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خمسينية بطموحات 
تنافسية

خمسون عامًا مضت تحققت خاللها أحالم وطموحات قادة عظام على رأسهم المغفور له بإذن 
بقيادة صاحب  اليوم  فاإلمارات  ثراه،  الله  نهيان، طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعالى  الله 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، تمضي بثبات وثقة على دروب 
المجد بوعي استراتيجي عميق يستوعب دروس الماضي، ويقف على حقائق الحاضر ويستشرف 
المستقبل وفق تخطيط دقيق مدروس جسدته وثيقة »مبادئ الخمسين«، التي تؤكد أن أرض 
اإلمارات هي أرض القادة العظام واألحالم والطموحات التنموية التي ال تنتهي، وال تحدها حدود 
الزمان أو المكان، وهي أرض القادة ذوي العزائم القوية واإلرادة الصلبة التي ال تلين، والذين 
الفخر والوالء  إلى معنى ورمز وقيمة عالمية تحمل كل معاني ودالالت  حولوا اسم اإلمارات 

واالعتزاز وشرف االنتساب إلى راية هذا الوطن العظيم.
إن الثاني من ديسمبر بعد عامه الخمسين يسجل لتجربتنا الوحدوية الفريدة، التي كانت وال تزال 
موضع اهتمام ودراسة المتخصصين والباحثين في كل أرجاء العالم، شهادات جديدة بعبقربة 
البناء والتأسيس، بل رسخت قيمًا ومبادئ وثوابت  التي لم تتحمل فقط عبء مرحلة  القيادة 
تسترشد بها سفينة الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة، ويلتف حولها أبناء شعبنا الغالي إيمانًا منا 
جميعًا بأن اإلمارات يجب أن تظل منارة إشعاع ونموذج حضاري ملهم تستمد منه كل الشعوب 

الدروس والفوائد الالزمة للنهوض والتقدم والتطور.
وفي هذا اليوم األغر، نستذكر بكل فخر واعتزاز جهود القادة المؤسسين، وفي مقدمتهم المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما نتقدم بعظيم التقدير والوالء إلى قيادتنا 
الرشيدة، وإلى كل من أسهم في نهضة هذا الوطن وارتقاء البناء حتى بات على ما نرى اليوم 
من شموخ وعزة وإباء، كما نستذكر أدوارًا عظيمة قام بها أبناء قواتنا المسلحة البواسل في دعم 
عملية التنمية وتوفير أجواء األمن واالستقرار الالزمة لها، فضاًل عن رفد مسيرتنا النهضوية بما 
تحتاج إليه من رجال وقادة تشبعوا بقيم ومبادئ إنسانية أصيلة، كما نستذكر تضحيات شهدائنا 
األبرار، الذين جادوا بأرواحهم فداء للقيم والمبادئ األصيلة التي غرسها فينا القائد المؤسس، 
طيب الله ثراه، فقد أسهمت هذه التضحيات الخالدة فيما وصلت إليه دولة اإلمارات من أمن 
وأمان واستقرار، فاألمم ُتبنى ويعلو ويزدهر البناء بتضحيات الشهداء، وإعالء راياتها فوق األمم.

البناء والتنمية الذي ينطلق من قيم ومبادئ أصيلة، ويستهدف نشر رسالة اإلمارات  إن نهج 
استثنائية  نجاحات  ويحقق  يتواصل  جميعًا  البشر  بني  بين  والتسامح  التعايش  في  اإلنسانية 
متجددة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 

للقوات المسلحة »حفظه الله«.
وإننا إذ نعلم جميعًا أن خمسينية اتحادنا المجيد ليست كأي ذكرى وليست محطة زمنية عابرة، بل 
هي عنوان فارق لمرحلة جديدة من تاريخ وطننا، يستكمل فيها البناء والتقدم، وتعلو فيه رايات 
الوطن من األرض وصواًل إلى الفضاء، ويحلق اسم اإلمارات عاليًا في مجاالت العلوم والتنمية 
ومهارات اإلبداع واالبتكار كافة، ونتزود فيها ومن خالل ما تبثه في شرايين أبناء الوطن جميعًا 
من قوة دافعة للعمل واالنتاج، نتزود بالمزيد من الحماس والعزم واإلصرار على مواصلة السير 
نحو األمام كي نواكب تطلعات وطموحات قيادتنا الرشيدة، ونحقق أحالم شعبنا الغالي في أن 
تبقى اإلمارات حلمًا يراود الجميع في شتى أنحاء العالم للعيش فيها والتمتع بما تكفله ألبنائها 

والمقيمن فيها من رخاء وسعادة وازدهار وأمن واستقرار.

اإلفتتاحية

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

اليوم الثاني من ديسمبر 
2021، ليس ككل يوم، 
والعام الخمسون من 
عمر اتحادنا ليس ككل 
عام، فوطننا الغالي 
يستكمل في هذا اليوم 
مسيرة طويلة مكللة 
بالفخر والعزة والنجاحات 
االستثنائية، ويستهل 
خمسينية جديدة يطمح 
خاللها إلى بلوغ قمة 
التنافسية العالمية.
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كـلمــــــة 

صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة - القائد األعلى للقوات 

المسلحة » حفظه الله«

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات تنطلق بإرث من اإلنجازات نحو الخمسين عامًا 
القادمة برؤية استراتيجية شاملة

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« أن دولة اإلمارات تنطلق بإرث من اإلنجازات 
اليوم، نحو الخمسين عامًا القادمة برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، منهجها التمّيز والتفّرد والريادة، وأهدافها 

تأمين مستقبٍل سعيٍد وحياٍة أفضل لألجيال القادمة واالرتقاء بمكانة الدولة وسمعتها واستدامتها وقوتها الناعمة، بحيث 
تكون بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، من الدول األفضل في العالم، واقتصادها هو األقوى واألنشط.

وتوجه سموه ــ في كلمة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهها عبر مجلة درع الوطن 
ــ إلى الله بالدعاء والرحمة والمغفرة لمؤسس الدولة وباني نهضتها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله 

ثراه”، وإلخوانه المغفور لهم؛ الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، والشيخ راشد بن 
حميد بن عبدالعزيز النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد المعال، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، والشيخ محمد بن حمد 

بن عبدالله الشرقي ولرفقاء دربهم رواد ورائدات العمل الوطني. وفيما يلي نص الكلمة..



99بمناسبة عيد االتحاد الـ50

نحتفل  الذي   ،2021 ديسمبر  من  الثاني  االستثنائي،  اليوم  هذا  »في 
فيه باليوبيل الذهبي لتأسيس دولتنا، ندعو بالرحمة والمغفرة لمؤسس 
الدولة وباني نهضتها الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله 
ثراه”، وإلخوانه المغفور لهم؛ الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ 
خالد بن محمد القاسمي، والشيخ راشد بن حميد بن عبدالعزيز النعيمي، 
القاسمي،  محمد  بن  صقر  والشيخ  المعال،  راشد  بن  أحمد  والشيخ 
والشيخ محمد بن حمد بن عبدالله الشرقي. والدعاء بمثله لرفقاء دربهم 

رواد ورائدات العمل الوطني.
ولكم، أبناء وبنات هذا الوطن، عظيم التقدير لما أظهرتم، طوال سنوات 
المسيرة، من عميِق انتماٍء وصادِق والٍء، وما بذلتم من جهد في البناء.

آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أخي صاحب  نهنئ  وباسمكم 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، 
وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو أعضاء 
المسؤولية  تحملوا  الذين  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس 
وحملوا األمانة توطيدًا لدعائم دولة االتحاد وترسيخًا لمؤسساتها ونشرًا 

لثقافتها وتعميقًا لروحها.

أبنائي وبناتي..
هذه  لبناء  منهجًا  الشاملة  التنمية  من  المؤسسون  آباؤنا  اتخذ  لقد 
الدولة، وجعلوا من الواقع اإلماراتي، في مكوناته البشرية واالجتماعية 
والتنظيمية  الدستورية  القواعد  إلرساء  مرتكزًا  واالقتصادية  والثقافية 
والخدمية  واإلنتاجية  اإلدارية  لوظائفها  والتأسيس  للدولة،  والهيكلية 
آباؤنا  خاللها  رسخ  واإلنجاز،  واإلقداِم  بالبسالِة  حافلًة  مسيرة  ..فكانت 
بناء  من  وجعلوا  وطنيًا،  وجيشًا  ومؤسسًة،  وتشريعًا،  روحًا،  االتحاد؛ 

والرؤية  الصلبة،  وباإلرادة  قصوى.  وأولويًة  استراتيجيًا  هدفًا  اإلنسان 
الثاقبة، أثمرت المرحلة منجزات تنموية مشهودة مهدت الطريق لتجربة 
اتحادية رائدة، جسدت قيم التفاهم والتنسيق بين المستويين االتحادي 
والمحلي، وعززت من قيم العمل والعطاء والمشاركة، وعمقت مشاعر 

الفخر بالوطن، ووثقت االرتباط بدوائر انتمائه الخليجي والعربي.
وبناًء على ذات القواعد الراسخة التي أرساها آباؤنا، واصلنا بناء الدولة 
ومجتمعها  المتماسكة،  وأسرها  بهويته،  المعتز  إنسانها  وتمكين 
واالبتكار،  واإلبداع  التنوع  على  القائم  المعرفي  واقتصادها  المتالحم، 
وخدماتها الصحية والتعليمية عالية المستوى، وبنيتها التحتية الحديثة 
بما  التنافسية،  العالمية  ومكانتها  المستدامة،  وبيئتها  المتكاملة، 
الفاعل،  اإلسهام  من  ويمكنهم  والمؤسسات،  األفراد  قدرة  من  يعزز 

رئيس الدولة:
ربطنا بقوة بين سياستنا 
الداخلية ونهجنا الخارجي 

بما عزز مكانة الدولة خليجيًا 
وعربيًا واسالميًا وعالميًا
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والمشاركة الواعية في استشراف المستقبل واإلسهام في صناعته.
معرفيًا  وطنيًا  اقتصادًا  وبنينا  والشباب،  المرأة  تمكين  في  نجحنا  لقد 
إماراتي،  فضاء  رائد  أول  الدولية  الفضاء  محطة  إلى  وأرسلنا  متنوعًا، 
وأطلقنا إلى المريخ “مسبار األمل” لتصبح دولتنا األولى عربيًا والخامسة 
النووية  للطاقة  مشروع  أول  وافتتحنا  اإلنجاز،  ذلك  تحقق  التي  عالميًا 
مركز  إلى  دولتنا  لتتحول  العربي  العالم  على مستوى  المحطات  متعدد 
استراتيجيًة  واعتمدنا  والمتجددة،  الجديدة  الطاقة  لمشاريع  إقليمي 
وطنيًة لجذب المواهب واستقطاب العقول، وربطنا بقوة بين سياساتنا 
الداخلية ونهجنا الخارجي، بما عزز من مكانة الدولة في محيطها الخليجي 
وصنع  العقول  “تواصل  شعار  وتحت  والعالمي.  واإلسالمي  والعربي 
الماضي، فعاليات معرض / أكتوبر  المستقبل” تستضيف بالدنا، منذ 

إكسبو دبي 2020/ الحدث العالمي التجاري األكبر في تاريخ منطقتنا.
مستدامًة،  تنميًة  دولتنا،  مسيرة  من  الماضية  عامًا  الخمسين  أثمرت 

واستقرارًا سياسيًا، وأمانًا، وحكومًة هي ضمن األكفأ في العالم، وقطاعًا 
تنافسيته  وتعزيز  االقتصاد،  عجلة  تحريك  في  رئيسًا  دورًا  لعب  خاصًا 
دولتنا  حولت  ملهمة،  تنموي  نجاٍح  قصة  للبشرية  قدمنا  وإنتاجيته. 
والعمل  للعيش  مفضلة  وواجهٍة  رائٍد،  ودولي  إقليمي  مالي  مركٍز  إلى 
واالستثمار والسياحة، متفوقة في مؤشرات التنافسية؛ سعادًة، وتميزًا، 
وحوكمًة، وانفتاحًا اقتصاديًا، وجودَة حياٍة، وريادَة أعماٍل. ونحمد الله بأننا 
قد نجحنا في تخطي تداعيات جائحة كورونا بنجاح، لتعود الحياة في بالدنا 

لطبيعتها، مع التزام اإلجراءات الوقائية الُمعتمدة.
المواطنون والمواطنات..

القادمة  عامًا  الخمسين  نحو  اليوم،  ننطلق  اإلنجازات  من  اإلرث  بهذا 
برؤية إستراتيجية شاملة بعيدة المدى، منهجها التمّيز والتفّرد والريادة، 
وأهدافها تأمين مستقبٍل سعيٍد وحياٍة أفضل لألجيال القادمة واالرتقاء 
بمكانة الدولة وسمعتها واستدامتها وقوتها الناعمة، بحيث تكون بحلول 
الذكرى المئوية لتأسيسها، من الدول األفضل في العالم، واقتصادها 

هو األقوى واألنشط.
القيم  يرسخ  تعليمي  نظام  واضٌح؛  األهداف  تلك  لتحقيق  وطريقنا 
حاضنة  منفتحة  بيئة  إلى  وجامعاتنا  مدارسنا  ويحول  النبيلة  األخالقية 
للعلوم واآلداب والتكنولوجيا المتقدمة واالبتكار وريادة األعمال، ونظام 
وأسرة  العالم،  دول  أفضل  اقتصادات  ينافس  متنوع  معرفي  اقتصاد 

واعية، ومجتمٍع متالحم متسامح ينعم بالصحة واألمان والسعادة.
القادمة  عامًا  للخمسين  الحاكمة  الُمعلنة  العشرة  للمبادئ  واستنادًا 
على  قائمًة  آباؤنا،  أرساها  كما  دولتنا،  في  القيم  منظومة  فستظل 
وسيادة  العدالة  دولة  وترسيخ  الحقوق  وحفظ  والتسامح،  االنفتاح 
الهوية  واحترام  اإلنسانية  األخّوة  وترسيخ  الثقافات،  واحترام  القانون، 
اإلقليمي  واالستقرار  السالم  لترسيخ  السعي  وسيظل  الوطنية. 
الخارجية،  لسياستنا  األساس  المحرك  الجوار،  حسن  ومبادئ  والعالمي 
واالقتصادية  السياسية  أبعاده  في  الخليجي  التعاون  تعزيز  وسيظّل 

نجحنا في تخطي تداعيات 
جائحة كورونا لتعود الحياة 

في بالدنا لطبيعتها
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واالجتماعية واألمنية أولوية إماراتية قصوى، وفي هذا، فنحن مع دول 
منظومتنا الخليجية في كّل ما يهّدد استقرارها ووحدتها وأمن مواطنيها 
وتعزيزه  يتجزأ  ال  واحٌد  الخليجي  األمن  أن  مؤكدين  أراضيها،  وسالمة 
مسؤولية جماعية تتطلب تكثيفًا للتنسيق االستراتيجي بين جميع دول 
مجلس التعاون الخليجي بما يحقق طموحات شعوبنا في مستقبل آمن 
ومزدهر، وسيظل دعم جهود السالم، حوارًا وتفاوضًا وقبواًل باآلخر، من 
طوال  حالها  كان  وكما  الخارجية،  لسياستنا  الراسخة  والثوابت  المبادئ 

الخمسين عامًا الماضية.
وستظل دبلوماسيتنا في حركة نشطة، تحفيزًا وارتقاًء بالقدرة العربية، 
وبناًء لشبكة قوية من التفاهمات والشراكات مع القوى والدول الكبرى 
النزاعات،  على  وسيطرًة  التسامح،  لثقافة  تعزيزًا  والنامية،  والناشئة 
الُمستدامة،  التنمية  أهداف  في  واستثمارًا  المناخي،  للتغّير  ومواجهًة 
اإلنسانية  للمساعدات  وتقديمًا  والفقر،  والمرض  للجوع  ومحاربة 
والتنموية، التي هي جزء ال يتجزأ من مسيرة دولتنا والتزاماتها األخالقية.

أبناء الوطن األوفياء..
إننا فخورون بمواطنينا، رجااًل ونساء، العاملين في همٍة في كافة مجاالت 
يضم  الذي  الحكومي،  عملنا  بفريق  وفخورون  العطاء،  وساحات  البذل 
أخلص القيادات وأفضل الكفاءات، ونجح على مدى خمسين عامًا في 
آباؤنا المؤسسون  أرساها  التي  القواعد  السامية وترجمة  القيم  تجسيد 
وضباط  بجنود  وفخورون  األمم،  بها  نفاخر  تحتية  وبنى  خدمات  إلى 
صّف وضباط وقادة قواتنا المسلحة، وقوات الشرطة واألجهزة األمنية 
المختلفة، الذين حملوا األمانة، وأّدوا الواجب، ومعتزون بالمقيمين على 
أرضنا فهم شركاؤنا في البناء والتنمية وجزٌء أصيل من قصة نجاح وتميز 

دولتنا، وراضون أن وفقنا الله، في حمل األمانة وتحمل المسؤولية.
ويعيننا  ُخطانا،  يسّدد  وأن  الشاكرين،  عباده  يجعلنا من  أن  الله  سائلين 

وشعبنا باإلرادة القوية، والهّمة العالية.
وفقكم الّله، وكل عام وأنتم بخير، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«

تعزيز التعاون الخليجي 
في أبعاده السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية 
واألمنية أولوية إماراتية 

قصوى
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كـلمــــــة 

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

نفخر بما أحرزناه لبالدنا من تقدم ومكانة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« إننا اليوم ونحن ننعم بإنجازات السنوات الخمسين األولى من عمر دولتنا المديد، ونفخر بما 

أحرزناه لبالدنا من تقدم ومكانة، نتذكر آباءنا الذين أسسوا اتحادنا وأقاموا دولتنا، وشّقوا لنا دروب النهضة 
واالزدهار.

وأضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة عيد االتحاد الخمسين للدولة ــ أننا نتذكر 
والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وال نجد ما يكفي من العبارات التي تعبر عن 

عظيم تقديرنا لقيادته وحكمته وعطاءاته، فلواله لما قام االتحاد، ولما صارت دولتنا حقيقية ثابتة وفاعلة 
في منطقتنا وعالمنا ..ونتذكر بالعرفان والتقدير الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “طيب الله ثراه”، شريك 
الشيخ زايد في وضع لبنة االتحاد األولى في 18 فبراير 1968، ورفيق دربه في التأسيس والبناء ومواجهة 

التحديات. وفيما يلي نص الكلمة..
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»بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبنات وطني الكرام السالم عليكم ورحمة 
إلى  وأتوجه  الخمسين  االتحاد  عيد  بحلول  وأهنئكم  أحييكم  وبركاته  الله 
المولى عز وجل بالحمد والشكر على ما أفاض به علينا من نعم ..وأشكره 
منذ  ودولتنا  اتحادنا  بناء  مسيرة  في  اإلسهام  لي  قدر  أن  وتعالى  سبحانه 

بداياتها األولى.
دولتنا  عمر  من  األولى  الخمسين  السنوات  بإنجازات  ننعم  ونحن  اليوم 
المديد، ونفخر بما أحرزناه لبالدنا من تقدم ومكانة، نتذكر آباءنا الذين أسسوا 

اتحادنا وأقاموا دولتنا، وشّقوا لنا دروب النهضة واالزدهار.
ما  نجد  ثراه، وال  الله  نهيان طيب  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  والدنا  نتذكر 
يكفي من العبارات التي تعبر عن عظيم تقديرنا لقيادته وحكمته وعطاءاته، 
في  وفاعلة  ثابته  حقيقية  دولتنا  صارت  ولما  االتحاد،  قام  لما  فلواله 

منطقتنا وعالمنا.
ونتذكر بالعرفان والتقدير الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “طيب الله ثراه”، 
شريك الشيخ زايد في وضع لبنة االتحاد األولى في 18 فبراير 1968، ورفيق 

دربه في التأسيس والبناء ومواجهة التحديات.
ونتذكر بالتقدير إخوانهما حكام اإلمارات الذين التفوا حولهما، وشاركوهما 

في توطيد أركان االتحاد.
وال تغيب عن هذا اليوم ذكرى الرعيل األول من أبناء اإلمارات الذي حملوا 
مؤسسات  وإدارة  بناء  في  وتفان  بإخالص  وعملوا  قلوبهم،  في  االتحاد 
الدولة وتطويرها ..كما ال تغيب ذكرى أسالفنا الذين حافظوا على أرضنا، 

وأداموا الحياة عليها متغلبين على العزلة وشح الموارد وقسوة البيئة.
وعلى الرغم من مرور 17 عامًا على انتقال الشيخ زايد إلى دار البقاء، فإن 
حضوره في أيامنا وضمائرنا يزداد رسوخًا، وكلما حل يوم الثاني من ديسمبر 
يتكثف هذا الحضور في نفسي وفي خاطري، فقد عملت تحت قيادته منذ 
في  وتأملت  ومبادئه،  قيمه  من  ونهلت  منه  وتعلمت  االتحاد،  تأسيس 
قراراته ومواقفه، التي كان جوهرها مصالح وطننا وإسعاد شعبنا، وتقوية 

اتحادنا.
حياته  ونهج  تفكيره  طبع  إيمان  فعل  زايد  الشيخ  عند  الوحدة  كانت  وقد 
وسياساته في إدارة الشأن العام. وكان يشعر أنه منذور للسعي في طريق 
الوحدة، فكان القوة الدافعة لقيام اتحادنا ودولتنا، وكان الشريك الموثوق 
جهود  في  المبادر  وكان  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  إقامة  في 

تعزيز التعاون العربي.
إن تراث الشيخ زايد في القيادة والحكم مدرسة تتعلم فيها األجيال دروسًا 
ثمينة في العطاء السخي للوطن، وفي نسج العالقات مع اآلخرين، وفي 
التقريب بين المواقف المتعارضة، وفي إدارة األزمات ومواجهة التحديات 

وابتداع الحلول للمشاكل المعقدة.
ويصادفها  الحياة،  صنو  فهي  مسيرتنا،  تفارق  لم  التحديات  أن  والواقع 
األفراد والمجتمعات والدول ..وكان التحدي األكبر هو تحدينا ألنفسنا؛ كان 
تنموي طموح  نموذج  وبناء  فاعلة،  دولة  تأسيس  على  قدرتنا  إثبات  علينا 
..وقد واجهنا في السنوات الخمسين الماضية تحديات تنوعت بين األمنية 
إيماننا  وتعاملنا معها كما يجب، منطلقين من  والسياسية واالقتصادية؛ 
بأن جدارتنا الوطنية واإلنسانية تكمن في نهوضنا لمواجهتها بثقة وإيمان 
وتفاؤل، وهكذا نجحنا في مواجهة تحديات مرحلة تأسيس االتحاد وتثبيت 
الماضي،  القرن  سبعينيات  نهاية  في  العالمي  االقتصاد  وركود  قواعده، 

نتذكر بالعرفان والتقدير 
راشد بن سعيد شريك 

زايد في وضع لبنة االتحاد 
األولى
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وأحداث  العراق،  واحتالل  الكويت،  وغزو  األولى،  الخليج  حرب  وتداعيات 
الفوضى  نفق  في  العربي  العالم  أدخلت  التي  العربي”  بالربيع  يسمى  “ما 

واالضطراب، وألحقت بدول ومجتمعات عربية دمارًا وخرابًا عميمين.
قبل  كنا  أين  في  للتأمل  اليوم  هذا  يدعونا  والمواطنات  المواطنون  أيها 
خمسين عامًا، وأين أصبحنا، وكيف وصلنا إلى هنا؟ وأحسب أن نسبة كبيرة 
من أبنائنا وبناتنا تحت سن الخمسين ال يعرفون الصورة الكاملة، فيما يلم 

بها من تجاوزت أعمارهم الخامسة والخمسين.
وال يتسع المجال هنا لمقارنات باألرقام والوقائع واألحوال، فاإلحاطة بها 
تحتاج إلى مجلدات، وهي على كل حال موثقة بالمعلومة والصوت والصورة 

ومتاحة للجميع.
تفاصيلها،  عشت  مهمة  ومسارات  عناوين  إلى  باإلشارة  سأكتفي  لذلك 

وشاركت في معظمها، وعايشت تطورها عن قرب.
أتأمل اليوم في مسار نشوء وتكوين الهوية الوطنية اإلمارتية. عادة ما يكون 

بناء هوية وطنية ألي شعب عملية تاريخية تتسم بالصعوبة والحساسية.
وأحيانًا  شديد،  بعنف  العملية  ترافقت  عالمنا،  في  النماذج  بعض  وفي 
بالقوة  آخر  طرف  على  طرف  فرضها  أخرى  أحيان  وفي  طاحنة،  بحروب 
واإلرغام. وهو ما خلف صراعات داخلية في دول عدة، ومحاوالت النفصال 

أقاليم في دول أخرى.
لكن هويتنا اإلماراتية ولدت معافاة يوم والدة االتحاد، وذلك ألن اإلماراتيين 
شعب واحد كان موزعًا في كيانات عدة، وأن الروح الوحدوية متجذرة عميقًا 
في نفوسهم من واقع القربى والنسب ووحدة العقيدة والجغرافيا والتاريخ 
والمرجعية الحضارية والقيم والعادات والتقاليد. وقد وجدت هذه الروح في 
هذه  لتحقيق  قائدًا  زايد  الشيخ  وفي  وطموحاتها،  آلمالها  تجسيدًا  االتحاد 

اآلمال والطموحات.
الصفر،  نقطة  من  أنطلق  الذي  الحكومي  األداء  مسار  في  اليوم  وأتأمل 
واستحدث وزارات ومؤسسات وتشريعات ال عهد لإلماراتيين بها، وال كوادر 
وطنية كافية لشغل معظم وظائفها، وعلى الرغم من هذا الوضع، سابقت 
ما  عثرات  تحدث  أن  طبيعيًا  وكان  المشاريع،  مئات  لتنفيذ  الزمن  الحكومة 
لبثت أن أخذت في التراجع على وقع تراكم الخبرات، وتدفق الموارد البشرية 
الوطنية المؤهلة، إلى أن وصلنا إلى هنا حكومة تضاهي أفضل مثيالتها في 
العالم أداًء وتخطيطًا ومواكبة للمتغيرات، واستشرافًا للمستقبل، وتفاعاًل 

سريعًا وإيجابيًا مع مستجداته.
كل  في  وانتقالها  والعمران،  لإلنسان  الشاملة  التنمية  مسار  في  وأتأمل 
حقولها من الكم إلى الكيف، وصواًل إلى المنافسة على المراكز األولى في 
مؤشراتها العالمية. والشواهد ال تعد وال تحصى، إن على مستوى مرافق 
البنية التحتية، والبنية الرقمية، أو تنويع االقتصاد وتطوير خدمات التعليم 

والصحة واإلسكان.
المسار.  هذا  عن  النماذج  أفصح  تقدم  المسلحة  قواتنا  بناء  مسيرة  ولعل 
اإلنجاز  في  وواكبتها  معها  تفاعلت  الدولة،  بناء  عمليات  قلب  في  فهي 
البشرية  الموارد  تكوين  في  المتفوقة  بخبراتها  إليها  وأضافت  والتقدم، 
وأحدث  وعلومه  منجزاته  بكل  عصرنا  لغة  اتقان  من  وتمكينها  الوطنية، 

تقنياته واختراعاته.
وأتأمل اليوم المسار الذي حقق لدولتنا مكانتها المرموقة عالميًا، وأكسب 
لحمته  وصاعد  طويل  مسار  إنه  وفاعلية.  حيوية  عصرنا  شؤون  في  دورها 

والسياسات  المواقف  وسداه  واإلنسانية،  التنموية  والمبادرات  اإلنجازات 
وترسيخ مبادئ التعايش والتسامح وقبول اآلخر واحترام خصوصياته، وقد 
ضاعفنا وتائر صعود هذا المسار، قبل نحو خمسة وعشرين عامًا حين وضعنا 
االقتصاد  الصاعدة في  العالمية  االتجاهات  واستراتيجياتنا  رؤانا  في صلب 

والتنمية والبيئة.
آنذاك، كان العالم يعيد تشكيل نفسه حول التكنولوجيا الرقمية، فاقتحمنا 
العالم الرقمي في وقت مبكر، وشيدنا بنية تحتية رقمية متفوقة، مكنتنا من 
الدخول بثقة في عصر الحكومة اإللكترونية، وفي عصر االقتصاد الرقمي، 
المجال  هو  الفضاء  أن  وأدركنا  الصناعي.  الذكاء  عصر  إلى  بهما  واالنتقال 
إلى صناعاتها  الصناعية  الرقمي، فانتقلنا من شراء األقمار  للعالم  الحيوي 
بأيد وعقول إماراتية. وانتقلنا من المتابعة المنبهرة بأخبار الرحالت العلمية 
لدراسة الفضاء والكواكب، إلى المشاركة في هذه الرحالت. لقد بدأنا رحلة 
المغادرة من تصنيف المستهلكين إلى تصنيف المنتجين، ونحن مصممون 

على أن نكون شركاء في المجتمع العالمي لعلوم الفضاء وصناعاته.
والمشاريع  الخطط  وضعنا  مستلزماتها.  الشراكة  لهذه  وجهزنا  أعددنا  وقد 
وبرامج التنفيذ. وبنينا المؤسسات المتخصصة، والكوادر والخبرات الوطنية 

التي تتعزز يومًا بعد يوم بعقول شبابنا وشاباتنا.
فضاًل عن ذلك، تثري صناعاتنا الفضائية البنية العلمية الوطنية، وتتداخل 
فرص  على  وتنطوي  قوتنا،  مصادر  وتعزز  الدقيقة  الصناعات  كل  مع 
اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، فحجم اقتصاد الفضاء يربو اليوم على 
ترليون دوالر، وهو مرشح لزيادات مضطرده، ونحن مع غيرنا نتنافس على 

حصصنا فيه.
مجال آخر نشارك العالم اهتمامه المتصاعد به وهو التغيير المناخي. ونحن 
اهتمام،  من  يستحق  بما  الحكومي  المستوى  على  الموضوع  هذا  نقارب 
ونريد أن يمتد هذا االهتمام إلى المجتمع والقطاع الخاص. فمشكلة المناخ 

عالمية بامتياز، وال منجاة لدولة وال منطقة جغرافية من تداعياتها الكارثية.
وخاصة ارتفاع درجة حرارة األرض، وتغير مستوى سطح البحر، واشتداد حدة 
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األعاصير، واتساع الجفاف.
نحو  ومنذ  المناخ،  تغير  آثار  فاعلون في مواجهة  اإلمارات شركاء  نحن في 
خفض  وتكنولوجيا  النظيفة  الطاقة  في  استثمارنا  ضاعفنا  عامًا  عشرين 
استراتيجية  أهداف  تحقيق  نحو  مهمًا  شوطًا  وقطعنا  الكربون،  انبعاث 
اإلمارات للطاقة 2050 وعمادها تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة. ولدينا 
اليوم محطتان للطاقة الشمسية من بين األكبر في العالم، والمحطة الثالثة 
العام  وأول مدينة في  النووية،  للطاقة  براكة  ولدينا محطات  التنفيذ.  قيد 
تعتمد على الطاقة النظيفة، وأول مشروع في المنطقة إلنتاج الهيدروجين 

األخضر.
تغير  مواجهة  في  مهمًا  عالميًا  شريكًا  دولتنا  اإلنجازات  هذه  جعلت  لقد 
اختيار مدينة “مصدر” في عاصمتنا  العالم على  المناخ، وهو ما حفز دول 
الختيار  سابقة  في  “آرينا”  المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  رئيسيًا  مقرًا 

مدينة في الشرق األوسط مقرًا لمنظمة دولية.
وفي تأكيد إضافي لثقة العالم بقدرات دولتنا، اختارت دول العالم قبل أيام 
 COP/ اإلمارات الستضافة دورة العالم 2023 لقمة األمم المتحدة للمناخ
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أيها المواطنون والمواطنات..
برؤية  مهتدين  والتطوير،  التنمية  مسيرة  في  الثانية  الخمسين  نبدأ  غدًا 
اإلمارات 2071، ومبادئ الخمسين، والمبادئ العشرة التي اعتمدها صاحب 
مرجعًا  الله«  »حفظه  الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
مستدام،  اقتصاد  وبناء  االتحاد،  أركان  لتعزيز  الدولة،  مؤسسات  لجميع 
وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهارًا، وتطوير عالقات إقليمية ودولية 

لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السالم واالستقرار في العالم.
الثرية  وخبراتنا  الشامخ،  اإلماراتي  بنموذجنا  ثقة  أكثر  ونحن  غدًا  ننطلق 
البشرية  مواردنا  وبكفاءة  المستقبل،  واستشراف  والتنفيذ  التخطيط  في 
الوطنية، مدركين أننا نتحرك في بيئة عالمية تشهد تغيرات غير مسبوقة في 

سرعتها وتأثيراتها على العالقات الدولية وأولويات الدول، وأساليب العمل، 
التي  األطر  بناء  الماضيتين  السنتين  خالل  أنجزنا  وقد  المعيشة.  وأنماط 
تكفل لنا التأقلم مع هذه المتغيرات، وتؤمن مواكبتها واالستجابة السريعة 
لمقتضياتها، باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وتعديل الخطط 
وتطويرها كلما لزم األمر، تعزيزًا لقدرتنا على اغتنام الفرص وتجنب المخاطر 

المصاحبة لهذه المتغيرات.
وكما نجحنا في مواكبة االتجاهات العالمية الصاعدة والمشاركة في حراكها، 
استعداداتنا  أنجزنا  فقد   ،2021 اإلمارات  رؤية  أهداف  تحقيق  من  وتمكنا 
كافة  وتغطي  المستقبل  تستشرف  برؤى  المقبلة،  الخمسين  لألعوام 
قطاعاتنا الحيوية، ووضعنا االستراتيجيات والخطط وبرامج وآليات التنفيذ، 
وطورنا التشريعات بما يعزز محركات التنمية، ويطور بيئة األعمال، ويوسع 
العقول  ويجذب  ويبني  االبتكار،  ويشجع  االستثمار،  ويحفز  االقتصاد، 

المتميزة في العلوم المتقدمة والبحث والتطوير.
األمن  ركائز  ويوطد  الذاتية،  قوتنا  ومكونات  مصادر  يعزز  ذلك  وكل 
واالستقرار، ويحسن نوعية حياة شعبنا، ويدعم مشاركتنا الفاعلة في شؤون 

عالمنا.

أيها المواطنون والمواطنات..
إنجازاتها  لكن  والسنون،  األيام  بحسابات  اليوم  تنقضي  عامًا  خمسون 
خدمة  في  التفاني  على  وتحفزنا  تلهمنا  معنا  مستمرة  وخبراتها  ودروسها 

وطننا.
ونسير  جديدة،  إنجازات  سنضيف  وطني  وبنات  أبناء  يا  ومعكم  وبكم 
التنمية،  دروب  في  الخطى  ونغذ  اآلفاق  أرحب  إلى  اإلماراتي  بنموذجنا 
المراكز  على  العالم  دول  ومنافسة  التقدم،  معارج  في  الصعود  ونواصل 

األولى في كل مؤشرات التنمية المستدامة.
العائدين  من  وعساكم  وسؤدد.  وعز  بخير  ووطنا  وأنتم  وطني  يوم  كل 

الغانمين.
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كـلمــــــة 

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات تمضي نحو المستقبل وفق استراتيجية متكاملة 
أساسها اإلنسان الذي هو رأسمالنا الحقيقي وأهم عناصر ثروتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة .. أن دولة 
رأسمالنا  نعده  الذي  اإلنسان  أهمها   .. واألركان  األسس  متكاملة  استراتيجية  وفق  المستقبل  نحو  تمضي  اإلمارات 
إلى أن ما يعزز ثقتنا  .. مشيرًا سموه  العالمي  التنافس  ثروتنا، ورهاننا األساسي في مضمار  الحقيقي وأهم عناصر 
في المستقبل هو انطالقنا من أرضية صلبة بنيناها عبر أعوام طويلة من العمل والجهد والتخطيط جعلتنا نمتلك كل 
مقومات النهضة والريادة في مختلف المجاالت وأهمها تجربتنا الوحدوية الرائدة في محيطها العربي واإلقليمي والتي 

تمثل المصدر األساسي لقوتنا بجانب مجتمع متماسك يجسد قيمنا األصيلة في التعاون والتضامن والتكافل.
وقال سموه بمناسبة عيد االتحاد الــ 50 للدولة “.. إن احتفالنا هذا العام يكتسب أهمية خاصة حيث تكمل بالدنا الغالية 

50 عامًا من تاريخها الحافل والمشرف بكل ما تزخر من دروس ومعان ودالالت كبيرة للحاضر والمستقبل.
وأضاف سموه: “أن دولة اإلمارات تنطلق نحو العقود المقبلة عاقدة العزم على أن تكون األفضل في مختلف المجاالت، 
وأن يكون مستقبلها األكثر تقدمًا وإشراقًا على مختلف المستويات..تستمد من إنجازاتها التنموية الكبرى القوَة والثقة، 
وتتخذ من مخزون حكمتها وقيمها األصيلة زادًا للمسيرة، ومن “مدرسة زايد” البوصلة والمرجعية للحاضر والمستقبل، 
ومن تضحيات شهدائها األبرار نبراسًا يضيء لها الطريق.. مستهدفة وضع بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التاريخ 

اإلنساني وكتابة فصل جديد في كتاب ريادتها االقتصادية والتنموية«. وفيما يلي نص كلمة
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العام  هذا  الوطني  باليوم  احتفالنا  يكتسب  واألبناء..  واألخوات  »األخوة 
أهمية خاصة، حيث تكمل بالدنا الغالية خمسين عامًا من تاريخها الحافل 
والمشرف بكل ما تزخر به هذه المناسبة من دروس ومعان ودالالت كبيرة 
العزم واإلرادة  المقبلة عاقدة  العقود  للحاضر والمستقبل، وتنطلق نحو 
على أن تكون األفضل في مختلف المجاالت، وأن يكون مستقبلها األكثر 
تقدمًا وإشراقًا على مختلف المستويات .. تستمد من إنجازاتها التنموية 
زادًا  األصيلة  وقيمها  حكمتها  مخزون  من  وتتخذ  والثقة،  القوَة  الكبرى 
والمستقبل،  للحاضر  والمرجعية  البوصلة  زايد”  للمسيرة، ومن “مدرسة 
الطريق.. هدفها وضع  لها  نبراسًا يضيء  األبرار  ومن تضحيات شهدائها 
فصل  وكتابة  اإلنساني،  التاريخ  مسيرة  في  الخاصة  الحضارية  بصمتها 
الذي  هدفها  بلوغ  عبر  والتنموية،  االقتصادية  ريادتها  كتاب  في  جديد 
الذكرى  العالم بحلول  وضعته لنفسها، وهو أن تكون إحدى أفضل دول 

المئوية لقيامها في عام 2071.
تستهل بالدنا الخمسين عاما المقبلة، وهي محط أنظار العالم كله واحترامه 
من خالل استضافتها معرض “ إكسبو 2020 دبي “ ألول مرة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتقدم تجربتها في مواجهة 
تحدي جائحة “ كوفيدـ  19 “ درسًا في اإلدارة والكفاءة والفاعلية والتضامن 
اإلنساني على المستويين اإلقليمي والعالمي، ويتعزز نموذجها التنموي 
اإليجابية  رسائلها  وتتوالى  والعالمي،  اإلقليمي  محيطيها،  في  الملهم 
في  الرائدة  مبادراتها  وتحظى  المستويات،  جميع  على  والعالم  للمنطقة 
التعامل مع التحديات الكونية بالتقدير على الساحة الدولية، وفي مقدمتها 
التحدي المناخي وهو ما يتجسد في مبادرتها لتحقيق الحياد الكربوني في 

عام 2050.
من  بحزمة  المقبلة  الخمسة  العقود  أبواب  اإلمارات  دولة  تطرق  كما 
إلى  الوصول  من  المنطقة،  في  المسبوقة  غير  الحضارية  اإلنجازات 

 “ الكتشاف  مهمة  عن  واإلعالن  القمر،  الكتشاف  والتخطيط  المريخ، 
كوكب الزهرة “ وسبعة كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية وتنفيذ 
أول هبوط عربي على أحد هذه الكويكبات في رحلة توازي سبعة أضعاف 
لألغراض  النووية  الطاقة  إنتاج  إلى  المريخ،  نحو   “ األمل  مسبار   “ رحلة 
التنموية، إضافة إلى أنها تبوأت المراكز األولى إقليميًا ودوليًا في الكثير 
العالمية، وغيرها من اإلنجازات االستثنائية في  التنافسية  من مؤشرات 
مختلف المجاالت، مما يبعث لديها روح التفاؤل واألمل في قدرتها على 
تحقيق كل طموحاتها، وأن تكون الخمسون عاما المقبلة أكثر إنجازًا ونجاحًا 

وتميزًا وقوًة على جميع المستويات.

األخوة واألخوات واألبناء ..
إن بالدنا تعرف طريقها جيدًا نحو المستقبل، وتمتلك أدوات السير الواثق 

المبادرات الرائدة لإلمارات 
في التعامل مع التحديات 

الكونية تحظى بالتقدير 
على الساحة الدولية



20

عبر دروب هذا الطريق ومنعطفاته.
خالل  وأهدافنا  وطموحاتنا  تحركاتنا  لكل  واضحة  وطنية  مرجعية  فهناك 
األعوام المقبلة ممثلة في وثيقة “ مبادئ الخمسين “ التي تحدد المسار 
والتنموية،  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  في  للدولة  االستراتيجي 
لتحقيق تطلعات شعبنا، والحفاظ على  إطارًا لجميع مؤسساتها  وتشكل 
المصالح الوطنية العليا، وإقامة عالقات خارجية تخدم التنمية في الداخل 

وتعزز أسس السالم واالستقرار والتعاون في المنطقة والعالم.
كما تمثل “ مشروعات الخمسين “ خريطة طريق أولوياتنا التنموية خالل 
واستراتيجيًا  تنمويًا  مشروعًا  خمسين  تتضمن  والتي  المقبلة  العقود 
ونوعيًا، تشكل ركيزة لالنطالق نحو مزيد من التطور لصالح أجيالنا المقبلة 
في مختلف المجاالت، واستثمار الفرص المتاحة، وتحويل التحديات إلى 
أبناء  بين  اإليجابية  للمنافسة  ومجال  واإلبداع،  واالبتكار  للتطور  فرص 

الوطن لتحقيق األفضل على جميع المستويات.
وهناك منهجية جديدة للعمل الحكومي، أعدتها حكومة ديناميكية تبحث 
دائمًا عن التميز واإلبداع تحت قيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله«، وتجعل من تطوير األداء الحكومي عملية مستمرة، وتحدد األولويات 
الوطنية بدقة ووضوح، وتعلي من قيمة الكفاءة والعمل الجماعي لتحقيق 

األهداف الوطنية.
األخوة واألخوات واألبناء..

إن ما يعزز ثقتنا في المستقبل المشرق لبالدنا، هو أننا ننطلق من أرضية 
صلبة بنيناها عبر أعوام طويلة من العمل والجهد والتخطيط، مما يجعلنا 
نمتلك كل مقومات النهضة والريادة في كل المجاالت وأهمها: - تجربة 
المصدر األساسي  تمثل  العربي واإلقليمي،  رائدة، في محيطها  وحدوية 
لقوتنا والبوتقة التي ينصهر فيها كل أبناء الوطن من كل إماراته ليتحولوا 

إلى قلب واحد وهدف واحد وطموح واحد تحت مظلة وطنية واحدة.
متماسك،  ومجتمع  قيادته،  خلف  ويقف  وطنه  يحب  واع  شعب   -

يجسد قيمنا األصيلة في التعاون والتضامن والتكافل.
التنافس  مضمار  في  عليها  نراهن  ومؤهلة،  مدربة  بشرية  كوادر   -

العالمي خالل العقود المقبلة.

- مؤسسات فاعلة وعصرية ومتطورة، يحكم عملها التعاون والتكامل 
الوطن  خدمة  هو  واحد  هدف  على  واالتفاق  الواحد  الفريق  وروح 

وتحقيق طموحات المواطنين للرفاهية والرخاء واالزدهار.
تجاوز  نحو  بقوة  ويمضي  بالحيوية  ويتسم  ومتنوع  قوي  اقتصاد   -
والمعرفة  التعليم  على  التركيز  خالل  من  النفط  على  االعتماد 

والتكنولوجيا الحديثة.
لالستثمارات  وجاذبيتنا  تنافسيتنا  تعزز  وعصرية  قوية  تحتية  بنية   -

الخارجية ومؤسسات األعمال في المنطقة والعالم.
مبادئنا  بفضل  العالم  في  كبيران  وتقدير  واحترام  إيجابية  صورة   -
ودورنا  اإلنسانية،  واألخوة  والتعايش  التسامح  إلى  الداعية  ومبادراتنا 
إلى  يضيف  ما  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على  المجرد  اإلنساني 

قوتنا الشاملة عبر تعزيز عناصر قوتنا الناعمة.
تحرك  وخيارات  والتوازن،  االتزان  عنوانها  متميزة  خارجية  وعالقات   -
خدمة  في  كلها  تصب  والدولية،  اإلقليمية  الساحتين  على  متنوعة 
التنمية، ودعم أولويات االقتصاد الوطني..وكان من نتائج ثقة العالم 
مجلس  بعضوية  اإلمارات  دولة  فازت  أن  اإلماراتية،  السياسة  في 

األمن الدولي غير الدائمة للفترة 2022 - 2023 .
- قوات مسلحة باسلة ومتطورة ومستعدة، على الدوام، للدفاع عن 
مكتسبات الوطن ومبادئه، والتضحية بكل غال ونفيس حتى تظل رايته 

عالية خفاقة بين األمم.
- قوات أمنية يقظة وواعية للمخاطر المحيطة بالوطن، وقادرة على 

التعامل معها وتوفير البيئة المواتية للتنمية والحياة اآلمنة.
والتخطيط  العمل  خالل  من  واقع  إلى  نحوله  ومتجدد  كبير  - طموح 

واالستثمار األمثل للموارد، المادية والبشرية.
في  فاعاًل  وطرفًا  أساسيًا  شريكًا  بالدنا  غدت  فقد  ذلك،  كل  فوق   -

التفكير والعمل العالميين من أجل المستقبل األفضل للبشرية.

األخوة واألخوات واألبناء..
وحازت  العالم  أبهرت  التي  وإنجازاتها،  ماضية  عقود  خمسة  نجاحات  إن 
على تقديره وتمثل مصدرًا للفخر واالعتزاز لنا جميعًا، لم يكن الطريق إليها 
سهاًل وميسرًا، إنما تحققت بالجهد والمثابرة، واستمرت وتعززت بالطموح 
والعمل والتخطيط..وهذا من المهم أن يكون حاضرًا أمام األجيال الجديدة 
ويتحملون  المستقبل،  في  الراية  سيحملون  من  ألنهم  الشباب،  خاصة 
أمانة الوطن التي تركها لنا اآلباء واألجداد، وعليهم أن يدركوا أن العقود 
المقبلة تحتاج إلى مضاعفة الجهد؛ ألن الطموح أكبر، والتحدي أصعب، 
وأعمق..والنجاح ال  أسرع  والتحوالت من حولنا  وأقوى،  أشد  والمنافسة 

يأتي من فراغ، ومن يروم المجد البد أن يدفع ثمنه ويأخذ بأسبابه.
والجامعات  المدارس  المقبلة،  عامًا  الخمسين  خالل  لدينا  يكون  أن  نريد 
واألكثر  األنجح  واالبتكار  البحث  ومراكز  والمؤسسات  والمستشفيات 
الحديثة  والتكنولوجيا  وحيوية،  فعالية  األكثر  والخدمات  وتفردًا،  تميزًا 
األكثر  التحتية  والبنية  وسعادة،  رضا  األكثر  الحياة  ونوعية  تطورًا،  األكثر 
تأهياًل وتعليمًا وتدريبًا.. وهذا كله  األكثر  البشرية  قوة وفاعلية، والكوادر 
في  التحديات  بطبيعة  والوعي  والمخلص  الجاد  بالعمل  إال  يتحقق  لن 
البيئتين اإلقليمية والعالمية، واستثمار جوانب قوتنا وتعزيزها في مختلف 
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المجاالت، وإدراك كل فرد من أفراد الوطن أن عليه مسؤولية في الحفاظ 
على نهضتنا وتأكيد تفوقنا.

العقود  خالل  تحقيقه  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تسعى  ما  إن 
كل  إلى  إلهامه  سيمتد  وإنما  حدودها،  داخل  تأثيره  ينحصر  لن  المقبلة، 
صنع  على  وقدرتها  نفسها  في  ثقتها  ويعزز  يحفزها،  العربية..  الشعوب 
التقدم مهما كانت المصاعب والتحديات.. نعمل ألن تكون بالدنا قاطرة 
للتنمية والتقدم في العالم العربي كله، ونقطة انطالق للنهوض الحضاري 

في المنطقة.

األخوة واألخوات واألبناء..
عامًا  الخمسين  لبالدنا وشعبنا خالل  المشرق  المستقبل  نحو  إن طريقنا 
هذه  أول  ـ  واألركان:  األسس  متكاملة  استراتيجية  وفق  يسير  المقبلة، 
األسس هو اإلنسان، الذي نعده رأسمالنا الحقيقي وأهم عناصر ثروتنا، 
ورهاننا األساسي في مضمار التنافس العالمي.. إن كل إماراتي وإماراتية 
الماضي  في  تطور،  وال  تقدم  وال  ريادتنا،  صناعة  في  المهم  دوره  له 

والحاضر والمستقبل، إال بسواعد أبناء الوطن.
ـ األساس الثاني هو العلم، الذي يمثل الضمانة األساسية الستدامة 
واالنخراط  المعرفة،  على  وقائم  ومتنوع  نوعي  اقتصاد  وبناء  تنميتنا 
الفاعل في مسيرة التطور التكنولوجي في العالم، ال سيما تطبيقات 
وعينا  منطلق  من  الرابعة،  الصناعية  والثورة  االصطناعي  الذكاء 
قديمًا  بالعالم  والنهوض  التقدم  تجارب  كل  تقدمها  التي  بالدروس 
عبر كل مراحل  ونالت مجدها،  أمة حققت نهضتها  وحديثًا؛ فما من 

التاريخ، إال وكان العلم هو طريقها ومنهجها.
الميزة  الروح  هذه  كانت  فقد  الفريق؛  روح  هو  الثالث  األساس  ـ 
األساسية لعملنا خالل العقود الماضية، ويجب أن تتعزز وتتعمق خالل 
األعوام المقبلة، ألن العمل الجماعي الذي يقوم على تكامل العقول 

والخبرات والجهود، هو الطريق لتحقيق أكبر اإلنجازات والنجاحات.

الجوانب  تقتصر على  التي ال  الشاملة،  التنمية  الرابع هو  ـ األساس 
الثقافية  الجوانب  إلى  تمتد  وإنما  فحسب،  والمادية  االقتصادية 
والبيئية واالجتماعية وغيرها، ألننا نؤمن أن العناصر المختلفة للتنمية 
تترابط وتتكامل للحفاظ على ازدهارها واستدامتها .. وفي هذا السياق، 
فإن تعزيز هويتنا الوطنية والحفاظ على تراثنا وإبقائه حاضرًا في وجدان 
الشباب، يمثل أولوية أساسية في كل خططنا التنموية خالل العقود 
المقبلة، ألن هويتنا هي مصدر قوتنا وتميزنا وخصوصيتنا الحضارية، 

وأساس تماسك واستقرار وحيوية مجتمعنا.
التي تحمي مكتسباتنا  ــ األساس الخامس هو امتالك عناصر القوة 
أمننا  وأجهزة  الباسلة  المسلحة  قواتنا  وستبقى  مجتمعنا،  وتصون 
الكفؤة، كما كانت خالل الخمسين عامًا الماضية، الحصن المنيع في 

مواجهة المخاطر والتهديدات.
وإمكاناته  الوطن  موارد  كل  واستثمار  تعبئة  السادس هو  األساس  ـ 
لتحقيق تطلعاته وطموحاته، ومن هنا سنعمل على تعزيز دور القطاع 

ننطلق من أرضية صلبة 
جعلتنا نمتلك كل مقومات 

النهضة والريادة في 
مختلف المجاالت
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الخاص في منظومة التنمية، ألنه شريك أساسي في صنع نهضتنا 
خالل العقود المقبلة، ونعمل وسنعمل على دعم هذا القطاع وتعظيم 
من  فيه  المواطنين  مشاركة  وتوسيع  التنمية،  عملية  في  مشاركته 
خالل رؤى عملية وخطوات جادة. ويتصل بذلك االهتمام بالمبادرات 
والمشروعات الخاصة والصغيرة للمواطنين، خاصة الشباب، وتقديم 
كل دعم ممكن لها، وهو ما تعمل عليه الدولة وتوفر كل اإلمكانات 

والقدرات لتحقيقه.
وخارجه،  الوطن  داخل  المواهب، من  احتضان  السابع هو  األساس  ـ 
وتنميتها وتحفيزها ورعايتها، ألنها هي التي تصنع الفارق في مسيرة 
في  النوعية  القدرات  بناء  هي  وأولويتنا  والتميز،  التقدم  نحو  األمم 

مختلف المجاالت.
حيث  العالم،  مع  واإليجابية  الفاعلة  الشراكات  هو  الثامن  األساس  ـ 
قاعدة  على  الجميع  على  منفتحة  الدوام  على  اإلمارات  دولة  ستظل 
االحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون اإليجابي، من أجل خير 
شعبها وتنميته، وداعية تضامن وتكامل وتعاون بين الدول والشعوب.
ـ األساس التاسع هو رفض كل نزعات التطرف والتعصب والعنصرية، 
أيًا كان مصدرها، والوقوف في وجه اإلرهاب ومن يمارسه أو يدعمه 
أو يبرر له أيًا كانت هويته، ألن دولة اإلمارات تؤمن بأن اإلرهاب هو 
أحد أكبر مصادر الخطر على األمن والسلم الدوليين، واستقرار الدول 
الحضارات  بين  والعالقة  المشترك  العيش  عن  فضاًل  والمجتمعات، 

والثقافات.
ـ األساس العاشر هو العمل من أجل السالم في المنطقة والعالم، 
من منطلق الوعي بأن السالم هو الطريق لتحقيق تطلعات الشعوب 

إلى الرخاء والتنمية في كل زمان ومكان.

األخوة واألخوات واألبناء..
في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني نتذكر بكل عرفان وتقدير وامتنان، 
اليوم  وفي  الله،  رحمهم  المؤسسين،  القادة  من  وإخوانه  زايد  الشيخ 

الوطني الخمسين نجدد العهد بالسير على نهجهم وتمثيل مبادئهم؛ فهم 
 ،1971 عام  ديسمبر  من شهر  الثاني  يوم  في  الوحدة  غرسوا شجرة  من 
التي أينعت وأثمرت الخير والنهضة والريادة اإلماراتية وكل النجاحات التي 
نباهي بها العالم، ووضعوا األساس القوي لكل ما حققته دولة اإلمارات 
لها  التحديات ال مكان  أن  وتعلمنا منهم  الماضية،  عامًا  الخمسين  خالل 
أمام اإلرادة القوية واإليمان بالهدف والتصميم عليه.. وباستلهام مبادئهم 
وإرادتهم الصلبة تمضي دولتنا نحو تحقيق أهدافها خالل الخمسين عامًا 
ومتقدمة  قوية  وإخوانه..  زايد  أرادها  كما  اإلمارات  تظل  حتى  المقبلة 

ومهابة الجانب في منطقتها والعالم.
فإن  أبنائه،  وقلوب  الوطن  وجدان  في  دومًا  حاضرين  الشهداء  كان  وإذا 
تضحيات  تكسب  الفتية،  دولتنا  إنشاء  على  عامًا  خمسين  مرور  مناسبة 
شهدائنا معاني ودالالت خاصة وعميقة؛ ألن القيم التي يجسدها هؤالء 
في  بالقوة  وتمدها  القوية،  األمم  تبني  التي  القيم  هي  األبرار  الشهداء 
مواجهة التحديات واإلرادة الصلبة لتحقيق الطموحات والتطلعات، وهي 
العقود  األول، خالل  والمركز  القمة  نحو  تقود مسيرتنا  التي  ذاتها  القيم 
وأبائهم  أمهاتهم  في  وبارك  عليين،  في  شهداءنا  الله  رحم  المقبلة.. 

وأسرهم.
األخوة واألخوات واألبناء..

الشيخ  السمو  مسيرتنا صاحب  لقائد  أبارك  المجيدة  المناسبة  هذه  في 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي »رعاه الله«، وأصحاب السمو الحكام، وشعب اإلمارات األصيل 
اإلمارات  دولة  يحفظ  أن  وجل  عز  ألله  داعيًا  المقيمين،  واألخوة  الوفي، 
تكون  وأن  والوحدة،  االستقرار  نعمة  عليها  ويديم  شر،  كل  من  وشعبها 

األعوام المقبلة خيرًا وريادة ونهضة في كل المجاالت.
بتوفيق الله تعالى، ثم بسواعد شعبنا، وإرادة التقدم التي نملكها، أثق بأن 

مستقبلنا سيكون أكثر إشراقًا وتقدمًا.
وكل عام واإلمارات وشعبها بخير وعزة ووحدة واستقرار«.
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 توليفة
ال تُقَهر

رسعة يف الجو وتحّوالت أرسع
 تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس- 390 ملينيوم”

 )C-390 Millennium( أداء تكتيكياً  باهراً ذا فعالية 
سرتاتيجية، وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ 
0.80 ماك، وحمولة قدرها 26 طناً، وارتفاع أقىص يصل إىل 
36,000 قدم. وبالنسبة إىل الطاقم، فقد ُخصَّ بابتكارات 
عدة، منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن، وكذلك أنظمة 

جوية تقلّص من أعباء العمل وتحّسن اإلنتاجية. وبالنظر إىل 
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل، وإىل العقود 

املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري، 
فإن  الطائرة املتعددة املهامت C-390 تأخذ الحركية إىل 

املستوى التايل يف  البيئات الحافلة بأشد التحديات.
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برعاية خليفة وحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد 
والحكام وأولياء العهود والنواب

تحتفي بـ » عيد االتحاد الـ50«

اإلمـارات

  شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
»رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود 
ونواب الحكام والشيوخ .. االحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي التحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة »عيد 

االتحاد الـ 50 » والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« في منطقة حتا في دبي.
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حفل اسطوري 
يجسد إنجازات 

الماضي ورؤى 
المستقبل

محمد بن راشد 
ومحمد بن زايد: 

ماضون بطموحات 
ال حدود لها
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وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تويتر: »شهدنا 
وتقديري  شكري  حتا..  في  الخمسين  الوطني  لعيدنا  تقليدي  غير  احتفااًل 
الشيخة مريم بنت محمد بن  العمل وعلى رأسهم مبدعة اإلمارات  لفريق 
زايد.. بداية جميلة من أحضان الطبيعة لخمسيننا القادمة.. والقادم أجمل 

مع فرق عملنا الوطنية المخلصة والمتفانية«..
»بين  »تويتر«:  على  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وقال صاحب 
الرسمي  الحفل  اإلمارات  حكام  وإخواني  الجميلة..شهدت  حتا  طبيعة 
الصحراء  بين  ودروسها،  بجمالها  البدايات  نستذكر  ال50..  الوطني  ليومنا 
اآلباء  الله  رحم  والعمل..  واإلصرار  بالعزيمة  تكون  ما  أقصر  رحلة  والمريخ 

المؤسسين.. وهنيئًا لنا بهذا الوطن وأبنائه المخلصين«.
وقد حضر الحفل الرسمي كل من.. صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد 
الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود 
بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو 
الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة.
كما حضره.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد 
دبي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب 
حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب 
عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  وسمو  الشارقة  حاكم 
وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو 
الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.
االتحادي  الوطني  المجلس  وأعضاء  والوزراء  الشيوخ  االحتفال  شهد  كما 
الحكومة  في  المسؤولين  وكبار  أبوظبي  في  التنفيذي  المجلس  وأعضاء 

االتحادية والحكومات المحلية.
فيما شهد الحفل..سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 
العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة 

التنمية وعدد من الشيخات.
وشاهد العرض المباشر للحفل ــ الذي أقيم وسط المناظر الطبيعية على 
اإلمارات  دولة  أنحاء  جميع  السكان من  ـــ  الحجر  جبال  وبين  حتا  بحيرة سد 
إلى  إضافة  الرسمية  التلفزيونية  القنوات  جميع  وعلى  المتحدة  العربية 
مع  االحتفال  تزامن  فيما   .. الخمسين”  االتحاد  عيد   “ لـ  الرسمي  الموقع 

تنظيم عروض في مختلف مناطق الدولة في األماكن العامة وغيرها.
وتضمن العرض منحوتة رئيسية على مسرح عائم وسط سد حتا في ربوع 
المناظر الطبيعية الخالبة فيما شمل تقنيات متطورة لتسليط الضوء على 
القرن  منذ  اإلمارات  أرض  وتاريخ  والطبيعة  اإلنسان  بين  الوطيدة  العالقة 

نائب رئيس الدولة:
احتفال غير تقليدي .. شكري 
للفريق وعلى رأسهم مريم 

بنت محمد بن زايد
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التاسع عشر.
االتحاد ولحظات  تاريخ اإلمارات قبل  تناولت  العرض عدة فصول  وشمل 
الدولة  الماضية وطرح تصورات لمستقبل  الخمسين  األعوام  تاريخية من 

خالل األعوام الخمسين القادمة.. وجاءت فصول العرض كالتالي:
ـ الفصل األول : “ الخط واألرض »... بدأ عرض مع الكشف عن 50 مؤديا  1ـ 
المياه  على  تطفو  بيضاوية  بحيرة  حول  يتحلقون  الطبل  على  لإليقاعات 
الجبال.. ثم صدى “  تردد صداه حول  إيقاعًا  العميقة في سد حتا..قدموا 
واالحتفالية  قديم  جبلي  فن  هي   - الجبال  قمم  بين  تردد  الذي   “ الندبة 
التقليدية التي تمتاز بها قبيلة الشحوح في دولة اإلمارات العربية المتحدة - 
بدأت عندها المناظر الطبيعية في التحول لتشّكل آلة موسيقية لتأذن ببداية 
االحتفال الرسمي بعيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة..
وظهر خط واحد على سطح المنحوتة الدائر، ُمَمِثاًل العالمات األولى التي 
صنعها اإلنسان على األرض..وتبدأ معها قصة اإلمارات بالظهور من هذه 
اآلثار المبكرة فتتحرك الخطوط وتتحول إلى وسوم والعالمات التي كانت 
الخطوط  مواشيها..وتتغير  على  للتعرف  اإلمارات  في  القبائل  تستخدمها 

مرة أخرى وتتطور إلى 18 من وسوم القبائل المختلفة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة التي تتحد في أشكالها المختلفة لتصبح كيانًا واحدًا.

2 ـــ الفصل الثاني : “ قوم ُرّحل .. تحولت المنحوتة مرة أخرى لتكشف عن 
إمكانات سكان هذه األرض وكيف سخروا التكنولوجيا والطبيعة لخدمتهم..

وظهر خط ُرسم في الرمال يرمز إلى الساعة الشمسية القديمة التي كشفت 
الديرة   “ باسم  والمعروفة  اإلماراتية  البوصلة  أشكال  أقدم  عن  بدورها 
“..وفي هذه األثناء أضاءت 200 طائرة مسيرة “ الدرون” السماء وأظهرت 
كشفت  والسفر..ثم  التجارة  عالمات  تمثل  متوهجة  خطوطًا  المنحوتة 
الذي استخدمه أهل  القديم  الفلكي  النظام  الدرور” وهو  المنحوتة “ ديرة 

اإلمارات لتحديد الطقوس الموسمية المتوافقة مع الدورات الطبيعية.
تأثيرات  .. في هذا الفصل ومن خالل  الثالث: أمهات وجذور  ــ الفصل   3
الالتي  النساء  بعض  قصص  على  الجمهور  أصيلة..تعرف  وأشعار  مرئية 

لعبن دورًا أساسيًا في مسيرة اإلمارات ومنهن..
جد  خليفة،  بن  زايد  الشيخ  زوجة  المنصوري  سالمين  بنت  ميثاء  الشيخة 
المر  بنت  حصة  والشيخة   ، نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس 
الفالسي، جدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وشمسة 
بنت سلطان المرر، صيادة استثنائية في صيد اللؤلؤ واألسماك ، وحمامة 

بنت عبيد الطنيجي المعالجة الشهيرة وعالمة النباتات.
وختم الفصل باالحتفاء بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى 

ولي عهد أبوظبي:
رحم الله المؤسسين وحفظ 

اإلمارات وأدام عليها الخير 
والعز واألمان
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لمؤسسة التنمية األسرية وتكريم سموها لدورها الرائد ومبادراتها اإلنسانية 
مختلف  في  والمرأة  الطفولة  دعم  خاصة  المجاالت  مختلف  في  النوعية 
أنحاء العالم والذي أسهم في مساعدة هذه الفئات وتركت تأثيرًا إيجابيًا هاما 

في حياتهم نحو األفضل.
سطح  على  ظهر  الفصل،  هذا  في  االتحاد..  فكرة   : الرابع  الفصل  ــ   4
الله  طّيب   - نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  المؤسس  المنحوتة صورة 
ثراه - حيث غطى الضباب المنحوتة عندها في إشارة إلى الضباب الذي نزل 
عندما   ،1968 عام  فبراير  السميح في صباح شهر  التل في منطقة  فوق 
اتفاق  عن  بعدها  المنحوتة  كشفت  فيما  مرة  ألول  االتحاد  فكرة  تكونت 
االتحاد بتواقيع المؤسسين، ليظهر آباؤنا السبعة المؤسسون في الصورة 
الرمز “ األيقونية “ التي التقطت في الثاني من ديسمبر عام 1971، إذانا 

بتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
5 ــ الفصل الخامس : زانها زايد.. عرضت المنحوتة في هذا الفصل التحول 
المحوري لدولة اإلمارات من صحراء إلى جنة من النخيل واألشجار الوارفة، 
13 صنفًا  98 نبتة وشجرة، تضمنت  وظهر على سطح المنحوتة أكثر من 
المباني  من  بإظهار97  المنحوتة  بدأت  المحلية..ثم  واألشجا  النباتات  من 
مرورًا  المتواضعة  الشعبيات  منازل  ، من  العالم  وإلهامًا في  األكثر شهرة 

بالبراجيل والحصون.
المتحدة.. العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  النشيد  السادس:  الفصل  ــ   6

وخالله وقف جميع الحاضرين ألداء النشيد الوطني لدولة اإلمارات.
الموسٍيقى  بين  يجمع  عرض  في  اإلمارات..  هذه  السابع:  الفصل  ــ   7
التطور  في  لتستمر   ،“ ديرة   “ إلى  المنحوتة  تحّولت  البصرية  والمؤثرات 
لتتحول إلى ساعة تأخذ الحاضرين والمشاهدين في رحلة عبر تاريخ اإلمارات..
في  الرئيسية  اللحظات  لتمثل  المنحوتة  على  أرشيفية  لقطات  وانعكست 
تاريخ الدولة عبر الزمن حتى وصولها هذه اللحظة متوجة تاريخها باستضافة 
الحاضرون والمشاهدون حينها  2020 دبي”.. فيما سمع  “معرض إكسبو 
هذه   “ بعنوان  الخمسين”  االتحاد  عيد   “ الحتفاالت  الرسمية  األغنية 

الوطني  باليوم  الرسمي  االحتفال  من  يوم  قبل  ُأطلقت  والتي  اإلمارات” 
للدولة.

8 ــ الفصل الثامن: رسائل إلى المستقبل.. سلط العرض في هذا الفصل 
على مبادرة رسائل إلى المستقبل، والتي أطلقتها لجنة االحتفال باليوبيل 
الذهبي ودعت خاللها جميع من يعتبر دولة اإلمارات وطنًا له إلى المشاركة 

في رسم مالمح مستقبلها.
على  التقليدي،  اإلماراتي  الزي  يرتدين  فتيات  ثالث  العرض  في  وظهرت 
مقاعد مدرسية تطفو على سطح البحيرة وُيسمع صوت الفتاة األولى وهي 
تقرأ رسالتها وتخاطب نفسها في المستقبل لتتساءل عن الفضاء والنجوم 
والكواكب ، وهذه الفتاة هي نورا المطروشي، أول امرأة إماراتية عربية في 
اإلمارات تتدّرب لتصبح رائدة فضاء..تتحول المنحوتة بعد ذلك إلى منصة 
عن  وتتساءل  المستقبل  في  نفسها  الثانية  الفتاة  تخاطب  فيما  إطالق.. 
وتكشف  للطبيعة  وحبها  واألسماك  والحيوانات  األرض  كوكب  مستقبل 
التي  اإلماراتية  الدكتوراه  غنوم طالبة  بو  ميثاء  الفتاة هي  أن هذه  القصة 

حفل اسطوري يجسد 
إنجازات الماضي ورؤى 
المستقبل
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تركز في أبحاثها على حيوانات األطوم في أبوظبي ، وفي هذه األثناء يظهر 
صقر يتحرك مع ظله على المنحوتة ليكشف تنوع الحياة النباتية والحيوانية 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، ثم نسمع من الشابة طفول النعيمي 
وهي تحلم بجمع األرقام والبيانات وإقامة روابط ذات مغزى بين الطبيعة 
والتكنولوجيا.. واليوم تعد الدكتورة طفول النعيمي عالمة بيانات إماراتية 
وتكشف   ، البيانات  أتمتة  خدمات  لتوفير  اآللي  التعلم  تستخدم  رائدة 
المنحوتة عن شبكات بيانات معقدة في عرض مذهل إلمكانيات مستقبل 

اإلمارات.
وموسيقى  نارية  ألعاب  بعروض   “ الخمسين  االتحاد  عيد   “ حفل  وينتهي 
تصويرية َتختمت بها الخمسين األولى، وتبدأ معها حكاية الخمسين عامًا 

المقبلة.
 400 ُأطلقت   ، المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  مرة  ألول  أنه  يذكر 
 97 أيضًا  تضمن  الذي  العرض  خالل  النارية  األلعاب  لرفع  مسيرة  طائرة 
مبنى من المباني األيقونية في اإلمارات و 101 من الحيوانات، و 98 من 

النباتات واألشجار و200 طائرة “الدرون” و138 ممثاًل ومؤديًا و 18 وسمًا 
استغرقت  فيما  اإلمارات..  في  المختلفة  والعائالت  القبائل  مثلت  التي 
استعدادات التحضير لعيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
أكثر من 147 يومًا ، مع فريق مكون من أكثر من 1400 فرد من أكثر من 

100 جنسية عملوا ألكثر من مليون و 500 ألف ساعة عمل في الموقع.
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل  االحتفال  لجنة  وأصدر 
الفريق  على  الضوء  سلطت  إعالمية  إحاطة  فيديو  الماضي  األسبوع 
المسؤول عن احتفاالت اليوبيل الذهبي لهذا العام ، حيث كشف عما وراء 

كواليس العرض.
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه 
 50 الـ  بالذكرى  احتفاء  الدولة  في  الخمسين  عام   2021 أعلن  قد   “ الله 

لتأسيسها عام 1971.
وانطلق عام الخمسين رسميًا في 6 من شهر أبريل عام 2021 ويستمر حتى 
31 من شهر مارس عام 2022 تزامنًا مع استضافة دولة اإلمارات معرض 
المتميزة  بالرحلة  واالحتفاء  اإلنسان  ببناء  لالستثمار   “  2020 إكسبو   “
للخمسين عاما الماضية من تاريخ الدولة واإلعداد لرحلة التقدم للخمسين 
عامًا القادمة.. فيما تشكلت لجنة االحتفال باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات 
2019 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن  في شهر ديسمبر عام 
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  مكتوم..ويترأسها  آل  راشد 
نائب  زايد  بن  بنت محمد  الشيخة مريم  الدولي وسمو  والتعاون  الخارجية 
رئيس اللجنة..وإضافة إلى مهمتها في تحديد تفاصيل احتفاالت اإلمارات 
الخمسين  بعام  لالحتفال  شاملة  خطة  وتنفيذ  ووضع  الذهبي،  باليوبيل 
على المستويين االتحادي والمحّلي..تعمل اللجنة على تنفيذ أجندة متنوعة 
تغطي أربع ركائز إستراتيجية تشمل العديد من مبادرات التنمية الرامية إلى 
قيادة التغييرات عبر السياسات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ألجياٍل 

قادمة.

في موطن الحلم واإلنجاز 
نكتب حروف غدنا .. الغد الذي 

يجمعنا للبدء برحلة المئة
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كـلمــــــة 

صاحب السمو الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى - حاكم الشارقة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

عيد االتحاد الـ 50 يفتح الباب على نصف قرن جديد لتجربة 
دولتنا المتميزة في التطور واالرتقاء.

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة إننا 
نحتفل هذا العام وفي هذه األيام بذكرى عيد االتحاد الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويأخُذ 

االحتفال هذا العام، شكاًل مختلفًا ومضمونًا أعمق، كونه يفتُح الباَب واسعًا على نصف قرٍن جديٍد ُمقبل 
لتجربة دولتنا المتميزة في التطور واالرتقاء، وفي الوقت نفسه، يمنُح الفرصَة للنظر الى اإلنجازات الكبيرة 

خالل العقود الخمسة الماضية.
وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - أنه منذ تواُفق 

القيادات الحكيمة في العام 1971م، على االتحاد والوحدة، وانطالق مسيرة دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كان العطاُء الجزيل هو المفتاح للتنمية والنهوض، والوحدُة هي ما ُيجّمُع قلوب القيادة والمجتمع، 

والوصول الى نهضٍة متكاملٍة هي الهدُف المشترك. وفيما يلي نص الكلمة ..
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الخمسين لدولة  العام وفي هذه األيام بذكرى عيد االتحاد  “نحتفل هذا 
اإلمارات العربية المتحدة، ويأخُذ االحتفال بعيد االتحاد هذا العام، شكاًل 
مختلفًا ومضمونًا أعمق، كونه يفتُح الباَب واسعًا على نصف قرٍن جديٍد 
ُمقبل لتجربة دولتنا المتميزة في التطور واالرتقاء، وفي الوقت نفسه، 
يمنُح الفرصَة للنظر الى اإلنجازات الكبيرة خالل العقود الخمسة الماضية.
فمنذ تواُفق القيادات الحكيمة في العام 1971م، على االتحاد والوحدة، 
الجزيل  العطاُء  كان  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مسيرة  وانطالق 
القيادة  قلوب  ُيجّمُع  ما  هي  والوحدُة  والنهوض،  للتنمية  المفتاح  هو 

والمجتمع، والوصول الى نهضٍة متكاملٍة هي الهدُف المشترك.
البالد حولها، تحت قيادٍة  أهُل  َتجّمع  ما  الشاملة هي  الرؤية  تلك  كانت 
ُبْل  السُّ كافة  ووفّرت  وَعملْت،  فوّجهْت  للمستقبل،  تطمُح  رشيدٍة 
وعزيمٍة  هّمٍة  بكّل  دوره  المجتمع  أبناء  من  فرٍد  لكل  ليكون  والوسائل 
الوطني  والتالحم  الوحدة  من  عامًا  بخمسين  اليوَم  لنحتفي  صادقة، 

والمجتمعي والتقدم والتطور والّنماء واإلنجازات.
في كل احتفال بعيد االتحاد، خالل مسيرة دولتنا في األعوام الماضية، 
البد أن نقف ونستذكر اآلباء المؤسسون الذين لهم الفضُل الكبير بعد 
الله عز وجل فيما وصلت إليه الدولة. كانت عزيمتهم للوحدة هي األقوى، 
مصدر  هو  العمل  في  وتفانيهم  األوضح،  هي  للمستقبل  ورؤيتهم 
لالتحاد  وقُدواٌت  والنجاح،  لالجتهاد  ونماذَج  أمثلًة  فأصبحوا  التفوق، 
الُخطط مرسومة واالستراتيجيُة مدروسٌة، فبدأت تنميُة  والوحدة. كانت 
اإلنسان بالتعليم وُأنشأت المؤسسات المتقدمة في كل بقعة من بقاع 

الوطن، ليكون المواطُن هو أساُس النهضة وُمبتغى اإلنجاز.
المؤسسيَن،  القادة  ُخطى  وعلى  العلم،  بنور  المزّيُن  الدرب  هذا  وعلى 
مراحل  كافة  في  مشاركين  الصفوف  فتقدموا  بالدنا،  وبنات  أبناُء  ساَر 
البناء الوطني، مشاركًة شّكلت العالمة الفارقة في مسيرة بالدنا، وتدافَع 
النتائج،  شباب الوطن الى ساحات العطاِء والبذْل وهم يْنِشُدوَن أفضل 

والوصول الى أعلى المراتب والدرجات.
ونحن نحتفل بعد مرور خمسة عقود، ُنثّمن اإلنجازات الكبرى التي حققتها 
دولة  تبّوأت  فقد  بها،  واالعتزاز  االحتفال  وبناتنا  ألبنائنا  وحّق  بالدنا، 

والمقاييس  المؤشرات  كافة  في  ُعليا  مكانًة  المتحدة  العربية  اإلمارات 
بعيدة  أشواطًا  الدولة  القصير. وقطعت  اتحادها  بعمر  مقارنًة  العالمية، 
الى جنب مع مجاالت االقتصاد  المجتمعي، جنبًا  في االستقرار والنمو 
والصحة والتعليم والتجارة والرياضة والثقافة، وفي علوم الفضاء الذي 
خطت فيه بالدنا خطوات هادفة. كل هذا التفوق والتقدم يشيُر الى مكانة 
الذي  االتحاد  بفضل  إليها  وصلت  والتي  العالم،  في  المستحّقة  الدولة 
يعطي أسباب القّوِة، وبالوحدِة التي ُتوّرُث العزيمة الصادقة، وبهما ُتبنى 

األوطان.
أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله” وصاحب  “رعاه  دبي  حاكم 
إخوانهم  وإلى  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد 
وسمو  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
أولياء العهود ونواب الحكام وإلى كافة أبناء وبنات دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد االتحاد الخمسين، متمنين 

لبالدنا مزيدًا من الرخاء والتنمية واألمن واألمان”.

الهمة عالية واألهداف 
واضحة للنهوض بالمجتمع
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حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى - حاكم عجمان
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بفضل االتحاد تعيش دولتنا المستقبل وسقف طموحاتنا 
ليس له حدود.

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان أن الثاني من ديسمبر عام 
1971 سيبقى محفورا في ذاكرة التاريخ ومنقوشُا في فكر ووجدان المواطن اإلماراتي والعربي وفي هذا اليوم 

سطر التاريخ بمداد من نور ميالد دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - إنه مهما تعاقبت 

السنوات، سيظل االتحاد ذكرى خالدة في قلوبنا، حبيبة إلى نفوسنا تتناقلها األجيال واقعا نشهده، وخيرا نعيشه 
في ظل وطن شامخ يرتقي فيه اإلنسان وُتحفظ فيه كرامته، وينعم شعبه باألمن والرخاء والسعادة.

وأضاف أنه بفضل االتحاد أصبحت دولتنا تعيش المستقبل وتعمل من أجله وسقف طموحاتنا وتطلعاتنا في 
الخمسين الجديدة ليس له حدود فقد وضعت قيادتنا الرشيدة أجندة وطنية حافلة بالمشاريع واألفكار والمبادرات 
والخطط والرؤى التي تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل من أجل استمرار مسيرتنا المباركة لبناء مجد وحضارة 

دولة أضحت الرمز والمثال. وفيما يلي نص الكلمة ..
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“في الثاني من ديسمبر عام 1971 سطر التاريخ بمداد من نور ميالد دولة 
التاريخ  ذاكرة  في  محفورًا  سيبقى  اليوم  هذا  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
تعاقبت  فمهما  والعربي.  اإلماراتي  المواطن  ووجدان  فكر  في  ومنقوشًا 
السنوات، سيظل االتحاد ذكرى خالد في قلوبنا، حبيبة إلى نفوسنا تتناقلها 
األجيال واقعًا نشهده وخيرًا نعيشه في ظل وطن شامخ يرتقي فيه اإلنسان 

وُتحفظ فيه كرامته، وينعم شعبه باألمن والرخاء والسعادة.
ويسعدني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا أن أتقدم بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 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” 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وصاحب 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإلى  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
وجميع  اإلمارات،  شعب  وإلى  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس 
المقيمين فيها وضيوفها، بمناسبة عيد االتحاد الخمسين لدولتنا الحبيبة.

إننا في هذا اليوم األغر، والبهجة تمأل نفوسنا، والسرور يغمر قلوبنا، نتذكر 
مؤسس االتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله 
ثراه”، الذي قاد مواكب البناء والتقدم والنهضة فقدم العطاء الجزيل الذي 
سيظل أبد الدهر يطوق أعناقنا، وسنظل قاصرين أن نوفيه حقه، وشكره، 
القوي  التكاتف  بفضل  نجاح  إلى  نجاح  من  االتحاد  مسيرة  مضت  وقد 
وإيمانهم  الرائدة،  وجهودهم  اإلمارات،  حكام  الشيوخ  السمو  ألصحاب 
العميق بقيمة الوحدة كأساس لبناء الدولة الحديثة، حتى يظل هذا الوطن 

قويًا بوحدته، ومستقرًا بتماسكه، ورائدًا بإنجازاته.
نحصيها،  أن  نستطيع  فال  االتحاد  وفوائد  مكاسب  عن  الحديث  أردنا  وإن 
لقفزات  واسعا  الباب  فتحت  قد  التجربة  هذه  أن  إلى  نشير  فقط  ولكن 
كيان  في  اإلمارات  انتظام  أتاح  حيث  المجاالت،  جميع  في  غير مسبوقة 
اإلمارات خالل  تحولت  والموارد، فقد  للثروات  إدارة جيدة  سياسي موحد 
خمسة عقود من قيامها إلى دولة عصرية مزدهرة ينعم مواطنوها بالرخاء 
واألمن، فشيدت البني التحتية باعتبارها أساسًا لعملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية وإقامة مشاريع عمرانية وإسكانية وتعليمية وصحية وثقافية 

وفنية ورياضية بمواصفات عالمية لفتت األنظار وأدهشت العالم، إضافة 
على  تقام  أصبحت  التي  المختلفة  العالمية  والمهرجانات  المعارض  الى 

أرض الدولة وتجذب حضور العالم.
وأن  أجله  من  وتعمل  المستقبل  تعيش  دولتنا  أصبحت  االتحاد  بفضل 
فقد  حدود  له  ليس  الجديدة  الخمسين  في  وتطلعاتنا  طموحاتنا  سقف 
وضعت قيادتنا الرشيدة أجندة وطنية حافلة بالمشاريع واألفكار والمبادرات 
أجل  من  المستقبل  وتستشرف  الحاضر  تواكب  التي  والرؤى  والخطط 

استمرار مسيرتنا المباركة لبناء مجد وحضارة دولة أضحت الرمز والمثال.
ولم يقتصر اهتمام دولة االتحاد على الداخل فقط فقد أولت اهتمامًا كبيرًا 
بالخارج فقد كانت لإلمارات مبادراتها الريادية في مجال التسامح والتعايش 
المادي  العون  الالمحدود في تقديم  الكراهية، وتجسد عطاؤها  ومواجهة 
سندا  دولتنا  ظلت  فقد  األرض  أصقاع  شتى  في  محتاج  لكل  والمعنوي 
وعونا لكل محتاج وملهوف ومكروب دون النظر إلى لون أو جنس أو دين 
وقد ظهر ذلك جليا خالل جائحة كورونا، فقد كانت اإلمارات من أولى الدول 

الداعمة للمبادرات اإلنسانية في سائر أنحاء العالم.
ختاما، نبارك لقيادتنا وشعبنا هذا اليوم الوطني الخالد ونسأل الله تعالى 
وغالي  الطموحات  أقصى  لتحقيق  جميعًا  يوفقنا  وأن  بالدنا  يحفظ  أن 

األمنيات في ظل دولة االتحاد”.

بفضل االتحاد أصبحت دولتنا تعيش 
المستقبل وتعمل من أجله وأن 
سقف طموحاتنا وتطلعاتنا في 
الخمسين الجديدة ليس له حدود
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حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس األعلى - حاكم الفجيرة
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حاكم الفجيرة: حدث استثنائي يتوج الماضي وينير 
المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة أن عيد االتحاد الخمسين 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة هو مناسبة استثنائية، وحدث تاريخي ُيتّوج الماضي األصيل، وُينير طريق المستقبل 

المشرق لدولة اإلمارات نحو الخمسين عامًا المقبلة، وفيه نستذكر باعتزاز وفخر إنجازاتها التي عّززت حضورها 
على خريطة العالم، ورّسخت اسمها دولة متقدمة في مختلف المجاالت، وبرزت منها مالمح النهضة التنموية 

والحضارية الشاملة، التي ارتكزت على بناء نهج واضح كان اإلنسان فيه هو الثروة الحقيقية، والّرهان األول.
وأضاف سموه- في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - إنه قد صار بحكم 

المعلوم للجميع أن دولة اإلمارات استحقت خالل خمسة عقود من الزمن، وبفضل رؤية القيادة الحكيمة والجهود 
المتواصلة أن تكون من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف الصعد، ما عكس الفكر 

الخاّلق والرغبة الطموحة والهمم العالية، التي تسلحت بها اإلمارات، قيادة وشعبًا، ووّجهت من خاللها بوصلة 
الوطن نحو طريق التقدم وبناء المستقبل، ورسخت بها فضائل التآزر وروح العطاء بين أبناء شعب اإلمارات 

والمقيمين على أرضها، وبين شعوب العالم. وفيما يلي نص الكلمة:
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»نحتفي بعيد االتحاد لدولتنا العظيمة، وبالذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد 
قوتنا وحضورنا في  يعكس  تقليدي  غير  احتفاء  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

الساحات الدولية.
فيه  للعيان في وقت وصلت  ماثلة  حقيقة  إلى  تحولت  الرؤى  كل  اليوم؛ 
أحد.  إليها  يسبقها  مكانٍةال  إلى  البهّية  دولتنا  في  والتطوير  البناء  مسيرة 
األحالم ال تتحقق بسهولة، والمضي نحو المستقبل يحتاج للصبر والعمل، 
ولهّمة رجال عرفوا كيف ُتبنى األمم وكيف تترك أثرًا شامخًا في أنحاء الكون.

وحدث  استثنائية،  مناسبة  هو  اإلمارات  لدولة  الخمسين  االتحاد  عيد  إن 
لدولة  المشرق  المستقبل  طريق  وُينير  األصيل،  الماضي  ُيتّوج  تاريخي 
اإلمارات نحو الخمسين عامًا المقبلة، وفيه نستذكر باعتزاز وفخر إنجازاتها، 
متقدمة  دولة  اسمها  ورّسخت  العالم،  خريطة  على  حضورها  عّززت  التي 
والحضارية  التنموية  النهضة  مالمح  منها  وبرزت  المجاالت،  مختلف  في 
الثروة  هو  فيه  اإلنسان  كان  واضح  نهج  بناء  على  ارتكزت  التي  الشاملة، 

الحقيقية، والّرهان األول.
وفي هذا العام االستثنائي الذي تحتفل فيه دولة اإلمارات بيوبيلها الذهبي، 

قام في  الذي  االتحاد،  تأسيس  ذكرى  الزمان  قرن من  عبر نصف  نستذكر 
بقيادة  المؤسسين،  اآلباء  إرادة  توّحدت  عندما   ،1971 ديسمبر  الثاني من 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم تابع المسيرة 
حكام اإلمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وإخواني حكام اإلمارات، لتبقى راية االتحاد مرفوعة على 

أسس العطاء، واإلرادة الطموحة، واستشراف المستقبل.
لقد صار بحكم المعلوم للجميع أن دولة اإلمارات استحقت خالل خمسة 
أن  المتواصلة  والجهود  الحكيمة  القيادة  رؤية  وبفضل  الزمن  من  عقود 
تكون من أفضل دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف 
التي  العالية  والهمم  الطموحة  والرغبة  الخاّلق  الفكر  عكس  ما  األصعدة، 
تسلحت بها اإلمارات، قيادة وشعبًا، ووّجهت من خاللها بوصلة الوطن نحو 
طريق التقدم وبناء المستقبل، ورسخت بها فضائل التآزر وروح العطاء بين 

أبناء شعب اإلمارات والمقيمين على أرضها وبين شعوب العالم«.

نستعد لرحلة تنموية جديدة.. 
والمستقبل لنا
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كـلمــــــة 

صاحب السمو الشيخ 

سعود بن راشد المعال
عضو المجلس األعلـي - حاكم أم القيوين

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

احتفالنا باليوبيل الذهبي يجسد إرادة وعزيمة آبائنا 
المؤسسين في بناء دولتنا الفتية.

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين إننا نحتفل هذا 
العام بكل فخر واعتزاز بروح االتحاد واليوبيل الذهبي لخمسين عامًا من الوحدة الوطنية وصياغة الحياة 
الجديدة للخمسين عاما القادمة في إطار استراتيجية وطنية جديدة لتنفيذ خطط تنموية بعيدة المدى 

وتطوير منظومة العمل الحكومي لتواكب المتغيرات المستقبلية ووضع السياسات التي من شأنها دعم 
خريطة العمل االقتصادية لتحقيق التكامل االقتصادي وتطوير القوانين والسياسات التي من شأنها أن 

تحقق التكامل في كافة القطاعات، إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية واالقتصادية والديموغرافية 
ودعم األمن الغذائي وتطوير القطاعات االجتماعية والتعليمية، وبما يتناسب ومنظومة القيم الحضارية 

واستراتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة.
وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها سموه - عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - 
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“في الثاني من ديسمبر من كل عام نستذكر يوم تحقيق اإلرادة الوطنية 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  القائد  أعلنه  الذي  االتحاد  بقيام 
الثاني  الله - في  القادة المؤسسين - رحمهم  سلطان آل نهيان وإخوانه 

من ديسمبر عام 1971م.
الذهبي  واليوبيل  االتحاد  بروح  واعتزاز  فخر  بكل  نحتفل  العام  هذا  وفي 
لخمسين عاما من الوحدة الوطنية وصياغة الحياة الجديدة للخمسين عاما 
بعيدة  تنموية  خطط  لتنفيذ  جديدة  وطنية  استراتيجية  إطار  في  القادمة 
المدى وتطوير منظومة العمل الحكومي لتواكب المتغيرات المستقبلية 
ووضع السياسات التي من شأنها دعم خريطة العمل االقتصادية لتحقيق 
أن  شأنها  من  التي  والسياسات  القوانين  وتطوير  االقتصادي  التكامل 
تحقق التكامل في كافة القطاعات، إضافة إلى تطوير المنظومة الصحية 
القطاعات  وتطوير  الغذائي  األمن  ودعم  والديموغرافية  واالقتصادية 
الحضارية  القيم  ومنظومة  يتناسب  وبما  والتعليمية،  االجتماعية 

واستراتيجيات العمل الوطني للمرحلة القادمة.
إن احتفالنا اليوم باليوبيل الذهبي لقيام دولة اإلمارات وفي عهد صاحب 
إنما  الله”،  الدولة “حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
آباؤنا  جسدها  التي  القوية  والعزيمة  العظيمة  لإلرادة  حي  تجسيد  هو 
المؤسسون في بناء دولتنا الفتية حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر الدول 
نموا وتطورا في العالم وستشهد الدولة خالل المرحلة القادمة العديد من 
المبادرات الداعمة للقاعدة الشبابية للدولة وتشجيع اإلبداع واالبتكار في 
شتى المجاالت وخلق سياسات ومبادرات نوعية تدعم المستقبل وتحقق 

أماني وتطلعات شعبنا الوفي في كافة النواحي االقتصادية والتنموية.
لقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .. “رؤية اإلمارات 2021 
“ والتي تتضمن مبادرات تفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص 
ورسم  والمبادرات  األفكار  لجميع  مشتركة  صيغة  في  المجتمع  وأفراد 
تصميم  مشروع  وسيتضمن  القطاعات،  كافة  في  المستقبل  مالمح 
اإلمارات  لرسم مستقبل  الرقمية  المنصة  القادمة طرح  عاما  الخمسين 
بمشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف المجاالت، إضافة إلى عقد 

حلقات نقاشية في الحكومة والقطاع الخاص للخروج بأبرز مالمح الخطط 
المستقبلية في العديد من القطاعات الخاصة والحيوية منها، كما سيتم 
إبداعاتهم وأفكارهم لتكون جاهزة عند  استغالل طاقات الشباب وتوجيه 

عملية تصميم مئوية اإلمارات.
وفي إطار االستعداد للخمسين عاما المقبلة واالحتفال باليوبيل الذهبي 
ومرور خمسين عاما على قيام االتحاد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد 
دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
“رعاه الله” وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة عن إطالق أكبر استراتيجية 
وطنية ذات إطار عمل تطويري شامل اتحاديا ومحليا لتعزيز مكانة الدولة 
وفق أرقى معايير التنافسية واالستثمار في القطاعات العلمية والمعرفية 

وصناعة التكنولوجيا المتقدمة.
صاحب  مقام  إلى  أتقدم  أن  يسرني  المجيدة  الوطنية  المناسبة  وبهذه 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
بن  الشيخ محمد  السمو  الله” وصاحب  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى 
إخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى شعبنا 
الوفي بأحر التهاني والتبريكات .. داعيا الله عز وجل أن يعيد علينا جميعًا 

هذه المناسبات الوطنية بالخير والتقدم والرفعة”.

الدولة رسمت خططًا تنموية 
طموحة
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كـلمــــــة 

صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى - حاكم رأس الخيمة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اليوبيل الذهبي هو احتفاء بـ 50 عامًا جعلت من اإلمارات 
واحة عالمية للتسامح والتعايش

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة إن احتفالنا 
باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات هذا العام، هو احتفاء بمسيرة 50 عامًا من التطور واالزدهار، 50 عامًا من 
العمل واإلنجاز بقلب رجل واحد وهمة شعب ال يعرف معنى المستحيل، 50 عامًا من قصة شعب مؤمن 

بقدراته، مخلص لوطنه، حريص على أن يكون دائمًا في المقدمة، 50 عامًا جعلت من اإلمارات واحة عالمية 
للتسامح والتعايش، ووجهة تستقطب الناس على اختالف ثقافاتهم وخلفياتهم، وجهة تؤكد أن اإلنسانية هي 
القاسم المشترك، والحفاظ على قيمها هي الميزة األهم التي يمكن ألي دولة الشعور بالفخر حيال تحقيقها 

ألبناء شعبها ولكل من يقصدها.
وأكد سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - أن االتحاد سيبقى 

على الدوام مصدر قوتنا ورمز عزنا وفخرنا، وهو سراجنا الذي ينير درب المستقبل إلماراتنا الغالية.
وفيما يلي نص الكلمة ..
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ذات  وأبعادًا  خاصًا،  رونقًا  العام  لهذا  االتحاد  بعيد  احتفالنا  »يكتسب 
دالالت استثنائية تضفي مزيدًا من االعتزاز بانتمائنا لهذا الوطن الحبيب 
وميادينه  ساحاته  قبل  أبنائه  قلوب  وتزدان  ألقًا،  حضوره  يشع  الذي 
بمشاعر إنسانية صادقة تختزل سر األصالة والوالء ألرض اآلباء واألجداد.
نفخر في دولة اإلمارات بأن نكون رواد واحدة من أنجح تجارب االتحاد 
على مستوى المنطقة، تجربة مهدت الطريق لقيام دولة عصرية أحالت 
التحديات فرصًا، وهيأت الظروف واألسباب التي تجعل منها العبًا رئيسيًا 
على الخارطة العالمية. ما وصلنا إليه في خمسين عامًا هو استثناء ننفرد 
به في اإلمارات، فنحن األدرى بواقعنا وإمكانياتنا، واألقدر على تحديد 
أهدافنا وطموحاتنا، واألحرص على صناعة غد أفضل ألجيالنا المقبلة.

إنجازات االتحاد حاضرة بقوة على امتداد مساحة إماراتنا الحبيبة، ونتائجه 
واضحة في جميع الميادين والمجاالت. باختصار نحن ورثنا ثقافة اإلنجاز 
له  المغفور  حول  واحد  رجل  وقفة  وقفوا  الذين  المؤسسين  آبائنا  من 
على  معًا  وعملوا  ثراه”،  الله  “طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
إعالء اسم ومكانة اإلمارات مستندين في ذلك إلى رغبة صادقة وعزيمة 

ال تلين.
الشاملة  التنمية  انطالق مسيرة  واليوم وبعد مرور خمسين عامًا على 
في الدولة، تواصل اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
لتؤكد  النهج  بذات  المضي قدمًا  الله«  الدولة »حفظه  نهيان رئيس  آل 
والئها لفكر ونهج االتحاد، واإلخالص لقيمه ومبادئه، والتزامها بتحقيق 

أهدافه.
االستثمار في اإلنسان هو الركيزة األساسية لنجاح تجربتنا، أبناؤنا هم 
المشرق، وهم األحق واألجدر  الغد  المورد األهم واألغلى في صناعة 
في تولي زمام المبادرة لضمان ديمومة تميز اإلمارات وتبوؤها المراكز 
األولى على مستوى المنطقة والعالم، ونحن لن نألو جهدًا على اإلطالق 
في توفير كافة مقومات الدعم والتميز والتفرد لهم ليكونوا بحق خير 

خلف لخير سلف.
50 عامًا من  احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات، احتفاء بمسيرة 
التطور واالزدهار، 50 عامًا من العمل واإلنجاز بقلب رجل واحد وهمة 
مؤمن  شعب  قصة  من  عامًا   50 المستحيل،  معنى  يعرف  ال  شعب 

بقدراته، مخلص لوطنه، حريص على أن يكون دائمًا في المقدمة. 50 
ووجهة  والتعايش،  للتسامح  عالمية  واحة  اإلمارات  من  جعلت  عامًا 
أن  تؤكد  وجهة  وخلفياتهم،  ثقافاتهم  اختالف  على  الناس  تستقطب 
اإلنسانية هي القاسم المشترك، والحفاظ على قيمها هي الميزة األهم 
التي يمكن ألي دولة الشعور بالفخر حيال تحقيقها ألبناء شعبها ولكل 

من يقصدها.
ألخي  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  أرفع  العزيزة  المناسبة  وبهذه 
“حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
الله”، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وأخي صاحب السمو 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  نهيان ولي  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخواني  المسلحة،  للقوات 
األعلى حكام اإلمارات »حفظهم الله« وإلى شعب دولة اإلمارات وكل 

من يعيش على أرضها..
عزنا  ورمز  قوتنا  مصدر  الدوام  على  سيبقى  االتحاد  إن  بالقول  وأختم 
وفخرنا، وهو سراجنا الذي ينير درب المستقبل إلماراتنا الغالية، ورأس 
الخيمة وأبناؤها سيكونون أبدًا على العهد، حماة االتحاد ودرعه الحصين 

إلى جانب إخوانهم أبناء اإلمارات«.

نسعى إلنجازات نوعية 
تعكس فكرنا في دولة 

عصرية
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كـلمــــــة 

ســمـو الشــيخ 

حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم
ولي عهد دبي

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

االستثمار في بناء اإلنسان تصدر أولويات العمل الوطني 
منذ البدايات.

 أن االستثمار في بناء اإلنسان وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة 
التطوير هدف تصّدر أولويات العمل الوطني منذ البدايات، حيث واكب 
منابع  إلى  اإلمارات  أبناء  ابتعاث  االتحاد  لدولة  األولى  اللبنات  ترسيخ 
المعرفة في مختلف أنحاء العالم، إلعداد جيل سيكون مسؤواًل عن بناء 
ديسمبر  من  الثاني  مع  أنه  إلى  ..مشيرًا سموه  الفتية  الدولة  مستقبل 
هذا العام، نستعد لالنطالق في بداية مسيرة خمسينية جديدة بأهداف 
الوصول  نوعية ورؤى طموحة وإصرار على  واضحة ومشاريع ومبادرات 

إلى المركز األول في مختلف المجاالت. وفيما يلي نص الكلمة ... »مع 
حلول الثاني من ديسمبر هذا العام، تبدأ دولة اإلمارات مرحلة جديدة في 
تاريخها، يواصل معها أبناء الوطن مساعيهم الستكمال مسيرة التنمية 
المباركة التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل خمسين عامًا ..بمداد ال ينفد 
من االنتماء إلى الوطن والوالء لقيادته الرشيدة، مجددين العهد والوعد 
بالمضي على القيم التي تأسست عليها دولة االتحاد، والعمل على صون 
مقدراتها وحماية مكتسباتها والتفاني في الحفاظ على مكانتها والوصول 

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إنه بحلول الثاني من ديسمبر هذا العام تبدأ 
دولة اإلمارات مرحلة جديدة في تاريخها، يواصل معها أبناء الوطن مساعيهم الستكمال مسيرة التنمية المباركة 

التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل خمسين عامًا ..بمداد ال ينفد من االنتماء إلى الوطن والوالء لقيادته الرشيدة، 
مجددين العهد والوعد بالمضي على القيم التي تأسست عليها دولة االتحاد، والعمل على صون مقدراتها وحماية 
مكتسباتها والتفاني في الحفاظ على مكانتها والوصول بها إلى أعلى المراتب بين أكثر دول العالم تقدمًا وتطورًا 

وازدهارًا. وأكد سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين -
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بها إلى أعلى المراتب بين أكثر دول العالم تقدمًا وتطورًا وازدهارًا. 
ونتوجه في هذه المناسبة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
ام اإلمارات، سائلين المولى  وإخوانهم أعضاء المجلس األعلى لالتحاد ُحكَّ
دولة  يديم على  وأن  الكريم  الرشيدة وشعبنا  قيادتنا  يحفظ  أن  وجّل  عّز 
ذكرى  والتقدير  الوالء  بكل  ونستحضر  ورقيها.  وعزتها  رفعتها  اإلمارات 
مؤسس دولة االتحاد وواضع أساس نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم واآلباء المؤسسين 
استكمال  تم  حديثة  لدولة  أسسوا  والذين  جميعًا”،  ثراهم  الله  “طّيب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  أركانها 
دولتنا  لتصل  والعافية،  الصحة  بموفور  الله  متعه  الله،  الدولة، حفظه 
المجاالت.  من  العديد  في  العالمية  التنافسية  قوائم  تصدر  إلى  اليوم 
ألكفأ  استلهامًا  وتشيد،  تبني  اإلمارات  أبناء  سواعد  انطلقت  لقد 
نهضتها  بداية  تكون  أن  القرار  وكان  العالمية،  والتنمية  التطوير  نماذج 
والمعايير  الممارسات  أفضل  باتباع  اآلخرون،  انتهى  حيث  التنموية من 
إلى  للوصول  العمل، سعيًا  العالمية في شتى قطاعات  والمواصفات 
مصاف أكبر دول العالم وأكثرها تطورًا، لتقدم اإلمارات على مدار نصف 
قرن من الزمان نموذجًا ُملهمًا لتنميٍة طالت إنجازاتها مختلف القطاعات، 
مستقطبًة تقدير العالم واحترامه، لتصبح مثااًل يحتذى في التطوير القائم 
على المعرفة والملّبي الحتياجات الحاضر والمتطلع لفرص المستقبل. 
وكان االستثمار في بناء اإلنسان وإعداد الكوادر القادرة على ريادة مسيرة 
التطوير هدفًا تصّدر أولويات العمل الوطني منذ البدايات، حيث واكب 
منابع  إلى  اإلمارات  أبناء  ابتعاث  االتحاد  لدولة  األولى  اللبنات  ترسيخ 
المعرفة في مختلف أنحاء العالم، بغية إعداد جيل سيكون مسؤواًل عن 
بناء مستقبل الدولة الفتية، حيث واصل أبناء الوطن اكتساب المعارف 
جميع  في  قدمًا  التنموية  النهضة  لدفع  الالزمة  والمهارات  والخبرات 
كفاءة  أثبتت  التي  اإلماراتية  الكوادر  بأجيال من  اليوم  لنفاخر  مساراتها، 
نوعية في شتى المجاالت وصواًل إلى استكشاف الفضاء، وذلك توازيًا 
مع تبني كل ما يكفل لدولة اإلمارات الريادة في عصر الثورة الصناعية 
للوصول  الذكية  الحلول  وتوظيف  الرقمي  التحّول  الرابعة، السيما في 

إلى أفضل النتائج ضمن أقصر األطر الزمنية. 
ومع إصدار وثيقة الخمسين مطلع العام 2021، أصبح لدى دولة اإلمارات 
الخمسين  السنوات  خالل  هديها  على  تمضي  واضحة  طريق  خريطة 
الريادة، وفي مقدمتها  المقبلة، بعشرة مبادئ أساسية تضمن لدولتنا 
العالم،  في  واألنشط  األفضل  االقتصاد  وبناء  االتحاد،  دعائم  ترسيخ 
واالهتمام بتنمية رأس المال البشري الذي يشكل الركيزة األساسية في 
صنع المستقبل المنشود، والسعي لضمان التفوق الرقمي والعلمي، 
فيما أكدت الوثيقة على مبدأ إنساني مهم وهو أن المساعدات اإلنسانية 
الخارجية لدولة اإلمارات جزء ال يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها األخالقية، 
وهو المبدأ الذي أعلته الدولة منذ قيامها، وضاعفت العطاء من خالله 
مستوى  على  اإلنمائية  للمساعدات  المانحة  الدول  مقدمة  إلى  لتصل 

العالم أجمع. ومع مرور العالم بأزمة ربما تكون األكثر صعوبة في تاريخه 
الحديث، كانت دولة اإلمارات كعهدها دائمًا في مقدمة الدول المبادرة 
لتقديم العون للمجتمعات األكثر تضررًا من جائحة كوفيد19-، وسارعت 
للمجتمعات األقل  الطبية واإلنسانية واإلغاثية  المساعدات  إلى توجيه 
األزمة  جراء  عانت من  التي  المتقدمة  الدول  وكذلك  التنمية،  حظًا من 
التي فرضت تحديات كبيرة على النظم الصحية العالمية، حتى في أكثر 
العالم على  الذي شهده  الموقف االستثنائي  العالم تقدمًا. وكان  دول 
ليظهر  جديدة  مناسبة  تحديات،  من  جلبه  ما  ورغم  العامين،  نحو  مدار 
على  قدرتهم  يؤكد  الذي  وتالحمهم  توحدهم  مدى  اإلمارات  أبناء  فيها 
القيادة  تجاوز كل الصعاب مهما كان حجمها. وبفضل رؤية وتوجيهات 
الدولة  العمل في  أنظمة  بها  تتمتع  التي  المتميزة  والقدرات  الرشيدة، 
لمواجهة  التحرك  سرعة  كانت  المتغيرات،  مختلف  مع  التجاوب  في 
محلية  واإلمكانات،  الطاقات  كافة  استنفار  وتم  الجائحة،  تداعيات 
تبني  إلى  والمبادرة  الكامل  التنسيق  من  إطار  اتحادية، ضمن  أو  كانت 
اإلمارات من  تخرج  أن  األثر في  كبير  لها  كان  وقرارات حاسمة  إجراءات 
قدرتها  مبرهنًة  قياسي،  وقت  وخالل  منتصرة،  الجائحة  مع  مواجهتها 
والتفافه خلف  بتكاتف شعبها  االستثنائية  المواقف  كافة  على تخطي 
قيادته الحكيمة التي لم ولن تدخر جهدًا في سبيل الحفاظ على صحتهم 
وسالمتهم في كل وقت وحين. فقد أثبتت دولة اإلمارات أنها أكبر من 
كل التحديات، وبرهنت قدرتها على أن تكون دائمًا في المقدمة تقهر ما 
تواجهه من معوقات، وال أبلغ من استضافة حدث بحجم “إكسبو 2020 
أزمة  اندالع  المباشر منذ  بالحضور  دبي” وهو ليس فقط األكبر عالميًا 
الجائحة العالمية، بل هو األكبر في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها 

بمشاركة 192 دولة، 

اإلمارات قدمت على مدار 
نصف قرن نموذجًا ملهمًا 

لتنمية طالت إنجازات 
مختلف القطاعات
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كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

مكتوم بن محمد بن 
راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير المالية

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

نحتفل بعيد االتحاد الخمسين ودولتنا ترفل في ثياب العز 
واألمن واالستقرار

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير المالية إننا نحتفل بالعيد الخمسين لتأسيس اتحادنا، ودولتنا ترفل 

في ثياب العز والمنعة واالزدهار واألمن واالستقرار ..مشيرا إلى أنها سنوات زاخرة 
بالعطاء والبناء والتقدم وما حققناه خاللها، تحتاج دول أخرى ضعف عدد هذه السنوات 

لتحقيق مثله.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - 
في هذا اليوم األغر، ونفوسنا تفيض فخرًا وحبورًا بنموذجنا اإلماراتي المتألق، وبمكانة 

دولتنا المرموقة؛ نجدد العهد لقادتنا بأن نسير على نهجهم، وأن نقتدي بعطاءاتهم 
وتكاتفهم وتفانيهم في خدمة وطننا وشعبنا. وفيما يلي نص الكلمة ..
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»بسم الله الرحمن الرحيم ..
اتحادنا،  لتأسيس  الخمسين  بالعيد  نحتفل  أن  لنا  الذي كتب  لله  الحمد 

ودولتنا ترفل في ثياب العز والمنعة واالزدهار واألمن واالستقرار.
تحتاج  وما حققناه خاللها،  والتقدم.  والبناء  بالعطاء  زاخرة  إنها سنوات 
دول أخرى ضعف عدد هذه السنوات لتحقيق مثله. ال أقول هذا مجازًا 

أو تفاخرًا، إنما هي الحقيقة المدونة في كتاب تاريخنا الحديث.
لقد انطلقنا في الثاني من ديسمبر 1971 من نقطة الصفر تقريبًا في 
كل مجال تنموي وتنظيمي. لم نكن نملك سوى األحالم والطموحات 
وقادة عظام امتلكوا اإلرادة والعزيمة واإليمان. فأسسوا اتحادنا، ونجحوا 
خالل سنوات معدودة في تثبيت أركانه، ووضعوا التنمية الشاملة في 
عن  وعوض شعبنا  المجاالت،  كافة  في  باإلنجازات  حفل  مسار صاعد 
كثير مما فاته، ونقل بالدنا من الندرة إلى الوفرة، ومن عزلة عن عالمنا 
فرضت علينا إلى انفتاح وتبادل مع العالم بأسره، ومشاركة فاعلة في 

شؤونه وحراكه اإلنساني واالقتصادي والقيمي.
تقدمًا  دولتنا  تحرز  أن  شعبنا  أماني  أقصى  كانت  عامًا،  خمسين  قبل 
نموذجنا  فإن  واليوم  تقدم دول شقيقة وصديقة.  يقربنا من مستوى 
اإلماراتي التنموي مثال يحتذى. وتتطلع دول عدة إلى السير على نهجه، 

واالستفادة من خبراته.
وكان من عظيم أهدافنا أن ننشر التعليم ونقلص نسبة األمية. واليوم 
الممارسات  أفضل  إلى  به  واالرتقاء  التعليم  لتطوير  الجهود  تتواصل 

العالمية، وتسجل دولتنا أحد أقل نسب األمية بين دول العالم.
آباؤنا  بحث  والمؤسسات،  الوزارات  وأنشئت  دولتنا  تأسست  وحين 
المؤسسون عن كوادر مؤهلة لشغل مئات الوظائف الجديدة، فما وجدوا 
سوى نحو 45 خريجًا جامعيًا. واليوم يتدفق خريجونا باآلالف سنويًا وفي 

كل تخصصات العلوم اإلنسانية والطبيعية والتقنيات الحديثة.
آنذاك لم يكن مفر من االستعانة بخبرات من الدول العربية والصديقة.

وبناء  الحكومية  واإلدارة  التخطيط  في  خبراتنا  عدة  دول  تطلب  واليوم 
واستشراف  المتغيرات  مواكبة  ونظم  البشري،  المال  رأس  قدرات 

المستقبل.
واليوم يتداعى إلى خاطري حديث سيدي الوالد “حفظه الله” عن رحلته 
الوفد  في  عضوًا  الوالد  كان  المتحدة.  الواليات  إلى   1963 العالم  في 
المرافق لجدي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم “طيب الله ثراه”. سأل 
الوالد نفسه وهو يزور مبنى األمم المتحدة في نيويورك: هل سيخفق 
المدن  الوفد عبر  تنقل  الدول األعضاء؟ وخالل  المبنى مع  أمام  علمنا 
حالمًا  والتقدم  الحضارة  مظاهر  يشاهد  وهو  بفكره  سرح  األمريكية، 
يومًا شوارع عريضة وميادين فسيحة وشبكات ماء وكهرباء  نمتلك  أن 

وهاتف ممتدة إلى كل بيت، وجامعات ومصانع وبنايات وقطارات.
لقد حققت حلمك يا سيدي ورفعت سقف طموحات شعوب المنطقة. 
المتقدمة في  الدول  ننافس  بتنا  التمكين  وآباء  التأسيس  آباء  وبفضل 

كافة حقول التنمية.
ولدينا أرقى بنية تحتية في العالم، وتبوأنا هذا العام المركز األول عالميًا 
479 مؤشرًا، ودخلنا  121 مؤشرًا تنمويًا، والمركز األول عربيًا في  في 
نادي العشرة الكبار في 314 مؤشرًا. وأخيرًا وليس آخرًا سجلنا أفضل أداء 

على مستوى العالم في مواجهة جائحة كورونا.

اليوم األغر، ونفوسنا تفيض فخرًا وحبورًا بنموذجنا اإلماراتي  في هذا 
بأن نسير على  لقادتنا  العهد  المرموقة؛ نجدد  المتألق، وبمكانة دولتنا 
وطننا  خدمة  في  وتفانيهم  وتكاتفهم  بعطاءاتهم  نقتدي  وأن  نهجهم، 

وشعبنا.
وأتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى سيدي صاحب السمو الشيخ 
وسيدي صاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 
رئيس  الدولة  رئيس  مكتوم نائب  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الشيخ  السمو  وسيدي صاحب  الله«،  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
للقوات  القائد األعلى  نائب  أبوظبي  آل نهيان ولي عهد  زايد  محمد بن 
المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام 

اإلمارات، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام.

والتهنئة موصولة إلى كل أبناء وبنات اإلمارات.
أسأل المولى عز وجل أن يحفظ قادتنا ويديمهم ذخرًا لوطننا؛ وأن يديم 
العزيزة  الذكرى  علينا نعمة األمن واالستقرار واالزدهار، وأن يعيد هذه 

على بالدنا وقادتنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته«.

ما حققناه خالل السنوات 
الماضية، تحتاج دول أخرى 
ضعف عدد هذه السنوات 

لتحقيق مثله
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ســمـو الشــيخ 

سلطان بن محمد بن 
سلطان القاسمي
ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

الوحدة هي رمز التقدم واالتحاد هو ضمان المستقبل

من  حقّقته  وما  ونماء،  تطور  من  اإلمارات  دولة  إليه  وصلت  ما  إن   
إنجازاٍت غير مسبوقة، يشيُر إلى أن الوحدة هي رمُز التقدم، وأن التعاون 
هو طريُق النهضة، واالتحاد هو ضماُن المستقبل.. مشيرًا إلى أن هذه 
المعاني والقيم الراسخة التي تعكُس أصالة مجتمعنا، وهوّيته المتميزة 
عليه  قامت  الذي  المتين  األساس  هي  كانت  والحضارات،  األمم  بين 
الدولة، ووحّدت بين أبنائها وبناتها، وسارت بها نحو العالمية بكل قوة، 
وقفزت بالتنمية فيها قفزات كبيرة جعلتها من الدول المرموقة والرائدة 
في كثير من المؤشرات الدولية للحياة الكريمة. وفيما يلي نص الكلمة 
.. »يأتي االحتفاء بذكرى عيد االتحاد الغالي على قلوبنا جميعًا، في كل 

عام، احتفااًل بأهمية ودور االتحاد وما حققه، وبقدر ما يستحقه الوطن 
وتاريخ الثاني من ديسمبر 1971م من تقدير وعّز وافتخار. هذا اليوم الذي 
يمّثل بداية انطالقة مسيرة دولتنا المتحدة نحو مجٍد جديد يأخُذ قوته من 
عظمة الرجال الذين كانوا على العهِد والوعِد الذي التقوا عليه وتعاهدوا 
والتكافل  والتعاون  باالتحاد  عهٌد  جدارة.  بكل  إنجازه  وإكمال  رعايته  على 
القيم  رعتُه  واتفاٌق  وتقدمه،  وتنميته  الوطن  أجل  من  المثمر  واالتحاد 
هذه  لتكون  التطور،  وحّب  واإلخالص  الوطنية،  والمبادئ  المجتمعية 
بها  وينعُم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تمّيز  التي  الكبيرة  اإلنجازات 
شعبنا الكريم. في عيد اتحادنا الخمسين، نحتفي بذكرى القادة العظام 

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة أن الثاني من ديسمبر 
1971 يمّثل بداية انطالقة مسيرة دولتنا المتحدة نحو مجٍد جديد يأخُذ قوته من عظمة الرجال الذين كانوا على 
العهِد والوعِد الذي التقوا عليه وتعاهدوا على رعايته وإكمال إنجازه بكل جدارة. وقال سموه - في كلمة وجهها 

عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين -
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من الُحكماء الذين كان لهم في هذا التاريخ قبل خمسين عامًا ماضية، 
على  ومتوحد، فعقدوا  بوطٍن متطوٍر  ووفاء وطموحاٍت  إخالٍص  وقفة 
العزم وشّمروا عن السواعد، ووضعوا أفضل الخطط، وفق رؤى ساميٍة 
اإلمكانياُت  كانت  األمام.  الى  بالوطن  للسير  والمسارات  الدروب  ُتنّير 
بكل  الدولة،  مسيرة  لبناء  انطلقوا  ومنها  كبيرة،  اآلماُل  ولكن  قليلة، 
أبناء وبنات الوطن، يستمّدون  صدق وإيمان، يسندهم في ذلك كافة 
ُخطى  ويتلّمسون  وقادته،  الوطن  حكام  إلهام  من  وطاقاتهم  نجاحهم 
المستقبل المجيد لبالدهم على رؤى القادة الثاقبة. في هذا اليوم ترجُع 
ذاكرة الوطن بأكمله الى من كانوا على قدر المسؤولية، فقادوا الشعب 
إن ما وصلت  الشامل.  المستدام  والنمو  والتقدم،  االرتقاء  إلى طريق 
من  حقّقته  وما  ونماء،  تطور  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إليه 
التقدم،  رمُز  هي  الوحدة  أن  إلى  بوضوح  يشيُر  مسبوقة،  غير  إنجازاٍت 
المستقبل. هذه  واالتحاد هو ضماُن  النهضة،  التعاون هو طريُق  وأن 
المعاني والقيم الراسخة التي تعكُس أصالة مجتمعنا، وهوّيته المتميزة 
عليه  قامت  الذي  المتين  األساس  هي  كانت  والحضارات،  األمم  بين 
الدولة، ووحّدت بين أبنائها وبناتها، وسارت بها نحو العالمية بكل قوة، 
وقفزت بالتنمية فيها قفزات كبيرة جعلتها من الدول المرموقة والرائدة 
التي  اإلنجازات  هذه  الكريمة.  للحياة  الدولية  المؤشرات  من  كثير  في 
نحتفي بها في عيد االتحاد من كل عام، هي ما ُتنقُل عبرها هذه القيم 
طريق  في  تمضي  دولتنا  لتظّل  الجديدة،  أجيالنا  إلى  الراسخة  الوطنية 
التقدم واألصالة والفخر والقوة. وبهذه المناسبة الوطنية العزيزة، أتقدم 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله” وصاحب  “رعاه  دبي 
السمو  وصاحب  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم 
الشارقة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام وإلى كافة أبناء 
وبنات دولة اإلمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بمناسبة 
الله عز وجل أن يعيد على بالدنا هذه  راجيًا من  عيد االتحاد الخمسين، 

المناسبة ونحن في تقدم وازدهار أكبر وننعم بدوام األمن والرخاء«.

اإلنجازات التي نحتفي بها هي 
ما ُتنقُل عبرها هذه القيم الوطنية 
الراسخة إلى أجيالنا الجديدة، لتظّل 

دولتنا تمضي في طريق التقدم 
واألصالة والفخر والقوة
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كـلمــــــة 

ســمـو الشــيخ 

عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

نحتفل بمرور 50 عامًا على بناء حضارة اإلمارات الحافلة 
بعطاء اإلنسان.

وفّي ومسيرة  كرام وشعب  قادة  عهدة  واإلمارات في  عامًا  “خمسون 
وطنية خالدة تفخر بها األمة العربية واإلسالمية والعالم أجمع، خمسون 
عاما ودولة االتحاد في شغل شاغل بالعمران واالزدهار وتشيد حضارة 
في  وتغرس  النبيلة  والمبادئ  والقيم  والعقل  بالفكر  ترتقي  إنسانية 
النفوس أسمى معاني الوفاء واإلخالص للدين والوطن وتحفظ كرامة 
اإلنسان بتوفير حياة طيبة تزهو بها األجيال وتسمو بإبداعاتها وابتكاراتها 

نحو القمم والعاللي«. وفيما يلي نص الكلمة .. »تمر علينا اليوم ذكرى 
ونحتفل  ديسمبر  من  الثاني  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد 
النهضة  مسيرة  وانطالق  االتحاد  دولة  قيام  على  عاما  خمسين  بمرور 
والحافلة  العامرة  اإلمارات  حضارة  وبناء  السامقة  واإلنجازات  األبدية 
بعطاء اإلنسان فكريا وعلميا وعمليا وأخالقيا، وتحل علينا هذه المناسبة 
الوطنية ودولة اإلمارات تحتفي بإنجازات وطنية كبرى وتضم على أرضها 

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إن ذكرى اتحاد دولة اإلمارات تمر علينا في الثاني من 
ديسمبر ونحتفل بمرور خمسين عاما على قيام دولة االتحاد وانطالق مسيرة النهضة األبدية واإلنجازات السامقة 
وبناء حضارة اإلمارات العامرة والحافلة بعطاء اإلنسان فكريا وعلميا وعمليا وأخالقيا، وتحل علينا هذه المناسبة 

الوطنية واإلمارات تحتفي بإنجازات وطنية كبرى وتضم على أرضها شعوب العالم في المعرض العالمي »إكسبو 
2020 دبي«. وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين- : 
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لي  ويطيب  دبي.   2020 إكسبو  العالمي  المعرض  في  العالم  شعوب 
بمناسبة حلول الذكرى الخمسين التحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
والعافية  الصحة  بدوام  األمنيات  وأصدق  التهاني  بأسمى  أتقدم  أن 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  والسعادة 
راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أخيه صاحب  وإلى  الله”  الدولة “حفظه 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” 
وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
السمو  أصحاب  إخوانهم  وإلى  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
شعب  وإلى  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ 
هذا  جميعا  علينا  يعيد  أن  القدير  العلي  المولى  ..راجيا  الكريم  اإلمارات 
اليوم الوطني المجيد وبالدنا تنعم باالستقرار واألمن والرخاء. خمسون 
عامًا واإلمارات في عهدة قادة كرام وشعب وفي ومسيرة وطنية خالدة 
تفخر بها األمة العربية واإلسالمية والعالم أجمع، خمسون عاما ودولة 
إنسانية  حضارة  وتشييد  واالزدهار  بالعمران  شاغل  شغل  في  االتحاد 
النفوس  في  وتغرس  النبيلة  والمبادئ  والقيم  والعقل  بالفكر  ترتقي 
أسمى معاني الوفاء واإلخالص للدين والوطن وتحفظ كرامة اإلنسان 
نحو  وابتكاراتها  بإبداعاتها  وتسمو  األجيال  بها  تزهو  طيبة  حياة  بتوفير 
واحتراما  إجالال  نقف  دولتنا  عمر  من  الخمسين  في  والعاللي.  القمم 
الشيخ  له  المغفور  رأسهم  على  االتحاد  بناة  المؤسسين  القادة  لذكرى 
واإلنسانية  العطاء  رجل   ،- ثراه  الله  طيب   - نهيان  آل  بن سلطان  زايد 
الذي وهب عمره وفكره وقلبه خدمة لله والوطن وشعبه فكان القدوة 
زايد  نهج  وأصبح  الحياة  دروس  المتعاقبة  األجيال  منها  تستلهم  التي 
مدرسًة جليلة تتعلم منها الدول واألمم لبناء أوطان تحافظ على كرامة 
أن  واٍع  لبيب  لكل  برهان  إن حاضر وماضي ومستقبل وطننا  شعوبها. 
الشعب  لعالقة  فريدة  صياغة  رسمت  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
والقادة عبر مشاعر المحبة والتقدير والوالء الصادق والتأكيد على خدمة 
الوطن وبذل الجهود واألنفس دفاعًا عنه وإننا نستذكر في يومنا الوطني 
شهداء اإلمارات األبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداًء للوطن ونقول 

للعالم أجمع أن دولة اإلمارات ال تنسى أبناءها وأبطالها البواسل مهما 
طال الزمان أو قصر فذكراهم وسام شرف نعتز به وتاريخ مجيد محفور 
في ذاكرة الوطن بمداد من نور. نبارك لقادة الدولة وشعبها وضيوفها 
الكرام حلول هذه المناسبة الوطنية السعيدة، وكل عام ودولة اإلمارات 

بخير وعزة ورفعة«.

خمسون عامًا واإلمارات في عهدة 
قادة كرام وشعب وفّي ومسيرة 

وطنية خالدة تفخر بها األمة العربية 
واإلسالمية والعالم أجمع
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كـلمــــــة 

ســمـو الشــيخ 

محمد بن حمد بن محمد 
الشرقي

ولــي عهـد الفجــيرة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

نجدد ميثاق الوالء

قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، 
إننا نجدد في الثاني من ديسمبر هذا العام، ميثاق الوالء لوطننا الغالي 
الذي قطع أشواطًا من العمل واإلرادة في طموٍح ال حدود له، لتحقيق 

ج اليوم بحصاٍد  رؤية مستقبلية امتدت على مدار خمسة عقود، ويتوَّ
وافٍر من النجاحات واإلنجازات المستحقة تنبع من أسس ثابتة تحت 

راية وحدته الوطنية، واضعًا بصمته في المحافل الدولية على خريطة 
العالم في مختلف المجاالت. وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر 

مجلة »درع الوطن« بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - 
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أنه في هذه المناسبة الوطنية المتفردة، نتطّلع جميعًا، قيادًة وشعبًا إلى 
تحقيق المزيد من اإلنجازات العالمية التي تتّوج مسيرة اليوبيل الذهبي 
الذي يسهم  المشرق  للمستقبل  جديدًة  نافذًة  وتفتُح  اإلمارات،  لدولة 
في تحقيق أهداف الدولة في التنمية والتطوير واستثمار اإلنسان، كما 
تحفظ موروثنا التاريخي األصيل، وما يحمله من قيم مجتمعية راسخة 
والتسامح  اإلنسانية  مبادئ  ويرّسخ  اإلماراتي،  المجتمع  وجدان  في 

الله  نسأل  وقال سموه:  أفضل.    نحو مستقبٍل  اآلخر  على  واالنفتاح 
العلي القدير أن يحفظ دولة اإلمارات وشعبها والمقيمين على أرضها، 
وتبقى  الرشيدة،  قيادتنا  ويحفظ  والبركات،  واليمن  بالخير  علينا  ويمن 

اإلمارات دائمًا في مصاف دول العالم عامرًة باإلنجازات االستثنائية«.

في هذه المناسبة الوطنية 
المتفردة، نتطّلع جميعًا، قيادًة 
وشعبًا إلى تحقيق المزيد من 

اإلنجازات العالمية التي تتّوج مسيرة 
اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات
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كـلمــــــة 

ســمـو الشــيخ 

راشد بن سعود بن راشد 
المعال

ولي عهد أم القيوين

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

احتفالنا بعام الخمسين هو إعالن االنطالقة نحو المئوية 
بدعم من الشباب

قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين إننا نحتفل هذه األيام بعيد االتحاد 
الخمسين لقيام صرحنا االتحادي المبارك وتحقيق رؤية اإلمارات 2021 وفق أفضل الممارسات والنتائج في 

إطار التنمية االقتصادية واالجتماعية واستراتيجية الدولة في اإلبداع وفق منظومة األهداف الوطنية المتمثلة 
في قوة االتحاد والتالحم االجتماعي ورفع مستوى جودة الحياة للفرد والمجتمع واقتصاد معرفي تنافسي 

وقاعدة متكاملة في البنى التحتية.
وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة عيد االتحاد الخمسين - إن نجاح استضافة 

معرض “إكسبو 2020 دبي” بمشاركة 192 دولة سيشكل عنصرا جوهريا في اقتصاد اإلمارات على المدى 
البعيد وسيستقطب العديد من االستثمارات التي ستدعم اقتصاد الدولة وسيجعل احتفالنا بعام الخمسين 

هو إعالن االنطالقة بكل ثقة نحو المئوية بدعم من الشباب المزود باإلرادة. وفيما يلي نص الكلمة ..
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االتحاد  بعيد  األيام  هذه  نحتفل  أن  واالعتزاز  الفخر  دواعي  لمن  »إنه 
اإلمارات  رؤية  وتحقيق  المبارك  االتحادي  صرحنا  لقيام  الخمسين 
االقتصادية  التنمية  إطار  والنتائج في  الممارسات  أفضل  2021 وفق 
األهداف  منظومة  وفق  اإلبداع  في  الدولة  واستراتيجية  واالجتماعية 
والتالحم االجتماعي ورفع مستوى  االتحاد  المتمثلة في قوة  الوطنية 
جودة الحياة للفرد والمجتمع واقتصاد معرفي تنافسي وقاعدة متكاملة 

في البنى التحتية.
إن نجاح استضافة معرض “إكسبو 2020 دبي” وبمشاركة 192 دولة 
 2022 2021 ويستمر حتى مارس  أكتوبر  انطلق في األول من  والذي 
البعيد  المدى  على  اإلمارات  اقتصاد  في  جوهريا  عنصرا  سيشكل 
الدولة  اقتصاد  ستدعم  التي  االستثمارات  من  العديد  وسيستقطب 
نحو  ثقة  بكل  االنطالقة  إعالن  هو  الخمسين  بعام  احتفالنا  وسيجعل 

المئوية بدعم من الشباب المزود باإلرادة.
لقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ 
القائد األعلى للقوات  زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب  محمد بن 
المسلحة مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة اإلمارات والذي 
يستهدف إشراك كافة عناصر المجتمع في رسم مستقبل الدولة ضمن 
االقتصادية  والبرامج  الخطط  على  تشتمل  والتي  المستقبل  أجندة 

والتنموية والتعليمية.
لقد حرصت قيادتنا الرشيدة على إشراك المجتمع وخاصة الشباب في 
رسم استراتيجية الدولة لألعوام الخمسين المقبلة إضافة إلى مشاركة 
الخاص في طرح األفكار والتصورات لرسم مالمح المستقبل  القطاع 
في العديد من القطاعات التعليمية والمجتمعية واالقتصادية واإلسكان 
المشاركة  إلى  إضافة  الغذائي  واألمن  األعمال  وريادة  واالستثمار 
المجتمعية وذلك لرصد األفكار والبرامج المستخدمة في رسم مستقبل 
النوعية  المرحلة  النطالق  واالبتكار  الفكر  قواعد  ووضع  اإلمارات 
بهدف  الدولة  ستشهدها  التي  الشاملة  النهضة  مسيرة  في  القادمة 
المجاالت وفق منظومة استراتيجيات شاملة  الريادة في كافة  تحقيق 
العالمية  التنافسية  المؤشرات  كافة  على  الرائدة  الدولة  مكانة  وتعزيز 
واالستثمار في القطاعات المعرفية ورفع قدرات الكفاءات الوطنية في 
مجال الرقمنة والتكنولوجيا وعلوم البيانات والذكاء االصطناعي واألمن 
مهارات  تعزيز  في  سيساهم  مما  الحديثة  الطبية  والعلوم  السيبراني 
إطار  في  المستقبل  لفرص  جاهزيتهم  وتعزيز  قدراتهم  وبناء  الشباب 

االستعداد للمرحلة القادمة.
وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 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 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  وإلى صاحب  الله«  »رعاه  دبي 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى سمو أولياء 
هذه  يعيد  أن  الله  داعين  الوفين،  شعبنا  وإلى  الحكام  ونواب  العهود 

المناسبة بالخير والرخاء.

إنه لمن دواعي الفخر واالعتزاز 
أن نحتفل هذه األيام بعيد االتحاد 
الخمسين لقيام صرحنا االتحادي 

المبارك وتحقيق رؤية اإلمارات 2021 
وفق أفضل الممارسات والنتائج
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ســمـو الشــيخ 

محمد بن سعود بن صقر 
القاسمي

ولي عهد رأس الخيمة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

ذكرى اليوبيل الذهبي لقيام اإلمارات لحظة تاريخية في 
مسيرة الوطن.

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن ذكرى اليوبيل الذهبي لقيام 
دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل لحظة تاريخية في تاريخ دولتنا تمتزج فيها مشاعر الفخر واالعتزاز بمعاني 
األمل والتفاؤل بمستقبل مشرق للخمسين عاما القادمة، يوم نستذكر فيه إنجازات اآلباء المؤسسين ونرسم 
فيه مالمح المستقبل لنسير بخطى ثابتة نحو المئوية بدعم القيادة وبطموح شباب الوطن. ورفع سمو ولي 

عهد رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ خليفة 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” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام 

اإلمارات وإلى شعب اإلمارات الوفي. وقال سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم 
الوطني الـ50 ــ
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اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  على  عامًا  خمسين  بمرور  دولتنا  احتفال  إن 
العربية المتحدة يعد لحظة تاريخية في مسيرة الوطن وحدثا استثنائيا في 
تاريخ دولتنا التي صنعت المعجزات وسطرت اإلنجازات في الـ50 عامًا 
الماضية التي بدأها آباؤنا المؤسسون وأكمل مسيرتها باقتدار صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لنقدم 
للعالم أنجح تجربة اتحادية وأسرع دولة تنموية وأقوى وحدة وطنية فهو 
بفضل  عالمية  مكانة  من  دولتنا  إليه  وصلت  بما  واالعتزاز  للفخر  يوم 
ومستدامة.  شاملة  لتنمية  أسست  التي  الرشيدة  القيادة  ودعم  رؤية 
وطن  فرحة  نعيش  ونحن  التاريخي  اليوم  هذا  “في  سموه:  وأضاف 
أرسوا  الذين  المؤسسين  اآلباء  وإنجازات  تضحيات  نستذكر  بالخمسين 
دعائم االتحاد ورسخوا الثوابت الوطنية وأسسوا دولة على قيم األخوة 

والمحبة والمصير المشترك وساروا على دروب التنمية والبناء واالزدهار 
زايد بن سلطان آل نهيان  الوالد الشيخ  له  خلف رؤية حكيمة للمغفور 
“طيب الله ثراه” الذي قال قبل 50 عامًا .. “إن مصيرنا جميعًا واحد، ال 
مصير إلمارة ومصير إلمارة أخرى وال مصير لفرد ومصير آخر لآلخرين، 
إن المصير واحد، والحرص واحد والمصلحة واحدة “.. تلك المقولة التي 
ُسطرت بحروف من ذهب في تاريخ الوطن ورسخت في نفوس وقلوب 
أبناء اإلمارات إلى يومنا ليصبح االتحاد النهج الذي نهتدي به والنبراس 
واختتم  المؤسسين.  اآلباء  خطى  على  لنسير  الطريق  لنا  أضاء  الذي 
سموه بالقول: “تحية إجالل وإكبار إلى مؤسس دولتنا ورافع راية اتحادنا 
المؤسسين  اآلباء  وإلى  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 

رحمهم الله«.

نحن نعيش فرحة وطن 
بالخمسين نستذكر تضحيات 

وإنجازات اآلباء المؤسسين الذين 
أرسوا دعائم االتحاد ورسخوا 

الثوابت الوطنية وأسسوا دولة 
على قيم األخوة والمحبة



ايدج تتعهد بمواصلة الجهود لتطوير افضل الحلول 
المتطوره في مجال التكنولوجيا المتقدمة

سعادة فيصل البناي

الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب ملجموعة ايدج

ال ميكن أن يكون هناك إجالل من شعب ألب مؤسس أكرب من االحتفاء باإلنجازات العظيمة للدولة التي أسسها قبل 50 عاماً فقط، واالعرتاف 
باالحرتام والتقدير الذي ال تزال تحققه عىل مستوى العامل. لقد أرست رؤية الشيخ زايد وحكمته األسس الراسخة لقصة نجاح ولدت من الرمال 
والبحر، وتحولت إىل ما أصبحت عليه اليوم كوجهة رائد للتجارة واالبتكار والثقافة والتالحم املجتمعي. حيث استقبلت دولة اإلمارات ماليني 
اإلخوة واألخوات من جميع أنحاء العامل، وكلهم يواصلون اإلسهام بشكل رائع يف ضامن استمرارها كوطن لألمن واألمان والسخاء، ومنارة للتسامح 

واإلبداع والفكر املستقبيل.
وبهذه املناسبة العظيمة، ال يسعنا إىل أن نتقدم بخالص الشكر والعرفان وصادق التهاين والتربيكات لقادتنا الحكامء - صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه الله(، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب )رعاه الله(، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات. إذ لطاملا كان قادتنا وال يزالون حريصون عىل العمل معاً لضامن استمرار دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف مسريتها نحو النمو واالزدهار، والتعامل مع التحديات أينام ظهرت. 
لقد حققت بالدنا العزيز إنجازات كبرية وعديدة، وتفخر ايدج، التي مل يتجاوز عمرها سوى عامني، بلعبها 
دوراً مهامً يف دعم هذا التطور املستمر عرب التقنيات املستقبلية، من خالل تنمية قدراتنا ورعايتها 
وتنويعها حتى نتمكن من الحفاظ قدراتنا وريادتنا التنافسية إقليمياً، وبالتايل املساهمة يف 

مسرية تقدم دولة اإلمارات وتعزيز مكانتها عاملياً.
يف هذه املناسبة العزيزة عىل قلوبنا، نتعهد بامليض قدماً يف رسالتنا عرب تطوير وتصنيع 
 4.0 الصناعة  أجندة  وتدعم  القومي،  أمنها  وتصون  بالدنا  منو  تعزيز  فائقة  حلول 
يف خلق بيئة داعمة للتقدم االقتصادي املستدام، وترسيخ مكانة دولة اإلمارات 

كمركز رائد عاملياً للصناعات املتطورة.
والشكر موصول كذلك ألرسة مجموعة ايدج ورشكائنا عىل جهودهم الجامعية 
للوصول بنا إىل ما نحن عليه اليوم. إن ما حققناه يف مثل هذه الفرتة الزمنية 
القصرية هو مجرد خطوات أوىل يف رحلة ستشهد تغرياً يف املشهد التكنولوجي 
هنا ويف أماكن أخرى من العامل، من خالل خلق أفضل بيئة عمل تتيح للعقول 

املتميزة محلياً ودولياً فرصة االزدهار والنجاح يف هذه املساعي.
بارك الله يف إماراتنا الغالية، ونتمنى لهذه البالد العظيمة أن تواصل تألقها 
ومتيزها عىل مختلف الصعد ويف جميع أنحاء العامل عىل مدى الخمسني عاماً 

القادمة وما بعدها.
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القادمة وما بعدها.
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سمو الشيخ 

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

عيد االتحاد وعام الخمسين يجسدان مسيرة نصف قرن من 
العطاء والريادة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية هامة 
يعبر فيها أبناء الدولة ومن يقيم على أرضها عن انتمائهم لهذا الوطن وعن الفخر واالعتزاز بالقيادة الرشيدة للدولة التي 
عملت على االستثمار في بناء اإلنسان اإلماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها ، ما مكنها من تحقيق التميز واالستقرار، 

والتنمية المستدامة.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “ درع الوطن” بمناسبة “عيد االتحاد الخمسين” - إن هذا اليوم فرصة مهمة 

نستذكر فيها ذلك اليوم العظيم الذي شكل قبل 50 عاما عالمة فارقة في تاريخ الوطن والشعب اإلماراتي فكان 
األساس المتين لقيام دولة اإلمارات الدولة الحديثة التي تمتلك كل مقومات النهضة الحضارية والتنموية .. مشيرا إلى 
أن احتفالنا بعام الخمسين يتزامن مع عيد االتحاد الذي يخلد قصة مسيرة وطن ونجاح أبنائه في تحقيق واحد من أعظم 

اإلنجازات في تاريخ منطقتنا بعد أن أصبحت اإلمارات نموذجا للدولة العصرية تضاهي الدول الكبرى في العديد من 
المجاالت. وفيما يلي نص الكلمة ..
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الدولة ومن  أبناء  الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية هامة يعبر فيها  يعد 
بالقيادة  واالعتزاز  والفخر   ، الوطن  لهذا  انتمائهم  عن  أرضها  على  يقيم 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  رأسها صاحب  وعلى  للدولة  الرشيدة 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
نائب  أبوظبي  عهد  نهيان ولي  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
القائد األعلى للقوات المسلحة .. هذه القيادة التي عملت على االستثمار 
، ما مكنها من  أولوياتها  بناء اإلنسان اإلماراتي، ووضعته على قمة  في 

تحقيق التميز واالستقرار، والتنمية المستدامة.
العظيم  اليوم  ذلك  خاللها  من  نستذكر  مهمة  فرصة  اليوم  هذا  ويمثل 
الذي شكل قبل 50 عاما عالمة فارقة في تاريخ الوطن والشعب اإلماراتي 
تمتلك  التي  الحديثة  الدولة  اإلمارات  دولة  لقيام  المتين  األساس  فكان 
فيها  نتطلع  مناسبة  هي   ، والتنموية  الحضارية  النهضة  مقومات  كل 
لمستقبل أجمل وأفضل ألجيالنا مع التصميم على أن نبلغ القمم وتبوؤ 
مراكز متقدمة في جميع المؤشرات مع حلول المئوية األولى للدولة في 

العام 2071.
بتوفير  أولوياتها  رأس  على  اإلنسان  للدولة  الرشيدة  القيادة  لقد وضعت 
أرقى مستويات المعيشة والعمل والخدمات االجتماعية من تعليم وصحة 
وتبني  اقتصادية  مشاريع  إقامة  مع  بالتزامن  األسري  االستقرار  وتحقيق 
سياسات جاذبة لالستثمار وتنشيط الحركة التجارية مما وضع اإلمارات في 

صدارة المؤشرات الدولية للتنافسية.
إن احتفالنا بعام الخمسين يتزامن مع عيد االتحاد الذي يخلد قصة مسيرة 
وطن ونجاح أبنائه في تحقيق واحد من أعظم اإلنجازات في تاريخ منطقتنا 
الكبرى  الدول  العصرية تضاهي  للدولة  نموذجا  اإلمارات  أن أصبحت  بعد 

في العديد من المجاالت.
بن سلطان  زايد  الشيخ  للوالد  للوفاء  يوما  ديسمبر  من  الثاني  ويعد  كما 
آل نهيان “طيب الله ثراه” وإخوانه المؤسسين الذين عقدوا العزم على أن 
تكون هذه األرض على موعد مع أعظم تجربة وحدوية في المنطقة والتي 

باتت عنوانًا للخير والقيم والسالم واالنفتاح اإلنساني.
لقد أكدت اإلنجازات اإلماراتية األخيرة - والتي تحققت في ظل الظروف 
االستثنائية غير المسبوقة بسبب جائحة /كوفيد- 19/ ونذكر منها تشغيل 

 “ دبي   2020 إكسبو   “ وافتتاح  السلمية  النووية  للطاقة  براكة  محطتي 
واستشراف  التنمية  استثنائي في مسيرة  عام  الخمسين” هو  “عام  أن   -
المستقبل وهو محطة نوعية في مسيرة دولة اإلمارات تؤّسس من خاللها 
والتنموية  والمجتمعية  االقتصادية  نهضتها  سجّل  في  جديدة  لمرحلة 

ا بحلول الذكرى المئوية لقيامها . المتسارعة لتكون األفضل عالميًّ
من  جنسية   200 من  أكثر  أرضها  على  تستضيف  التي  االمارات  دولة  إن 
نحو  مسيرتها  ستكمل  والعادات  والثقافات  والطوائف  األديان  مختلف 
والتسامح  كالعطاء  الثابتة  قيمها  على  مستندة  المقبلة  عامًا  الخمسين 
والتعايش واالنفتاح على أمم العالم وشعوبه تلك القيم التي تتصدر نهجها 
في عالقاتها مع الدول ، وبمزيد من الدعم والمساندة للقضايا اإلنسانية.

وبهذه المناسبة الوطنية نتقدم بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 
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 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله” وصاحب 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
المجلس األعلى حكام اإلمارات وأولياء العهود وإلى شعبنا الوفي .. داعين 

الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا جمعيا بالخير والعزة والفخر

يمثل هذا اليوم فرصة 
مهمة نستذكر من خاللها 
ذلك اليوم العظيم الذي 

شكل قبل 50 عاما عالمة 
فارقة في تاريخ الوطن 

والشعب اإلماراتي
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طحنون بن محمد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة العين

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات شهدت الكثير من المنجزات خالل العقود الـ 5 
الماضية

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن ذكرى عيد االتحاد خاصة جدا في نفوس 
المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة ومناسبة نتذكر فيها جميعا التضحيات التي قدمها اآلباء المؤسسون 

واإلنجازات التي تحققت منذ إعالن قيام االتحاد لنحافظ عليها وندعم استمرارها واستقرارها ليبقى الوطن قويًا عزيزًا آمنًا 
نستمد منه القوة والعزة.

وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “درع الوطن” بمناسبة “ عيد االتحاد الخمسين “ - أن وطننا الغالي شهد 
الكثير من المنجزات في جميع المجاالت خالل العقود الخمس الماضية وأصبحت حكومة اإلمارات من خاللها األسرع 

واألكثر مرونة واألكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة من خالل 
حصولها على المراكز األولى في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية.. الفتا إلى أن اإلمارات تربعت خالل العام الجاري 

على قمة دول العالم وحصدت المركز األول في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، بدءا من 
مرحلة التصدي وصوال إلى مرحلة التعافي الصحي واالقتصادي واالجتماعي. وفيما نص الكلمة ...
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المتحدة  العربية  50 لقيام دولة اإلمارات  الـ  اليوم بعيد االتحاد  نحتفل 
آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  وحكمته  بحنكته  أسسها  والتي 
نهيان وإخوانه المؤسسين حكام اإلمارات “ طّيب الله ثراهم “ و نشاهد 
آثار هذا االتحاد العظيم إلى اليوم إذ تحتفل دولتنا في الثاني من ديسمبر 

من كل عام بهذه الذكرى الكريمة والعزيزة على قلوبنا.
وبهذه المناسبة الغالية أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو 
وصاحب  الله«  »حفظه  الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
رئيس  الدولة  رئيس  مكتوم نائب  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد 
الكريم وإلى كل  وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات وإلى شعبنا 
بالدنا  أن يحفظ  المولى عز وجل  الطاهرة سائال  أرضنا  المقيمين على 
وأن ينعم عليها باألمن واألمان وأن تظل شعلًة مضيئة ونبراسًا لدول 

وشعوب العالم.
وتمر األعوام وها نحن نعيش اليوم الذكرى الخمسين لتوحيد هذا الوطن 
المعطاء والذي نعيش على أرضه ونحن ننعم باألمن واألمان واالستقرار 

وذلك بفضل من الله وبحنكة وسياسة القيادة الرشيدة.
المواطنين  نفوس  في  جدًا  خاصة  ذكرى  هي  االتحاد  عيد  ذكرى  إن 
جميعا  فيها  نتذكر  ومناسبة  الطيبة  األرض  هذه  على  والمقيمين 
التضحيات التي قدمها اآلباء المؤسسون واإلنجازات التي تحققت منذ 
إعالن قيام االتحاد لنحافظ عليها وندعم استمرارها واستقرارها ليبقى 

الوطن قويًا عزيزًا آمنًا نستمد منه القوة والعزة.
تمر ذكرى الخمسين لتأسيس وحدتنا بقدر كبير من طاقة الشعور باالنتماء 
لهذا الوطن الغالي المؤثر عالميًا وتجدد فينا روح االنتماء والوالء لوطن 
غالي وقيادًة حكيمة ويحرص الجميع خالل هذه الذكرى على غرس حب 
الوطن وبث القيم النبيلة التي ورثناها من اآلباء المؤسسين في نفوس 
األجيال الجديدة وكيف استطاعوا - رحمهم الله - توحيد دولتنا واالتفاق 

على الرأي والمصير المشترك.
لقد شهد وطننا الغالي كثيرًا من المنجزات في جميع المجاالت خالل 
خاللها  من  اإلمارات  حكومة  أصبحت  والتي  الماضية  الخمس  العقود 
األسرع واألكثر مرونة واألكثر قدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل 
وأصبحت في مصاف الدول المتقدمة من خالل حصولها على المراكز 
األولى في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية.. وخالل العام الجاري 
تربعت اإلمارات على قمة دول العالم وحصدت المركز األول في العديد 
مرحلة  من  بدءا  كورونا،  فيروس  مع  بالتعامل  الخاصة  المؤشرات  من 
التصدي وصوال إلى مرحلة التعافي الصحي واالقتصادي واالجتماعي.

له  انعقاد  أول  في   “ دبي   2020 إكسبو   “ العام  هذا  تستضيف  كما 
في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ، ويعد هذا الحدث 
األهم في العالم عبر اجتماع 192 دولة بثقافاتها وتجاربها وتاريخها، كما 
العالمية،  األحداث  أهم  استضافة  على  اإلمارات  قدرة  على  أنه مؤشر 

ومؤشرًا كذلك على التعافي محليا وعالميا لحقبة ما بعد كوفيد- 19.
لصياغة  مناسبة  هو  الماضية  عاما”  “الخمسين  بـ  اليوم  احتفالنا  إن 
في  نوعية  قفزات  لتحقيق  القادمة  عاما”  “الخمسين  خالل  مستقبلنا 
خالل  عايشناها  التي  النبيلة  القيم  وترسيخ  التنموية  المجاالت  جميع 

التخطيط  الجديدة، ولتساعدهم على  األجيال  لتتبناها  الماضية  العقود 
وصياغة مستقبل دولتنا خالل الخمسين عاما المقبلة وما تحمله هذه 

العقود القادمة من تحديات وطموحات عظيمة لبالدنا.
حفظ الله دولة اإلمارات العربية الُمتحدة قيادًة وشعبًا وأدام عليها األمن 

واألمان واالستقرار وجعلها نبراسا لدول وشعوب العالم

تمر ذكرى الخمسين لتأسيس 
وحدتنا بقدر كبير من طاقة 

الشعور باالنتماء لهذا الوطن 
الغالي المؤثر عالميًا وتجدد 

فينا روح االنتماء والوالء لوطن 
غالي وقيادًة حكيمة



66

كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

احتفالنا هذا العام بعيد االتحاد له طابع استثنائي يحفزنا أكثر 
للعمل بجد وإخالص

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي إن عيد االتحاد هذا 
العام يتخد مع االحتفال بمرور خمسين عامًا على قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، واستعدادنا للخمسين 

عامًا المقبلة، طابعًا استثنائيًا مميزًا يزيدنا فخرًا ويملؤنا تصميمًا، ويحّفزنا أكثر فأكثر للعمل بجّد وإخالص 
الستكمال مسيرة اإلنجازات والمضي نحو آفاق جديدة من عمر دولتنا الفتّية.

واضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة عيد االتحاد الخمسين ــ أننا نحتفل هذا 
العام ونحن نستقبل الخمسين سنة المقبلة وقد سّجلت اإلمارات إنجازًا تاريخيًا في التعافي من آثار جائحة 

كوفيد19، إذ نجحت المعايير والسياسات واإلجراءات المتبعة، في عودة جميع القطاعات إلى كامل نشاطها 
وفعاليتها، وباتت اإلمارات نموذجًا عالميًا يقتدى في التعامل مع األزمات والكوارث. وفيما يلي نص 

الكلمة ..
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»يتخذ عيد االتحاد هذا العام، مع االحتفال بمرور خمسين عامًا على قيام 
المقبلة،  عامًا  للخمسين  واستعدادنا  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 
طابعًا استثنائيًا مميزًا يزيدنا فخرًا ويملؤنا تصميمًا، ويحّفزنا أكثر فأكثر 
آفاق  نحو  والمضي  اإلنجازات  بجّد وإخالص الستكمال مسيرة  للعمل 
الجليلة  المناسبة  هذه  في  مجّددين  الفتّية،  دولتنا  عمر  من  جديدة 
آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  الحكيمة لصاحب  للقيادة  الوالء  عهد 
بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »حفظه  الدولة  نهيان رئيس 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام اإلمارات، 
مستذكرين بكّل اعتزاز المغفور له األب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان رحمه الله، واآلباء المؤسسين، الذين وضعوا األسس القوية 
تاريخية  إنجازات  بلغته من  ما  بلغت  دعائمها حتى  وتمتين  الدولة  لبناء 

يشهد بها القاصي والداني.
المقبلة وقد  الخمسين سنة  ونستقبل  االتحاد  بعيد  العام  نحتفل هذا 
كوفيد19،  جائحة  آثار  من  التعافي  في  تاريخيًا  إنجازًا  اإلمارات  سّجلت 
جميع  عودة  في  المتبعة،  واإلجراءات  والسياسات  المعايير  نجحت  إذ 
القطاعات إلى كامل نشاطها وفعاليتها، وباتت اإلمارات نموذجًا عالميًا 
يقتدى في التعامل مع األزمات والكوارث، وهذا ما كان ليتحقق لوال 
دعم القيادة الحكيمة وتشجيعها وجهود العاملين في خط الدفاع األول 
الذين لم يّدخروا جهدًا لتحقيق وعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان بالعبور بأمان وسالم من آثار الجائحة.
ويأتي على رأس إنجازات هذا العام، وتعبيرًا عن جهود التعافي الكبيرة 
هذه، إقامة إكسبو2020 دبي، الذي جاء افتتاحه التاريخي ليكون بمثابة 
اإليجابية  واستمّد  الصعداء  خاللها  من  أجمع  العالم  تنّفس  التي  الرئة 
ووجهة  والشعوب،  الدول  قبلة  الحدث  هذا  ليصبح  والتفاؤل،  واألمل 
الباحثين عن اإلبداع واالبتكار في جميع المجاالت، إضافة إلى الفرص 
بين  واالنفتاح  التواصل  ومّد جسور  الكبرى،  واالستثمارية  االقتصادية 

الثقافات المختلفة.
وقد جاء هذا الحدث الفريد، الذي وضع اسم اإلمارات في قلب خريطة 
مشروع  نجاح  وهو  آخر،  تاريخي  لحدث  استكمااًل  العالمية،  األحداث 
أهدافه،  تحقيق  في  األمل”  “مسبار  المريخ  الستكشاف  اإلمارات 
العديد  ليتبعه  الفضاء،  قطاع  في  النوعّي  اإلماراتي  الحضور  وترسيخ 
المجال ومنها مشروع  البارزة في هذا  األخرى  والبادرات  المشاريع  من 
الفضاء،  محاكاة  ومشروع  الكويكبات  وحزام  الزهرة  كوكب  استكشاف 
وليصبح حلم الفضاء جزءًا من وعي وثقافة وطموح الشباب اإلماراتي 

والعربي.
لقد شهد هذا العام، عام االستعداد للخمسين، إطالق صاحب السمو 
خالل  اإلمارات  لدولة  العشرة  المبادئ  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس 
ستبنى  الذي  األساس  المبادئ  هذه  لتكون  المقبلة،  سنة  الخمسين 
المقبلة، ويأتي  التنموية للخمسين سنة  عليه االستراتيجيات والخطط 
بناء اقتصاد مستدام على رأس األولويات، ليكون الضامن لحياة كريمة 
مستقبل  بناء  في  المشاركة  فرص  الشباب  ومنح  جديدة  آفاق  وفتح 
اإلمارات، السيما أن هذه الخطوة ترافقت مع إطالق 50 مشروعًا وطنيًا 

استراتيجيًا ستكون ركنًا أساسيًا في هذه العملية التنموية الكبيرة.
وفي سياق الحضور اإلماراتي البارز على الساحة الدولية، تأتي مجموعة 
الصديقة  الدول  من  عدد  مع  المشتركة  والمشاريع  االتفاقات  من 
والشقيقة، لتؤكد دور اإلمارات المتنامي في مختلف المجاالت، وقد 
للفترة  الدولي  األمن  مجلس  عضوية  في  اإلمارات  دولة  انتخاب  جاء 
2023-2022، ليكون تعبيرًا واضحًا عن هذا الحضور النوعي، حيث باتت 

اإلمارات ركيزة أساسية من ركائز السلم والسالم العالميين.
كما توج هذا الحضور العالمي باختيار الدولة الستضافة مؤتمر المناخ 
العام  دورة  في  الفاعلة  المشاركة  بعد  وذلك   2023 عام  “كوب28” 
الحياد  بلوغ  إلى  سعيًا  االستراتيجية  اإلمارات  مبادرة  وبعد  الحالي، 
المناخي بحلول عام 2050. ويأتي هذا الفوز الثمين ليضاف إلى سجل 
العالمية،  والفعاليات  المؤتمرات  استضافة  بالنجاح في  حافل  إماراتي 
كل  واستضافة  ورعاية  لتحفيز  المنطقة  أساسية في  باتت وجهة  حتى 
التي  واإلنسانية  والبيئية  والثقافية  والرياضية  االقتصادية  األحداث 
تستهدف نمو اإلنسان ورفاهيته وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب 

وترسيخ قيم التسامح والحوار بين الثقافات.
التبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ  التهاني وأجمل  نتقدم بأحّر 
الله” وإلى أخيه صاحب  الدولة “حفظه  زايد آل نهيان رئيس  خليفة بن 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وإلى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 
ونوابهم وأولياء العهود وإلى جميع أهل اإلمارات مواطنين ومقيمين، 
متمنين أن تكون بداية الخمسين عامًا الجديدة حافلة باإلنجازات، وكلنا 
ثقة بأن الرؤية واإلرادة والعزيمة والعمل الصادق المخلص التي جعلت 
اإلمارات تتصّدر جميع المؤشرات العالمية، ستظّل منهجًا تتواصل من 
رسالة  العالم،  إلى  الدولة  رسالة  به  وتتحقق  التنموية  المسيرة  خالله 

محبة وسالم وسعادة وخير وازدهار«.
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كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

مسيرة االتحاد تمضي بعزٍم وثقة منذ تأسيسه

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مسيرة االتحاد تمضي بعزٍم 

وثقة منذ تأسيسه على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان » طيب الله ثراه، تطوي خمسين عامًا حققت فيها 
منجزات عظيمة وسط التحديات، وأرست فيها أسس دولة 

حديثة باإلرادة والعزيمة اللتين تحلى بهما آباؤنا المؤسسون، 
فحققت المستحيل وأصبحت منارة لإلنسانية والسالم والتسامح 

والتعايش وحلم الطامحين بمستقبٍل أفضل للبشرية. وقال 
سموه في كلمة بمناسبة عيد االتحاد الخمسين ..
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تعزيٍز التحاد اإلمارات  للدولة يوم  الخمسين  االتحاد  اليوم عيد   “يمثل 
أكثر  مستقبٍل  نحو  للدولة  جديدة  وانطالقة  الواعدة  للرؤية  وتحفيٍز 
السمو  الرشيدة، بحكمة ورؤية سيدي صاحب  القيادة  ازدهارًا في ظل 
يعاضده  الله”،  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  سيدي صاحب 
وسيدي صاحب   ، الله”  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
اإلمارات«.  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانهم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
طريقها  في  ماضية  اإلماراتية  اإلنجازات  سفينة  وتبحر   “ وقال سموه 
نحو المستقبل المشرق، ببصيرة قيادتها وإرادة شعبها وطموح شبابها 
الواعي المدرك المتمكن نحو آفاٍق جديدة، حيث يشكل هذا العام لهم 
الماضية، ليطلقوا قدراتهم  الخمسين عامًا  إنجازات  للتأمل في  فرصة 
نحو مستقبٍل يزخر بالنماء والبناء والرفاه، ويكونوا أكثر إشراقًا لوطنهم 

ومحيطهم اإلقليمي، لما فيه خير البشرية كافة«.

تبحر سفينة اإلنجازات اإلماراتية 
ماضية في طريقها نحو 

المستقبل المشرق، ببصيرة 
قيادتها وإرادة شعبها وطموح 

شبابها الواعي المدرك المتمكن 
نحو آفاٍق جديدة
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كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

طحنون بن زايد آل نهيان
مستشار األمن الوطني

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات تسير إلى المستقبل بخطى واثقة متوشحة 
بالعلم والمعرفة

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني تحتفل دولة اإلمارات بعيدها 
الخمسين في هذا اليوم العظيم من تاريخها المشرق وهي تحتفي بعام الخمسين لتخّلد مسيرتها 

المشّرفة التي تأسست منذ عام 1971 وهي تسير إلى المستقبل بخطى واثقة متوّشحة بالعلم 
والمعرفة، وتتطّلع إلى العلياء لتجّسد كل معاني الفخر والثقة.

وأضاف سموه - في كلمة له بمناسبة “ عيد االتحاد الخمسين” - إن دولة اإلمارات، شعبًا وقيادًة، 
تقف في هذا اليوم على أعتاب مرحلة تاريخية مفصلية ، فبينما هي توّدع خمسين عامًا مضيئة 

مليئة باإلنجازات والمكتسبات إذ تعد العدة وتشمر السواعد للتحّول الفاعل والمستدام للخمسين 
عامًا القادمة، وإن أبناء وبنات اإلمارات وهم متسلحين باإليمان والعلم واالبتكار على استعداد 
لمسابقة الزمن ومواجهة التحديات للمشاركة في رسم صورة الخمسين عامًا المقبلة وتصميم 

المستقبل تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة. وفيما يلي نص الكلمة ...
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الذي  التاريخي  اليوم  هذا  نشهد  أن  واالعتزاز  الفخر  دواعي  لمن  إنه 
الرشيدة  القيادة  اإلمارات في ظل  لدولة  الذهبي  باليوبيل  فيه  نحتفل 
الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لسيدي صاحب 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب  »حفظه 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« .
في  الخمسين  بعيدها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  احتفال  ويأتي 
الخمسين  بعام  تحتفي  وهي  المشرق  تاريخها  من  العظيم  اليوم  هذا 
لتخّلد مسيرتها المشّرفة التي تأسست منذ عام 1971 وهي تسير إلى 
المستقبل بخطى واثقة متوّشحة بالعلم والمعرفة، وتتطّلع إلى العلياء 

لتجّسد كل معاني الفخر والثقة.
زايد بن  الوالد المغفور له الشيخ  إن نموذج االتحاد الذي أسس بنيانه 
المخلصون أضحى كاألفق  ثراه، واآلباء  الله  آل نهيان ، طّيب  سلطان 
مثياًل  التاريخ  شهد  وقّلما  وانبهار،  بإعجاب  التاريخ  عيون  إليه  ترنو 

اإلمارات  دولة  أصبحت  تعالى  الله  وبفضل  ووحدته،  تماسكه  في  له 
اعتمادًا  والتنوع  والتنافس  المعرفة  ركائز  على  بنيت  اقتصادية  ِقبلة 
أن  جميعًا  اليوم  واجبنا  وإن  االزدهار،  لها  حقق  مما  الرقمنة  على 
لتحصين  المستويات  كافة  وعلى  الميادين  في شتى  التضحيات  نبذل 

المكتسبات وأن ال نّدخر جهدًا في سبيل حفظ األمن واالستقرار.
أعتاب  على  اليوم  هذا  في  تقف  وقيادًة،  شعبًا  اإلمارات،  دولة  إن 
مرحلة تاريخية مفصلية ، فبينما هي توّدع خمسين عامًا مضيئة مليئة 
الفاعل  للتحّول  العدة وتشمر السواعد  إذ تعد  باإلنجازات والمكتسبات 
وهم  اإلمارات  وبنات  أبناء  وإن  القادمة،  عامًا  للخمسين  والمستدام 
الزمن  لمسابقة  استعداد  على  واالبتكار  والعلم  باإليمان  متسلحين 
ومواجهة التحديات للمشاركة في رسم صورة الخمسين عامًا المقبلة 

وتصميم المستقبل تحقيقًا لرؤية القيادة الرشيدة.
حفظ الله اإلمارات من كل مكروه وأدام عزها وأمنها// .

إن واجبنا اليوم جميعًا أن نبذل 
التضحيات في شتى الميادين 

وعلى كافة المستويات 
لتحصين المكتسبات وأن ال 
نّدخر جهدًا في سبيل حفظ 

األمن واالستقرار
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كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات تكمل 50 عاما من البناء والتأسيس والتمكين

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس لجنة االستعداد للخمسين 
ُتكمل دولتنا، اليوم خمسين سنة من البناء والتأسيس والتمكين؛ استثماٌر ناجٌح في اإلنسان، وتمكيٌن للمرأة، ومشاركٌة 

فاعلٌة للشباب، وبنيٌة تحتيٌة قوية، وتشريعاٌت حديثة، وُنظم تعليٍم وصحٍة تتبّنى أفضل التجارب والممارسات، ورعاية 
اجتماعية متقّدمة، ودولٌة مستقِطبة وجاذبٌة للعلماء والخبراء ورّواد األعمال ورؤوس األموال، وعالقات خارجية متمّيزة، 

ومؤّسسات دفاعية وأمنية عالية االستعداد والجاهزية، حمايًة للوطن ودفاًعا عن مكتسباته وإنجازاته.
وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “ درع الوطن” بمناسبة “عيد االتحاد الخمسين” - أن دولتنا، وبفضل اإلنجازات 

المشهودة لمرحلة التأسيس والتمكين، هي اليوم أكثر استعدادًا للمرحلة القادمة، ُمحّركها األساس شراكة استراتيجية 
فاعلة وذكية بين القطاعْين العام والخاص، غايتها أن تصبح عاصمًة عالميًة لالستثمار والريادة والتمّيز واإلبداع، ووجهًة 

جاذبًة للخبرات والمواهب، وحاضنًة متكاملة لثقافة ريادة األعمال والمشروعات الناشئة، ومختبًرا متطّوًرا لُفرص االقتصاد 
الرقمي والدائري واالقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا المتقّدمة. وفيما يلي نص الكلمة ..
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في هذا اليوم المجيد، ونحن نحتفل بمرور خمسين سنة على تأسيس 
دولتنا؛ ُيشّرفني أن أرفع أسمى آيات التقدير وخالص التهنئة والتبريكات 
نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  سيدي صاحب  إلى 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وإلى صاحب  الله«،  »حفظه  الدولة 
الله«  الوزراء حاكم دبي »رعاه  مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
أبوظبي  عهد  نهيان ولي  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
السمو  أصحاب  وإخوانهم   ، المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، وهم يقودون المسيرة 
االتحادية لدولة اإلمارات التي أّسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن 
بإخالص  أسهموا  الذين  وإخوانه  ثراه«،  الله  »طّيب  نهيان  آل  سلطان 

وتفاٍن في ترسيخ دعائمها وإرساء قيمها، تغّمدهم الله بواسع رحمته.
والتمكين؛  والتأسيس  البناء  من  سنة  خمسين  دولتنا،  ُتكمل  اليوم، 
استثماٌر ناجٌح في اإلنسان، وتمكيٌن للمرأة، ومشاركٌة فاعلٌة للشباب، 
وبنيٌة تحتيٌة قوية، وتشريعاٌت حديثة، وُنظم تعليٍم وصحٍة تتبّنى أفضل 
مستقِطبة  ودولٌة  متقّدمة،  اجتماعية  ورعاية  والممارسات،  التجارب 
وعالقات  األموال،  ورؤوس  األعمال  ورّواد  والخبراء  للعلماء  وجاذبٌة 
خارجية متمّيزة، ومؤّسسات دفاعية وأمنية عالية االستعداد والجاهزية، 

حمايًة للوطن ودفاًعا عن مكتسباته وإنجازاته.
والتمكين،  التأسيس  لمرحلة  المشهودة  اإلنجازات  وبفضل  دولتنا،  إن 
شراكة  األساس  ُمحّركها  القادمة،  للمرحلة  استعدادًا  أكثر  اليوم  هي 
أن  غايتها  والخاص،  العام  القطاعْين  بين  وذكية  فاعلة  استراتيجية 
واإلبداع،  والتمّيز  والريادة  لالستثمار  عالميًة  عاصمًة  دولتنا  تصبح 
ريادة  لثقافة  متكاملة  وحاضنًة  والمواهب،  للخبرات  جاذبًة  ووجهًة 
االقتصاد  لُفرص  متطّوًرا  ومختبًرا  الناشئة،  والمشروعات  األعمال 
الرقمي والدائري واالقتصاد القائم على المعرفة واالبتكار والتكنولوجيا 
الخمسين  مشروعات  وضمن  التحّول  لهذا  واستعداًدا  المتقّدمة، 
المتعّددة؛ أطلقنا عدًدا من المبادرات والبرامج الرامية إلى تشجيع ثقافة 
االبتكار والعمل الحّر وريادة األعمال، وتمكين القطاع الخاص من جذب 

وتأهيل المزيد من الشباب المواطنين واستيعابهم في سوق العمل.
إننا جميًعا، على ثقٍة تامة بأن مسيرة العمل الوطني، وفي ظّل الرؤية 
إلى  القوية ألبناء وطننا؛ ستمضي  واإلرادة  الحكيمة  للقيادة  الواضحة 
وأبعادها  أهدافها  في  المستدامة  التنمية  ُيعّزز  بما  بنجاح،  مقاصدها 
المجتمع  فئات  كافة  بمشاركة  ُنشيد  فإننا  المقام  هذا  وفي  كافة، 
اإلماراتي وقطاعاته المختلفة، مواطنين ومقيمين وقطاٍع عاٍم وخاٍص 

في صياغة مستهدفات مشروع االستعداد للخمسين سنًة المقبلة.
تجاوزت  السليم؛  والتخطيط  الرشيدة  باإلدارة  دولتنا،  أن  الله،  نحمد 
بنجاح تداعيات جائحة “كوفيد- 19”، وبدأت الحياة، في جميع جوانبها، 
الزائرين  الستقبال  وعدنا  الطبيعي،  مسارها  إلى  والعودة  بالتعافي 
لمختلف الفعاليات المتميزة التي تنظمها وتستضيفها دولة اإلمارات 

ومن أبرزها “أكسبو 2020 دبي«.
الغالي. الوطن  خدمة  في  خطانا  وُيسّدد  جميًعا،  يوّفقنا  أن  اللُه  ندعو 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته /
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كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

حامد بن زايد آل نهيان
عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

المؤسسون تركوا مدرسة خالدة في اإلدارة والوطنية ال 
تنضب دروسها

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي .. أن دولة اإلمارات 
تدخل الخمسين عامًا الجديدة من تاريخها المجيد، وكلها أمل وطموح في مستقبل مشرق لشعبها 

يظله األمن واألمان واالستقرار والوحدة والتنمية، وتصنعه سواعد أبنائها المخلصين وعقولهم، 
وتقوده قيادة رشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 

الله«.
وقال سموه بمناسبة “عيد االتحاد الخمسين “ .. “ في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر 

بكل عرفان وامتنان، القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
وإخوانه من القادة المؤسسين رحمهم الله الذين وضعوا األسس الصلبة واألركان القوية الثابتة 
لصرحنا الحضاري الرائد، وتركوا لنا مدرسة خالدة في اإلدارة والوطنية والحكم الرشيد ال تنضب 

دروسها. وفيما يلي نص الكلمة ..
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بالدنا  تكمل  حيث  خاصة؛  أهمية  العام  لهذا  الوطني  اليوم  يكتسب 
المجاالت،  كل  في  والتميز  واإلنجاز  النجاح  من  عامًا  خمسين  الغالية 
وطموح  أمل  وكلها  المجيد،  تاريخها  من  جديدة  عامًا  خمسين  وتدخل 
في مستقبل مشرق لشعبها يظله األمن واألمان واالستقرار والوحدة 
والتنمية، وتصنعه سواعد أبنائها المخلصين وعقولهم، وتقوده قيادة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  برئاسة  رشيدة 

الدولة “حفظه الله«.
العربية  اإلمارات  دولة  حققته  فيما  السر  كلمة  الوحدة هي  كانت  لقد 
على  كبرى  حضارية  إنجازات  من   ،1971 عام  في  قيامها  منذ  المتحدة 
المظفرة،  المسيرة  هذه  من  عامًا  خمسين  وبعد  كافة،  المستويات 
تمضي اإلمارات نحو األمام قلبًا واحدًا، ويدًا واحدة، وروح واحدة، تحت 
مقدمة  في  دائمًا  بالدنا  جعل  هو  واحد،  هدف  لتحقيق  واحدة،  راية 
الصفوف وفي المركز األول في كل مجاالت التقدم والتنمية والريادة 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.
في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نستذكر بكل عرفان وامتنان، القائد 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
جناته،  فسيح  وأسكنهم  الله  رحمهم  المؤسسين  القادة  من  وإخوانه 
الذين وضعوا األسس الصلبة واألركان القوية الثابتة لصرحنا الحضاري 
الرائد، وتركوا لنا مدرسة خالدة في اإلدارة والوطنية والحكم الرشيد، ال 

تنضب دروسها، مهما طال الزمن وتغيرت الظروف والمعطيات.
في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعًا، أحيي كل من عمل بإخالص 
وحب وتفان من أجل تقدم اإلمارات ورفعتها على مدى العقود الخمسة 
الماضية، وأدعو شبابنا لالقتداء بهم والسير على خطاهم، ألن الوطن 
يراهن على شبابه ويعتبرهم مصدر قوته وثروته الحقيقية التي ستضمن 

له التميز والتفوق خالل السنوات المقبلة.
صاحب  لسيدي  التبريكات  آيات  أسمى  أرفع  المجيد،  اليوم  هذا  في 
الله«  »حفظه  الدولة  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة  السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  مكتوم نائب  آل  راشد  بن  السمو الشيخ محمد  وصاحب 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
القائد األعلى للقوات  زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب  محمد بن 
العظيم،  اإلمارات  شعب  وإلى  الحكام،  السمو  وأصحاب   ، المسلحة 
والسالم  األمن  نعمة  علينا  ويديم  وقيادتنا  بالدنا  يحفظ  أن  الله  داعيًا 

واالستقرار والتنمية.. وكل عام واإلمارات بخير ومنعة // 
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كـلمــــــة 

سمو الشيخ 

عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات نجحت على مدار 5 عقود في بناء نموذج تنموي 
فريد من نوعه

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي تحل علينا في الثاني 
من ديسمبر 2021 الذكرى الخمسين ليوم الوحدة التاريخي واإلعالن عن تأسيس اإلمارات العربية 
المتحدة لنحتفي معا في هذه اللحظات التاريخية برحلة خمسة عقود من األمل والطموح واإلرادة 

والعمل ومسيرة 50 عاما من اإلنجازات الوطنية الخالدة التي سطرها أبناء الوطن بأحرف من نور في 
سجالت التاريخ البشري.

وأكد سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ بمناسبة “عيد االتحاد الخمسين “ - أن دولة 
اإلمارات نجحت على مدار 5 عقود في بناء نموذج تنموي فريد من نوعه أرسى دعائمه المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وبدأت معه رحلة الال مستحيل التي ترسخت في 
ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة. وفيما يلي نص الكلمة ..
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تحل علينا اليوم الثاني من ديسمبر 2021 الذكرى الخمسين ليوم الوحدة 
التاريخي واإلعالن عن تأسيس اإلمارات العربية المتحدة لنحتفي معا في 
هذه اللحظات التاريخية برحلة خمسة عقود من األمل والطموح واإلرادة 
50 عاما من اإلنجازات الوطنية الخالدة التي سطرها  والعمل ومسيرة 

أبناء الوطن بأحرف من نور في سجالت التاريخ البشري.
فقد نجحت دولة اإلمارات على مدار 5 عقود في بناء نموذج تنموي فريد 
من نوعه أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - 
طيب الله ثراه - وبدأت معه رحلة الال مستحيل التي ترسخت في ظل 

دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة.
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات  دولة  إن 
نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس األعلى 
حكام اإلمارات تتطلع بتفاؤل وعزيمة إلى رحلة تنموية جديدة وانجازات 
ال  بعزيمة  تمضي  واالزدهار.  التقدم  ملؤه  ومستقبل  فريدة  وطنية 
تلين في مسيرتها الرائدة وتعول على سواعد أبنائها وشبابها لمواصلة 

تحقيق اإلنجازات للوطن والمواطن.
اإلمارات  دولة  في  اليوم  نعيشه  الذي  واالزدهار  والتطور  التقدم  إن 
الحق  وقيم  االعتدال  نهج  على  قائمة  متوازنة  خارجية  سياسة  تواكبه 
والخير والعطاء اإلنساني فاإلمارات أضحت أيقونة العطاء اإلنساني على 
مستوى العالم واستطاعت الدبلوماسية اإلماراتية بفضل رؤية القيادة 
العالم  دولة  مع  والصداقة  األخوة  عالقات  من  جسور  بناء  الرشيدة 
شرقًا وغربًا ... شمااًل وجنوبًا وتمكنت من تعزيز حضورها وتأثيرها على 
المستويين اإلقليمي والدولي فحققت النجاحات تلو النجاحات وأصبح 
اليوم جواز السفر اإلماراتي ضمن قائمة األكثر قوة على مستوى العالم 

ويشق طريقه بثبات نحو المركز األول على مستوى العالم //

اإلمارات أضحت أيقونة العطاء 
اإلنساني على مستوى العالم 

واستطاعت الدبلوماسية 
اإلماراتية بفضل رؤية القيادة 

الرشيدة بناء جسور من عالقات 
األخوة والصداقة مع دولة العالم



دعم اإلمارات العربية المتحدة في 
رحلتها 50 عامًا القادمة

يرشفني بالنيابة عن رشكتي »ريثيون تكنولوجيز« و«ريثيون اإلمارات« أن أتوجه بأحر التهاين 

املتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  إىل صاحب 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

القائد  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  حاكم ديب؛ وصاحب 

األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية، وعموم الشعب اإلمارايت مبناسبة عيد االتحاد الخمسني.

نفخر بأن نساهم يف مسرية تقدم البالد عىل مدى أكرث من 30 عاماً، ونشهد عن كثب النمو 

وإذ  األصعدة.  مختلف  عىل  وشعبها  الدولة  حققتها  التي  الالمحدودة  واإلنجازات  امللحوظ 

البالد  مساعي  بدعم  التزامنا  نؤكد  فإننا  اإلمارات،  لدولة  الذهبي  باليوبيل  اليوم  معاً  نحتفل 

لتحقيق املزيد من النجاح خالل الخمسني عاماً القادمة.

وقد  عاماً.   30 من  ألكرث  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  تكنولوجيز«  »ريثيون  عالقة  ومتتد 

دخلت هذه العالقة مرحلة جديدة يف عام 2017 مع تأسيس »ريثيون اإلمارات«، وهي رشكة 

توفري  اإلمارات«  »ريثيون  تواصل  تكنولوجيز«،  »ريثيون  من  وبدعم  أبوظبي.  مقرها  محلية 

الجوي  الدفاع  مجاالت  عدة يف  مستويات  املتكاملة عىل  والحلول  القدرات  من  واسع  طيف 

والصاروخي، والسيطرة الجوية، واألمن السيرباين، وأنظمة الطائرات املسرّية ومضاداتها، ودعم 

املهامت الجوية للحفاظ عىل أمن وأمان دولة اإلمارات العربية املتحدة.

خالل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  مصداقية  األكرث  الدفاع  رشيك  نكون  بأن  ونلتزم 

توفري حلول مبتكرة عالية القيمة، وتطوير معارف املواهب املحلية لالرتقاء بالقدرات الوطنية 

اإلماراتية يف املجاالت الدفاعية واألمنية، والوفاء بالواجبات االقتصادية الوطنية.

تطلعاتها  تحقيق  الدولة عىل  مساعدة  فّعال يف  دور  للعب  نتطلع  املستقبيل،  الصعيد  وعىل 

الدفاعية واالقتصادية والجويّة عىل مدار الخمسني عاماً القادمة وما بعدها.

التنفيذي  الرئيس  ديفيس،  آالن  بقلم: 

لرشكة »ريثيون اإلمارات املحدودة«



دعم اإلمارات العربية المتحدة في 
رحلتها 50 عامًا القادمة

يرشفني بالنيابة عن رشكتي »ريثيون تكنولوجيز« و«ريثيون اإلمارات« أن أتوجه بأحر التهاين 

املتحدة؛  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  إىل صاحب 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

القائد  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  حاكم ديب؛ وصاحب 

األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية، وعموم الشعب اإلمارايت مبناسبة عيد االتحاد الخمسني.

نفخر بأن نساهم يف مسرية تقدم البالد عىل مدى أكرث من 30 عاماً، ونشهد عن كثب النمو 

وإذ  األصعدة.  مختلف  عىل  وشعبها  الدولة  حققتها  التي  الالمحدودة  واإلنجازات  امللحوظ 

البالد  مساعي  بدعم  التزامنا  نؤكد  فإننا  اإلمارات،  لدولة  الذهبي  باليوبيل  اليوم  معاً  نحتفل 

لتحقيق املزيد من النجاح خالل الخمسني عاماً القادمة.

وقد  عاماً.   30 من  ألكرث  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  تكنولوجيز«  »ريثيون  عالقة  ومتتد 

دخلت هذه العالقة مرحلة جديدة يف عام 2017 مع تأسيس »ريثيون اإلمارات«، وهي رشكة 

توفري  اإلمارات«  »ريثيون  تواصل  تكنولوجيز«،  »ريثيون  من  وبدعم  أبوظبي.  مقرها  محلية 

الجوي  الدفاع  مجاالت  عدة يف  مستويات  املتكاملة عىل  والحلول  القدرات  من  واسع  طيف 

والصاروخي، والسيطرة الجوية، واألمن السيرباين، وأنظمة الطائرات املسرّية ومضاداتها، ودعم 

املهامت الجوية للحفاظ عىل أمن وأمان دولة اإلمارات العربية املتحدة.

خالل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  مصداقية  األكرث  الدفاع  رشيك  نكون  بأن  ونلتزم 

توفري حلول مبتكرة عالية القيمة، وتطوير معارف املواهب املحلية لالرتقاء بالقدرات الوطنية 

اإلماراتية يف املجاالت الدفاعية واألمنية، والوفاء بالواجبات االقتصادية الوطنية.

تطلعاتها  تحقيق  الدولة عىل  مساعدة  فّعال يف  دور  للعب  نتطلع  املستقبيل،  الصعيد  وعىل 

الدفاعية واالقتصادية والجويّة عىل مدار الخمسني عاماً القادمة وما بعدها.

التنفيذي  الرئيس  ديفيس،  آالن  بقلم: 

لرشكة »ريثيون اإلمارات املحدودة«
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كـلمــة معالــي 

محمد بن أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات نموذج عالمي فريد في النهضة والسالم والتسامح 
والتعاون واألمن واألمان.

الرشيدة  قيادتها  بإرادة  مضت  قادمة،  وأخرى  انقضت  عامًا  خمسون   
ورؤية حكيمة من مؤسسيها فذكرى المغفور له الشيخ زايد وهو يخطط 
ويضع استراتيجية شاملة لالتحاد ويحفر الصخر من أجل بناء دولة وبناء 
مجتمع متماسك تتجلى نتائجها اليوم، ويأتي من بعده صاحب السمو 
للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
المسلحة “حفظه الله” ليحافظ على اإلرث والبناء ويكمل مسيرة المجد 
ويسخر كافة الصعاب والتحديات، وبتوجيهاته ومتابعة إخوته وبسواعد 

والعمران  والنمو  التقدم  في  واحد  الرقم  اإلمارات  دولة  تصبح  أبنائه 
وتصل باإلنجازات الفريدة والخطوات الثابتة لتكون نموذجًا عالميًا فريدًا 
في النهضة والسالم والتسامح والتعاون واألمن واألمان. وقال معاليه 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  قال سيدي صاحب  كما  عامًا  خمسون 
“رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
شعبها  متوحدة  قلوبها  متحدة  إماراتها  واحدة  دولة  اإلمارات   “ الله”: 
فقد  واحد”،  رئيس  ويلتف حول  واحد  بدستور  ويحتكم  واحد  علم  يرفع 

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة بعامها الخمسين 
هذا العام وبالمنجزات والقفزات التنموية التي حققتها طوال أعوام من التخطيط والجهد والصبر والمثابرة، خمسون عامًا 
مرت على تأسيس دولة اإلتحاد بدأت حلم وانتهت واقع مشّرف وتاريخ عظيم وأصبح البيت متوحد برؤية قيادة طموحة، 

واثقة، مؤمنة بقدرات أبنائها، وحب الشعب لوطن طالما أعطاه الكثير وسخر له الصعاب لينعم بكافة الخيرات ويتميز عن 
الجميع. وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة عيد االتحاد الخمسين :
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واإلصرار  العزيمة  مع  اإلرادة  تجتمع  عندما  مستحيل  شيء  ال  أن  آمن 
وقائد لديه من الثقة والحكمة والرؤية المستقبلية الواضحة ما يدفعه 
لتحقيق المستحيل من أجل ترسيخ البناء لمجتمع متكامل تحفه قيادة 
قوية وشعب وفّي وطموح وأرض طيبة تطرح الخير وتجني طيب الثمار. 
واختتم معاليه كلمته قائال : نحتفل باليوبيل الذهبي هذا العام لنرسخ 
اإلنجازات والمبادرات ونحافظ على اإلرث والتاريخ الذي بني في األعوام 
لتحقيق  واجتهاد  وبجد  تفاؤل  بكل  القادمة  األعوام  ونستقبل  السابقة 
دولة  الله  .حفظ  أفضل.  القادم  بأن  وثقة  أمل  وكلنا  جديدة  إنجازات 
اإلمارات قيادًة وشعبًا، قلوبنا متوحدة وجهودنا متكاتفة ومن إنجاز إلى 

آخر بفضل رؤية وحكمة قيادتنا الرشيدة.

خمسون عامًا مرت على 
تأسيس دولة اإلتحاد بدأت حلم 

وانتهت واقع مشّرف وتاريخ 
عظيم وأصبح البيت متوحد 

برؤية قيادة طموحة
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كـلمــة 

معالي الفريق الركن 

محمد محمد ثاني الرميثي
رئيس أركان القوات المسلحة

بمناسبة عيد االتحاد الـ50

اإلمارات تطوي خمسة عقود من تاريخها المشرف ناصع 
البياض وتفتح صفحة خمسينية جديدة.

 “ في هذه الذكرى الوطنية الغالية التي تنطوي على كل معاني الفخر 
واالنتماء والوالء واالعتزاز نقف مليًا ونستحضر جميع انجازات وعطاءات 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  رأسهم  وعلى  المؤسسين،  القادة 
طيب الله ثراه، وإخوانه حكام االمارات، الذين تحملوا جميعًا بعزيمة ال 
تلين وصبر ال يضاهي، كل األعباء التي رافقت مرحلة التأسيس، حتى 
اليوم عزيزة  االمارات  الذي تقف عليه  المتين  القوي  وضعوا األساس 
أبية قوية يشار إليها بالبنان، ورايتها عالية خفاقة يشعر بالفخر والعزة كل 

من ينتمي إليها أو يقيم على أرضها«. وأضاف إن دولة االمارات التي 
تنتقل بثبات وثقة بين مرحلة تاريخية وأخرى، تطوي اليوم خمسة عقود 
جديدة  خمسينية  صفحة  وتفتح  البياض،  ناصع  المشرف  تاريخها  من 
تخطو إليها بالثقة والثبات واإلرادة ذاتها في ظل قيادة صاحب السمو 
الله”وصاحب  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أن حلول الذكرى الخمسين لتأسيس 
دولة االمارات العربية المتحدة هي مناسبة غالية على قلوب جميع أبناء شعبنا الغالي؛ حيث تبدو االمارات شامخة وهي 
تقف على نجاحات العقود الخمس الماضية أيقونة لألمم والدول، ونموذجًا ملهمًا في القيادة والتقدم والتطور والبناء 

والتنمية والمزاوجة بين القيم والمبادىء االنسانية األصيلة من ناحية والعمل واالنتاج من ناحية ثانية. وقال معاليه في 
كلمة وجهها عبر مجلة “ درع الوطن “ بمناسبة “عيد االتحاد الخمسين “ ..
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زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ، 
تخطو مسترشدة بتخطيط دقيق ووعي استراتيجي عميق تجسده وثيقة 
االرتقاء  إلى  يتطلع  لوطن  خارطة طريق  تمثل  التي  الخمسين،  مبادىء 
المستدامة  التنمية  مجاالت  في  العالمية  التنافسية  قمم  أعلى  فوق 
كافة. وقال إن قواتنا المسلحة الباسلة، مصانع الرجال، ومورد األبطال 
الشجعان األوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، تنظر إلى اليوم الوطني 
عملية  بأدوارنا في  اعتزاز  فكلنا  واالعتزاز،  الفخر  بكل مشاعر  الخمسين 
التنمية الشاملة، وكلنا إيمان بأهمية دورنا في الذود عن حياض الوطن 
فينا  غرسته  ما  بكل  األصيلة  اإلنسانية  وقيمه  مبادئه  عن  والدفاع 
مقولة  من  منطلقين  يلين،  ال  وعزم  وقوة  ثبات  من  الرشيدة  قيادتنا 
الجوار،  حق  وتحترم  السالم،  إلى  تسعى  دولة  “إننا  المؤسس  القائد 
وترعى الصديق، لكن حاجتنا إلى الجيش القوي القادر الذي يحمي البالد 
تبقى قائمة ومستقرة، ونحن نبني الجيش ال عن رغبة في غزو أو قتال 
دولة أخرى، وإنما نهدف إلى الدفاع عن أنفسنا، فلم يكن العدوان يومًا 
اإلمارات”، فاالمارات كما قال صاحب  أرض  اإلنسان على  من طبيعة 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
المؤسس  من  “ورثناها  سالم  رسالة  تحمل  المسلحة  للقوات  األعلى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان صاحب رسالة سالم وصاحب 
رؤيته  هي  وهذه  الدولة،  هذه  إنشاء  في  حياته  بداية  من  محبة  رسالة 
االنجازات  األرض حيث  “ من  وأضاف  نسير«.  الطريق  على هذا  ونحن 
التنموية المشهودة، وحيث القيم والمبادىء التي تحظى بتقدير واحترام 
عالمي، إلى الفضاء حيث النجاحات التي تحققت في استكشاف الفضاء 
بآمال  جديدة  خمسينية  وتستشرف  االمارات  مسيرة  تمضي  وعلومه، 
تماثلها  بإرادة ال  لها، متسلحة  وأحالم وطموحات ال سقف وال حدود 
سوى إرادة اآلباء المؤسسين في مجابهة التحديات وتحقيق المعجزات، 
الماضي  دروس  مستلهمين  الغالي  وشعبنا  الرشيدة  قيادتنا  وتمضي 
المستقبل  معارك  لخوض  والعزائم  الهمم  تشحذ  بطاقات  ومتزودين 
تطلعات  لتحقيق  نسعى  فنحن  امضى،  وعزم  أقوى  بإرادة  التنموية 
قيادتنا التي عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، حين أكد على “إننا 
في سباق مع العالم ال يتوقف«. وقال “ في الذكرى الخمسين لتأسيس 
اتحادنا المبارك، نرفع خالص التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وعلى 

القائد  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  رأسها 
األعلى للقوات المسلحة، “حفظه الله”، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، “رعاه الله”، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وإلى شعب  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
لقيادتنا  والوفاء  واالنتماء  الوالء  على  الله  معاهدين  الكريم،  االمارات 
وشعبنا وأرضنا الطيبة الغالية، وأن نبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة 

اسم االمارات وبقاء رايتها عالية خفاقة وسط رايات األمم.

االمارات اليوم عزيزة أبية قوية 
يشار إليها بالبنان، ورايتها عالية 

خفاقة يشعر بالفخر والعزة كل من 
ينتمي إليها أو يقيم على أرضها
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Supporting the UAE as it 
Charts its Next 50 Years

Alan Davis, 
Chief Executive,
Raytheon Emirates
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On behalf of Raytheon Technologies and its subsidiary Raytheon 
Emirates, I am honored to extend my sincere congratulations to President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashed Al Maktoum Vice President Prime Minister and 
Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Abu Dhabi Crown Prince and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces and to the people of the UAE, on the historic milestone of 
the UAE’s 50th National Day.
We are privileged to have been part of the country’s progress journey for 
more than 30 years and witnessing firsthand the remarkable growth and 
countless achievements realized by the nation and its people, across all 
fronts. Today, we are dedicated to supporting the UAE chart its next 50 
years of successes as we celebrate the emirates’ historic Golden Jubilee 
together.
Raytheon Technologies’ relationship with the UAE dates back more 
than 30 years. That relationship entered a new phase in 2017 with the 
establishment of Raytheon Emirates, a local company based in Abu 
Dhabi. Raytheon Emirates, with the support of Raytheon Technologies, 
brings a broad portfolio of layered capabilities and integrated solutions 
in the areas of air & missile defense, air dominance, cyber security, 
unmanned airborne systems & counter unmanned airborne systems, and 
space mission support, that continue keeping the UAE safe and secure.
We are committed to being a trusted UAE defense partner, providing high-
value innovative solutions while also developing Emirati knowledge-
based talent to contribute to a sovereign industrial capability and 
achieving national economic imperatives.
As we look to the future, we look forward to playing an active role in 
supporting the UAE achieve its defense, economic and aerospace 
aspirations for the next 50 years and beyond.



There can be no greater homage paid from a people to a Founding Father than to celebrate the phenomenal achieve-
ments of the nation he created only 50 years ago, and to acknowledge the respect and admiration it continues to earn 
on the world stage. Sheikh Zayed’s vision and wisdom laid down the unshakeable foundations for a success story born 
from the sand and the sea, moulding it into what is today a leading centre of commerce, innovation, culture, and societal 
harmony. The UAE has welcomed millions of brothers and sisters from around the world, all of whom continue to con-
tribute invaluably to the ensuring it continues to be a safe, generous, and secure homeland, and a beacon of creativity, 
forward-thinking, and tolerance.
We give our heartfelt thanks and congratulations to our dear and distinguished leaders - to our President, His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Minister of Defence, and Their Highnesses the Supreme Council Members and Rulers of 
the Emirates. Together they are working to ensure the UAE continues to prosper, seek opportunities for national growth, 
wellbeing, and educational excellence, and to deal with challenges wherever they arise. 
The achievements of the UAE are numerous, and EDGE, itself only two years old, is proud 
to be playing a significant role in driving this continued development through future 
technologies, by cultivating, nurturing, and diversifying our sovereign capabilities 
so we can maintain a significant competitive lead regionally, and in doing so con-
tribute to the advancement of the UAE globally.
On this momentous occasion, we pledge to continue our mission as a disrup-
tor in the creation and manufacture of superior solutions for growth and 
greater national security, and to support the industry 4.0 agenda in creat-
ing an environment for sustainable economic progress, establishing the 
UAE as a world-leading hub of cutting-edge industries - for the benefit 
of all.
Our gratitude must also go to the EDGE family and our partners 
for their collective efforts in getting us to where we are today. The 
incredible strides we have made in such a short space of time are 
the merely the determined first steps on a journey which will see 
us transform the technology landscape here and further afield, by 
creating the best working environment for brilliant local and inter-
national minds to thrive and succeed in these endeavours.
God bless the United Arab Emirates, and may it continue to shine 
and blaze a trail across the world for next 50 years and beyond.

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

Edge Pledges to Continue its Efforts to Develop the 
Best Solutions in the Field of Advanced Technology
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deep strategic awareness embodied in the ‘Principles of the 
50’ document, which serves as a roadmap for a country that 
aspires to rise above the highest peaks of global competitive-
ness in all areas of sustainable development. He said that our 
valiant Armed Forces, who are loyal to their homeland and 
wise leadership, look proudly at the 50th National Day. 
“We are all proud of our roles in the comprehensive devel-
opment process and defence of the homeland and its noble 
human values and principles. We are undertaking our role 
with the unrelenting firm resolve and determination that 
was instilled in us by our prudent leadership, guided by the 
words of the founding leader: “We are a country that seeks 
peace, respects the right of neighbourliness, and takes care 
of friends. However, our need for a strong and capable army 
that protects the country remains stable. We are building the 
army not out of a desire to invade or fight another country; 
but we aim to defend ourselves. Aggression has never been 
part of our human nature in the UAE.” 
Furthermore, as expressed by His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the Armed Forces, “the UAE bears 
a message of peace which we inherited it from the founder, 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. He upheld a message of 

peace and love from the beginning of his life while found-
ing this state. This is his vision, and we are on this path.” 
The Chief of Staff of the UAE added, “From the land of re-
markable developmental achievements and the values 
and principles that enjoy universal appreciation and re-
spect, to space, where successes have been achieved in 
space exploration and sciences, the UAE’s march is pro-
ceeding and anticipating a new 50 with infinite hopes, 
dreams and ambitions, armed with a will that is only 
matched by the will of the founding fathers to face chal-
lenges and achieve miracles. Our wise leadership and dear 
people are moving forward, inspired by the lessons of the 
past and equipped with firm determination to fight the 
battles of future development with a stronger will and de-
termination. We are striving to achieve the aspirations of 
our leadership as expressed by His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy the Supreme Commander of the Armed Forc-
es, when he emphasiSed that “we are in a ceaseless race 
with the world.”
He concluded, “On the 50th anniversary of the formation 
of our blessed union, we extend our sincere congratula-
tions and blessings to our wise leadership, headed by His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Supreme 
Commander of the Armed Forces, may God protect him, 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, may God preserve him, and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dha-
bi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, 
and also to the honourable people of the UAE. We pledge 
our loyalty, belonging and allegiance to our leadership, 
our people, and our dear, good land, and promise to ex-
pend all that is precious to elevate the name of the UAE 
and keep its flag flying high among the flags of nations.”
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UAE Has Completed Five Decades of its Glorious History 
and is Opening a New 50-Year Page

MESSAGE

His Excellency             
Staff Lt Gen  Hamad 
Mohammed Thani Al 

Rumaithi
Chief of Staff of the UAE Armed 

Forces 

HE Staff Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumai-
thi, Chief of Staff of the UAE Armed Forces, has stated 
that the 50th anniversary of the UAE’s formation is an 
occasion that is so dear to the hearts of all our people. 
Having achieved successes during the past five decades, 
the UAE stands loftily as an icon of nations and states 
and as an inspiring model of leadership, progress, de-
velopment, construction, as well as combining noble hu-
man values and principles with action and production. 

In a speech addressed through Nation Shield on the occa-
sion of the “50th Union Anniversary,” His Excellency said, 
“On this precious national anniversary, which involves all 
the meanings of pride, belonging and loyalty, we ponder 
thoroughly over all the achievements and contributions of 
the founding leaders, mainly Sheikh Zayed bin Sultan Al Na-
hyan, may his soul rest in peace, and his brothers, the rulers 

of the Emirates. They shouldered all the burdens associated 
with the formation stage, with unrelenting determination 
and incomparable patience. They laid the solid foundation 
upon which the UAE stands loftily and proudly, with its flag 
soaring high and inspiring all citizens and residents with 
pride.”
He added that the UAE, which is moving steadily and con-
fidently from one historical stage to another, spans five de-
cades of its glorious and shining history, and opens up a new 
50-year page steadfastly under the leadership of His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the 
UAE, may God protect him, His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the Armed Forces. 
The UAE is heading forward, guided by careful planning and 
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His Excellency added, “As His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, may God preserve him, said, 
“The UAE is one nation, its emirates are united, its hearts are 
unified, its people raise one flag, are ruled by one constitu-
tion, and rally round one president.” He believes that noth-
ing is impossible if will is combined with determination, 
together with a leader who owns confidence, wisdom, and 
a clear futuristic vision. For such vision would motivate him 
to achieve the impossible and consolidate the building of 
an integrated society that has a strong leadership, loyal and 
ambitious people, and a good land that offers goodness and 

reaps good fruits.”
His Excellency concluded his speech by saying: “We are 
celebrating the golden jubilee this year to entrench the 
achievements and initiatives, preserve the legacy and his-
tory that has been built in the previous years, and receive 
the coming years with optimism, hard work and diligence to 
accomplish new achievements, while we are all hopeful and 
confident that the future is better. May God protect the UAE 
leadership and people. Our hearts are united, our efforts are 
consolidated, and we are moving from one achievement to 
another, thanks to the vision and wisdom of our prudent 
leadership.”
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MESSAGE
His Excellency 

Mohammed bin Ahmed
 Al Bowardi

Minister of State for Defence 
Affairs

UAE is a Unique Global Example of Progress, Peace, 
Tolerance, Cooperation and Security

HE Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State 
for Defence Affairs, said that the UAE is celebrating its 
50th anniversary this year and the achievements and 
developmental leaps that it has achieved over years of 
planning, efforts, patience and perseverance. Fifty years 
have elapsed since the formation of the Union. It began 
as a dream and ended up as a glorious reality and a great 
history. The house is now united through the vision of 
an ambitious and confident leadership that believes in 
the potential of its people and their love for a country 
that has always given them a lot and eased difficulties 
for them, so they enjoyed prosperity and attained inter-
national distinction. 

In a speech on the occasion of the 50th anniversary of the 
Union, His Excellency said: “50 years has passed and another 

50 is coming. The foregoing 50 has witnessed the firm will 
of its prudent leadership and the wise vision of its founders. 
The memory of the late Sheikh Zayed, who planned, set a 
comprehensive strategy for the union and excavated rocks 
in order to build a state with a cohesive society, has yielded 
evident results today. His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander 
of the Armed Forces, may God protect him, has come after 
his father to preserve his legacy, carry on the journey of glo-
ry, and ease all difficulties and challenges. Through his direc-
tives, the follow-up of his brothers and the help of his sons 
and daughters, the UAE has become number one in prog-
ress, growth, and construction. Given its unique achieve-
ments and steady steps, it has become a unique global 
model of progress, peace, tolerance, cooperation, security, 
and stability.”
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a distinguished success and worked together to promote 
the UAE’s name and stature based on a sincere desire and 
relentless determination.”
“Today, fifty years have passed since the launch of the 
UAE’s comprehensive development process and the coun-
try – under the leadership of President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan – continues to move forward 
with the same approach to affirm its loyalty to the path 
of the Union, sincerity to its values and principles, and its 
commitment to achieving the goals.
“Investing in people is the cornerstone of the success of 
the UAE’s experience, an experience based on achieving 
outstanding success, making the UAE a centre of prosper-
ity and growth in the region and a commendable example 
for social welfare and economic well-being.

“Our celebration of the UAE’s Golden Jubilee, a celebra-
tion of 50 years of development and prosperity, 50 years 
of dedication and achievement, 50 years of the story of a 
nation that believes in its abilities, people who are loyal to 
their homeland, keen to be always at the forefront.”
The Ras Al Khaimah Ruler concluded by saying, “On this 
day, I extend my greetings to my brothers, President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President 
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai; His 
Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces; and Their Highnesses the Supreme 
Council Members and the Rulers of the Emirates, and the 
people of the UAE.”

Investing in people is 
the cornerstone of the 
success of the UAE’s 
experience
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MESSAGE
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr 
Al Qasimi

Supreme Council Member and 
Ruler of Ras Al Khaimah

50 Years Have Made UAE Global Oasis of Tolerance and 
Coexistence

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has said that 50 
years have made the UAE a global oasis of tolerance and 
coexistence, and a destination that attracts people of dif-
ferent cultures and backgrounds. The UAE’s celebration 
of this year’s National Day is special and has exceptional 
meanings to the people that take more pride in belong-
ing to this beloved homeland, he added.

In a statement to Nation Shield, the UAE Armed Forces’ mag-
azine, on the occasion of the UAE’s 50th National Day, Sheikh 
Saud said, “In the UAE, we are proud to be the pioneers of 
one of the most successful experiences of the Union at the 

regional level, an experience that paved the way for estab-
lishing a modern state, which turns challenges into oppor-
tunities, and created the conditions and reasons that make 
it a major player on the global map.
“What we have achieved in fifty years is an exceptional 
model that is unique to the UAE. We know our strength, that 
we are capable of defining our goals and ambitions, and the 
keenest to create a better tomorrow for our future genera-
tions.”
Sheikh Saud said, “Today, we celebrate the anniversary of 
the establishment of the Union, which was founded upon 
the vision of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
and his brothers, the founders of the Union, who achieved 
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the world. In the coming period, the country will witness 
many initiatives that will support the nation’s youth, encour-
age innovation across all areas, and create distinguished 
policies and initiatives.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, launched 
the UAE Vision 2021, which will include interactive initiatives 
between government authorities, the private sector and 
members of the community, which will cooperate in shar-
ing ideas, initiatives and shaping the future of all sectors. The 
project to design the next 50 years will include launching a 
digital platform for outlining the future of the UAE, with the 
participation of UAE citizens and residents.
It will also involve holding discussion sessions between the 
government and private sector to produce the main ele-
ments of the future plans across all sectors.
Under the framework of preparing for the next 50 years 
and celebrating the country’s Golden Jubilee, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, 
announced the launch of a comprehensive national strategy 
aimed at enhancing the country’s global stature.
On this glorious national occasion, I extend my congratu-
lations and best wishes to President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed, and His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed, and 
Their Highnesses Supreme Council Members and Rulers of 
the Emirates, and the Emirati people.”

Our celebration today 
highlights the will and 
determination of the 
Founding Fathers when they 
established a strong country
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MESSAGE
His Highness Sheikh 
Saud bin Rashid 

Al Mu’alla
Supreme Council Member and 

Ruler of Umm Al Qaiwain 

Founding Fathers’ Determination Guides the Country to 
become One of Fastest Growing in World

H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, has highlight-
ed the will and determination of the Founding Fathers, 
which led the country to become one of the fastest-
growing nations in the world.

“On 2nd December every year, we recall the day when the 
national will was united and resulted in the establishment 
of the Union, which was announced by the late Sheikh Za-
yed bin Sultan Al Nahyan and the Founding Fathers on 2nd 
December, 1971,” he said in a statement to the Nation Shield, 
the UAE Armed Forces magazine, on the occasion of the 
UAE’s 50th National Day.
Following is the full text of his statement on the occa-
sion: “On this day, we proudly celebrate the Union and the 

Golden Jubilee of national unity, and we are shaping a new 
era for the next 50 years under the framework of a new na-
tional strategy to implement long-term development plans, 
as well as the modernisation of government work to keep 
pace with future developments. We are also setting plans 
that will support the country’s roadmap for economic ac-
tion, and drafting laws and policies that will achieve integra-
tion across all sectors, in addition to advancing our health, 
economic and social systems, achieving food security, and 
developing the social and educational sectors.
Our celebration today of the country’s Golden Jubilee, un-
der the leadership of President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, highlights the will and determination 
of the Founding Fathers when they established a strong 
country, which has become one of the fastest-growing in 
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will continue its development path based on the values of 
giving, ambitious will, and foreseeing the future.
The UAE, within five decades, thanks to the country’s vision 
and continuous efforts, has become one of the best coun-
tries across the world in global competitiveness indicators 
at various levels. This achievement reflects the state’s cre-
ative thought, ambitious desire and high determination, 
which moved it towards the path of progress and building 
the future, and instilled the spirit of giving between its peo-
ple, residents and the world.
This year’s National Day anniversary coincides with a distin-
guished global event in the UAE, where the world gathers at 
Expo 2020 Dubai, and human visions, ideas and experiences 

are integrated towards better opportunities for the future of 
the peoples. This affirms the UAE’s global position as a source 
of knowledge, creative ideas and competitive practices across 
all sectors.
On this glorious occasion, I congratulate President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai; His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces; and Their 
Highnesses Supreme Council Members and Rulers of the 
Emirates, and people of the UAE.”

We proudly recall the 
achievements that 
strengthened the state’s 
presence on the world map 
and established its name 
as a developed country in 
various fields
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MESSAGE
His Highness Sheikh 

 Hamad bin Moham-
med Al Sharqi

Supreme Council Member and 
Ruler of Fujairah

UAE Golden Jubilee is an Exceptional Occasion that 
Crowns Past and Illuminates Future

H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme 
Council Member and Ruler of Fujairah, has said that the 
National Day and the 50th anniversary of the founding 
of the UAE Federation, are “unconventional celebration 
that reflects our strength, valour and presence in the in-
ternational arenas”.

In a statement to Nation Shield, the UAE Armed Forces’ mag-
azine, H.H. Sheikh Hamad said, “Today, all the visions have 
turned into a reality at a time when the development pro-
cess in our glorious state has reached a place that no one 
has preceded it. Dreams do not come easily, and moving to-
wards the future requires patience and work, and the will of 
men to build nations and leave a remarkable impact across 
the world.”

Following is the full text of his statement on the occasion: 
“The UAE’s 50th National Day is an exceptional occasion and 
a historical event that culminates the authentic past and il-
luminates the country’s future towards the next 50 years. 
We proudly recall the achievements that strengthened the 
state’s presence on the world map and established its name 
as a developed country in various fields, believing that hu-
man capital is the nation’s true wealth.
In this exceptional year in which the UAE celebrates its 
Golden Jubilee, we recall, over half a century, the establish-
ment of the Union on 2nd December, 1971. The Union was 
founded by the Founding Fathers under the leadership of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and continued 
by President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, and my brothers, the rulers of the Emirates. The Union 
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to the people of the UAE, its residents and guests, on the 
occasion of the 50th National Day of our beloved country.
On this glorious day, joy fills our souls, and happiness fills 
our hearts, we remember the Founder of the Union, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who led the journey of 
construction, progress and renaissance. We will always ap-
preciate his dedication and pay tribute to him. The journey 
of the Union went from success to success thanks to the 
strong solidarity of Their Highnesses Rulers of the Emirates, 
their pioneering efforts, and their deep belief in the value 
of unity as a basis for building a modern state, so that this 
nation remains strongly unified, stable in its cohesion, and a 
pioneer in its achievements.
If we want to talk about the gains and benefits of the Union, 
we cannot count them, but only point out that this expe-
rience has opened the door wide to unprecedented leaps 
in all fields. The union of the Emirates as a unified political 
entity allowed good management of wealth and resources. 
Through the past five decades, it emerged into a modern, 
prosperous state whose citizens enjoy prosperity and se-
curity. The state built infrastructure as a basis for economic 
and social development. It established urban, housing, 
educational, health, cultural, artistic and sports projects as 
per best international standards that caught the attention 
and astonished the world. In addition, various international 
exhibitions and festivals are being held in the country that 
attracts the world.
Thanks to the Union, our country is working for the future, 
and our ambitions and aspirations in the new fiftieth has no 
limits. Our wise leadership has set a national agenda replete 
with projects, ideas, initiatives, plans and visions that keep 

The union of the Emirates 
as a unified political entity 
allowed good management 
of wealth and resources

pace with the present and foresee the future to continue 
our blessed journey to build the glory and civilisation of a 
state that has become a symbol and example.
The interest of the State of the Union was not limited to the 
interiors only. Instead, it paid great attention to the world 
outside. The UAE had its pioneering initiatives in the field 
of tolerance, coexistence and confronting hatred. It embod-
ied unlimited giving by providing material and moral aid to 
those in need worldwide without distinctions of race, co-
lour, sex, or religion. This became evident during the coro-
navirus (COVID-19) pandemic, as the UAE was one of the 
first countries to support humanitarian initiatives in the rest 
of the world.
In conclusion, we congratulate our leadership and people 
on the national day. We ask Allah Almighty to preserve 
our country and enable us to achieve the highest aspira-
tions and dearest wishes under the Union State.’’



3636 50th UAE National Day

message
His Highness Sheikh 

 Humaid bin Rashid 
Al Nuaimi

Supreme Council Member and 
Ruler of Ajman 

‘Our Ambitions and Aspirations in the New Fiftieth are 
Never-ending’

H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ajman, stated that the 
journey of the Union went from success to success 
thanks to the strong solidarity of the country’s leader-
ship tireless efforts, and their deep belief in the value of 
unity as a basis for building a modern state.

In his statement to Nation Shield, the UAE Armed Forces 
magazine, on the occasion of the UAE’s 50th National Day, 
H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi said,’’ Thanks to 
the Union, our country is working for the future, and our 
ambitions and aspirations in the new fiftieth are never-
ending.’’ Following is the full text of his statement on the 
occasion: ‘’On 2nd December, 1971, the world witnessed 
the birth of the state of the United Arab Emirates, the day 
will be remembered in history and remain alive in the con-

science of the Emirati and Arab citizens.
No matter how many years pass, the Union will remain an 
immortal memory in our hearts, dear to our souls, which 
generations pass through. It is a reality we witness and the 
good we live in under the shadow of a lofty homeland in 
which human beings advance, their dignity preserved, and 
people enjoy security and prosperity.
On this occasion, dear to all of our hearts, I am pleased to 
extend my warmest congratulations and blessings to Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, his 
brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, 
and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, and Their Highnesses 
Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, and 
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late Founding Fathers to pave the way for such progress. Their 
strong will to achieve unity and futuristic visions made them 
role models of success.
“The Founding Fathers worked hard to develop human capi-
tal by supporting education and qualifying Emirati citizens to 
contribute in the country’s development and achievements. 
This made a huge difference in accelerating the UAE’s prog-
ress, with the country’s youth competing to offer more and 
reach higher levels of accomplishment.
“The UAE shines on the top across many global indexes, de-
spite being a young nation, in addition to becoming a world 
leader across healthcare, education, culture, trade, and space 
exploration.”
H.H. Dr. Sheikh Sultan congratulated President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai; His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces; Their High-
nesses the Supreme Council Members and Rulers of the Emir-
ates, Crown Princes and Deputy Rulers, and the UAE people 
on the occasion.

The UAE shines on the top 
across many global indexes, 
despite being a young 
nation
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message
His Highness Dr. Sheikh 

Sultan bin
 Muhammad Al Qasimi

Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah

National Day – An Occasion to Remember Founding 
Father’s Hard Work for Country’s Development

H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Sharjah, said the 
UAE Founding Fathers had worked hard to develop hu-
man capital by supporting education and qualifying 
Emirati citizens to contribute to the country’s develop-
ment and its achievements.

This year’s UAE National Day celebration is distinctive as the 
country celebrates the UAE’s Golden Jubilee that marks its 
50-year development journey, he added.
In his statement to Nation Shield, the UAE Armed Forces 

magazine, the Sharjah Ruler explained that, since the UAE’s 
founding in 1971, unity and giving served as the founda-
tion of the country’s development, and comprehensive re-
naissance being the goal of both the UAE’s leadership and 
people.
“This holistic vision inspired the UAE people to follow their 
wise leadership, who sought to shape the future and pro-
vided all the means to fulfil their role towards advancing the 
UAE to this point,” Dr. Sheikh Sultan added.
He continued, “Each time we mark this very special occa-
sion, we must remember the endless efforts made by the 
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Qasimi, Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah.
H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Crown Prince of Dubai; H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin 
Sultan Al Qasimi, Crown Prince and Deputy Ruler of Sharjah; 
H.H. Sheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, Deputy 
Ruler of Sharjah, H.H. Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuaimi, 
Crown Prince of Ajman; H.H. Sheikh Mohammed bin Hamad 
bin Mohammed Al Sharqi, Crown Prince of Fujairah; H.H. Sheikh 
Rashid bin Saud bin Rashid Al Mu’alla, Crown Prince of Umm Al 

Titled ‘Letters to the Future’, 
the final part of the show 
featured three girls writing 
letters to their future selves 

Qaiwain, and H.H. Sheikh Mohammed bin Saud bin Saqr 
Al Qasimi, Crown Prince of Ras Al Khaimah, were also 
present. In attendance also were a number of Sheikhs; 
ministers; FNC members; members of the Abu Dhabi Ex-
ecutive Council, and several senior officials in the federal 
and local governments.
H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak, Chairwoman of the 
General Women’s Union (GWU), President of the Su-
preme Council for Motherhood and Childhood, and Su-
preme Chairwoman of the Family Development Foun-
dation (FDF); H.H. Sheikha Hind bint Maktoum bin Juma 
Al Maktoum, the wife of His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Min-
ister and Ruler of Dubai; and a number Sheikhas, also 
attended the ceremony.
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of the Supreme Council for Motherhood and Childhood, 
and Supreme Chairwoman of the Family Development 
Foundation (FDF).
As for the fourth chapter, it told the story of the agreement 
that led to the UAE’s Union, where a picture of the UAE’s late 
Founding Father appeared on the giant sculpture, while the 
fifth part of the show shed light on the UAE’s transformation 
from a desert to a luxuriant green land.
The sixth part featured the UAE’s national anthem and was 
followed by a chapter on key moments in the UAE’s history 
leading to the hosting of Expo 2020 Dubai, to the sounds of 
traditional music.
Titled ‘Letters to the Future’, the final part of the show fea-
tured three girls writing letters to their future selves, epito-
mising the UAE’s ambitious vision and aspirations for the 
future.

The sixth part featured 
key moments in the UAE’s 
history leading to the 
hosting of Expo 2020 Dubai

The celebration concluded with a dazzling firework spec-
tacle, launched by drones, to mark the end of the first 50 
years of the UAE’s journey and the beginning of its march 
towards the future.
Among those who attended the official ceremony were 
H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme 
Council Member and Ruler of Fujairah; H.H. Sheikh Saud 
bin Rashid Al Mu’alla, Supreme Council Member and Rul-
er of Umm Al Qaiwain, and H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al 
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known as Deira, after which 200 drones lit up the sky as 
the sculpture began projecting Deirat Al Duroor, the an-
cient astronomical system used by the people of the UAE 
in the past.

The third chapter narrated the stories of the UAE’s first female 
pioneers, including Sheikha Maitha bint Salmeen Al Man-
soori, wife of Sheikh Zayed bin Khalifa, the grandfather of the 
Founding Father, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan; 
Sheikha Hessa bint Al Murr Al Falasi, the grandmother of His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai; Sheikha Shamsa 
bint Sultan Al Marar, who was an exceptional pearl diver and 
fisherwoman; and Sheikha Hamama bint Obaid Al Teneji, who 
was a famous healer and botanist.
The show concluded with a homage to the achievements of 
the ‘Mother of the Nation’, H.H. Sheikha Fatima bint Mubarak, 
Chairwoman of the General Women’s Union (GWU), President 

200 drones lit up the sky 
as the sculpture began 
projecting Deirat Al Duroor
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The event was held under the patronage of President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Staged in Hatta Dam and surrounded by the Hajar Moun-
tains, the live show saw the attendance of residents from 
across the UAE and was live streamed by all official television 
channels and the ‘Official 50th UAE National Day’ website.
The show’s centrepiece was a massive sculpture, supported 
by modern technology and set on a floating stage on the Hat-
ta Dam, to highlight the close relationship between humans 
and nature and the UAE’s history since the 19th century.
The show comprised nine chapters chronicling highlights 
from the UAE’s 50-year development journey and projec-
tions of the country’s future in the next 50 years.

The first chapter of the show included a drum perfor-
mance, featuring traditional Emirati rhythms, which 
resonated around the mountains, while the second part 
showcased the earliest form of the Emirati compass, 

The show comprised 
nine chapters chronicling 
highlights from the UAE’s 
50-year development 
journey
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Mohammed bin Rashid,
Mohamed bin Zayed 
Attend Golden Jubilee 
Celebrations in Hatta

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of UAE and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, the Supreme Council Members, Their Highnesses Rulers of the Emirates, Crown 
Princes, Deputy Rulers and Sheikhs, attended a celebration in Hatta on the occasion of the UAE’s 50th National Day.
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Mohammed bin Rashid
“The lessons and experiences of the past 
50 years continue to inspire us to be more 
dedicated to serving our country.”

Mohamed bin Zayed 
“The UAE will enter the next five decades 
with an ambitious array of exploration 
projects.”

50th UAE National Day



Happy
50th National Day  

We share the same spirit
for the future of the nation.
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late Sheikh Zayed and his fellow founding leaders with 
gratitude and appreciation. On the 50th National Day, we 
renew the pledge to follow their path and principles be-
cause they planted the tree of unity on 2nd December, 
1971. This tree has brought forth goodness, resurgence and 
Emirati leadership, and all the successes that are there for 
the world to see. Our founders laid a strong foundation for 
all that the UAE has achieved over the past 50 years.
“We have learned from them the need for a strong will and 
belief in our goal and the determination to accomplish this 
in the face of challenges. Inspired by their principles and 

resolute will, our country will move towards achieving its 
goals during the next 50 years so that the UAE remains, as 
Zayed and his brothers wanted it to be, strong, advanced, 
and respected across the region and the world.
“If the martyrs are always present in the conscience of the 
nation and the hearts of its children, then the occasion of 
the 50th anniversary of the establishment of our young 
state gives the sacrifices of our martyrs special and deep 
resonance. The values embodied by these righteous mar-
tyrs are the values that build solid nations and provide them 
with strength in tackling challenges and a solid will to realise 
their ambitions. These are the same values that will guide 
our march of progress in the coming decades. May God have 
mercy on our martyrs and bless their mothers, fathers and 
their families.
“On this glorious occasion, I congratulate the leader of our 
march towards future, President His Highness Sheikh Khal-
ifa bin Zayed Al Nahyan, and my brother Mohammed bin 
Rashid, Their Highnesses the Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, our loyal citizens, and every-
one who calls the UAE home. We pray to God Almighty to 
protect the UAE and its people from all evil, perpetuate the 
blessing of stability and unity, and for the coming years to 
be years of goodness and success in all fields.
“With the help of God Almighty and our people and our will 
to progress, I am confident that our future will be brighter 
and more advanced.
“May God bless the UAE and its people with pride and sta-
bility and grant us continued peace and well-being.”
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consider our real capital and the most important element of 
our wealth and our main asset in the global arena. Every Emi-
rati has an important role in shaping our leadership, and there 
can be no progress or development without the help of the 
country’s people.
“The second pillar is science. We consider it to be a guarantee 
for the sustainability of our development and the building of 
a qualitative, diversified, knowledge-based economy. It also 
represents a way to be actively involved in technological de-
velopment, especially the applications of artificial intelligence 
and the Fourth Industrial Revolution. Throughout history, no 
nation has been able to progress without science leading the 
way.
“The third foundation is team spirit. This has been the main 
feature of our work during the past decades, and it must be 
strengthened and deepened in the coming years, because 
teamwork based on the integration of minds, experiences 
and efforts is the way to attain the greatest success.
“The fourth is comprehensive development, which is not lim-
ited only to economic and material aspects, but extends to 
cultural, environmental, social and other areas. We believe 
that the different elements of development are interconnect-
ed to maintain prosperity and sustainability. Strengthening 
our national identity, preserving our heritage and keeping it 
alive in the minds of the young is a basic priority in all our 
development plans. Our identity is the source of our strength 
and cultural existence and the basis of our society’s cohesion, 
stability, and vitality.
“The fifth pillar is the protection of our achievements and our 
people. Our brave armed forces and our efficient security ap-

paratus will remain, as they have been during the preced-
ing 50 years, an impenetrable fortress in the face of threats.
“Sixth is to mobilise and invest all the nation’s resources 
to achieve its aspirations and ambitions. We will work to 
strengthen the role of the private sector because it is a key 
partner in our progress. We will continue to support this 
sector by taking concrete steps. Related to this is the in-
terest in private and small initiatives for citizens, especially 
young people, and providing them with every possible 
support.
“The next pillar is embracing talent, from inside and out-
side the UAE, and motivating and nurturing it, because 
talented workers contribute to a nation’s march towards 
progress and excellence. The eighth pillar is active and 
positive partnerships with the world as the UAE will always 
remain open to all based on mutual respect, shared inter-
ests and positive cooperation for the welfare and develop-
ment of its people. It will continue to be an advocate of 
solidarity, integration and collaboration between states 
and peoples.
“Ninth is the rejection of all types of extremism, fanaticism 
and racism, regardless of their source, and standing firmly 
in the face of terrorism and those who support or justify 
it. The UAE believes that terrorism is one of the biggest 
dangers to international peace, security and stability, and 
coexistence of civilisations and cultures.
“The tenth foundation is to work for peace across the world, 
based on the realisation that peace is the way to achieve 
the society’s aspirations for prosperity and development.
“Each year we celebrate National Day and remember the 
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and reinforces the priorities of the national economy. Thanks 
to its prominent role on the international stage, the UAE was 
elected to the UN Security Council for 2022-23. Brave, well-
trained forces that are always ready to defend the nation 
and its principles, for whom no sacrifice is too high to keep 
the UAE’s flag flying high.
Also, vigilant security forces that can protect the UAE and 
provide an environment conducive to development and 
progress. A strong and renewed ambition that we turn into 
reality through work, planning, and optimal human and ma-
terial resources investment. Above all, our country has be-
come an essential partner in global thought and action for a 
better future for humanity.
“The successes and achievements of the past five decades 
are a source of pride for us all. The path to this success was 
never easy. It took a lot of effort and perseverance and was 
reinforced by ambition, work and planning. This needs to 
be understood by the new generation because they are the 
ones who will carry the flag in the future, and will bear the 
trust of the nation that our parents and grandparents left for 
us. They have to realise that they need to redouble their ef-
forts in the coming decades because the ambition is great-
er, the challenge more complex, the competition stronger, 
and the transformations surrounding us faster and deeper. 
They have to understand that success does not spring from 
a vacuum; whoever seeks glory must pay the price and fol-
low the right path.
“In the next 50 years, we aim to have the most successful 
and unique schools, universities, hospitals, institutions, and 
research and innovation centres, the most effective and dy-
namic services, the most advanced modern technology, the 
most satisfied people, an excellent quality of life, the most 

robust and adequate infrastructure, and the most quali-
fied, educated and well-trained workforce. All of this will be 
accomplished only through hard work, an appreciation of 
the challenges involved, investing in and building on our 
strengths, and by realising that each individual has a re-
sponsibility to preserve our achievements.
“The impact of what the UAE seeks to achieve in the coming 
decades will not be limited to its borders, but will extend to 
all Arabs, inspiring them and boosting their confidence in 
their ability to make progress, regardless of difficulties. We 
are working to make our country a catalyst for development 
and improvement in the entire Arab world, and a starting 
point for advancing civilisation in the region.
“Our path towards the bright future of our country and its 
people during the next 50 years is based on an integrated 
strategy as per the following pillars and foundations. The 
first of these foundations is the human being, whom we 

The UAE was elected to the 
UN Security Council for 2022-
23 thanks to its prominent 
role on the international 
stage
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asteroid after a journey seven times longer than that of the 
UAE’s Hope Probe. Alongside these bold plans, the UAE is 
also engaged in producing nuclear energy for development 
purposes.
“In addition, our country has been ranked first, both region-
ally and internationally, in various global competitiveness 
indicators. We remain optimistic that we will achieve all our 
ambitions and that the next 50 years will witness further 
success and progress. Our country knows its path to the fu-
ture and is well equipped to follow it with confidence.
“Our future ambitions are guided by the ‘Principles of the 50’ 
that define our nation’s strategic path in the areas of politics, 
economy and development. The principles form a frame-
work for all UAE institutions to achieve the aspirations of our 
people, protect our national interests, and establish external 
relations that boost development at home and strengthen 
the foundations of peace, stability and cooperation across 
the region and the world.
“The ‘Projects of the 50’ also represent a roadmap for our de-
velopment priorities in the coming decades. These projects 
form a basis for further development to benefit future gen-
erations, invest in available opportunities, and transform 
challenges into possibilities for growth, innovation, and 
creativity, allowing our citizens to engage in healthy com-
petition.
“There is a new methodology for government work, pre-
pared by a dynamic government that is constantly seeking 
excellence and creativity under the leadership of my broth-
er His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai. It makes 
the development of government performance a continuous 
process, defines national priorities accurately and clearly, 

and raises the value of efficiency and teamwork to achieve 
national goals.
“What gives us confidence in the future is the solid founda-
tions built by the UAE through many years of work, effort 
and planning. Our nation now has all the elements in place 
to be a leader in various fields.
“The most crucial factor in the UAE’s growth is its experience 
in forging a successful and enduring union within its Arab 
and regional surroundings. This represents the main source 
of the Emirates’ strength, alongside a people who love their 
homeland and stand firmly behind their leadership, and a 
cohesive society that embodies our values of cooperation, 
solidarity and inter-dependence.
“Secondly, a trained and qualified workforce, which we 
consider our key asset in the global marketplace. Also, an 
effective, modern and developed institutions that run on 
cooperation, integration and team spirit, and focus on one 
goal: to serve the country and achieve citizens’ aspirations 
for prosperity and well-being. Moreover, a strong, diversified 
and dynamic economy that aims to move beyond oil depen-
dence by focusing on education, knowledge and modern 
technology.
“Another factor is a strong and modern infrastructure that 
enhances our competitiveness and attractiveness to foreign 
investors and businesses worldwide. A positive image and 
immense respect and appreciation worldwide thanks to our 
principles and initiatives that promote tolerance, coexis-
tence and human fraternity, and our international humani-
tarian role reinforces our position by strengthening the ele-
ments of our soft power.
“Strong foreign relations, built on the UAE’s prominent role 
in international diplomacy, which supports development 
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bin Sultan Al Nahyan to guide us today and into the future. 
Our nation looks to the martyrs’ sacrifices as a beacon that 
lights the way as it aims to contribute to the history of hu-
manity and write a new chapter in its economic and devel-
opment story.”
Below is the text in full: “Dear brothers, sisters, sons, and 
daughters. This year, our celebration of National Day is of 
special importance, as our beloved nation completes 50 
years of its rich history. It is an occasion full of essential les-
sons and outstanding significance for the present and the 
future. The UAE is striving towards the future, determined to 
excel in many fields and to create a bright future.
“Our country derives strength and confidence from its ma-
jor achievements, and relies on its wisdom, values, and the 
teachings of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan to 
guide us today and into the future. Our nation looks to its 
martyrs’ sacrifices as a beacon that lights the way as it aims 
to contribute to the history of humanity and write a new 
chapter in its economic and development story. Our goal 
is to become one of the best countries in the world by our 
centenary in 2071.
“Our nation is ushering in the next 50 years as it welcomes 
the world to Expo 2020 Dubai, the first Expo in the Middle 
East, North Africa and South Asia. Our country’s experience 
in tackling the COVID-19 pandemic showed the benefit of 
solid management, efficiency, and solidarity at a regional 
and global level, promoting a positive message to the re-

Our country derives strength 
and confidence from its major 
achievements, and relies on 
its wisdom, values, and the 
teachings of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan to 
guide us into the future

gion and the world. Our pioneering initiatives to address 
global challenges, especially climate change, have met 
with international support, including our commitment to 
achieve carbon neutrality by 2050.
“The UAE will enter the next five decades with an ambi-
tious array of exploration projects. Following our suc-
cessful mission to Mars, we plan to launch a spacecraft 
that will explore the moon, Venus, and the asteroid belt, 
culminating in the first landing of an Arab probe on an 
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MESSAGE
His Highness Sheikh 

Mohamed bin Zayed
 Al Nahyan

Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 

UAE Armed Forces  

UAE Strives towards Future, Relying on Human 
Capital – Our True Wealth

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the Armed Forces, has affirmed that the UAE 
is moving towards the future based on an integrated 
strategy whose most critical pillar is human capital – the 
country’s true wealth, which will be vital to compete in 
the global arena.

His Highness Sheikh Mohamed said the solid foundations 
built by the UAE through many years of hard work, effort 
and planning gives confidence that the country now has all 
the elements in place to be a leader in various fields. The 
essential factor in the UAE’s growth is its experience in forg-
ing a successful and enduring union within the Arab and 
regional surroundings. This represents the primary source 

of the Emirates’ strength, alongside a cohesive society that 
embodies our values of cooperation, solidarity and inter-
dependence.
In a statement to the Nation Shield, the UAE Armed Forces’ 
magazine, on the occasion of the UAE’s 50th National Day, 
Sheikh Mohamed bin Zayed said, “Our celebration of Na-
tional Day this year is of special importance, as our beloved 
nation completes 50 years of its rich history. It is an occasion 
full of important lessons and great significance for the pres-
ent and the future.”
His Highness Sheikh Mohamed added, “The UAE is striding 
towards the future, determined to excel in many fields and 
to create a bright future. Our country derives strength and 
confidence from its major achievements and relies on its 
wisdom, values, and the teachings of the late Sheikh Zayed 
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tific institutions, enhanced our strength, and created high 
value-added economic opportunities. The size of the space 
economy today exceeds a trillion dollars, and this is expect-
ed to increase steadily.
Furthermore, we share with the world a growing interest in 
climate change. Government authorities and departments 
are exerting significant efforts to address this issue, and we 
aim to encourage the private sector and the community to 
exert similar efforts.
Tomorrow, we begin our next 50 in our journey for develop-
ment, guided by the UAE Centennial 2071 vision plan, the 
Principles of the 50 and the 10 principles approved by Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan as 
guidelines for all UAE’s institutions to strengthen the Union, 
build a sustainable economy, harness all possible resources 
to build a more prosperous society, foster positive regional 
and global relations to achieve national goals, and support 
peace and stability across the world.
With our successful Emirati model, we confidently set off our 
rich experience in planning and shaping the future and with 
our efficient national human resources. We realise that we 
move in an ever-changing global environment with signifi-
cant impacts on international relations, national priorities, 
work processes and living patterns. In the past two years, 
we finalised the frameworks that would allow us to adapt 
to such changes and to respond to the needs by making 

Government authorities are 
exerting significant efforts 
to address climate change 

the right decision at the right time and by modifying plans 
when necessary, in a way that would boost our capabilities 
to utilise the opportunities and to avoid risks associated 
with these changes.
Dear citizens,
The lessons and experiences of the past 50 years continue 
to inspire us to be more dedicated to serving our country. 
With you, and by you, we will add new achievements and 
will take our Emirati model to broader domains.
We will continue our progress and our goal to be the num-
ber one in all sustainable development indexes.”
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counter any of this, because the Emirati people are one com-
munity made up of many groups united by the same faith, 
geography, history, culture, values and traditions.
Today, I think about the process of government perfor-
mance, which started from zero but progressed to establish-
ing ministries, institutions and legislations that were new 
to the Emirati people. At the same time, there was a lack of 
sufficient national cadres to take on such duties. Neverthe-
less, the government raced to implement hundreds of proj-
ects, so it was only natural to encounter obstacles, but we 
overcame all these challenges and trained qualified citizens. 
Now, our government can compete with its best counter-
parts in planning, performance and adapting to changes.
I also think about the process of fully developing human re-
sources and urban spaces, to the point where the country 
is in the first position in the world competitiveness indexes 
in areas of infrastructure, digital infrastructure, economic di-
versification, education, health and housing sectors.
The process of building our Armed Forces is one of the best 
examples in this regard, being one of the main requirements 
for establishing the country, as it involves expertise in devel-
oping human resources and sharpening their skills.
Today, I think about the process that helped our country at-
tain a prominent international stature full of achievements, 
development and humanitarian initiatives, as well as appro-
priate stances and policies while promoting the principles 

We are determined to be the 
partners of the international 
space community

of tolerance and coexistence.
Back then, the world started to reshape itself by embracing 
digital technologies, and we engaged in this field at an early 
stage by establishing an advanced digital infrastructure 
that enabled us to begin the era of e-government. We then 
embarked on the generation of artificial intelligence and re-
alised space is vital for the digital sphere, so we progressed 
from purchasing satellites to manufacturing them with Emi-
rati minds and hands. We have participated in space discov-
ery missions, determined to be the partners of the interna-
tional space community.
Our space industries have also enriched our national scien-
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Union.
On this day, we remember the first generation of Emiratis 
who built the country and worked hard, with loyalty and 
devotion, to establish the state’s institutions.
Even though 17 years have passed since the death of Sheikh 
Zayed, he is alive in our hearts, and every 2nd December, 
his presence is consolidated in my own heart. I have worked 
under his leadership since the formation of the UAE. I have 
learnt a lot from his values and principles, as well as his 
decisions and stances. He always aimed to achieve our na-
tion’s interests, make our people happy and strengthen the 
Union.
The late Sheikh Zayed always worked to reinforce the Union 
and helped establish the Gulf Cooperation Council (GCC) 
and helped lead the efforts aimed at strengthening the 
Arab cooperation.
The legacy of the late Sheikh Zayed in terms of leadership 
and governance is valuable for this country’s generations. It 
is a lesson in establishing relations with others, reconcilia-
tion, crisis management and facing challenges.
Challenges never deterred us from pursuing our path, and 
our major challenge was to challenge ourselves. We had to 
prove our ability to establish an efficient country and an 
ambitious development model.
Over the past 50 years, we have faced different challenges 
in security, politics and economy. Nonetheless, we handled 
these challenges with the belief that our national worth is 
about confidently facing them with faith and optimism. 
Therefore, we were able to address challenges during the 
stages of the formation of the country and during the glob-
al economic recession, the first Gulf war, Kuwait’s invasion, 
the occupation of Iraq, and the so-called Arab Spring.
Fellow citizens,
On this day, we must think about where we were 50 years 
ago and what we have become.
I assume a big portion of the population under 50 years of 
age, do not know the complete picture.
There is no time now to make comparisons with figures, 
facts and events, as this will require many volumes of books. 
They are documented in words and audio-visual media and 
are available to the public.
Today, I will address the establishment of the Emirati na-
tional identity.
The establishment of the national identity of any people 
is usually a historically sensitive and complicated process 
sometimes accompanied by wars and violence, which led 
to internal conflicts in some countries.
However, the formation of our Emirati identity did not en-

The legacy of the late 
Sheikh Zayed in terms 
of leadership and 
governance is valuable for 
this country’s generations



1212 50th UAE National Day

message
His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid
 Al Maktoum

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

Challenges Never Deterred Us From Pursuing Our 
Path, Says Mohammed bin Rashid

Challenges never deterred the people of the UAE from 
pursuing their own path, said His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai. In his statement to Nation 
Shield, the UAE Armed Forces’ magazine, on the occa-
sion of the UAE’s 50th National Day, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid said, ‘’Challenges never deterred 
us from pursuing our path, and our major challenge was 
to challenge ourselves. We had to prove our ability to 
establish an efficient country and an ambitious develop-
ment model.’’

Following is the full text of his statement on the occasion:
“Peace be upon you,
I congratulate you on the occasion of our 50th National Day, 
and I thank Allah Almighty for the blessings he gave us. I 

also thank him for giving me the opportunity to contribute 
to the formation of the UAE and its establishment.
Today, as we celebrate the achievements of the country’s 
first 50 years and appreciate our progress, we commemo-
rate our fathers who established the country and the foun-
dations of its development and prosperity.
We commemorate our father, the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, and words cannot express our appreciation 
of his leadership and wisdom. Without him, the UAE would 
have never become a reality.
With gratitude and appreciation, we commemorate the late 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Sheikh Zayed’s part-
ner in establishing the country’s foundations on 18th Febru-
ary, 1968.
We also remember their brothers, the Rulers of the Emirates, 
who supported them and joined them in consolidating the 
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future as has been the case during the past 50 years.’ Our 
diplomacy will remain active and vibrant, catalysing part-
nerships with major, emerging and developing nations to 
promote a culture of tolerance, controlling conflicts, con-
fronting climate change, investing in Sustainable Devel-
opment Goals, combatting hunger, disease and poverty, 
and providing humanitarian and development aid, which 
is an integral part of our country’s glorious journey and its 
moral obligations.
He expressed the pride of all Emirati cadres who are re-

sponding to the call of duty on all fronts. “We are proud of 
our government teams who’ve succeeded across 50 years 
to translate the rules laid down by our Founding Fathers 
into tangible services and resilient infrastructures. We take 
pride in our Armed Forces and their valiant commanders 
and soldiers and our security and police services. They 
have been leaving no stone unturned to live up to their 
responsibility in protecting our homeland. We are proud 
of all UAE residents, and their vital contributions to devel-
opment and nation-building,” the President concluded.

We take pride in 
our Armed Forces 
and our security 
and police services
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in place.” Thanks to this enviable track record of achieve-
ments, we’re ushering in the next 50 years of our history 
with a comprehensive, long-term, and well-thought-out 
strategic vision, based on meticulous pursuance of excel-
lence to secure a brighter future for future generations, 
who, by the time they will be celebrating our Centennial 
2071, will see their nation amongst the best in the world 
thanks to a sustainable and vibrant economy.”
The President affirmed that the pursuit of regional and 
global peace and maintaining the principles of good-
neighbourliness will continue to be the mainstay of the 

country’s foreign policy. “Strengthening cooperation 
among GCC states at the political, economic, social and 
security levels will remain a top Emirati priority. Within this 
context, we will continue to stand by our fraternal GCC 
states in the face of all threats to their stability, unity, and 
territorial integrity.
“We reiterate that Gulf security is integrated and insepa-
rable. Strengthening the pillars of stability in our region 
is a collective responsibility that requires intensifying stra-
tegic coordination among all the GCC States to achieve 
the aspirations of our peoples for a secure and prosperous 

Strengthening 
cooperation 
among GCC states 
will remain a top 
Emirati priority
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the Arab region and the fifth worldwide.
“We launched the Arab region’s first multi-unit nuclear 
plant that turned the UAE into a regional hub for renew-
able and clean energy. We’ve adopted a national strategy 
to retain and attract talent in a way that further reinforces 
the UAE’s stature on the Gulf, Arab, Islamic and global lev-
els. And under the theme “Connecting Minds, Creating the 
Future”, we’re hosting Expo 2020 Dubai, the world’s Great-
est Show’ for the first time in the region’s history.”
The past fifty years of the country’s history, His Highness 
continued, have fructified into a myriad of achievements, 
including sustainable development, political stability and 
security, a government that is among the most efficient in 
the world, and a private sector that has played a significant 
role in stimulating the domestic economy and enhancing 
its competitiveness and productivity.
President Khalifa added, “We have introduced to the world 
an inspiring development success story, which has ren-
dered our country a leading regional and international 
financial centre, and a sought-after place to live, work, 
invest and travel. In so doing, we have surpassed others 
in terms of wellbeing, service excellence, corporate gov-
ernance, trade openness, quality of life and entrepreneur-
ship. We have successfully weathered the repercussions 
of the COVID-19 pandemic and restored normalcy while 
observing full compliance with preventative measures 

We have come a long way 
in empowering women and 
youth, and developing a 
diversified economy
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MESSAGE

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan has said that the UAE’s Founding Fathers em-
braced sustainable development as a guiding method-
ology to build up a modern nation that derives its hu-
man, socio-economic, and cultural clout from robust 
constitutional, organisational and structural tenets.

In a statement to the Nation Shield - the UAE Armed Forces’ 
magazine- on the occasion of the UAE Golden Jubilee, the 
President said, “In line with the ‘Principles of the 50th’, the 
UAE will continue to steadily pursue a solid ecosystem of 
well-established values and principles, with human capital 
lying at the heart of UAE Strategy for the Future.”

“It’s this resilient set of legislation that’s enabled our nation 
to establish a coherent society with a knowledge-based, 
innovation-driven economy, a world-class healthcare sys-
tem, an advanced education sector, an integrated modern 
infrastructure, environmental sustainability, and an envi-
able status in global competitiveness rankings,” added the 
President.
In his statement, the President shed light on the key mile-
stones achieved over the recent period: “We have come a 
long way in empowering women and youth, and develop-
ing a diversified economy. The outer space welcomed our 
first Emirati astronaut and our Hope Probe in historic mile-
stones that have made our nation the first in this sphere in 

We’re Ushering in Next 50 Years with a 
Comprehensive, Well-thought-out Strategic 
Vision: UAE President

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed

 Al Nahyan   
 President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces
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The past fifty years of the country’s 
history, have fructified into a myriad of 
achievements, including sustainable 
development, political stability and 
security, a government that is among the 
most efficient in the world, and a private 
sector that has played a significant role in 
enhancing productivity
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Challenges never deterred us 
from pursuing our path

We’re ushering in next 50 
years with a comprehensive, 
well-thought- out strategic 
vision

UAE strives towards future, 
relying on human capital – 
our true wealth

Mohammed bin 
Rashid, Mohamed bin 
Zayed Attend Golden 
Jubilee Celebrations
in Hatta

26

12 8 18



ADVERTISEMENTS
BC - ENG
IBC - ENG
IFC - AR
E 24-25
E 32-33
E 48
E 51
A 23
A 24-25
A 61
A 79

Tel: +971 (2) 4415999, Fax: +971 (2) 4078191- Abu Dhabi, United Arab Emirates
Email: nation05@eim.ae, Email (Edit): edit@nationshield.ae, website: www.nationshield.ae 

Statement of:
H.H. Supreme Council Member and Ruler of of Sharjah..................34

H.H. Supreme Council Member and Ruler of Ajman.........................36

H.H. Supreme Council Member and Ruler of Fujairah......................38

 H.H. Supreme Council Member and Ruler of Umm Al Qaiwain......40

H.H. Supreme Council Member and Ruler of Ras al-Khaimah.........42

His Excellency Minister of State for Defence Affairs..........................44

His Excellency Chief of Staff of the UAE Armed Forces.....................46

H.E CEO and Managing Director, EDGE...............................................49

Chief Executive of Raytheon Emirates.................................................50

LOCKHEED MARTIN
EDGE
EDGE
BOEING
GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL
MBZIRC
RAYTHEON
LOCKHEED MARTIN
EMBRAER
EDGE
RAYTHEON

● The views expressed in Nation 
Shield Journal are not necessar-
ily shared by, nor should they 
be taken as the views of Nation 
Shield Journal.

● The publication of advertise-
ments does not in any way im-
ply endorsement by the Nation 
Shield Journal.

● All rights reserved.

Issued By UAE Armed Forces.
Established In August 1971.

 

50

«50

General Supervisor
Chairman of the Administrative
Council
Major General Staff Pilot\ 
Falah Muhammad Al Qahtani
Vice Chairman of the Administrative
Council
Staff Brigadier General\ 
Muhammad Muftah Al Khatri
Editor in Chief
Staff Colonel\ 
Yousef Juma Al Haddad
Editorial Manger
Lieutenant-Colonel\ 
Jamil Khamis Al Saadi
Layout & Design
Moza Al Ali
Ahmed Mahmmoud
Advertisement
Nada Al Shateri
Sakha Pramod



3

EDITORIAL
A Golden Jubilee 
Full of Competitive 
Ambitions

Fifty years have elapsed, during which the dreams and ambitions of our great 
leaders were fulfilled, led by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
may God rest his soul. Under the leadership of His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, may God protect him, the UAE 
is moving steadily and confidently today on the paths of glory with a deep 
strategic awareness that grasps the lessons of the past, keeps abreast with the 
realities of the present and looks forward to the future. This is based on care-
ful and thoughtful planning reflected in the “50 Principles” chart, which states 
that the UAE land is the land of great leaders, as well as endless development 
dreams and ambitions that are not limited by time or place. It is the land of 
leaders with unflinching determination and unrelenting will who transformed 
the name of the UAE into a global icon. 
December 2 of the 50th year bears witness to our unique Union experience 
and testifies to the genius of the leadership, which has not only shouldered 
the burden of the building and foundation phase but has also established val-
ues, principles, and guidelines for the nation under our prudent leadership. 
The people of the UAE are rallying around their leadership in the belief that 
the UAE must remain a beacon and an inspiring civilised model.
On this glorious day, we recall with pride the efforts of the founding lead-
ers, led by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may his soul rest in 
peace. We would like to extend our full appreciation and loyalty to our wise 
leadership and to all those who contributed to the progress of this country 
until it has become a lofty edifice that enjoys its present glory and pride. We 
also recall the great roles played by the valiant heroes of our Armed Forces in 
supporting the development process and providing the needful security and 
stability environment for the process. We remember, too, the sacrifices of our 
righteous martyrs, who sacrificed their lives in defence of the noble values 
and principles that had been instilled in them by the founding leader. 
The construction and development approach, which emanates from noble 
values and principles, and aims to disseminate the UAE’s humanitarian mes-
sage of coexistence and tolerance among all human beings, persists and 
achieves renewed and extraordinary successes under the leadership of His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and Su-
preme Commander of the Armed Forces, may God protect him.
The Golden Jubilee of our glorious union is not like any other memory. It is not 
a passing time station; rather, it is a unique title for a new stage in the history 
of our country, in which construction and progress are completed, the nation’s 
flags rise from earth to space, and the name of the UAE soars high in the fields 
of science, development and all skills of creativity and innovation.

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

December 2, 2021, 
is unlike any other 
day, and the 50th 
anniversary of our 
Union is unlike any 
other year. On this 
day, our nation has 
completed a long 
journey crowned 
with pride, glory, 
and exceptional 
successes and has 
ushered in a new 
50-year era during 
which it aspires to 
maintain its position 
at the top of global 
competitiveness.
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محمد بن راشد :
نفخر بما أحرزناه لبالدنا 

من تقدم ومكانة

خليفة بن زايد : اإلمارات تنطلق بإرث من 
اإلنجازات نحو الخمسين عامًا القادمة برؤية 

استراتيجية شاملة

محمد بن زايد :
اإلمارات تشق طريقها 

بثبات نحو المستقبل

ملحق خاص بمناسبة عيد االتحاد الـ50
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