuming its civilisation march towards its radi-
ant centenary, under the leadership of President His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, said Maqsoud 
Kruse, Chairperson of the National Human Rights Institution 
(NHRI), in his statement marking the 51st UAE National Day.
Kruse went on to explain that the UAE is doing this by fol-
lowing in the footsteps of the late Founding Leaders, and 
continuing the humanistic vision of the Founding Father, 
the late Sheikh Zayed bin Sultan, and the efforts of the late 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan to enable people to re-
alise their full potential, invest in the future and provide a 
decent life for all those who reside on this promising land; 
citizens, residents and visitors, which makes this union, in its 
essence, a “Union for the Human”.

Marking World Futures Day 
Coinciding with the UAE’s National Day, the 2nd of De-
cember also marked the celebration of World Futures Day, 
which was adopted last year by the United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), in an 
initiative that reflects the global recognition of the UAE as a 
role model in shaping the future and the leading position it 
has achieved over the past 50 years.
The World Futures Day aims to raise awareness on the im-
portance of futuristic mindsets adopted by countries to 
prepare for future opportunities and challenges. It further 
seeks to enhance global cooperation in shaping a better to-
morrow for future generations.
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programme, the Managing Director and CEO of the Emir-
ates Nuclear Energy Corporation, Mohammed Al Hammadi, 
became the new chairman of the International Organisation 
of Nuclear Operators.
The UAE had achieved outstanding results in the field of 
international competitiveness. Until September 2022, the 
country was ranked first globally in 156 indexes, in the top 
five in 288 indexes, and in the top 10 in 432 indexes.
For the sixth consecutive year, the UAE was ranked first in 
the Middle East and North Africa region in the IMD World 
Competitiveness Yearbook Report 2022, where it main-
tained its leadership in the first regional position in the over-
all ranking while being ranked 12th in the world.

Space Missions
In 2022, the UAE achieved outstanding successes that 
boosted its international leadership in the space sector, 
which has become a priority in the country’s future devel-
opment plans.
The UAE launched the National Radar Satellite Project to de-
velop a range of radar satellites that can monitor changes 
occurring on the planet and established a special strategic 
fund to support the national space sector valued at AED3 
billion. It provides financial resources and offers manage-
ment governance, in line with the country’s approach to 
finding alternative and innovative solutions for financing 
projects and developing the sector.
In June 2022, the UAE won the chairmanship of the United 
Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space 
(COPUOS), one of the largest committees in the United Na-
tions (UN), which has 100 member states.
In April, the UAE announced the launch of a new six-month 
mission to the International Space Station (ISS), the first long-

term Arab mission to the ISS to be undertaken by an Emirati 
astronaut. The mission will launch in the spring of 2023.
The UAE is also expected to achieve new international suc-
cess in the space sector with the launch of the explorer 
“Rashid” on the first Arab mission to the moon, the fourth 
such mission in the world.
The Hope Probe is continuing its Mars exploration journey, 
achieving outstanding scientific successes while the coun-
try is progressing in the production of the first-ever Emirati 
spacecraft, which will launch an expedition to Venus and 
the asteroid belt of the solar system.

Housing Support
The public housing sector saw considerable support in 2022, 
when several resolutions and initiatives were launched, un-
der a clear roadmap for the future of government housing 
in the country.
On 5th June, 2022, President His Highness Sheikh Mo-
hamed ordered the completion of all the housing grant 
applications from previous years, as part of the Sheikh 
Zayed Housing Programme and with the support of the 
UAE President’s Initiatives worth AED2.3 billion, due to the 
keenness of President His Highness Sheikh Mohamed to 
ensure social stability of citizens and provide them with 
decent lives.
In June 2022, the UAE Cabinet adopted a new policy for 
federal housing loans, to finance housing loans through a 
partnership between the private sector and national banks.
The new housing financing policy aims to issue 13,000 
housing resolutions over the next five years from 2022 to 
2026, at a cost of AED11.5 billion, as well as meet the future 
needs of Emirati citizens, to ensure family stability, achieve 
prosperity, and provide decent and safe lives for citizens.



International Presence and Competitiveness
In 2022, the UAE’s participation in major international 
events was remarkable. Among these was the 2022 United 
Nations Climate Change Conference or Conference of the 
Parties of the UNFCCC (COP27), in Sharm el-Sheikh, Egypt, 
from 6th to 18th November.
The UAE also participated in the G20 Summit in Bali, Indo-
nesia, on 15th and 16th November, under the slogan “Re-
covering Together, Recovery Stronger”, with a high-level 
delegation of ministers. The UAE made a significant contri-
bution in the 77th session of the United Nations General As-
sembly, from 20th to 26th September in New York. The UAE 
took part in the 18th Francophone Summit, hosted by the 
Tunisian island of Djerba, on 19th and 20th November.
Furthermore, the UAE continued its achievements related 
to its election or victory of its national competencies for the 
presidency or membership of the UN and international insti-
tutions and bodies, as the UAE assumed its duties as a mem-
ber of the Human Rights Council for the period 2022-2024.

Last March, the UAE assumed the presidency of the UN Se-
curity Council, prioritising its work on the agenda of wom-
en, global peace and security, climate security, and coop-
eration between the council and the League of Arab States, 
in addition to addressing recent developments on security 
issues around the world.
The UAE won membership in the council of the Internation-
al Civil Aviation Organisation (ICAO) for the third category 
from 2022 to 2025. It also won the presidency of the United 
Nations Committee on the Peaceful Use of Outer Space 
(COPUOS), one of the largest committees at the UN.
In a new global achievement for the UAE’s peaceful nuclear 
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Residence and Visit System
As of 3rd October 2022, the UAE began implementing an 
updated visa system that represented a paradigm leap in 
the entry and residence of foreigners at the regional and 
global levels. The system included new types of residence 
systems with significant advantages and facilities. This in-
cluded “green residence” with three categories, such as a 
jobseeker’s visa and the ability to attract investors without 
sponsors. Moreover, the new visa system provided new 
benefits for golden residence holders.

Launching “We are the Emirates 2031” Vision 
The UAE government’s annual meetings, which took place 
on 22nd and 23rd November, were attended by leaders in 
the country and more than 500 federal and local officials. 

It saw the launch of many significant national initiatives, 
including the “We are the Emirates 2031” vision, which com-
prised several national indexes. Most notable among them 
were increasing the GDP to AED3 trillion, the country’s non-
oil exports to AED800 billion, and raising the value of the 
UAE foreign trade to AED4 trillion.
The other notable initiatives were placing the UAE among 
the top 10 countries in the world on the Human Develop-
ment Index, raising the country’s stature in the food security 
index to be among the top 10, achieving first place globally 
in terms of food security, and developing proactive legis-
lation for new economic sectors, in addition to raising the 
contribution of the tourism sector to the GDP to AED450 
billion.
The meetings have led to the launch of the “Emirates Vil-
lages” project worth AED1 billion, which aims to create 
development and economic opportunities in the country’s 
villages. The meetings also adopted an increase in citizens’ 
salaries in the private and banking sector.

The UAE won membership in 
the ICAO council for the third 
category from 2022 to 2025



ceive equal treatment in those sectors.
His Highness also issued Federal Decree Law No. 25 for 
2022 to regulate and develop the agriculture industry, a 
federal decree law on changing the name of the Ministry of 
Presidential Affairs to the “Presidential Court,” and a federal 
decree establishing the “Citizens and Community Affairs Of-
fice” at the Presidential Court. In addition, the President has 
directed the restructuring of the Social Welfare Programme 
of low-income citizens into an integrated programme worth 
AED28 billion instead of AED14 billion.
In 2022, the UAE Cabinet announced a major structural 
change to the educational system and ordered a compre-
hensive review and the drafting of modernisation of poli-
cies and legislation for the educational sector. It also issued 
a new law for sports, drafted a national digital economy 
strategy, established the UAE Digital Economy Council, is-
sued an unemployment insurance system, raised the coun-
try’s Emiratisation target for skilled jobs in the private sec-
tor to 10 per cent by 2026, and enforced a full-time holiday 
for citizens working in the government wishing to run their 
own businesses.
The cabinet also adopted a new policy for federal housing 
loans and established the UAE Council for Environmen-
tal Action, the National Public Health Committee, and the 
Higher Committee for Government Digital Transformation.

Strengthening Workers’ Rights
The year 2022 witnessed the largest and most inclusive 
modernisation and upgrading of legislation that support 
workers’ rights in the UAE, through the issuance of many 
relevant laws and ministerial decisions. The most notable 
was Federal Decree Law No. 9 for 2022 regarding domestic 
service workers, and Federal Decree Law No. 13 for 2022 re-

garding unemployment insurance, as well as cabinet reso-
lutions on work-related injuries, occupational diseases, 
health and safety, occupational and labour housing, wage 
protection, organising labour inspection procedures, estab-
lishing collective labour dispute committees, and drafting 
procedures for labour disputes and complaints.

National 
Day

Coinciding with the UAE’s 
National Day, the 2nd of 
December also marked the 
celebration of World Futures 
Day



of the Emirates, Crown Princes, Deputy Rulers and Sheikhs 
congratulated His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
on the UAE’s 51st National Day, and wished him prolonged 
health and happiness, and continued success in leading the 
country on the path of prosperity and development.
The official celebration kicked off to the sounds of the UAE 
national anthem, performed by the Royal Philharmonic Or-
chestra along with several Emirati musicians. This was fol-
lowed by a segment commemorating the late Sheikh Khal-
ifa bin Zayed Al Nahyan, which showcased his lasting im-
pact as a leader, whose reign saw countless achievements 
in environmental preservation, sustainability, technology, 
economic development, education, among others.
The grand event also featured a number of tech-powered 
shows and performances highlighting a roster of the UAE’s 

pioneers in various fields; as well as a wide range of thrilling 
segments spotlighting the country’s past and present, and 
its bold and ambitious initiatives and plans for the future.

Distinguished Achievements
The UAE is continuing its significant efforts to shape a pros-
perous future. In 2022, it created a distinguished develop-
ment model covering all political, economic, social, scien-
tific and cultural areas, after presenting a success story in 
addressing the COVID-19 pandemic.
The country has maintained its rise in international com-
petitiveness reports and continued the development of its 
legislative structure. The annual meetings of the UAE Gov-
ernment have witnessed the launch of ambitious national 
initiatives and projects.
The UAE has strengthened its international presence, stress-
ing its international leadership in the space sector. It has 
also approved the Federal Budget for 2023-2026 totalling 
AED252.3 billion.

Legislative and Regulatory Environment
The UAE is continuing to advance its legislative and regu-
latory infrastructure, by issuing a range of federal decrees, 
laws and ministerial resolutions aimed at improving the 
community’s security and safety, as well as continuing the 
process of economic and social development.
In 2022, President His Highness Sheikh Mohamed has is-
sued a directive granting children of Emirati mothers in the 
UAE the same benefits as other citizens for education and 
health. The decision will ensure children of all citizens re-
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The UAE is continuing its 
significant efforts to shape a 
prosperous future
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The event was also attended by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of UAE and Ruler of Dubai; H.H. Dr. Sheikh 
Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Supreme Council Mem-
ber and Ruler of Sharjah; H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al 
Nuaimi, Supreme Council Member and Ruler of Ajman; H.H. 
Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme Council 

UAE Rings in            
Celebrations With Pomp and Splendour

President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, along with rulers of the other Emirates’, 
attended the 51st National Day Official Celebration held at the Abu Dhabi National Exhibition Centre 
(ADNEC), on December 2.

Member and Ruler of Fujairah; H.H. Sheikh Saud bin Rashid 
Al Mu’alla, Supreme Council Member and Ruler of Umm Al 
Qaiwain; and H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah. The grand 
celebration also saw the attendance of a number of Sheikhs, 
ministers, high-ranking officials and diplomats, and guests.
Their Highnesses Supreme Council Members and Rulers 
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The Ruler of Ras Al Khaimah said that 2nd December 
marked the beginning of the UAE’s development journey, 
which was driven by the UAE people’s compassion and giv-
ing. “On this day, we remember the giving of the late Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, who led us through the UAE’s 
empowerment stage to make major strides and achieve-
ments, and left a lasting mark on us all.”
He continued, “Since its establishment 51 years ago, the 
UAE has logged significant accomplishments in its track 
record, enabling it to achieve a high stature regionally and 
globally. Powered by a set of values that include tolerance, 
coexistence and openness, the UAE has continued to en-
hance its global presence, by empowering the people to 
perform their roles optimally in pushing the country’s de-
velopment forward.
“On this day, we renew our pledge to follow in the footsteps 
of the Founding Fathers, holding on to their legacy to pro-
tect the gains of our country, and improve the quality of life 
for our community and citizens, as they are our country’s 
true wealth.”

H.H. Sheikh Saud congratulated President His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, and Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, and Their Highnesses 
Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, 
Crown Princes and Deputy Rulers, and the UAE people on 
the occasion.

2nd December marks 
beginning of UAE’s 
development journey: RAK 
Ruler



MESSAGE

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr 

Al Qasimi

Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, said that the 
anniversary of the foundation of the UAE is a key 
moment in the nation’s history to proudly remember 
the strong will and determination of the Founding 
Fathers and their efforts to establish the Union.

The UAE has continued to achieve successes over a 
51-year period until it became today, under the leadership 
of President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, a model of sustainable development and a leader 
among world nations, Sheikh Saud added in his speech 
published by ‘Nation Shield’, the UAE Armed Forces’ journal 
marking the 51st UAE National Day.

“Today, we celebrate a special occasion representing a cru-
cial milestone in our history, build around the ambitious vi-
sion of the UAE’s Founding Father, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, and his brothers, the Founding Leaders, 
who presented to the world a distinguished country that is 
proactively shaping a better future and is steadfast in log-
ging even more achievements,” he stated.
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catapult the UAE on its fast-paced journey of development, 
thus, creating one of the most successful models of unity,” 
he added.
“On the 51st National Day, we also recall the significant ef-
forts of the late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan in en-
hancing the UAE’s prominent regional and international 
stature and making it one of the world’s most advanced 

countries,” he further said.
Sheikh Saud congratulated President His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, and Their Highnesses Supreme 
Council and Rulers of the Emirates, as well as the UAE peo-
ple on the occasion of the country’s 51st National Day.

UAE’s Founding Fathers 
made people’s long-sought 
wish a reality: UAQ Ruler



MESSAGE

His Highness Sheikh 
Saud bin Rashid 

Al Mu’alla

Supreme Council Member and 
Ruler of Umm Al Qaiwain 

H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Supreme 
Council Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, 
stressed that 2nd December, 1971, marked the start 
of a bright future after the late Founding Fathers 
established the UAE, making the people’s long-
sought wish a reality.

In his statement to ‘Nation Shield’, the UAE Armed Forces’ 
journal marking the 51st UAE National Day, Sheikh Saud 
said, “Over a short period of time, our country succeeded 
in becoming a strong competitor and launching mega proj-
ects across space sciences, peaceful nuclear energy, and re-
newable energy production, among other sectors.”

“The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan realised that 
progress and development are linked to unity and com-
bining efforts to advance the nation. Therefore, he took a 
courageous decision, with support from his brothers, the 
Founding Rulers, to found the United Arab Emirates, and 
provided the country with all the components required to 
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“Ours is a distinguished legacy and country, where every-
one has the right to celebrate and commemorate the past, 
just as we today witness unprecedented overall national 
achievements.”
He expressed his happiness at witnessing the National 
Day’s celebrations across all emirates and regions, high-
lighting the participation of all segments of the community.
H.H. Sheikh Hamad concluded by congratulating the UAE’s 
leadership and people on the occasion.

2nd December is a great 
milestone in our history: 
Fujairah Ruler



MESSAGE

His Highness Sheikh 
 Hamad bin Mohammed 

Al Sharqi

Supreme Council Member and 
Ruler of Fujairah

H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 
Supreme Council Member and Ruler of Fujairah, 
said that the UAE’s 51st National Day highlights five 
decades of determination that enabled the UAE to 
overcome all types of challenges facing the region.

“The date, 2nd December, is a great milestone in our 
history and is celebrated as a national occasion when we 
commemorate the dreams and ambitions that turned into 
reality,” he stated.
In his statement to ‘Nation Shield’, the UAE Armed Forces’ 
journal on the occasion of the 51st UAE National Day, the 
Fujairah Ruler explained, “On this national occasion, we af-

firm the Union’s principles that were established by the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and the Founding Fa-
thers, which are being continued by future generations to 
strengthen the nation, under the leadership of President His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, and His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai.
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lives and good education, adding that, since the establish-
ment of the UAE, the leadership realised that nations are 
built by handwork and great sacrifices, making social devel-
opment and equipping citizens with knowledge their first 
objective.
He extended his best wishes and congratulations to Presi-

dent His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and 
Their Highnesses Supreme Council Members and Rulers of 
the Emirates, as well as to the UAE people.

UAE National Day is an 
occasion to affirm our belief 
in the Union: Ajman Ruler



MESSAGE

His Highness Sheikh 
 Humaid bin Rashid 

Al Nuaimi

Supreme Council Member and 
Ruler of Ajman 

H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ajman said that the 
UAE National Day is a day on which the Emirati 
people affirm their belief in the Union, and highlights 
a rich journey of great sacrifices and achievements 
characterised by strong will and determination.

In a statement to ‘Nation Shield’, the UAE Armed Forces’ 
journal marking the 51st UAE National Day, Sheikh Humaid 
said, “On this day, we express our pride and appreciation 
for the UAE and its leadership’s achievements, which have 
made it a model of a comprehensive renaissance and a dis-
tinguished example of a prominent country respected by 
the entire world.”

He recalled the great legacy of achievements left by the 
founding leaders, led by the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, the UAE’s Founding Father, as well as the 
late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, describing him as 
“an icon of compassion, tolerance, generosity and giving”.
Sheikh Humaid explained that the UAE’s National Day sym-
bolises the honest efforts to provide people with decent 
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The Sharjah Ruler went on to congratulate President His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, and His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and Their 

Our citizens, equipped with 
knowledge and science, have 
exerted all possible efforts 
to advance the nation and 
achieve its interests

Highnesses Supreme Council Members and Rulers of the 
Emirates, Crown Princes and Deputy Rulers, and the UAE 
people on the occasion.

UAE is a model of a developed, 
respected nation recognised 
worldwide: Sharjah Ruler
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His Highness Dr. 
Sheikh Sultan bin

 Muhammad Al Qasimi
Supreme Council Member and Ruler 

of Sharjah

H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, 
Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, 
said that the UAE’s National Day marks the day that 
witnessed the birth of a great and ambitious country 
keen to promote its principles, religious ethics and 
leading cultural heritage.

In his statement to ‘Nation Shield’, the UAE Armed Forces’ 
journal on the occasion of the 51st UAE National Day, H.H. 
Dr. Sheikh Sultan said, “On 2nd December every year, we 
celebrate the National Day of the UAE, the nation that be-
came a unique model of a developed and strong nation, 
respected and recognised by the entire world.”
“On this day, we commemorate the bright memory of the 

Founding Fathers, led by the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, and his brothers, the Founders of the Nation, as 
well as their determination, wisdom and vision that estab-
lished the Union.”
Throughout this journey, our citizens, equipped with 
knowledge and science, have exerted all possible efforts to 
advance the nation and achieve its interests,” he added.

MESSAGE
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pandemics, poverty and climate change. The world order 
that was established after World War II is beginning to dis-
mantle and a new world order is taking shape.
We are closely monitoring these changes, tracking their 
developments and addressing their impacts to protect our 
security, stability and development while preserving our 
principles and interacting with our partners in the Gulf Co-
operation Council (GCC) and the Arab region, as well as the 
rest of the world. We believe that for humanity to overcome 

these major challenges, we must promote joint action and 
cooperation.
Our nation will always be a country of giving and a messen-
ger of peace, and we will support regional and international 
initiatives in the areas of government performance, foresee-
ing the future, encouraging innovation, empowering com-
munities, reducing poverty reduction, supporting clean en-
ergy, and spreading the values of tolerance.
 
Dear citizens,
Tomorrow, we begin a new federal year, and we will em-
brace it with confidence and optimism, as well as a deter-
mination to accomplish new achievements and successes.
In the era of changes, transformations and artificial intelli-
gence, we need to protect our values, heritage and tradi-
tions and guarantee a balance between them and new de-
velopments.
I have great confidence in the UAE’s citizens, who will write 
bright new chapters in the story of our nation.
My sons and daughters, I congratulate you on this day, and 
I congratulate President His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan and my brothers, Their Highnesses Su-
preme Council Members and Rulers of the Emirates.”

Our nation will always be 
a country of giving and a 
messenger of peace, and we 
will support regional and 
international initiatives



recently, due to the rising catastrophes caused by global 
warming.
The UAE has prioritised climate action at an early stage, and 
we have implemented legislation, action plans and policies 
to address this issue. We established the Supreme Commit-
tee for Environment in 1975, and we now have the Ministry 
of Climate Change and Environment.
Under the framework of the National Climate Change Plan 
and the Emirates Energy Strategy 2050, we have accom-
plished tangible achievements in reaching climate neutral-
ity and increasing clean energy production by 2050.
Our country contributes to the international efforts to limit 
the rise in global temperatures, through our advanced 
model of dealing with the climate issue, our achievements 
in the field of clean energy, the creation of an ideal working 
environment for the International Renewable Energy Agen-
cy (IRENA), and the international projects of Masdar City, 
as well as our strategic partnership with the US to invest 
US$100 billion in clean energy projects in the two countries 
and around the world by 2035.
Next year, the UAE will host the 28th session of the Confer-
ence of the Parties (COP28) of the United Nations Frame-
work Convention on Climate Change (UNFCCC), and we will 

ensure the success of this international conference while 
looking forward to supporting global climate action efforts.

Dear citizens,
Since the beginning of this century, the world has seen 
many changes on various fronts. While it seems to be more 
advanced because of new inventions and more connected 
due to new communication tools, divisions are increasing 
and humanitarian crises are happening as a result of wars, 

The UAE has prioritised 
climate action at an early 
stage, and implemented 
legislation, action plans and 
policies to address this issue
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am proud of the performance of our sons and daughters 
who graduated in all areas of work, and our national cad-
res specialising in space sciences, atomic energy, and civil 
and military industries. Our citizens are now managing the 
Barakah Nuclear Power Plant, actively engaging in artificial 
intelligence, leading our space programmes and industries, 
and have dispatched the Hope Probe to Mars.

Dear citizens,
You are well aware of the major economic challenges faced 
by the world during the COVID-19 pandemic and the Russia-

Ukraine War, and we have addressed these challenges with 
policies and procedures that eased their negative effects.
We have also adopted the National Food Security Strategy, 
which includes an agricultural policy and the transition to 
advanced agricultural methods. Furthermore, we have is-
sued a new law on cooperatives that stipulates the adop-
tion of new methods of cooperative governance.
Moreover, we have issued the UAE Tourism Strategy 2031, 
which aims to promote a unified national identity and sup-
port Emirati tourism, as part of the Projects of the 50. Our 
country today is one of the ten most attractive destinations 
in the world, and our objective is to increase our competi-
tiveness and raise the contribution of tourism to our GDP to 
AED450 billion by 2031.
All of these coincided with the adoption of relevant legisla-
tion, in line with the best international practices.
Another key challenge facing the world is global warming 
or climate change, which negatively affects economic de-
velopment and rainfall levels.
Despite the international awareness about the risks of cli-
mate change, as well as the holding of relevant conferences 
and the signing of related agreements since 1995, the real 
interest in adopting relevant policies did not begin until 

The National Food Security 
Strategy, includes an 
agricultural policy and 
advanced agricultural 
methods



was outstanding and it continued to adopt the best stan-
dards in the fields of planning, implementation, follow-up 
and project implementation. Moreover, the government 
achieved significant progress in its digital transformation 
programme, as well as in boosting the efficiency of its infra-
structure and digital assets. Under this framework, I thank 
all government employees for efficiently implementing rel-
evant plans and projects.
In continuation of the approach we adopted, we issued the 
Federal Budget for 2023-2026 early, focusing on ambitious 
plans and projects that look forward to new and promising 
future horizons while adding to existing achievements and 
improving standards of living and quality of life. In this bud-
get, the development and social benefits sector accounts 
for the largest share at 39.3 percent in 2023.
We continue to empower Emirati citizens by implementing 
sustainable plans and projects. Therefore, we established a 
council to ensure balanced national development and ad-
vance all regions and villages in terms of development and 
tourism. We have also adopted a new housing loan policy 
within a financing programme totalling AED11.5 billion, 
which will benefit 12,000 families over the next 5 years.
To encourage national cadres to engage in the private sec-

tor, we have established a system to increase Emiratisation 
by two percent for skilled jobs available in private sector 
companies with more than 50 employees.
Education remains a national priority in the vision of Presi-
dent His Highness Sheikh Mohamed. Under the framework, 
a specialist government action team, an efficient educa-
tional system, the Emirati community and parents will raise 
a generation that can lead us to new horizons.
We are confidently progressing to the overall advancement 
of our entire education system, and we are monitoring the 
positive outcomes of various developmental processes. I 

We continue to empower 
Emirati citizens by 
implementing sustainable 
plans and projects
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During the funeral of the late Sheikh Khalifa, our people 
commemorated his qualities, wisdom and valuable contri-
butions to the process of national development. In pledg-
ing allegiance to President His Highness Sheikh Mohamed, 
our people have affirmed their confidence in his leadership, 
being hopeful about the present and future.
After the passing of Sheikh Zayed, Sheikh Khalifa initi-
ated the country’s empowerment phase while President 
His Highness Sheikh Mohamed launched its sustainability, 
leadership and excellence phase.
We will progress under the leadership of President His High-
ness Sheikh Mohamed during the implementation of his 
plans, strategies, policies and projects in all areas of sustain-
able development, to achieve new successes in the first year 
of the upcoming 50 years.
During this year, our efforts to address the COVID-19 pan-
demic were crowned by a major success the entire world 
recognised. While the world was still struggling to recover 
from the repercussions of the pandemic, our country was 
among the most efficient in overcoming its effects, reflect-
ed in many international development and competitive-

ness indexes.
The UAE was ranked first globally in 156 indexes compared 
to 121 indexes before the pandemic and was ranked among 
the top 10 countries in 432 indexes compared to 314 before 
the pandemic.
During the pandemic, we successfully hosted Expo 2020 
Dubai, which concluded in March. Its activities achieved 
outstanding successes that topped all expectations.
In terms of successes, the government’s performance 

Led by Mohamed bin 
Zayed, UAE will continue 
to scale greater heights 
over the coming 50 years: 
Mohammed bin Rashid
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum

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

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai said 
that the UAE will continue to advance under the direction 
of President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan in all spheres of sustainable development in order to 
scale greater heights over the coming 50 years.

“Our homeland will always remain a giver and a 
peacemaker, and we will support local, national, and in-
ternational initiatives aimed at improving government 
performance, delivering the future, fostering innovation, 
empowering local communities, combating poverty, ad-
vancing clean energy, and promoting tolerance,” His High-
ness Sheikh Mohammed added in his statement to ‘Nation 
Shield’, the UAE Armed Forces’ journal on the occasion of 
the 51st UAE National Day.

The full text of the statement runs as follows:

“Dear UAE Citizens,
In our 51st year, we suffered the loss of our President, 
the late Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, but our peo-
ple had a strong sense of faith in Allah’s will, proved the 
strength of their feelings, and supported the leadership of 
my brother, President His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan.
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cooperation between countries belonging to a particu-
lar region or geographical area, as is the case for the Arab 
countries in general or the Gulf Cooperation Council states 
in particular. Our countries possess a potential for conver-
gence and integration that may not be available to other 
nations in other regions.
The UAE, in cooperation with its brotherly neighbours, is 
working to promote Arab integration on new foundations 
that are effective and realistic, based on common interests, 
stemming from economic cooperation for the prosperity 
and development of people in the region.

Brothers, sisters, sons and daughters,
Today, we recall the sacrifices of our righteous martyrs in 
all locations and times, and we pray for them, for the ulti-
mate sacrifice they made in defence of the UAE, its values 
and principles, which embody the sacrifices of our people 
throughout history.
Stability is the foundation of this country—security, eco-
nomic and social stability are a requirement for the people 
of the UAE to reach their full potential. On this dear occa-
sion, I reiterate that our armed forces have been, and will al-
ways remain, the strong fortress of the nation, its protective 
shield, and the school of deeply rooted national values and 
principles through the ages, and its development and mod-
ernisation will remain a top priority as it has always been.
We also salute our armed forces that are vigilant about the 
security of the homeland, the safety of society, the protec-

tion of citizens and residents, and the provision of appro-
priate conditions for work, development and progress. We 
thank their members for their great effort, sincerity and 
commitment to duty.

Fellow people of the UAE,
On this cherished day, I congratulate my brother Rulers of 
the UAE and Crown Princes, and I pray to God to preserve 
our country, perpetuate its unity, harmony, and love, and 
to keep it always as a symbol of progress, renaissance, and 
pride. Happy National Day.”



This reinforces the status of the “Emirati exception” not only 
in the region, but in the whole world, due to the strength 
of the foundations on which the state was built, its long-
term and wise vision for the future, its efficiency in dealing 
with crises of all kinds, and directing its resources optimally 
to achieve sustainable development for current and future 
generations.
The UAE will continue to work on investing all available 
opportunities to support economic sectors of strategic 
importance to its national security, foremost of which are 
industry, technology, food security, renewable energy, and 
health, among others. These are sectors that recent global 
developments have shown the need to give priority to in 
planning for the present and the future.

Brothers, sisters, sons and daughters,
The UAE will remain a key partner and supporter of avenues 
that brings about progress and development for human-
ity, and enhances the world’s ability to meet its challenges, 
foremost of which are climate change, food security, diseas-
es and poverty, among others.
In this context, the UAE will invest in the Conference of the 

Parties to the United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change (COP 28), which it will host 
next year, to give a strong impetus to collective in-
ternational action to protect the planet, and to ad-
dress the world’s most pressing climate challenges.
The UAE will continue to call for peace and stabil-

ity, and work to resolve disputes and conflicts, re-
gardless of their type, location and degree of complexity, 
through diplomatic means. It will move in every direction to 
enhance opportunities for understanding and dialogue on 
the regional and international arenas, and will call for peace, 
moderation and anti-extremism.
Since assuming its position in the UN Security Council at the 
start of 2022, the UAE has embodied, through its stances 
and initiatives, the aspirations of the people of the whole 
world towards cooperation, peace and development. It will 
continue to play a positive role during the remainder of the 
council’s membership to leave a prominent Emirati-Arab 
imprint in one of the most important institutions of interna-
tional collective action.

Brothers, sisters, sons and daughters,
In a rapidly shifting world, the UAE realises the importance of 
strengthening partnerships across the Arab world for the ben-
efit of this region and its people, and will continue to invest 
in Arab resources and capabilities for the development of all.
Recent transformations across the world have emphasised 
the importance of strengthening all aspects of regional 
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development, creativity and self-affirmation before them 
has been, and will always remain, our top priority and we 
will spare no effort to achieve this goal. People come first, 
above all else, because nation-building is only possible 
through people-building. We will continue to develop and 
implement plans that revolve around empowering citizens 
and expanding the opportunities available to them in all 
fields without exception, because empowerment is not an 
interim policy with a specific time frame, but rather an on-
going approach.
At the heart of this, the youth enjoy exceptional interest in 
our vision for the present and future of our country, because 
they represent a creative energy for bringing about devel-
opment and progress, and they have proven their worth in 
all fields of national action during the past years. The future 
of this young nation is in the next generation’s hands—

which is why we must support and empower them.
During the next stage, the role of Emirati women will be 
strengthened in all fields. No society can advance to the 
level it aspires to without the participation of women.
During the next stage, reliance on educated and qualified 
youth will become entrenched as they are the most impor-
tant elements of national wealth, and the main factor in en-
suring progress towards the future. At the same time, our 
country will continue to attract talents, competencies and 
bright minds from all over the world, and welcome every 
hand that builds and innovates, to contribute to our devel-
opment process and to work and live on our land in dignity 
and peaceful coexistence. Diversity built this nation, and 
our journey of inclusivity must shape its future.

Fellow people of the UAE,
Despite the adverse consequences of COVID-19 and other 
regional and global crises, including an economic downturn, 
the UAE economy - thanks to God and to the sincere efforts of 
the government led by my brother, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai - has progressed rap-
idly. Our indicators of global competitiveness, strength of 
influence, economic growth, optimism for the future and 
others have improved from what they were before the pan-
demic, according to reports by specialised international insti-
tutions. This a unique achievement by all standards because 
this came about in an adverse global environment.

The youth enjoy exceptional 
interest in our vision for the 
present and future of our 
country



Fellow people of the UAE,
During the past 50 years, our country has gone through 
many stages in its triumphant journey from “establishment” 
to “empowerment”, each stage with its goals, facets and 
course of action.
God willing, the UAE will continue its steadfast approach of 
construction and development, of consolidating gains and 
raising its ambitions to make an even greater development 
leap. The UAE will continue to focus on science and technol-
ogy and capitalise on opportunities in these areas so that 
current and future generations can benefit. It is working 
to achieve the maximum investment of our most valuable 
resource, our people, and in their best interest, deepening 
the partnership between the public and private sectors. The 
UAE is meticulously defining development priorities, and 
making a qualitative leap in the outputs of the educational 
process by enhancing this sector as it is our main way to 
achieve all our goals and ambitions. We must make learning 
a lifetime pursuit for us all, so we can contribute intellectu-
ally, socially, and morally as global citizens. The UAE is also 
diversifying its sources of income, building a knowledge-
based and globally competitive economy.
In order to achieve all that we aspire to, the main focus of 
the next stage must be doubling the effort and giving, as 
well as raising the value of work, efficiency and dedication 
to one’s duty. Brothers and sisters, the next stage is one of 
work, grit, courage and perseverance, and there is no room 
for complacency, because great ambitions require even 

greater determination.
The UAE is fully aware of the nature of the transformations 
around it, and the challenges and opportunities it enjoys. 
We are leveraging these opportunities and will address any 
challenges with a clear, effective and comprehensive ap-
proach. We depend on our resources, our capabilities and 
the people of the UAE. We will continue to cooperate and 
forge regional and international partnerships. And we move 
carefully to maximise and protect our national interests. We 
are strengthening our economic, commercial and invest-
ment partnerships around the world. And we continue to 
adopt balanced and responsible policies in regional and 
international arenas.

Brothers, sisters, sons and daughters,
Taking care of our citizens and opening up all avenues of 

God willing, the UAE will 
continue its steadfast 
approach of construction 
and development
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UAE will remain an essential 
partner and supporter of 
human progress: President 
on 51st National Day

is also an opportunity to reenergize and look into the year 
ahead with a renewed sense of vision and determination.
Brothers and sisters, the UAE is precious to us all – a nation 
formed by our founding fathers and its legacy continues 
through us all and the generations to come who will carry 
the flag forward. Our responsibility to the nation, and our 
past and future generations is to preserve this beloved 
country with all the strength, effort and determination that 
God has bestowed upon us.

Brothers, sisters, sons and daughters,
On this glorious day, we remember with all reverence the 
late leader, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, who passed 
away this year, may God rest his soul. He left in our hearts, 
and the hearts of many across the world, the cherished 
memory of his good journey, after he placed indelible im-
prints on every corner of the UAE. He was by the side of the 
late founder Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan at every 
step in building the UAE we all know today.
May God have mercy on Sheikh Khalifa and Sheikh Zayed 
and their brothers, the founding leaders, and reward them 
with the best for what they have done for this country and 

its people. Their efforts will remain a beacon and a source of 
inspiration for generation after generation. When we reflect 
on the progress and prosperity we enjoy today, we realise 
with pride the magnitude of December 2, 1971, and the val-
ue of unity we see today. Our respect and deep admiration 
for them continues to grow, in appreciation for what they 
have done, and so does our commitment and determina-
tion in carrying their legacy forward.



MESSAGE

His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed 

Al Nahyan

President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan said that the 51st UAE National Day is a day to recall 
our past, realise how far we have come as a nation, and look 
into the future with a renewed sense of hope and optimism.

MESSAGE

His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed 

Al Nahyan
 President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces

“The people of the United Arab Emirates remain to be 
our top priority. As a nation, we will always continue to cre-
ate an environment for creativity, innovation, and growth, 
where all people who call the UAE home, can realise their  
full potential,” His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
said, in his message on the 51st UAE National Day.
He went on to assure that the UAE will remain to be a key 
partner and supporter of human progress, including solving 
some of the most pressing challenges we face today, such 
as climate change, food security, pandemics and poverty.

The following is the full text of the speech:

“Fellow people of the UAE,
The 51st National Day is a day in which we recall our past, 
realise how far we have come as a nation, and look into the 
future with a renewed sense of hope and optimism. In God’s 
will, and with future planning, working with others and all 
the great efforts by the people of this nation – I am certain 
that the future will be bright and prosperous.  
The National Day is an occasion filled with pride and joy. It 
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UAE National Day… 
Dreams, Ambition
 and Will

National 
Day

By: Staff Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

EDITORIAL National 
Day

What we see today is a continuation of what was planted yesterday. 
The great dream that inspired the ideas and thoughts of the found-
ing leader, may God rest his soul, is the nucleus of dreams that are 
still being reborn and embodied by the graduates of the school of 
a historic founding leader. He not only founded a great country, 
but also set up a great school of governance that is unique in its 
strategic thought, love for its people and dedication to their hap-
piness.
On our 51st national day, God has blessed us with a leadership that 
possesses the elements of history-making, for history-makers are 
few. They are inspiring leaders who are able to foresee the future 
and explore the deep recesses of the present, grasp the lessons 
and experiences of the past and blend tradition with modernity. 
His Excellency Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE, may God protect him, is a pioneer leader from the school 
of Zayed Al-Khair, may God rest his soul. His leadership is recog-
nised by the world for its uniqueness, acceptance, and ability to 
build consensus, gather the parties and mobilise friends. Under the 
leadership of His Highness, our blessed union has made quantum 
leaps in various fields and sectors. Our development journey pro-
ceeds and creates new opportunities and successes, conquers the 
challenges of technology, artificial intelligence, space and renew-
able energies, and invests in our human resources. Our wise leader-
ship continues in this approach to promote a culture of creativity 
and innovation and invest in the capabilities of the countrymen in 
all areas and arenas of work and production.
The National Day also represents a precious occasion to applaud 
the sacrifices and giving of the founding fathers and the sacrifices 
of the righteous martyrs who sacrificed their lives for their home-
land. We also remember their families and beloved ones who set 
the finest examples of steadfastness, patriotism, loyalty and be-
longing.
While striding with confidence and competence through the sec-
ond 50 years, the UAE represents an inspiring model in the ability 
to take the initiative in its international and regional relations. The 
country moves ably and confidently across conflicts of interests 
and strategies, to build consensus, and maintain the same spaces 
of acceptance, welcome, respect and appreciation in various re-
gional circles, in a way that reflects the superior diplomatic ener-
gies and exceptional communication skills with which our wise 
leadership manages the UAE’s foreign policy.

On December 2 every 
year, we all stand in the 
UAE to reflect and recall 
the first lessons of the 
founding of our dear 
Union, which remains a 
source of inspiration for 
all of us in our unique 
development experience. 
The late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, may 
God rest his soul, and 
his brothers, the rulers 
of the Emirates, had the 
dream, ambition and 
will that was behind the 
development model that 
has dazzled the whole 
world with its ability to 
diversify and innovate. 
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