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القوة الحارسة والدرع الحامي لعزة 
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محمد بن زايد:0

قواتنا المسلحة 
صمام أمان الوطن 

وخط الدفاع 
األمامي في 

مواجهة المخاطر 

بذكرى توحيدها الـ 44 .. 
قواتنا المسلحة أكثر تدريبًا وإحترافًا وتسليحًا وجاهزية

محمد بن راشد:
في ذكرى توحيد 
قواتنا المسلحة 

نستعيد فصول ملحمة 
البناء والمسيرة 

الظافرة



GlobalEye 
Performance beyond limits

To keep the upper hand, you need immediate control of your surroundings.  
The GlobalEye swing-role surveillance solution ensures quick and accurate 
coverage of vast distances of air, sea or land, with the ability to switch 
between surveillance areas in an instant. What’s more, it can carry out 
multiple missions simultaneously. All in all, this gives you time to weigh your 
next move. Letting you optimise your actions and maximise your forces’ 
operational performance.

This is GlobalEye pushing the boundaries of what it is possible to achieve.  
This is performance beyond limits.

Learn more at saab.com



بقلم :
العقيد الركن / يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

القوات المسلحة..  
درع الوطن والحامي 

لمكتسباته
تحتفل اإلمارات اليوم بواحدة من أهم املناسبات الوطنية التي تجسد معاين الوحدة والتالحم 
بني أبناء الوطن جميعاً، وهي الذكرى الرابعة واألربعني لتوحيد القوات املسلحة، ففي السادس 

من مايو عام 1976 اتخذ املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه 
حكام اإلمارات قرار توحيد القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، لتكون البوتقة التي توحد 
بني أبناء الوطن جميعاً برباط الواجب املقدس يف الدفاع عن الوطن يف مواجهة مختلف التحديات. 
ليس فقط ألنه  الوطن،  ذاكرة  التاريخية يف  القرارات  أهم  يعد من  املسلحة  القوات  توحيد  قرار  إن 
استكمل أركان دولة االتحاد الوليدة آنذاك، وعزز من قوتها، وإمنا أيضاً ألنه شكل البداية الحقيقية لبناء 
قوات عرصية احرتافية قادرة عىل القيام بدورها املنوط بها يف الدفاع عن الوطن وتوفري البيئة الداعمة 

النطالق مسرية التنمية الشاملة واملستدامة يف املجاالت كافة.
للخمسني، وهو  االستعداد  عام  املسلحة يف  القوات  لتوحيد  واألربعني  الرابعة  بالذكرى  االحتفال  يأيت 
العام الذي تتهيأ فيه اإلمارات لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة يف عام 2021، وتستعد خالله أيضاً 
لالنطالق إىل مرحلة جديدة يف مسريتها التنموية للخمسني عاماً املقبلة، عرب اسرتاتيجية طموحة تشارك 
يف تنفيذها كافة مؤسسات الدولة، ويف مقدمتها القوات املسلحة التي كانت عىل مدار العقود الخمسة 
املاضية أهم مؤسسات دولة االتحاد القوية، وأهم مرتكزات القوة الشاملة لدولة اإلمارات، فلم تكن 
ورئييس  فاعل  بدور  أسهمت  وإمنا  املختلفة،  مقدراته  عىل  والحفاظ  الوطن،  عن  للدفاع  قوة  فقط 
الوطني،  الداعمة لالقتصاد  الدفاعية  الصناعات  انخراطها يف  التنموية، من خالل  يف تعزيز مكتسباته 
القوات املسلحة  الوطني. وكام أسهمت  العمل  الكوادر املواطنة للعمل يف مختلف مجاالت  وتأهيل 
يف مسرية النهضة الشاملة التي شهدتها اإلمارات خالل الخمسني عاماً املاضية، فإنها ستواصل دورها 
الحيوي يف دعم مسرية البناء والتنمية وتوفري أجواء األمن واالستقرار التي تحتاجها اإلمارات يف رحلتها 
التنموية للخمسني عاماً املقبلة، فال مستقبل لبناء من دون قوة تحافظ عليه وتصونه يف مواجهة أية 

تحديات أو مخاطر.
تحظى القوات املسلحة يف اإلمارات ويف كل دول العامل باهتامم استثنايئ، ألنها صامم األمان للشعوب 
والحامي ملكتسباتها يف مختلف املجاالت، بالنظر ملا ملا متتلكه من خربات فنية وبرشية، وما تتميز به 
أية  مع  بفاعلية  التعامل  عىل  والقدرة  العالية  والجاهزية  والكفاءة  كاالنضباط  استثنائية  من سامت 
أزمات أو تهديدات طارئة، ولعل استعانة العديد من دول العامل يف اآلونة األخرية بجيوشها الوطنية 
للمساعدة يف مواجهة وباء كورونا املستجد«كوفيد- 19»، واحتواء تداعياته املختلفة هي أفضل دليل 
النجاة  باعتبارها طوق  إليها دوماً  القوات املسلحة، حيث ينظر  التي تتمتع بها  عىل املكانة املركزية 
التي تلجأ إليه الدول ملواجهة املخاطر التي تهددها، أياً كانت طبيعتها، سواء عسكرية أو اقتصادية أو 

أمنية أو صحية.
 لقد أدركت القوات املسلحة لدولة اإلمارات منذ سنوات طبيعة التحوالت املستقبلية يف مهام الجيوش، 
وأنها ميكن أن تقوم بدور رئييس يف دعم السلطات املدنية يف التصدي ملختلف األزمات الطارئة، ومن 
بتطوير سالح  واهتمت  املجتمع،  ألفراد  تهديداً  متثل  التي  املتفشية،  واألوبئة  الصحية  األزمات  بينها 
وقد  األوبئة.  النوعية من  للتعامل مع هذه  استجابته  وتعزيز  بجاهزيته  واالرتقاء  الطبية،  الخدمات 
الدولة يف مواجهة وباء كورونا،  البَناء مع مختلف مؤسسات  للتعاون  قدمت قواتنا املسلحة منوذجاً 
سواء من خالل افتتاح بعض مراكز املسح  لتقديم خدمات الفحص برسعة وكفاءة عالية، أو من خالل 
املشاركة يف جهود التوعية والتثقيف ألفراد وضباط القوات املسلحة وأبناء الوطن بوجه عام، انطالقاً 
من مسئوليتها الوطنية، وحرصها عىل تعزيز االستجابة الوطنية يف التعامل مع هذه النوعية من األزمات 

الصحية.
قدمته  مبا  فخورين  اإلمارات  أبناء  كل  يقف  املسلحة،  القوات  لتوحيد  واألربعني  الرابعة  الذكرى  يف 
القوات املسلحة من بطوالت وما أدته من أدوار يف الداخل والخارج بكل كفاءة واحرتافية وإتقان، آمنني 
عىل حارضهم ومستقبلهم، ألن القوات املسلحة عىل عهدها ووعدها دامئاً ستظل درع الوطن وسيفه 
البتار يف مواجهة كل يفكر يف النيل من األمن الوطني أو تهديد مصالح اإلمارات االسرتاتيجية ، وستبقى 

الحارس األمني عىل املكتسبات التنموية التي تحققت، وتلك التي ستتححق يف املستقبل. 



هذا الملحقهذا الملحقفــــــــــــــــــــــــيفــــــــــــــــــــــــي
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تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

غالف الملحق

اآلراء المتضمنة في المقاالت   •
المنشورة تعبر عن وجهة نظر كتابها 

وال تمثل بأي حال من األحوال رأي 
المجلة تحديدًا.

ال تتحمل المجلة أي مسؤولية تجاه   •
ما تحويه من االعالنات المنشورة 

على صفحاتها.
حقوق النشر محفوظة للمجلة.  •

نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات   •
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق 

مع أهداف المجلة وتوجهاتها.

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن/ سالم بن غافان الجابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الركن/ غانم علي غانم آل علي

رئيس التحرير
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل خميس السعدي

سكرتير التحرير
حسين علي المناعي

اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد 
اإلعالنات والتوزيع

إسماعيل محمد البلوشي
ندى الشاطري
شـــاكا برامــود
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قواتنا المسلحة ستظل على 
الدوام القوة الحارسة والدرع 
الحامي لعزة هذا البلد ورفعته

في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة 
نستعيد فصول ملحمة البناء 

والمسيرة الظافرة

قواتنا المسلحة صمام أمان الوطن 
وخط الدفاع األمامي في مواجهة 

المخاطر في مختلف الظروف
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واحترافا وتسليحا
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كلمة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة - القائد األعلى للقوات المسلحة « حفظه اهللا»

أكد  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" القائد األعلى للقوات المسلحة 
تحية اعتزاز و فخر ألبناء اإلمارات األبطال العائدين من أرض اليمن وأكد أن قواتنا المسلحة ستظل على الدوام 

القوة الحارسة و الدرع الحامي لعزة هذا البلد ورفعته.
وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة "         " في الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة : " لقد 
صدقتم ما عاهدتم هللا و القيادة و الوطن عليه، وشاركتم بكفاءة وفاعلية في إنجاح مهام قوات تحالف دعم 

الشرعية وقدمتم الجريح والشهيد فأثبتم والء وانتماء وشجاعة " .
    و حيا سموه الضباط و الجنود .. أبناء و بنات اإلمارات و أضاف :" إننا فخورون بكم، مطمئنون لجاهزيتكم، ماضون 
في دعمكم، وفي ذكرى هذا اليوم العظيم من هذا العام الذي يتزامن مع ظرف صعب يشهده العالم بأسره 
نتيجة انتشار وباء كورونا المستجد نرفع األيادي ترحما على أرواح الضحايا في جميع الدول داعين للمصابين في 
كل مكان بتمام الصحة وموفور العافية ومعربين عن التقدير ألبناء وبنات وطننا العاملين بجد و إخالص في جميع 

ساحات البذل والعطاء " .  و فيما يلي نص الكلمة: 

قواتنا المسلحة ستظل على الدوام القوة الحارسة و الدرع 
الحامي لعزة هذا البلد ورفعته.



مــــــــــــــــايو
ذكرى توحيد القوات املسلحة 
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(أبنايئ وبنايت قادة و ضباط و ضباط صف وجنود 
ورحمة  عليكم  السالم  الباسلة..  املسلحة  قواتنا 
واألربعني  الرابعة  الذكرى  يف   .. وبركاته  الله 
بالتهنئة  إليكم  نتوجه  املسلحة  قواتنا  لتوحيد 
وحاميته  الوطن  عن  الدفاع  واجب  ألدائكم 
أصحاب  إلخواين  التحية  و  ملكتسباته  وصونا 
الشيخ  السمو  صاحب   .. الوطن  قادة  السمو 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
الله"   "رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة وأصحاب السمو أعضاء املجلس 

ملسرية  الراعني  اإلمارات  حكام  األعىل 
قدراتها  وتطوير  قواتنا  تحديث 
ألرواح  والرحمة  باملغفرة  داعني 
جيشه،  موحدي  االتحاد،  بناة 

واإلكبار لشهدائنا.

تحية اعتزاز وفخر
ألبناء  وفخر،  اعتزاز  وتحية      

من  العائدين  األبطال،  اإلمارات 
أرض اليمن، لقد صدقتم ما عاهدتم 

وشاركتم  عليه،  والوطن  والقيادة  الله 
قوات  مهام  إنجاح  يف  وفاعلية  بكفاءة 

تحالف دعم الرشعية، وقدمتم الجريح والشهيد، 
قواتنا  وستظل  وشجاعة،  وانتامء  والء  فأثبتم 
املسلحة، عىل الدوام، هي القوة الحارسة والدرع 

الحامي لعزة هذا البلد ورفعته.

أبناء الوطن وحماته..
   إنني، وإخواين أصحاب السمو أعضاء املجلس 

اإلمارات،  حكام  نثمن الجهود واملشاركة األعىل 

الباسلة  املسلحة  لقواتنا  الفاعلة 
واألجهزة  املدين  والدفاع  الرشطة  وقوات 
االحرتازية  التدابري  دعم  يف  األمنية 
واإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة 
املستجد  كورونا  فريوس  وباء  ملواجهة 
واحتواء ما ترتب عليها من تداعيات مام 

كان لها األثر الكبري يف توفري الحامية والرعاية 
سواء،  حد  عىل  والزائرين  واملقيمني،  للمواطنني 
التقدير  بعظيم  نتقدم  فإننا  املقام،  هذا  ويف 
لقطاعاتنا الطبية والصحية والخدمية والتعليمية 
وجميع األجهزة األمنية، املتفانني بإخالص يف 
أداء الواجب وذلك بإدارة رشيدة لألزمة، 
ومواجهة حاسمة للوباء، وعزل وعالج 

للمصابني، وحامية لصحة املجتمع.

شكر وتقدير 
للقطاعات الطبية

الرغـم  عىل  الوباء  هذا  إن      
أنها  إال  تكلفتــه  فداحــة  من 
للبنيــة  ناجحــاً  اختبــارا  مثل 
عن  فكشف  لدولتنا  املؤسسية 
جودة نظامنا الصحي وكفاءته وأثبت 
مواجهـة  يف  العاليـــــة  الجاهـزيــة 
كفـاءة  وأكـد  واألزمات  الطوارئ  حاالت 
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البنيـة  إذ وتطـور  لدولتنا  التحتيــة 
منها،  التعليمية  خاصة  كافة  املؤسسات  متكنت 
من أداء أعاملها عن بعد مبا يضمن اســتمرارية 

اإلنتـاج واستدامة األعامل والخدمات.

تطوير قواتنا المسلحة
    أبنايئ الضباط والجنود، لقد كان توحيد قوات 
دفاع إماراتنا السبع تحت علم واحد وقيادة واحدة 
آباءنا  واجهت  التي  التحديات  أصعب  من  واحدا 
اإلرادة  بقوة  ولكن  االتحاد،  دولة  يؤسسون  وهم 
التحدي  ذلك  تجاوز  نجحوا يف  السليم  والتخطيط 
األمم،  به  نفاخر  وطنيا  ورصحا  قويا  جيشا  فبنوا 
نتوجه  اليوم،  باألمان يف وجوده، ويف هذا  ونشعر 
أسهموا  الذين  األوائل  للرواد  والعرفان  بالتقدير 
املسلحة،  لقواتنا  األوىل  اللبنات  وضع  يف  بإخالص 
وسريا عىل ذات النهج، فنحن ماضون بكل قوة وعزم 
ورعاية  وتدريبا  وتسليحا  تنظيام  قواتنا  تطوير  يف 
إسرتاتيجيا  هدفا  ميثل  ثابت،  التزام  وهو  شاملة، 

لدولتنا، وأولوية وطنية قصوى لحكومتنا.
    أيها الضباط و الجنود.. أبناء وبنات اإلمارات، 
إننا فخورون بكم، مطمئنون لجاهزيتكم، ماضون 
يف دعمكم، ويف ذكرى هذا اليوم العظيم من السنة 
يشهده  صعب  ظرف  مع  تتزامن  التي  الحالية، 
العامل بأرسه نتيجة انتشار وباء كورونا نرفع األيادي 
ترحام عىل أرواح الضحايا يف جميع الدول، داعني 
وموفور  الصحة  بتامم  مكان  كل  يف  للمصابني 
العافية و التقدير ألبناء وبنات وطننا العاملني بجد 
و إخالص يف جميع ساحات البذل والعطاء.. وفقنا 
الله، وسدد عىل طريق الخري خطانا ، سائلني العزيز 

القدير أن يشملكم بحفظه ورعايته.

قواتنا
المسلحة الدرع 
الحامية لعزة 
الوطن ورفعته
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كلمة صاحب السمو الشيخ
محمـد بن راشـد آل مكـتوم

نائب رئيس الدولة - رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي « رعاه اهللا»

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
أن ذكرى توحيد القوات المسلحة لها مكانة خاصة في خاطره ليس فقط ألنه عاش مقدمات  «رعاه هللا» 
عملية توحيد القوات المسلحة، وشارك في إجراءاتها، وواكب مراحلها، ومسار نموها وتقدمها، وإنما أيضًا 

ألنه نعم وأبناء الوطن بدورها الفعال في حياة بالدنا ومجتمعنا.
وقال سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة «          » في الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة 
ــ إنه في اجتماعنا اليوم حول هذه الذكرى نستأنس بأطياف آبائنا المؤسسين، ونتمثل قدرتهم على قهر 
التحديات، ونستعيد فصول ملحمة بناء قواتنا المسلحة، ومسيرتها الظافرة منذ أن أطلقها في مثل هذا 
اليوم من العام 1976، والدنا رمز الخير والعطاء والبناء واإلنجاز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب هللا ثراه.

وفيما يلي نص الكلمة:

في ذكرى توحيد قواتنا المسلحة نستعيد فصول ملحمة 
البناء والمسيرة الظافرة
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قواتنا  وجنود  ضباط  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
السالم  الكرام  وطني  وبنات  أبناء  الباسلة  املسلحة 
عليكم ورحمة الله وبركاته تطل علينا اليوم ذكرى 
رمضان،  شهر  بربكة  مفعمة  املسلحة  قواتنا  توحيد 
كورونا  ظلمة  يف  نور  من  كقبس  شعاعها  ويسطع 
يف  والعطاء  الخري  مكامن  عىل  فتيضء  الكالحة، 
وطننا، وعىل معدن االماراتيني واالماراتيات األصيل، 

وعىل عزميتهم التي ال تضاهى.

قواتنا المسلحة مظلة األمن 
واالستقرار

نستأنس  الذكرى  هذه  حول  اليوم  اجتامعنا  ويف 
بأطياف آبائنا املؤسسني، ونتمثل قدرتهم عىل قهر 
قواتنا  بناء  ملحمة  فصول  ونستعيد  التحديات، 
املسلحة، ومسريتها الظافرة منذ أن أطلقها يف مثل 
هذا اليوم من العام 1976، والدنا رمز الخري والعطاء 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  واإلنجاز  والبناء 

طيب الله ثراه.
واليوم أيضاً يطل علينا من منزلتهم الرفيعة أبناؤنا 
الذين قضوا يف ساحات الوغى وارتقوا شهداء عند 
ربهم يرزقون، فنذكرهم بالثناء والتقدير والعرفان، 
ونشد عىل أيادي زمالئهم يف السلك العسكري ومن 

الصابرين  ذويهم  أيادي  وعىل  الخدمة،  يف  سبقهم 
الراضني  بقضــاء الله وقــدره.املحتسبني 

الذكرى  يف ولهذه  خاصة  مكانة 
فقط  ليس  مقدمات خاطري،  عشت  ألنني 

وشـــــاركــت  املسلحة،  قواتنــا  توحيد  عملية 
ومسار  مراحلها،  وواكبــــــت  إجـراءاتهـــا،  يف 
منوهــا وتقدمها، إمنا أيضاً ألننــي نعمــت وأبنـــاء 
وطنــي بدورهــا الفعال يف حياة بالدنا ومجتمعنا، 
املدنية  القواعد  مع  حققته  الذي  وبالتكامل 
واالقتصادية والثقافية والنفسية لنموذجنا االمارايت. 
نالت درجة االمتياز مبا هي  بل أن قواتنا املسلحة 
مظلة األمن واالستقرار وحصن السيادة واالستقالل، 

ومبا هي بوتقة لالنصهار الوطني وتعزيز 
تكوين  يف  أنجزته  ومبا  االمارتية،  الهوية 
جدارة  وتأكيد  الوطنية،  البرشية  املوارد 
وكفاءة أبناء وبنات االمارات، وتجسيد مبدأ 

االعتامد عىل الذات عىل أرض الواقع.
واآلن، ونحن نخوض مع العامل بأرسه اختباراً 

البرشية،  عمر  من  األخري  القرن  يف  مسبوق  غري 
تأيت ذكرى توحيد قواتنا املسلحة لتشد أزرنا وتعزز 
إمياننا بقدرتنا عىل امليض قدماً يف عبور هذا االختبار 
يعرف  األول  االتحاد  عقد  عارص  من  فكل  بنجاح. 
أن أهمية توحيد قوات االمارات املسلحة ترتقي إىل 
أهمية توحيد االمارات السبع وإقامة دولة االمارات 
العربية املتحدة. ويعرف أن مقومات بقاء االتحاد 
القوات  توحيد  دون  من  لتكتمل  تكن  مل  والدولة 
املسلحة الذي مع إنجازه تأكد لكل من يعنيه األمر 
للوراء،  عودة  يعرف  ال  االتحاد  أن  وخارجياً  محلياً 
وإعالء  قواعده،  ترسيخ  عىل  مصممة  قيادته  وإن 

بنيانه، والسري به إىل األمام وإىل العال.
واملواطنات  املواطنون  أيها   .. والجنود  الضباط  أيها 
خالل القرون املاضية اجتاحت منطقتنا أنواع شتى 
من  فجأة  وتختفي  فجأة  تظهر  كانت  األوبئة.  من 
دون أن يعرف الناس مصدرها وسبب اختفائها. ويف 

والدنا زايد 
رمز الخير 

والعطاء والبناء 
واإلنجاز



حصدت  العرشين  القرن  من  األول  النصف 
أبناء  أرواح اآلالف من  الكولريا والطاعون وغريهام 
دواء  وال  يداوي  طبيب  هناك  يكن  فلم  املنطقة، 

يعايف وال مصل يقي.
األوبئة  هذه  أسالفنا  واجه  ذلك  من  الرغم  وعىل 
التي  املحن  وتجاوزوا  وإيثار،  وتضامن  بشجاعة 
خلفتها، ونهضوا واستمروا يف مواجهة صعوبة البيئة 
هذه  عىل  وحافظوا  وعمروا  وبنوا  املناخ،  وقسوة 

األرض.
وإرث  ينهضون  االمارات  وبنات  أبناء  هم  وها 
منذ  للوباء  ويتصدون  نفوسهم،  يف  يزهر  أسالفهم 
بأرسه.  العامل  اجتاحت  جائحة  إىل  وتحوله  ظهوره 

وها هي مؤسساتنا الصحية والخدمية 
واألمنية وقد تحولت إىل فريق عمل 
وانسجام  بتناغم  يتحرك  واحد 
شموليته  منوذجيا يف  أداء  ويقدم 
وها  وانضباطه.  وفعاليته 
الحظر  بإجراءات  االلتزام  هو 

مجتمعنا  سالمة  ويكفل  يتحقق  والتعقيم 
ويؤمن احتياجاته.

شكر وتقدير
أخي  اىل  وطني  وبنات  أبناء  معكم  أتقدم  وهنا 

حب  صا
محمد  الشيخ  السمو 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
لشخصه  بالشكر  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
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للجهد  وإدارته  الحكيمة  لقيادته  والتقدير  الكريم 
الوطني املبذول يف مواجهة هذا الوباء. فتوجيهات 
وللهيئة  الوطني،  لألمن  األعىل  للمجلس  سموه 
ومتابعته واألزمات،  الطوارئ  إلدارة  الوطنية 

كفلت  احتياجاتها  وتوفري  املكافحة  إلجراءات 
كام حصل  للوباء  كثيف  انتشار  من  النجاة  لبلدنا 
مع األسف يف دول أخرى يصنف معظمها يف عداد 

املتقدمني واملتطورين.

مواجهة كورونا
األشهر  كانت  لقد  واملواطنات  املواطنون  أيها 
كافة  العامل  دول  عىل  جداً  صعبة  املاضية  األربعة 
وعىل جميع البرش. ومازالت اآلثار السلبية املرتتبة 

عىل الوباء تتواىل ظهوراً.
الدوران  الزمن قد توقف وأخذ يف  أن  أحياناً  وبدا 
كانت  لنا  وبالنسبة  املجهول.  الفريوس  هذا  حول 
امتحاناً  أخرى  أشهراً  متتد  قد  التي  األشهر  هذه 
لقدرتنا عىل التحمل والتكيف مع إجراءات الوقاية، 
خططنا  وجدارة  مؤسساتنا  لجاهزية  وامتحاناً 
وتداعياتها  األوبئة  مع  للتعامل  واستعداداتنا 
التحتية  لبنيتنا  وامتحاناً  واالجتامعية،  االقتصادية 
الصحية واألمنية والخدمية، وكفاءة نظامنا املرصيف، 
وقد  االجتامعي،  وتكافلنا  وصربنا  لوعينا  وامتحاناً 
هذا  أن  بيد  جميعاً،  االمتحانات  هذه  يف  نجحنا 
كربى  أسئلة  والعامل  فأمامنا  نهائياً،  ليس  النجاح 
تنتظر اإلجابات. وإذا كان من املأمول به أن تتجاوز 
ليس  وقت  يف  الفريوس  وتهزم  الجائحة  البرشية 
هذا  مصدر  عن  مطروحة  األسئلة  فستظل  ببعيد، 
الوباء وكيفية نشوئه، وأرسار رسعة انتشاره وانتقاله 
من بلد آلخر، ومن قارة ألخرى، وإىل سفن يف أعايل 

البحار، ومناطق نائية يف أطراف األرض.
وحتى إشعار آخر، سيظل شبح األوبئة مخيامً عىل 

عىل  وسيؤثر  األرضية،  كرتنا 
وأولوياتهم  البرش  سلوك 
وسيكون  عيشهم.  وطرق 
الدول  اهتاممات  رأس  عىل 
أوالً  البحث  بأرسه  والعامل 
عن سبل عدم تجدد انتشار 
سبل  وعن  الوباء،  هذا 
أوبئة  ظهور  دون  الحيلولة 

ينصب  أن  بديهياً  كان  وإذا  املستقبل.  يف  مامثلة 
تركيز الدول عىل أوضاعها واحتياجاتها ومصالحها، 
فإن األشهر األربعة املاضية أظهرت أن دول العامل 
كافة مل تكن بحاجة اىل تعاون جامعي مثلام هي 

الحاجة اليوم.
لسنوات  بقي  العامل  إن  قلت  سابق  وقت  يف 
السياسة  تقود  هل  اآلخر.  يقود  من  يتجادل: 
العربة  السياسة؟ ومن  االقتصاد  يقود  أم  االقتصاد 
ومن الحصان؟ واكتشفنا يف زمن كورونا أن الحصان 
وعربته تحملهام الصحة وتقودهام مرغمني حيث 

تريد، وأسأل اآلن: هل ميكن بعد جائحة 
الخدمات  تتقدم  ال  أن  كورونا 

األولويات  رأس  إىل  الصحية 
وللعامل  دولة  لكل  الوطنية 

مجتمعاً ؟ وهل ميكن للدول، أياً 
املساومة  االقتصادي،  نظامها  كان 

عىل مركزية دورها يف توفري خدمات 
مواطنيها  لكل  الئقة  وعالجية  وقائية 

الصحة  منظمة  دور  سيظل  وهل  ؟ 
ومواردهـــا  هامشياً  العامليـــة 

يحــن  وأمل  ؟  شــحيحــة 
ليـــدرك  الوقـــــت 

الجميع أن الحد 
تلــوث  من 

لبيئـــة  ا

ليس  الحراري  االحتباس  من  والحد 
مجرد مبارزات علمية أو أدوات يف التنافس 
االقتصادي، إمنا هو قضية حقيقية ومصريية 
ينذر تجاهلها بكوارث عىل كل البرش يف كل 

الدول.
البرشية  رهان  سينجح  األحوال،  أي  عىل 

والباحثني واألطباء واملمرضني  العلامء  عىل جهود 

مــــــــــــــــايو
ذكرى توحيد القوات املسلحة 
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لهزمية وباء فريوس كورونا. لكن ماذا عن التداعيات 
الوباء؟  عىل  ترتبت  التي  واالجتامعية  االقتصادية 
سيكون  من  وعىل  العامل  دول  ستواجهها  كيف 
الرهان؟ بطبيعة الحال كل دولة مسؤولة عن نفسها، 
بيد أن واقع االعتامد املتبادل بني دول العامل، وحجم 
العدوى  وواقع  اقتصاداتها،  بني  الضخم  التشابك 
ميكن  لن  واملسافات،  بالحدود  تعرتف  ال  التي 
بلغت قدراتها وإمكانياتها من مواجهة  دولة مهام 
التداعيات مبفردها. ال بديل عن تعاون دويل مرتفع 
عن الحسابات الضيقة واألنانيات املفرطة والتدافع 

األعمى عن الرثوة والنفوذ.
نعرف  كام  فإننا  االمارات  دولة  يف  لنا  وبالنسبة 
محل  ومنوذجنا  مسموع  صوتنا  أن  ندرك  حجمنا 
الدائم  سعينا  نهجنا  ثوابت  ومن  واحرتام،  متابعة 
ومع  العامل  دول  مع  التعاون  مجاالت  لتوسيع 

املنظامت الدولية واإلقليمية.
وانكامش  القاهرة  الوباء  ظروف  من  الرغم  وعىل 
املاضية  األربعة  األشهر  خالل  العاملي  االقتصاد 
التي تلت سنوات من تباطؤ اقتصاد العامل، وتراجع 
التجارة الدولية. عىل الرغم من ذلك كله حافظت 
تقدمياً  األكرث  الدول  مقدمة  مكانتها يف  دولتنا عىل 
بفعالية  وشاركت  العامل،  يف  التنموية  للمساعدات 
وباء كورونا. وتقدمت  الدولية ملكافحة  الجهود  يف 

الطبية  املساعدات  أطنان  آالف  تقديم  يف  الجميع 
ملن طلبها أو احتاجها.

واملواطنات  املواطنون  أيها   .. والجنود  الضباط  أيها 
عىل  قدرتنا  من  واثقون  االمارات  دولة  يف  نحن 
استيعاب اآلثار املرتتبة عىل هذا الوباء، واستخالص 
الدروس املستفادة من تداعياته عىل الصعد كافة، 
عىل  معتمدين  والتقدم  النمو  مسرية  واستئناف 
شعبنا  طليعتها  ويف  الوفرية  الذاتية  قوتنا  مصادر 
ووحدة بيتنا وكفاءة مؤسساتنا العسكرية واملدنية، 
وقوة أصول اقتصادنا وتنوعها، وتفوق بنيتنا التحتية 
التقليدية والتقنية، ورشاكتنا يف عرصنا الرقمي بكل 

تجلياته ومستحدثاته.
أهنئكم إخواين وأبنايئ منسويب قواتنا املسلحة بهذه 
وبنات  أبناء  وأهنئ  قلوبنا،  عىل  العزيزة  املناسبة 
صاحب  أخي  إىل  بالتهنئة  معكم  وأتوجه  شعبنا، 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة وإىل صاحب السمو ويل عهده، وإىل إخواين 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 

االمارات.
حفظ الله وطننا وشعبنا، وأدام علينا نعمه، وكتب 

لنا السداد والتوفيق يف أعاملنا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

شعاع
قواتنا المسلحة
قبس نور في 
ظلمة كورونا 

الحالكة

االتحاد ال 
يعرف العودة 
ومصصمون 
على ترسيخ 

قواعده 
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كلمة صاحب السمو الشيخ
محمـد بن زايـد آل نهـيان

ولي عهد أبوظبي - نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة ..أن قواتنا المسلحة كانت على مدى العقود 
الماضية ، األمين على سيادة دولة اإلمارات وأمنها ومكتسباتها التنموية رغم 
كل الصراعات والحروب واألزمات والمخاطر التي مرت بها المنطقة وستظل 
ب إذن هللا تعالى حصنًا للوطن ورمزًا لمنعته وقدرته على مواجهة كل التحديات 
، مهما كانت صعوبتها ، ضمن منظومة العمل الوطني الفاعلة والمتماسكة 

والمتجانسة من أجل وطن عزيز قوي الشوكة ومهاب الجانب.
وقال سموه في كلمته بمناسبة الذكرى الـ  44 لتوحيد القوات المسلحة .. 

في كلمة وجهها سموه بهذه المناسبة.  

قواتنا المسلحة صمام أمان الوطن وخط الدفاع 
األمامي في مواجهة المخاطر في مختلف الظروف.



مــــــــــــــــايو
ذكرى توحيد القوات املسلحة 

202017

ةةة
6

قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الرابعة  الذكرى  إن      
املسلحة تأيت هذا العام يف ظل ظروف استثنائية 
عىل املستوى الدويل بسبب وباء " فريوس كورونا 
تداعياته  كله  العامل  مع  نواجه  الذي   " املستجد 
الصحية  الجوانب  عند  تتوقف  ال  التي  السلبية 
وإمنا تتجاوزها إىل الجوانب اإلنسانية واالقتصادية 
الدولة  مؤسسات  وتتعاون  وغريها   واألمنية 
املختلفة من صحية وأمنية وعسكرية واقتصادية 
وتتكامل جهودها  وغريها،  ومجتمعية  وتطوعية 
آثاره..ضمن  واحتواء  الفريوس  لهذا  التصدي  يف 
القامئون  يستحق  فاعلة  وطنية  عمل  منظومة 
عليها كل تقدير واحرتام وامتنان..إضافة إىل تأكيد 
األزمات مهام  اإلمارات عىل مواجهة  قدرة دولة 
كانت شدتها وكفاءتها يف تعبئة قدراتها الوطنية 

يف أصعب األوقات.
   وأضاف سموه أن لجوء الكثري من دول العامل 
فريوس   " عىل  حربها  يف  املسلحة  القوات  إىل 
كورونا " والتصدي له من خالل معداتها وقدراتها 
للتعامل  واملستعدة  املؤهلة  البرشية  وكوادرها 
مع املخاطر يف أي مكان ويف أي وقت..يؤكد أن 
لكيان  الحافظ  هي  دامئـاً  املسلحــة  القــوات 

يف  ومالذهــا  األزمــات الدول  أوقــات 
واملحن.

قواتنا المسلحة واالستعداد 
للخمسين عامًا

توحيد  ذكـــــرى  أن  إىل  سـموه  أشـار  كام   
قواتنـا املسـلحــــة تتزامـن مع عـام االسـتعداد 
للخمســني، ذلك العـام الـذي نضـع فيـه أسس 
خالل  لوطننا  الكربى  التنمـويـة  االنطالقــة 
الباسلة  املسلحة  وقواتنا  املقبلة..  الخمسني سنة 

وركن  االنطالقة  هذه  يف  رئييس  جزء 
لدخول  االسرتاتيجية  خططنا  يف  أسايس 
يف  كاملة  بثقة  القادمة  الخمسة  العقود 
يف  الكربى  تحقيق طموحاتنا  قدرتنا عىل 

مختلف املجاالت.
  وأضاف سموه أن قواتنا املسلحة كانت 

العقود  خالل  التنموية  ملسريتنا  الحامي  هي 
املاضية ، والحصن ملواردنا ومكتسباتنا.. وإن شاء 
خالل  ملسريتنا  الحامية  املظلة  هي  ستظل  الله 
ملنظومة  الروافد  أهم  وأحد  القادمة  السنوات 

التنمية الشاملة.
 وأكد سموه أن قواتنا املسلحة كانت طرفاً مؤثراً 
مدى  عىل  املنطقة  يف  اإلرهاب  عىل  الحرب  يف 
السنوات املاضية وشاركت بكفاءة وفاعلية يف كل 
الجهود واملبادرات والتحالفات اإلقليمية والدولية 
للتصدي ملرشوعاته ومخاطره عىل األمن والسلم 

الدوليني.

سجًال حافل لقواتنا المسلحة
واألربعني  الرابعة  الذكرى  يف  إنه  سموه  وقال    
لتوحيد قواتنا املسلحة..نستحرض السجل الحافل 

قواتنا 
المسلحة ركن 

أساسي في انطالقة 
الخمسين وخططنا 

االستراتيجية
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يـــــة  للعسكر
تيــــــــة  ا ر إلمـا ا
كل  يف  املرشفة  ومواقفها 
تحية  ونوجه  واألزمنة  املراحل 
البواسل  أبنائها  كل  إىل  تقديرواعتزاز 
يقومون  الذين  وامليادين  املواقع  كل  يف 
املقدس  واجبهم  ويؤدون  الوطني  بدورهم 
العليا  اإلمارات  دولة  مصالح  عن  ويدافعون 
خدمتها  يف  ويتفانون  رايتها  ويرفعون 
الشاملة  الدولة  قوة  إىل  ويضيفون 
وإخــالصهـــم  وعرقهم  جهدهم  من 
أرواح  عىل  ووطنيتهم..ونرتحم 
قدمــوا  الذين  األبطال  شـــهدائنــــا 
أرواحهم فــداء لوطنهــم ودفاعــاً عـن 

أمنــه وسيادته وكرامته.

مبناسبة  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام   
الذكرى الــ 44 لتوحيد القوات املسلحة..

أبنائي الضباط وضباط 
الصف والجنود.. أبناء 

القوات المسلحة 
الباسلة..

املسلحة  القوات  توحيد  يوم  سيظل    
يف السادس من مايو 1976، مهام مرت 
واملعطيات،  الظروف  وتغريت  السنني 
ألنه  الخالدة،  اإلمارات  أيام  من  يوماً 
عالمة فارقة يف تاريخ الوطن، بل وتاريخ 
التجربة  من  عززت   .. كلها  املنطقة 

الوحـدويـــة 
وامللهمة  الرائدة 

لدولة اإلمارات.
 ويف الذكرى الرابعة واألربعني 
نستحرض  املسلحة،  قواتنا  لتوحيد 
اإلماراتية  للعسكرية  الحافل  السجل 
ومواقفها املرشفة يف كل املراحل واألزمنة، ونوجه 
تحية تقديرواعتزاز إىل كل أبنائها البواسل يف كل 
املواقع وامليادين الذين يقومون بدورهم الوطني 
ويؤدون واجبهم املقدس، ويدافعون عن مصالح 
رايتها، ويتفانون  العليا، ويرفعون  اإلمارات  دولة 
يف خدمتها، ويضيفون إىل قوة الدولة الشاملة من 

جهدهم وعرقهم وإخالصهم ووطنيتهم.
قدموا  الذين  األبطال،  شهدائنا  عىل  ونرتحم 
أرواحهم فداء لوطنهم ودفاعاً عن أمنه وسيادته 
وكرامته، ووفاء للقيم واملبادئ التي تربوا عليها.. 
أمهاتهم وآبائهم،  اعتزازوعرفان إىل  ونوجه تحية 
الذين كانوا املدرسة األوىل التي زرعت فيهم حب 

الوطن والتضحية من أجله.
املغفور  وعرفان، حكمة  إجالل  بكل  نتذكر،  كام 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله 
العظيم،  الوطن  لهذا  املؤسسني  والقادة   " ثراه 
ونفاذ بصريتهم ، حينام اتخذوا قراراهم التاريخي 
الشجاع  القرار  ذلك  ؛  املسلحة  قواتنا  بتوحيد 
من  وحصنها  االتحاد،  دولة  أركان  عزز  الذي 
تحت  تعمل  موحدة  عسكرية  مؤسسة  خالل 
إماراتها،  كل  أبناؤها، من  ويتشارك  واحدة،  راية 
التضحية بالدماء واألرواح دفاعاً عن وطن واحد 

يستظل الجميع مبظلته الوطنية الجامعة.

دور المرأة اإلماراتية
دور  أحيي  أن  املناسبة  هذه  يف  يفوتني  وال    
املرأة اإلماراتية املهم ضمن مختلف فروع قواتنا 
مهامها  أداء  يف  وكفاءتها  وتفانيها   ، املسلحة 
واستحقاقها  جدارتها  عىل  تأكيد  يف  وواجباتها، 
العمل  ميادين  كل  يف  واملؤثر  الفاعل  للحضور 
جانب  إىل  ومشاركتها،  استثناء،  دون  الوطني 
الرجل، يف صنع ملحمة التنمية الوطنية الشاملة.

   أبنايئ الضباط وضباط الصف والجنود .. أبناء 
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القوات املسلحة الباسلة..

ظروف استثنائية
الرابعة واألربعون لتوحيد قواتنا     تأيت الذكرى 
املسلحة هذا العام، يف ظل ظروف استثنائية عىل 
كورونا  فريوس   " وباء  بسبب  الدويل،  املستوى 
تداعياته  كله  العامل  مع  نواجه  الذي   " املستجد 
الصحية  الجوانب  عند  تتوقف  ال  التي  السلبية 
وإمنا تتجاوزها إىل الجوانب اإلنسانية واالقتصادية 
الدولة  مؤسسات  وتتعاون   ، وغريها  واألمنية 
املختلفة من صحية وأمنية وعسكرية واقتصادية 
جهودها  وتتكامل  وغريها،  ومجتمعية  وتطوعية 
ضمن  آثاره،  واحتواء  الفريوس  لهذا  التصدي  يف 
القامئون  يستحق  فاعلة  وطنية  عمل  منظومة 
قدرة  وتؤكد  وامتنان،  واحرتام  تقدير  كل  عليها 
اإلمارات عىل مواجهة األزمات مهام كانت شدتها، 
أصعب  يف  الوطنية  قدراتها  تعبئة  يف  وكفاءتها 
التي تحكم العالقة بني  الفريق  األوقات ، وروح 
مؤسساتها، إضافة إىل وعي شعبها، من مواطنني 
وااللتزام  والتكافل  التضامن  وقيم  ومقيمني، 

التي  متيزه.واملسؤولية 
واملعطيات     إن هذا الوباء، بكل  الجوانب 

املتعلقة به، يكشـف عن التحوالت الكـبرية التي 
للدول  الوطني  األمن  مبفاهيم  وتلحق  لحقـت 
املجتمعات  ألمن  التهديد  ومصادر  املختلفة، 
الدوليني  والسلم  واألمن  ناحية،  من  واستقرارها 

من ناحية أخرى..

منظومة األمن الوطني
  وهذه التحوالت.. أبنايئ وإخواين.. من املهم أن 

والجهات  املؤسسات  وعي  يف  تكون 
مبفهومه  الوطني  باألمن  املعنية  الوطنية 

الشامل، ويف مقدمتها القوات املسلحة.
  ولدي ثقة كبرية يف إن قواتنا املسلحة، 
مبا لديها من فهم عميق لطبيعة التغريات 
والتطورات يف املحيط اإلقليمي والعاملي، 

علمية  وأكادمييات  معاهد  من  متتلكه  وما 
التجارب  من  تراكمت  وخربة  متطورة،  وبحثية 
لديها  طويلة،  سنوات  مدى  عىل  بها  مرت  التي 
التحوالت  الكاملة عىل دراسة مثل هذه  القدرة 
واسترشاف  أبعادها  مختلف  عىل  والتعرف 
التعامل  مستقبلها، ووضع خطط وسيناريوهات 
الوطني  األمن  منظومة  من  يعزز  مبا  معها، 
أي  مع  للتعامل  جاهزيتها  ويضمن  اإلمارايت 
مهددات مهام كان مصدرها أو طبيعتها، يف ظل 
والتهديد  الخطر  مصادر  فيها  تتغري  دولية  بيئة 

بشكل كبري ومتسارع وغري مسبوق.
الرشق  يف  العامل،  دول  من  الكثري  لجوء  إن    
عىل  الحرب  يف  املسلحة  القوات  إىل  والغرب، 
معداتها  خالل  من  له  والتصدي  كورونا  فريوس 

نذكر 
بإجالل حكمة 
زايد والقادة 

المؤسسين بتوحيد 
جيشنا
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واملستعدة  املؤهلة  البرشية  وكوادرها  وقدراتها 
للتعامل مع املخاطر يف أي مكان ويف أي وقت، 
يؤكد أن القوات املسلحة دامئاً هي الحافظ لكيان 

الدول ومالذها يف أوقات األزمات واملحن.
العقود  مدى  املسلحة، عىل  قواتنا  كانت  وقد    
اإلمارات  دولة  سيادة  عىل  األمني  هي   ، املاضية 
وأمنها ومكتسباتها التنموية ، عىل الرغم من كل 
التي  واملخاطر  واألزمات  والحروب  الرصاعات 
مرت بها املنطقة ، وستظل بإذن الله تعاىل 
وقدرته  ملنعته  ورمزاً  للوطن  حصناً 
 ، التحديات  كل  مواجهة  عىل 
مهام كانت صعوبتها ، ضمن 
الوطني  العمل  منظومة 
واملتامسكة  الفاعلة 
نسة  ملتجا ا و
أجل  من 

وطن عزيز قوي الشوكة ومهاب الجانب.

  قواتنا المسلحة المظلة 
الحامية لمسيرتنا

  تتزامن الذكرى الرابعة واألربعون لتوحيد قواتنا 
املسلحة ، مع عام االستعداد للخمسني، ذلك العام 
الكربى  التنموية  االنطالقة  أسس  فيه  نضع  الذي 
وقواتنا   ، املقبلة  سنة  الخمسني  خالل  لوطننا 
االنطالقة  هذه  يف  رئييس  جزء  الباسلة  املسلحة 
لدخول  االسرتاتيجية  خططنا  يف  أسايس  وركن   ،
العقود الخمسة القادمة بثقة كاملة يف قدرتنا عىل 

تحقيق طموحاتنا الكربى يف مختلف املجاالت.
  لقد كانت قواتنا املسلحة هي الحامي ملسريتنا 
التنموية خالل العقود املاضية ، والحصن ملواردنا 
املخاطر  وجه  يف  املشهر  والسيف  ومكتسباتنا، 
والتهديدات ، وبوتقة الوطنية اإلماراتية الخالصة، 
الله  شاء  وإن  ومتاسكه..  املجتمع  لوحدة  ورمز 
ستظل هي املظلة الحامية ملسريتنا خالل السنوات 
التنمية  ملنظومة  الروافد  أهم  وأحد  القادمة، 
البرشية  كوادرها  خالل  من  سواء  الشاملة، 
املؤهلة ، أو من خالل دورها يف تعزيز 
مصادر  لتنويع  الدولة  اسرتاتيجية 
حيوي  اقتصاد  وبناء  دخلها 
عرب  املعرفة،  عىل  قائم 
الدفاعية  صناعاتنا 
التي  املتقدمة 
ت  شهد

وستشهد،  املاضية،  السنوات  خالل  كبريا  تطورا 
السنوات  خالل  التطور  من  مزيدا  الله،  بإذن 
يف  الوطني  الدخل  مصادر  أحد  لتمثل  القادمة، 
دولة اإلمارات، خاصة يف ظل االهتامم الذي توليه 
الدولة لهذه الصناعات، وما تحظى به من تقدير 

عىل املستويني اإلقليمي والعاملي.

دور القوات المسلحة في اليمن
يف  والغالية  العزيزة  الذكرى  بهذه  اليوم  نحتفي 
قلوب الشعب اإلمارايت كله ، بعد الدور التاريخي 
وجنودها  وضباطها  املسلحة  قواتنا  أدته  الذي 
األبطال ، عىل أرض اليمن الشقيق خالل السنوات 

املاضية ، ضمن عملية التحالف العريب الستعادة
الرشعية ، ليس فقط عىل املستوى العسكري وإمنا 

عىل املستوى التنموي واإلنساين أيضاً.
األول  املقام  يف  تصنعها  الجيوش  قوة  إن    
أبنائها،  تضحيات األبطال، وشجاعة املخلصني من 
عن  دفاعاً  ميلكون  ما  أغىل  لتقديم  واستعدادهم 
أوطانهم ووفاء لحقها عليهم .. والبطوالت الخالدة 
 ، اليمن  أرض  عىل  املسلحة  قواتنا  سطرتها  التي 
تبعث يف نفوسنا الفخر واالعتزاز، وستظل شاهدة 
وأخالقه  وقيمه  اإلمارايت  اإلنسان  شجاعة  عىل 
واملواقف  الحق،  جانب  اىل  وانحيازه  األصيلة 
الثابتة لدولة اإلمارات التي ال تتأخر أبداً يف تقديم 
املساعدة لألشقاء يف أوقات الشدائد واملحن، مهام 

كلفها ذلك من تضحيات.
يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات  به  قامت  ما  إن    
اليمن الشقيق منذ عام 2015، هو امتداد لدورها 
اإليجايب منذ توحيدها يف 1976، يف حفظ السالم 
اإلقليمي  املستويني  عىل  واألمن،  واالستقرار 
تهدد  التي  للمخاطر  والتصدي  والعاملي، 

الشعوب
تنميتها  طريق  يف  وتقف 
الذي  الدور  وهو  واستقرارها، 
العامل  بتقدير  ويحظى  حظي 

كله وإشادته.
للشعب  داعامً  اإلمارات  دولة    وستظل 
اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته املرشوعة يف 
التي  للمبادئ  ووفية  والبناء،  واالستقرار  التنمية 

ضحى شهداؤنا من أجلها.
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  قواتنا المسلحة وأعلى 
درجات الجاهزية

إننا نعيش يف عامل ميوج باملخاطر والتهديدات عىل 
من  يتطلب  ما   ، واألصعدة  املستويات  مختلف 
الجاهزية  درجات  أعىل  الباسلة  املسلحة  قواتنا 

والكفاءة واالحرتافية.
املوارد  كل  لها  توفر  أن  عىل  حريصة  والقيادة 
القيام  من  متكنها  التي  واإلمكانات  واملقومات 
عىل  سواء  وجه،  أكمل  عىل  رسالتها  وأداء  بدورها 
مستوى األسلحة املتقدمة ، أو عىل مستوى التدريب 

وتوفري فرص االحتكاك مع املدارس العسكرية
املختلفة يف العامل ، أو عىل مستوى البحث العلمي 
، أو عىل مستوى الكوادر البرشية املؤهلة ، أو عىل 

مستوى الصناعات الدفاعية الحديثة واملتقدمة.
تم  التي  والتحديث  التطوير  خطط  وبفضل    

تعززت   ، املاضية  العقود  مدى  عىل  تنفيذها 
وأصبحت  النوعية،  املسلحة  قواتنا  قدرات 

ومصدر   ، ومنعتها  اإلمارات  لقوة  رمزاً 
وإمنا  اإلمارايت  للشعب  فقط  ليس  فخر 
إضافة  إلنها  كلها،  العربية  للشعوب 
نوعية إىل القدرات العربية الشاملة يف 
التي  والتهديدات  التحديات  مواجهة 

يتعرض لها عاملنا العريب.
ورفع  املسلحة  القوات  تطوير  وسيظل   

عىل  الحصول  من  ومتكينها  النوعية  قدراتها 
العامل،  يف  العسكرية  التكنولوجيات  أحدث 

الباسلة  املسلحة  قواتنا  للقيادة ألن  أولوية قصوى 
الدفاع  وخط   ، الوطن  أمان  صامم  هي 

املخاطر  مواجهة  يف  األمامي 
والتهديدات.

   دور قواتنا 
المسلحة في 

الحرب على 
اإلرهاب

قواتنا  كانت  لقد 
مؤثراً  طرفاً  املسلحة 

يف الحرب عىل اإلرهاب 
مدى  عىل  املنطقة  يف 

بكفاءة  وشــاركــــت  املاضيــــة،  السنوات 
وفاعلية يف كل الجهـــود واملبــادرات والتحالفات 
ملرشوعاتـه  للتصـــدي  والدوليــة  اإلقليمية 
ما   ، الدوليـني  والسلــم  األمـــن  عىل  ومخاطره 
يؤكد أن دولة اإلمارات هي دامئاً عنرص استقرار 
وتنمية وسالم يف املنطقة ، وقواتها املسلحة ركن 

أسايس ضمن منظومة األمن اإلقليمي.
وعىل الرغم من الرضبات القوية التي تعرضت لها 
الجامعات اإلرهابية وأدت إىل انهيار مرشوعاتها 
ومخططاتها ، وخاصة تنظيمي " داعش والقاعدة 
"  فإن خطر اإلرهاب مل ينته يف املنطقة ، وإمنا ال 
يزال يهدد االستقرار والتنمية ، وال زالت القوى 
واستغالل  مرشوعاتها  إحياء  تحاول  اإلرهابية 
بات  االضطرا

يف 

والنمو  للتمدد  املنطقة،  دول  بعض 
يف  اليقظة  يقتيض  ما  ذاتها،  بناء  وإعادة 
اإلقليمي  التعاون  وتعزيز   ، مواجهتها 
متثل  ال  ألنها  معها،  التعامل  يف  والدويل 
خطراً عىل املنطقة فقط وإمنا عىل العامل 

كله.

  شكر وتقدير
أسمي  نرفع  الخالدة،  الوطنية  املناسبة  هذه  يف 
السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  التهاين  آيات 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الله"،  حفظه   " املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
ال  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
 ، اإلمارات  حكام  السمو  وأصحاب   ، ديب  حاكم 
وإليكم .. أبنايئ .. وبنايت منتسبي قواتنا املسلحة 
الباسلة، وإىل شعب اإلمارات الذي يعتز بجيشه 
ويفخر به ويقف وراءه ويلتف حوله يف كل 

املواقع واملهامت.
وكل عام ووطننا العزيز .. دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف عزة ومنعة ، وقواتنا 

املسلحة منوذج للقوة والبطولة والفداء.
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أكثر تدريبا و احترافا وتسليحا
و جاهزية 

بذكرى توحيدها الـ44

قواتنا المسلحـة
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السادس من مايو عام 1976 كانت نقطة تحول تاريخية في مسيرة دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فقد شهد هذا اليوم العظيم، قرارًا تاريخيًا حكيمًا نابعًا من نظرة 
ثاقبة و فكر مستنير، سابقًا لزمانه، تمثل في توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد 
و قيادة واحدة، بما يحقق آمال شعبنا، في الحفاظ على أرض الوطن و الذود عنه و 

حماية إنجازات و مكتسبات دولة االتحاد.
إعداد: حسين المناعي
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تالقت  الوطن  أيام  من  املجيد  اليوم  ذلك  كان 
إرادة الباين واملؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل، 
الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، وإخوانه 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمّو  أصحاب 
عرصية  عسكرية  قوة  بناء  يف  اإلمارات،  حكام 
واألمان  األمن  تنرش  الجميع،  بها  يفخر  متطورة 
يف ربوع الوطن وتعزز من استقراره، تسامل من 
جنودها  ويروي  يعاديها،  من  وتعادي  يساملها 

البواسل بدمائهم تراب الوطن.
لتوحيد  واألربعني  الرابعة  الذكرى  تزامن  ان 
للخمسني  اإلستعداد  عام  مع  املسلحة  القوات 
الذي تحتفي فيه دولة اإلمارات العربية املتحدة 
هذا العام يشكالن الصورة املرشقة التي وصلت 
عاما  واربعني  اربعة  بعد  املسلحة  قواتنا  اليه 
لها  والتقدير  الثقة  وتزايد  توحيدها  قرار  من 
من جانب العديد من دول العامل باعتبارها من 

 .. وتسليحا  واحرتافا  تدريبا  املنطقة  جيوش  أكرث 
ومل يكن ذلك ليتحقق لوال الدعم الالمحدود من 
مظاهر  كل  وفرت  التي  الرشيدة  قيادتنا  جانب 
الدعم والرعاية للقوات املسلحة سواء من خالل 
املواطن  البرشي  العنرص  اعداد  عىل  حرصها 
أي  عامد  باعتباره  سليم  علمي  بشكل  وتأهيلة 
قوات مسلحة حديثة ومصدر تفوقها أو من خالل 
املسلحة  القوات  وتطوير  تحديث  عىل  العمل 
بشكل مستمر من خالل إمدادها بأحدث األسلحة 
التي يتم انتاجها يف أكرث دول العامل تقدما أو من 
األساليب  أحدث  وفق  بالتدريب  االهتامم  خالل 
أسهمت  والذي  الدويل  املستوى  عىل  املتبعة 
وجاهزية  وقدرات  بكفاءة  اإلرتقاء  يف  جميعها 

قواتنا املسلحة.
التوجيه  مديرية  عن  الصادر  التقرير  واستعرض 
من  بعضاً  العسكري   اإلعالم  شعبة  املعنوي 

اإلنجازات التي قامت بها قواتنا املسلحة تلمس 
ملا  مؤرشات  تعطي  التي  املواقف  خالله  من 
تطورها  مسرية  يف  القوات  هذه  إليه  وصلت 
املتصاعدة واملتسارعة مع مواكبة التحديث الذي 

يشهده الوطن يف كل املجاالت 
الصقور املخلصني

واحتفلت دولة اإلمارات قيادة وشعبا يف التاسع 
الصقور  أبنائها  باستقبال   2020 فرباير  من 
املخلصني ضمن قوات التحالف العريب يف اليمن 
الذين سطروا اسامئهم بأحرف من نور يف ذاكرة 
الوطن الخالدة وتاريخ األمتني العربية واألسالمية 
الصقور  شعار  تحت  اقيم  الذي  اإلحتفال  وجاء 
التعبري  هو  األول  أمرين  عىل  للتأكيد  املخلصني 
عن الوفاء والعرفان للذين ضحوا من اجل الوطن 
الشهداء  من  له  فداء  أرواحهم  قدموا  والذين 
بقواتنا  واالعتزاز  الفخر  هو  الثاين  واألمر  األبرار 
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املسلحة وما أظهرته من بطولة وشجاعة وأخالق 
اناطتها  التي  املهام  أداء  عالية يف  قتالية  وكفاءة 

بها القيادة الرشيدة .
التدخل اإلمارايت يف اليمن ثوابت واعتبارات 

ضمن  املسلحة  قواتنا  مشاركة  جسدت  لقد 
من  به  قامت  وما  اليمن  يف  العريب  التحالف 
العقيدة  األهمية  بالغة  إنسانية  وأدوار  بطوالت 
باتت  التي  اإلمارات  لدولة  الراسخة  العسكرية 
تلك  أعدائها  عىل  وأرشس  نضجا  أكرث  اليوم 
أهمها  راسخة  ثوابت  من  تنطلق  التي  العقيدة 
مواجهة  يف  األشقاء  مع  والتضامن  الحق  نرصة 
أسس  تعزيز  عىل  والعمل  واملخاطر  التحديات 
والعربية  الخليجية  الدول  يف  واالستقرار  األمن 
مواقفها  يف  الدولية  الثقة  وتتزايد  تتعزز  ولهذا 
وما  والدولية  والعربية  الخليجية  الصعد  عىل 
عىل  تحرص  كبرية  مسؤوليات  من  عليها  يرتتب 
تحقيق  أجل  من  وإميان  فعالية  بكل  بها  القيام 
تطلعات شعوب املنطقة يف األمن والتنمية وان 
رسوخ  راسخ  وأصحابة  الحق  إىل  دولتنا  انحياز 
الشيخ  السمو  صاحب  كلامت  وجسدته  الجبال 
محمد بن زايد ال نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
فيها «  قال  التي  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

ان قواتنا املسلحة كانت وستظل عىل الدوام قوة 
اإلمارات  وان  والعامل  املنطقة  يف  واستقرار  سالم 
دولة تصنع السالم وتزرع الخري وتبث األمل يف أي 

مكان تذهب اليه «.
املعارض العسكرية

و عل صعيد املعارض العسكرية استطاع معرض 
ديب للطريان منذ انطالق الدوره األوىل عام 1989
ان   1993 عام  انطلق  الذي  ايدكس  ومعرض 

باعتبارهام  الدولية  مكانتهام  من  يرسخا 
من أهم وأكرب املعارض العاملية 

مجال  يف  املتخصصة 
ن  ا لطري ا

فريدة  فرصة  يقدما  وان  والدفاع 
والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  لتطور 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف 
من  فقط  ليس  طموحاتها  وتحقيق 
مع  قوية  تنافسية  بيئة  توفري  خالل 

املتقدمة يف هذا  الدول  مختلف  من  نظرائها 
التعرف عىل  ايضا من خالل  الحيوي بل  املجال 
أحدث التقنيات املناظرة عامليا فضال عام يوفره 
خالل  من  هائلة  تسويقية  فرصة  من  املعرضان 
والتعاقدات  الرتويج  يف  أستثنائية  أولوية  منحها 

املسلحة  بقواتنا  الخاصة 

الصقور المخلصين ضمن قوات 
التحالف العربي في اليمن سطروا 

اسمائهم بأحرف من نور في ذاكرة 
الوطن الخالدة
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منتجات  من  احتياجاتها  سد  عىل  تحرص  التي 
وزارة  شاركت  كام  الوطنية  العسكرية  املصانع 
الدفاع والقيادة العامة للقوات املسلحة  يف عدد 
عامي  خالل  الخارجية  العسكرية  املعارض  من 
2020-2019  منها معرض معدات الدفاع واألمن 
واملعدات  لألسلحة  الدويل  لندن.واملعرض  يف 
الدويل  العسكري   2019 ليام  ومعرض  برصبيا 
للدفاع  الدويل  البحرين  مباليزيا ومعرض ومؤمتر 

«بايدك» 2019
التامرين العسكريه 

املتعددة  املشرتكة  العسكرية  التامرين  تأيت  و 
املسلحة عىل مدار  قواتنا  تجريها  التي  األطراف 
العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، عىل 
والعمل  التعاون  أوارص  تعزيز  إىل  الدولة  أرض 
املشرتك، وتبادل الخربات يف املجاالت العسكرية 

القتالية،  العسكرية  القدرة  رفع  يف  يسهم  ما 
اإلماراتية  املسلحة  القوات  بني  التنسيق  وزيادة 
حرص  من  انطالقاً  الصديقة،  املسلحة  والقوات 
عىل  الدائم  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اسرتاتيجية  وفق  والكفاءة  األداء  مستوى  رفع 
باملستوى  االرتقاء  إىل  تهدف  املعامل  واضحة 
العام والجاهزية القتالية لقواتنا املسلحة حيث 
خالل  التامرين  من  العديد  اإلمارات  استظافت 
عام 2020-2019 منها مترين «درع الجزيرة 10» 
بالسعودية وتعاون 2 « مترين عسكري مشرتك 
بني اإلمارات وسلطنة عامن ومترين «الحميامت 
ونظريتها  اإلماراتية  الربية  القوات  بني   «10
الفرنسية و التمرين العسكري املشرتك «الثوابت 
«االتحاد  املشرتك  التمرين  و   «1  / القوية 
 » املشرتك  العسكري  التمرين  و   12 الحديدي 
املشرتك  والتمرين   20 فيوري  نايتڤ 

تعاون الحق 12 يف منطقة الشامخة
فعالية «حصن االتحاد»

مبادرة  وهي  االتحاد»  «حصن  فعالية  تسلط  و 
تنظّمها القوات املسلحة اإلماراتية مرتني يف العام 
به  تقوم  الذي  الهام  الدور  عىل  الضوء  مرتني 
قواتنا املسلحة املدربة تدريباً عالياً يف حفظ أمن 
اإلمارات  أرض  واملواطن وكل مقيم عىل  الوطن 

العربية املتحدة. 
القوات  خربات  اإلتحاد  حصن  فعالية  وتربز 
املسلحة وجاهزيتها ومعنوياتها العالية ومهنيتها 
حية  ملعارك  سيناريوهات  عدة  عرب  الشاملة 
رهائن.  إلنقاذ  جوية  عملية  متضمنة  مختلفة، 
يف  العملية  لهذه  الهامة  الجوانب  أحد  ويتمثل 
الوثيق  والتعاون  التنسيق  عىل  الضوء  تسليط 
الذي متارسه القوات املسلحة والقوى األمنية عند 

التعامل مع التهديدات األمنية .
معارض التوظيف 

يف  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  وتشارك 
العميق  إميانها  من  انطالقاً  التوظيف  معارض 
بدورها ومسؤوليتها الوطنية إلطالع أبناء الوطن 
عىل الفرص الوظيفية املتوفرة باعتبارهم الركيزة 
األساسية لعملية البناء والتقدم واستقطاب أكرب 
عدد ممكن من املتقدمني للوظائف من مواطني 
رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  الدولة  ومواطنات 

 ما وصلت إليه القوات المسلحة 
تحقق بفضل الدعم الالمحدود من 

قيادتنا الرشيدة التي وفرت كل 
عوامل الدعم والرعاية 
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بأهمية  إميانها  من  وانطالقاً  بالوظيفة  االلتحاق 
قواعد  وفق  التقني  العلمي  والتأهيل  التدريب 
ودعت  دولياً،  عليها  متعارف  منهجية  علمية 
القوات املسلحة كافة الطالب املواطنني لالنضامم 
إىل برامج التدريب املتنوعة لديها وخاصة برنامج 
والذي   2020   /  2019 لعامي  املهني  الدبلوم 
وزارة  قبل  من  معتمد  وهو  عام  ملدة  سيكون 

الرتبية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهالت.
الصناعات الدفاعية 

وعل صعيد الصناعات الدفاعية قطعت اإلمارات 
من  متطورة  قاعدة  بناء  يف  متقدمة  مرحلة 
من  تنافس  ان  ميكن  التي  الدفاعية  الصناعات 
عىل  قادرة  فهي  الدويل  الدفاع  سوق  خاللها 
العسكرية  املركبات  وتحديث  وتصنيع  تصميم 
غري  واألنظمة  اإللكرتونية  واألنظمة  واإلتصاالت 
الطائرات بدون طيار فضال  املأهولة مبا يف ذلك 
ولعل  واإلصالح  الصيانة  أعامل  يف  التميز  عن 
األمر املتميز يف هذا كله ان اإلمارات تسعى اىل 
توطني التكنولوجيا املتقدمة من خالل اإلستفادة 
من الرشاكات التي أبرمتها مع الدول الرائدة يف 
نقل  عىل  والعمل  العسكرية  الصناعات  مجال 
التكنولوجيا املتقدمة واملعارف العرصية املرتبطة 

بهذه الصناعات .
نفسها  الوطنية  الدفاعية  الصناعات  فرضت  و 
عىل الساحة الدولية يف السنوات القليلة املاضية، 
تؤهلها  كبرية  تنافسية  ميزات  متتلك  وباتت 
لجهة  سواء  تطوراً،  أكرث  مرحلة  يف  لالنخراط 
األسلحة  من  جديدة  نوعيات  إنتاج  يف  الدخول 
الوصول إىل أسواق جديدة لعرض  أو  واملعدات 
وألجل  واملتانة.  بالجودة  تتسم  التي  منتجاتها 
هذا، فإن مجلس التوازن االقتصادي يحرص دوماً 
ويعمل  اإليجابية،  التطورات  هذه  مواكبة  عىل 
عىل دعمها من خالل رؤى واسرتاتيجيات جديدة 
تعيل قيم اإلبداع واالبتكار لالنسجام مع متطلبات 
املرحلة املقبلة، والتزاماً بتنفيذ توجيهات القيادة 
الرشيدة الرامية إىل تعزيز مكانة دولة اإلمارات 
يف مجال الصناعات الدفاعية واإلسهام يف تحقيق 
اقتصاد وطني تنافيس قائم عىل املعرفة واالبتكار 

والتطبيقات التكنولوجية املستقبلية.

مؤمترات وورش عسكرية 
للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  ونظمت 
املسلحة العديد من املؤمترات والورش خالل عام 
الـ21 والذي  القرن  ، منها مؤمتر حروب    2019
لكسب  اإلستباقية  اإلستعدادات  رضورة  يؤكد 
 ، املايض  ديسمرب  شهر  خالل  الرقمية  الحرب 
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  نظمت  كام 
للجاهزية  األول  الدويل  املؤمتر  فعاليات 
املايض  نوفمرب  شهر  خالل  البدنية  العسكرية 
،ونظمت القيادة العامة للقوات املسلحة ورشة 
العمل املتعلقة مبجال السالمة والرصد اإلشعاعي 
واالستجابة لحوادث املفاعالت النووية بالتعاون 
الطاقة  ووزارة  األمريكية  املركزية  القيادة  مع 
األمريكية خالل شهر أغسطس املايض ، كام نظمت 

ورشة  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة 
عمل حول موضوع الجراحة أثناء الحرب 
بالتعاون  األسلحة،  عن  الناجم  والتلوث 
مع اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل 
وزارة  نظمت  كام  املايض  سبتمرب  شهر 

الدفاع ورشة تعريفية ملفهوم االبتكار يف فندق 
شهر  خالل  بأبوظبي  الشانغريال 

يناير 2020.
الخدمة الوطنية وإعادة بناء 

وتطوير شخصية الشباب 
املواطن

هيئة  حرصت  و 
الوطنية  الخدمة 

طية  حتيا ال ا و
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حيث  اسرتاتيجياً،  التدريبي  الربنامج  تطوير  عىل 
ومختلف  جوانبه  بكل  التدريب  معايري  تأخذ 
يف  وتعترب  الهيئة،  اهتامم  من  كبرياً  حيزاً  أساليبه 
مقدمة أولوياتها، يف سبيل تطوير مرشوع الخدمة 
الوطنية بشكل مستمر ، ويرتكز القصد كذلك يف 
وضع األسس الصحيحة والتخطيط املدروس عىل 
توجهات  مع  يتوافق  مبا  والبعيد  القريب  املدى 
االسرتاتيجية  واألهداف  الرشيدة  قيادتنا  ورؤى 
الروح  تنمية  عىل  تعمل  التي  الوطنية  للخدمة 
الشباب  شخصية  وتطوير  بناء  وإعادة  الوطنية 
املقومات  ميتلك  جديد  جيل  وخلق  املواطن 
بجذورة  واعتزاز  بنفسه  تقه  لديه  جيل  القيادية 
التاريخية العريقة جيل ويف وقوي وذلك تحقيقا 
لرؤية مؤسس الدولة املغفور له الشيخ زايد بن 
استقبلت  وقد  ثراه  الله  نهيان طيب  آل  سلطان 
مراكز التدريب يف القوات املسلحة شباب الوطن 
من منتسبي الخدمة الوطنية وتوافد املجدون اىل 

اربعة معسكرات عىل مستوى الدولة.

تطور  العسكرية  التعليمية  واملعاهد  الكليات 
نوعي وتقدم علمي 

التأهيل  مجال  يف  املسلحة  القوات  لقد حققت 
طريق  عىل  مهمة  عسكرية  تطورات  والتدريب 
قوتها  جانب  إىل  الذاتية  قواتها  بناء  استكامل 
من  متوالية  دفعات  بتخريج  وذلك  الدفاعية، 
التابعة  الكليات  مختلف  من  الوطن  شباب 
إنشاء  عىل  املسلحة  القوات  عمدت  حيث  لها 
التي  العسكرية  والكليات  واملدارس  املعاهد 
عسكرياً  تأهيالً  الشباب  وتأهيل  بتدريب  تقوم 

األوضاع،  ومستجدات  العرص  متطلبات  يالئم 
التعليمية  املعاهد  هذه  تزويد  عىل  وعملت 
بكافة اإلمكانات والعلوم العسكرية التي تسمح 
العلوم  مبختلف  العسكري  الطالب  يتلقاها  بأن 
يكون  ألن  تؤهله  والتي  الرضورية،  العسكرية 
إليه مستقبالً من  يوكل  ما  استيعاب  عىل  قادراً 
الوطن وقد  إسهامات تهدف يف مجملها خدمة 
سواء  التخريجات  من  العديد   2019 عام  شهد 
من كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة واألركان 
بن  وكلية خليفة  العسكرية  زايد  كلية  املشرتكة 

زايد الجوية وكلية راشد بن سعيد البحرية 
املرأه اإلماراتية يف القوات املسلحة 

بثقة  املسلحة  القوات  يف  املرأة  حظيت  و 
الشيخ خليفة  السمو  واهتامم ودعم صاحب 

حظيت المرأة في القوات 
المسلحة بثقة واهتمام ودعم 

القيادة الرشيدة.
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األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
أهل  أنها  لتثبت  الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات 
لهذه الثقة واملكانة عىل مدى أعوام من العمل 
الجاد املثمر حيث أصبحت رقامً ال يستهان به، 
سواء من العسكريات أو املدنيات، من خالل ما 
يف  ومساهمتها  ورتب  مناصب  من  له  وصلت 

بقاع  يف  العاملي  السلم  عىل  الحفاظ 
العون  أيادي  ومدت  العامل،  من  مختلفة 

واملساعدة للشعوب املنكوبة.
للمرأة  املجال  املسلحة  القوات  وتتيح 
لتتوىل  املدين  املجال  يف  لالنخراط 

بها  تزخر  التي  املتنوعة  اإلدارية  الوظائف 
املسلحة  القوات  ومديريات  وشعب  أقسام 
وقد  واملهنية  العلمية  التخصصات  مختلف  ويف 
استقبلت مدرسة خولة بنت األزور العديد من 

الدورات.  
مركز الرتبية الرياضية العسكري ومواصلة إعداد 

املنتخبات العسكرية
نظراً  نوعية  نقلة  العسكرية  الرياضة  و شهدت 
الرشيدة  الدولة  قيادة  من  تتلقاه  الذي  للدعم 
الشيخ  السمو  صاحب  لتوجيهات  وترجمة 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة باالهتامم بتطبيق 
لياقة  لتحقيق  وصوالً  للجميع»  «الرياضة  شعار 
بدنية من شأنها أن تساهم يف زيادة اإلنتاج يف 
األنشطة  مامرسة  خالل  من  املجاالت  مختلف 
املشاركات  وتعكس  املسلحة،  للقوات  الرياضية 
من  املستمر  واالهتامم  الرعاية  مدى  الخارجية 
القيادة العامة للقوات املسلحة بإعداد منتخباتنا 
متثل  التي  العنارص  أفضل  واختيار  العسكرية 
قواتنا املسلحة يف هذه املشاركات التي تساهم 
يف تعزيز أوارص األخوة وتوطيد العالقات الطيبة 
واملتميزة القامئة بني دولة اإلمارات ودول العامل، 
عىل  العسكري  الرياضية  الرتبية  مركز  ويحرص 
واختيار  العسكرية  املنتخبات  إعداد  مواصلة 
املسلحة خالل  قواتنا  متثل  التي  العنارص  أفضل 
وحث  املسلحة،  للقوات  املحلية  البطوالت 
التميز  مواصلة  عىل  اللقاءات  خالل  الالعبني 
واملحافظة عىل هذا املستوى العايل من الكفاءة 
مع التطلع لالرتقاء به مبا ينعكس بصورة إيجابية 

عىل القوات املسلحة.

حققت القوات المسلحة في مجال 
التأهيل والتدريب تطورات عسكرية 

مهمة على طريق استكمال بناء قدراتها 
الذاتية و قوتها الدفاعية

يف  واملتطورة  املهمة  لإلنجازات  املظفرة  املسرية 
التي  واالقتدار،  والكفاءة  والجاهزية  التحديث 
شهدتها القوات املسلحة للدولة ومشاركتها بتميز 
وتفوق يف الدورات التدريبية، وكذلك تفوقها يف 
اإلدارة ومختلف أنواع العمل العسكري، كام أنها 
انخرطت يف مهام القوات املسلحة التي تستهدف 
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كلمة صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى - حاكم عجمان

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان أن المؤسسة العسكرية هي السند لهذا الوطن والسور المتين الذي يحفظ 
وسيادته  الوطن  استقالل  تصون  التي  والقوة  االتحادية،  والمكتسبات  المنجزات 

وحماية المواطن وحياته وكرامته وأمنه.
وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة «           » في الذكرى الرابعة واألربعين 
إن قواتنا المسلحة غدت من أقوى جيوش العصر، نظرًا  لتوحيد القوات المسلحة - 
للكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش اإلماراتي وقدراتهم الرفيعة التي 
العسكري  العمل  من  طويلة  وخبرات  ممنهج،  علمي  تخطيط  وفق  تطويرها  يتم 

المتبادل بين الدول المختلفة، وحداثة المعدات العسكرية واألسلحة المتطورة.
وفيما يلي نص الكلمة : 

المؤسسة العسكرية هي السند لهذا الوطن والقوة 
التي تصون استقالله وسيادته.



مــــــــــــــــايو
ذكرى توحيد القوات املسلحة 

202031

ةةة
6

نحتفل  مايو  من  السادس  األغر،  اليوم  هذا  يف 
قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الرابعة  بالذكرى 
1976 عام  من  اليوم  هذا  مثل  ففي  املسلحة، 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  اتخذ 
نهيان، «طيب الله ثراه»، وإخوانه الشيوخ أعضاء 
بحكمة  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 
وحنكة ونظرة تسترشف مستقبل الوطن، قرارهم 

بتوحــيد  ت التاريخي  ا لقـــــــــــو ا
ملسـلحـــــــة  درع ا لتقـويـة 

الوطن    ومتاســكه وصون أمن بالدنا واستقرارها 
وحامية مكتسباتها وإنجازاتها االتحادية.

كل  علينا  تحل  التي  الوطنية  املناسبة  هذه  يف 
عام لتجديد وتخليد أمجاد العسكرية اإلماراتية، 
الوفاء  مسرية  واستكامل  املرشف،  وتاريخها 
يل  يطيب  الكرام  القادة  من  االتحاد  ملؤسيس 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  أتوجه  أن 
الله»  «حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
السمو  املسلحة، وصاحب  للقوات  األعىل  القائد 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
«رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله» 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل 
السمو  أصحاب  وإخواين  املسلحة،  للقوات 
الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات 
التهاين  آيات  بأسمى  الكريم 
والتربيكـات، ومشــاعـر 

املحبة والتقدير.
ونحـــن 

الخالدة  الذكرى  هذه  نسرتجع  إذ 
وأصدق  واالعتزاز  الفخر  بكل  نستذكر 
والجهود  الرائد  والدور  الوفاء،  مشاعر 
املؤسسون،  القادة  بذلها  التي  املضنية، 
الشيخ  السمو  وسار عىل نهجهم صاحب 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الله»،  املسلحة «حفظه  للقوات  األعىل  القائد 
القوة  مبادئ  عىل  ترتكز  وطنية،  ملسرية  مكمالً 
والعزة والحفاظ عىل كرامة اإلنسان، وبناء وطن 
البواسل،  الجنود  من  أبناؤه  عنه  يدافع  شامخ 
بجزيل  نتوجه  الخالدة  املناسبة  هذه  يف  وإننا 
كل  إىل  واالمتنان،  واملحبة  والعرفان،  الشكر 
اللبنات  تأسيس  منذ  املسلحة  القوات  منتسبي 
األوىل لهذا الوطن العزيز، ونعظّم دورهم الجليل 

وصــد األعــداء عـن حــدود يف دفـع البـالء 
الغايل وإرساء داعم األمن وطننـــــا 

واالستقرار.
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الوطن  لهذا  السند  هي  العسكرية  املؤسسة  إن 
الذي يحفظ منجزاتنا ومكتسباتنا  املتني  والسور 
الوطن  استقالل  تصون  التي  والقوة  االتحادية، 
وكرامته  وحياته  املواطن  وحامية  وسيادته 
قواتنا  أن  بصري،  أي  عني  عىل  يخفى  وال  وأمنه، 
نظراً  العرص،  جيوش  أقوى  من  غدت  املسلحة 
الجيش  بها منتسبو  يتمتع  التي  العالية  للكفاءة 
تطويرها  يتم  التي  الرفيعة  وقدراتهم  اإلمارايت 
وفق تخطيط علمي ممنهج، وخربات طويلة من 
املختلفة،  الدول  بني  املتبادل  العسكري  العمل 
املتطورة،  واألسلحة  العسكرية  املعدات  وحداثة 
الحلفاء  مع  املشرتكة  العسكرية  التدريبات  وإن 
واألشقاء، برهان عىل قوة الجيش اإلمارايت ودليل 
عىل متيزه يف املجال العسكري وتطوره املتسارع.

اإلمارايت بني  الجيش  بها  التي يحظى  املكانة  إن 
الجيوش العاملية هي مثرة املبادىء التي اتخذتها 
العسكري  الدور  يكون  بأن  الرشيدة  القيادة 
ملتحام مع األدوار املجتمعية و االنسانية لجميع 
الظروف واألزمات، فام نفخر ونعتز به هو الدور 
عىل  والعمل  الدول  إعامر  يف  الفاعل  االيجايب 
إحياءها و بناء االنسان فيها والوقوف إىل جانبه 
ومسؤولية،  وعزم  قوة  من  جيشنا  أويت  ما  بكل 
يف  املنكوبني  بإغاثة  املسلحة،  قواتنا  قامت  فقد 

العامل التي مـرت مخـتلـــــف دول 
عصيبــة، وقـدمــت بحـــروب وكـــوارث 

وتقديم  والعطاء،  التضحية  يف  مرشفة  مناذجا 
املساعدات اإلنسانية للمحتاجني وإيواء الالجئني 
ومعالجة املصابني وإعادة بناء وإعامر ما خلفته 

آلة الحروب.
االستعداد  أهبة  عىل  األبرار  الوطن  جنوُد  إن 
دفاعاً  الطاهرة،  ودمائهم  أرواحهم  لتقديم 
القيادة  إشارة  رهن  وهم  والرشعية،  الحق  عن 
بسالتهم  ونثمن  وقرار،  خطوة  كل  يف  الحكيمة 
وتضحياتهم التي رسمت عىل تراب الوطن العزة 
أوسمة  وضعت  شعبنا  صدور  وعىل  والكرامة 

الرشف.

إننا فخورون بأبنائنا الذين يسارعون باالنتساب 
ملؤسسة القوات املسلحة إميانا منهم باملسؤولية 
امللقاة عليهم والنظرة الوطنية التي يتحلون بها 
أرضهم  برتاب  العايل  وإحساسهم  وطنهم  تجاه 
ومدى حرصهم عىل خدمة حارضهم ومستقبلهم 
أيديهم  عىل  ونشد  املكتسبات،  عىل  والحفاظ 
من  للمزيد  والدعم  السند  كل  لهم  ونقدم 

االنجازات.
إكبار  العزيزة نوجه رسالة  املناسبة  إننا يف هذه 
وإجالل، إىل أهايل شهداء اإلمارات تفيض بأصدق 
فلذات  لفقدانهم  معا،  والفخر  املواساة  مشاعر 
أكبادهم وفخرنا ببطوالتهم املرشفة وتضحياتهم 
عز  املوىل  سائلني  النبيلة،  ومواقفهم  الجليلة 
وجل أن يتقبلهم من الشهداء األبرار مع النبيني 
والصالحني، وأن يرفع درجاتهم يف عليني، ويتغمد 

أرواحهم يف جنات النعيم.
نجدد  فإننا  الجليلة،  املناسبة  هذه  يف  وختاماً، 
العزم عىل امليض قدماً يف مسرية الوحدة واالتحاد 
املوىل  إىل  بالدعاء  ونتوجه  شامخ،  وطن  وبناء 
وأن  وشعبنا،  قادتنا  يحفظ  أن  القدير،  العيل 
قواتنا  الصحة والسعادة، وأن تظل  يديم عليهم 
لهذا  الحصينة  الواقية  الدرع  الباسلة  املسلحة 

الوطن الغايل العزيز 

قواتنا 
المسلحة غدت

من أقوى جيوش 
العصر بكفاءة 

عالية
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كلمة صاحب السمو الشيخ
حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس األعلى - حاكم الفجيرة

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة أن الذكرى الـ  44  
لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية مناسبة تشكل محطة أساسية وراسخة في مسيرة وطننا االستثنائية 
بكل مفاصلها، إذ جسد يوم السادس من مايو 1976 النظرة الثاقبة والرؤية العميقة لآلباء المؤسسين حكام 
اإلمارات، الذين أرسوا قواعد االتحاد وقيمه الوطنية النبيلة، جاعلين أبناء الوطن هدف كل خطط التنمية 

واستراتيجياته، وتحقيق سعادة المجتمع أكبر اهتماماتهم.
واضاف في كلمة وجهها سموه عبر مجلة «           » بمناسبة الذكرى الـ 44 لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية 
ان صرح اتحادنا المتين بات اليوم أشد قوة ومناعة بفضل تضحيات قواتنا المسلحة اإلماراتية، التي تشكل خط 
الدفاع األول عنه، ومصدر القوة ودرع األمان التي تحمي هذه األرض وُمقّدرات الوطن ومكتسباته الغالية.

وفيما يلي نص الكلمة: 

توحيد القوات المسلحة اإلماراتية محطة راسخة 
في مسيرة وطننا االستثنائية بكل مفاصلها.
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الـ  بالذكرى  نحتفي  واالعتزاز  الفخر  من  مبزيد 
وهي  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  لتوحيد   «44»
أساسية وراسخة يف  التي تشكل محطة  املناسبة 
مسرية وطننا االستثنائية بكل مفاصلها، إذ جسد 
الثاقبة  النظرة   1976 مايو  من  السادس  يوم 
والرؤية العميقة لآلباء املؤسسني حكام اإلمارات، 
الذين أرسوا قواعد االتحاد وقيمه الوطنية النبيلة، 
التنمية  خطط  كل  هدف  الوطن  أبناء  جاعلني 
أكرب  املجتمع  سعادة  وتحقيق  واسرتاتيجياته، 
اهتامماتهم، وهو األمر الذي أرىس قاعدة واثقة 
للبناء واالزدهار، وبفضل هذه الرؤية الوحدوية 
تفوقت اإلمارات عاملياً مسترشقة املستقبل يف كل 

املجاالت.
واليوم بات رصح اتحادنا املتني أشد قوة ومناعة 
اإلماراتية،  املسلحة  قواتنا  تضحيات  بفضل 
عنه،  األول  الدفاع  خط  تشكل  التي 
األمان  ودرع  القوة  ومصدر 
التي تحمي هذه األرض 

متمثلًة  الغالية،  ومكتسباته  الوطن  وُمقّدرات 
والحضارية،  والتنموية  البرشية  نهضته  بأركان 
لذلك كان االحتفال بذكرى توحيد هذه القوات، 
التي  ومكتسباته  االتحاد  بدعائم  وطنياً  احتفاء 

حققها منذ التأسيس حتى اليوم.
آيات  أسمى  أرفع  الجليلة  املناسبة  هذه  ويف 
الشيخ  السمو  صاحب  إىل  والتربيكات  التهاين 
الدولة «حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد  بن  خليفة 
الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، وإخواين أصحاب 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
معاً  مثمنني  الكرام،  اإلمارات  وشعب  اإلمارات، 
الدور االستثنايئ والرائد لقواتنا املسلحة يف مسرية 
البناء الوطنية، فخورين بإنجازات منتسبيها وهم 
يصلون الليل بالنهار للحفاظ عىل أمن الوطن، 

االستعداد  أهبة  عىل  وليكونوا 

لتقديم الغايل والنفيس من أجل رفعة 
بالدهم ومساعدة أشقائها وحفظ السالم 

اإلقليمي واملحيل.
رجال  بتضحيات  ونعتز  نفخر  إذ  وإننا 
اإلمارات،  أبناء  من  املسلحة  القوات 
وَهبوا  الذي  األبطال  شهداءنا  نستذكر 

الوحدة  سبيل  يف  أرواحهم  وبذلوا  حياتهم 
الرشعية  وحفظ  األرض،  عن  والدفاع  الوطنية، 
الوطن  ذاكرة  يف  وسيبقون  املنطقة،  يف  والسالم 
يف  للتاريخ  سطروها  التي  بطوالتهم  تشعُّ  أحياء 

سجالت الوطن الخالدة.
نجدد يف هذه املناسبة املجيدة عهد الوفاء والوالء 
القوات املسلحة، ونعاهدهم  للوطن وألبنائنا يف 
بقيادة  واالزدهار  النامء  مسرية  مواصلة  عىل 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  صاحب السمو 
رئيس الدولة، وتعزيز مكانة اإلمارات يف مقدمة 

الركب اإلنساين والحضاري
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لقيادتنا  نرفع  اإلماراتية،  املسلحة  القوات  لتوحيد  واألربعني  الرابعة  الذكرى  فـــي 
الرشيدة أسمى آيات التهاين والتربيكات والوالء، ونقف وقفة إجالل وإكبار لقواتنا املسلحة 
وهم  وتضحياتهم،  وبتفانيهم  بهم  واعتزاز  بفخر  ونحتفي  وطننا،  وحامة  البواسل  وجنودنا 
ميادين  كل  يف  الباسلة  املسلحة   قواتنا  لقد سطرت  حياتنا.  عن  ويدافعون  دولتنا  يَحمون 
الرشف والقتال، أعظم الدروس وأروع األمثلة، فكانت منوذجاً يف التضحية والعطاء، والذود 
عن أمننا، وأمن الدولة الشقيقة والصديقة، التزاماً منها برسالة السالم والتسامح التي جعلت 

دولتنا وقواتنا املسلحة مثاالً يحتذى.  
ويف هذا اليوم املبارك، نتذكر ورؤوسنا تطاول السامء، شهداءنا األبرار الذين جادوا بأنفسهم، 
وهم يؤدون الواجب يف ميادين الرشف والعزة، فسطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة يف 
سجل البطولة، فهم وإخوانهم يف قواتنا املسلحة، قد تربوا يف مدرسة زايد، وتّرشبوا قيمها 
ومبادئها يف العطاء والتضحية والشجاعة واإلقدام. حمى الله دولتنا وقياتنا وشعبنا وقواتنا 

املسلحة، ورحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته.

فيصل البناي 
الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب- ايدج. 

44
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كلمة صاحب السمو الشيخ
سعود بن راشد المعال

عضو المجلس األعلى - حاكم أم القيوين

المجلس  عضو  المعال  راشد  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
األعلى حاكم أم القيوين انه لمن دواعي الفخر واالعتزاز ان تحتفل دولة 
االمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بذكرى توحيد القوات المسلحة 
المؤسس  القائد  قرار  مستذكرين  عام  كل  من  مايو  من  السادس  في 
واجماع اخوانه الحكام  رحمه هللا –  الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان – 
 ، واحدة  مركزية  وقيادة  واحد  علم  تحت  المسلحة  قواتنا  توحيد  على 

لتكون الدرع الحصين للوطن وحماية امنه واستقراره ومكتسباته.
واضاف في كلمة وجهها سموه عبر مجلة «          » بهذه المناسبة 

رجال قواتنا المسلحة وشهداؤنا االبرار قدموا مثاال 
وطنيا نفتخر به. 



الوطنية  املناسبة  بهذه  نحتفل  ونحن  اليوم  اننا 
رجال  مالحم  واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر  املجيدة 
الذين  االبرار  شهدائنا  وبطوالت  املسلحة  قواتنا 
قدموا مثاال وطنيا نفتخر به معززا بروح التضحيات 
وحسهم  االبرار  الشهداء  العالية ألرس  واملعنويات 
الوطني سائلني املوىل عز وجل ان يتغمدهم بواسع 
رحمته وينزلهم منازل الشهداء والصديقني واالبرار 
ويلهم امهاتهم واباءهم وزوجاتهم وابناءهم الصرب 

والسلوان. 
أم  حاكم  السمو  صاحب  كلمة  نص  يىل  وفيام 

القيوين:
 ” انه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ان تحتفل دولة 
بذكرى  وشعبا  قيادة  املتحدة  العربية  االمارات 
القوات املسلحة يف السادس من مايو من  توحيد 
الشيخ  املؤسس  القائد  قرار  مستذكرين  عام  كل 
زايد بن سلطان ال نهيان – رحمه الله – واجامع 
تحت  املسلحة  قواتنا  توحيد  عىل  الحكام  اخوانه 
الدرع  لتكون   ، علم واحد وقيادة مركزية واحدة 
الحصني للوطن وحامية امنه واستقراره ومكتسباته 
يف  والسالم  االمن  لحفظ  نظرياتها  مع  وتساهم 
العامل واملساعدة اإلنسانية وقت االزمات الطبيعية 

وذلك  للنكبات  العـامل  شـعوب  تعـرض  عـند 
واالهــــداف  القـيادة  منظــور  وفــق 

بقواتنا  املنوطة  الساميـة 
اىل  باإلضافة  املسلحة 

املساعدات التقنية او تأهيل البنى التحتية وتطوير 
الشقيقة  الدول  احتياجات  لتلبية  العامة  املرافق 

والصديقة .
لقد عزز القانون االتحادي رقم 6 لعام 2014م يف 
االنتامء  اصالة  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  شان 
يف  وبناته  الوطن  أبناء  ومشاركة  للقيادة  والوالء 
الدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته وفق مفهوم 
ورؤية القيادة الحكيمة لخلق سياج دفاعي مدعم 
بربامج تأهيلية ترفع من قدراتها وتفوقها يف معارك 
الواجب  عليها  ميليه  ما  فق  و  والكرامة  العزة 

الوطني. 
الصناعات  وتطوير  والتسليح  التدريب  اطار  ويف 
نقلة  الربامج  هذه  شهدت  فقد  الوطنية  الحربية 
نوعية ساهمت يف رفع القدرات التسليحية الوطنية 
لالطالع عىل  السنوية  املعارض  إقامة  اىل  باإلضافة 
لرفع  العسكرية  والصناعات  التقنيات  احدث 
الصنــــوف  لكافــــة  العسكريـــة  القـــدرات 

والتخصصات.

بهــــذه  نحتفـل  ونحـن  واليــوم 
املناســــــبة الوطنية املجيدة نستذكر بكل 
املسلحة  قواتنا  رجال  مالحم  واعتزاز  فخر 
وبطوالت شهدائنا االبرار الذين قدموا مثاال 
التضحيات  بروح  معززا  به  نفتخر  وطنيا 
االبرار  الشهداء  ألرس  العالية  واملعنويات 

ان  وجل  عز  املوىل  سائلني  الوطني  وحسهم 
الشهداء  منازل  وينزلهم  رحمته  بواسع  يتغمدهم 
واباءهم  امهاتهم  ويلهم  واالبرار  والصديقني 

وزوجاتهم وابناءهم الصرب والسلوان. 
نتقدم  ان  يرسنا  املجيدة  الوطنية  املناسبة  وبهذه 
بأسمى آيات التهاين اىل مقام صاحب السمو الشيخ 
خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املسلحة –حفظه الله- واىل أخيه صاحب 
نائب  مكتوم  ال  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واىل  الله 
األعىل  القائد  نائب  ظبي  أبو  عهد  ويل  نهيان  ال 
أعضاء  السمو  أصحاب  واىل   ، املسلحة  للقوات 
قواتنا  أبناء  واىل  االمارات  حكام  األعىل  املجلس 
املسلحة بكافة صنوفها ، واىل ارس الشهداء وشعب 
علينا  يعيد  ان  الله  داعني  الويف  االمارات 

هذه املناسبة بالنرص والسؤدد“. 
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بالنيابة عن رشكة لوكهيد مارتن، أترشف بتقديم خالص التحية والتقدير 
للقيادة الرشيدة يف دولة اإلمارات، وشعبها الكريم، مبناسبة الذكرى الرابعة 

واألربعني لتوحيد القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وبهذه املناسبة، نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات، إىل صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
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، وإىل كافة منسويب القوات املسلحة اإلماراتية البواسل، 
تقديراً لجهودهم االستثنائية التي أسهمت يف بناء أمة قوية وقادرة عىل 

الدفاع عن مصالحها بقدرات عسكرية متطورة.

عىل مدى أربعة عقود، ترسخت عالقة لوكهيد مارتن الطويلة مع دولة 
اإلمارات، باعتبارها واحدة من أهم رشاكاتنا يف املنطقة. وابتداًء من حلول 

«EADGE-T»، إحدى أكرث أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي تكامالً يف 
العامل، ومروراً بالطائرة املقاتلة االستثنائية من طراز «إف–16 بلوك 60 

ديزرت فالكون»، ووصوالً إىل أسطول طائرات الشحن من طراز «هريكوليز 
يس–130»، تساعد مجموعة حلولنا التكنولوجية الواسعة يف تعزيز جهود 

دولة اإلمارات الرامية لحامية مواطنيها، ومواجهة التحديات األمنية امللحة 
يف املنطقة. وطوال تلك السنني، كان لنا رشف التميز كرشيك دفاعي 
موثوق وملتزم بتقديم خرباته الكبرية لدولة اإلمارات، بهدف االرتقاء 

بقدرات البالد، واملساهمة بتوطني الخدمات والصناعة.

يعّد مركزنا لالبتكار والحلول األمنية يف مدينة مصدر بأبوظبي مثاالً عىل 
التعاون الوثيق بني لوكهيد مارتن ودولة اإلمارات. وعىل مّر السنني، 

شملت الحلول التي نقدمها جميع عنارص قطاع الدفاع مبا فيها برامج 
دعم الحكومة عرب تطوير املهارات والخربات. وباإلضافة إىل ذلك، توسعت 

محفظتنا اآلن لتشمل بعضاً من األعامل الرائدة يف مجال الطاقة، واألمن 
السيرباين، وحلول الفضاء التي تنسجم متاماً مع مساهمتنا يف رؤية اإلمارات 

العربية املتحدة نحو التنويع االقتصادي.

تفخر لوكهيد مارتن ببحثها الدؤوب عن طرق جديدة لتعزيز أداء القوات 
املسلحة اإلماراتية وقدراتها العرصية، عرب توفري أحدث األنظمة الدفاعية 

يف العامل. ويرسين أن أغتنم هذه الفرصة للثناء عىل الخطوات الهامة 
التي اتخذتها دولة اإلمارات للنهوض بقطاع الدفاع، من خالل استثامرها 

الدائم يف األفراد واألسلحة والتدريب، لتحصني حدودها وأبنائها، ومواصلة 
مساعيها يف التحول إىل قوة اقتصادية إقليمية وعاملية.

ويف هذه املناسبة العزيزة، تشارك لوكهيد مارتن أبناء دولة اإلمارات 
احتفاالتهم باإلنجازات الكبرية لقواتهم املسلحة، وتؤكد التزامها الدائم 
بدعم أهداف اإلمارات العربية املتحدة الطامحة لتبّوء موقع الريادة 

يف الحلول الدفاعية املتطورة. ونتعهد مبواصلة دعمنا للبالد، كام نتطلع 
إىل مشاركتنا الدامئة معها يف ارتياد اآلفاق الواعدة، وتحقيق املزيد من 

اإلنجازات املتميزة.

روبرت (بوب) هاروارد
نائب أدمريال متقاعد، قوات العمليات الخاصة، البحرية األمريكية

الرئيس التنفيذي، لوكهيد مارتن الرشق األوسط
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كلمة صاحب السمو الشيخ
سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى - حاكم رأس الخيمة

عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
القوات  توحيد  قرار  أن  الخيمة،  رأس  حاكم  األعلى  المجلس 
المسلحة يمثل عالمة مضيئة في تاريخ اإلمارات وذكرى وطنية 
عزيزة في نفوس أبناء الوطن ومصدر فخر واعتزاز لدولة اإلمارات 

وشعبها.
بهذه  وأضاف سموه ـــ في كلمة وجهها عبر مجلة «         » 

المناسبة :

قرار توحيد القوات المسلحة عالمة مضيئة 
في تاريخ اإلمارات 
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 "نرفع أسمى التهاين والتربيكات إىل أخي صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة "حفظه الله" وأخي صاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وأخي 
نهيان  زايد آل  الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 

املسلحة وإىل أفراد وضباط قواتنا املسلحة". 
وقال سموه: "إن القرار التاريخي بتوحيد القوات 
املسلحة يف الـسادس من مايو عام 1976 تحت 
راية واحدة وبإرشاف وتوجيه قيادة واحدة شّكَل 
لحظة فارقة يف تاريخ دولة اإلمارات بغية تعزيز 
دورها املحوري عىل املستويني اإلقليمي والعاملي 
الثاقبة  الرؤية  عكست  حكيمة  خطوة  ..وهي 
والنهج الشامل الذي اعتمده اآلباء املؤسسون يف 
إرساء أسس دولة عرصية منيعة قادرة عىل حامية 
لسكانها  والطأمنينة  السالم  وتوفري  مقدراتها 
املنطقة  يف  واألمان  األمن  واحة  اإلمارات  لتكون 
..لقد كانت قواتنا املسلحة ومنذ لحظة تأسيسها 
فخر  مصدر  وهي  الحصني  ودرعه  الوطن  سياج 
واعتزاز وثقة بالنسبة لجميع املواطنني واملقيمني 
عىل أرض اإلمارات وهي إحدى الركائز األساسية 
التي ساهمت يف توطيد وحامية االتحاد وتعزيز 
من  كل  ضد  مكتسباته  عىل  واملحافظة  مسريته 
تسول له نفسه املساس بأمن واستقرار الوطن". 

العالية  الوطنية  الروح  "تُشكل  سموه:  وأضاف 
الرسالة  االنساين  والعطاء  والبناء  السالم  وقيم 
قواتنا  وبنات  أبناء  بها  يتحىل  التي  السامية 
أكرث  مدار  عىل  لها  املرشف  والتاريخ  املسلحة، 

من أربعة عقود خري شاهد عىل رسالة اإلمارات 
واالستقرار  السلم  تعزيز  يف  الرائد  ودورها 
القيادة  اميان  من  ..وانطالقاً  والعاملي  اإلقليمي 
كإحدى  املسلحة  القوات  دور  بأهمية  الرشيدة 
السنوات  شهدت  الحديثة  الدولة  ركائز  أهم 
تطوير  وعملية  كبرية  نوعية  نقلة  املاضية 
وفق  وبرشي  تقني  وتأهيل  مستمر  وتحديث 
أعىل املعايري والتجهيزات التكنولوجية الحديثة". 
املسلحة  قواتنا  حققت  "لقد  سموه:  وتابع 
بفضل الدعم الالمحدود من القيادة العديد من 
والعاملي،  االقليمي  الصعيدين  عىل  االنجازات 
الكفاءة  يف  يحتذى  عاملياً  منوذجاً  اليوم  لتصبح 
لدولة  واعتزاز  فخر  والتأهيل ومصدر  والقدرات 
اإلمارات وشعبها ..وهي اليوم تشارك يف العديد 
املساعدات  تقديم  املتمثلة يف  النبيلة  املهام  من 
اإلنسانية، ويف حل النزاعات، واملساهمة يف إعادة 
حول  املناطق  من  العديد  يف  واالستقرار  األمل 

العامل".
عىل  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  صاحب  وشدد 

األبرار  الوطن  شهداء  تضحيات  أن 
ستظل حارضة ومحفورة يف ذاكرة الوطن 
هذا  "يف  سموه:  وقال  األبد،  إىل  وأبنائه 
املناسبة الغالية ونحن نحتفل بالذكرى ال 
بكل  املسلحة نستذكر  قواتنا  لتوحيد   44
أبناء  من  الوطن  شهداء  وإجالل  تقدير 

القوات املسلحة األبرار، الذين ضحوا بحياتهم 
املجد  رايته خفاقة يف سامء  لتبقى  للوطن  فداء 

ويف ميادين العزة والرشف".
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كلمة سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن قرار توحيد 
القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 كان إيذانًا بدخول دولة اإلمارات مرحلة 
مهمة في تاريخها تم فيها إرساء األسس والركائز التي ستقوم عليها صروح هذه 
الدولة الفتّية لتحميها عيون ال تغفل وعزائم ال تفتر وسواعد ال تكل تصون كرامتها، 
وتحشد لها مقومات رفعتها، وتضمن لها المضي في تحقيق الطموحات العريضة 
التي بدأها مؤسس االتحاد، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ”طّيب هللا 

ثراه“.
وأضاف سموه – في كلمة وجهها عبر ”            “ في الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد 

القوات المسلحة .

ستبقى قواتنا المسلحة رمزًا شامخًا لعزتنا وكرامتنا 
وضمانة لرفعة اإلمارات وازدهارها



سطرت  الباسلة  اإلماراتية  املسلحة  القوات  أن   
العزة  ميادين  مختلف  يف  البطوالت  أعظم 
والرشف وأثبتت للعامل أن ابن اإلمارات هو أول 
إىل  وقوفاً  الصفوف  مقدمة  ليكون يف  يبادر  من 
جانب أصحاب الحق يف وجه أي ظلم جائر وأن 
الخري  بنرش  مرتبطاً  دامئا  سيبقى  اإلمارات  اسم 

وإقرار السالم يف شتى ربوع األرض.
وشدد عىل أن قواتنا املسلحة ستبقى رمزاً شامخاً 
لعزتنا وكرامتنا وضامنة أكيدة لرفعة دولة اإلمارات 
نحو  املباركة  دولتنا مسريتها  لتواصل  وازدهارها، 
والتي تضع يف مقدمتها  الكربى  أهدافها  تحقيق 
دامئا سعادة اإلنسان وأمنه، محافظًة عىل الثوابت 
مببادئ  ومتمسكًة  االتحاد  بنيان  عليها  قام  التي 
الحق والخري والعدل عىل الدوام..وفيام ييل نص 

كلمة سموه بهذه املناسبة ..
نحتفل بذكرى غالية عىل قلوبنا جميعاً ويوم سطر 
ملحمة  فصول  من  مهامً  فصالً  اإلماراتيون  فيه 
البناء التي تواصلت حلقاتها بزخم كبري عىل مدى 
القوات  توحيد  ذكرى  إنها  عقود؛  خمسة  نحو 
املسلحة الباسلة.. هذا اليوم الذي تجّسدت فيه 
الرؤية وتوحدت الكلمة واُتخذ القرار أن الدولة 
الوليدة بحاجة إىل درع يصون مكتسباتها ويزود 
كيد  عنها  ويصد  وحدتها  ويحمي  ترابها  عن 
الكائدين، وسيف تشهره نصرياً للحق وأصحابه يف 
مواجهة الظلم والطغيان، ورادعاً لكل من تسول 
له نفسه أن يعبث مبقدرات الوطن أو أن يفكر 

يف النيل من أمنه واستقراره.
فقد كان قرار توحيد القوات املسلحة يف السادس 
من مايو عام 1976 إيذاناً بدخول دولة اإلمارات 

العربية املتحدة مرحلة مهمة يف تاريخها تم فيها 
التي ستقوم عليها رصوح  إرساء األسس والركائز 
تغفل  ال  عيون  لتحميها  الفتيّة،  الدولة  هذه 
وعزائم ال تفرت وسواعد ال تكل.. تصون كرامتها، 
وتحشد لها مقومات رفعتها، وتضمن لها امليض يف 
تحقيق الطموحات العريضة التي بدأها مؤسس 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  االتحاد، 

نهيان، ”طيّب الله ثراه“.
ضمن  الباسلة  املسلحة  قواتنا  تواصل  واليوم، 
تحت  والجوية  والبحرية  الربية  أفرعها  جميع 
خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة 
الله“،  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  من  وبدعم 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الله“، ومتابعة صاحب  الوزراء حاكم ديب ”رعاه 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

العسكرية  قدراتها  تعزيز  اإلمارات،  حّكام 
وتأكيد جاهزيتها الدفاعية بامتالك 

أحدث املعدات والتقنيات، 
أعىل  توفري  مع 

ت  يا مستو
لتدريب  ا

راسخة  بقاعدة  ورفدها  التكتييك، 
وتوطني  املحلية  العسكرية  للصناعات 
املجاالت  يف  املتقدمة  التكنولوجيا 
يضمن  اسرتاتيجي  كخيار  الدفاعية، 
لقواتنا املسلحة أن تكون دامئاً عىل أهبة 
الواجب يف جميع  نداء  لتلبية  االستعداد 

األوقات وللقيام بشتى املهام بكفاءة منقطعة 
النظري، ومتكينها من الوقوف بكل قوة وحزم يف 
وجه كل ما من شأنه أن يشكل خطراً عىل أمن 

الوطن وسالمته.
الباسلة  اإلماراتية  املسلحة  القوات  سطرت  لقد 
العزة  ميادين  مختلف  يف  البطوالت  أعظم 
والرشف، وأثبتت للعامل أن ابن اإلمارات هو أول 
إىل  وقوفاً  الصفوف  مقدمة  ليكون يف  يبادر  من 
جانب أصحاب الحق يف وجه أي ظلم جائر، وأن 
الخري  بنرش  مرتبطاً  دامئا  سيبقى  اإلمارات  اسم 
إذ ال ميكن  السالم يف شتى ربوع األرض،  وإقرار 

أن نغفل 
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يف هذه املناسبة 
املسلحة،  قواتنا  قدمته  ما 
اإلمارات  نهج  لرتجمة  عطاء  من  وتقدمه، 
عرب  األرض  عىل  واقع  إىل  السالم  إىل  الداعي 
مناطق  يف  السالم  حفظ  مهام  يف  مساهمتها 
كوسام  الجهود  تأيت هذه  إذ  العامل،  من  مختلفة 
فخر واعتزاز يحمله كل إمارايت عىل صدره ويكن 

له كل اإلعزاز والتقدير.
أبناء  البواسل  أبطالنا  إىل  وإكبار  إجالل  تحية 
القوات املسلحة الذين قدموا، وال يزالون، أروع 
صور الوالء واالنتامء لوطنهم وقيادتهم وشعبهم 
دامئاً  كانوا  بل  بعطائهم وتضحياتهم،  يبخلوا  ومل 
يف طليعة الصفوف يذودون عن الحق، ويقدمون 
للعامل منوذجاً مرشفاً يروي كيف يكون الفداء من 

أجل رفعة الوطن وازدهاره وتقدمه.

ألرواح  وتقديراً  إجالالً  نقف  املناسبة  هذه  ويف 
الزكية  بدمائهم  ضحوا  الذين  األبرار  شهدائنا 
العزة  فضاء  يف  عالية  خفاقة  الوطن  راية  لتبقى 
والكرامة، وليبقى أهله مطمئنني أن هناك من هو 
عىل استعداد أن يجعل حياته مثناً زهيداً يدفعه 
برضا نفس وإميان كاملني ليظل الوطن آمنا عزيزاً 
احرتاماً  نقف  كام  والشعوب.  األمم  بني  شامخاً 
وإعزازاً ألمهات الشهداء الاليت قدمن أروع صور 
العميق أن  االنتامء للوطن بصمودهن وإميانهن 
كل التضحيات مهام كانت غالية تهون يف سبيل 

الحفاظ عىل أمن الوطن 
واستقراره وصون مقدراته.

ستبقى قواتنا املسلحة رمزاً شامخاً لعزتنا وكرامتنا 
العربية  اإلمارات  دولة  لرفعة  أكيدة  وضامنة 
مسريتها  دولتنا  لتواصل  وازدهارها،  املتحدة 
املباركة نحو تحقيق أهدافها الكربى والتي تضع 
يف مقدمتها دامئا سعادة اإلنسان وأمنه، محافظًة 
االتحاد  بنيان  عليها  قام  التي  الثوابت  عىل 
عىل  والعدل  والخري  الحق  مببادئ  ومتمسكًة 

الدوام“.
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كلمة سمو الشيخ
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

ولي العهد نائب حاكم الشارقة

سلطان  بن  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  أكد 
القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن السادس 
من مايو يصادف الذكرى الـ 44 لتوحيد القوات المسلحة 
اإلماراتية وهي مناسبة غالية على قلوبنا نستذكرها 
بمشاعر الفخر واالعتزاز لما وصلت إليه قواتنا المسلحة 
من مستوى عاٍل من الجاهزية والكفاءة التي أثبتتها 

األحداث والتجارب والتمارين اإلقليمية والعالمية.
واضاف في كلمة وجهها سموه عبر مجلة ”           ” 

بهذه المناسبة 

ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة غالية على قلوبنا 
نستذكرها بمشاعر الفخر واالعتزاز. 



2020
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  وأكد سموه - يف كلمة وجهها عرب "مجلة درع 
لتوحيد  واألربعني  الرابعة  الذكرى  يف  الوطن" 
القوات املسلحة - أن التقدم الكبري الذي حققته 
يعكس  امليادين  مختلف  يف  املسلحة  القوات 
الرشيدة  القيادة  أولته  الذي  الصحيح  االهتامم 
يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  منذ 
لألرض  حامية  وطنية  سواعد  بإعداد  االستثامر 
والعرض ساهرًة عىل راحة وأمن كل من يقطن 

عىل هذه األرض الطيبة.
وفيام ييل نص الكلمة: 

(يصادف السادس من مايو الذكرى الـ 44 لتوحيد 
غالية  مناسبة  وهي  اإلماراتية  املسلحة  القوات 
عىل قلوبنا نستذكرها مبشاعر الفخر واالعتزاز 
قواتنــا  إليـه  وصلـت  ملا 

املسلحة من مستوى عاٍل من الجاهزية والكفاءة 
والتامرين  والتجارب  األحداث  أثبتتها  التي 

اإلقليمية والعاملية.
القوات  حققته  الذي  الكبري  التقدم  إن        
االهتامم  يعكس  امليادين  مختلف  يف  املسلحة 
الصحيح الذي أولته القيادة الرشيدة منذ تأسيس 
االستثامر  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
والعرض  لألرض  حامية  وطنية  سواعد  بإعداد 
ساهرًة عىل راحة وأمن كل من يقطن عىل هذه 

األرض الطيبة.
     وشهدت جميع الظروف واالختبارات التي مر 
بها العامل عىل وقوف القوات املسلحة اإلماراتية 
الدعم  التي تقدم  الدفاع األوىل  دامئاً يف خطوط 
الدعم  قبل  واالنساين  واإلغايث  االسرتاتيجي 
العسكري وهذا ما حمله أبطالنا من قيم وإرث 
بقاع  كافة  إىل  وديني  وثقايف  انساين 

العامل.

    وخالل مختلف العطاءات املخلصة 
طيلة  املسلحة  قواتنا  قبل  من  املقدمة 
هذه السنني هنالك من قدم العطاء األكرب 
بالتضحية بنفسه فداًء ألرض وطنه ودفاعاً 
ونفاخر  نعتز  ما  وهذا  الحق  كلمة  عن 
رشيفة  دماء  وهي  املناسبات  كل  يف  به 

وعزيزة ترشفت بالشهادة وخدمة الوطن بكل 
شجاعة وبسالة مقدمًة نفسها قبل كل يشء.

املسلحة  بقواتنا  نعتز  دامئاً  سنظل    
وبجنــودنا البواســل مثمنني كافـة 

التي  والعطــاءات  الجهــــود 
يقدمونها بتفاٍن وإخالص 

لينعـم وطننـا الغايل 
باألمن واألمان.
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الشيخ  السمو  إىل صاحب  التهاين  وأصدق  التحيات  بخالص  "أمرك"،  عن  نيابة  أتقدم،  أن  يرشفني 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة والقائد األعىل للقوات املسلحة، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، مبناسبة الذكرى السنوية 
الرابعة واألربعني لتوحيد القوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، متمنياً لدولة اإلمارات مزيداً 

من الرخاء والتقدم تحت قيادتهم الحكيمة.
متثل رشكة "أمرك" مرشوعاً مشرتكاً بني "إيدج" و "لوكهيد مارتن" و "رشكة سيكورسيك للطائرات" التابعة ل  (رشكة 
لوكهيد مارتن) ، وتدير مركزاً لتقديم خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة للطائرات العسكرية يف مدينة العني، حيث يوفر 
املركز خدمات التحديث الهندسية والدعم اللوجستي املتكامل لقطاع الطريان العسكري واملدين. وقد ساهمت "أمرك" بتقديم 
خدماتها لدولة اإلمارات العربية املتحدة منذ إنشائها يف عام 2010، عندما تم وضع التصور للرشكة ألول مرة من قبل حكومة 
اإلمارات العربية املتحدة لتقديم أفضل خدمة لصيانة الطائرات، حيث أسهمت يف ضامن أعىل مستوى من جاهزية الطائرات، والقدرة 
عىل نرش األسطول، وضامن السالمة من خالل برنامج لوجستي دقيق قائم عىل حسن األداء. وإننا لنشعر اليوم باالمتنان لتميزنا بكوننا 
أحد أضخم املراكز املتخصصة يف العامل يف تقديم خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة، حيث اكتسبنا الخربة والقدرة عىل تنفيذ برنامج 

يعتمد أعىل املعايري املتبعة يف قطاع الطريان.
القيادة  رؤية  مع  كبري  إىل حد  يتامىش  مبا  العسكرية،  الطائرات  وعمرة  وإصالح  لصيانة  تضم حظائر  رائدة  منشأة  "أمرك"  وتعترب 
لتطوير قدرات عالية الكفاءة وتوفري حلول مبتكرة وموثوقة للصيانة يف موقع واحد بدولة اإلمارات العربية املتحدة. ويقع مركز أمرك 
لخدمات الصيانة واإلصالح والعمرة الجديد داخل مجمع نرباس العني للطريان، وميتد عىل مساحة كيلومرت مربع واحد، ويتكون من 

مرافق متطورة ميكنها توفري الدعم ملجموعة واسعة من الطائرات ذات األجنحة الدوارة والثابتة.
تم إدخال أول طائرة إىل املنشأة يف مارس 2020، مبناسبة اإلطالق التشغييل ملركز خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة يف العني. ومن 
املقرر أن تكون املنشأة جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2020، حيث سيكون مركز الصيانة واإلصالح والعمرة الذي 
ميتد عىل مساحة 1.5 مليون قدم مربع مؤهالً لتقديم خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة، وإرساء معايري جديدة لعمليات التتشغيل 
العسكرية. وتضم املنشاة أربع حظائر متعددة األغراض وأكرث من 30 محالً للصيانة، ومنشأة مخصصة للطالء يتم التحكم بدرجة 
حرارتها بيئياً. وتوفر املنشأة واحداً من أكرب حظائر الصيانة واإلصالح والعمرة للطائرات العسكرية واملدنية يف املنطقة، كام تضم أول 
مستودع مخصص ملكونات طائرات «بالك هوك» من املقدمة إىل ذيل الطائرة يف املنطقة، وتعد مركز الخدمة الوحيد املعتمد من 

«لوكهيد مارتن» يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا لطائرات "يس130-".
 من خالل الرتكيز االسرتاتيجي عىل بناء القدرات املحلية وتسخري طاقات ال تضاهى، تعزز "أمرك" تبادل املعرفة، ومهارات العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لبناء قوة عاملة محلية ذات مهارات عالية. كام تساهم الرشكة يف تطوير صناعة الطريان والدفاع 
مساهامً  لتكون  وتوسعها  منوها  "أمرك"  تواصل  وسوف  املستمر.  التكنولوجي  والتقدم  لالبتكار  القادمة  األجيال  وإعداد  الوطنية، 
اسرتاتيجياً بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وليس مجرد خيار تكتييك قصري املدى. وإنه لرشف لنا أن نساهم يف خدمة القوات املسلحة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة، وننتهز هذه الفرصة لرفع أسمى معاين التهاين والتربيكات بهذه املناسبة الطيبة.

تيمويث جون جريمان،
 الرئيس التنفيذي للشؤون 

التجارية ألمرك
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كلمة سمو الشيخ
عمار بن حميد النعيمي

ولي عهد عجمان

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن الذكرى الـ 44 
لتوحيد القوات المسلحة تحل علينا اليوم وهي من أغلى األيام الوطنية التي 
تمر علينا بمشاعر الفخر واالعتزاز، وإننا في هذا التاريخ الخالد في ذاكرة الوطن 
الغالي، في السادس من مايو من كل عام، نتقدم بأطيب التهاني والتبريك ات 
إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 
هللا" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل  مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا" 
وأصحاب  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان 
السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات 

والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة حلول هذه الذكرى العزيزة.
واضاف في كلمة وجهها سموه عبر مجلة ”           ” بهذه المناسبة 

الذكرى الـ 44 لتوحيد القوات المسلحة من أغلى األيام الوطنية.
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اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  توحيد  ذكرى  إن 
عىل  وعزيزة  مهمة  مناسبة  متثل  املتحدة  العربية 
يف  املؤسسني  القادة  جهود  فيها  نسرتجع  قلوبنا 
تأسيس قوة االتحاد ورمز اإلرادة والعزمية ومصنع 
الرجال وعرين األبطال وأساس األمن واألمان قواتنا 
والوفاء  والتقدير  الحب  مشاعر  وبكل  املسلحة، 
اآلباء  رسخها  التي  الوطنية  املبادئ  عىل  نؤكد 
املؤسسون وعىل رأسهم القائد املؤسس املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" 
تذود  قوية  قوات مسلحة  بناء  بأهمية  آمن  الذي 
عن حمى الوطن وتحمي مكتسباته، وها نحن اآلن 
نجني مثرة تلك الرؤى التي سبقت عرصها وحققت 
من  التوحيد  مسرية  فكانت  وطموحاتها  أهدافها 
أجل وطننا الغايل وأرضه وسامئه وحدوده وازدهاره 
 : الحبيبة.وأضاف سموه  لدولتنا  الحصني  والحصن 
لقد وضعت هذه الرؤية الثاقبة والنظرة  العميقة  
الجيوش  مصاف  يف  اإلماراتية  املسلحة  القوات 
لدينا  أن  واالعتزاز  بالفخر  نشعر  وجعلتنا  القوية 
العسكرية  التقنيات  ملختلف  مواكبا  جيشا عرصيا 
يحمي  التحديات،   كافة  مواجهة  عىل  وقادرا 
وإنجازاته  واستقراره  أمنه  ويصون  الوطن  تراب 

ومكتسباته ويرسخ  كيان االتحاد ويثبت أركانه.
حاسمة  مشاركات  السابقة  األعوام  شهدت  لقد 
عن  دفاعا  عدة  ميادين  يف  املسلحة  لقواتنا 
الحق والرشعية وصوناً لكرامة اإلنسان والبلدان 
وتحقيقا ملصالح دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والدول الشقيقة وحفظ أمنها املحيل واإلقليمي، 

قوات  لوجودها ضمن  كان  وقد 

التحالف العريب يف اليمن الشقيق دور مؤثر وفاعل 
أعداء  من  وتطهريه  اليمن  وحدة  عىل  الحفاظ  يف 

الحق واإلنسانية.
بالتحية  الوطنية  املناسبة  هذه  يف  سموه  وتوجه 
والشكر والتقدير إىل أبطال القوات املسلحة الذين 
جبهات  شتى  يف  واقتدار  بكفاءة  مهامهم  يؤدون 
العربية  اإلمارات  دولة  أبناء  كل  وإىل  القتال، 
الجندية  روح  فيهم  تتجىل  الذين  املتحدة 

متمثلة يف الشجاعة والعزمية والفداء.
نرتحم  املسلحة  القوات  توحيد  ذكرى  ويف 
روت  الذين  األبرار  شهدائنا  أرواح  عىل 
دماؤهم ميادين القتال بعزة وحزم ورشف 
وقوتهم  الرجال  عزم  أجمع  للعامل  وبينوا 
املبادئ  عىل  وتأكيدا  لألجيال  درسا  ليكون 

وحب  واإلقدام  الشجاعة  يف  واإلسالمية  العربية 
املحتاجني  لنرصة  والنفيس  الغايل  وبذل  التضحية 
واملظلومني ورد الحق إىل أهله.
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كلمة سمو الشيخ
محمد بن حمد بن محمد الشرقي 

ولي عهد الفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن 
قواتنا المسلحة هي رمز الوالء والعطاء واالنتماء لالتحاد الذي أرسى دعائمه 
القائد المؤسس المعفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، 

تحت علم واحد، وقيادة واحدة.
وأضاف - في كلمة وجهها سموه عبر «           » بمناسبة الذكرى الـ 44 لتوحيد 
القوات المسلحة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عام - أن 
القيادة الرشيدة أدركت أهمية تأسيس جيش وطني عالي الكفاءة وتطويره 
ورفع جاهزيته للدفاع عن الوطن والشعب ليكون مبعث راحة ومكونا أساسيا 

في بناء الدولة.
وفيما يلى نص الكلمة: 

قواتنا المسلحة مكون أساس في بناء الدولة
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نحتفل اليوم بذكرى توحيد قواتنا املسلحة التي 
الذي  للوالء والعطاء واالنتامء لالتحاد،  تعد رمزا 
الشيخ  له  املغفور  املؤسس  القائد  دعامئه  أرىس 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت 

علم واحد، وقيادة واحدة.
تأسيس  أهمية  الرشيدة،  قيادتنا  أدركت  لقد 
يف  قدما  والسري  الكفاءة،  عايل  وطني،  جيش 
الوطن  عن  للدفاع  جاهزيته  ورفع  تطويره، 
والشعب، ليكون مبعث راحة، ومكونا أساسيا، يف 
بالتوازي  ترافق  تأسيسه،  أن  خاصة  الدولة،  بناء 
اإلمارات  دولة  تشهدها  التي  التنمية  مع مسرية 

العربية املتحدة، يف كافة مجاالت الحياة.

يف  عال  مستوى  إىل  وصلت  املسلحة  قواتنا  إن 
العسكري  العتاد  أفضل  من  متلك  ملا  الجاهزية، 
إىل  ووصولها  والتنظيم  العالية،  املعنوية  والروح 
أعىل درجات االحرتافية، للدفاع عن الوطن، فام 
مرشفة،  بطوالت  من  البواسل،  جنودنا  به  يقوم 
إىل  والوقوف  النبيلة،  اإلنسانية  باملهام  حافلة 
جانب الحق، وزرع االستقرار يف املنطقة، يتجىل، 
وإعادة  السالم،  حفظ  عمليات  يف  مبشاركاتهم 
العون  يد  وتقديم  النزاعات،  وإنهاء  األمل، 
شعب  تالحم  عىل  واضح  دليل  وهذا  للشعوب، 

اإلمارات مع قيادته الرشيدة.
يف الختام ..نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات 

إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الله»،  «حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
وصاحب  الله»  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 
اإلمارات  وشعب  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل 

ومنتسبي القوات املسلحة
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كلمة سمو الشيخ
راشد بن سعود بن راشد المعال

ولي عهد أم القيوين

أم  عهد  ولي  المعال  راشد  بن  سعود  بن  راشد  الشيخ  سمو  أكد 
القيوين إنه في يوم تاريخي في ذاكرة الوطن نحتفل اليوم بالذكرى 
اإلرادة  فيها  تجلت  التي  المسلحة  القوات  لتوحيد  واألربعين  الرابعة 
الوطنية للمغفور له القا ئد المؤسس الشيخ / زايد بن سلطان ال نهيان 
لتعبر  واحدة  قيادة  تحت  المسلحة  القوات  بتوحيد  الحكام  واخوانه   -
لحماية  المنيع  الوطني  السياج  وضع  على  وتؤكد  الوطنية  االرادة  عن 
المكتسبات وغرس قيم الوالء واإلنتماء في نفوس أبناء الوطن عامه 

ورجال قواتنا المسلحة خاصة .
وقال سموه في كلمة وجهها  عبر مجلة "          " بهذه المناسبة.

الذكرى 44 لتوحيد القوات المسلحة يوم تاريخي 
في ذاكرة الوطن
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درع  مجلة/  عرب  وجهها  كلمة  يف  سموه  وأضاف 
كافة فصائل  لقد شهدت   : املناسبة  بهذه  الوطن/ 
قواتنا املسلحة منذ توحيدها تطورا نوعيا من ناحية 
التدريب والتجهيز والتسليح أهلها ألن  تكون عىل 
أهبة االستعداد لتنفيذ الواجبات املوكلة اليها وفق 
والسلم  االمن  ودعم  واإلنسانية  العسكرية  املهام 
واالستقرار  السالم  لدعم  االشقاء  ومساندة  الدويل 

يف املنطقة .
يف  فذة  مناذج  الباسلة  املسلحة  قواتنا  أبناء  وقدم 
املوكلة  الواجبات  وتنفيذ  والتضحيات  البطوالت 
يف  جمة  بطوالت  االبرار  شهداؤنا  وقدم   ، اليهم 
االمن  وتعزيز  الوطنية  املكتسبات  عن  الذود 

قواتنا  فصائل  أن    املنطقة.وأكد  واالستقرار يف 
تطورا  توحيدها  منذ  اكتسبت  املسلحة 

والفنية  التقنية  النواحي  يف  نوعيا 
املعايري  أرقى  وفق  العسكرية 

التطور  لتواكب  العاملية 
العلوم  املستمر يف 

يــة  لعسكر ا
والتدريب 
لتكــــــون 

هـــزة  جـــا
لتـــأديــــــة 

ت  جبــــا ا لو ا
اليهـا  املوكلـــة 

املهام  يف  ســواء 
أو  العسكـريـــة 

وفـــق  اإلنسانيــة 
السامية  األهــداف 

لدعـم االمــن 
والسلــم 

الدويل ومساندة األشقاء .وقال:واليوم ونحن نحتفل 
واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر  الغالية  املناسبة  بهذه 
مالحم املجد والبطوالت التي سطرها رجال قواتنا 
املسلحة يف ميادين الرشف والعزة لتتصدر اإلمارات 
وبكل جدارة مراتب البناء الحضاري املعزز باألمن 

واالستقرار والعالقات اإلنسانية .
الوطن االبرار مالحم بطولية يف  لقد سجل شهداء 
معدنهم  خاللها  من  أكدوا  والعزة  الفخر  ميادين 
عز  الله  اىل  مترضعني  الوطني  وانتامءهم  األصيل 
وجل ان يتقبلهم مع الشهداء والصديقني وان يثبت 

عزائم أبنائهم وأرسهم.
التهاين  باحر  نتقدم  ان  يرسنا  املناسبة  وبهذه 
الشيخ  السمو  صاحب  ايل  والتربيكات 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

للقوات  األعىل  القائد  الدولة   رئيس 
املسلحة – حفظه الله – وإىل أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم – 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء – 
حاكم ديب – رعاه الله – واىل صاحب السمو 
الشيخ  محمد بن زايد ال نهيان – ويل عهد 

أبو ظبي – نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
– واىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام 
االمارات وأولياء العهود، وإىل شعب االمارات الويف 

وإىل أرس الشهداء.
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تقوم رشكة الصري مارين، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها واملتخصصة يف بناء القوارب، بتصنيع أنظمة املركبات البحرية 
غري املأهولة، املرنة واملتعددة املهام، بأحجام مختلفة وتعقيدات تشمل تقنيات املركبات البحرية السطحية والغواصات. 

ويستخدم نظام التحكم املدمج الذكاَء االصطناعيَّ لتنفيذ املالحة املستقلة املتقدمة مع خاصية تجنب االصطدام.
وتقوم الرشكة بتصنيع قوارب لتنفيذ مهام مختلفة؛ مبا يف ذلك مكافحة الحرائق، والبحث واإلنقاذ، وكذلك املسح 

الهيدروغرايف، والدوريات األمنية.
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كلمة سمو الشيخ
محمد بن سعود بن صقر القاسمي

ولي عهد رأس الخيمة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة 
أن الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة تشكل حدثا تاريخيًا هامًا 
في المسيرة المباركة لدولتنا ألنها كانت البداية الحقيقية لمسيرة التطوير 
والتحديث التي شهدتها قواتنا المسلحة على المستويات كافة، وفي كل 
تشكيالتها واختصاصاتها حتى أصبحت قوة ضاربة مسلحة ومدربة وفق أحدث 
نظم التدريب والعتاد العسكري في العالم، لحماية المكتسبات وصنع السالم 

والمساهمة في حمايته وتحقيقه في المنطقة والعالم.
وقال سموه - في الكلمة التي وجهها عبر مجلة «           » بهذه المناسبة

وفيما يلى نص الكلمة: 

ذكرى توحيد قواتنا المسلحة حدث تاريخي مهم في 
مسيرة دولتنا المباركة
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يف الذكرى الرابعة واألربعني لتوحيد القوات املسلحة 
والتي توافق السادس من مايو من كل عام - إنه ليوم 
مجيد من أيام التاريخ الذي صنعه قادة مخلصون 
أسسوا دولة عرصية حيث كان اإلميان راسخاً لدى 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس  الوالد 
آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه اآلباء املؤسسني 
نحو  االنطالق  بأن   - أجمعني  عليهم  الله  رحمة   -
البناء والتقدم والتنمية يف املجاالت املختلفة يحتاج 
إىل قوة تحمي املنجزات واملكتسبات وتصون الوطن 
املواطنة  بالكوادر  دامئاً  ومتده  سيادته  عن  وتدافع 

املسلحة باإلرادة والعلم والوطنية واالنتامء.
القرار  جاء  الصادقة  للرغبة  تتويجاً  أنه  وأضاف 
التاريخي الذي أصدره املجلس األعىل لالتحاد برئاسة 
مؤسس الوطن والذي يعد من أعظم القرارات التي 
املسلحة  قواتنا  بتوحيد  الدولة  مسرية  يف  اتخذت 
القيادة  تسمى»  واحدة  مركزية  قيادة  تحت 
العامة للقوات املسلحة» وعلم واحد لدعم الكيان 
وأمنه  استقراره  وتعزيز  أركانه  وتوطيد  االتحادي 
وتحقيقا لالندماج الكامل ملؤسسات الدولة والعمل 
التسليح  منظومات  أحدث  وفق  تطويرها  عىل 
والفكر العسكري داعيا الله عز وجل لهم بالرحمة 
واملغفرة ملا بذلوه من جهد لتأسيس وتوحيد قواتنا 
املسلحة وبناء هذا الجيش الوطني القوي، كام نرفع 
تحية إجالل وإكبار لشهداء الوطن األبرار و لعوائل 
الشهداء، داعني الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته 

ويتقبلهم مع الشهداء والصديقني.
التطور  إىل  الخيمة  رأس  عهد  ويل  سمو  وأشار 
بفضل  املسلحة  القوات  تشهده  الذي  املستمر 
منتسبيها من الضباط وضباط الصف واألفراد الذين 
يحققون إنجازا تلو اإلنجاز بفضل الدعم واالهتامم 
الشيخ  السمو  صاحب  املسرية  قائد  يوليه  الذي 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
السمو  وصاحب  الله»  «حفظه  املسلحة  للقوات 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
عامليا  مرموقة  مكانة  املسلحة  قواتنا  تبوأت  حتى 
بفضل جهود أبنائها املخلصني الذين بذلوا كل غاٍل 
بالسري  قدماً  وامليض  شأنها  رفعة  أجل  من  ونفيس 

خلف القيادة الحكيمة لرفعة الوطن وصون اتحادنا 
ليبقى راسخاً ومتيناً.

وبني سموه أن إنجازات القوات املسلحة اإلماراتية 
املؤسسة  هذه  فمن  مواطن،  لكل  مفخرة  تعد 
الوطنية نشأ جيل قوي يستطيع مواجهة التحديات 
لصاحب  الكرمية  التوجيهات  وجاءت  واألخطار، 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الوطنية  الخدمة  قانون  بإصدار  الله»،  «حفظه 
للوطن  االنتامء  ثقافة  وتكرس  لرتسخ  واالحتياطية 
الحفاظ عىل  أبنائه، وتأكيداً عىل رضورة  يف نفوس 
مكتسبات الوطن وأمنه، والخدمة يف هذه املؤسسة 
الوطنية رشف وواجب مقدس يعتز به كل مواطن 
ليحمي ويصون تراب الوطن ضد كل من تسول له 
نفسه العبث بأمنه، فكانوا عىل قدر هذه املسؤولية 

امللقاة عىل عاتقهم.
التي هي مصدر  املسلحة  «قواتنا  إن:  وقال سموه 

فخر أبناء اإلمارات
املنطقة وأكرثها تقدما  الجيوش يف  تعد أحد أقوى 
درجات  ألعىل  ووصولها  وعتاداً  عدة  وأفضلها 
وصون  وإنجازاته  مكتسباته  عن  للدفاع  االحرتافية 
وازدهاره  ومنائه  الوطن  عزة  سبيل  يف  مقدراته 
والوطن  اإلنسان  وتصون  تحمي  املسلحة  فالقوات 
هذه  أصبحت  حيث  والرموز  والَعلَم  ومكتسباته 
الوطن،  عن  للدفاع  األول  الدفاع  خط  القوات، 
مسريتنا  ويصون  الوطنية  مكتسباتنا  يحمي  ودرعاً 

االتحادية املباركة».
وأضاف أن دولة اإلمارات رضبت أروع 
ما  بأغىل  األشقاء  مساندة  يف  األمثلة 
متلك يف كل مكان .. مشريا سموه إىل 
أن ما أظهره أبطال القوات املسلحة يف 
وجهودهم  والبطولة،  الرشف  ميادين 
التي بذلوها خالل مهمتهم يف الدفاع 
إخوانهم  والواجب، ونرصة  الحق  عن 
وحبهم  بالله  إميانهم  تؤكد  اليمن،  يف 
لهذا الوطن، وعزمهم وتصميمهم عىل 
امليض لرفع راية النرص عالياً الستعادة 
أنهم  أثبتوا  فقد  اليمن  يف  الرشعية 
الظروف  أحلك  يف  لألشقاء  سند  خري 
مسطرين أروع البطوالت والتضحيات 

يف ساحات البطولة والرجولة.

الخيمة  رأس  عهد  ويل  سمو  وهنأ 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان 
السمو  وصاحب  الله»  «حفظه  املسلحة، 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله»  «رعاه  ديب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل 
وإخوانه  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء 
أولياء العهود ونواب الحكام، كام هنأ سموه إخوانه 

وأخواته من أبناء قواتنا املسلحة الباسلة كافة ..
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كلمة معالي
محمـد بن أحمد البواردي الفالسي

وزير دولة لشؤون الدفاع

رفع معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 
للقوات المسلحة «حفظه هللا»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه هللا»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
المجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب   ، المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 

األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، بحلول الذكرى الرابعة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة.
وعبر البواردي عن عميق الشكر واالمتنان للقيادة الرشيدة لجهودها وتوجيهاتها وحرصها 
أفضل  وكفاءة  قدرة  اليوم  لتضاهي  المسلحة  القوات  وكفاءة  قدرة  تطوير  على  الدائم 

الجيوش العالمية.
وفيما يلي نص الكلمة..

السادس من مايو عام 1976 أحد األيام الخالدة في تاريخ اإلمارات
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قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الرابعة  الذكرى  بحلول 
باألصالة عن نفيس ونيابة عن  املسلحة، أترشف 
القوات املسلحة أن أرفع أسمى  جميع منتسبي 
آيات التهاين والتربيكات إىل مقام سيدي صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
«حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
الشيخ محمد بن  السمو  الله»، وسيدي صاحب 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الله»، وسيدي صاحب  الوزراء حاكم ديب «رعاه 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
 ، املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
لإلتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب 
حكام اإلمارات، معرباً عن عميق الشكر واالمتنان 
وحرصها  وتوجيهاتها  لجهودها  الرشيدة  لقيادتنا 
الدائم عىل تطوير قدرة وكفاءة القوات املسلحة 
الجيوش  أفضل  وكفاءة  قدرة  اليوم  لتضاهي 

العاملية.
األيام  أحد   ،1976 عام  مايو  من  السادس  يعترب 
الخالدة يف تاريخ اإلمارات والذي تحقق فيه حلم 
زايد  الشيخ  الوالد  نهضتها  وباين  الدولة  مؤسس 
بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، عندما قام 
بتوحيد القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 
منذ  لتصبح  واحدة،  وقيادة  راية  تحت  املتحدة 
ويصون  الوطن  يحمي  الذي  الدرع  الحني  ذلك 
حياضه  عن  يذود  الذي  والسيف  مقدراته، 

للنيل  محاوالت  أي  ويرد  التنموية،  ومكتسباته 
مسرية  بعدها  ولتتواصل  وكرامته،  سيادته  من 
لتشهد  املسلحة  قواتنا  وكفاءة  بقدرة  اإلرتقاء 
اليوم عرصها الذهبي يف إطار املنظومة التنموية 
الشاملة للدولة ويف ظل الرعاية الكرمية للقيادة 
الرشيدة، ذلك أن الجهود الوطنية املخلصة التي 
طوال  املسلحة  القوات  وتحديث  لتطوير  بُذلت 
العقود املاضية قدحققت نقلة نوعية يف قدراتها 
وكفاءتها، وجعلت منها منوذجاً يشار إليه بالبنان 

ويحظى بالتقدير واالحرتام من العامل كله.
لقد تجسد الدور الخالد للوالد املؤسس الشيخ 

الله»، من  نهيان «رحمه  زايد بن سلطان آل 
والتحديات  املصاعب  لكافة  تذليله  خالل 

ومتكنه من توحيد القوات املسلحة تحت 
راية وقيادة واحدة، ليمثل هذا اإلنجاز 

جزءا من صناعة تاريخ الدولة وذكرى 
أبناء  وجدان  يف  محفورة  تبقى 

الوطن ومدونة يف أنصع صفحات 
لقد  نور،  من  بحروف  تاريخه 

يف  التاريخي  القرار  جاء 
1976 مايو  من  السادس 
لتوحيد القوات املسلحة 
زايد  إدراك  عىل  بناء 

بأهمية  ووعيه  الله»  «رحمه 
عىل  وقادرة  رادعة  عسكرية  قوة  وجود 

تطورها  ومسرية  الدولة  كيان  حامية 
التنمية  عجلة  الستمرار  الضامنة  ولتكون 
بناء  يف  لرؤيته  استكامالً  كان  كام  فيها، 
أمل  بذلك  ملبياً  وراسخ،  قوي  اتحاد 
مكتمل  وطن  اإلماراتفي  أبناء  وطموح 

األركان.
بهذه املناسبة التاريخية أهنئ شعب اإلمارات 

الويف، وكافة منتسبي القوات املسلحة من ضباط 
وضباط صف وجنود ومدنيني، وأوجه لهم تحية 
تقدير وعرفان ملا يجسدونه من إخالص يف حمل 
رسالتهم الوطنية، وأداء واجبهم املقدس يف الدفاع 
وحامية  مقدراته  وصون  الوطن  عن 
مسـريتــه التنمويـة املظفــرة، 
وملشـــاركتهـــم يف 
ترجمــة 



2020 70

منجزات  إىل  الرشيدة  قيادتنا  وطموحات  رؤية 
مبهرة انعكست بتحقيق اإلمارات للمراكز األوىل 
الصعيدين  عىل  العاملية  التنافسية  مؤرشات  يف 
باليوبيل  احتفالنا  قرب  ومع  والدويل،  اإلقليمي 
القادمة،  السنة  يف  الدولة  لتأسيس  الذهبي 

الخمسني  مسرية  يف  لإلنطالق  واستعدادنا 
بالثقـة  مفعمـة  بروح  املقبلة  عاما 

األمل  يحدونا  النفس،  يف 
مبواصلة مسرية 

التقـدم 
يف جـميــــــع 
املجـــاالت وإنجــــاز 
املزيـــد مــن املرشوعــــات 

للتقدم  منارة  الدولة  لتصبح  الرائدة  التنموية 
املنطقة  يف  املستدامة  للتنمية  وقبلة  والتطور 
والعامل ولتبقى قواتنا املسلحة درعها املنيع بإذن 

الله.
نستذكر  قلوبنا  عىل  العزيزة  املناسبة  هذه  ويف 
األدوار الوطنية واإلنسانية التي قامت بها قواتنا 
مدى  عىل  العاملية  الساحة  يف  املسلحة 
أربعـة عقـود دفاعـاً عـن الحـق 
لألشــقاء وحفظاً  ونصــرًة 
واالسـتقرار  لألمــن 
اإلقليمــــي 

إىل  والدويل، 
يف  مساهمتها  جانب 
حفظ السالم والقيام بالعديد من 
العامل  مناطق  مختلف  يف  اإلنسانية  املهام 
بكل جدارة وكفاءة لتثبت للعامل أنها متتلك الخربة 
والقدرة عىل تنفيذ أصعب املهام وأكرثها دقة، 
مبنجزات  فيه  نفخر  الذي  الوقت  ويف 
حققته  وما  املسلحة  القوات 
قتالية  وكفاءة  تطور  من 
أننا  ندرك  فإننا  واحرتافية، 
ودويل  إقليمي  محيط  يف  نحيا 
ميلء بالتحديات واملخاطر، األمر الذي 
درجات  أقىص  املسلحة  قواتنا  من  يتطلب 
األوضاع  هذه  أن  حيث  واالستعداد،  اليقظة 
تُحّملها مسؤولية كبرية، فعليها أن تكون عىل أهبة 
للدفاع  فيها  قيادتنا  وعند حسن ظن  االستعداد 
إىل  والوقوف  تهديد  أي  أمام  وطننا وشعبنا  عن 

جانب األشقاء واألصدقاء ونرصة للحق.

إن الدور الذي قامت به قواتنا املسلحة يف اليمن 
وسام  وهو  الفخر  عىل  يبعث   ،2015 عام  منذ 
رشف عىل صدر كل أبناء القوات املسلحة، وسوف 
والتنموية  واإلنسانية  العسكرية  املهام  تظل 
اليمن  أرض  املسلحة عىل  قواتنا  بها  قامت  التي 
اعتزاز عرب األجيال، فقد سطرت  الشقيق مصدر 
يف  املرشف  العسكري  تاريخها  صفحات  أنصع 
سبيل نرصة الحق والرشعية ونجدة املظلوم ومد 
العون من خالل املساعدات اإلنسانية لكافة  يد 
الدول املحتاجة واملنكوبة، ويف هذا اليوم املجيد 
سالت  الذين  األبرار  شهدائنا  تضحيات  نستذكر 
ويف  والعدل  والحق  الرشف  ميادين  يف  دمائهم 
جميع املراحل واملواقع إلبقاء راية الوطن عالية 
خفاقة، لقد بذل شهداؤنا األبطال أرواحهم 
يف سبيل الله دفاعا عن وطنهم ووفاًء 
لقسمهم، ندعوا لهم بالرحمة 
وأن يسكنهم الله فسيح 
األنبياء  مع  جناته 
واألبرار،  والشهداء  والصديقني 
لذوي  وإكبار  إجالل  وقفة  ونقف 
وإخوانهم  وأبنائهم  وآبائهم  وأمهاتهم  الشهداء 
واحتسابهم  ألحبائهم  فقدانهم  عىل  لصربهم 

أحياء عند ربهم يرزقون.
إن القوات املسلحة اإلماراتية تدرك دقة الظروف 
بدولة  املحيطة  الحرجة  واإلقليمية  الدولية 
تلك  تفرزه  أن  ميكن  وما  واملنطقة،  اإلمارات 
الظروف من تهديدات عىل مختلف املستويات، 
عىل  املتسارعة  املتغريات  تأثري  مدى  وكذلك 
الذي  األمر  بأنواعها،  التهديدات  هذه  طبيعة 
يجعلها حريصة دامئا عىل تطوير قدراتها الدفاعية 
ورعاية  بتوجيهات  أبنائها  كفاءة  مستوى  ورفع 
ودعم القيادة الرشيدة، معتربة أن عملية التطوير 
والتحديث بجميع فروعها إمنا هي رضورة ملحة 
شهدته  ما  أن  يف  شك  وال  مستدامة،  وعملية 
تقدم  من  الوطنية  الدفاعية  صناعتنا  وتشهده 
قواتنا  روافد متكني  من  قوياً  رافداً  ملحوظ ميثل 
النوعي،  وتفوقها  قوتها  أسباب  ومن  املسلحة 
نظراً لتمكنها من االعتامد عىل مصادرها الذاتية 
يف  دورها  من  يعزز  أنه  كام  التسليح،  عملية  يف 
يف  التنمية  عجلة  ودفع  الوطنية  الصناعة  دعم 
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املعرفة  وتوطني  الدخل  مصادر  وتنويع  الدولة 
والتكنولوجيا وتطوير املخرتعات.

العاملية  واألزمة  الصعبة  الظروف  من  بالرغم 
جائحة  بسبب  العامل  دول  كافة  تشهدها  التي 
كوفيد – 19، والتي أثرت بعمق يف جميع أوجه 
ومجاالت الحياة، فقد ظلت اإلمارات صامدة ويف 
الالزمة  اإلجراءات  اتخذت  التي  الدول  طليعة 
واملؤثرة لحرص الوباء ومجابهة تداعياته وحامية 
املجتمع من مخاطر تفشيه، وقد وضعت قيادة 
ووجهت  اعتبار  كل  فوق  اإلنسان  صحة  الدولة 
عىل  للتغلب  والطاقات  املوارد  كافة  بتسخري 
بأهمية  إميانها  من  وانطالقاً  الجائحة،  هذه 
التعاون  ورضورة  واألخالقية  اإلنسانية  القيم 
أمرت  فقد  الوباء  ملحاربة  الدويل  املجتمع  مع 
القيادة بتوجيه كافة أنواع املساعدات اإلنسانية 

والصحية إىل مختلف دول العامل، كام وجهت 
اكتشاف  عىل  للعمل  املختصني  الباحثني 

اللقاح والدواء للمرض، ليتم اإلعالن 
عن التوصل إىل داعم للعالج يبرش 

الجذعية،  الخاليا  خالل  من  بالخري 
وهكذا تعكس اإلمارات يف أحلك الظروف 

ثقتنا  وتبقى  وشعبها،  قيادتها  وأخالقيات  قيم 
قريباً  الصعبة  املحنة  تجاوز هذه  بالله كبرية يف 

ومواصلة مسرية التقدم بإذن الله.

الذي  والالمحدود  الكبري  الدعم  إن 
قيادتنا  من  املسلحة  القوات  تتلقاه 
ولبلوغ  األمام  إىل  دامئاً  يدفعها  الرشيدة، 
والكفاءة  القدرة  مستويات  أعىل 
تحقيق  أجل  من  والقتالية  العملياتية 
وحامية  الوطن،  عن  الدفاع  يف  مهامها 

واالستقرار  األمن  أركان  وتثبيت  املنجزات 
دولة  لشعب  واالزدهار  التقدم  مسرية  الستمرار 
من  يزيد  الذي  األمر  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
إرصار أبناء القوات املسلحة عىل إتقان أدوارهم 
وواجباتهم ومسؤولياتهم وأدائها بحرفية ومهنية 
قيادتنا  نعاهد  الغالية  املناسبة  هذه  ويف  عالية، 
قواتنا  تظل  بأن  الويف  اإلمارات  الرشيدة وشعب 
لسيادة  املنيع  والسياج  الواقي  الدرع  املسلحة 
ومنجزاته  كرامته  عن  القوي  واملدافع  الوطن، 
الحضارية ومكتسبات شعبه، ويبقى أبناؤنا يف 
الدوام  عىل  مستعدين  املسلحة  القوات 
لبذل أرواحهم يف سبيل الله ودفاعاً 
اإلمارات  راية  عن وطنهم ولتبقى 
للعزة  ورمزا  السامء  يف  خفاقة  عالية 

واملنعة والكرامة والقوة..
ويل  والله  وشعبنا  وقيادتنا  وطننا  الله  حفظ 

التوفيق

صناعتنا 
الدفاعية الوطنية 

من تقدم ملحوظ يمثل 
رافدًا قويًا من روافد 

تمكين قواتنا 
المسلحة
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كلمة معالي الفريق الركن
حمد محمد ثاني الرميثي

رئيس أركان القوات المسلحة

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة إن قرار توحيد 
القوات المسلحة يجسد بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان «طيب هللا ثراه»، ورسخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام.
وأضاف في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ  44  لتوحيد القوات المسلحة 
أن هذا القرار ال يرمز فقط لوحدة القوات المسلحة، وإنما أيضًا يعبر عن تجذر قيم الوالء واالنتماء 
والوطنية التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعًا، والتي تجعلهم جميعًا يتنافسون فيما بينهم 
من أجل االلتحاق بصفوف القوات المسلحة، والخدمة فيها، ألنهم ينظرون إليها باعتبارها مصنع 
بناء  في  تسهم  متطورة  وأكاديميات  وعلمية  تدريبية  وخطط  مؤسسات  من  تمتلكه  بما  الرجال؛ 

الكوادر المواطنة وتأهيلها؛ كي تكون قادرة على المشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية.
وفيما يلي نص الكلمة : 

السادس من مايو أحد األيام الخالدة في ذاكرة الوطن
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األيام  أحد  عام  كل  من  مايو  من  السادس  ميثل 
من  اليوم  هذا  ففي  الوطن،  ذاكرة  يف  الخالدة 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  اتخذ   1976 العام 
وإخوانه  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان 
أصحاب السمو حكام اإلمارات قرارهم التاريخي 
واملصريي بتوحيد القوات املسلحة، لتكون تحت 
قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، 
الفتية،  االتحاد  دولة  مرتكزات  أهم  لتشكل 
ولتكون حصنها املنيع يف مواجهة كل من تسول 

له نفسه تهديد أمنها واستقرارها.
بوضوح  املسلحة يجسد  القوات  توحيد  قرار  إن 
الشيخ  له  املغفور  بها  آمن  التي  الوحدة  قيمة 
يف  ورسخها  ثراه،  الله  طيب   ، سلطان  بن  زايد 
الوطن  وأبناء  املسلحة،  القوات  أبناء  وجدان 
لوحدة  فقط  يرمز  ال  القرار  فهذا  عام،  بوجه 
القوات املسلحة، وإمنا أيضاً يعرب عن تجذر قيم 
رشايني  يف  ترسي  التي  والوطنية  واالنتامء  الوالء 
جميعاً  تجعلهم  والتي  جميعاً،  الوطن  أبناء 
يتنافسون فيام بينهم من أجل االلتحاق بصفوف 
ينظرون  ألنهم  فيها،  والخدمة  املسلحة،  القوات 
من  متتلكه  مبا  الرجال؛  مصنع  باعتبارها  إليها 
وأكادمييات  وعلمية  تدريبية  وخطط  مؤسسات 
متطورة تسهم يف بناء الكوادر املواطنة وتأهيلها؛ 

بفاعلية يف  املشاركة  قادرة عىل  يك تكون 
مسرية البناء والتنمية.

إذا كانت كل دولة تحتاج 
إىل جيـش قــوي 

قـــــادر 

عن  والدفاع  وثرواتها  مقدراتها  حامية  عىل 
أو  تهديد  كل  ضد  وسامئها  ومياهها  أراضيها 
املسلحة شكل  القوات  توحيد  قرار  فإن  عدوان، 
متطور  وطني  جيش  بناء  نحو  االنطالق  نقطة 
ويستطيع  واملنعة  القوة  أسباب  ميتلك  وعرصي 
الداخل  يف  الوطنية  املكتسبات  عىل  الحفاظ 
والدفاع عن األشقاء واملساعدة يف تنفيذ أهداف 
الخارج، وخاصة  اإلماراتية يف  الخارجية  السياسة 
واألمن  واالستقرار  السالم  بتعزيز  يتعلق  فيام 
والعدل عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، باعتبار 
والرفاهية  التنمية  لتحقيق  الطريق  ذلك هو  أن 

لشعوب العامل.
قواتنا  إليها  وصلت  التي  الرفيعة  املكانة  إن 
املسلحة اآلن، والثقة الكبرية التي تتمتع بها بني 
وإمنا  فراغ،  من  تأت  مل  والعامل،  املنطقة  جيوش 
أسسها  وضع  التي  التحديث،  لفلسفة  مثرة  هي 

ثراه،  الله  طيب  زايد،  الشيخ  له  املغفور 
الرشيدة،  قيادتنا  نهجها  عىل  وسارت 

البناءة  جهودها  تواصل  والتي 
يف تطــوير القـــوات 

ملسلحــــــة  ا

األسلحة  أنواع  بأحدث  وتزويدها 
وهو  العرصية،  والتقنيات  واملعدات 
املهارات  أفضل  اكتساب  من  مكنها  ما 
مع  تتفق  التي  والعملياتية  العلمية 
العسكرية،  واملعطيات  املفاهيم  أحدث 
والتفاعل اإليجايّب مع أحدث التكنولوجيا 

وأصبحت  تطوراً،  وأكرثها  املتقّدمة  العسكرية 
العالية  واالحرتافية  والكفاءة  بالجاهزية  تتمتع 
التي متكنها من أداء املهام التي توكل إليها بكل 

اقتدار يف الداخل والخارج.
الرابعــة  بالذكــرى  اليوم  نحتفل  كنا  إذا 

واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة، 
إنجازات  من  حققته  وما 

نــــوعيــــــة يف 
الداخل، 
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من  به  قامت  مبا  نعتز  نفسه  الوقت  يف  فإننا 
الفاعلة  مشاركتها  خالل  الخارج  يف  بطوالت 
من  العديد  يف  والسالم  األمن  أسس  ترسيخ  يف 
املناطق، واملثال عىل ذلك دورها املحوري ضمن 
املعارك  فقد خاضت  اليمن،  يف  العريب  التحالف 
ما  أغىل  وقدمت  األرض،  عىل  واملواجهات 

كبرية  بدرجة  وأسهمت  أبنائها،  دماء  من  متتلك 
يف  العريب  التحالف  حققها  التي  االنتصارات  يف 
لدورها  كان  كام  الحويث،  ميليشيات  مواجهة 
الشعب  معاناة  تخفيف  األثر يف  اإلنساين عظيم 

اليمني الشقيق.
هو   1976 مايو  من  السادس  يوم  كان  وإذا 
االحتفال بذكرى توحيد القوات املسلحة 

فإنه كذلك هو يوم لتأكيد الوالء واالنتامء لقيادتنا 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  الرشيدة، 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الله» وسيدي صاحب  املسلحة «حفظه  للقوات 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو 
ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الشيخ  السمو  صاحب  وسيدي  الله»،  «رعاه 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، ولجميع 
املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانهم 
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، كام هو يوم 
املسلحة  قواتنا  بأن  العهد  لتجديد  أيضاً 
ستظل درع الوطن وحصنه املنيع الذي 
يدافع عن تراب الوطن، وتتصدى لكل 
الوطن  أمن  من  النيل  يف  يفكر  من 
الضامن  ستبقى  كام  واستقراره، 
والخارج،  الداخل  يف  ملكتسباته 
خفاقة  اإلمارات  راية  لتستمر 
دامئاً يف ميادين العزة والكرامة.

اإلمارات  دولة  الله  حفظ 
وأدام عىل  املتحدة  العربية 
األمن والسالم  شعبها نعم 
والرفاه  واالستقرار 

واالزدهار.
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ARMED FORCES Unification Anniversary

Military Colleges and Educational 
Institutes Constitute Qualitative 
Development, Scientific Progress
The UAE Armed Forces have established 
military institutes, schools, and colleges 
that train the youth militarily, to suit 
the requirements of the times and 
development of all situations.
In addition, the military entity has 
worked to provide these educational 
institutes with the capabilities and 

military sciences that qualify students to 
be able to serve their country.
In 2019, there were many graduating 
batches, including from the National 
Defence College, the Joint Command 
and Staff College, Zayed Military 
College, Khalifa bin Zayed Air College, 
and Rashid bin Saeed Naval College.
Emirati Women
Women in the armed forces have gained 
the confidence, attention, and support 

of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, the Supreme 
Commander of the UAE 
Armed Forces.
There have been a 
significant number 
of women, whether 
military or civilian, 
of various positions a n d 
ranks, contributing to the a d v a n c e d 
achievements in modernisation, 
readiness, and competence, which the 
UAE’s Armed Forces has witnessed.
Women have also excelled in 
administration and various types of 
military action, and have become 
involved in the tasks of the armed 
forces aimed at maintaining peace in 
various parts of the world, and have 
extended their help to people in need.
The UAE Armed Forces allow women 
to engage in the civil field and assume 
various administrative functions in the 
divisions and directorates of the armed 
forces and across various scientific and 
professional specialisations — Khawlah 
bint Al-Azwar School has many such 
courses.
Military Physical Education Centre 
and the Continued Preparation of 
Military Teams
Military sports witnessed a qualitative 
shift, due to the support it receives 
from the UAE’s leadership to achieve 
the physical fitness that will contribute 
to increasing production in various 
fields.
The UAE Armed Forces is achieving 
this goal by regularly holding sports 
activities and participating in related 
events inside and outside of the UAE.
The Military Physical Education Centre 
is an example of preparing military 
teams and choosing the best players 
to represent the UAE Armed Forces in 
local championships.

UAE armed forces have always 
been and will be a force of 
peace and stability in the 
region and the world
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products.
Military Conferences and Workshops
The Ministry of Defence and the 
General Command of the Armed 
Forces organised many conferences 
and workshops in 2019, including 
the ‘War in 21st Century’ conference, 
which stressed the need for proactive 
preparation to win the digital war.
The National and Reserve Service 
Authority also organised the activities 
of the first international conference on 
physical military readiness in November 
2019, and the General Command 
of the Armed Forces organised a 
workshop related to safety, radiological 
monitoring, and response to nuclear 
reactor accidents, in cooperation with 
the US Central Command and the US 
Department of Energy, in August 2019.
The General Command of the Armed 
Forces held a workshop on surgery 

during war and weapons 

contamination, in cooperation with 
the International Committee of the 
Red Cross, in September 2019, while 
the Ministry of Defence organised an 
introductory workshop on the concept 
of innovation in January 2020.
National Service, Rebuilding and 
Developing the Personality of Young 
Citizens
The National and Reserve Service 
Authority has been keen on strategically 
developing training p r o g r a m m e s , 

whereby maintaining the standard of 
training occupies a large part of the 
authority’s attention and is considered 
to be one of its top priorities in order 
to continuously develop the national 
service project.
The national service works to develop 
the national spirit and rebuild and 
develop the personality of young 
citizens to create a new generation 
that possesses leadership elements, 
has confidence and pride in its ancient 
historical roots, and is loyal and strong, 
in fulfilment of the vision of the 

Founding Father of the nation, the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan.

Women in the armed forces 
have gained the confidence, 
attention, and support of the 
UAE President
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morale and overall professionalism 
through several scenarios of different 
live battles, including an air operation to 
rescue hostages.
It also displays the coordination and 
close cooperation that the armed and 
security forces exercise while dealing 
with security threats.
Employment Fairs
The General Command of the Armed 
Forces participates in employment fairs, 
for its deep belief in its role and national 
responsibility to brief the people of the 
UAE on the available job opportunities.
This is considered the main pillar in 
the process of building, advancing and 
attracting the largest possible number 
of job applicants, who are citizens of the 
state who have the necessary skills.

It is also based on its belief in the 
importance of technical training and 
scientific capability, in accordance with 
internationally accepted rules. The 
armed forces have invited all citizen 
students to join their various training 
programmes, especially the 2019/2020 
vocational diploma programme — a 
year-long programme accredited by the 
Ministry of Education and the National 
Qualifications Authority.
Defence Manufacturing
In terms of defence manufacturing, 
the UAE is at an advanced stage in 
building a base that can compete in 
the international defence market, as the 
country is able to design, manufacture 
and upgrade military vehicles, 
communication, electronic 

systems and unmanned 
systems, including 
unmanned aircraft, as 
well as offer excellence 
in maintenance work.
The UAE seeks to 
localise advanced 
technology by taking 
advantage of the 
partnerships  it      
has signed with leading c o u n t r i e s 
in the field of military manufacturing, 
and by working to gain advanced 
technology and modern knowledge 
through these steps.
The national defence manufacturing 
has made its presence felt on the 
international scene in the past few 
years, and possess great competitive 
advantages that qualify it to engage 
at a more advanced stage, whether in 
terms of entering into the production of 
new types of weapons and equipment 
or by securing access to new markets 
to showcase its quality and durable 

The UAE seeks to localise 
advanced technology by taking 
advantage of partnerships
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peace and stability in the region and 
the world, and the UAE is a country that 
wants peace, sows goodness and hope 
wherever it goes.”
Military Exhibitions
Today, the Dubai Airshow, which 
was established in 1986 as Arab Air 

and the International 
Defence Exhibition and 

Conference (IDEX), 
that was held for the 

first time in 1993, 
are considered 

as regionally 
and globally 

reputable 

exhibitions for defence and aviation.
This was achieved not only by 
emerging as strong competitors to their 
counterparts from various developed 
countries in these vital fields, but also 
by becoming familiar with the latest 
globally relevant technologies.
The two exhibitions, IDEX and the 
Dubai Airshow, also offer a marketing 
opportunity with the UAE getting 
priority in the promotion and contracts 
for its armed forces.
Apart from holding exhibitions in the 
UAE, The Ministry of Defence and the 
General Command of the Armed Forces 
have participated in the past two years 

in a number of 
foreign military 

exhibitions, 
i n c l u d i n g 

the Defence and Security Equipment 
Exhibition in London, the International 
Exhibition of Weapons and Equipment 
in Serbia, the LIMA 2019 International 
Military Exhibition in Malaysia, Egypt 
Defence Exhibition and the Bahrain 
International Defence Conference and 
Exhibition 2019.
Military Exercises
The joint multilateral military exercises 
that the UAE Armed Forces conduct 
throughout the year on the country’s 
soil, along with the forces of friendly 
countries, help promote cooperation 
and joint action, and exchange military 
expertise.
This also helps raise military capacity 
and the coordination between the UAE 
Armed Forces and its counterparts, 
based on the constant commitment of 
the General Command of the Armed 
Forces to enhance performance and 
efficiency, in accordance with a clear-
cut strategy.
The UAE participated in several military 
exercises in 2019 and 2020, such as the 
‘Peninsula Shield 10’ exercise in Saudi 
Arabia, ‘Cooperation 2,’ a joint military 
exercise with Oman, ‘Hamimat 10,’ 
an exercise between the UAE ground 
forces and their French counterparts, 
in addition to others exercises in Abu 
Dhabi, such as ‘Strong Constants 1’ with 
Jordan, ‘Iron Union 12’ and ‘Native Fury 
20’ with the US.
The ‘Union Fortress’ Event
The ‘Union Fortress’ event, an initiative 
organised twice each year by the UAE 
Armed Forces, highlights the important 
role of the UAE’s highly trained armed 
forces in protecting the security of the 
homeland, the citizens, and residents of 
the UAE.
The event highlights the experience 
of the armed forces, its readiness, high 
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the return of their armed forces 
personnel from the Arab Coalition 
Forces in Yemen, whose names have 
been entrenched in the eternal memory 
of the homeland and the history of Arab 
and Islamic nations.
The celebration emphasised two things: 
the expression of loyalty and gratitude 
to those who sacrificed their lives for 
the homeland, and the pride of the 

This report reviews some of the 
UAE Armed Forces achievements 
via its progressive and accelerated 
development process while keeping 
pace with the modernisation the 
country has witnessed across all fields 
during 2019 and 2020.
Returning from Yemen
On 9th February 2020, the UAE’s 
leadership and its people celebrated 
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The celebration emphasised two things:
the expression of loyalty and gratitude 
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during 2019 and 2020.
Returning from Yemen
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The 44th anniversary of the Armed 
Forces Unification Day coincides with 
the year when the UAE prepares to 
celebrate the 50th anniversary of its 
union.
It also showcases the bright image of 
the UAE Armed Forces and the respect 
it earned from many countries, as 
one of the region’s most trained and 
professional armies.
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This report is issued by the Morale Guidance Directorate, Military Information Division, 
the General Command of the UAE Armed Forces
In 1976, the 6th of May was a turning point in the UAE, as it witnessed a historic decision 
to unite its armed forces under one flag and one leadership, to achieve the hopes of the 
people and the Federation to protect and defend the homeland.
It was on that glorious day when the will of the Founding Father, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, and his brothers, Their Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, converged to build a modern and advanced military force; 
one that everyone would be proud of while also ensuring the security and safety of the 
nation and enhancing its stability.
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By: Husain Al Mannaee

UAE Armed Forces  
Experience Strength at Peak

On 44th Unification Day,





AMMROC is a Long-Term 
Strategic Collaborator

On behalf of AMMROC, I am honoured to extend sincere 
greetings, and congratulate His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander 
of the Armed Forces, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President 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 Commander of the Armed Forces, and their 
brothers, Members of the Federal Supreme Council and Rulers of the Emirates, on 
the occasion of the 44th UAE Armed Forces Unification Day, wishing the nation more 
prosperity and progress under their wise leadership.
Headquartered in Al Ain, Advanced Military Maintenance Repair and Overhaul Center 
(AMMROC) is a joint venture between EDGE, Lockheed Martin Corporation and Sikorsky Aircraft 
Corporation (a Lockheed Martin Company). AMMROC provides industry-leading maintenance, repair 
and overhaul (MRO) services, engineering upgrades and integrated logistics support for the military and civil 
aviation sectors. 
AMMROC has been serving the UAE since its inception in 2010, when the company was first conceptualised 
by the UAE Government to provide industry-best maintenance service, enabling highest level of aircraft 
readiness, fleet deployability and safety through a stringent Performance Based Logistics (PBL) programme.
Located within the Nibras Al Ain Aerospace Park in Al Ain, AMMROC’s brand new MRO complex spans an 
area of one square kilometre and is comprised of cutting-edge facilities that can support an extensive array 
of rotary- and fixed-wing aircraft types. 
We inducted the first aircraft in March 2020, marking the soft operational launch of the MRO Al Ain facility. 
With the facility set to be fully operational by the end of 2020, the 1.5 million square foot MRO set-up is 
poised to deliver advanced MRO services and to establish new benchmarks for military operations. The 
new facility incorporates four multi-purpose hangars, over 30 back shops and a dedicated environmentally 
controlled paint facility. The facility offers one of the region’s largest military and civil MRO hangar capacities, 
the region’s first BLACK HAWK nose-to-tail MRO depot capability and is currently the only Lockheed Martin 
approved C-130 Service Centre in Middle East and North Africa. 
With a strategic focus on building local capacities and harnessing unparalleled capabilities, AMMROC 
leverages knowledge exchange as well as science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
initiatives to build a highly skilled local workforce. 
For the UAE, AMMROC will always thrive to be a strategic contributor, not just a short-term tactical option. 
We are honoured and excited to serve the UAE Armed Forces and take this opportunity to thank you for your 
service to our country and renew our greetings on this day.

Timothy John German, 
Chief Commercial Officer, 
AMMROC
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Leonardo Aermacchi M-346FA

Student pilots demand a training platform that prepares them for front-line operations.
Leonardo designs the M-346 advanced jet trainer, which teaches aviators to hone their skills 
and develop split-second reactions to exploit modern front-line fighters.

The M-346FA “Fighter Attack” variant is a cost-effective, reliable, radar-equipped multirole 
combat aircraft, which meets the enables the most demanding battlespace operations.

The M-346FA is optimised for air-to-ground scenarios, including Close-Air Support (CAS)/ 
Counter-insurgency (COIN) and Interdiction with precision guided munitions; air-to-air (air 
policing and airspace control) and tactical reconnaissance.

Inspired by the vision, creativity and ingenuity of the great master inventor - 
Leonardo is designing the technology of tomorrow.

One Body, Two Souls



Aerospace, defence and security company 
Leonardo has been a partner of the UAE for a 
long time. Its high-tech products and services, 
including more than 100 helicopters, naval 
systems, secure communications applications 
and training aircraft, are employed by the UAE’s 

government and civil operators. 
Leonardo’s technologies have equipped UAE 

as far back as the mid ‘70s, having provided the 
SF-260 basic trainers and the OTO 76/62 naval gun. 

The company has integrated and delivered more 
than 20 Ghannatha, Baynunah, Falaj 2 and Abu Dhabi-

class ships with state-of-the-art combat systems. In the air, 
the Aermacchi MB-339 jet trainer has been the backbone of the 

training activities for a long time and is now in service with the UAE Al 
Fursan National Aerobatic Team.

“Leonardo is celebrating the 44th Army Unification Day as the perfect example of standing 
together in order to face national and international global challenges,” said Domiziano Boschi, 
Head of Leonardo Office in Abu Dhabi. “The UAE is always ready to support their friends as they 
did in this COVID-19 emergency, and so is Leonardo and we are standing by for customers and 
partners. Just as the Emirates brought their Armed Forces together to strengthen the nation and 
create a more effective global power, Leonardo has shown the same drive to become the defence 
and security company of reference, both here in the Middle East and internationally.”
Power of Partnership
Leonardo is also represented in the UAE by its helicopters, which are widely used for military, 
government and medical service operations. The company’s best-selling AW139 helicopters are 
used for a wide range of utility missions, the main task being Search and Rescue (SAR). 
Dubai Air Wing has also employed Leonardo’s AgustaWestland helicopters for almost 25 years 
as the leading helicopter operator in the UAE, with almost 20 aircraft of various models in service 
including the proven AW109 legacy and the AW139, which can perform in even the most 
demanding conditions. In the last few years, Air Wing has also introduced the AW189 super-
medium type, which features great capacity and range. Elsewhere, AW109s 
and AW139s are operated by police authorities to deliver law enforcement 
and Emergency Medical Service (EMS) roles. 
Leonardo’s airborne electronics are also at the heart of some of the 
UAE’s most advanced capabilities. The GlobalEye multi-sensor airborne 
early warning/multirole surveillance aircraft comes equipped with the 
company’s Seaspray Active Electronically Scanned Array radar.
In the UAE, Leonardo also operates via its U.S. subsidiary Leonardo 
DRS, which provides integrated naval systems for combat 
management, land electronics, fire control systems, and military 
radios.

Strong Spirit of Cooperation

Domiziano Boschi, 
Head of Leonardo Office in Abu Dhabi
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Partnering for Prosperity and Security
On behalf of Lockheed Martin, I am honored 
to extend my sincere greetings to the UAE’s 
distinguished leadership on the occasion of the 44th 
UAE Armed Forces Unification Day.
Congratulations to the President of the UAE, 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, and His Highness Sheikh 
Mohamad bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, and to the brave men and women of 
the UAE Armed Forces for their remarkable efforts in 
building a nation capable of defending its interests 
with sophisticated military power.
Our long-standing relationship with the UAE has 
endured four decades and is one of our most 
important partnerships in the region. From EADGE-T, 
one of the world’s most integrated air and missile 
defense systems, to the exceptional F-16 Block 60 
Desert Falcon fighter and workhorse C-130 Hercules 
cargo fleet, all our technology solutions help the UAE 
to protect its citizens and address the nation’s most 
pressing security challenges. As a trusted defense 
partner, we have been privileged to work with the 
UAE and offer our expertise to expand the nation’s 
capabilities while helping to localise manufacturing 
and industry services. 
Our Center for Innovation and Security Solutions 
in Masdar City is a good example of cooperation 
between Lockheed Martin and the UAE. Over the 
years, our offerings have permeated all elements of 
the defence industry to include programmes that 
support the government through the development 
of skills and expertise. Furthermore, our portfolio has 
now broadened to include some groundbreaking 
work in energy, cybersecurity, and space solutions 
that are well-aligned to contribute to the UAE’s vision 
of economic diversification.

At Lockheed Martin, we are extremely proud 
to continue finding new ways to enhance the 
performance and capability of the UAE Armed Forces 
with the most cutting-edge systems in the world. I 
take this opportunity to commend the significant 
steps the nation has taken to advance the defence 
industry by investing in people, armaments and 
training, to fortify itself as it continues to become a 
regional and global economic powerhouse. 
We join the country as it celebrates the outstanding 
achievements of its Armed Forces and reaffirm our 
commitment to support the UAE’s goal of becoming 
a leader in cutting-edge defense solutions. We 
pledge our continued support to the United Arab 
Emirates and look forward to conquering many new 
milestones together.

 

FG19-23961_037 UAE Event Guide.indd   1 4/21/20   2:51 PM

Robert (Bob) S. Harward
Vice Admiral, U.S. Navy (Ret) SEAL
Chief Executive, Lockheed Martin Middle East
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On the 44th UAE Unification Day, we at EDGE Group pay tribute 
to the Armed Forces for safeguarding the security of the region and 
taking part in international peacekeeping and humanitarian missions.
On 6 May 1976, our founding father late Sheikh Zayed Bin Sultan 
Al Nahyan and the leaders of the Emirates took a wise decision to 
unify the Armed Forces and establish what is considered today, a 
distinguished military power in the region.
Marking this historic day, we extend our deepest respect and 
congratulate the UAE 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, and 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, for building an army that ensures our peace and stability.
We also honour our courageous and commended Armed Forces, who 
are a symbol of pride for our nation as they risk their lives to protect 
us all. At EDGE, today we reaffirm our commitment to continue to 
work closely with those on the frontlines, to understand the intricate 
and intuitive needs of the defence industry, and to develop advanced 
technology breakthroughs that will keep us on the leading-edge.
While the Armed Forces protect us during these turbulent times – 
from the vulnerabilities that COVID-19 has exposed us to, to emerging 
threats created by hybrid warfare – our mandate at EDGE will remain 
steadfast: to serve and support the UAE Armed Forces and enable a 
secure future.

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

UAE Armed Forces 44th Unification Day
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“The decision to unify the armed forces 
embodies the values of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, who 
ensured that our sons and daughters 
understand the value of our unity,” he 
added.
The unification of the UAE Armed 
Forces also imparts various values, Al 
Rumaithi continued, adding that it 
expressed the country and its citizens’ 
deep sense of loyalty, belonging and 
patriotism.
The Chief of Staff noted that the 
unification of the UAE Armed Forces 
represented the “starting point 
towards building a modern, equipped 
and sophisticated military” that not 
only ensures the security of the UAE’s 
borders; but also assists its foreign 
policy efforts concerning regional 
and international peace, stability and 
security.
The UAE’s military prowess continues 
to advance, Al Rumaithi noted, adding 
that this does not come from a vacuum, 
but is because of continued investment 

by the UAE leadership to 
ensure that the armed 
forces are well equipped 
with tactical and security 
technologies, weaponry, 
operational skillsets.
Al Rumaithi went on to express 
his pride in the UAE Armed Forces. 
He highlighted the UAE military 
personnel’s efforts and the pivotal 
role they played in Yemen, fighting 
Houthi militias, while also ensuring a 
humanitarian arm is extended to the 
people of Yemen.
He said that the 6th of May is not only 
a celebration of the armed forces’ 
unification, but also a day that “reaffirms 
our allegiance to our leadership and the 
nation, under President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
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 

Commander of the UAE Armed Forces, 
and Their Highnesses, Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates.” 
The 6th of May, Al Rumaithi continued, 
is also a day during which we, the 
UAE Armed Forces, renew our oath to 
protect the homeland, and ensure that 
the UAE flag continues to fly high.
The UAE Chief of Staff concluded 
by saying, “May Allah the Almighty 
protect the UAE and its people, and 
continue to shower His blessings of 
peace, security, and prosperity on us 
all.”
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His Excellency Staff Lt.
General Hamad Mohammed 

Thani Al Rumaithi

Chief of Staff of the UAE 
Armed Forces

Marking the 44th Unification Day, the UAE Armed Forces Chief of 
Staff has said that the 6th of May represents a “perpetual moment” in 
the nation’s history.

In a statement to the ‘Nation Shield’, the UAE Armed Forces’ journal, 
Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi noted the historical 
moment during which the Founding Fathers unified the nation’s armed 
forces under one flag on 6th May 1976.



A GLOBAL AMBITION INSPIRED
BY CENTURIES OF INNOVATION

Naval Group is Europe’s leader in naval defence  
with a strong heritage that stretches back  

nearly four hundred years
The products we offer our clients are as ambitious as they are complex.

The innovative solutions we develop safeguard national security interests.

To find out more, go to naval-group.com
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The statement was made on the 
occasion of the 44th anniversary of 
the UAE Armed Forces’ Unification Day, 
observed on 6th May every year..
In his speech, the UAE Minister of State 
said, “On this occasion, I extend my 
greetings to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; 
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 
Commander of the UAE Armed 
Forces; Their Highnesses the Supreme 
Council Members and the Rulers of 
the Emirates, and UAE Armed Forces’ 
officers, as well as to the people of the 
UAE.”
He said, “As we celebrate the 44th 
anniversary of the UAE Armed Forces 
Unification Day, we remember the 
historic decision taken on 6th May, 
1976 to establish the unified armed 
forces under one leadership and one 
flag to support the pillars of the Union 
and safeguard the achievements and 
gains.
“Today, we are harvesting its fruits, as 

we have highly-equipped and efficient 
armed forces, which defend our 
national gains to ensure the security, 
welfare, stability, happiness and 
dignity.”
Celebrating this occasion, the Minister 
of State for Defence Affairs praised the 
role the UAE armed forces have played 
in Yemen since 2015, saying that it will 
remain a source of pride throughout 
generations.
Al Bowardi added, “Despite the difficult 
circumstances and the global crisis 
witnessed by all countries of the 

world due to the COVID-19 
pandemic, the UAE has 
remained steadfast 
and at the forefront 
of countries that have 
taken the necessary 
measures to curb the 
spread of the virus and 
limit its repercussions,” 
noting that the 
country’s leadership directed to 
harness all the resources and energies 
to overcome this pandemic.
He concluded his statement by 
renewing greetings to the leadership 
and people of the UAE, praying Allah 
Almighty to preserve the UAE and its 
people.

2020 25
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His Excellency Mohammed 
bin Ahmed Al Bowardi

Minister of State for 
Defence Affairs 

Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for 
Defence Affairs, has hailed the UAE leadership efforts aimed 
at modernising the Armed Forces, with the goal of ensuring 
that they are equipped with the latest technology and that the 
personnel are highly trained, qualified and prepared to face 
any challenges.
Al Bowardi also commended the historic decision taken on 
6th May, 1976 to establish the unified armed forces under 
one leadership and one flag, stating that the move supports 
the pillars of the Union and safeguard the achievements and 
gains.
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READY FOR
THE MISSION

It 's been a few months since the C-390 MILLENNIUM 

airlifters started serving the Brazilian Air Force, fulfilling the 

missions for which they were designed with complete success, 

and in the coming months more units will join the service. 

At the same time, the Portuguese Government signed a 

contract for the acquisition of five units to be operated by 

the Portuguese Air Force. This is a significant moment in the 

C-390 MILLENNIUM program, marking its Entry Into Service 

and the confirmation of the aircraft’s operational effectiveness 

within NATO. The combination of 21st century, state-of-the-art 

advanced systems and proven engines, in conjunction with a 

worldwide sustainment alliance of reputable suppliers, makes 

the C-390 MILLENNIUM the most reliable, easy to operate 

and efficient aircraft in its class.





M
A
Y

ARMED FORCES Unification Anniversaryversary
6

Due to the development and 
modernisation plans drafted in 
previous decades, the capacities of our 
armed forces have been strengthened, 
making it a symbol of the UAE’s 
strength and a source of pride, not 
only for the Emirati people but also for 
all Arabs.
The development of the UAE Armed 
Forces and the efforts to reinforce its 
capabilities and supply it with the latest 
international military technologies will 
always be a top priority of the country.

My sons, officers, non-commissioned 
officers and soldiers, members of the 
valiant armed forces…
Our armed forces have been influential 
in the fight against terrorism in 
the region in past years, and have 
participated in all regional and 
international efforts, initiatives and 
alliances to fight terrorism and counter 
its risks to international peace and 
security. 
This highlights the fact that the UAE 
is one of the region’s sources of 
stability, development and peace, 
and our armed forces are among the 
cornerstones of the region’s security.
 Despite the setbacks suffered by 

terrorist groups that led to 
the collapse of their 

plans, especially 

Daesh and Al Qaeda, the 
risks posed by terrorism to 
the region have not 
ended, and they still 
threaten stability and 
development.
Terrorist forces are still 
attempting to revive 
their plans, exploit the 
turbulence in some 
countries in the region, and use this 
opportunity to grow and rebuild 
themselves, which 
require reinforcing regional and 
international cooperation to address 
this threat, not only in the region but 
also in the entire world.
 My sons, officers, non-commissioned 
officers and soldiers, members of the 
valiant armed forces…
On this glorious national occasion, we 
send our greetings to President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, and His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of 
UAE and Ruler of Dubai, and Their 
Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, and to you, 
my sons and daughters, recruits of our 
valiant armed forces, and to the people 
of the UAE who are proud of their 

armed forces.
May our precious nation, 

the UAE, be stronger 
every year, and may 

our armed forces 
be an example of 

strength, heroism 
and sacrifice.

The UAE will always support the 
Yemeni people in achieving their 
legitimate aspirations

2020 21
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of the country’s comprehensive 
development, through its qualified 
human resources and its role in 
reinforcing the country’s strategy 
to diversify trade and establish a 
knowledge-economy. The work of 
our advanced defence manufactures, 
which have witnessed significant 
recent developments, will further bring  
more advancements in this regard. 
My sons, officers, non-commissioned 
officers and soldiers, members of the 
valiant armed forces…

We are today celebrating this 
precious day with all Emirati 

people, to honour the historical 
role performed by the UAE 
Armed Forces and our valiant 
officers and soldiers in Yemen in 
previous years as part of the Arab 
Coalition to restore legitimacy, 
not only on a military level but 
also on the development and 
humanitarian levels.
The strengths of armies are 
initially made by heroes’ 

sacrifices and the courage of 
their loyal members and their 

readiness to sacrifice themselves 
to defend their countries. 

The glorious epics of our 
armed forces in Yemen 

have made us proud 
and it will always be 
proof of the Emirati 
people’s courage, values 
and ethics and inclinations 
to support righteousness. The 
UAE never hesitates to support 
others in times of crises, regardless of 
the required sacrifices.
What the UAE Armed Forces has 
done in Yemen since 2015 is 
an extension of its positive 
role since the unification in 
1976 in preserving peace, 
stability and security, both 

regionally and internationally, as 
well as addressing the threats facing 
people and hindering the processes 
of development and stability. This role 
has received praise and appreciation 
from the entire world.
The UAE will always support the 
Yemeni people in achieving their 
legitimate aspirations to accomplish 
development and stability and build 
their country.
My sons, officers, non-commissioned 
officers and soldiers, members of the 
valiant armed forces…
We live in a world full of risks and 
threats on all fronts, which require 
our armed forces to be ready, efficient 
and professional.
The leadership is keen to provide it 
with all resources, components and 
possibilities to enable it to perform 
its role, whether by providing it with 
advanced weapons, offering training, 
or enabling it to interact with 
other military 
forces.
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addressing any risks at any place and 
time, which highlights the fact that the 
armed forces are always the protectors 
of countries in times of crises.
Over the past decades, our armed 
forces have always been the protector 
of the UAE’s sovereignty, security 
and development achievements, 
despite the conflicts, wars and crises 
witnessed by the region, and they will 
always be the country’s shield and a 
symbol of its strength and ability to 
address challenges.
My sons, officers, non-commissioned 
officers and soldiers, members of the 
valiant armed forces…
The 44th Unification Day coincides 
with the year of preparing for the 
next 50 years, the year when we are 
establishing the foundations of the 
country’s development efforts for the 
next 50 years. 
Our armed forces are an integral part 
of these efforts and a cornerstone of 
our strategic plans to prepare for the 
next 50 years. 
The UAE Armed Forces have been the 
protector of our development process 
throughout previous decades, and 
the protector of our resources and 
achievements against risks and 
threats. 
The UAE Armed Forces 
is a symbol of 

don’t
worry

Our armed forces will be 
cornerstone of UAE’s strategic 
plans for next 50 years

unity and community coherence 
and will always remain the 
protectors of our future journey. 
It is a key component 
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participation with men in the process 
of overall development.
My sons, officers, non-commissioned 

officers and soldiers, members of 
our valiant armed forces…

The 44th anniversary of 
the unity of 

o u r 
a r m e d 

forces this year is 
happening during the 

exceptional circumstances 
facing the entire world, due to the 

outbreak of the novel coronavirus that 
we are witnessing and its negative 

implications, which are 
not limited to health 

aspects, but also 
a ff e c t s 

humanitarian, economic and security 
aspects among others.
The country’s various authorities are 
cooperating to fight and contain the 
virus, as one national efficient system.
 The officials who are running this 
system deserve appreciation, respect 
and gratitude, as they have proved 
the ability of the UAE to face crises, no 
matter how challenging they are.
They are harnessing the nation’s 
capabilities with the teamwork of  
national institutions, enhancing the 
people’s awareness and inspiring the 
values of solidarity, commitment and 
responsibility that characterise the 
UAE’s community.
This pandemic and its implications 
have shown the significant changes 
to the concept of national security in 
different countries, and the sources of 
threats to the security and stability of 
communities and international security 
and peace.
Relevant authorities concerned with 
national security, most notably, the 
UAE Armed Forces, should consider 
these changes.
 I am confident that our armed forces, 
in light of its deep understanding of 
the nature of regional and international 
changes and developments, along with 
advanced research academies and 
institutes, are capable of studying these 
changes and their dimensions, seeing 
the future, and drafting appropriate 
plans. This will reinforce the UAE’s 
national security system and ensure 
its readiness to handle any threats, 
regardless of their source or nature.
Many countries around the world 
have deployed their armed forces in 
their fight against coronavirus, relying 

on their equipment and qualified 
human resources capable of 

202018
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“Many countries around the world have 
deployed their armed forces in their 
fight against coronavirus, relying on 
their equipment and qualified human 
resources capable of addressing any 
risks at any place and time,” he added 
in his statement on the occasion of 
44th UAE Armed Forces Unification 
Day.
Sheikh Mohamed also called upon the 
UAE Armed Forces to study the changes 
brought about by the pandemic to the 
concept of national security in different 
countries, affirming that the armed 
forces will be a “cornerstone” of the 
UAE’s “strategic plans to prepare for 
the next 50 years.”

17

Sheikh Mohamed’s statement in full:
My sons, officers, non-commissioned 
officers and soldiers, members of the 
valiant armed forces…
The UAE Armed Forces’ Unification 
Day on 6th May, 1976, will always 
remain a milestone in the history of 
the nation and the entire region, as it 
strengthened the leading and inspiring 
experience of the UAE.
 On the 44th anniversary of the 
UAE Armed Forces’ Unification Day, 
we remember its rich history of 
honourable services at all times. We 
salute our valiant soldiers in all fields, 
who are performing their national duty 
and protecting the UAE’s interests.
 We remember our heroes, the martyrs, 
who sacrificed their lives to defend the 
security, sovereignty and dignity of this 
nation, and we salute them and their 

mothers and fathers for their 
love and sacrifice for this 
country. 
 We also remember, 
with much gratitude, 
the late Sheikh 
Zayed bin Sultan 
Al Nahyan and the 
founding leaders 
of this great nation, when 
they made the historic d e c i s i o n 
to unite our armed forces. This 
courageous decision reinforced the 
UAE, by creating one military entity 
operating under one flag.
On this occasion, I appreciate the 
key role of Emirati women in the 
armed forces, and their devotion and 
efficiency in performing their duties, 
highlighting their 
worthiness and influential presence 
in all areas of work, and their 

2020
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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 Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, has praised the role of the country’s armed 
forces in fighting all sorts of crises across the globe.

“The 44th anniversary of the unity of our armed forces this year 
is happening during exceptional circumstances facing the en-
tire world, due to the outbreak of the novel coronavirus that we 
are witnessing and its negative implications, which are not lim-
ited to health aspects, but also affects humanitarian, economic 
and security aspects among others,” Sheikh Mohamed said.
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a country, whatever its capabilities, 
to face the consequences on its own. 
There is no substitute for international 
cooperation that rises above excessive 
selfishness, and the blind seeking of 
wealth and influence.
With regard to us in the UAE, we know 
our size and we realise that our voice 
is heard and our model is a subject 
of interest and respect, and one of 
the principles of our approach is our 
constant endeavor to expand areas 
of cooperation with countries of the 
world and with international and 
regional organisations.
Despite the challenges brought on 
by the pandemic, and the global 
economic downturn during the past 
four months, which followed years 

of a slowing world economy and a 
decline in international trade, our 
country has maintained its position as 
one of the top countries that provide 
developmental assistance, and has 
actively participated in international 
efforts to combat the pandemic, 
providing thousands of tonnes of 
medical aid to those who request or 
need it. 
Officers, soldiers, and citizens,
We in the UAE are confident in our 
ability to absorb the effects of this 
pandemic and learn lessons from its 
repercussions at all levels, and resume 
the path of growth and progress, 
relying on the abundant sources of 
our self-power, with our people in 
the forefront, the unity of our home, 
the efficiency of our military and civil 

institutions, the strength and 
diversity of our economy’s 
assets, the superiority        
of our infrastructure, 
and  our involvement 
in the digital age.
I congratulate my 
brothers and children 
of the armed forces 
on this occasion t h a t 
is dear to our hearts, I congratulate 
our sons and daughters, and I extend 
my congratulations to my brother, 
President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, and to His 
Highness, the Crown Prince of Abu 
Dhabi, and to my brothers, Their 
Highnesses, Members of the 
Supreme Council, and Rulers of 
the Emirates.

2020 15
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These past four months have proven 
that nations have never needed to 
cooperate with each other as much as 

they need to today.
Earlier, I said that the world 

remained for years 
questioning: which 

leads the other? 
Does politics lead 

e c o n o m i c s 
or does 

economics lead politics? And which 
is the cart, and which is the horse? We 
found in the time of the coronavirus 
that the horse and its carriage are both 
carried and lead by health. And so, I ask 
now, is it possible that in the aftermath 
of this pandemic that health services 
do not advance to the top of national 
priorities in every nation in the world? 
Can states, whatever their economic 
system, compromise the centrality 
of their role in providing adequate 
preventive and curative services to all 
their citizens?
Will the role of the World Health 
Organisation (WHO), remain marginal 
and with scarce resources? And is it not 
time for everyone to realise that limiting 
environmental pollution and global 
warming is not just scientific dueling or 
tools in economic competition, but is a 
real and crucial issue that if ignored will 
lead to disaster for all?
In any case, humanity’s efforts, 
including that of scientists, researchers, 

doctors and nurses to defeat the 
pandemic will succeed. But what 

about the economic and 
social repercussions? How 

will the countries of 
the world face them 

and what will 
the bet be 

on?
Of course, 
e v e r y 

country is 
responsible for 

itself, but the reality 
of mutual dependence 

between the countries 
of the world, the size of the 

huge interdependence between 
their economies and the reality of 

contagion that does not recognise 
borders and distances, will not enable 

202014



M
A
Y

ARMED FORCES Unification Anniversaryversary
6

2020 13

ability to bear and adapt to preventive 
measures, and the readiness of our 
institutions, the merit of our plans, 
and our preparations to deal with 
pandemics and their economic and 
social repercussions. It is also a test 
of our health, security and service 
infrastructures, the efficiency of our 
banking system, and an examination 
of our awareness, patience and social 
solidarity.
We have succeeded in all these tests, 
but this success is not final. Ahead 
of us and the entire world, are still 
major questions that await answers. 
Questions remain about the source of 
this pandemic, the secrets of its rapid 
spread and transmission from one 
country to another, from one continent 
to another, to ships in the high seas, 
and to remote areas on the tip of the 
earth.
Until further notice, the specter of 
pandemics will continue to haunt 
our globe, and will affect human 
behaviour, priorities and ways of life. It 
will be at the forefront of the concerns 
of countries and the world at large, 
mainly for ensuring that history does 
not repeat itself.p
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depended on the unification of its 
armed forces, which proved to all, 
both locally and internationally, that 
the Union does not regress, and 
that its leadership is determined to 
consolidate its rules, build it up, and 
move it forward. 
Officers, soldiers and citizens,
Over the past centuries, this region 
has been plagued by various types 
of epidemics, that would suddenly 
emerge and disappear without people 
knowing their source and the reason 
for their end. In the first half of the 
twentieth century, cholera, the plague, 
and other diseases have claimed the 

lives of thousands of people in the 
region.
There were no doctors, no treatment, 
and no vaccines. Nonetheless, our 
ancestors confronted these epidemics 
with courage, solidarity and altruism, 
and they overcame their ordeals. They 
stood up and continued to endure 
the difficult environment and harsh 
climate, and built, lived and preserved 
this land.
And today, the sons and daughters 
of the Emirates have risen as their 
ancestors before them, to confront this 
epidemic that has swept the whole 
world.

Our healthcare and security sectors 
have seamlessly integrated into 
a working unit that operates 
harmoniously; providing an exemplary 
model for comprehensiveness, 
effectiveness and discipline.
Today, I extend my thanks and 
appreciation to my brother His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, for his 
generosity and his wise leadership and 
management of the national effort 
made in the face of this pandemic.
Under the directives of His Highness 
to the Supreme Council for National 
Security and the National Crisis and 
Emergency Management Authority, 
and with his relentless work on control 
measures, our country was able to 
control the spread of the virus, unlike 
what unfortunately happened in other 
countries, most of which are developed 
nations. 
Dear citizens,
The past four months have been very 
difficult for all countries and people 
of the world. The negative effects 
of the pandemic are still emerging. 
Sometimes, it seems as if time had 
stopped and revolved only around this 
mysterious virus.
For us, these months, which may 
extend to many more, are a test of our 

International cooperation has 
never been more needed
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and psychological aspects of 
our Emirati model.
Moreover, our armed 
forces have excelled in 
protecting our security, 
stability, sovereignty 
and independence, 
and strengthening 
Emirati identity. It also 
succeeded in creating 
national human resources,
affirming the merit and efficiency of 
the sons and daughters of the UAE, 
and embodying the principles of self-
reliance.
And today, as we face unprecedented 
testing times - as is the entire world - 
the memory of the unification of our 
armed forces comes to strengthen our 
belief in our ability and perseverance 
to move forward, and in successfully 
overcoming challenges and this 
particular test.
The unification of the UAE Armed 
Forces goes hand in hand with the 
unification of the seven Emirates 
and the establishment of the United 
Arab Emirates. The Union’s survival 

highlighting the good and giving in 
our homeland, and the good character 
of Emiratis, and their incomparable 
determination.
On this anniversary, we remember 
our Founding Fathers and their ability 
to conquer challenges, and reminisce 
on history of our armed forces, and 
its victorious track record since its 
unification on this day in 1976, by our 
father - the symbol of goodness, giving, 
building and achievement – the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
Today, we remember our children, who 
have died in the battlefields and have 
risen as martyrs, with appreciation and 
gratitude.
This occasion holds a special place 
in my heart, not only because I have 
lived through the early process of 
the unification of our armed forces, 
participated in its growth, kept pace 
with its various stages of development, 
and its progresses, but also because I 
enjoyed watching the active role the 
armed forces played in our country 
and society, as well as its success in 
integrating the civil, economic, cultural 

In a statement to the UAE’s military 
journal, ‘Nation Shield,’ on the 
occasion, which is observed on 6th 
May every year, Sheikh Mohammed 
said, “Today, as we face unprecedented 
testing times - as is the entire world - 
the memory of the unification of our 
armed forces comes to strengthen our 
belief in our ability to move forward 
and in successfully overcoming this 
test.”
He added that the day “shines a ray 
of light amidst the darkness we are 
experiencing,” in reference to the 
pandemic.
Sheikh Mohammed has also affirmed 
that international cooperation has 
never been more needed, as the world 
is facing the COVID-19 crisis.
The statement in full is as follows:
Honourable sons and daughters of the 
nation,
Today, we remember the unification 
of our armed forces, and this year, we 
are marking the day during the holy 
month of Ramadan. It shines a ray 
of light amidst the darkness we are 
experiencing from the coronavirus; 
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Vice President and Prime Minister 
of the UAE, and Ruler of Dubai

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid

 Al Maktoum

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, has 
said that as the country and the world face testing times dur-
ing the coronavirus pandemic, the 44th anniversary of the UAE 
Armed Forces’ Unification Day comes as a reminder of this na-
tion’s “perseverance” and “ability to overcome challenges.”
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out production and services via remote 
and distance-learning mechanisms.
To our officers and soldiers:
The unification of our seven Emirates’ 
defence forces, under one flag and 
one leadership, was one of the most 
difficult challenges facing our fathers 
as they founded the Union. However, 
with strong will and sound planning, 
they succeeded in overcoming that 
challenge, building a resilient and 
robust army that we are proud of and 
feel safe because of its presence.
 On this day, we express our 
appreciation and gratitude to the 
first pioneers, who contributed to 
laying the building blocks of 
our Armed Forces. We 
continue to follow 
their legacy 

with determination, and as a core 
objective of our government, to further 
bolster our Armed Forces’ capabilities.
To our officers and soldiers, the UAE’s 
sons and daughters: 
We are proud of you and assured by 
your readiness and continued support 
of the nation. As we remember this 
great day, we acknowledge the 
challenging circumstances which 
our global community is currently 
enduring.

During this challenging period, we 
extend our prayers and condolences 
to the families of all those that have 
lost their battle with COVID-19. We 
pray for a quick and full recovery for all 
those fighting the pandemic.
 Lastly, we reiterate our appreciation 
to our sons and daughters, working 
tirelessly to ensure the safety and 
health of all.
May Allah the Almighty bless us all. 
May He guide us to the righteous path 

and bless us with His care and 
protection.

We have attained great strides 
in ensuring that our citizens and 
residents, and visitors are provided 
with the care and protection
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test for our nation’s institutional 
structures. It has revealed the levels of 
quality and efficiency of our healthcare 
systems, which have demonstrated 
our readiness to address emergencies 
and crises. It has also enabled us to 
highlight our nation’s ability to function 
unabated across multiple sectors, 
particularly our education and business 
sectors, which have continued to carry 

We value the efforts and active 
participation of our brave 
Armed Forces, police and civil 
defence forces
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“It has revealed the levels of quality 
and efficiency of our healthcare 
systems, which have demonstrated our 
readiness to address emergencies and 
crises,” His Highness asserted.
The full text of the President’s statement 
follows:
My sons and daughters, leaders, 
officers, non-commissioned officers 
and our valiant Armed Forces,
Peace, mercy and blessings of Allah,
On the 44th anniversary of the 
unification of our Armed Forces, we 
extend our congratulations to you for 
carrying out your duties to defend and 
protect the homeland.
 We also extend our greetings to 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 
Commander of the UAE Armed Forces, 
and Their Highnesses, Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates. 
Their Highnesses continue to oversee 
the modernisation and development of 
our Armed Forces’ military capabilities.

 We pray to Allah the Almighty to 
shower His mercy on the souls of our 
Union’s Founding Fathers, the leaders 
behind the unification of our Armed 
Forces, and to the nation’s martyrs.
 Also, we extend a greeting filled with 
pride and applaud to our heroic sons 
who returned from Yemen. You have 
stuck true to your word in guarding this 
nation’s pride, safety and dignity, while 
also committing to the success of the 
Arab Coalition’s core missions.
To the sons and daughters of the 
nation, its protectors:
 I, along with my brothers, Their 
Highnesses, Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, value the 
efforts and active participation of our 
brave Armed Forces, police and civil 
defence forces, and security services’ 
efforts to ensure the implementation 

of precautionary and 
preventative measures 
enacted by the country 
to contain the spread 
of the coronavirus 
pandemic.
We have attained great 
strides in ensuring 
that our citizens 
and residents, and 
visitors to our nation, are p r o v i d e d 
with the necessary care and protection. 
In this respect, we are greatly 
appreciative of our medical and health 
care services teams as well as teams 
across the educational sector. They 
have shown dedication and decisive 
action towards addressing COVID-19 
and protecting the UAE community.
 This pandemic, despite its high cost 
and losses, has proven to be a successful 

20 7

COVID-19 proved our readiness 
in crises, successfully tested 
UAE’s institutional structures
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Marking the 44th UAE Armed Forces’ Unification Day, Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan has not-
ed the efforts carried out by the UAE Armed Forces, civil defence 
teams and medical professionals in curbing the spread of the 
coronavirus pandemic.
Speaking to ‘Nation Shield,’ the UAE’s military journal, Sheikh 
Khalifa bin Zayed said that the COVID-19 pandemic, despite its 
high cost and losses, has proven to be a successful test for the 
UAE’s institutional structures.

President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces 

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed

 Al Nahyan
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The UAE is celebrating one of the 
most important national occasions 
that embody the meanings of unity 
and cohesion of all citizens – the 44th 
Anniversary of the Unification of the 
Armed Forces. 
On May 6, 1976, the Founding Father, 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, God rest his soul in peace, 
and his brothers, rulers of the emirates, 
made the decision to unite the 
Armed Forces under one flag and one 
leadership. They unified the people of 
the UAE and brought them together by 
bonds of the sacred duty of defending 
the homeland against various threats. 
The celebration of the 44th 
Anniversary of the Unification of the 
Armed Forces coincides with the 
year of getting ready for the country’s 
50th anniversary in 2021. The UAE 
will then embark on a new stage in its 
development process for the next 50 
years, through an ambitious strategy 
that will engage all the country’s 
institutions in its implementation. 

The Armed Forces... 
Shield of the Nation and 
Protector of its Gains

The Armed Forces shall be at the forefront of these institutions, as they 
have been, over the past five decades, the most important institution of 
the strong Union State, and the most important pillar of the comprehensive 
power of the UAE. They have not only been a force to defend the country and 
preserve its various capabilities, but have also had a key, effective role in the 
enhancement of its development gains. 
The Armed Forces receive exceptional attention in the UAE and in all 
countries of the world, because they are the safety valve for the people and 
the protector of their gains in various fields. This is due to their wealth of 
technical and human expertise and their exceptional features, including 
discipline, efficiency, high readiness and ability to deal effectively with any 
emergent crises or threats. Many countries of the world have recently used 
their national armies to help confront the novel Coronavirus pandemic 
(COVID-19) and contain its repercussions. This is the best evidence of 
the central position of the Armed Forces, as they are always viewed as a 
“lifebuoy” for countries in the face of threats of military, economic, security, 
health or any other nature.
For years, the UAE Armed Forces have realised the nature of future shifts in 
the tasks of armies. They can play a major role in supporting civil authorities 
in dealing with various emergency crises, including health crises and 
pandemics, which threaten the members of society. Our Armed Forces have 
become an exemplary model of constructive cooperation with the various 
institutions in the country to face the Coronavirus pandemic. As part of their 
national responsibility and keenness to reinforce national responsiveness, 
they opened screening centres to provide inspection services quickly and 
efficiently, and participated in awareness-raising and education efforts.
On the 44th Anniversary of the Unification of the Armed Forces, all Emirati’s 
stand proud of the heroic deeds and roles undertaken by the Armed Forces at 
home and abroad with professional competence and precision. The Armed 
Forces will always remain the shield and sharp sword of the nation in the face 
of anyone who thinks of undermining its national security or threatening the 
strategic interests of the UAE. They will remain the guardian of both present 
and future developmental gains and achievements.

Editorial
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