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خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان



حيـن أطلـق سيـدي الفريـق أول سمـو الشيـخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان، ولـي عهـد أبوظبـي نائـب القائـد األعلـى للقـوات املسلحـة، تعبيـر "البيـت متوحـد"، فإنـه 

كـان يجسـد بكلامتـه واحـداً مـن أسـرار عـزة هـذا الوطـن وشموخـه ومنعتـه، وقدرتـه علـى املضـي بثبـات نحـو املستقبـل. فالقلـوب مؤتلفـة، والعزائـم متوثبـة، 

والهمـم عاليـة، والسواعـد يشـد بعضهـا بعضـاً، ويـؤازر كـل منهـا اآلخـر فـي العمـل واإلنجـاز.

"البيت متوحد"، وال عجـب فـي ذلـك، فقد قـام اتحـاده علـى أكتـاف رجـال عظـامء، صدقـوا ما عاهـدوا الله عليـه، ونـذروا حياتهـم لرفعـة الوطـن ومجـده، وجمعـوا 

إلـى املهابـة والحكمـة والبصيـرة والعـزم عطـاًء ونبـالً وكـرَم أنفـٍس ورِثـت املناقـب والفضائـل كابـراً عـن كابـراً، وواصلـوا الليـل بالنهـار كـداً وكدحـاً وعمـالً، ليكـون 

هـذا البلـد الطيـب وأبنـاؤه فـي املكانـة التـي يستحقونهـا.

"البيت متوحد"، وسيظـل كذلـك إلـى أن يـرث الله األرض ومـن عليهـا، ولـن تزيـد األيـام كلمتـه إال اجتامعـاً، فلـم يتوقـف مـا أهـداه زايـد إلـى أبنـاء دولـة اإلمـارات 

العربيـة املتحـدة عنـد مظاهـر الرخـاء والتنميـة والتقـدم التـي ننعـم بهـا، بـل أهـدى إلينـا منظومـة قيـم نتخذهـا – نحـن أبنـاء زايـد – منهجـاً ونرباسـاً، ومـا كـان 

ملـن تربـوا علـى قيـم زايـد أن يجـد الخـالف إليهـم سبيـالً.

"البيـت متوحد" يقـوم علـى أمنـه وحاميتـه رجـال مـن أبنـاء القـوات املسلحـة لدولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، أقسمـوا علـى بـذل أرواحهـم فـداء لرتابـه، لعلهـم 

يـردون إليـه بعـض جميلـه وفضلـه، وهـم يِصلـون الليـل بالنهـار، ليكونـوا علـى أعلـى درجـات االستعـداد والجاهزيـة ألداء مـا يسنـد إليهـم مـن مهـام وواجـبات.

"البيـت متوحـد"، فـي ظـل سيـدي صاحـب السمـو الشيـخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان، رئيـس الدولـة، القائـد األعلـى للقـوات املسلحـة حفظـه الله، خيـر خلـف 

لخيـر سلـف، وهـو يقـود بحكمـة واقتـدار مسيـرة ال تعـرف للنجـاح حـدوداً، وال ترضـى بغيـر الصـدارة موقعـاً، يتسابـق فيهـا أبنـاء الوطـن علـى خدمتـه مسلحيـن 

بالعلـم واملعرفـة، واثقيـن بقدرتهـم علـى تخطـي الصعـاب وقهـر املستحيـل، معتزيـن بانتامئهـم إلـى بلدهـم الـذي يخـط كـل يـوم سطـوراً جديـدة فـي كتـاب 

املجـد والفخـر.

وأخيـراً نقـول نحـن – أبنـاء زايـد – نعتقـد بدرجـة اليقيـن بـأن "البيـت متوحـد"، وسنعمـل حتـى آخـر لحظـة فـي عمرنـا وآخـر نقطـة مـن دمائنـا علـى صـون 

وحاميـة هـذا البيـت وهـذا الكيـان الـذي بنـاه لنـا رجـال عظمـاء مخلصـون بذلـوا الغالـي والنفيـس حتـى وضعـوه فـي مقدمـة دول العالـم.
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كلمة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة القائد ا�على للقوات املسلحة
وجه صاحب الســمو الشــيخ   خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة كلمة عرب مجلة «درع الوطن » مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة مثن فيها مبادرة «يوم الَعلَم» ملا فيها من إعالء 
لرمز اتحادنا وعنوان انتامئنا، وتأكيد لوحدتنا ورؤيتنا، وغرس ملعاين الوطنية يف نفوس أبنائنا وبناتنا، معاهدين 
الله بأن يظل االتحاد قوياً شــامخاً، وعلمه عالياً خفاقاً. كام أشــاد بتحمل الهيئات الدســتورية والســلطات 
االتحادية واملحلية ملســؤولياتها تجاه املواطن والوطن، باسترشافها الذيك للمســتقبل متيزاً وريادًة وتخطيطاً، 
وتصديها الواعي لتحديات الحارض، بحلوٍل تالئم طبيعة مجتمعنا ومنط معيشته، وفيام ييل نص كلمة سموه:
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املواطنون الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يف هــذا اليوم املبــارك، ويف ذكرى توحيــد إرادتنا، وإعالن 
اتحادنــا، نتوجه بالتهنئة ألبناء الوطن وبناته، وهم يعربون 
عن انتامئهم بالوالء واملثابرة، ترسيخاً لروح االتحاد؛ ونتقدم 
بأطيب آيات التهاين ألخي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، وإخواين أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات، حفظهم الله جميعاً، ملا يحيطون به الدولة 
ومواطنيهــا واملقيمني فيها من رعايٍة، وما يبذلون من جهٍد 

إقامًة للعدِل، ودفاعاً عن مكتسبات االتحاد.
إن الثاين من ديســمرب، يوم نســتعيد فيه أمجــاد التاريخ، 
ونســتحرض فيه الســريِة العطرة ملؤســس الدولة وبانيها، 
الوالد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه 
اآلباء املؤسســني، الذين رفدوا مسرية هذا الوطن بجهدهم 
وفكرهم، إقامًة لدولٍة اتحادية قوية البنيان، ووطٍن مزدهر، 
ينعــم الناس فيه بالعدِل واألمان، الخرُي فيه وافٌر، يشــعره 

الناُس عزًة وكرامًة، ويعيشونه حارضاً زاهياً وغداً مرشقاً. 
إنه يوم العرفان، لرجاٍل عظامء، وضعوا أساس دولة ناجحة، 
بهــرت العامل بانجازاتها، وما وفرتــه ملواطنيها من مكونات 
القوة، ومصادر الرفاه؛ مام وضعها يف مقدمة دول العامل يف 
مؤرشات التنمية والســعادة والرضا، وهو أعظم مكسب ملا 
غرســه اآلباء املؤسسون، والذين سوف نظل دوماً فخورون 
بعطائهم، وسائرون عىل خطاهم، حفاظاً عىل هذا الوطن، 

وتطويراً ملسريته.
وإننا وأبناء الشعب اإلمارايت جميعاً لنشعر بالفرحة لتزامن 
ذكرى يومنا الوطني هذا العــام مع اإلعالن عن فوز إمارة 
ديب، بــرشف تنظيم املعرض األكرب واألعرق عاملياً «أكســبو 
2020». إنه فوز مســتحق، وشــهادة تقديــر آلبائنا الذين 
وضعوا األساس لدولة قوية نفاخر بانجازاتها األمم، ووسام 
عىل صــدر كل مواطــن ومواطنة ومقيم عــىل أرض هذه 

الدولة. 
وهو يوم نتقدم فيه جميعاً، بعظيم التقدير والشكر ألخي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب عىل االنجاز 
الوطني الكبري، الذي يؤكد املكانة التي وصلت إليها دولتنا 
كمركــز جذب دويل لالعامل، ومنصــة حيوية للقاء األفكار 
والعقول، كام نثمن جهود فرق العمل الوطنية، وما بذلت 

من جهد مخلص عىل مدى عامني.  
أبنايئ وبنايت املواطنون واملواطنات

إننا، ومنذ تأســيس هــذه الدولة، واعون بقيمة اإلنســان 
ودوره يف بنــاء األمم؛ حريصون عىل صون حقوقه، وضامن 
رفاهيتــه؛ ســاعون لتمكينــه وتوســيع خياراتــه وتحقيق 
تطلعاته. هذا ما أوصانا به اآلباء، وحملناه أمانًة، والتزمناه 
منهجاً، فالقيادة الرشــيدة هي التي يشعر الناس بوجودها 
أمنــاً يف حياتهم، ومتاســكاً يف مجتمعهم. هــذه هي روح 

االتحاد وجوهره، وهي مقومات الحكم الصالح.
واليــوم، وبتوفيــق من اللــه، وبفضل جهودكــم، ووضوح 
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الــرؤى، وتكامل التخطيط والتنفيــذ، والتعاون املثمر بني 
أجهــزة الســلطتني االتحاديــة واملحلية، فإننــا عىل ذات 
نهــج اآلباء ســائرون، تقويًة ملؤسســات االتحــاد وحاميًة 
ملكتســباته، متخذين من نوعيِة الحياة، ومقداِر الرفاهية، 
وجــودِة الحياة، والتنمية، وحكــِم القانون، معايري لتقييم 
النجــاح وقياس التقدم. فطمــوح حكومتنا ال يقترص عىل 
االرتفاع مبؤرشات النمــو االقتصادي ـ عىل أهميتها ـ وإمنا 
عىل رفع املســتوى املعييش للمواطنني، ووضع الدولة عىل 
خريطــة الدول األكرث تطورا: عدالً، وأمناً، وتعليامً، وثقافًة، 

وإسكاناً، ورياضًة، وصحًة، وبيئة، ومدناً ذكيًة. 
ولن يكون املســتقبل الذي نصبو إليه ونتطلع نحوه، دون 
بيئــة اجتامعية ثقافية غنيــة مؤثرة، تزيدنا ثقــة بذاتنا، 
وفخراً برموزنا، ومتثالً لرتاثنا، ومتســكاًً بجوهر إسالمنا، دين 
الرحمة والتسامح واالعتدال واالنفتاح. إن تنميًة ال تحمي 
األرسة، وال تســتلهم املخزون الثقــايف للمجتمع وأخالقه، 
هي تنمية ناقصة مهام بلغت عائداتها، فتجريد اإلنســان 
من لغتــه وعاداته وتقاليده وقيمه، حرمان له من انتامئه 
وعنــارص هويته، وإلغــاء لقدرته عىل التحــدي واإلبداع 
والتميز، واالنفتاح الواعي عىل ثقافات العامل. فال مستقبل 
لتنمية دون ثقافة وطنية، وال مستقبل لثقافة وطنية دون 
إدماج تام ملكوناتها يف مناهج الرتبية، وسياســات اإلعالم، 
وبرامج التنشــئة األرسية واالجتامعية. وعىل ذات الدرجة 
مــن األهمية واألولوية فإن الوالء للوطن وقيادته، واحرتام 
الدســتور، واالمتثال للقانون، وااللتزام بقيم املجتمع، هي 
ثوابــٌت ال نتهاون فيها وال نتســاهل، ذلك أن صيانة األمن 

هي الهدف األسمى، الذي يوفر املناخ املالئم للتنمية.
وال مستقبل أيضاً لتنمية ال تقوم عىل تعليم متطور، يرتكز 
عــىل منظومة متكاملــة، محورها املعلــم، ونحن إذ نعتز 
باملعلم، ركيزة العملية التعليمية، فإننا نحرص عىل االرتقاء 
بأوضاعه، وتحسني بيئة عمله، وقطعنا خطوات متقدمة يف 
تطوير نظاٍم تعليمي عرصي، يواكب التطورات، يتخذ من 
ثقافــة املجتمع منهجاً، ومن تلبية االحتياجات االجتامعية 

واالقتصادية هدفاًً بناًء، إلنســان صالح، وقوة عمٍل مؤهلٍة، 
قــادرة عــىل حامية مكتســبات االتحــاد، والوفــاء بأعباء 
التنمية، واملشــاركة يف إدارة شؤون الدولة؛ كام نعمل عىل 
متكني املرأة والشــباب، ورعاية األمومة والطفولة، وتشجيع 
االستثامر يف املجاالت األكرث قدرة عىل تطوير املعرفة ورفع 
الكفاءة، وتعميق قيم العمل واالنجاز، ونرش ثقافة التطوع 
واملشاركة املجتمعية؛ وتحقيقاً لهذه األهداف ندعو لتبني 
خطــة وطنية  للتنميــة الرياضية، تؤســس لبنيــة تحتية 
متطــورة للرياضــات الحديثة والرتاثية، فالرياضة مدرســٌة 
تعمق روح االنتامء واملنافســة، ومتنح األفــراد حياًة بدنية 

وعقلية صحية، تدفعهم إىل املزيد من العمل واإلنتاج.
إنهــا رؤى وغايات نثق بأننا ســرناها مبادرات ومشــاريع 
وبرامــج، ضمن الخطة اإلســرتاتيجية الجديــدة للحكومة 
االتحاديــة، والخطــط اإلســرتاتيجية للــوزارات والهيئات 
واملجالس املعنية، فالثقافة والرياضة مثل التعليم هي بناٌء 

لإلنسان، واستثامٌر يف املستقبل، وحامية لالتحاد.
املواطنون واملواطنات

إننا يف هذا اليوم، نثمن مبــادرة «يوم الَعلَم» التي أطلقها 
أخي صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، ملا 
فيهــا من إعــالء لرمــز اتحادنا وعنــوان انتامئنــا، وتأكيد 
لوحدتنــا ورؤيتنا، وغرس ملعاين الوطنيــة يف نفوس أبنائنا 
وبناتنــا، معاهديــن الله بأن يظــل االتحاد قوياً شــامخاً، 
وعلمــه عاليــاً خفاقــاً. كــام أننا نشــيد بتحمــل الهيئات 
الدستورية والسلطات االتحادية واملحلية ملسؤولياتها تجاه 
املواطن والوطن، باسترشافها الذيك للمستقبل متيزاً وريادًة 
وتخطيطــاً، وتصديها الواعــي لتحديات الحــارض، بحلوٍل 
تالئم طبيعة مجتمعنا ومنط معيشــته، وإطالقها ملبادرات 
متعددة، بهدف ترســيخ قيم الرتاحم والتواصل االجتامعي؛ 
وتعزيز مشــاركة الكوادر الوطنية يف ســوق العمل، وخلق 
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فرص عمل مســتدامة يف جميع إمــارات الدولة، يف رشاكة 
حقيقية مع مؤسســات القطاع الخاص؛ كام نقدر جهودها 
املبذولة إلصالح ســوق العمل، بإزالًة العقبات التي تعرتض 
مســار التوطني، وتُِحُد من مشــاركة الكوادر الوطنية فيه، 
كام نشيد مبا اتخذت من إجراءات إلعادة هيكلة قطاعات 
الصناعــة واألعامل، بنقلها من مرحلة االعتامد عىل العاملة 
الكثيفة، إىل عمليات إنتاجية، تقوم عىل املعرفة، واستخدام 
التكنولوجيــا املتقدمة والعاملة املؤهلــة؛ ومبا أعلنت من 
خطــط لتنويع مصادر الطاقة البديلــة واملتجّددة، وتعّزيز 
لسياسات االقتصاد األخرض، مبا يتضمنه من تحسنٍي لكفاءة 
اســتخدام املوارد الطبيعية خاصة املياه، وتبني إسرتاتيجية 
وطنية شاملة وموحدة، إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث، 
تعزز جاهزية الدولة واملجتمــع، وترفع من قدراتهام عىل 

مواجهة املخاطر ودرء آثارها.
ويف اطار حرصنا عىل ســعادة ورفاه املواطنني، قررنا اعتامد 
مبلــغ إضــايف وقدره عــرشون مليار درهــامً، للرصف عىل 
أعامل ومشاريع املبادرات التي أطلقناها لتحقيق املستوى 
املنشــود من الرفاه ألبنائنا واخواننا املواطنني، وإدراكاً منا 
لألولويــة القصوى لإلســكان، باعتباره اللبنــة األوىل لحياة 
كرمية وآمنة، فقد أطلقنا مبادرتنا لبناء عرشة آالف مسكن 
للمواطنــني يف مختلف إمــارات الدولة، تحقيقــاً للعدالة 
واملســاواة والرفاهية، ووجهنا الحكومــة بالرشوع فوراً يف 
تنفيذ هذه املبادرة، وتوفري التمويل الالزم الستكاملها؛ كام 
قررنا رفع قيمة الدعم الســكني الذي يحصل عليه املواطن 
من برنامج الشــيخ زايد لإلســكان، من 500 ألف إىل 800 
ألــف درهم، مشــيدين مبا قررته الحكومــة االتحادية من 
تخصيص مــا يزيد عن نصف ميزانيتهــا للعام املايل 2014 
لقطاع املنافع االجتامعية، تطويراً وارتقاًء بالتعليم والصحة 
والعمل والشؤون االجتامعية واإلسالمية والثقافة والشباب 
وتنمية املجتمع، وبرنامج الشــيخ زايد لإلســكان، واملنافع 

االجتامعية األخرى.
أبناء الوطن وبناته

لقد أثبتت التجربة، جدوى وســالمة النهــج الذي اتبعناه 
خالل العقــود املاضية، وســنظل عليه، منتهجني سياســة 
خارجية مســتقلة مرنــة، غايتها خدمة املصالــح الوطنية، 
وصيانة ســيادة الدولة؛ وتفعيل منظومة التعاون الخليجي 
مبا يحقــق التكامل؛ وتوثيــق التعاون مع الــدول العربية 
والتكتــالت اإلقليميــة؛ باذلــني الجهد لبناء بيئــة إقليمية 
ودولية، قامئة عىل الســالم، واالســتقرار والثقــة املتبادلة، 
وسنستمر يف سياســتنا ملتزمني مبواجهة اإلرهاب ومحاربة 
التطرف، وتسوية الرصاعات بالطرق السلمية، واملشاركة يف 
الجهود الدولية لحامية البيئة، واملســاهمة يف تطوير نظام 

دويل أكرث عدالً وإنصافاً. 
لقد مّكن هذا النهج دولتنا من الحفاظ عىل عالقات وطيدة 
مــع الدول الشــقيقة والصديقــة، وتحقيق ســمعة دولية 
متميــزة، بحضورها القوي يف املنظامت الدولية واإلقليمية، 
وباستضافتها للمؤسســات واملؤمترات الدولية، ومبا تقدمه 
من مســاعدات تنموية وإنسانية، مســتهديًة يف ذلك نهج 
املغفور له الوالد الراحل الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
الذي جعل من الجانب اإلنســاين، بعداً أصيالً يف السياســة 
الخارجية اإلماراتية. وسنستمر يف رفع راية السالم والتنمية 
والتعاون, مثمنــني الدعم الخليجي والعريب للحق اإلمارايت 
التاريخي واملرشوع يف الجزر الثالث املحتلة «طنب الكربى 
وطنب الصغرى وأبو موىس»، مؤكدين أن ال سبيل لتسوية 
املشــكلة إال عرب مفاوضات مبــارشة، أو تحكيم دويل يعزز 
فرص األمن واالســتقرار يف املنطقة؛ معلنني يف ذات الوقت 
ترحيبنا مبا توصلت إليه طهران والقوى العاملية الست من 
اتفاق متهيدي حول برنامــج إيران النووي، آملني أن يكون 
خطــوة نحو اتفاق دائــم يحفظ اســتقرار املنطقة ويقيها 

التوتر.
ويف هــذا، فإننــا ال نخفــي ما نشــعر به من قلــق عميق 

مام تشــهده املنطقة من توتــرات أيقظت الفنت، وأججت 
موجــات التطــرف والعنــف واإلرهاب، ونعــرب يف ذات 
الوقــت عن تقديرنــا للحضــور االيجايب والحــراك املثمر 
لدبلوماســيتنا، دفاعاً عن خياراتنا الوطنية، وتقويًة ملسرية 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربية؛ ونــرصًة للقضايا 
العربية العادلة، ويف طليعتها حق الشــعب الفلســطيني 
يف إقامــة دولته املســتقلة، وعاصمتها القــدس الرشيف؛ 
ومســاندًة للمبــادرات الهادفة للعودة مبــرص إىل مكانتها 
ودورها العريب القائد، وإعادة الســالم لسوريا، واالطمئنان 
لتونس، واألمن لليبيا، واالستقرار للعراق واليمن والسودان 
ولبنــان والصومال وأفغانســتان وغريها؛ ودعــامً للجهود 
املبذولة إلخالء منطقة الرشق األوســط من أسلحة الدمار 
الشامل، والضغط عىل إرسائيل لالستجابة لقرارات الرشعية 

الدولية، باالنسحاب من كافة األرايض العربية املحتلة. 
ونــود هنا أن نشــيد بالجهد الــذي يبذله قــادة وضباط 
وجنود قواتنا املســلحة، وأجهزة الرشطة واألمن، لتفانيهم 
يف أداء الواجــب، حفظاً للنظام واألمــن، ونرشاً للطأمنينة، 
وما يقومــون به من جهد لالرتقاء بقدرات بالدنا الدفاعية 
واألمنيــة، كــام نؤكد ســعينا املســتمر لتطويــر قدراتهم 
وتحديث عتادهم، وضامن الرعاية الشاملة لهم وألرسهم. 
كام نتقدم بالشكر للمقيمني بيننا من أبناء الدول الشقيقة 

والصديقة ملا يسهمون به من دور نقدره.
أيها املواطنون واملواطنات الكرام

إن مــا تحقق خالل االثنــني واألربعني عامــاً املاضية كان 
إنجازاً اســتثنائياً مشــهوداً، شــاركتم يف صناعتــه جميعاً، 
مثابريــن، متوحديــن، واثقني بأن الغد أفضــل من اليوم، 

مبثلام أن الحارض أفضل من املايض.
ونســأل اللّه أن يجعلنا من عباده الشــاكرين، وأن يسدد 

خطانا، ويعيننا وشعبنا باإلرادة القوية، والهمة العالية. 
وفقكم اللّه، وكل عام وأنتم بخري،

         إن ما حتقق خالل 
االثنني وا�ربعني عام� 

املاضية كان إجناز� 
استثنائي� مشهود� 
شاركتم � صناعته 

جميع� مثابرين، 
متوحدين، واثقني بأن 

الغد أفضل من اليوم

"

"
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كلمة صاحب السمو الشيخ

�مد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس �لس الوزراء حاكم دبي

وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل حرص الدولة قيادة وحكومة وشعباً عىل االنفتاح االقتصادي 
والثقايف والســياحي واإلنساين عىل مختلف ثقافات وشــعوب العامل وبناء جسور التواصل الدائم يك 
تصل اإلمارات إىل العاملية يف شتى االتجاهات والتوجهات التي تساهم يف بناء عامل حضاري وإنساين 

يسوده العدل والسالم، وفيام ييل نص كلمة سموه:
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 أبناء وطني الكرام 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

والسالم لوطننا الغايل ونحن نحتفل بالذكرى الثانية 
واألربعــني لتأســيس اتحادنا وقيام دولتنا ومل شــمل 

شعبنا والسري به يف طريق التقدم والرخاء. 
والســالم عىل مؤســس دولتنــا الشــيخ / زايد بن 
ســلطان آل نهيان ، وعىل رشيكه ورفيق دربه الشيخ/ 
راشــد بن ســعيد آل مكتوم وعــىل إخوانهام الحكام 
الذين اجتمعوا يف الثاين من ديسمرب 1971 عىل الحق 
والخري، معتصمــني بحبل الله ، ومتمســكني بالعروة 
الوثقــى، واضعــني نصــب أعينهــم مصالــح وطنهم 
ومواطنيهــم، فكانــت والدة دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة، وانطالق ملحمة البناء والنهضة. 
والســالم عــىل أســالفنا الذين حافظــوا عىل هذه 
األرض بإميانهــم وتالحمهم وصدق انتامئهم، فصمدوا 
أمــام التحديات الخارجيــة، وكانوا أبطــاالً يف تحمل 

قسوة البيئة وندرة املوارد وشظف العيش. 
والســالم والتهنئة ألخي صاحب الســمو الشيخ / 
خليفية بــن زايد آل نهيان رئيــس دولتنا الذي يقود 
مســريتنا يف معارج الرقــي والتقدم باقتــدار، ويرفد 
اتحادنا بكل مــا يزيده قوة ومنعــة ومهابة ومكانة، 
وميكننا مــن امليض بدولتنا وشــعبنا إىل املراكز األوىل 
بني دول العامل األكرث تقدماً واستقراراً وشعوب األرض 

األكرث سعادة وتحرضاً. 
والسالم والتهنئة موصولني إلخواين أصحاب السمو 
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وألخي 
ســمو الشــيخ/ محمد بن زايــد آل نهيــان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
أيها املواطنون واملواطنات 

ونحــن نودع اليوم ســنة اتحاديــة حافلة بالعمل، 
متألقة بالعطاء، بهية باإلنجازات، فإننا نستقبل السنة 
الجديدة متحديــن يف جهودنا، مجمعني عىل أهداف 
رؤيتنا، متمسكني بثوابتنا التي كتبت ملسريتنا النجاح، 
قابضني عىل نهجنا الذي حفظ لبالدنا األمن واالستقرار 

وضمــن ملجتمعنــا التامســك والتالحــم، ومكننا من 
اجــرتاح تنمية مســتدامة تراكم اإلنجــازات وتحقق 
التحديــث والتقدم، وتعزز قيمنــا وتقاليدنا وهويتنا، 

وتصون تراثنا وتنمية. 
تطلعــوا يا أبنــاء وبنــات اإلمارات إىل املســتقبل 
بثقة وتفاؤل. فــاألرض التي نقف عليها صلبة وقوية، 
وحصاد ســنوات العمل والبناء وفري يف كافة املجاالت، 
وأبنــاء شــعبنا ينعمون بثمــرات التنميــة والتطوير 
ويشــاركون يف صنعهام، ودولتنا تنعم مبكانة محرتمة 
بني الــدول كافة، وقد نجحــت يف الحضور بقوة عىل 
الســاحة العامليــة، وفرضت نفســها منوذجــاً لإلدارة 

والتصميم عىل النجاح بني الدول املتقدمة.
لقــد حققــت دولتنــا يف هــذا العــام إنجــازات 
ونجاحــات يف كافة املجاالت، حيــث واصل اقتصادنا 
ازدهاره واســرتد عافيته وســجل أعىل معدالت النمو 
يف املنطقــة، وكان أداؤه مــن بني األفضــل يف العامل، 
وســجلت التجربة األوىل للحكومــة يف دورة امليزانية 
الثالثية لألعــوام 2011-2013 نجاحاً كبرياً، وتطابقت 
مع الدورة االســرتاتيجية للفرتة نفســها، مام أدى إىل 
تحســني اســتخدام املوارد، وتطوير األداء الحكومي، 
ورفع كفــاءة تنفيذ الخطط واملشــاريع، وقد أصدرنا 
ميزانية الــدورة الثانية لألعــوام 2013-2016 بزيادة 
قدرهــا 15باملئــة. وكام يف ســابقتها خصصت الدورة 
الجديدة أكرث مــن نصف النفقات ملشــاريع وبرامج 
املنافــع االجتامعية للمواطــني والتنمية البرشية التي 
هي املحور الرئيس لسياسات الحكومة واسرتاتيجياتها 

وخططها ومبادراتها. 
ويف هذا العام ســجلت  دولتنا أكــرب تقدم تحرزه 
دولة خالل ســنة واحدة يف أهم مقاييس التنافســية 
العامليــة الصــادرة عــن منظــامت األمــم املتحــدة 
واملؤسســات الدوليــة املعنيــة بالتنميــة الشــاملة 

والتحديث واالستقرار والرفاهية والسعادة.
وقد تبوأت دولتنا مراكز متقدمة يف مجاالت بالغة 
األهميــة إذا حلت يف املركــز األول عاملياً يف مؤرشات 

الكفــاءة الحكوميــة والرتابــط املجتمعــي والقيــم 
والســلوكيات. وحلت يف املرتبه الرابعة عاملياً واألوىل 
اقليمياً يف مؤرش ســهولة مامرسة األعامل متقدمة 12 
مرتبه عن تصنيف العام املايض، وذلك حسب الكتاب 
السنوي للتنافســية العاملية 2013 الصادر عن املعهد 
الدويل للتنمية اإلدارية يف ســويرساً. وحلت يف املركز 
الرابــع عامليــاً يف األداء االقتصادي والثامــن عاملياً يف 
األداء العام وفق التقرير السنوي للبنك الدويل الصادر 
يف الشــهر املايض. وحلت يف املركز األول عربياً والرابع 
عرش عامليــاً يف تقرير األمم املتحدة ملؤرش الســعادة 
والرضا بني الشــعوب للعام 2013. وتقدمت دولتنا 5 
مراتب يف تقرير التنافسية الدويل للعام 2014-2013 
الصادر عــن املنتدى االقتصادي العاملــي لتنتقل من 
املرتبــه 24 يف العــام املايض إىل 19. وأحــرزت مراكز 
متقدمــة يف العديد من املؤرشات األخرى حيث حلت 
يف املرتبــه األوىل عاملياً يف احتواء أثار التضخم وجودة 
الطــرق وغياب الجرميــة املنظمة، والثانيــة عاملياً يف 
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االستثامر األجنبي املبارش ونقل التكنولوجيا، والثالثة 
عاملياً يف ثقة املواطنني بالسياســني، والرابعة عاملياً يف 

كفاءة األسواق وجودة البنية التحتية. 
وعشــية احتفالنا بيومنا الوطنــي الثاين واألربعني 
تكللت مؤرشات تقدم دولتنا وشــعبنا بالفوز الباهر 
لدولتنا يف اســتضافة معرض اكسبو 2020، بعد رحلة 
طويلة وشــاقة تواصلت عىل مــدار العامني املاضيني 
وتنافسنا فيها مع مدن عريقة يف دولة متقدمة. وكام 
قال قائد مسريتنا أخي صاحب السمو الشيخ/ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظة الله : إن هذا 
الفــوز الذي يتزامن مع احتفاالتنا بيومنا الوطني هو 
تتويج لسلســة النجاحات واإلنجــازات الكبرية التي 
تحققها دولتنا بشــكل متواصل منذ قيامها قبل اثنني 
وأربعــون عاماً مام جعلها تحتــل مواقع الصدارة يف 

املجاالت كافة. 
أيها املواطنون واملواطنات

إن إنجازات دولتنا ونجاحاتها وتقدمها مل يأت من 
فــراغ. ومل يحدث بالصدفة، فهــو نتائج رؤية القيادة 
وعملها املخطط واملنظم والواعي واملخلص والدؤوب 
الــذي يتوخى رفعه الوطن وســعادة املواطنني. وهو 
نتاج االستمرارية والتواصل بني األجيال. ونتاج العالقة 
الفريــدة العامــرة بالحب والثقة والوفاء بني شــعبنا 
وقيادته. ونتاج تطوير الذات والفكر واملعرفة. ونتاج 
مواكبة العــرص ومتغرياته واالنفتــاح عىل كل جديد 
مفيد وكل تجربه ناجحة وكل مامرســة فضىل. ونتاج 
التعاطي اإليجايب مــع تفاصيل الحياة والنظر بتفاؤل 
للمســتقبل. ونتــاج نرش ثقافــة الريــادة وتعميقها، 
وتحفيــز اإلبــداع ومكافأتــه، وتشــجيع الناجحــني 
ودعمهــم، واإلميان بأن الفشــل يف عمــل هو مجرد 

تجربة حافلة بالدروس املفيدة يف املحاولة التالية. 
وعىل الرغــم من أن هذه النجاحــات تبعث فينا 
مشاعر الرضا والفخر والطأمنينة، وتعزز ثقتنا برؤيتنا 
واســرتاتيجيات وبرامج عملنا، فإنهــا ال تجعلنا نزهو 
بأنفســنا أو نغرت أو نتباها بها عــىل غرينا. إنها عندنا 
مبثابــة املنبه الــذي يذكرنا مبســؤوليتنا عــن صونها 
واإلضافة إليها. وهي نداء يدعونا لشحذ الهمم وحشد 
الطاقات والتحرك معاً ككتلة واحدة يف الدروب التي 

تحقق العزة والتقدم لوطننا وشعبنا.
أيها املواطنون واملواطنات

عهدكم بحكومتكم أنها تشــق معكم وبكم طريق 
املســتقبل مســتلهمة برنامج العمــل الوطني الذي 
أطلقه صاحب الســمو رئيس الدولة يف العام 2005، 

ورؤيتنا لإلمارات 2021. 
وســتظل حكومتهم عىل عهدها مبادرة تقود من 
األمام، وتحشــد كافــة الجهود واإلمكانيــات، وتنبي 
فــرق العمل، ومتيض يف متكني أبنــاء اإلمارات وتدفع 
طاقاتهم نحو تحقيق ذاتهم وطموحاتهم التي هي يف 

مجموعها غايتنا الكربى.

وتنهــض حكومتكــم معكــم وبكــم بربنامج عمل 
للســنوات املقبلة يغطي كافة جوانب حياتنا وأعاملنا 
وأنشطتنا، ويتوخى تعزيز نجاحاتنا وتطوير انجازاتنا، 
واســتكامل النواقــص أينام وجــدت، ومعالجة قصور 
األداء يف أي عمــل أو نشــاط. ومــازال أمامنــا الكثري 
لننجزه، وال عذر لنا يف عدم اإلنجاز أو يف بطء اإلنجاز، 
فإمكانياتنــا وفرية، وقدراتنا متوثبــة، وخرباتنا الذاتية 
ثريــة، وطاقتنا اإليجابية ال تنضب، وســواعد شــبابنا 
وشــاباتنا قوية، وعقولهم نهمة للمعرفة، ونفوســهم 
تواقه للعمل واإلتقان، والتحامهم بقيادتهم والتفافهم 
حول رؤيتها يدفعهم للعطاء يف كل املواقع، والتفاين يف 
خدمة الوطن واالستعداد لبذل الغايل والنفيس لصون 

أمنه واستقراره وتحقيق عزته ورفعته. 
قلت سابقاً وأكرر : كلام وصلنا إىل قمة وجدنا أمامنا 
قمــة أعىل لنصعدهــا. هذه وصفة النجــاح والتقدم، 
وسرية الناجحني واملتقدمني. فنجاح املرء ليس محسوباً 
له فقط، بل أيضاً محسوب عليه. ومسؤوليات الناجح 
دامئاً أكرب، وإدامة النجاح تستوجب تعزيزه وتطويره. 
والنجاح يســتدعي دامئاً تحديات جديدة واشكاليات 
جديدة مام يتطلب التأهب واليقظة الدامئني، والوعي 
عىل املســتجدات واملتغريات، والقــدرة عىل مواكبتها 
والتفاعــل اإليجايب معها، بخاصة وأنها باتت يف عرصنا 
مــن أبرز ثوابتــه، فحجم املعرفــة يتضاعف كل بضع 
سنوات، ويصطحب معه اخرتاعات جديدة وتطبيقات 
جديدة وحلوالً جديــدة يف الزراعة والصناعة والطب 

والهندسة واالتصال وكافة الخدمات.
تعلمــون يا أبنــاء وطني أننا مل نشــعر يوماً برهبة 
مــن التحديــات مهــام كانــت طبيعتها، وأيــا كانت 
رسعــة حدوثها. فلم نقــف مكتويف األيــدي أمام أي 
تحد واجهناه، بل تعاملنــا معه كام يجب مدركني أن 
مخاطره تكون دامئاً مصحوبة بالفرص. وأن واجبنا هو 
احتواء املخاطر واغتنــام الفرص. وأنا واثق من قدرتنا 
عىل اغتنام فرص املستقبل واحتواء مخاطره مستندين 
بعد التــوكل عىل اللــه إىل خرباتنا الذاتية املكتســبة 
خالل مســرية بناء دولتنا ومنوذجنا اإلمارايت يف التنمية 

الشاملة والتمكني السيايس واالقتصادي واالجتامعي. 
أيها املواطنون واملواطنات

إن املستقبل ملك لجميع البرش، لكن الذين ينالون 
حصــة فيه، هم فقــط الذين يلبون نــداءه، ويتقنون 
لغته، ويحرصون عىل معرفة سياق حركته واتجاهاته. 
املســتقبل ال يعرف االنتظــار وال التأجيل وال الرتاخي. 
مــن ال يتقدم إليه ويســعى يف عواملــه ويبادر ويبدع 
سيندب حظه يوماً ويكابد الحرسة والخيبة والتخلف.
قرارنا يف اإلمارات، بل خيارنا الوحيد كان وســيظل 
أن نضع املستقبل يف قلب خططنا وأن نصنعه بأيدينا، 
وأن نفرض أنفسنا رشكاء لصناع املستقبل يف عاملنا. وأن 
ننافس مع املنافسني فيه عىل الحضور الفاعل والتقدم 

املكني.
ويف هذا الســياق أطلقنا مــرشوع الحكومة الذكية 
كقاطــرة لبناء املدينة الذكية والدولة الذكية واملجتمع 
الذيك. وهذا املرشوع مستقبيل بامتياز ، فتقدم الدول 
بات رهــن قدرتهــا عىل اســتخدام وســائل االتصال 
الحديثة يف كافة جوانب حياتها وأعاملها وانشــطتها. 
إن هذه الوســائل التي اندمجت يف جهاز بحجم كف 
اليد تكســب يومياً مســاحات جديدة يف حياة الدول 
املتقدمة، وتكســب مســاحات أكرب يف حيــاة األجيال 
الشــابة.وهي اليوم أداة معتمدة يف مامرســة األعامل 
والهوايــات وانجاز املعامالت الحكومية والخاصة، مام 
يرتب تغــرياً جذرياً يف أســاليب حيــاة الناس وطرق 
عيشــهم، ويف طبيعة وآليات عمــل رشكات االتصاالت 
واإلعــالم والبنــوك والخدمــات والتجــارة والتوزيــع 
والطريان والسياحة، ويف أساليب عمل الحكومات، ويف 
تركيبة البنية التحتيــة االلكرتونية، ويف طرق التعليم، 

ويف تكوين املوارد البرشية.
هذا التطور يطــرح تحديات جمة عىل الحكومات 
والقطاع الخاص واملجتمع وال بد ملن يريد التواجد يف 
هذا املستقبل الذيك من السعي للتكيف مع مقتضياته. 
ونحــن يف اإلمارات بدأنا عمليــة التكيف عرب تجارب 
رائدة لبعــض دوائرنا ورشكائنا ومصارفنا. وقد اطلقت 
الحكومة ورشــة عمل كربى تستهدف انجاز الحكومة 
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الذكية خالل الربنامج الزمني املحدد والحكومة وهي 
تقود هــذه العملية االســرتاتيجية تنتظر من القطاع 
الخاص مواكبة هــذه الجهود بتطوير تقنياته وتدرب 
موظفيــه وتكييــف آليات عمله مبــا يتوافق مع هذا 
التطــور. وتنتظر مــن أجهزة اإلعالم أســهاماً فعاالً يف 
نــرش ثقافة ومفاهيم الحكومــة الذكية. إن إدامة منو 
اقتصادنــا، وتعزيز قدرات مواردنــا البرشية، وتطوير 
التميــز يف األداء الحكومي، ومواصلــة التقدم مبراكز 
دولتنــا يف مؤرشات التنافســية العاملية بــات يرتبط 
بنجاحنا، حكومة ومجتمعاً، وقطاعاً خاصاً، يف االنتقال 
إىل الحقبة الذكية. وكام نجحنا يف الحقبة اإللكرتونية، 
وكنــا الرواد يف مجال الحكومة اإلليكرتونية، ســنكون 
رواداً ناجحــني يف الحقبــة الذكية، فهــا هي الجهات 
املعنيــة تتحــرك بهمة ونشــاط، وفــرق العمل تضع 
االســرتاتيجيات والخطط وبرامجها الزمنية، والوزارات 
والدوائر تسابق الزمن للتكيف مع متطلبات الحكومة 
الذكيــة، ســواء من حيث اســتكامل البنيــة التحتية 
اإللكرتونيــة، أو تدريب املوظفــني أو تطوير محتوى 

املعامالت وإجراءات إنجازها.
أيها املواطنون واملواطنات

ونحن نخاطب املســتقبل بلغــة ومفاهيمه، ونعد 
العــدة ملواجهة تحدياته، ال نغفل لحظة عن تحديات 
الحارض. نحن ندركها ونتعامل معها مبا تســتحقة من 

جهد ومتابعة واهتامم. 
ويأيت يف مقدمــة هذه التحديــات تطوير التعليم 
بــكل مراحلــه ومســتوياته. إن الجهــود املبذولة يف 
هــذا املجال ضخمة، والنتائج مرضية، وقد تحســنت 
مؤرشات األداء التعليمي تحسناً ملموساً أدى إىل تقدم 
ترتيب الدولة يف املقاييس الدولية املختصة بالتعليم، 

ونحــن مصممــون عىل وصــول عمليــة التطوير إىل 
أهدافها، وعىل أن يلتزم التطوير االستمرارية والدوام، 
وباعتبار أن التعليم هو املحور األساس يف حياة الدول، 
وهو املطالب بتقديم مخرجــات قادرة عىل التفاعل 
اإليجايب مع زمانها ومع املتغريات املتتابعة كام يف عامل 

املستقبل الذيك الذي أرشت إليه للتو.
ونحــن أيضاً ماضون يف تطويــر الخدمات الصحية 
مــن حيث الجودة واالنتشــار. نريــد أن تصل أفضل 
الخدمات بســهولة ويرس إىل كل مواطــن ومواطنة. 
ونريد أن نصل مبرافقنا الصحية إىل أفضل املســتويات 

العاملية.
وعىل الرغم من التقــدم امللموس يف تنفيذ خطط 
توفــري املســاكن للمواطنــني، فإن طموحنــا أكرب مام 
تحقق بكثري. وبفضل برنامج الشــيخ زايد لإلســكان، 
ومبــادرات صاحــب الســمو رئيس الدولــة، وبرامج 
اإلســكان املحلية، ســنحقق هذا الطمــوح، بأن تلبي 
طلبات املســتحقني يف أقرص وقت ممكن، وان يحصل 
املســتحق عىل مســكنه خالل فرتة ال تزيد عن ثالث 

سنوات من تاريخ استحقاق الطلب.
إضافــة إىل ذلك، فإننا منيض يف تطوير واســتكامل 
ترشيعاتنــا، منطلقني من حرصنا عــىل توطيد العدل 
والقانون، وتوفري مظلة ترشيعية تستكمل أية نواقص 
وتغطــي كل جديــد يف أســاليب الحياة ومامرســات 
األعامل، وتبسط إجراءات التقايض، وترسع الفصل يف 

النزاعات بعامة، والتجارية بخاصة.
أيها املواطنون واملواطنات

مبقــدار ثقتنــا بقدرنا عــىل التعاطــي الفعال مع 
تحديات الحارض واملستقبل الداخلية، مبقدار ما نحن 
منتبهــون لتحديات أخــرى بعيدة عنــا، لكن بعضها 

ينطــوي عىل مخاطــر محتملة قد تؤثــر علينا ومتس 
مبصالحنــا الوطنيــة، وأعنى بذلــك الوضع املضطرب 
يف االقليــم، ومعاناة املراحل االنتقالية التي تعيشــها 
دول عربيــة، والرتاجع الكبــري يف دور وفاعلية النظام 
االقليمــي العــريب، والوضع الــدويل املتســم نظامه 
بالتدافــع والســيولة، مــام ينعكس ســلباً عىل األمن 
األقليمي، ويحــول دون قيام القوى الكربى واملجتمع 
الــدويل بدورهام يف حــل القضايا املزمنــة كالقضية 
الفلسطينية، والقضايا املســتجدة كاألزمة املستفحلة 

يف سوريا. 
نحــن نتابع التطــورات يف اقليمنــا وعاملنا، ونقوم 
مبــا نقدر عليــه لتعزيز األمن واالســتقرار يف املنطقة 
وندعم حق الشــعوب يف تقرير مســتقبلها، ونساعد 
الــدول الشــقيقة عىل مواجهــة أعبــاء التنمية. ويف 
متابعتنا لهذه التطورات نتحســب ألسوأ االحتامالت، 
ونعد العدة ملواجهتهــا معتمدين عىل قدرتنا الذاتية 
وثوابتنا السياســية وتالحمنا الوطني والتفاف شعبنا 
حــول قيادته ورؤاها وسياســاتها، وحرص كل مواطن 

عىل أمن الوطن وسالمته ومكتسباته. 
أيها املواطنون واملواطنات

يف احتفالنا بيومنا الوطنــي الثاين واألربعني أتوجه 
إىل البــاري عز وجل بالحمد والشــكر عىل توفيقه لنا 
يف أعاملنــا ومتكيننا من خدمة وطننا وشــعبنا، وعىل 
ما كتبه لبالدنا من أمن واســتقرار، وما ساقه إلينا من 

أسباب النجاح. 
أســأله ســبحانه وتعاىل أن يديم نعمه علينا، وأن 
يأخذ بيدنا، وأن يشــد من أزرنا يف الحق وعمل الخري، 

وأن يوفقنا إىل ما يحب ويرىض.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.



1414 ديسمرب 2013  

äÉ`ª∏`c

كلمة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن �مد القاسمي

عضو اجمللس ا�على حاكم الشارقة
وجه صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة 
كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
دعا فيها أبناء اإلمارات شباباً وبنات، نساًء ورجال، كباراً وصغاراً، أن يجعلوا من هذه الذكرى الفرصة 
لشــحذ الهمم والشــد عىل السواعد لتحقيق اآلمال وتحمل املســؤولية بكل إخالص ووعي بقيمة ما 

حققه االتحاد لبالدنا، وبكل قوة للمحافظة عىل منجزاته، وفيام ييل نص كلمة سموه:
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أتقدم بأحر التهاين إىل أخي صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقــوات املســلحة "حفظه اللــه ورعــاه"، وإخواين 
أصحاب السمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات وشعب اإلمارات مبناسبة اليوم الوطني الثاين 

واألربعني، التحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة.
إن املتتبــع لتاريــخ اتحاد دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة والذي تأســس منذ أكرث من أربع عقود، البد 
وأن يستشعر املســاعي والجهود التي بذلها مؤسسوا 
االتحــاد يف نضالهم من أجل هذا الكيان، مســتمدين 
مــن كل الصعــاب التي واجهوهــا والعراقيــل التي 
اعرتضت طريقهــم طاقات وعزماً أكرب ملواصلة العمل 
من أجل املبدأ الذي آمنوا به، وهو التكامل والتعاون 
فيام بينهم من خالل اتحاد متني يهيأ األمن واالستقرار 
لشــعبه ويدفعــه للتقدم ليضاهي الــدول الكربى يف 

منجزاته.
لقــد تهيأ لدولة اإلمــارات العربية املتحدة  بفضل 
اللــه تعاىل وبفضل جهــود أبنائه املخلصــني الفرصة 
لبناء اتحاد متني قائم عىل أســس قوية راسخة، أرىس 
قواعدها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان "طيب الله ثراه".
وإن يوم الثاين من ديســمرب يعتــرب مفرتق طريق 
ويــوم تاريخي بحــق، ففيه توجت جهــود الصادقني 
املخلصني حكام اإلمارات وقائد املســرية الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان "رحمه الله" بقيام اتحاد دولتنا 
الغالية، وعىل امتداد مسرية هذا االتحاد ورغم رحيل 
من رحل عنــا مــن املؤسســني، إال أن قلوبنا جميعاً 
حكومة وشــعباً مازالت وبفضل من الله ومنة عامرًة 
باالميــان مببــدأ الوحــدة وعاملــًة به، وعىل أســاس 
ذلك كله البد لنا أبناء اإلمارات شــباباً وبنات، نســاًء 
ومشــيخة، كباراً وصغاراً، أن نجعل من هذه الذكرى 
الفرصة لشــحذ الهمم والشــد عىل السواعد لتحقيق 
أمالهم وأملنا يف تحمل األجيال الجديدة للمســؤولية 
بــكل إخالص ووعي بقيمة ما حققــه االتحاد لبالدنا، 

وبكل قوة للمحافظة عىل منجزاته.
          متكّنا من 

تثبيت اسم ا�مارات 
على خارطة العا� 

وانتزعنا مبا حققناه 
من مقومات الدولة 

العصرية اح�ام 
واع�اف الدول الك�ى

"

"

نرجــو من اللــه تعاىل أن يكون هــذا االتحاد نواة 
قوتنا وســبيلنا ودليلنا للتمسك بثوابته يف هذا الوقت 
الصعب الذي يشــهد الكثري مــن التبدالت والتغريات 
واملــآيس التي تقتيض من الجميع أخذ العرب والدروس 

واملحافظة عىل هذا الوطن وحامية ترابه ووحدته.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حميد بن راشد النعيمي
عضو اجمللس ا�على حاكم عجمان

وجه صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن كلمة عرب 
مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطنــي الثاين واألربعني لدولة اإلمــارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن مســرية االتحاد ســوف تستمر إن شاء الله تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيـس الدولـة «حفظه الله» وأن البيت الواحد ســيظل متحداً بتامســك السواعد وتشابك 

األيادي وإخالص النوايا، وفيام ييل نص كلمة سموه:
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        أنصفت دولة 
االحتاد املرأة وتبوأت 

بفضل ذلك مناصب 
هامة ورفيعة � كل 

قطاعات العمل

"

"

يطيــب يل مبناســبة الذكــرى الثانية واألربعــني ليومنا 
الوطني الخالد أن أتقدم بأجمل التهاين مقرونة بأصدق 
األمــاين بالصحة والعافية والســعادة لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه 
الله"  وإىل أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكــم ديب "رعاه اللــه"، وإىل إخواين أصحاب الســمو 
أعضــاء املجلس األعىل حــكام اإلمــارات حفظهم الله 
جميعاً وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة وإىل شــعبنا الكريم داعياً الله أن يعيد هذه 
املناســبة علينا بالخــري والربكات وعــىل دولتنا الحبيبة 

بالرفعة واالزدهار واالستقرار.
إن الحديث عن االتحاد ســيظل من أحب األشياء إىل 
قلبي ونفيس، ألنه مرتبط باملغفور له بإذن الله الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي وضع 
بصمته وقال كلمته وقاد موكب البناء والتقدم والنهضة 
بثقــة القائــد املخلص لشــعبه، وعطــف الوالد املحب 
ألبنائه، فقــدم العطاء الجزيل الذي ســيظل أبد الدهر 
يطوق أعناقنا، وســنظل قارصين أن نوفيه حقه وشكره، 
ويكفي زايد فخراً أنه بحكمته وإميانه اســتطاع الحفاظ 
عىل هذه التجربة والتأكيد عىل تطويرها ملا فيه مصلحة 
شــعب اإلمارات وفخر األمة العربية، وإن هذه املسرية 
التي متيزت بعطاءات مشــهودة وإنجازات كبرية ســوف 
تســتمر إن شــاء الله تحت قيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأن 
البيت الواحد ســيظل متحداً بتامسك سواعدنا وتشابك 

أيادينا وإخالص نوايانا.
إن العقــود األربعــة املاضية هي بــكل املقاييس متثل 
حقبة مزدهرة من تاريخ اإلمارات فقد انطلقت دولتنا إىل 
آفاق التقدم والحضارة واملدنية بكل ثقة واقتدار، وشهدت 
بالدنــا يف ظل االتحاد نهضة تعليمية واقتصادية وعمرانية 
وزراعيــة كــربى لبت احتياجــات الحارض واملســتقبل يف 
عملية تنموية متميزة تتعلق بحياة اإلنســان واحتياجاته 

البيئيــة واالقتصادية، يف منظومــة حياتية متكاملة بصورة 
وضعت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الصفوف األوىل 
مــع أرقى دول العــامل التي جعلت التنمية املســتدامة يف 

أولويات سياستها.
جاء االتحاد ومل يشــهد العامل ما يشــهده اليوم، ولكن 
النظرة البعيدة، والرؤية العميقة، واســترشاف املســتقبل 
بــكل ما يحمله مــن آمال وطموحــات، جعلت من خيار 
االتحــاد طريقاً ال بد منــه، وهدفاً واجــب بلوغه، وغاية 
يتحتــم إدراكهــا. وإن كل متابع أو مراقــب البد أن يقف 
بــكل التقديــر واالحرتام ملــا حدث، يتمعن يف الشــواهد 
ويأخذ العرب، ومن ثنايا حديث املغفور له الشيخ زايد عربة 
وهــو القائل: "إن االتحاد هو طريق العزة واملنفعة والخري 
املشــرتك، وإن الكيانات الهزيلــة ال مكان لها يف عامل اليوم 

فتلك عرب التاريخ عىل امتداد العصور".
إن املؤرشات تؤكد إن بالدنا قد سجلت أرقاماً قياسية 
من التحــرض والتقدم والرخاء عــىل كل صعيد، جعلتها 
اليوم من الــدول املتقدمة التي تتميــز باقتصاد متطور 
ومزدهــر، وتنمية متوازنة وأوضاعاً سياســية مســتقرة، 
وأمــن راســخ وتنظيــامت إداريــة وإنتاجيــة متطورة. 
وصــارت دولتنا مــرضب املثل بني دول العــامل وتحظى 
باحرتامه وخري دليل عىل ذلك أن اإلحصاءات والدراسات 
املستقلة تشــري بلغة األرقام إىل أن دولة اإلمارات األوىل 
عربياً و18 عاملياً ألفضل مكان ميكن أن يولد فيه اإلنسان 
عام 2013.  كــام أن اإلمارات تحتل حالياً املرتبة الرابعة 
عاملياً بني أفضل  10 دول يف العامل يف تدين نســبة الجرمية 
بالرغم من وجود العدد الهائل من مختلف الجنســيات 
يف الدولــة. ونتطلع دوماً إىل تحقيــق النجاحات وصون 
اإلنجازات والوصــول بدولتنا إىل املركز األول ويتأىت ذلك 
بالوالء للقيادة الرشــيدة والتفاين من أجل الوطن والذود 
عنه بكل غاٍل ونفيس، واملحافظة عىل املبادئ والعادات 
والتقاليد التي ورثناها من جيل اآلباء واألجداد والتالحم 
والتكاتــف والتعاضد وإعالء قيمة العمــل واإلنتاج من 
أجل اســتمرار هذه املســرية مهام عظمــت التحديات 
وكرثت الصعاب، وكام قال صاحب السمو رئيس الدولة: 

"تنافسية اإلمارات أمانة بيد كل مواطن ومسؤول".
ولقــد حرصــت دولة اإلتحاد أشــد الحــرص عىل بناء 
إنســان اإلمارات فكانت تلك واحدة من أسمى غاياتها أن 
يجد إنســان اإلمارات ما يتمنــاه، وأن تتيح له دولته بيئة 
العمــل واإلبداع الخالق، ذلك إن املواطن هو األســاس يف 
أي معادلــة للبنــاء والنهضة وهو الرصيــد الباقي الذي ال 
ينفــد وال ينضب، وقد أنصفت دولة االتحاد املرأة وتبوأت 
بفضل ذلك مناصب هامة ورفيعة يف كل قطاعات العمل. 
وأصبحــت ممثلة يف املجلــس الوطني االتحــادي انتخاباً 
وتعييناً، وشــكلت نسبة النســاء يف املجلس الوطني 22,2 
باملائة وهي تعد من بني النسب املرتفعة لتمثيل املرأة يف 
املجالس الربملانيــة يف العامل، كام جاءت اإلمارات يف املركز 
األوىل عربياً باملساواة بني الرجل واملرأة يف تقرير للمنتدى 

االقتصادي العاملي.
وقد اكتسبت دولتنا احرتام وتقدير العامل كله مبا اختطته 
من نهــج معتدل، ومواقــف ثابتة يف سياســتها الخارجية 
تتسم بالحكمة واالعتدال والتوازن ومنارصة الحق والعدل.
والتفاهم بني األشقاء واألصدقاء لحل الخالفات والنزاعات 
بالطرق الســليمة والحوار بني الحضــارات، واحتلت أعىل 
املراكز بني املانحني الدوليني للمســاعدات الخارجية والتي 
تصل إىل أكرث 120 بلداً أســهمت يف إيواء املرشدين وتوفري 
الطعــام للمحتاجني وفّض النزاعات دون النظر إىل جنس 

أو دين أو عرق أو طائفة.
ختاماً نقول: إذا كان االتحاد يف حد ذاته إنجازاً مشــهوداً، 
فإن اســتمراره بكل قوة ورســوخ هو اإلعجاز، لذلك نطالب 
األجيال الصاعدة أن تستحث يف نفسها عظم التضحيات التي 
قدمها جيل اآلباء بقيادة املفغور له الشــيخ زايد، ثم العمل 
بكل جد واجتهــاد للمحافظة عىل تلك املنجزات باملزيد من 

العطاء واإلنتاج، وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
يف هذا اليوم األغر نتوجه إىل الله بوافر الشكر والحمد 
عــىل ما أنعــم علينا، وعىل مــا وهبنا من قيــادة حكيمة 
وشــعب يقف خلف حكامــه يدفعهــم إىل طريق الحق 

والخري والرشاد.
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كلمة صاحب السمو الشيخ
حمد بن �مد الشرقي
عضو اجمللس ا�على حاكم الفج�ة

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية كلمة 
عــرب مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة أكــد فيها عىل أن االتحاد كان رؤيــة زرعت غراس األمل والعطاء املســتدام عىل 
كل األصعــدة االجتامعية والثقافية واالقتصادية واإلنســانية، وأبناء الوطن هم عامد البناء 

والتطوير، وفيام ييل نص كلمة سموه:
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اثنــان وأربعــون عاماً مرت من عمر االتحاد بحســاب 
الزمــن، صارت خاللها دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
عنوانــاً للرفعة والتقــدم والرقي..اثنــان وأربعون عاماً 
اكتمــل خاللها مرشوع االتحاد وأصبحت دولة متقدمة 

يشار إليها بالبنان.
إن مــن أكــرب النعــم وأعظمهــا تأليــف القلــوب، 
واجتامعهــا عىل املحبة واملودة، فديننا الحنيف يوجهنا 
لقيمة الوحدة، ويشــعرنا برضورتها وحتميتها ملواجهة 

عقبات الحياة، وصنع االنجازات وبناء الحضارات. 
باالتحاد تتكاتف الجهود، وتقــوى العزائم، وتزدهر 
الحيــاة، وتنمو املعــارف والعلوم، ويعلو شــأن الوطن 

وترتفع رايته عالية.
ولن تتحقق عامرة األوطــان إال باالتحاد، وبه يكون 
التعــاون وترتقــي الحياة، وتصــان املنجــزات وتتعزز 
التنمية وتزداد الرثوة ويكــون للدولة مكانتها املرموقة 
يف املنتديات واملحافل الدوليــة، وهذا ما أصبح يفتخر 
بــه كل أبناء اإلمارات العربيــة املتحدة بني أبناء األمم، 
فيــزداد والئهم لوطنهــم وحكامهــم وتقديرهم لبناته 

ومؤسسيه.
مســرية االتحــاد هي قصــة شــعب اختــار التآزر 
والتعاون وبناء جســور التآخي ليعرب عليها باملســتقبل 
بخطى واثقة، هذا هو النهج الذي أرساه مؤسس الدولة 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله 
ثراه"، مع إخوانه شــيوخ اإلمارات يداً بيد حينام رفعوا 

راية االتحاد.
االتحــاد كان رؤيــة زرعت غــراس األمــل والعطاء 
املســتدام عــىل كل األصعــدة االجتامعيــة والثقافية 
واالقتصادية واإلنســانية، كان الهدف األول الذي ركزت 
عليــه القيــادة الحكيمة وما تزال إميانــاً منها بأن أبناء 

الوطن هم عامد البناء والتطوير.
بحكمــة هذه القيــادة الرشــيدة، وحبها لشــعبها، 
ومبادلتهــا الــوالء العظيم لها مــن قبل أبنــاء الوطن 
جميعاً، سارت سفينة االتحاد يف خضم الحياة العرصية 
آمنــة مطمئنة يف رغــد وتطور دائبني، وهــا هي اليوم 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، قلعة من قالع االقتصاد 
الــدويل املكــني ووجهة باســمة يف النهضــة واالزدهار 
والتطــور الشــامل، يقصدها من أنحــاء العامل كل من 
يبحث عن السعادة واألمن واألمان، ويتطلع إىل أصالتها 
وهويتهــا العربية اإلســالمية كل من ينشــد التســامح 
والعيش املشــرتك، وثقافــة االعتــدال، وإذا كان العامل 
اليــوم يواجه شــتى التحديات واملخاطــر الصعبة فإن 
الله سبحانه وتعاىل قد جنب اإلمارات وشعبها كل تلك 
املخاطــر، وذلك للرؤية الحاذقة لدى قيادتنا الرشــيدة 
وتســخري كل اإلمكانيات لخدمة الوطن واملواطن، حتى 
أصبح الناس يف مأمــن حصني، ويف دولة مزدهرة واثقة 
بحكمــة قيادتها وحرصها عىل بلــوغ ما تخطط له من 

اسرتاتيجيات محكمة وواعدة.
ومــا يــزال هــذا الوطــن - وتحــت رايــة االتحاد 

         باالحتاد تتكاتف 
اجلهود وتقوى 

العزائم وتزدهر احلياة 
وتنمو املعارف 

والعلوم ويعلو شأن 
الوطن وترتفع رايته 

عالية

"

"

الشامخة - يزدهر يوماً بعد يوم، ويزداد رسوخاً ومتكيناً 
وانطالقاً نحو آفــاق من الريادة واألمان واالبتكار، ومن 
خالل إســرتاتيجية حكومية شاملة، تضع دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة عىل خارطة الدول األكرث ازدهاراً ومناًء 

وعطاًء.
البد لنا اليوم ونحن نتطلع إىل املستقبل من أن ننظر 
إىل تلك السنوات التي مضت منذ إعالن االتحاد إلدراك 
الرس الذي كان وراء تلك الطاقة الهائلة والقوة املحركة 
ملسرية النامء والبناء الضخمة التي حققتها بالدنا، وذلك 
رشط أسايس إذا ما أردنا أن نواصل الدرب ونحافظ عىل 

وترية اإلنجاز ونبقى يف مرتبة الصدارة.
ختاماً ال يســعنا إال أن نتوجــه إىل الله العيل القدير 

بأن يغفـر ملؤســس الوطــــن الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان "رحمه الله" ويســكنه فسيح جناته، ويسدد 
خطى صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولــة "حفظه الله"، ويديــــــم علينــا نعمـة 

األمـن واألمـان.
وكل عـــام ووطنـنــا وشــعبنا الــويف بألف خري 

وسعادة وسالم.



2020 ديسمرب 2013  

äÉ`ª∏`c

كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن راشد املعال
عضو اجمللس ا�على حاكم أم القيوين

وجه صاحب الســمو الشيخ سعود بن راشــد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين كلمة عرب 
مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها 
إن االتحاد الذي غدا اليوم دولة راسخة قدم للعامل منوذجاً متميزاً يف نشوء الدول والكيانات الدولية، 
وتجربة فريدة ثبت نجاحها مبا أســفرت عنه من نتائج وانجازات حازت عىل إعجاب العامل وتقديره، 

وفيام ييل نص كلمة سموه:
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يهل علينا يومنا الوطني الحبيب الذي يقابل الذكرى 
الثانية واألربعون لنشــوء اتحادنــا املجيد، وهي ذكرى 
نتطلع إليهــا وقلوبنا مفعمة باالبتهاج واالعتزاز لتحقق 
أمنيــة اآلباء واألجــداد التي بذلوا النفــس والنفيس يف 
سبيلها برسوخ رصح اتحادنا العظيم، وهي مناسبة تهش 
لها أرواحهــم لنجاح طموحاتهم التي أفنوا أعامرهم يف 
ســبيل تحقيقها، كام نســتقبلها بتشــوق عظيم إذ أنها 
تبعث فينا أحاســيس الفرح واالعتزاز مبا أســفرت عنه 
من كينونة وهوية مشــرتكة لشــعب اإلمــارات الذين 
عارصوا عهد الفرقة والشــتات، بعــد أن ملكت أفئدة 
الرعيل األول وعىل رأســهم قائد املسرية وربانها امللهم 
طيب الذكر الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان "طيب 
الله ثــراه"، ورفاقه الغر امليامني يتصدرهم طيب الذكر 

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
إن اتحادنا الــذي غدا اليوم دولة راســخة، قد قدم 
للعامل منوذجاً متميزاً يف نشوء الدول والكيانات الدولية، 
وتجربة فريدة ثبت نجاحها مبا أســفرت عنه من نتائج 
وانجازات حازت عىل إعجاب العامل وتقديره، تتمثل يف 
املستوى الراقي ملعيشة شعبه وسد احتياجاته السكنية 
واملعيشــية والتعليمية والعالجية، التي جعلت لســان 
حــال الفرد يقول لو مل أكن مواطنــاً إماراتياً لوددت أن 
أكــون. كام أن الدعــوة إىل التميز التي صارت شــعاراً 
تحرص أجيالنــا الحالية عىل تحقيقه اســتجابة لدعوة 
قيادتنا قــد أدت إىل نهضة شــاملة عمت كل مجاالت 

النشاط العام والخاص وأشبه مبباراة يسعى الجميع إىل 
اســتغالل مهاراتهم كل يف ميدان دراسته أو عمله العام 
أو الخاص ملجاراتها. هذا وتجدر اإلشارة أي أن مشاريع 
الطاقــة املتجددة التي أنشــئت يف أنحاء مــن اتحادنا 
العظيــم، قد صارت حقيقة ماثلة وأينعت وبدأ قطافها 
وصارت مصدراً للرثوة الوطنية والخري يف وطننا الحبيب.
كــام يطيب لنا أن نؤكد بأننا قــد التزمنا ذلك النهج 
الــذي ارتأته قيادتنــا بلــزوم مراعاة اعتبــارات األمن 
الوطني عند وضع خططنا املتعلقة باالستثامر التنموي 
يك ال يكــون العائد املايل هو الغايــة الوحيدة املبتغاة، 
األمر الذي عزز من ثقتنا يف مقدراتنا إلنجاز مرشوعات 
مثمــرة اقتصاديــاً متوافقة مــع ذلك النهــج، مبصادرنا 
وفرصنــا املتاحــة، وبدأنــا بالفعــل يف تنظيــم وتهيئة 
مؤسســاتنا لتنفيذ هذا الهدف. ومن حســن الطالع أن 
نقرأ يف إحدى صحفنا اليومية أن أحد مواضيع سياســة 
املجلس الوطني االتحادي بشــأن الرتكيبة السكانية من 
القضايا املهمة التي ســوف تناقش ضمن أشــياء أخرى 
يف دور االنعقــاد الثالث العادي من الفصل من الفصل 

الترشيعي الخامس عرش.
ونبتهــل إىل املــوىل العــيل القدير أن يــكأل االتحاد 
برعايتــه، وكذلك رئيس دولته، ونائبه، وإخوانهام حكام 
اإلمارات، وأن يديم توفيقــه لهم يف مواصلة جهودهم 
لرفعة الوطن وإعالء شــأنه، وتحقيق املزيد من التنمية 

يف ربوعه والرفاهية لشعب اإلمارات.

         االحتاد قدم 
للعا� منوذج� 
متميز� � نشوء 
الدول والكيانات 
الدولية وجتربة 

فريدة ثبت جناحها

"

"
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كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن صقر القاسمي
عضو اجمللس ا�على حاكم رأس اخليمة

وجه صاحب الســمو الشــيخ سعود بن صقر القاســمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 
كلمــة عرب مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعــني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة أكــد فيها أن التجربة االتحادية مثاالً يحتذى به يف النهضة الحضارية والتطور والحداثة 
املدنية بســواعد أبناء هــذا الوطن الذين ظلوا عىل وفاء أجدادهــم وإخالص آبائهم لرتاب هذا 
الوطن خلف القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

«حفظه الله»، وفيام ييل نص كلمة سموه:
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ميثل الثاين من ديســمرب من كل عام رمزاً لوحدة شــعبنا 
ودولتنا وتاريخ يعرب عن قيم الوالء والوفاء ألنجح تجربة 
اتحاد شــهدها الوطــن العريب بل العامل بــأرسه، تجلت 
فيها قيم اإلخالص والتعاون واإلخاء يف أبهى صورة حتى 
أصبحــت تجربتنا االتحادية مثــاالً يحتذى به يف النهضة 
الحضارية والتطور والحداثة املدنية بســواعد أبناء هذا 
الوطــن الذين ظلوا عىل وفاء أجدادهم وإخالص آبائهم 
لرتاب هذا الوطن خلف القيادة الرشيدة لصاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه 
الله" الذي يقود باقتدار دفة املســرية االتحادية آلفاق ال 
حدود لها من االنجازات التنموية واملكتسبات الحضارية 
التي تقف اليوم بشموخ واعتزاز أمام العامل كشاهد عىل 
مــا تحقق يف ظــل الدولة االتحاديــة وإىل ما وصلت له 

اإلمارات من مكانه مرموقة عىل الصعيد العاملي.
إننا نســتذكر يف هذا اليوم التضحيات التي قدمها 
مؤســس هــذه الدولة املغفــور له الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان "طيب الله ثــراه" وإخوانه حكام 
اإلمارات يف ســبيل إرســاء دعائم االتحــاد عىل قيم 
العدل واملســاواة واإلخاء والعمــل املخلص الدؤوب 
لرفعة الوطن ورخاء الشــعب، مؤكدين إننا لن نحيد 
عن نهج املؤسســني وسنســارع الخطــى خلف قائد 
مســريتنا صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة "حفظه الله" مجددين له الوالء 
والوفاء ومتمســكني باألسس والقيم النبيلة التي قام 

عليها اتحاد دولتنا يف الثاين من ديسمرب.
أننا اليوم كأبناء لهذا الوطن املعطاء مطالبون بتحمل 
مســؤوليتنا تجاه الوطن وقيادتــه التي مل تتدخر جهداً 
مــن أجل رفع راية الدولــة يف مختلف املحافل الدولية 
وتوفــري مقومات الحيــاة الكرمية ألبنائــه منذ مرحلة 
التأســيس وحتى اليوم، لنسري بخطى ثابتة نحو تحقيق 
حلم الرعيل األول بتأســيس دولــة قوامها املجد والعز 
وركائزهــا التآزر والتالحم بني أبنائها، تســاند األشــقاء 
واألصدقاء ومتد يد العــون للمحتاجني واملنكوبني دون 
تفرقة عىل أساس عرقي أو مذهبي أو ديني، متجاوزين 
بذلــك كل التحديــات والصعوبــات التــي تقف دون 

تحقيق تطلعات شعبنا الويف وقيادتنا الرشيدة.
نحتفل اليوم مبــرور 42 عاماً من عمــر دولتنا التي 
ســطرنا خاللهــا بحروف من نــور قصة نجاح شــعب 
ونهضــة دولة فتيــة اســتطاعت أن تنهــض مبقدراتها 
ومبكانتهــا إىل مصاف دول العــامل يف مختلف املجاالت 
االقتصادية والسياســية واالجتامعية بفضل إرادة قائد 
ال يعرف املســتحيل وعزم شــعب ال حدود لطموحاته، 
لتتواصل بذلك املســرية االتحادية الخرية بكل ما تحمله 
من دالالت الوفاء ومعــاين االنتامء إىل األجيال القادمة 
ولننعم مبا حباه الله تعاىل علينا من خري ونعمة ونهضة 

تنموية شاملة عمت ربوع وطننا الحبيب.
أن مــا ينعم به املواطن اليــوم من أمن وأمان ورخاء 
اقتصادي ورفاهية معيشية هو مثرة غرس شجرة االتحاد 

التي وضع بذرتها زايد الخــري وارتوت بعرق كفاح أبناء 
الوطــن فكان الحصــاد طيب بطيبة قلــب بانيها الذي 
أسس لنهضة مســتمرة باســتمرار قيادتها وأبنائها، كل 
ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل بوترية متسارعة 
متمســكون بالثوابت التي قام عليهــا االتحاد واملبادئ 
التــي تعكس هويتنا الوطنية وثقافتنــا العربية األصيلة 
نحو مســتقبل مرشق يحمل الكثري من الخري والرفاهية 
ألجيالنا ويعزز من انفتاحنا عىل العامل من حولنا ويؤكد 
عىل مكانتنا كعالمة فارقة وقبلة لشعوب العامل الباحثني 

عن األمن واألمان واالستقرار االقتصادي واملعييش.
ال يسعني يف هذا اليوم الذي يعد مصدر فخر واعتزاز 
ألبنــاء هذا الوطن إال أن أؤكــد بأن االتحاد هو حارضنا 
ومســتقبلنا، معاهديــن الله عىل الحفــاظ عىل ركائزه 
راسخة رسوخ الجبال يف نفوسنا ويف نفوس أبنائنا، إمياناً 
منا بأن االتحاد ســيحافظ عىل مسرية التقدم واالزدهار 

ألبنائنا وأحفادنا.
متوجهــاً بالتهنئــة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة "حفظــه الله" وأخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه 
اللــه" وإلخوانهام أصحاب الســمو حكام اإلمارات وإىل 
شــعب دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة الذكرى 
الـ 42 لقيام دولتنا الحبيبة..داعياً الله عز وجل أن يديم 
علينا نعمة األمن واالســتقرار والتقدم واالزدهار يف ظل 

القيادة الرشيدة.

         لن نحيد عن 
نهج املؤسسني 

وسنسارع اخلطى 
خلف قائد مس�تنا 

صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد 

�ددين له الوالء 
والوفاء ومتمسكني 

با�سس والقيم 
النبيلة التي قام 

عليها احتاد دولتنا

"

"
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�مد بن راشد: خليفة قدوة � العطاء الال�ـــــــــــد
أكد أن الوصول إ� الرقم "واحد" يتطلب عزمية صادقة وجهد� كب��
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وقال يف حواره مع مجلة "درع الوطن" إن الحفاظ عىل 
قمة النجــاح أصعب من محاولة بلوغهــا... لذا فإن ما 
وصلنا إليه من مكانة تحتم علينا اســتمرار العمل عىل 
تطوير قدراتنا ورفع كفاءاتنا وتنويع مواردنا ليس فقط 
للحفــاظ عىل النجاحات التي بلغنا فيها مدى متقدماً... 
ولكن للدخول إىل مرحلة تنموية جديدة ، حيث حرصنا 
عىل مدار رحلتنــا التنموية عىل البــدء دامئاً من حيث 
انتهــى اآلخرون... فتجربتنا راســخة متينة بعراقة تراثنا 
وأصالــة ثقافتنا... لنصل إىل املســتقبل قبل أن يأيت إلينا 
ُمحّمالً بظروف وأوضاع يفرضها علينا لتشــكل لنا واقع 
حياتنا ومفرداتها... فنحن األقدر عىل أن نرســم ألنفسنا 

مساراتنا يف الحياة...
وأكد سموه أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله هو القدوة واملثال يف 

العطــاء الالمحدود... فأياديه البيضاء التي ميتد عطاؤها 
ملختلف أنحاء البســيطة تذكرنا باإلســهامات العظيمة 
التي خلّدت ذكــرى الوالد املغفور له بــإذن الله تعاىل 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومنحته مكانة خاصة 
يف قلــوب ماليني البرش حول العامل ملــا قدمه من فيض 

بذل وعطاء.  
وأشــار سموه إىل أن اإلمارات  أسهمت مبا يناهز 5.8 
مليار درهم من املساعدات خالل العام 2012، انتفع بها 

أناس يف 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العامل.
ومثن ســموه عالياً إنجازات ابنة اإلمــارات ... مؤكدا 
املــيض  يف تحقيق مزيد مــن التمكني للمرأة مبنحها كل 
ما يعينها عىل االضطــالع بدورها عىل الوجه األكمل يف 

املجتمع. وفيام ييل نص الحوار:

تعيــش دولة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه 
اللــه - منعطفا مهام عىل طريق التمكني الســيايس 
وتعميق املامرســة الدميقراطية يف الدولة استكامال 
ملرحلة التأســيس. مباذا يصف ســموكم هذا التطور 
السيايس املهم يف حياة مســتقبل الشعب والدولة؟ 
وما هي الرســالة التي يــود ســموكم توجيهها إىل 

املجلس الوطني االتحادي؟
متيزت بالدنــا بطموحها دامئاً نحو األفضل، وكان هذا 
الطمــوح مــن العوامل املؤثرة يف تأســيس هذه الدولة 
حيــث كان الســعي إىل إيجاد وطن مّوحــد قوي قادر 
عىل مواجهة التحديات وتسخري مفردات الزمان واملكان 
للوصول إىل أرقى مستويات الرفعة لشعبنا... وجاء هذا 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 
الله أن االستثامر يف التنمية البرشية 
هو الضامنة األكيدة يف مسريتنا نحو غد 
أفضل ... فاإلنسان هو محرّك التنمية... 
وفكره هو مدادها... وطموحه هو قبس 
الحضارة ... يحفظها من التدهور وينأى 
بها عن االنحدار.

ـــــدود وأياديه البيضاء متتد لكل أنحاء البسيطة

حوار الرائد الركن/ يوسف جمعه احلداد
رئيس حترير �لة درع الوطن
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الطموح مدعوماً مبقومــات هيّأت لنجاحه، من أبرزها 
الطبيعــة الخاصة للمجتمع اإلمــارايت الذي اعتمد منذ 
حقبة مبكرة يف تاريخه مبدأ الشــورى كأســاس للحكم 
الرشيد، فكانت مجالس الحكام اللّبنة األوىل يف منظومة 
املامرســة الدميقراطية التي بدأها اإلماراتيون منذ عهد 
ليس بقريــب... ومع تأســيس االتحاد، جــاء املجلس 

الوطني االتحادي ليضع اإلطار "الرسمي" لهذه املامرسة 
عرب هيكل منظَّم ذي أســس وقواعــد وقوانني ضابطة 
تؤســس ملساحة أكرب من املشــاركة املجتمعية وهو ما 
منيض يف تحقيقه ولكن بأســلوب متأن يضمن ســالمة 
عملية التمكني التي بدأها أخي  صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة منذ العام 2006؛ 

فــكان التطور املرحــيل لهذه العمليــة، واضعني نصب 
أعيننــا الصالح العــام للدولة، ومتِبعــني يف ذلك منهجاً 
رشــيداً كان خيارنا فيه واضحاً بعيــداً عن الهرولة نحو 
النــامذج "املعلّبة" للدميقراطيــة التي قد يُخيل للبعض 
أنها صالحة لالســتخدام يف كل زمان ومكان... مراعني يف 
ذلك الطبيعة الخاصة ملجتمعنا الذي نحرص كل الحرص 
عىل ضامن ســالمته وتأكيد صالبة لُحمته... وتفعيل كل 
ما من شــأنه تحقيق رخاء حارضه و ازدهار مســتقبله. 
إننا جميعاً يف هذا البلد، حكومة وشعباً، رشكاء نبحر يف 
ســفينة واحدة رشاعها الحب والوفاء وزادها اإلخالص 
للوطــن الذي نشــرتك جميعا يف إعــالء بنيانه وتوطيد 
أركانــه مبنجــزات نراعــي يف تحقيقها ســبل الدميومة 
والنجاح، وال نسعى من ورائها إال لنيل رضا الله سبحانه 
وتعاىل ومن بعده أهلنا وشعبنا ... فنحن ال ندخر وسعاً 
يف تحقيــق طموحاتــه وال نتواىن يف تقديــم كل ما من 
شأنه إقرار مستقبل حاشد مبزيد من االنجازات تضمن 
لوطننا ســبل الرخاء والتقدم... مبشاركة شعبنا... ووفق 

تطلعاتهم وطموحاتهم.
فاليوم تتواصل مســريتنا بقيادة أخي الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان، مع إميانه الكامل بأهمية توســيع 
دائرة املشاركة الشــعبية وتعزيز املامرسة الدميقراطية 
بأســلوب يتسق مع طبيعة مجتمعنا ويفيد من ثقافتنا 
الراسخة وال يعمد إىل استنســاخ تجارب اآلخرين نظراً 
لتفرد كل مجتمع مبا مييزه من صفات قد ال تكون قابلة 

للنسخ أو التكرار. 
ومــع دورة االنعقــاد الثالثة مــن الفصل الترشيعي 
الخامس عرش... أريد أن أشد عىل أيادي أعضاء املجلس 
الوطني االتحــادي... مطالباً إياهم أن يكونوا دامئاً عىل 
قدر املســؤولية الكبرية التي يحملونهــا عىل عاتقهم... 
وأن يجعلوا من التواصل اإليجايب واملســتمر مع الناس 
للتعرف عــىل متطلباتهم واحتياجاتهــم أولوية قصوى 
تعني املجلس عــىل القيام بواجبه عــىل الوجه األكمل 
تجاه بالدنا وشــعبنا... وأن يكون انتصارهم للحق.. وأن 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل االحتفال باليوم الوطني
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         نريد للحكومـة 
أن تتجـاوز توقعات 

الناس إ� مستويـات 
أداء أقوى

""

يُعلــوا دامئاً مصلحة الوطن .. وأن يراعوا صالح املواطن 
وصــوالً إىل تحقيق ما ننشــده لبالدنا مــن مزيد العزة 

والرفعة واالزدهار.   

تهــدف االســرتاتيجية العامــة للدولــة إىل تحقيق 
التنمية املســتدامة واملتوازنة وضامن توفري الرخاء 
للمواطنني وتعزيــز مكانة الدولــة إقليميا وعامليا. 
كيف تنظرون ســموكم إىل مسرية التنمية يف البالد؟ 
وما تطلعاتكم للمســتقبل خصوصا ووطننا يخوض 
مرحلة جديدة من التنمية أساسها التمكني وتعزيز 

املنجزات؟ 
بحمد اللــه وتوفيقه.. حققت بالدنا طفرات تنموية 
قويــة خــالل الســنوات املاضيــة، عــرب مجموعة من 
االنجازات النوعية التي أكــدت معها مكانتها الريادية 
يف ســاحة التنمية عىل مســتوى املنطقــة العربية بل 

جاوزتهــا يف عديد مــن املجاالت إىل الصعيــد العاملي، 
حيث نطالع يوما تلو اآلخر تقارير دولية تضع بالدنا يف 
مراتب متقدمة عىل قوائم املؤرشات العاملية يف مختلف 
امليادين... ومثال عىل ذلــك، نالت دولتنا املرتبة األوىل 
عاملياً ضمن ســتة مؤرشات تضمنها "تقرير التنافســية 
العاملــي" الصــادر مؤخــراً عــن "املنتــدى االقتصادي 
العاملي" للعــام 2014-2013، ومؤخــراً، ووفقاً لتقرير 
"البنك الدويل" حول مامرســة األعــامل، تقدمت بالدنا 
من املركــز الخامــس إىل الرتتيب الرابع عىل مســتوى 
العامل يف مجال تســهيل التجــارة عرب الحدود ... وغريها 
الكثري من الشهادات العاملية التي تضع دولتنا يف مكانة 

متقدمة عىل قامئة اإلنجاز اإلنساين.   
 الشــك يف أن الحفاظ عىل قمــة النجاح أصعب من 
محاولة بلوغها... لذا فإن ما وصلنا إليه من مكانة تحتم 
علينا استمرار العمل عىل تطوير قدراتنا ورفع كفاءاتنا 

وتنويــع مواردنا ليــس فقط للحفاظ عــىل النجاحات 
التــي بلغنــا فيها مدى متقدمــاً... ولكــن للدخول إىل 
مرحلة تنموية جديدة نحاول من خاللها ترجمة رؤيتنا 
للمستقبل، وما يلبي تطلعات شعبنا وطموحاته ومينحه 
مكانة أرقــى تطوراً ورفعة بني الشــعوب واألمم األكرث 

تقدماً يف العامل... 
لقــد حرصنا عىل مــدار رحلتنا التنمويــة عىل البدء 
دامئاً من حيث انتهى اآلخرون... فتجربتنا راسخة متينة 
بعراقــة تراثنا وأصالــة ثقافتنا... قوية فتيــة باختصار 
مســافات الوقت واملكان ... لنصل إىل املستقبل قبل أن 
يأيت إلينا ُمحّمالً بظروف وأوضاع يفرضها علينا لتشــكل 
لنا واقع حياتنا ومفرداتها... فنحن األقدر عىل أن نرسم 
ألنفسنا مساراتنا يف الحياة... وأن نحدد أهدافنا يف ضوء 
رؤيــة واضحة اختارت النديّة واملنافســة وكفاءة األداء 
عنواناً رئيســاً لجهدهــا املوصول نحو إيجاد وترســيخ 
مقومات السعادة والراحة واألمن والسالمة واالطمئنان 
لــكل من يعيش عىل أرض الدولــة وكذلك كل من يفد 
إليها ضيفا زائراً... نحــن نريد للجميع أن يكون رشيكاً 
يف هذا الســعي نحو غد مفعم بالتميّز ... ودورنا إعداد 
البيئة التي تساهم يف إنجاح هذه املشاركة عرب االهتامم 
مبجــاالت عدة رمبا أهمها التعليم الذي ننظر له كحجر 

الزاوية يف بنيان الحضارة.  

اجتامع مجلس الوزراء

محمد بن راشد يتفقد املناطق الشاملية الرشقية من الدولة
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حققت حكومة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب - رعاه الله - إنجازات ملموســة 
للوطــن واملواطن عىل مســتويات عديدة، ما هي 
اآلفــاق والتطلعات التي ميكن أن تحققها الحكومة 

مستقبال من وجهة نظر سموكم؟ 
تسري الحكومة وفق برنامج عمل محدد نحو أهداف 
ترمــي يف املقــام األول إىل خدمة النــاس وتذليل كافة 
التحديــات التي قد تعيق مســريتنا التنموية الطموحة 
ضمــن إطار شــامل يتجســد يف االســرتاتيجية العامة 
للدولة، ونحن راضون بشــكل عام عن أداء الحكومة... 
ومــا حققته من إنجازات يف مختلــف املجاالت، إال أن 
ذلــك ال ينفي وجود بعــض املوضوعــات بعينها عىل 
خريطة عمل الحكومة التي تحتاج إىل مزيد من العناية 
واالهتــامم والتطويــر... ونحن نرصد ذلــك من خالل 
قنــوات مختلفة يف مقدمتها التقارير الدورية للوزارات 
والهيئــات واملؤسســات التابعــة للحكومــة االتحادية 
ونبــادر إىل التوجيه مبا يلــزم حيالها... وأنا أبارش بصفة 
شــخصية ومبعاونة إخواين يف مجلــس الوزراء منظومة 
العمل ضمن شــتى أجهزة الحكومة لتأكيد سريها وفق 
النهج املرســوم ونحــو األهداف املحددة، وال نســمح 
بوجــود معوقــات تقــف يف طريق تحقيــق أهدافنا.. 
ونتوقع من الجميع التجاوب اإليجايب والتعاون الكامل.    
إننا نريــد الوصول ببالدنا إىل الرقم "واحد" عاملياً يف 
جميــع املجاالت... وهو هدف يتطلــب عزمية صادقة 
وجهداً كبــرياً... ونحــن واثقون يف قدرة أبنــاء الوطن 
املخلصــني عىل تحقيقه... وطلبــت من مجلس الوزراء 
تحديد قطــاع بعينه نصل فيه برتتيــب دولة اإلمارات 

الحكومــة أن تكــون يف متناول جميع أفــراد املجتمع 
يسهل الوصول إليها حتى عرب الهاتف املحمول... إمعانا 
يف تيســري الخدمــات وترسيع وقت الحصــول عليها... 
وهذا ما نريــده من جميع الوزارات والدوائر واألجهزة 
الحكوميــة ... نريدها أن تتبنــى االبتكار واإلبداع نهجاً 
رصيحاً يف عملهــا... وأن تتنافس فيــام بينها يف تقديم 
خدمات عالية الجودة فائقة الرسعة.. فّعالة النتائج.    

حققت اإلمارات مراكــز عاملية متقدمة يف معدالت 
التنميــة البرشية والشــفافية واألداء الحكومي والنمو، 
كيف يتطلع ســموكم إىل مســتقبل التنميــة البرشية 
يف هذه املرحلة واملســتقبل ملواكبــة متطلبات العرص 
والتعامــل بأدواته؟ وكيــف ميكن الحفــاظ عىل هذه 

إىل املرتبــة األوىل عىل مســتوى العامل... وإن شــاء الله 
ســيتحقق ذلك قريبــاً... لتتبعه قطاعــات أخرى، حتى 

نصل يوماً إىل الرتتيب األول عاملياً يف جميع املجاالت. 
إننــا نريد للحكومة أال تكون فقط عند حد توقعات 
النــاس... ولكن أن تتجاوزها إىل مســتويات أداء أقوى 
وأكــرث فعالية عرب تســخري اإلمكانات واملــوارد املتاحة، 
واســتحداث النظــم والربامــج الرضوريــة ملضاعفــة 
مســتويات اإلنتاج الحاليــة وتقليص الفــرتات الزمنية 
للخدمات الحكومية وتوفريها بأســلوب ســهل ومريح 
للنــاس يف مختلــف ربــوع الدولة وبنفــس القدر من 
الكفــاءة والرسعــة واملهنية العالية... لــذا كان إطالقنا 
ملبــادرة "الحكومــة الذكيــة"... فنحن نريــد لخدمات 

محمد بن راشد يعلن الدورة الثانية من إسرتاتيجية الحكومة االتحادية

محمد بن راشد يطلق مبادرة الحكومة الذكية
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املكانة وتحقيق املزيد من املعدالت العاملية يف التنمية؟ 
- إن االســتثامر يف التنميــة البرشيــة هــو الضامنة 
األكيدة يف مســريتنا نحــو غد أفضل ... فاإلنســان هو 
محرّك التنميــة... وفكره هو مدادهــا... وطموحه هو 
قبــس الحضــارة ... يحفظها مــن التدهــور وينأى بها 
عــن االنحدار... لقد أدرك جيل اآلباء املؤسســون هذه 
الحقيقة منذ وقت مبكــر يف عمر االتحاد، فكان إيفاد 
الدارســني إىل الخــارج ليعــودوا إىل الوطــن محملني 
باملعرفة للمســاهمة يف عملية البناء، وهذا ما كان. ومل 
تتخل اإلمــارات يوما عن تهيئة البيئــة الذاخرة بكافة 
املقومات الرضورية لتخريج أجيال من الشــباب القادر 
عــىل أن يكون طرفاً مؤثراً يف معادلة التنمية مبا تتطلبه 
من اســتعداد جيد باستيعاب أدوات العرص ومعطياته، 
وإدراك واع لكيفية تسخري تلك األدوات لتطويع الواقع 
املحيط لصالحــه ولخدمة أهله ومجتمعه ووطنه. وقد 
أخذ هــذا االهتامم أشــكاالً وقوالب عــدة رمبا نجده 
ملموســاً يف قطاعــات حيويــة مثل التعليــم والصحة 
وبرامج التدريب وإعداد القــادة وغريها من املجاالت 
التــي نحرص عىل تشــجيعها ونضعها دامئــا يف مقدمة 
القطاعات املشــمولة بقدر خاص من العناية الرتباطها 

املبارش بقدرة املجتمع عىل رسم مالمح مستقبله. 

 هل ســموكم راضون عن مخرجــات التعليم العايل 
ومستواه يف الدولة؟ وما هي نظرة سموكم إىل هذا 

القطاع املهم يف البالد؟ 
الِعلــم واملعرفــة هــام عصــب التنميــة ومحركها 
األســايس... والتعليــم هو أولوية وطنيــة عليا ... فمنذ 
عهد املغفور له بإذن الله تعاىل الوالد الشيخ زايد، كان 
التعليم من أهم أولويات العمل الوطني... وهو يحظى 
اليــوم باهتــامم ورعاية ومتابعة أخي صاحب الســمو 
رئيــس الدولة، ويُنظر إليه كأحــد أهم القطاعات عىل 
أجندة الحكومة االتحادية... ونحن نعمل جاهدين عىل 
توفري جميع املعطيات الالزمة لتطوير التعليم سواء من 
ناحيــة املوارد املادية أو املحفزات التشــجيعية وكذلك 
برامج التأهيل والتدريب، عالوة عىل التحديث التقني 
للوســائل التعليميــة... وحرصنا عىل اســتقطاب أعرق 
وأكرب الجامعــات واملعاهد العلميــة والبحثية العاملية 

         الشباب ذخر 
الوطـن وعمـاد 

مستقبلـه 
وبسواعدهم س�تفع 

البناء

"

"

خالل تفقده إحدى املدارس الحكومية يف الدولة
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لتعمل جنباً إىل جنب مع جامعاتنا الوطنية لخلق مناخ 
تنافيس يساعد عىل االرتقاء بالعملية التعليمية... 

وإذا ما نظرنــا إىل امليزانية االتحاديــة للعام املقبل 
والتي اعتمدناها مؤخراً يف مجلس الوزراء، نجد أن قطاع 
التعليم قد تصّدر قامئة مشــاريع التنمية االجتامعية... 
واملخصصــات التي تــم إفرادها لربامــج التعليم العام 

والعايل والجامعي وصلت إىل 9.8 مليار درهم أي حوايل 
21 باملئــة مــن إجــاميل امليزانية. وهــذا يعكس حجم 

االهتامم الذي توليه الحكومة لهذا القطاع. 
إننــا نريــد للتعليم العــايل أن يكون مواكبــاً لتطور 
وسائل الِعلم والثقافة عاملياً، وأن يتبنى الحلول الحديثة 
التــي تعني عــىل تحقيــق أفضل مســتويات التحصيل 

املعريف... ونريد للربامج واملناهج العلمية يف الجامعات 
أن تراعي االحتياجات الفعلية لســوق العمل... وتلبية 
املتطلبــات املتنامية ضمن قطاعــات متخصصة والتي 
يتصاعــد مؤرشها بزيادة معدالت التنمية وما يصاحبها 
من مشــاريع ومبادرات كربى... هناك مســؤولية كبرية 
عىل عاتق هيئــات التدريس والخرباء املتخصصني تجاه 
تطوير املناهج وأيضاً أســاليب التدريس ملواكبة العرص 
والتقــدم العاملي... وهناك أيضاً مســؤولية مامثلة عىل 
أبنائنــا وبناتنــا يف ناحيــة التحصيل العلمي والســعي 
الكتســاب املعارف باختالف مســاقاتها وتوسيع دائرة 
اطالعهم وأن يحرصوا عىل تثقيف أنفسهم ليكونوا عىل 
وعي باملتغريات املحيطة بهم ما يؤهلهم للتفاعل معها 
بإيجابية... وميكنهم من حمل مسؤولية تطوير أنفسهم 
ومجتمعهــم ووطنهــم. فنهضــة الشــعوب ال تكتمل 
إال بالعلــم... ورفعتهــا ال ترتســخ إىل باملعرفة...  ونريد 
لجامعاتنــا أن تكــون يف مصاف أفضــل املنابر العلمية 
العاملية وأن تهتم مبجاالت البحث العلمي الذي هو يف 
واقع األمــر قاطرة التطوير ومحرك التنمية... ونحن لن 
نتأخر يف توفري كل الدعم الالزم لتحقيق تلك األهداف. 

نال التقدم الذي ظلت تشــهده الخدمات الصحية 
يف الدولة عىل مر الســنوات املاضية اعرتاف هيئات 
ذات ثقــل عاملــي وكثريا ما وصفت اإلمــارات بأنها 

إطالق مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذيك

إطالق مبادرة نور ديب
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تقــدم أرقى الخدمات الطبية ومبعايري عاملية. كيف 
ترى ســموكم مســتوى الخدمــات الطبية؟ وماهي 
الرسالة التي تحبون أو توجهونها لكل القامئني عىل 
مســؤولية إدارة الخدمات الصحية يف وزارة الصحة 

والهيئات الصحية يف مختلف إمارات الدولة؟ 
صحة اإلنسان هي أهم ما يشغلنا... فنحن حريصون 
كل الحــرص عىل حصول مواطنينــا وكل من يعيش عىل 
أرض اإلمارات عىل أفضل ســبل الرعاية الصحية. وعملنا 
عىل إيجاد األطر الكفيلة بتحقيق هذا الهدف املهم... ويف 
امليزانية االتحادية للعام 2014 قمنا بتخصيص مبلغ 3.7 
مليــار درهم أي ما يعادل نحو مثانية باملائة من امليزانية 
للقطاع الصحي فقط... إننا نهدف إىل رفع تنافسية هذا 
القطاع عامليا، عرب تقديم بالدنا ألرقى الخدمات الصحية 
للمواطنني واملقيمني وضامن سالمة املريض حتى اكتامل 
الشــفاء بإذن الله. إن جهــود الحكومة تتواصل يف عدة 
مســارات متوازية لالرتقاء بقطاع الصحة... فهناك برامج 
تطويــر املهــارات وكفاءات الكــوادر الطبيــة، والربامج 
العالجيــة، والنظام الصحي للوقايــة من األمراض، عالوة 
عــىل تطوير السياســات والترشيعات املتصلــة بتنظيم 

القطاع وما يتضمنه من أنشطة. 
والشــك يلعــب القطاع الخــاص أيضا دوراً مهــامً يف هذا 
القطــاع... ونحــن حريصون عــىل تأصيل مبــدأ الرشاكة مع 
أفضل املؤسسات الطبية الخاصة القادرة عىل تقديم خدمات 

متخصصة عالية الجودة ذات مستوى عاملي متقدم... 
هناك تطور نســبي يف القطاع الصحي، إال أننا نريد 
مزيداً من هذا التطور ســواء عىل مســتوى التجهيزات 
الطبية أو عىل صعيد الخدمة التشــخيصية والعالجية، 
عــرب تدابــري مختلفــة مثــل إعــداد الكــوادر الطبية 
املؤهلــة عالية الكفاءة واالســتفادة من خربات األطباء 
واملتخصصــني الزائرين لنقل الخــربة واملعرفة مبا يعزز 
قدرتنــا عــىل إدخــال مزيد مــن أوجــه التطوير عىل 
الخدمــات الصحية املتاحة واســتحداث املزيد منها مبا 
يكفل للمريض إيجاد سبل الشفاء داخل الوطن ويغنيه 

عن الحاجة للتوجه للخارج لالستشفاء.      

خطــت دولة اإلمارات منذ بدايتهــا خطوات واثقة 
عــىل طريق متكــني املــرأة باعتبارهــا متثل نصف 
املجتمــع، وأثبتــت ابنة اإلمــارات أنهــا عىل قدر 
املســؤولية وحققت نتائج مرشفة يف كافة امليادين. 
كيف تقيمون ســموكم تجربة املــرأة اإلماراتية يف 
املشــاركة السياسية من خالل املجلس الوطني؟ وما 
هي نظرتكم املســتقبلية لتعزيز دورها ومتكينها يف 

كافة املجاالت والقطاعات؟ 
- رمبا يكــون من اإلجحاف أن نحرص إنجازات املرأة 
اإلماراتية يف مســاحة املامرسة السياسية فحسب، عىل 
الرغم مام أثبتته فيها من قدرة عىل تحّمل املســؤولية 
واملشــاركة اإليجابية جنباً إىل جنــب مع الرجل؛  فابنة 
اإلمارات متكنت - بجدارة واســتحقاق-  من تقلّد أهم 

املناصــب... فالحكومــة الحالية فيها أربــع وزيرات ... 
وهذا دليل واضح عىل ما اســتطاعت املرأة أن تحققه 
مــن إنجاز مع ثقتنا الكاملــة يف جدارتها وامتالكها كل 
مــا يعينها ليس فقط عىل املشــاركة بل ريادة مجاالت 
بعينها... ونحن نثمن عالياً انجازات ابنة اإلمارات ... وال 
ندخر جهداً يف فتح املجال رحباً الستيعاب بل وتشجيع 
املزيــد منها.. فثقتنا راســخة يف أن القدرة عىل العطاء 
ليست مرهونة بكون صاحبها رجالً أم امرأة... فكالهام 
رشيــك يف املجتمــع ويف صنــع واقعــه ومســتقبله... 

والفيصل هو مدى الكفاءة والقدرة عىل العطاء.   
- ونحــن مل ولن نبخل بالدعم الكامــل للمرأة إلعانتها 
عىل قيامها بدورها كأم مسؤولة عن تربية األجيال القادمة 
التــي ســتتحمل مســؤولية إكامل مســرية البنــاء، وأيضا 
لحضورها يف ســوق العمل وضمــن مختلف التخصصات 
التي أثبتت يف بعضهــا تفوقاً ظاهراً عىل الرجل... فعندما 
توفــر الحكومة خدماتها، فإنهــا ال تفرّق بني رجل وامرأة، 

         ماضون � 
متكيـن املـرأة 

ومنحهـا كل ما 
يعينهـا �داء دورهـا 

ا�كمل

"

"

حفل تخريج املرشحني الضباط يف كلية خليفة الجوية بالعني

محمد بن راشد يطلق النظام األحدث عامليا ملتابعة االداء الحكومي االتحادي
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وهذا بشــهادة املؤسســات الدولية .. وأذكــر هنا تقريراً 
صدر مؤخراً عن املنتــدى االقتصادي العاملي أظهر تصّدر 
اإلمــارات لدول منطقة الرشق األوســط وشــامل إفريقيا 
يف ســد الفجــوة يف الخدمات التعليميــة املقدمة للذكور 

واإلناث دون أي تفرقة بينهام. 
إننا حريصــون عىل تعزيز وزيادة هــذا الدعم بتوفري 
مختلــف الضامنــات املمكنة... فقــرار مجلــس الوزراء 
بإلزامية متثيل العنرص النســايئ يف مجالس إدارات جميع 
الهيئــات والرشكات الحكومية بالدولــة هو أحد الرباهني 
عىل مدى قناعتنا بأهمية ما ســتتيحه مشاركة املرأة من 
توازن لقرارات تلك املؤسســات وخططها ومراعاة لصالح 

العامالت املشاركات للرجال يف ميادين العمل.   
إن طموحنــا لبناتنا وأخواتنا نابــع من قناعتنا بأهمية 
دور املرأة... نريدها أن تكون أماً واعية تعمل عىل تنشئة 
جيل قوي قادر عىل تحمل املسؤولية... نريدها أن تشارك 
بفكر اســرتاتيجي مســتنري نقهر به التحديات ونعظّم به 
الفــرص... نحرص أن تكــون دامئاً مواكبــة للعرص... وأن 
تتحــىل بالعلم واملعرفــة وأن تقرنهــام بالعزمية واإلرصار 
للوصــول إىل ما تصبوا إليه وما نأملــه لها من طموحات 
لنفســها وأرستهــا ووطنهــا... نريدها مجتهــدة يف طلب 

العلم... حريصة عىل االستفاضة من املعرفة...    
فمســؤوليتنا تجاه املرأة وحيال شــعبنا مُتيل علينا توفري 
أفضل ســبل التعليــم والتدريــب والتأهيــل وكذلك أرقى 
مســتويات الرعاية الصحية واالجتامعيــة وإيجاد مختلف 
األطر الرســمية واملجتمعية الكفيلــة بتحقيق ذلك، ونحن 
ماضون يف تحقيق مزيد مــن التمكني للمرأة مبنحها كل ما 
يعينها عىل االضطالع بدورها عىل الوجه األكمل يف املجتمع.

 ُفطر اإلماراتيون عىل فعل الخري الذي ميثل واحدة من 
اللبنات األساســية يف ثقافتهــم األصيلة. حيث دأبت 
دولة اإلمــارات والتزال حكومة وشــعبا عىل تقديم 

املســاعدات اإلنســانية للمحتاجني يف مختلف أنحاء 
العامل، بل جعلتها إحدى الركائز األساســية لسياســتها 

الخارجية. كيف ينظر سموكم إىل هذا املوضوع؟ 
إن التكافل اإلنساين أمر يحّث عليه ديننا الحنيف... 
وهــو راســخ يف وجداننا وضامئرنا وجــزء ال يتجزأ من 
ثقافتنا وعاداتنــا وتقاليدنا العربيــة األصيلة... فنْجدة 
اآلخــر ومســاعدة املحتــاج وعون الضعيــف من أهم 
شيم الفروســية التي ُجبلنا عليها... وتعلمنا أنها واجب 
وفــرض... نبغي من وراءه رىض الخالق... ونســعى من 
خالله لعون املخلوق. وأخي الشيخ خليفة بن زايد هو 
القدوة واملثــال يف العطاء الالمحدود... فأياديه البيضاء 
التــي ميتــد عطاؤها ملختلــف أنحاء البســيطة تذكرنا 
باإلسهامات العظيمة التي خلّدت ذكرى الوالد املغفور 
له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 

ومنحته مكانة خاصة يف قلوب ماليني البرش حول العامل 
ملا قدمه من فيض بذل وعطاء.  

فعندما نرســم بســمة عىل وجه طفل فقري... أو نسّد 
رمق آخر جائع... أو نعني ثالثاً عىل الحصول عىل فرصته يف 
التعليم وبيئة صحية مالمئة... نشعر أننا قمنا بأداء جانب 
مام أوصانا به ديننا الحنيف بإشــاعة الرتاحم والتعاطف 

بني الناس كونهام ميثالن ضامنني الستمرار الحياة. 
فبحمد الله وبتوفيقه، أسهمت دولتنا مبا يناهز 5,8 
مليار درهم من املســاعدات خالل العام 2012، انتفع 
بهــا أناس يف 137 دولة ومنطقــة جغرافية حول العامل، 
حيث جاءت بالدنا يف الرتتيب الســادس عرش عاملياً بني 
الــدول األكرث عطاًء ، وهــو انجاز نحمد اللــه عليه ... 
ونســأله أن يديم علينا توفيقه يك نســتمر يف أداء هذا 
الواجب تجاه اآلخرين... نأخــذ بيد الضعيف... ونعني 

محمد بن راشد يزور أحد املواطنني يف املنطقة الشاملية الرشقية من الدولة

محمد بن راشد أثناء اطالقه مبادرة ديب العطاء



33 201 ديسمرب 2013 

كل ذي عــرسة... ونخفــف عن كاهل النــاس ومنكنهم 
من التشــبث باألمل يف غد أفضل، ونحن يف هذا الجهد 
الخالــص لوجــه رب العاملــني ال نرجو ســوى رضاه، ال 
نفاخر وال نتباهى... ولكننا نكشف عن إسهامنا اإلنساين 
لنكون قدوة لآلخرين... نشجعهم عىل البذل والعطاء... 

لتزيد بذلك املنفعة ويعم الخري عىل الناس.  

 كنتم ســموكم أول من أكــد يف وقت مبكر جداً أن 
دولة اإلمارات سوف تكون يف صدارة دول العامل يف 
كل املجــاالت، وكان حديثكم وقتها هو حديث من 
ال ينتابــه أدىن شــك يف حدوث ذلــك، حينام كانت 
الصعاب تبدو كبرية. فمن أين كان ســموكم يستمد 

هذه الثقة املبكرة؟ 
 "عىل قــدر أهل العزم تأيت العزائــم"... هكذا قالها 
املتنبّــي .. وهكــذا هــي يف بالدنــا... إن شــيمة أهل 
اإلمــارات أنهــم إذا ما عاهــدوا صدقوا فيــام عاهدوا 

عليــه ... وأنهم إذا ما عقدوا العــزم عىل تحقيق أمر... 
أنجــزوه أوال بتوفيق من الله .. وثانيــا لصالبة عزمهم 
وصــدق عزميتهــم ... إن ثقتــي يف أهــيل وشــعبي ال 
حــدود لهــا... ننطلق معــاً عىل درب التطويــر حافزنا 
جميعاً حب متأصــل يف القلوب لهذا الوطن.. وإخالص 
كامــل لرفعته وعزتــه كرامته... وهي أهداف ســامية 
ال تتحقــق إال بالتميز عن اآلخريــن... وهو ما ال ميكن 
الوصــول إليه بالركون إىل الراحة والســكينة... بل البد 
مــن التحيل بالطاقــة اإليجابية... وأن يجعل اإلنســان 
تحــدي الذات عــادة... ليســتيقظ كل صباح يشــغله 
هاجس واحد... ما هو اإلنجاز الذي ســأحققه اليوم !! 
والتحديات التي جابهت شــعب اإلمــارات وتعاظمت 
يف فرتة تأســيس االتحاد... توارت وانقشعت أمام ضياء 
األمــل... واندحــرت وتضاءلت أمام صالبــة اإلماراتيني 
وعزمهم الــذي ال يلني وال ينال منــه يشء... لذا كانت 
ثقتــي يف قدرتنا عىل تحقيق ما أطالب به وأتوقعه من 

انجازات... السيام وأننا وفّرنا مقومات تحقيقها... فقبل 
وجــود الجامعات يف ربوع بالدنا، ابتعثنا مئات الطالب 
للدراســة يف الخارج للنهل من منابــع العلم، واليوم .. 
نفخر ونعتز بجامعاتنا الوطنية ونســعد بوجود أفضل 
الجامعــات العامليــة عىل أرضنا، مؤسســني لجيل قادر 
عىل مزيــد من البذل والعطاء... يحمــل األدوات التي 
متكنه من التعامل بكفاءة مع محيطه اإلقليمي ونطاقه 
العاملي األوســع... لدينــا من فرق العمــل املتميزة ما 
يــريض تطلعنا ملزيد من االنجــاز... نعتمد أرقى معايري 
العمل يف العامل وضمن مختلف التخصصات... استثمرنا 
يف بنية أساســية تُعّد من األفضل يف العامل ... لدينا من 
املطارات واملواىنء ما يعزز مكانتنا كنقطة وصل حيوية 
لحركة التجارة والســفر العاملية... تتمتع بالدنا باحرتام 
دويل واســع لتمسكنا بنهج متوازن ومحايد مع الجميع 
وعالقات تقوم عــىل مبدأ التعاون اإليجــايب واالحرتام 
املتبــادل وكذلــك احرتام كافــة املواثيــق واملعاهدات 
الدولية... كل ذلك وأكرث عوامل ترســخ ثقتنا يف قدرتنا 
عىل تحقيق التميز والوصول إىل الرقم "واحد" عاملياً.  

ينظــر شــباب دولة اإلمــارات إىل ســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتباره 
ملهام وقدوة، ويرتقبون كل كلمة تصدر عن سموه 
ليحفظوهــا ويتناقلوها فيام بينهــم ويحولوها إىل 
عمل وإنجاز. فام هي الكلمة التي تحبون ســموكم 

توجيهها للشباب؟ 
 أقــول لهم أنتــم ذخر الوطــن وعامد مســتقبله، 
بســواعدكم ســريتفع البناء، اشــحذوا الهمم واعقدوا 
العــزم واصدقوا النيــة واعملوا عىل تطويــر ذاتكم يك 
تكونوا نافعني ألنفسكم ومؤثرين إيجاباً يف مجتمعكم، 
ومســاهمني يف رفعة وطنكم وتقدمه وازدهاره، تحلّوا 
دامئــاً بالطاقــة اإليجابيــة، ومتّســكوا بهــا يف مختلف 
املواقف، فهي سبيلكم للرفعة والنجاح، اشغلوا أنفسكم 
بكل ما هو نافع لكم وأهلكم ومجتمعكم، وانبذوا كل 
ما من شــأنه إحباط عزميتكم أو إهــدار وقتكم هباًء، 
فالوقــت هو أمثن ســلعة يجب عىل اإلنســان حســن 
اســتغاللها، فعقارب الساعة ال تنتظر أحد، وال تتأخر يف 
طي الزمن، أقبلوا عىل الِعلم، وانهلوا من منابع املعرفة، 
ــعوا مدارككم  خــذوا بناصيتهــا وامتلكــوا زمامها، وسِّ
بالقراءة واإلطالع، وبادروا إىل اكتشاف الجديد، وليكون 
الِعلــم ِمدادكم يف رحلة التميز، انصتــوا للكبار وخذوا 
عنهــم خرباتهــم وتجاربهــم، وأبدعوا أفــكاراً جديدة 
وتباروا يف االبتــكار، امضوا يف الحيــاة واضعني النجاح 
هدفاً واضحاً نصب أعينكم، واسعوا إىل كسب وامتالك 
مقومات تحقيقه، ال متلّوا من طرق األبواب يف سعيكم 
للتميز،واجعلوا من اإلرصار والعزمية والرغبة الدامئة يف 

التفوق شيامً أصيلة لكم يف رحلتكم مع الحياة.

محمد بن راشد يف حديث مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن

محمد بن راشد أثناء زيارته لجامعة اإلمارات بالعني
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كلمة سمو الشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان
ممثـل صـاحب السمو رئيس الـدولــــة

وجه ســمو الشيخ ســلطـان بـن زايـد آل نهيـان ممثل صاحب السمو 
رئيس الدولة كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم الوطني الثاين 
واألربعني لدولة اإلمــارات العربية املتحدة أكد فيها أن اتحاد اإلمارات 
العربية املتحدة كان خطوة عمالقة يف اتجاه املستقبل وحدثاً عظيامً من 
أحــداث القـرن التي قلام يضحي فيها القـادة مبصالحهم مؤثرين عليها 

مصلحـة شعوبهم، وفيام ييل نص الكلمة:

من جديد وبالجديد، تعاودنا الذكرى الغالية ليوم اتحادنا 
وعزتنــا وكرامتنــا، حاملة معها عبق االنتصار ونســامت 
الفخــار، وحاملــة إيانا إىل قمم من األمل املنشــود، من 
دون حــدود  متطلعــني فيها إىل مســتقبل أفضل تحت 
راية االتحاد التي رُفعت عىل ثرى هذا الوطن الغايل قبل 
اثنني وأربعني ســنة من اآلن، وستظل هكذا مبشيئة الله 

وإىل أن يشاء سبحانه وتعاىل.
ويف هذا اليوم املشهود، نترشف بأن نرفع أسمى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
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         ثقتنا � ا� 
تعا� ثم � قادتنا و� 

أنفسنا و� قدراتنا 
ليست �ل نقاش 

وإخالصنا ووالءنا لهم 
ليس �ل خالف 

وكلنا على قلب رجل 
واحد

"

"

مستمســكون، ولن ننخــدع بدعاوى زائفة تتســرت بأي 
رداء، وتترسبــل بأي غطاء، لتخفي أطامعاً الله ُمظهرها، 

وأحقاداً الله ُمذهبها.
كــام نؤكد للكافة يف هذه املناســبة الغالية إن اتحاد 
اإلمارات قد تجاوز بكثري مــا يفكر فيه بعض املوتورين 
الذين جنحــت أفكارهم، وشــطحت أوهامهم، وزينت 
لهم أنفسهم أوهاماً لن يبلغوها، وصورت لهم أذهانهم 
مآرب لن ينالوها، ألنها عىل غري هوى الشــعب وإرادته، 
وألنهــا ليســت مــن الحــق يف يش، وألن أصحاب هذه 
الرتهــات قد خانوا الوطن وخانوا األمانة، والله ال يهدي 

كيد الخائنني.
إننا نقف اليــوم واحرتاماً إجالالً لكل من ســعى إىل 
االتحاد، وانضوى تحت لوائه، ومىض يف ركابه، وأسهم يف 
منائه وازدهاره، ونحيي مرة أخرى قائد املسرية، صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد رئيــس الدولة "حفظه 
الله"، وإخوانه ورشكاءه فيها، أصحاب الســمو الشــيوخ 
حكام اإلمارات "حفظهم اللــه"، لعطائهم غري املحدود، 
وســعيهم املشــكور واملأجور لرفعة هذا الوطن الغايل، 
ونعدهم أال نبخل عليهــم وال عىل اتحادنا بالنفس قبل 
املال، وبالدم قبل العرق، وأن نكون جنداً لهم يف الشدة 
قبل الرخاء، نخوض معهم يداً بيد مسرية التنمية البناء، 
وأن نكــون عوناً لهم، بإذن الله، يف كل األوقات، وبالليل 
قبل النهار، ألن مصرينا واحد، وهمنا واحد، ومســتقبلنا 
واحد، وهدفنا واحد، ولــيك نبقى أصحاب وطن واحد، 
وليعلــم الجميع أنــه ال مجال للفرقة بعــد االتحاد، وال 

للضعف بعد القوة، وال للرتاجع بعد التقدم.
كلنا ثقــة يف الله تعاىل، ويف وعــده الحق، فهو الذي 
من علينا بنعمة االتحاد بعــد أن هدانا لإلميان، وما كنا 
لنهتــدي لوال أن هدانا الله. حفظ اللــه اإلمارات قيادة 

وحكومة وشعباً من كل سوء، وأمنها من كل رش.

بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه 
أصحاب الســمو الشيوخ حكام اإلمارات "حفظهم الله"، 
وإىل شــعب اإلمارت كافــة، وأن ندعو اللــه، عز وجل، 
بالرحمــة واملغفــــرة آلبائنــا املؤسســني، ويف مقدمهم 
الوالد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان "رحمه الله"، الذين وضعــوا أوىل لبنات هذا 
االتحاد، وغرســوا شــجرته الطيبة، ورعوها حق رعايتها، 

فأينعت وأمثرت وآتت أكلها.
وبحمــد الله وتوفيقه، تعاودنا هــذه الذكرى الغالية 
والبيــت أكرث توحداً، والوطن أكــرث توهجاً وتألقاً بفضل 
اللــه تعاىل أوالً، ثم بإخالص قادتنــا األكارم، وتضحياتهم 
الكثــرية، ودعم شــعبنا األيب لهــم والتفافــه بحب من 

حولهم.
لقــد أدركــت قيادتنا الرشــيدة جيداً قيمــة ما أقدم 
عليه اآلباء املؤسســون من بناء اتحاد قوي راســخ جمع 
شــمل أمتنا، ووحد صفها، ورفع رايتها، فســجل التاريخ 
أســامءهم بحروف بارزة من النور، فأقسمت أن تحافظ 
عليه قويــاً أبياً، وأن تضيــف إىل قواعده ورصوحه، وأن 
تبذل يف ســبيله كل غال ونفيس، لتستمر املسرية، مسرية 

الخري، ويزدهر الوطن، وطن االتحاد.
وعامــاً بعد عام، يتضح جليــاً أن قيام اتحاد اإلمارات 
العربيــة املتحدة يف الثاين من ديســمرب من العام 1971 
كان خطوة عمالقة يف اتجاه املستقبل الذي ال يعرتف إال 
بالكيانات القوية املوحدة، وكان حدثاً عظيامً من أحداث 
القرن التي قلام يضحي فيها القادة مبصالحهم، ويؤثرون 
عليهــا مصلحة شــعوبهم، كام يتضح جليــاً أيضاً أن من 
أقدموا عىل تلك الخطوة العمالقة وصنعوا ذلك الحدث 
العظيم كانوا أقوياء الشكيمة وأصحاب همم عالية، وأن 
أفكارهم العبقرية، ونواياهم املخلصة، ورسائرهم النقية، 
ونفوسهم الطيبة، حظيت برضاء الله تعاىل، فكانت يده، 

عز وجل، فوق أيديهم، وهداهم إىل رصاط مستقيم.
هــذه املعــاين وغريها نســتلهام من وحي املناســبة 
العطــرة، مناســبة اليوم الوطني الثــاين واألربعني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، تلك املناســبة التي ال يتوقف 
مددهــا، وال تنتهــي عربتها، والتي تحتــم أن نكون عىل 
مســتوى الحدث، فــال نعجــز وال نتباطــأ، وال منل من 
اســتخالص العــربة وراء العربة، وأن نســتولد الفكرة تلو 
الفكــرة، لننهض بوطننا الغايل، ولنكون عند حســن ظن 
آبائنا وأوالدنا يف آن، ونكون جديرين بوطن شــاب يشق 
لنفسه طريقاً واضحاً بني األمم الناهضة، ويفسح ألبنائه 

مكانة متقدمة بني شعوب العامل.
إن مرور الســنة وراء الســنة عىل قيام اتحادنا يزيده 
قــوة إىل قوة، كــام يزيدنا ثقــة إىل ثقــة، ويرفع رصيد 
إنجازاتنا ومكتســباتنا، ويزيدنــا إرصاراً عىل امليض قدماً 
يف طريــق االتحاد، والتمســك مبا تحقق، والســعي إىل 
املزيد مــن النجاحات واملنجزات واملكتســبات، ويثبت 
للعامل أجمع أن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي دولة 
للمحبة والسالم، وأنها دولة للتسامح والعطاء، متد أيادي 
الصداقة وتفتح أبوابها لجميع الشــعوب املحبة للسالم، 
وترفض يف الوقت نفسه اإلساءة من أحد، وال اإلساءة إىل 

أحد، كام ترفض املساس بأمنها وكرامتها.
ومن وحي املناســبة كذلك، يرسنــا أن نؤكد للعامل أن 
ثقتنا يف الله تعاىل، ثم يف قادتنا ويف أنفســنا ويف قدراتنا 
ليســت محل نقاش، وأن إخالصنا ووالءنا لهم ليس محل 
خــالف، وأننا وراءهم ُمصطَفون، ولندائهم ُملبٌون، وعىل 
نهجهم ماضــون، وكلنا عىل قلب رجل واحد، ال يفت يف 
عضدنــا يشء، وال يغري من قناعاتنا عــارض. وهذا ليس 
غروراً وال شــططاً ولكنــه الحقيقة التــي باتت واضحة 
للعيان، فنحن بكتاب الله تعاىل وســنة رسوله املصطفى 
مهتدون، وبصحيح اإلســالم وعدله ووسطيته وسامحته 
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كلمة الفريق أول سمو الشيخ
�مد بن زايد آل نهيان

و� عهد أبوظبي نائب القائد ا�على للقوات املسلحة
وجه ســمو الشــيخ محمد بـن زايـد آل نهيـان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أكــد فيها نجاح دولة اإلمــارات يف تحقيق أهدافهــا التنموية مبختلف القطاعات واســتكامل البناء 
االتحادي املتامســك، والقفز باالتحــاد إىل مراتب أكرث تقدماً وازدهاراً، وفتــح آفاقاً جديدة وواعدة 

للتنمية يف مجاالت عدة، وفيام ييل نص الكلمة:
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  نحتفل اليوم جميعاً بذكرى يوم مجيد يف تاريخ دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وهو يوم الثاين من ديســمرب، 
ذلك اليوم الذي يحتل مكانة اســتثنائية يف قلوبنا جميعاً 
مبا ينطوي عليه من قيم وأبعاد وجدانية ووطنية عميقة 
نتوقف عندها مليــاً لنتأمل هذه الصفحات املضيئة من 

تاريخ دولتنا الحبيبة.
نقف اليوم، يف الذكرى الثانية واألربعني لقيام االتحاد، 
لنتأمل هذا البنيان االتحادي الشــامخ، ونســتذكر اآلباء 
املؤسســني، ويف مقدمتهــم املغفور له بــإذن الله تعاىل 
الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان، وما بذلــه - طيَّب 
اللــه ثراه - مــن جهد وفكر من أجــل أن يرتجم قناعته 
التاريخية الراسخة بتأســيس دولة اتحادية تجمع شمل 
أبنــاء وطننا الغــايل، يف تجربة تنمويــة فريدة أصبحت 

منوذجاً يحتذى يف بناء الدول.
اثنــان وأربعون عامــاً مضت عىل قيــام اتحاد دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، كان خاللها اإلنســان اإلمارايت 
وما يزال محور التخطيط والسياسات والجهود، سواء يف 
املرحلة التي أّسس لها املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أو مع استمرار 
مســرية التنمية والعطاء يف مرحلة التمكني التي دشــنها 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، ضمن رؤية واضحــة ثابتة ترى أن 
مواطني دولة اإلمارات هم الرثوة الحقيقية واالســتثامر 
األفضــل ملســتقبل هــذه األرض الطيبة. ومــن هنا فإن 
قيادتنــا الحكيمــة تؤمــن بــرضورة تســخري اإلمكانات 
واملوارد جميعهــا ملصلحة املواطنني واالرتقاء مبســتوى 
معيشــتهم وصون مكتسباتهم وازدهارهم، وقد انعكس 
ذلك يف املراتب املتقّدمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
عىل مؤرشات التنمية البرشية والرفاه االجتامعي واألمن 
واالســتقرار، وهي مؤرشات تعكســها مختلف التقارير 

الدولية الصادرة عن املنظامت العاملية املتخصصة.
إننــا نجّدد يف ذكرى هــذا اليوم، كام يف كّل يوم، روح 
االنتامء والوالء العميق الذي يســكن قلوب أبناء وطننا 
جميعاً، فخورين مبا أنجزناه يف املرحلة املاضية، ومتطلعني 
إىل مستقبل واعد بإذن الله، نحقق فيه طموحاتنا لوطن 
نريد له أن يبقى حيث يستحق يف الصفوف األوىل للدول 
املتقدمــة يف مختلف املجاالت وقطاعــات التنمية. ذلك 
أن مثل هذه األيام التاريخية متنحنا جميعاً روحا وطنية 
متجددة ملواصلة مســرية التنمية والعطاء والخري والبناء 
والتطوير والتحديث، فطموحاتنا للغد لن تتوقف وليس 
لهــا حدود، واإلنجــازات التي حققها أبنــاء هذه األرض 
يف الســنوات والعقــود املاضيــة من عمــر االتحاد هي 
خري برهان عىل عمق إرادة البنــاء والتميز التي متتلكها 
دولتنا الغالية، وهي اإلرادة نفســها التي تحصن تجربتنا 

االتحادية وتحفظها ضّد كّل عبث أو تهديد. 
لقــد نجحــت دولــة اإلمــارات يف تحقيــق أهدافها 
البنــاء  واســتكملت  القطاعــات  مبختلــف  التنمويــة 
االتحــادي املتامســك، وقفزت باالتحــاد إىل مراتب أكرث 
تقدماً وازدهاراً، وفتحت آفاقــاً جديدة وواعدة للتنمية 
يف مجــاالت عــدة، حيث أصبحــت دولتنا مركــزاً عامليا 
يف قطاعــات حيوية تحظى باهتــامم عاملي متزايد مثل 
الطاقة املتجددة والنظيفة، وفتحت لنفســها أفقاً واسعاً 
يف مجــاالت الصحــة والتعليم وانطلقت إىل مســاحات 
أرحــب يف التنمية واإلعامر وتخطيط املــدن، فضالً عن 
تفادي تأثريات األزمة املالية العاملية التي هددت معظم 
اقتصــادات الدول املتقدمة بنجاح يُحســب ملؤسســاتنا 
املاليــة واالقتصادية التي اكتســبت مــن الخربة والنضج 
املعــريف واإلداري ما يؤهلها لتعزيز نهضتنا الحديثة، وأن 
نتجه بكل ثقة إىل مزيد من االنخراط يف االقتصاد العاملي 
واالســتفادة مام يوفره ذلك من فرص اســتثامرية تعزز 

         أصبحت دولتنا 
مركز� عامليا � 
قطاعات حيوية 
حتظى باهتمام 

عاملي متزايد مثل 
الطاقة املتجددة 

والنظيفة

"

"
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مقــدرة دولتنا عىل تلبية تطلعــات مواطنينا يف مختلف 
املجاالت.

وإذا كان العامل أجمع يقف شــاهداً عىل ما تحقق يف 
الداخل، فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة تسجل أيضاً 
نجاحات بارزة يف سياســتها الخارجية وعالقاتها الدولية، 
حيــث أصبحــت الدبلوماســية اإلماراتية أكــرث فاعلية 
وامتلكت مجاالت عدة للحركة التي تســتهدف تحقيق 
مصالحنا وأهدافنا وخدمة مواطنينا يف الداخل والخارج. 
ولعل هــذا اليوم مناســبة ومحطة تاريخيــة لتأكيد أن 
سياســتنا الخارجية كانــت، وال تزال، وســتبقى، مؤمنة 
بأهميــة تحقيق األمن واالســتقرار اإلقليمــي والعاملي، 
وكذلــك رضورة التعــاون الدويل يف مواجهــة التحديات 
الجســام التي يواجهها العامل مثل الفقر والجهل واملرض 
والبطالة وغري ذلك من ظواهر وشــواهد مل تعد تليق مبا 
وصل إليه التقدم اإلنســاين والحضاري يف القرن الحادي 

والعرشين.
إننا يف هذا اليوم التاريخي نتقدم بكل التحية والتقدير 
رين فيهــم إحساســهم العميق  إىل أبنــاء وطننــا، مقدِّ
باالنتامء إىل هذه األرض والــوالء لقيادتنا الحكيمة، كام 
نتقــدم أيضاً بــكل التحية والتقدير إىل مؤسســات هذا 
الوطن الغايل يف مختلف مجاالت العمل واإلنتاج، ونوجه 
الشــكر إىل منتسبي املؤسسة العســكرية التي أصبحت 
متتلك من الكفاءة واالقتدار والتحديث ما يجعلها موضع 
فخــر وطني ومبعث اطمئنان حقيقــي باعتبارها الدرع 

الحامية ملكتســباتنا التنموية، والشكر موصول أيضاً إىل 
األجهــزة الرشطية واألمنية التي تعمل ليل نهار من أجل 

حفظ األمن واألمان يف ربوع هذا الوطن الغايل.
أيها املواطنون واملواطنات 

يا أبناء شــعبنا يف رأس الخيمة وأم القيوين والفجرية 
وعجامن والشارقة وديب وأبوظبي.. ويف املناطق الرشقية 
والغربية واألخرى القصية من وطننا العزيز، ال يسعنا يف 
هذه املناسبة العظيمة إال أن نستحرض ما صنعه أجدادنا 
األولــون، طيب الله ثراهم، يف بنــاء حضارتنا املوغلة يف 
التاريــخ عىل هــذه األرض الطيبة. وال نقصــد هنا أيها 
اإلخوة واألخوات أجدادنا الذين ســاهموا برســم مالمح 

البناء ومســتقبل أحفادهم وهم يجتمعــون يف باحات 
قرص الحصــن يف أبوظبي قبل نحو 250 عاماً فحســب، 
وال أولئــك الذين كانوا يجتمعــون يف العاصمة ليوا منذ 
نحو 400 سنة قبل امليض يف بناء العاصمة أبوظبي أيضاً، 
بل نقصــد أولئك الذين كانوا يفكرون مبســتقبل أحفاد 
أحفادهم يف املساجد الشاخصة حتى اليوم وعمرها يزيد 
عىل ألف عام. أما التاريخ املشــرتك لسائر إمارات الدولة 
كافة فهو حقيقة ضاربة يف جذور التاريخ، بل نقول لكم 
أيها اإلخــوة واألخوات إن لدينا تاريخــاً يرجع إىل آالف 
الســنني، إننا نؤكد هذه الحقائــق ألننا أرسة واحدة عىل 
امتداد تراب هذا الوطن من الفجرية إىل مدينة السلع يف 

أقىص الطرف الغريب من وطننا العزيز.
إننا أيهــا اإلخوة واألخــوات، منيض اليــوم وكل يوم، 
بخطــى ثابتة واثقة يف مجاالت التنمية املســتدامة، من 
أجــل أن يجني شــعب دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
مثــار هذه الجهــود اآلن وغداً ويف املســتقبل بإذن الله، 
وبخاصة أن قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه اللــه، وضعت أولويات 
املواطن ومتكينه وتقدمه ورفاهيته يف املجاالت كافة، يف 
مقدمــة األولويات، وبخاصة يف الخطط االســرتاتيجية لـ 
رؤية اإلمارات املستقبلية، والسيام أن اإلنسان سيظل هو 
الهدف والغاية والوســيلة يف هذه الخطط االسرتاتيجية، 
فضالً عن تعزيز وحفظ الثوابت الوطنية، وترسيخ دعائم 
الوحــدة بني أبنــاء الوطن يف بيته املتوحــد، أكرث فأكرث، 
متمســكني مببادئ دســتورنا يف صــون الحقوق وحامية 

الحريات واحرتام القانون.
لكننــا اليوم، أيهــا اإلخوة واألخــوات، مدعوون أيضاً 
إىل تحمل مســؤوليات أخرى جســام ذات أهمية كبرية 
تصب يف املســتقبل الذي ننشده الستكامل مسرية البناء، 
وهي مسؤوليات تتطلب مزيداً من بذل الجهد واملثابرة 
واإلرادة، وبخاصة يف مجال اإلبداع واالبتكار، ويف مقدمة 
هذه املســؤوليات متكني شــعبنا نحو مجتمــع املعرفة، 
ليكــون اقتصاد املعرفــة هو املحرك األســايس لعمليات 
التنمية املســتدامة يف املستقبل بإذن الله. وكام تعرفون 
جميعكــم، فقد حرصــت قيادة الدولــة الحكيمة ومنذ 
زمن عىل تنويع مصادر الدخل للبالد، ويف الوقت نفســه 
الحفــاظ عىل الرثوة الوطنية لصالح األجيال القادمة ومبا 
يوفر الفرصة ملصــادر الرثوات األخرى غــري النفطية أن 

تحظى بالنصيب األكرب من الناتج املحيل اإلجاميل.
أيها اإلخوة واألخوات،

إن قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيــس الدولة، حفظه اللــه، مل ولن تغفل أهمية 
أن تضطلــع دولة اإلمارات العربية املتحدة مبســؤوليتها 
التاريخية الوطنية وبدورها العريب واإلقليمي والدويل إىل 
جانب دورها اإلنســاين يف كل ما يســهم يف إرساء دعائم 
التنمية واألمن واالســتقرار والســالم يف ربــوع املنطقة 
والعــامل كافــة، بل ومكافحــة آفات اإلرهــاب مبختلف 

         مواطني دولة 
ا�مارات هم ال�وة 

احلقيقية واالستثمار 
ا�فضل ملستقبل 
هذه ا�رض الطيبة

"

"



39 201 ديسمرب 2013 

         املؤسسة 
العسكرية أصبحت 

متتلك من الكفاءة 
واالقتدار ما يجعلها 

موضع فخر وطني

"
"

أشــكاله واتجاهاته وأنواعه، سواء كان ذلك النوع الذي 
يعتمد عىل إشــاعة ثقافة العنف والدمار كوسيلة وغاية 
لــه، أو ذلك الذي يعتمــد عىل إرهاب الفكر ويســعى 
لفرض عقيدته الفكريــة واأليديولوجية واملذهبية وغري 
ذلك، عىل اآلخرين بالقــوة وبالعنف واإلقصاء واإلفراط 
يف رفض الحوار والرأي اآلخر، بهدف التســلط الشخيص 
والفئوي عىل حساب األهداف واملصالح العليا للشعب.

 إن التطــورات التــي تعيشــها املنطقــة واملتغريات 
السياسية واألمنية التي يشهدها العامل تحتم عىل بلداننا 
كافة تعزيز الجهود وتوحيد الرؤى وتبّني اســرتاتيجيات 
ثابتــة تتالءم وحجم هذه املتغــريات والتحديات بهدف 
تحقيق االستقرار واألمن والسلم اإلقليمي والدويل، فضالً 

عن تعزيز التنمية واالستقرار لشعوب العامل.

أيها اإلخوة واألخوات،  
 ونحن نشــهد إرشاقة عام جديد من أعوام مســريتنا 
االتحادية امليمونــة، نعيش جميعا فرحــة عارمة قيادة 
وشــعبا ومقيمني عىل أرض دولة اإلمارات بالفوز الكبري 
والتفوق املستحق الذي حصده ملف مدينة ديب  وفوزه 
باســتضافة معرض "اكســبو الدويل 2020"، والذي كان 
يزخر بالثقة العالية لخوض املنافســة والعزم الكبري عىل 
كسبها وهو استحقاق جديد يضاف إىل سجل االنجازات 
املرشفة، تحقق بفضل الله ثم بفضل االلتفاف الشــعبي 
والدعم الوطنــي ومؤازرة األشــقاء واألصدقاء، مؤكدين 
اعتزازنا بثقة املجتمع الدويل يف قدرة دولة اإلمارات عىل 
تنظيم وتقديم أفضل دورة يف سلســلة معارض اكســبو 
الدوليــة عىل ارض ديب، وموجهني الشــكر والتحية لفرق 

العمل الوطنية التي أعدت وســاهمت يف ملف اكســبو 
وتوج جهدها املخلص بهذا االنجاز املرشف.

وال يســعنا يف هذا اليوم العزيز علينــا جميعاً إال أن 
د العهد والوالء والوفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة  نجدِّ
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، ونعاهده 
عىل بذل كل ما يف وســعنا لتحقيق آمال شعبنا يف العزة 
والرفاهيــة والتقدم، مترضعني إىل اللــه العيل القدير أن 
يحفظه لنا ذخراً ورمزاً أبياً شــامخاً يف بيتنا املتوحد، وأن 
يوفق أخاه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب وإخوانهام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 
لالتحــاد حكام اإلمارات حفظهم الله وشــعب اإلمارات 
الــويف، ويوفقنا جميعاً إىل ما فيــه خدمة وطننا املفدى 
ليبقى عزيزاً منيعاً شــامخاً، بروح االتحاد التي ترسي يف 

نفوسنا ووجداننا جميعاً.
وكل عــام وأنتــم بخري، ووطننا الغــايل يرفل يف العزة 

واألمن والتقدم واالزدهار.
وفقكم الله، والسالم عليكم ورحمته وبركاته.
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هي ا�ن ملء السمع والبصر.
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كلمة سمو الشيخ
حمدان بن �مد بن راشد آل مكتوم

و� عهد دبي
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب كلمة عرب مجلة «درع الوطن» 
مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل أهمية أن نعّزز 
تالحمنــا الوطني واالجتامعي وأن نحّول االحتفاالت باليــوم الوطني إىل إنجازات جديدة تُضاف إىل 

مكتسباتنا الوطنية املتعددة، وفيام ييل نص الكلمة:
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اثنــان وأربعون عاماً مرت منذ تأســيس دولتنا الغالية 
عىل يدي املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد "طيّب 
الله ثراه"، وكان رحمه الله دائم القول أن لدينا شــباب 
وإمكانــات ماديــة وثروة وطنيــة وهبها اللــه لبالدنا 
وشعبنا وعلينا أن نوظف كل هذه الطاقات واإلمكانات 
يف خدمة شــعبنا وبناء دولة عرصية قادرة عىل التفاعل 
مع محيطها اإلقليمي والدويل بإيجابية واحرتام متبادل 

ومصالح مشرتكة.
وها هي دولتنا بفضل اللــه وحكمة أجدادنا وآبائنا 
املؤسســـني ونهـــج وسياســــة القائــد الوالد صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
"حفظــه الله"، والوالـــد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، اســتطاعت القفز عىل 
كل مــا واجهتــه من مصاعــب وتحديات يف مســريتها 
التنمويــة املظّفرة ووصلت إىل ما هــي عليه اليوم من 
مكانة مرموقة وسمعة طيبة وإنجازات حضارية ضخمة 

وفريدة بل ورائدة عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
فنحن يف دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً نقيّم 
عمر الــدول باإلنجازات ال بالســنوات فنحن بإنجازاتنا 
اإلنســانية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية تفوقنا 
عــىل دول عديدة يفــوق عمرها الزمني عمــر دولتنا 
بعقود من الزمن، وهذا يجعلنا كشــعب أن نتفاخر مبا 
حققنــاه من خطوات ثابتة وواثقــة عىل طريق طويلة 
رسمناها لبلوغ التامم يف البناء والتنمية املستدامة التي 
تحقــق لنا الســعادة واالســتقرار االجتامعي واملعييش 

واالقتصادي والسيايس واألمني وما إىل ذلك.
إننــا نعيش فرحــة احتفاالت شــعبنا بيــوم دولتنا 
الوطني املجيد وعلينا جميعاً يف هذه املناســبة الغالية 
عىل قلوبنا أن نعّزز تالحمنــا الوطني واالجتامعي وأن 
نحــّول هذه االحتفاالت إىل إنجازات جديدة تُضاف إىل 
مكتسباتنا الوطنية املتعددة، وعلينا تطويرها والحفاظ 
عليهــا وحاميتهــا "وطن ال تحميه وطن ال تســتحقه"، 
وهذه نعمة من الله ســبحانه وتعاىل عىل اإلنســان أن 

ياع  يحافظ عليهــا ويحميها مــن الزوال والهــْدر والضَّ
فكلنا مســؤولون قيــادة وحكومة وشــعباً عن حامية 
ترابنــا وثقافتنا وإنجازاتنا واســتقاللنا وكرامتنا الوطنية 

واإلنسانية.
مربوك لشعبنا كل ما حصده من خري ومثاٍر طيبة من 
جنــي أرضنا الطيبة املعطاءة التي مل تبخل علينا بدفئها 
وخرياتهــا التــي أنعم الله بهــا علينا، وهنيئــاً لقيادتنا 
الرشــيدة عىل ما تقدمه من جهد وفرٍص خالقة ورعاية 
كرميــة وسياســة داخليــة وخارجية حكيمــة من أجل 
عزة وطننا ورفعته وخدمة شــعبنا وســعادته وكينونته 

املستقلة واملحرتمة عند القريب والبعيد.
ويسعدين أن انتهز هذه الفرصة الطيبة ألرفع أسمى 
آيــات التهاين والتربيكات إىل ســيدي صاحب الســمو 
الوالد الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، وإىل سيدي 
صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 
"رعاه الله"، وإىل أخي العزيز الفريق أول ســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة أعانه الله عىل أداء مسؤولياته 
الوطنية ومتابعة شؤون قواتنا املسلحة الباسلة وتطوير 
قدراتها ومهاراتها، والتهنئة موصولة إىل أصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعىل حكام اإلمــارات وأولياء العهود 
ونواب الحكام وإىل جميع أبناء وبنات شعبنا العزيز يف 

كل مواقع العمل واإلنتاج والعلم واإلبداع.
حفــظ الله قيادتنــا املعطاءة الوفيــة من كل كرب 
ومكروه ونسأله تعاىل أن يديم عىل دولتنا وشعبنا نعمة 
الفرح والســعادة واالســتقرار وأن يعيل شأنهام يف كل 

املحافل واألوساط اإلقليمية والدولية.
وأخــص بالتهنئــة والتربيكات أبناء قواتنا املســلحة 
وأفراد أجهزتنا الُرشَطية واألمنية؛ الذين يســهرون عىل 
حامية أمن بالدنا وشعبنا ومكتسباتنا الوطنية بكل وفاء 

ووالء صادق لقيادتنا وترابنا الوطني.
دمتم والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

         استطاعت دولتنا 
القفز على كل ما 

واجهته من مصاعب 
وحتديات � مس�تها 
التنموية ووصلت إ� 

ما هي عليه اليوم 
من مكانة مرموقة 

وسمعة طيبة 
وإجنازات حضارية 

ضخمة

"

"
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منوذج استثنائي � حكم الشورى
تحرص القيادة الرشــيدة وعىل رأســها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه الله، عىل التواصل املستمر مع جموع املواطنني وتعرف مطالبهم 
واحتياجاتهم عــن والتفاعل املبارش معهم دون أية قيــود أو حواجز، فأبواب الحكام 
ومجالســهم يف دولة االمارات مفتوحة أمام املواطنني طــوال العام، من أجل التعرف 
عىل احتياجاتهم، ومناقشــة همومهم وقضاياهم واالطمئنــان عىل أحوالهم، والعمل 
عىل حــل أية مشــكالت يواجهونها، وهذا مايغيــب عن منظري السياســة وخربائها 
يف اغلــب األحــوال، ونقصد هنا خصوصيــة وتفرد هذا النمــوذج يف الحكم، حيث ال 
حواجز وال موانع للتواصل التلقايئ املبارش واليومي بني الشــعب والقيادة. وهو منوذج 
يستمد جذوره وفلسفة عمله من البيئة املحلية يف الدولة، ويتطور بتطور السنني، فال 
غرابــة أن تجد مايعــرف بالدواوين أو املجالس تدار عرب آليات غاية يف التقدم التقني 
والتكنولوجي، وتتضمن محارضات وندوات تناقش أحدث ماوصل إليه العلم والعلوم 
الحديثة يف املجاالت التطبيقية واالنســانية، وخري مثال لذلك مجلس الفريق اول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
الذي ميتلك برنامجا للندوات واملحارضات عىل مدار العام ويستضيف الخرباء العامليون 
املتخصصون يف مختلف املجاالت الثراء املجلس بأفكارهم ونقاشــاتهم. وبالتايل مل تعد 
تلك املجالس تعد وفق االعراف القدمية بل باتت مبنزلة خليط من مجالس الشــورى 

ومراكز التفكري العلمي، ومطباخ صناعة القرار يف موقع الحدث وغري ذلك من مفاهيم 
مؤسساتية باتت تنصهر وتتجسد يف مجلس ذا فاعلية ملموسة لكل من عىل دراية به.
ال تكتــف القيادة يف دولة اإلمــارات بجعل أبوابها مفتوحة أمــام املواطنني ، وإمنا 
تحرص عــىل الذهاب إليهم يف مختلف إمارات ومناطــق الدولة للتعرف عىل طبيعة 
احتياجاتهــم ومشــكالتهم عــىل أرض الواقع، وهذا يتجســد يف الجــوالت التفقدية 
والزيــارات امليدانية التي يقوم بها الحكام و املســئولون بهدف التعرف عىل األوضاع 
املعيشية للمواطنني عن قرب، والتوجيه باتخاذ السياسات التي تضمن االرتقاء بجودة 

الحياة لهم عىل املستويات كافة.  
إن هــذا النمــوذج الفريــد يف الحكــم هو الذي يفرس حالة االســتقرار الســيايس 
واالجتامعــي واالقتصادي التي تعيشــها اإلمارات، والوالء املطلق مــن قبل املواطنني 
لقيادتهــم وانتامئهم العميق لوطنهم وحبهم لــه وفخرهم بالعيش عىل أرضه وحمل 
جنســيته، كام أن هذا النموذج وراء حالة الشــعور باألمن واألمان لدى املواطنني عىل 
املستويات كافة، فطاملا كانت هناك قيادة رشيدة تضع يف مقدمة أولوياتها العمل عىل 
توفري مقومات الحياة الكرمية للمواطنني، وال ترتكهم أبداً يف أوقات األزمات وإمنا تبادر 
دوماً إىل مســاعدتهم بالطرق واألساليب املمكنة كلها، فإن النتيجة الحتمية لذلك هي 

تكريس الشعور بالرضا والسعادة واألمان املجتمعي من جانب أبناء الوطن.
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االحتاد .. 
تلك اللحظة احلاسمة

صباح الوعد أيها الوطن.. يف عيدك أهدي لعينيك حلامً، وألفراحك فرحاً، ولرجالك العظام والء، ولشعبك 
تحية.

تقول املعلومات املسطرة يف الكتب واملعاجم السياسية ويف كتب التاريخ والرتبية الوطنية التي يدرسها 
أبناؤنا يف املدارس، إنه يف يوم الثاين من ديســمرب لعــام ١٩٧١، وقفت مجموعة من الرجال الرائعني، كانوا 
ســبعة تحلقوا حول ســارية علم ورفعوه عالياً وابتهجوا وصفق الجميع وانترش الخرب يف كل الدنيا. يومها 
ُولــدت دولة صغرية عىل خريطة الوطن العريب اســمها دولة اإلمارات العربيــة املتحدة، دولة ورثت تركة 
كبرية من التحديات وســتواجه تركة أكرب من اإلشــكاليات، تحديات اإلمكانيات والبناء والتنمية والتعليم 

واستغالل عاميل الرثوة واإلنسان لبناء حضارة مختلفة خالل زمن قيايس، وقد كان.
الرجال رفعوا العلم عىل حمولة من األحالم الصادقة والنوايا املخلصة، كان زايد رأس الحلم ومهندســه 
وبانيه، وكان راشــد اليد والقوة والســند، وكان الباقون خري معني لهام. وأبحرت الســفينة من ذاك املكان، 
وانطلقت برغبة جامعية خالصتها أن هذا الحلم يجب أن يســري إىل منتهاه، وعلينا أن نقفز أحياناً لنسابق 

الزمن. 
الذين تفاءلوا باملرشوع الوحدوي الجديد كانوا عىل حق، والذين مل يتفاءلوا ومل يفرحوا كانوا يقيســون 
اتحاد اإلمارات بقياســات االتحادات العربية التي ســبقت وتأسست وفشلت ثم سقطت، لكن القياس مل 
يكن دقيقاً وال عادالً وال منطقياً؛ فالصحراء تِعد باملفاجآت دوماً، وأهل الصحراء أولو عزمية وبأس شــديد، 

وقد ساروا بحلمهم بعزمية وبأس حقيقيني.
بعد ســنوات طويلة كشــفت األيام حجم الصدق وحجم اإلخالص، وأن أولئك اآلباء املؤسســني لدولة 
االتحــاد مل يكونوا مغامريــن وال أصحاب مرشوع خارس ال محل له من اإلعراب يف جملة األوطان، وأثبتت 
األيــام أن أولئك اآلباء كانــوا كباراً عىل الدوام يف نفوســهم، وحلمهم، وعملهــم ونواياهم وعالقاتهم مع 
بعضهــم ومع شــعبهم، و"إن الله ال يضيع عمل عامل منكم مــن ذكر أو أنثى". وها هو الحلم اليوم صار 
حقيقــة تتطلــع إليها األبصار وترنو بأمل الحصول عىل فرصة زيــارة أو إقامة أو حياة أو عمل، صار الحلم 

حقيقة أجمل من الحقيقة نفسها.
اليوم، وقد رحل اآلباء الكبار املؤسســون التحادنا، ندعو لهم بالرحمة واملغفرة، ونتذكر صنيعهم ومننت 
للــه ثم لهم، فليس من الســهل أن يهديك أحد هدية تالزمك العمر، فكيــف مبن يصنع لك حلام ووطناً؟ 
اليوم دولة االتحاد كيان متكامل، نضج واكتمل مبؤسســاته وأبنائه ومنجزاته وعالقاته الطيبة بفضل عمل 
دؤوب مل يتوقــف آنــاء الليل وأطراف النهار، عىل رأســه قيــادة حكيمة واعية، تســتلهم النهج من جيل 
املؤسســني، وتواجه التحديات بروح العرص ومنطق املصلحة، مصلحة االتحاد وشعبه ومنجزه الكبري، اليوم 
اإلماراتيون أكرث تالحامً، وأعمق تجذراً يف قلب االتحاد وأكرث تعليامً وتنمية وسعادة وحباً لقيادتنا وتاريخنا 
واتحادنا، اليوم تعود بنا الذكرى لتلك اللحظة التاريخية الحاسمة والفاصلة التي ُرفع فيها علم دولة االتحاد 
بسواعد أولئك العظام يف الثاين من ديسمرب منذ اثنني وأربعني عاماً لتجعلنا أكرث إمياناً وإرصاراً عىل التمسك 

والحفاظ عىل الوطن كله لريتفع عالياً يف كل لحظة•

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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كلمة سمو الشيخ

مكتوم بن �مد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي

وجه ســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب حاكم ديب كلمــة عرب مجلة «درع 
الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل أننا يف 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة أرسة واحدة قيادة وحكومة وشــعباً نعتز بثقافتنا وانتامئنا الوطني 

والقومي والديني، ونفاخر مبكتسباتنا الوطنية والحضارية، وفيام ييل نص الكلمة:
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إن االحتفــال بالذكــرى الثانيــة واألربعني ليــوم دولتنا 
الوطني املجيد يجدد فينا العزمية والثقة بالســري قدماً 
عىل دروب تحقيق املزيد من االنجازات ومواصلة عملية 
البناء والتنمية بتوجيهات صاحب الســمو الوالد الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة "حفظه الله"، 
وأخـيه صاحب الســمو الوالــد الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم ديب "رعــاه الله"، ومــؤازرة إخوانهــام أصحاب 

         شعبنا يستحق 
احلياة الكرمية �نه 

شعب و� لوطنه 
وقيادته املعطاءة 

التي � تبخل � 
توظيف خ�ات دولتنا 
وثرواتها الوطنية � 

سبيل حتقيق التنمية 
املستدامة

"

"

الســمو أعضاء املجلــس األعىل حكام اإلمــارات الذين 
يضعون مصلحة الوطن واملواطن فوق كل اعتبار.

إن شــعبنا يســتحق الحياة الكرمية ألنه شعب ويف 
لوطنه وقيادته املعطاءة التي مل تبخل كام وطننا العزيز 
يف توظيف خــريات دولتنا وثرواتها الوطنية يف ســبيل 
تحقيق التنمية املستدامة، وتوفري كل مقومات العيش 
الرَّغد واالستقرار واألمن والســالم لهذا الشعب العزيز 
الذي يتناغم مع قيادته بكل رشائحه ومكوناته، ويثبت 

لآلخــر أننــا يف دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة أرسة 
واحدة قيادة وحكومة وشــعباً نعتــز بثقافتنا وانتامئنا 
الوطني والقومي والديني، ونفاخر مبكتسباتنا الوطنية 
والحضاريــة، ومند أيدينا إىل الثقافــات األخرى لتعزيز 
التواصل الحضاري واإلنســاين بني شعبنا وشعوب العامل 
من أجل ترســيخ املفاهيم اإلنسانية النبيلة القامئة عىل 

املساواة والعدالة واالحرتام املتبادل.
هنيئاً لشــعبنا مبــا أنجز وتحقــق وهنيئــاً ألجيالنا 
القادمة واملتالحقة مبا ستقطفه من مثار ما زرع األجداد 
واآلباء املؤسســني، وما تزرعه قيادتنــا من خري ومحبة 
يف أوســاط مجتمعنا العريب املســلم يك يظــل متناغامً 
متعاضــداً يف ظل دولة املؤسســات والقانــون والقيم 

اإلنسانية واالجتامعية واإلسالمية األصيلة.
أرفع إىل مقام صاحب الســمو الوالد الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة "حفظه اللــه" وأخيه صاحب الســمو الوالد 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" أسمى آيات 
التهاين، راجــني الله العيل القدير أن يحفظ ســموهام 
ويوفقهــام ملا فيه خدمــة البالد والعباد وإعالء شــأن 
الوطن وإسعاد املواطن، والتهنئة موصولة إىل أصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمــارات وأولياء 
عهودهــم ونــواب الحــكام، وتهنئة خاصــة إىل قواتنا 
املسلحة الباســلة ضباطاً وأفراداً الساهرين عىل حامية 
الوطن وأمنه واســتقراره، مبتهلني إىل الله تبارك وتعاىل 
أن يحفظ دولتنا من كل ســوء ويعزز مسريتنا..مســرية 

الخري والبناء والعطاء.
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متكني الشباب
تضع القيادة يف دولة اإلمارات العمل عىل متكني الشــباب، وتوفري كافة الظروف التي 
تتيح لهم املشــاركة بفاعلية يف جهود التنميــة يف مقدمة أولوياتها، من منطلق إميانها 
العميــق بأنهم هم القوة الرئيســية الدافعــة وراء تقدم الوطــن ورفعته ورقيه عىل 
املستويات كافة، ولعل من املبادرات املهمة التي تصب يف تحقيق هذا الهدف، برنامج 
«القيادات الشــابة» والذي يقوم عىل فكرة استقطاب املوظفني املتخرجني حديثًا من 
الجامعــات وامللتحقني بالعمل حديثا يف الجهات الحكومية، ليتم االعتناء بهم ليكونوا 
يف مراكز أكرب يف املســتقبل. يف الوقت ذاته، فإن اســرتاتيجية مؤسسة اإلمارات لتنمية 
الشــباب تركز باألساس عىل تنمية مهارات الشــباب، والعمل عىل متكينهم من خالل 
برامــج ومبــادرات طويلة األمد، بهدف بنــاء أجيال قيادية  شــابة، تكون قادرة عىل 

املساهمة الفاعلة يف بناء مستقبل الوطن.
إن هذه الربامج واملبــادرات تؤكد بجالء اإلميان العميق من جانب الدولة وقيادتنا 
الرشــيدة وعىل رأســها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ـ حفظــه الله ـ بطاقات الشــباب البناءة، والحرص عىل توجيههــا الوجهة الصحيحة، 
واســتثامرها يف نشــاطات مفيدة تخدم املجتمع، وتأيت يف إطار توجه عام يســتهدف 
متكني الشــباب وتوفري الظروف التي تتيح لهم املشــاركة بفاعليــة يف تنمية املجتمع، 
حيــث تتعدد اآلليات التي أنشــأتها الدولة لتحقيق هذا الهدف، ســواء تلك الخاصة 
بتنميــة مهارات الشــباب القياديــة، أو املتعلقة بتوفــري اإلمكانيات التــي تتيح لهم 
االنضامم إىل ســوق العمل أو االنخراط يف األنشطة االقتصادية املختلفة، ويربز يف هذا 
الســياق، برنامج «قيادات املستقبل» املعني باالستثامر يف بناء وتطوير أجيال جديدة 

من القيادات الحكومية الشــابة القادرة عىل االضطالع باملهام املوكلة إليها، وذلك عن 
طريق صقل مهاراتها القيادية وإمدادها بكافة املقومات التي تؤهلها التخاذ القرارات 
الحكيمة ويف التوقيت املناسب مبا يعزز من قدرة األداء الحكومي ويؤكد فرص االرتقاء 
مبخرجاته، ويف مجال التمكني االقتصادي، فإن «صندوق خليفة لتمكني التوطني» الذي 
تم إنشــائه العام املايض مببادرة من صاحب الســمو رئيس الدولة ، حفظه الله، فإنه 
يســتهدف توفري املوارد املالية الالزمة لدعم برامج وسياسات تشجع املواطنني الشباب 
عىل االلتحاق بســوق العمل، خاصة يف القطاع الخاص، ومتكينهم من اســتغالل فرص 
العمــل التي يتيحها لهم هذا القطاع، وتوفري التمويل الالزم لتنفيذ حزمة من الحوافز 
التي تســهم يف تحقيق هذا الهدف، كام تم تأسيس عدد من الربامج الحكومية لدعم 
مشــاريع الشباب وتقديم التســهيالت الالزمة لدعم مرشوعاتهم الصغرية واملتوسطة، 
انســجاماً مع رؤيــة الدولة الرامية إىل إيجاد جيل مــن رواد األعامل املواطنني وغرس 

وتعميق ثقافة االستثامر لدى أوساط الشباب.
مســتقبل أي وطن يرتكز باألســاس عىل طاقاته الشابة، وبقدر ما يتم تأهيل هؤالء 
الشــباب وامتالكهم املهارات املعرفية والقياديــة املختلفة، بقدر ما يكونون أكرث قدرة 
عــىل ترجمة أهــداف الدولة، وتنفيذها عــىل أرض الواقع، وهذا مــا ترتجمه قيادتنا 
الرشيدة، وتعمل من أجله من خالل مجموعة متكاملة من السياسات واالسرتاتجيات، 
تســتهدف يف مجملها متكني الشــباب، ومســاعدتهم عىل تويل املســئولية يف مختلف 

مواقع العمل واإلنتاج.
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قطاع سياحي واعد
يتوقع «مجلس السياحة والســفر العاملي» أن ينمو قطاع السياحة والتسوق اإلمارايت 
مبعدل %6.5 سنوياً حتى عام 2021، ويعترب النمو املتوقع استكمالً ملسرية طويلة من 
األداء اإليجايب التي دأب عليها القطاع السياحي الوطني طوال السنوات املاضية، وهي 
املسرية التي مل تقترص فقط عىل النمو الكمي يف حجم أصول القطاع أو يف حجم ناتج 

القطاع يف حد ذاته، بل إن هذا النمو طال أيضاً الجانب النوعي.
عاش القطاع الســياحي اإلمارايت طوال السنوات املاضية تجربة ناجحة من التنوع، 
ســاعدته عــىل بناء متنوع من رصيد ثــري من الخيارات والبدائل الســياحية، جعلته 
وفقــاً ملجلس الســياحة العاملي أحد الوجهات الســياحية العامليــة الجاذبة، والقادرة 
عىل املنافسة عىل رشيحة أوســع من السوق السياحي العاملي، تشتمل عىل السياحة 
الطبيعية وسياحة الشــواطئ وسياحة الصحاري وسياحة املؤمترات واملعارض وسياحة 

الفعاليات الرياضية والرتفيهية الكربى.
إن النمــو املتوقع أن يحــرزه القطاع الســياحي اإلمارايت واملتوقــع وفق «مجلس 
الســياحة والســفر العاملي» ســيكون كفيالً مبنح هذا القطاع أحد املراكز القيادية يف 
االقتصــاد الوطني طوال العقد الجاري، وحتى نهاية األفق الزمني للرؤية املســتقبلية 
لدولــة اإلمارات املعروفة باســم «وثيقــة اإلمارات 2021»، وهــي الوثيقة التي تضع 
الرؤية التنموية الشــاملة للدولــة ككل، والتي تضع تنويع مصــادر الدخل باالقتصاد 
الوطنــي ضمن قامئة أولوياتهــا، بإبعاده عن االعتامد عىل القطــاع النفطي وتوجيهه 
نحو توســيع قاعدته املعتمدة عىل القطاعــات غري النفطية، وصوالً إىل الغاية النهائية 

املتمثلة يف استدامة النمو والتنمية االقتصادية.
واملؤكد أن النمو املرتقب للقطاع الســياحي عىل مدار السنوات املقبلة سيكون هو 

العامل الحاســم يف متكني هذا القطاع من لعب دور محوري يف تحقيق أهداف تنويع 
مصــادر الدخل واســتدامة النمو والتنمية االقتصادية يف الدولــة، ومن املتوقع بنهاية 
األفق الزمني املذكور أن يزداد حجم اســهام القطاع السياحي يف كل من الناتج املحيل 
اإلمــارايت وتوليد فرص العمــل الجديدة عام هو عليه اآلن، وهو ما ســيعطي القطاع 
بــدوره دفعة جديدة وقوة دفع ذاتية متكنه من الدخــول يف دورة جديدة من النمو 
واالزدهار قد متتد لســنوات مقبلة، وتنقله فيام بعد إىل األمام عىل طريق التوســع يف 
حجم األنشطة واالســتثامرات الجديدة، ليظل محتفظاً مبكانته خالل السنوات التالية 
كأحد الالعبني األساسيني يف عملية النمو االقتصادي والتنمية الشاملة يف الدولة ككل.

ويف وجه إيجايب آخر تناول «مجلس الســياحة والســفر العاملي» أداء القطاع سواًء 
الحــايل أو املســتقبيل باعتباره تعبري عــن أن هناك ثقة كبرية من قبــل املتعاملني يف 
القطاع السياحي بداية من السائحني أنفسهم مروراً باملستثمرين وصوالً إىل املؤسسات 
الســياحية ســواًء الوطنية منها أو األجنبية يف القدرات التي ميتلكها القطاع، باعتباره 
بدايًة قبلة ســياحية ثرية ومتنوعة وجاذبة بالنسبة للسائحني من جميع أنحاء العامل، 
كام أنه استطاع أن يجعل نفسه سوقاً مزدهراً وديناميكياً وجاذباً بالنسبة للمستثمرين، 
الذيــن يجدون منــه مناخاً اســتثامرياً مطمئناً، وواعــدا بالقدر الــذي يدفعهم نحو 
االســتمرار يف التوسع يف اســتثامراتهم دون قلق، وبخالف ذلك فإن ما دفع املؤسسات 
املحلية والدولية لتوقع استمرار منو القطاع السياحي الوطني عىل هذا النحو املطمنئ 
يف املســتقبل ليس أقل من الثقة التامة يف قدرات هذا القطاع عىل مواصلة مســريته 

الطموحة، بنفس الوترية واألداء اإليجايب املطمنئ عىل مدار السنوات املقبلة.



505050 ديسمرب 2013  50 ديسمرب 2013  

äÉ`ª∏`c

كلمة سمو الشيخ

أحمد بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

وجه ســمو الشيخ أحمد بن ســلطان القاسمي نائب حاكم الشــارقة كلمة عرب مجلة «درع الوطن» 
مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أنه بفضل النهج الذي 
اتبعه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» يف توفري كافة سبل 
الراحة واملعيشة الكرمية ألفراد الوطن والقاطنني عىل أرضه، أصبحت الدولة يف مصاف الدول العاملية 

يف سعادة ورضا شعبها كام تشري اإلحصائيات العاملية، وفيام ييل نص الكلمة:
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إن ما تعيشــه دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة من 
أمــن وأمان ورخــاء مل يكن باألمر الهــني، بل بجهود 
تضافــرت وتضحيــات بذلــت من مؤســيس االتحاد 
يقودهم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
"طيــب الله ثراه" وإخوانه حكام اإلمارات يف تحقيق 
حلم طال انتظاره مــن اإلماراتيني يف اتحاد يجمعهم 
ويحقق أهدافهم التي يطمحــون إليها، ونحن اليوم 
بعد 42 عام عىل اتحاد االمارات نجني مثار ما أسسه 
حــكام اإلمــارات من تقــدم ورقي وتطور يف شــتى 

مجاالت الحياة.
وبفضل النهج الذي اتبعه صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 
يف توفري كافة ســبل الراحة واملعيشــة الكرمية ألفراد 
الوطــن والقاطنني عــىل أرضه، أصبحــت الدولة يف 
مصاف الدول العاملية يف ســعادة ورضا شــعبها كام 
تشــري اإلحصائيات العاملية، مــام يعكس مدى تفاين 
حكومــة اإلمارات وبذل كل ما من شــأنه رفعة هذا 
الوطن املعطاء وشــعبه الكريــم، حيث تبنت الدولة 
العديد من املشــاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية 
وربــط إمارات الدولة بطرق معبدة حديثة اســتفاد 

         تبنت الدولة 
العديد من 

املشاريع الضخمة 
لتطوير البنية 

التحتية وربط إمارات 
الدولة بطرق معبدة 

حديثة استفاد 
منها جميع سكان 

الدولة والقاطنني 
على أرضها

"

"

منها جميع ســكان الدولــة والقاطنني عــىل أرضها، 
باإلضافــة إىل املشــاريع الســكنية التــي بنيت عىل 

أحدث الطرز واألساليب الهندسية.
كام ســعت الدولة لالســتثامر يف العنرص البرشي 
حيث أنه الرثوة الحقيقة للوطن فهيأت ألبنائها فرص 
التعليم يف كافة العلــوم واملجاالت العلمية واملهنية، 
ففتحت الجامعات واملعاهد والكليات أبوابها لطالب 
العلم الراغبني منهم يف مواصلة دراستهم، كام سريت 
ألبنائها البعثات الدراسية يف أرقى وأفضل الجامعات 
العربيــة أو األجنبية، وهو ترجمة لرؤية الحكومة يف 

أن العنرص البرشي هو أغىل ما متلك.
وحصلت املرأة اإلماراتيــة عىل حقوقها التي نص 
عليهــا القانون، وتبوأت املــرأة أعىل املناصب وأرقى 
املهن، فنجدها يف ظل االتحاد وزيرة ومعلمة وطبيبة 
ومهندســة تشــارك الرجل بناء هذا الوطن، وهذا مل 
يكن ليتحقق لوال تضافر الجهود وتالحم أبناء الوطن 

تحت راية االتحاد وقادته.
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سياسة رشيدة ملصلحة الوطن واملواطن
تحتفظ السياسات الداخلية يف دولة االمارات بسامت عدة مميزة، رمبا تجعل االمارات 
منوذجــا ليس فقــط عىل صعيد بناء الدولــة ، ولكن أيضــا يف اإلدارة وكيفية توظيف 
املــوادر الطبيعية والبرشية املتاحة من أجل تعزيز مكانــة الدول. ومن هذا املنطلق 
سنحاول رصد أبرز مالمح السياسة الداخلية التي ال ميكن وصفها سوى بكونها سياسة 
رشــيدة، حيث شــدد صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، يف 
كلمته مبناســبة الذكرى األربعني لقيام اتحاد اإلمارات، عىل رضورة االلتقاء باملواطنني 
والتحاور معهم واالســتامع إىل آرائهم وتلبية متطلباتهم، مؤكداً يف هذا الصدد حفظه 
الله أن املواطن يحتل األولوية يف اهتاممات ســموه. ورغم أن مايســمى يف األدبيات 
االماراتية ب «املواطن اوال» يعترب أحد مقومات دولة االتحاد منذ نشــأتها، فإن هناك 
اهتامم متناميا بإعالء هذا املبدأ تعكســه جميع السياســات والخطط والقرارات التي 

تصدر عن مختلف دوائر صناعة القرار يف مختلف إمارات الدولة. 
وتجد هذه السياسة أو هذا املبدأ انعكاسا له يف مجاالت عدة منها عىل سبيل املثال 
ال الحرص يف الجهود الرســمية املتواصلة بشــأن تأهيل الكــوادر املواطنة يف املجاالت 

املهنية والتقنية، حيث ال تألو مؤسســات الدولة جهــداً يف دعم املراكز واملعاهد التي 
تهتــم بالتأهيل املهني والفني للمواطنني، وإكســابهم مهــارات وخربات جديدة ترفع 
من قدراتهم التنافســية يف ســوق العمل. هذا التوجه الذي تتبناه الدولة نحو تأهيل 
الكوادر املواطنة يف املجاالت املهنية والتقنية يســتند إىل عدة اعتبارات رئيسية، أولها 
أن إيجاد قاعدة من الكوادر املواطنة املؤهلة بشكل جيد يف املجاالت املهنية والتقنية 
يســتجيب لخطط الدولة نحو بناء قاعدة صناعية كبرية والتوّسع يف خصخصة العديد 
مــن القطاعات املهمة التي أصبحت تتطلب عاملة نوعية ماهرة متتلك أدوات املعرفة 
والتكنولوجيــا املتقّدمة، وخريجو مراكز التأهيل املهني والتقني يف الدولة، ومبا يتلقوه 
مــن تدريب وتأهيل، يشــكلون رافــداً مهامً إلمداد املؤسســات الصناعية يف مختلف 
القطاعات، عالوة عىل ذلك فإن هناك خططاً إلنشــاء وتوفري مراكز متقّدمة للتدريب 
والبحــوث الصناعية، بالتعاون مع بعض املؤسســات املتخّصصــة يف الدول الصناعية، 
لتأهيــل جيل من الشــباب املواطن عىل درجة رفيعة من الكفــاءة املهنية يف القطاع 
الصناعي. االعتبار الثاين أن االهتامم بالتعليم املهني والتقني يســتجيب يف جانب آخر 
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لحاجة تربوية ومهمة، وهي اســتيعاب رشيحة من الشــباب الذين تتناسب مجاالت 
الدراســة التطبيقية مع قدراتهم واهتامماتهم، فضالً عن رشيحة أخرى من الشــباب 
حالت الظروف دون تكملة دراســتهم، ولذا توفر معاهد و مراكز التأهيل والتدريب 
املهنــي املخرج أمام هؤالء وإتاحة الفرصة لهم لالنخراط يف ســوق العمل وااللتحاق 
بكربى الرشكات الصناعية. االعتبار الثالث يتعلق بتنفيذ سياسة التوطني التي أصبحت 
تتطلب عنارص برشية مدربة قادرة عىل املنافسة يف سوق العمل، وخاصة يف مجاالت 
العمــل الفني والتقني التي كانت تســيطر عليها العاملة الوافدة، وال شــك أن الدور 
التأهييل الذي تقوم به مراكز ومعاهد التعليم الفني واملهني يف الدولة يسهم يف رفع 
قدرات املواطنني التنافســية ، ســواء يف القطاع الحكومي أو الخــاص، ألنها تركز عىل 
التدريب باعتباره عنرصاً رئيسياً يف تأهيل امللتحقني بها، حيث تعتمد عىل إقامة رشاكة 
مــع كثري من الهيئات ورشكات القطاع الخاص ومؤسســات األعــامل يف الدولة وذلك 
لتهيئتهم ملرحلة ما بعد الدراسة، بالشكل الذي يجعلهم عىل أتم االستعداد لاللتحاق 
بســوق العمل، وخاصة يف املجاالت التي يتلقون فيها دورات تدريبية، ويكونون عىل 

إملام كامل مبختلف مهاراتها، وهذا الشك يجعلهم أكرث تنافسية يف سوق العمل.
التعليــم مرآة حقيقية ل «املواطن أوال» والشــك أن املتتبع ملا يحدث من تطورات 

نوعية متوالية يف قطاع التعليم بدولة االمارات يدرك أن هناك رهان رســمي حقيقي 
عىل تنفيذ سياســة «املواطن أوال»، فهناك رعاية رسمية عىل أعىل املستويات للطفرة 
النوعيــة يف التعليم االســايس والجامعي، وهناك مخصصــات متزايدة لتمويل خطط 
تطويــر العمليــة التعليمية، ودعمها بــكل ماتحتاجه لضامن تنفيذهــا وفق الربامج 
الزمنية املســتهدفة. وهناك العديد من املبادرات العلمية والتطبيقية ، التي تستهدف 
تعزيز قدرة الجامعات العاملة يف الدولة عىل التواصل مع نظريتها يف الخارج  يشــكل 
نقلة نوعية للتعليم الجامعي بالدولة، واالرتقاء به إىل املعايري العاملية املتعارف عليها، 
ألن ذلك يســهم يف تعزيز االنفتاح عىل الجامعات العاملية املرموقة، واالســتفادة من 

إمكانياتها العلمية، إضافة إىل تعزيز جهود البحث العلمي داخل جامعات الدولة.
هذه املبادرات التي تســتهدف تطوير التعليم الجامعي، واالرتقاء به تنســجم مع 
التوجه الــذي توليه الدولة نحو االهتامم مبنظومة التعليم العايل بوجه عام ليصل إىل 
املعايري العاملية، ولهذا فإنها تحرص دوماً عىل تشجيع أية مبادرات تستهدف االنفتاح 

عىل الجامعات العاملية واملراكز البحثية الدولية، واالستفادة من خرباتها.
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كلمة سمو الشيخ

سلطان بن �مد بن سلطان القاسمي
و� عهد ونائب حاكم الشارقة

وجه ســمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاســمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة كلمة عرب 
مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطنــي الثاين واألربعني لدولة اإلمــارات العربية املتحدة أكد 
فيهــا إن ما تحقق خالل االثنني واألربعني العام املاضية مل يكن ليتحقق لوال فضل الله والعمل الجاد 
والسعي الدؤوب من حكام اإلمارات مؤسيس االتحاد املخلصني، الذين أرسوا وزرعوا فينا حب البذل 

والعطاء من أجل دولتنا وأبنائها، وفيام ييل نص الكلمة:
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أتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائــد األعىل للقوات املســلحة "حفظه اللــه ورعاه" 
وإىل إخوانــه أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس 
األعىل حكام اإلمارات مبناسبة الذكرى 42 التحاد دولتنا 
الحبيبة ســائالً الله عز وجل أن يحفظ دولتنا وحكامها 

وأن يوفقهم ويسدد خطاهم.
نحتفل اليــوم بواحدة من أهــم اللحظات يف تاريخ 
دولتنا الغالية، وهو احتفاٌل مبناســبة عزيزة عىل قلوبنا 
التحــاد دولة اإلمــارات العربية املتحــدة، والذي يحل 
اليــوم ونحن ننعم باألمن واألمان والتنمية واالســتقرار 
تحــت قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه اللــه ورعاه"، وإخوانه 
أصحاب الســمو حكام اإلمارات الكرام، الذين ســخروا 
طاقاتهم وجهودهم لخدمة الوطن واملواطنني من خالل 
الســري عىل خطــى اآلباء والحفاظ عــىل اإلرث العظيم 
الذي تركه لنا مؤسسوا االتحاد وبانوا النهضة الحضارية 

التي تعيشها اإلمارات اليوم.
إن مــا تحقق خالل االثنني واألربعــني العام املاضية 

        إن ما حتقق 
خالل االثنني وا�ربعني 
العام املاضية � يكن 

ليتحقق لوال فضل 
ا� علينا والعمل 

اجلاد والسعي الدؤوب 
من حكام ا�مارات 

مؤسسي االحتاد 
اخمللصني

نحن مطالبون 
اليوم باحلفاظ على 

مكتسبات االحتاد 
وإجنازاته و�اسبون 
عليها أمام حكومتنا 

الرشيدة وقبلهم 
أمام ضمائرنا

"

"

مل يكــن ليتحقق لوال فضــل الله علينــا والعمل الجاد 
والســعي الدؤوب من حكام اإلمارات مؤسيس االتحاد 
املخلصني، الذين أرسوا وزرعوا فينا حب البذل والعطاء 
من أجــل دولتنا وأبنائها، والعــزم واإلرصار من مكميل 
املســرية االتحاديــة املباركــة أصحــاب الســمو حكام 
اإلمارات الذين مل ولن يألو جهداً يف إرســاء االســتقرار 
ودميومتــه، وتحقيق االزدهار والرقــي الحضاري لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
ونحــن مطالبــون اليــوم بالحفاظ عىل مكتســبات 
االتحــاد وإنجازاته ومحاســبون عليها أمــام حكومتنا 
الرشــيدة وقبلهم أمــام ضامئرنــا، فاألوضــاع الدولية 
الراهنــة وما يجري من توتــرات يف املحيط املجاور لنا، 
يفــرض علينا الوعي والحذر مــن التفريط مبا منه الله 
علينا من نعــم كثرية، ويوجب علينــا الحكمة وتحمل 
املســؤولية إلكامل مسرية التنمية الشاملة التي تعيشها 
بالدنا، والتمســك بنصوص دستورها الذي يضمن توفري 
حيــاة أفضل واســتقرار أمــنت ومكانة دوليــة أرفع لها 

ولشعبها جميعاً.
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رؤية تنموية متكاملة
ميثــل االهتامم بتوفري إســكان مالئــم للمواطنني جوهــر الخطــط التنموية يف دولة 
االمارات يف الســنوات األخرية،  وهذا ما يفرس االنجازات واملشاريع اإلسكانية املتنوعة 
التي يتم اإلعالن عنها يف فرتات متقاربة، حيث تستهدف الدولة يف مجمل خططها يف 
هذا الشــأن توفري اإلسكان العرصي للمواطنني، كون املسكن املناسب يرتبط باستقرار 
املجتمع ويعد معياراً أساسياً لنوعية الحياة التي تتوفر ألبنائه، وهذا يعد سببا مبارشا 
وراء هذا الكم الكبري من املرشوعات واملجمعات السكنية التي ترشف عليها مؤسسات 
الدولــة، وتحرص عىل أن تتوافر فيها أحدث املعايــري املعامرية، واملرافق الخدمية مبا 

يلبي احتياجات املواطنني، ويدعم من استقرارهم األرسي واملجتمعي.
إن املشاريع اإلسكانية الضخمة التي يجري العمل عىل تنفيذها يف مختلف إمارات 
الدولة ال تنفصل عن مجمل السياسات والتوجهات األخرى يف املجاالت املختلفة، والتي 

تســتهدف االرتقاء مبستوى الحياة للمواطنني، سواء تعلق األمر بقرارات رفع الرواتب 
أو تســوية ديون املواطنني ، أو زيادة مخصصات اإلعانات االجتامعية لبعض الفئات، 
أو يف منح الجنســية ألبناء املواطنات الذين اســتوفوا الرشوط الالزمة الكتسابها، ويف 
العمل عىل إدماج أبناء املواطنني املولودين خارج الدولة من أمهات أجنبيات يف نسيج 
املجتمع ، إضافة إىل سياســات االرتقاء بالتعليم والصحة والتوظيف وغريها الكثري من 
السياسات، والتي تصب يف تحقيق هدف واحد هو تعميق الشعور باألمان االجتامعي 
لدى املواطنني، عىل أســاس أن ذلك  يعترب جانباً رئيســياً مــن مرحلة التمكني، والتي 
وتستهدف يف جوهرها تنمية املواطن اإلمارايت، ورفع مستواه وتوفري مقومات العيش 

الكريم له عىل املستويات كافة، ومبا يضمن له االستقرار املجتمعي واالقتصادي.
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دعم املرأة االماراتية
تتمتع املرأة اإلماراتية بفرص عريضة للمشــاركة يف األنشطة االقتصادية والتنموية يف 
مجتمعها، وتنبني السياســة التي تطبقها الدولة يف هذا الشــأن عىل عدد من األسس 
واملبادئ األساسية، التي تتمثل بداية يف كون أن املرأة هي نصف املجتمع، ما يعطيها 
الحــق يف أن تتاح لها الفرصة كاملة للمشــاركة يف مختلــف مراحل العملية التنموية 
متاماً كــام تتاح الفرصة للرجل، وأال تنحرص مشــاركتها يف مرحلة تنموية دون غريها، 
وأن يتم متكينها من املشــاركة يف جميع األنشــطة االقتصادية عىل اختالف تنويعاتها 
وتصنيفاتهــا، وبجانب ذلك فام دامت املرأة رشيكاً يف املســئوليات يف مجتمعها فمن 
الواجب أن تكون رشيكاً يف الحقوق، وأن تتوافر لها السبل لإلفادة من عوائد التنمية، 
ليس فقط لكونها عضواً يف املجتمع ولكن مبقدار متيُزها وإضافتها ملســرية التنمية يف 
بلدها. واملؤكد أن السياســات التي تطبقها الدولة مــن بداية «مرحلة التمكني» التي 
بدأت منذ تويل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 
الله قيادة مسرية التنمية بالدولة قد شهدت تطوراً نوعياً وإضافات كبرية ساعدت عىل 
توســيع الخيارات والســبل املتاحة للمرأة اإلماراتية للمشاركة يف تنمية مجتمعها، وال 
تقترص الفرص املذكورة هنا بالطبع عىل متكني املرأة من الحصول عىل حقها يف التعليم 

والصحة والحقوق املدنية، بل إنها تتسع لتشمل املشاركة يف األنشطة االقتصادية.
وقد أوضحــت بعض البيانات الصادرة عن «مجلس ســيدات أعامل اإلمارات» أن 
عدد ســيدات األعامل يف الدولــة يصل حالياً إىل نحو 13 ألف ســيدة أعامل، يعملن 
يف بيئــة أعامل مواتية ومرنة متكنهن من مامرســة أعاملهن بســهولة ويرس، دون أن 
يواجهــن مشــكالت أو معوقات كبرية تعيق جهودهن، وقــد أوضحت هذه البيانات 

أيضاً أن مســاهامت ســيدات األعامل اإلماراتيات يف رؤوس أموال املؤسسات الخاصة 
يشــهد توســعاً ملحوظاً، وقد قدر املجلس أن عدد املؤسســات التي تسهم السيدات 
يف رؤوس أموالهــا يف الدولــة حاليــاً بنحو 20 ألف مؤسســة، وباإلضافة إىل ذلك فقد 
أكد «مجلس ســيدات األعــامل اإلماراتيات» أن املرأة اإلماراتية قــادرة عىل الدخول 
يف األنشــطة االقتصادية الجديدة التي مل تكــن متغلغلة فيها من قبل، كام هو الحال 
بالنسبة لنشاط االستثامر يف األسواق املالية، الذي أبدت املرأة استعداداً وإرصاراً كبرياً 
عىل دخوله خالل السنوات األخرية.  وال تتوقف إنجازات جهود متكني املرأة اإلماراتية 
عند هذا الحد، بل إنها استطاعت أن تحصل عىل حقوقها كاملة للمشاركة يف مختلف 
مجــاالت الحياة بداية بالتعليم، فهي متثل نحو %70 من مجموع خريجي الجامعات 
يف الدولــة، ويف مواقــع العمل واإلنتاج، فهي متثل نحــو %66 من العاملني يف القطاع 
الحكومي، ونحو %60 يف الوظائف الفنية التي تشــمل الطــب والتدريس والصيدلة 
والتمريض، بجانب انخراطها يف صفوف القوات املســلحة والرشطة، فضال عن شــغل 

املناصب العليا فأصبحت وزيرة ونائبة باملجلس الوطني االتحادي.
ونتيجــة لهذا األداء اإليجايب وفيام يعترب مؤرشاً عىل النجاح الذي القته تجربة دولة 
اإلمارات يف متكني املرأة، فقد احتلت الدولة املرتبة األوىل عىل مستوى املنطقة العربية 
واملرتبــة الثامنة والثالثني عاملياً يف عام 2011 وفقاً لـ»مؤرش املســاواة بني الجنســني» 
الــذي يصدره «الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحــدة»، وكان أداؤها املرتفع عىل هذا النحو 
وترتيبهــا املتقدم وفقاً لهذا املــؤرش  هو أحد العوامل املهمة يف تصنيف الدولة ضمن 

الفئة العليا من الدول األكرث تقدما وفقاً ملعايري التنمية البرشية حول العامل.
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كلمة سمو الشيخ

عبدا� بن سا� بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

وجه ســمو الشــيخ عبد الله بن سامل بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة كلمة عرب مجلة «درع 
الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن شــعب 
اإلمــارات أثبت متســكه باملنجزات التي حققهــا االتحاد من خالل تالحمه يف ظل القيادة الرشــيدة 
للدولة أمام كل ما من شــأنه زعزعة أمن وســالمة هذا الوطن وإيقاف عجلة التطور والبناء، وفيام 

ييل نص الكلمة:
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مير علينا الثاين من ديسمرب من كل عام، فنستذكر تاريخ 
وطــن بنته أيدي حــكام اإلمـارات مؤســـيس االتحـاد، 
اليوم الذي أعلن فيه املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان "رحمه الله"، عن ميالد دولة اســمها اإلمارات 
العربيــة املتحــدة ولتبدأ مرحلــة جديــدة يف التطور 
واالزدهــار نحو نهضة حضارية متتــد عىل ربوع الدولة 
ومناطقها، ولينعــم أبناء الوطن واملقيمني عىل أرضه يف 

رخاء ورفاهية.
إن املنجــزات العظيمة التي شــهدتها الدولة يف ظل 
االتحــاد، حققــت طموحات شــعب عــاىن طويالً من 
صعوبة العيش وافتقــر ملقومات الحياة الكرمية يف ظل 
االحتالل الغاشم للمنطقة، واليوم أثبت شعب اإلمارات 
متسكه باملنجزات التي حققها االتحاد من خالل تالحمه 
يف ظل القيادة الرشــيدة للدولة أمام كل ما من شــأنه 
زعزعة أمن وســالمة هذا الوطن وإيقاف عجلة التطور 

والبناء.
42 ســنة مرت عىل الدولة فتحولــت بفضل الله ثم 
فضــل التوجيهــات الحكيمــة ألصحاب الســمو حكام 
اإلمارات، من دولة تعتمد عىل صيد اللؤلؤ والزراعة إىل 
دولة تنافس الدول العامليــة يف مجال التطور الصناعي 
واالقتصــادي يف وقت قيايس يخترص الوقت، كان أشــبه 
مبعجزة يشــهدها العــرص الحديث، مــام جعلها محط 

         أثبت شعب 
ا�مارات متسكه 

باملنجزات التي 
حققها االحتاد من 

خالل تالحمه � ظل 
القيادة الرشيدة 

للدولة أمام كل ما 
من شأنه زعزعة 

أمن وسالمة هذا 
الوطن

"

"

أنظــار العامل ملا تشــهده مــن تقدم وازدهــار، فتوافد 
الزوار مــن جميع أقطار العامل للســياحة واالســتثامر 
ولينعمــوا بالخدمات التي توفرها الدولة، من جامعات 
ومدارس ومتاحــف عاملية وخدمات طبية وبنى تحتية 
حديثة وبيئة استثامرية جاذبة باإلضافة إىل العديد من 
املؤسسات والرشكات التي تسعى جاهدة لتبني أحدث 

نظم التقنية والتكنولوجيا لجعل حياة الناس أسهل.
ولقد ســار صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايـد 
آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه الله" عىل خطى والده 
يف توفري أعىل مســتوى املعيشــة للمواطنني واملقيمني 
عــىل أرض الوطــن، وهو ما رســخ للدولــة مكانتها يف 
املحافل العاملية، وجعل اسمها مرتبط باألرقام القياسية 
يف جميــع املجــاالت واألصعدة، حيث حققــت املركز 
الســادس يف مجال جودة البنية التحتية عىل مســتوى 
العامل واملركــز األول يف مجال الطــرق املعبدة، واملركز 
الرابع عاملياً ضمن أكرث الدول الجاذبة لالســتثامر، وهو 
ما يؤكد أن حكومة االمارات تسعى جاهدة لكل ما من 
شأنه خدمة املواطن واملقيم عىل أرضه من خالل توفري 

كافة السبل الكفيلة لراحته وأمنه.
إن رحلة العطاء مستمرة يف ظل اتحادنا املبارك، وكل 

عام واإلمارات يف مزيد من التقدم واالزدهار.
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تطور اقتصادي مستمر

يف كلــامت دقيقة ومحــددة، قال «بنك أوف أمريكا مرييل لينش»  يف شــهادة له أن 
«اقتصــاد دولة اإلمــارات قوي ومحصن من املخاطر االقتصاديــة العاملية»، فيام يعرب 
عــن ثقة تامة من ِقبَل البنــك يف قدرات االقتصاد اإلمــارايت وامكاناته الذاتية، وميثل 
إشــارة رصيحة إىل أن هذه اإلمكانات الذاتية اســتطاعت أن تقــي االقتصاد الوطني 
خــالل الفــرتات املنقضية من عمر «األزمة املالية العامليــة» من أن يالقي نفس مصري 
االقتصادات التي تعرثت مالياً كام هو الحال يف منطقة اليورو، ومكنته أيضاً من تجنب 
التباطؤ الشديد يف معدالت منو أنشطة االقتصاد الحقيقي، فاستطاعت هذه األنشطة 
الخروج رسيعاً من أسوأ مراحل األزمة دون مشكالت كبرية، مام أعاد االقتصاد االمارايت 
بقطاعاتــه كافة ملواصلة منوه اإليجايب مجددا، واكتســاب املزيد من الحصانة واملناعة 

ضد األزمات املحتملة يف املستقبل.
إن هــذه اإلمكانــات الذاتية دفعت «بنك أوف أمريــكا مرييل لينش» إىل تصنيف 
دولة اإلمارات ضمن قامئة األسواق الصاعدة القوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا، يف إشــارة واضحة إىل الدور الحيوي الذي بات يلعبه االقتصاد الوطني كقوة 
دافعــة ومحركة للنمو االقتصادي يف املنطقة، وهي املنطقة التي ينظر إليها يف الوقت 
الحــايل باعتبارهــا واحدة من املناطــق املهمة عىل خريطة االقتصــاد العاملي، إذ أنه 
برغــم األوضاع االقتصاديــة العاملية غري املواتية، بجانب الظروف األمنية والسياســية 
غري املســتقرة التي تعانيها بعض دولها، إال أن اقتصــادات هذه املنطقة مازالت متثل 
قوة دفع يعول عليها يف دعم النمو االقتصادي العاملي، عرب اســتثامر ما تتمتع به من 
زخم وديناميكية، مكتســبة من النمو الســكاين املرتفع نســبياً والتحسن الحادث يف 
مستويات املعيشة، بخالف الجدارة االئتامنية القوية لدى بعض دولها، التي تعد دولة 
اإلمارات واحدة من أهمها وأكرثها متيزاً. وتســمح هذه املعطيات القتصادات منطقة 
الرشق األوسط بالقفز إىل األمام عىل طريق النمو، ويتساوى دورها يف ذلك مع الدور 
املنوط باالقتصــادات الصاعدة كدول مجموعة «بريكس»، صاحبة االســهام األكرب يف 

النمو االقتصادي العاملي حاليا.
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البعد االنسا� � السياسة اخلارجية
ميثل البعد اإلنساين جانبا مهام وأساسيا من جوانب السياسة الخارجية لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة ، وقد وجد ذلك ترجمته خالل الســنوات املاضية عرب أدوار إنســانية 
مهمة قامت بها يف أكرث من منطقة من مناطق العامل وحظيت بتقدير وإشادة كبريتني 
عىل املســتوى الدويل. ويرتبط اهتامم اإلمارات بالبعد اإلنساين يف سياستها الخارجية 
برؤيتها لطبيعة العالقات الدولية بشكل عام، وهي رؤية تعيل من قيمة السالم والحوار 
والتفاهم كأساس لهذه العالقات وللتعامل مع املشكالت واألزمات يف إطارها، وتؤمن 
بأهمية التضامن الدويل يف مواجهة الكوارث والتحديات، وأن مثة مســئولية إنســانية 
ودينيــة وأخالقية تدفع إىل رضورة التحرك الرسيع والفاعل لتخفيف معاناة البرش يف 
مناطق الرصاعات والحروب والكوارث، ألن من شان ذلك أن يعزز التواصل والثقة بني 
الشــعوب مبا يعمق من عوامل التفاهم عىل حســاب عوامل الرصاع ومسبباته، وهذا 
يخدم التنمية والســالم واالستقرار العاملي. وبالتايل ميكن القطع بأن الرسالة اإلنسانية 
لدولة اإلمارات هي رســالة عاملية وليست دينية أو عرقية أو مذهبية، فهي تدعو إىل 
نجدة ومساعدة املحتاجني للمساعدة والنجدة يف أي مكان يف العامل دون نظر إىل دين 
أو عــرق أو لــون أو مذهب، وهذا هو الذي جعل األنظــار تتجه تلقائيا إىل االمارات 
حينام يكون الحديث متعلقا بالخري والعطاء االنساين، كام اكسبها ذلك، قيادة وشعبا، 
التقدير واالحرتام عىل املســتوى العاملي. وإىل جانب البعد االنســاين متتلك السياســة 
الخارجيــة االماراتيــة يف تحركاتها كافة، إطــارا أخالقيا موضوعيا يحكم مامرســاتها، 

ومواقفها حيال مختلف القضايا واملوضوعات املطروحة عىل أجندة النقاشات يف األطر 
والتجمعات االقليمية والدولية. حيث يلعب االطار االخالقي دورا بارزا يف بناء مواقف 
الدولة حيال تحديات دولية مثل االرهاب؛ حيث تؤكد دولة اإلمارات العربية املتحدة 
عرب كل املحافل الدولية، ومامرســاتها عىل أرض الواقــع إدانتها ونبذها لإلرهاب بكل 
أشكاله وصوره أين وكيفام وقع، كام تؤكد دوما أن اإلرهاب ال يعرف الحدود الوطنية 
وال الدين، وتشــدد عىل أهمية تكاتف الجهود الدوليــة واإلقليمية ملكافحة اإلرهاب 
وتفعيل القرارات والتوصيــات ذات الصلة الصادرة عن املنظامت واملؤمترات الدولية 
واإلقليمية وتنشــيط إســرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب. كام. تعترب 
دولة اإلمارات عضواً فاعالً يف الرشاكات والجهود اإلقليمية والدولية ملكافحة اإلرهاب 
مبــا يف ذلك املبادرة العاملية ملكافحــة اإلرهاب النووي وهي تبــذل جهودا متواصلة 
لتعزيز التعــاون يف مجال تبادل املعلومات وبناء القدرات واملكافحة وتجفيف منابع 
هــذه الظاهرة البغيضــة. وبالقدر ذاته تحظى املشــكالت الناجمة عــن تغري املناخ 
باهتامم كبري من قبل اإلمارات ملا تســببه من  معاناة انســانية وآثار مدمرة كالزالزل 
واألعاصري والفيضانات والجفاف وغريها من الكوارث الطبيعية، حيث تشدد االمارات  
عــىل رضورة مضاعفــة جهود التعاون الــدويل للوصول إىل حلــول مثمرة يف مواجهة 
تحديات تغري املناخ فضال عن رضورة توفري الدعم املايل والتقني الكايف للبلدان النامية 

لتمكينها من التكيف الفعال يف مواجهة تغري املناخ.
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كلمة سمو الشيخ
عمار بن حميد النعيمي

و� عهد عجمان
وجه ســمو الشــيخ عامر بن حميــد النعيمي ويل عهــد عجامن  كلمة 
عرب مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل أن التجربة االتحادية قد فتحت 
الباب واســعاً لقفزات غري مســبوقة يف جميع املجاالت، وفيام ييل نص 

الكلمة:

يف الثاين من ديسمرب عام 1971 سطر التاريخ مبداد من 
نور ميالد دولــة اإلمارات العربية املتحدة بعد أن حّول 
حكام اإلمــارات حلم األجيال إىل حقيقــة، لريتفع علم 

اإلمارات عالياً خفاقاً بني األمم.
ويسعدين يف هذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعاً 
أن أرفع أســمى آيــات التهــاين والتربيــكات إىل مقام 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة "حفظه الله" وإىل أخيه صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل أصحاب السمو 
الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة وإىل إخواين 

سمو أولياء العهود وإىل شعب اإلمارات الكريم.
إن الذكــرى الثانية واألربعني لليوم الوطني لدولتنا هي 
مناســبة لتجديد العهد عىل مواصلة املسرية الخالدة التي 
بدأها املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي 
مناســبة أيضاً أن نقف إجالالً وإكباراً لجيل كامل من اآلباء 
قدم الكثــري، وبذل الجهد ســخياً يف درب االتحاد الطويل 
الوعر، مل تهزه الخطوب، ومل تهزمه عظم االبتالءات، حمل 

أمانة تنوء عن حملها الجبال.
إن ما تحقق يف ســنوات قليلة يف ظــل االتحاد أدهش 
الجميــع، ولفت األنظــار بقوة إىل دولــة تنهض من قلب 
الصحراء، وتتكامل أطرافها مع قلبها يف جسد واحد، يعيش 
يف تناغــم وتجانــس وانســجام، فكان التكاتــف والتنارص 

والتعاضد والتوادد والتحابب من أجل دولتنا واتحادنا. 
وإن أردنــا الحديــث عــن مكاســب وفوائــد التجربة 
االتحادية فال نســتطيع أن نحصيها ولكن فقط نشــري إىل 
أن هــذه التجربــة قد فتحــت الباب واســعاً لقفزات غري 
مســبوقة يف جميع املجاالت، خاصة إذا أخذنا عنرص الزمن 
يف االعتبــار، فقد تحولت اإلمــارات خالل أربعة عقود من 
قيامها إىل دولة عرصية مزدهــرة ينعم مواطنوها بالرخاء 
واألمن، وانتقلــت الدولة بكاملها إىل منــط الحياة املدنية 
واملؤسســات الحديثة، فنعم املواطن يف كل إمارات الدولة 
بتنميــة متوازنــة ومبســتوى رفيع من الخدمــات يف كافة 

املجاالت، وصلت إىل كل مواطن حتى يف املناطق النائية.
اليــوم يحــق لنــا أن نفخر مبــا تحقــق للمواطن من 
توفــري للمــدارس واملعاهد واملؤسســات الثقافية واملهنية 
ومؤسسات التعليم العايل ومؤسســات بناء اإلنسان وبناء 
وتطويــر املرافق العامــة والرتفيهية لتوفــري كل الظروف 
املالمئــة التــي متكن ابن اإلمــارات من اإلســهام يف تحمل 

مسؤوليته الوطنية تجاه الوطن.
وقد سخرت الدولة كل مصادرها املالية لخدمة املواطن 
وبذلت كل طاقتها لتسليح الجيل الجديد بالعلم واملعرفة 
وحثه عىل التمسك بالقيم واألخالق التي حض عليها الدين 
الحنيف وعدم انقطاعه عن أصوله الحضارية التي شكلت 

شخصيتنا العربية.
ومــن هذا الفهــم املتقدم فتحــت الدولــة كل أبواب 
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          اعتمدت دولتنا 
سياسة ا�بواب 

املفتوحة بني احلاكم 
والرعية وإتاحة 

الفرصة الواسعة أمام 
املواطنني للمشاركة 
� مسؤوليات العمل 

الوطني � كافة 
املستويات

"

"
التعليم لكل أبناء الوطن وبعثت بالكثريين للخارج للمزيد 
مــن التأهيل فعاد ذلك الجهد خرياً عىل الدولة حيث توىل 
املواطن اآلن تســيري دوالب العمل يف مرافق القطاع العام 

والخاص.
وأّمنت الدولة الســكن املناســب لكل مواطن وقدمت 
املعونــات االجتامعية لكل من يســتحقها ويرست الزواج 

لشباب املواطنني عرب صندوق الزواج.
ويف كنف اإلتحاد شيدت البني التحتية باعتبارها أساسا 
لعمليــة التنمية االقتصادية واالجتامعية وتعزيز مســتوى 
الرفاهيــة للمجتمــع حرصــاً عــىل توفري الحيــاة الكرمية 
للمواطن، وشــهد مجال الطرق إنشــاء العديد من الطرق 
الحديثــة التي امتــدت إىل كل إمــارات الدولة وبأحدث 
املواصفات العاملية، وترافق ذلك مع تشييد أحدث املوانئ 
واملطــارات، ومتيزت دولتنــا ببنية تحتيــة قوية يف مجال 

اإللكرتونيات، وشبكات اتصاالت عاملية.
وعملت الدولــة عىل زيادة إيراداتها العامة عن طريق 
تنويع مصادر الدخل وتشــجيع القطــاع الخاص واعتامد 
إجــراءات إدارية مرنة وخلق مناخ مناســب لالســتثامر، 
رغم تقلبات األوضاع االقتصادية واملالية العاملية فحققت 
الدولة طفرات اقتصادية مل يسبق لها مثيل أعطت االتحاد 
بعده ومغزاه الحقيقي يف نفوس كل أبناء الوطن مام جعل 
اإلمارات منوذجــاً متفرداً للدولة العرصيــة ذات االقتصاد 
املتطــور وظلت بيئة اإلمارات األكرث جذباً للمســتثمرين، 

وأرض اإلمارات سوقاً للمعارض واملنتجات.
ونالــت املرافق الصحيــة نصيبها الكامل مــن العناية 
التــي ال تنفصــل عــن العنايــة بصحة اإلنســان من أجل 
مواطن معاىف يف بدنه قادر عىل العمل واإلنتاج. وانترشت 
املستشفيات واملراكز الصحية يف كل إمارات الدولة لتصبح 
اإلمــارات واحدة من أفضل دول العــامل يف تقديم الرعاية 

الصحية.
واهتمت الدولة االتحادية بإصدار الترشيعات واللوائح 

املنظمــة  للقطاع الزراعــي والحيواين والســميك لحامية 
املزارعــني والعناية بصحة اإلنســان واملحافظة عىل البيئة، 
حيث شــهدت البالد خالل ســنوات االتحاد نهضة زراعية 
متفــردة تحولت فيها الصحاري والرمال إىل مناطق زراعية 
وإىل حقول غنيــة بالخرض والفاكهة وغريها من خريات ما 

تجود به األرض.
وســارت اإلمــارات عىل نهج الشــورى منذ تأسيســها، 
فقد اعتمدت دولتنا سياســة األبواب املفتوحة بني الحاكم 
والرعية، وإتاحة الفرصة الواسعة أمام املواطنني للمشاركة 
يف مسؤوليات العمل الوطني يف كافة املستويات كاملجلس 
الوطنــي واملجالــس االستشــارية واملجالــس التنفيذيــة 

ومجالس اإلدارات والجمعيات واألندية..الخ.

ومل يغب عن دولة االتحاد االهتامم بالرتاث لربط األبناء 
بقيم وتقاليــد وموروثات اآلباء واألجــداد فجاء االهتامم 
مبختلف الرياضــات البحرية التي متثــل مرحلة زاهية يف 
تاريخنا، فكان تنظيم البطــوالت البحرية عىل مدار العام 
وعرب املناسبات املختلفة وكذلك االهتامم بسباقات الهجن 
والخيول، وتزامن مع ذلك االهتامم الكبري باملتاحف والتي 
تعكس بصدق صورة حقيقية عن واقع كان مشهوداً يجب 
أن يشــهده جيل اليوم، وانفتحت الدولة عىل كافة حقول 

اآلداب والفنون ومجاالت الثقافة املختلفة.
إننا كشــباب ندرك حجم التضحيات التي تحملها جيل 
اآلبــاء، ونعلم حجــم املســؤوليات امللقاة عــىل عواتقنا، 
فواجبنا نحن الشــباب املحافظة عىل ما تحقق الســتمرار 
املســرية، ويف ذات الوقت مواكبة مستجدات الحياة بروح 
العــرص الذي يفرض علينا الكثري من التحديات، فيجب أن 
نتســلح بالوعي الالزم تجاه تلك القضايــا التي تحتاج إىل 

شباب مؤهل  يعرف أرسار التنافس واالنفتاح.
إن املناســبات التاريخيــة يف حيــاة األمم والشــعوب 
هــي فرصة ملراجعة الحارض اســترشافاً للغــد الواعد، ويف 
هذه املناســبة العزيزة نعيد القــول ونجدد دعوتنا ونذكر 
باملسؤولية امللقاة عىل عاتق الشباب، فقد كانوا دامئاً عىل 
قدر العزم، فلم يخيبوا ظن القيادة وال آمال الوطن فقدموا 
الصــورة املرشفــة وقاموا بدور متعاظم يف كل الســاحات 
وعىل جميع األصعدة فكانوا الحصن الواقي والســد املنيع 
أمام كل التحديات، وســوف تســتمر هذه املســرية نحو 
الغد األكرث إرشاقاً تحت القيادة الحكيمة لصاحب الســمو 
الوالد الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان ذو الفكر املستنري، 
والسياسة الحكيمة، والعزمية التي ال تلن، والعطاء الذي ال 

يتوقف يف بناء الدولة واإلنسان.
نبــارك لقيادتنا وشــعبنا هذا اليوم الســعيد..وكل عام 

واإلمارات بخري.
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كلمة سمو الشيخ
حمد بن سيف الشرقي

نائب حاكم الفج�ة

وجه سمو الشيخ حمد بن سيف الرشقي نائب حاكم الفجرية كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل أن همة البناة املخلصني 
واســتجابة شــعب مصمم عىل التغيري جعلت من دولة اإلمارات العربية املتحدة معجزة منجزة عىل 

خارطة التقدم البرشي املعارص، وفيام ييل نص الكلمة:
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إن اثنــان وأربعني عاماً مــن عمر الدولة، حقبة قصري ال 
تكفي لبناء األسس، لكن همة البناة املخلصني واستجابة 
شــعب مصمم عىل التغيري جعلت مــن دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة معجــزة منجزة عىل خارطــة التقدم 
البرشي املعارص، فلم تعد الصحراء مجدبة، وال الشطآن 
مقفــرة، وال الجزر موحشــة، بل صــار كل ذلك أحدث 
عجائــب الدنيا جــامالً وإبداعاً حضارياً معــارصاً، يلهم 
عباقرة الفن والجامل والفلســفة والسياســة والحكمة 
أن العرب املســلمني الذين أقاموا الحضارة اإلسالمية يف 
الشام والعراق ومرص واألندلس والهند هم قادرون عىل 

أن يخرتعوا أمجاداً جديدة وحضارة معارصة.
أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة منــوذج 
للنهضة الشاملة االجتامعية واالقتصادية والخدمية 
والثقافية ذات ســجل مرشف يف التعايش الســلمي 

والتسامح الديني.
أصبحت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة إحدى 
أشهر دول العامل إذ تحظى بتقدير الجميع ملنهجيتها يف 

التسامح والوسطية واالعتدال.
إن املسرية االتحادية مل تكن مجرد عمل سيايس وليد 
لحظــة عابرة، بل كانت مســرية صعبــة، وما كان منال 
االتحاد ســهالً يســرياً، لقد جاء مثرة غــرس طيب آلباء 
مؤسسني حملوا الفكرة يف القلوب أمالً، وتدبروها جهداً 

ورعاية، حتى صارت واقعاً حياً معاشاً.
أن مسرية االنجازات الطموحة التي قادتها املؤسسات 
االتحاديــة واملحلية والقطاع الخــاص وجمعيات النفع 
العــام قد حققت أهدافها بفضل الله ســبحانه وتعاىل 
والدعم الالمحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ورعاه" وأخيه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء، حاكم ديب "رعاه 
الله"، وأصحاب الســمو أعضاء املجلــس األعىل حكام 
اإلمــارات والتوجيهات املســتمرة والقيــادة الحكيمة 
واإلرادة والتصميم عىل التنفيذ والتنســيق مع األجهزة 
املعنيــة والذي تحقق يف ظل االتحــاد ليصنع القرارات 
بإطار من التكامل وصوالً إىل الهدف والغاية املنشودة.

نعــم تحقق الحلــم وأصبحت أمنيــة الجميع واقعاً 
ملموســاً وها هــي دولتنا الفتية نتباهــى بها بني دول 
العامل وأصبحت دولتنا ذات سياســة متميزة ومتكاملة 

تحظى باالحرتام من الجميع.
إن رشيــط األحداث طويل وإنجازاته ومكتســباته 
ووقائعه كثرية، ويســتغرق زمناً طويــالً يناهز الفرتة 
التي تحققــت فيه، لكن الحدث الذي ســيظل عالقاً 
باألذهان هو أن التجربة االتحادية حققت الكثري من 

النجاحات الرائدة.
يف مثل هذا اليوم تحقق الحلم الكبري واألمنية الغالية 
التي طاملا حلم بها ومتنى تحقيقها شعب دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، فقد كان يوماً تاريخياً مشــهوداً التقت 
فيــه إرادة جامهــري الشــعب يف اإلمارات الســبع مع 
جهد الحكام ومســعاهم الدؤوب لتحقيق هذا اإلنجاز 

العظيم، وأصبحت دولة اإلمارات حقيقة واقعة.
وبهذه املناسبة أتقدم بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله"، 

وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات.
ختامــاً أدعــو الله أن مين عــىل وطننــا باملزيد من 
التطور والرقي يف مسرية البناء واالنجازات، ويلبي أماين 

وتطلعات أبناء الوطن العزيز.

         دولة ا�مارات 
منوذج للنهضة 

الشاملة االجتماعية 
واالقتصادية 

واخلدمية والثقافية 
ذات سجل مشرف � 

التعايش السلمي 
والتسامح الديني

"

"
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دولة االمارات ... املواطن أوالً
شــهدت دولة اإلمارات تحســناً كبرياً ومتواصالً يف مؤرشات التنميــة مبختلف جوانها 
عىل مدار العقود املاضية، وهو التحســن الذي مل يقترص فقط عىل الجوانب املرتبطة 
بالنمو واالزدهــار االقتصادي يف معناه الكمي، بل امتدت آثاره إىل الجوانب التنموية 
يف معناهــا النوعي، مبا فيها من جوانب اجتامعية وثقافية وأمنية ودميغرافية، وغريها 
من القضايا ذات الصلة املبارشة بالحياة اليومية للسكان كافة وملواطني الدولة خاصة، 
فقد أصبح املواطن اإلمارايت، بفضل ذلك التحســن،  يتمتع مبســتوى معييش ال يتوافر 

لسكان الكثري من دول العامل املتقدم.
ومن بني املؤرشات التي ميكن رصدها يف هذا الشــأن، ما كشــفت عنه التصنيفات 
الصادرة عن موقع «منبيو دوت كوم»، والتي وضعت دولة اإلمارات يف املرتبة السادسة 
عامليــاً، واملرتبــة األوىل عربياً وفقاً ملــؤرش جودة الحياة خالل الربــع األول من العام 
الجاري، ومل يسبقها يف ذلك سوى ســويرسا وأملانيا والواليات املتحدة والسويد وكندا. 
يــأيت التصنيف املتقدم تأكيداً عىل العديد من التصنيفــات واملؤرشات اإليجابية التي 
حققتها  الدولة يف أوقات ســابقة، فهي قد حلت يف املرتبة الخامســة عاملياً بني أفضل 
دول العــامل قــدرة وكفاءة يف إدارة املــدن يف عام 2012، وفقــاً للتصنيف الصادر عن 
«مركز العاملي للتنافســية» التابع لـ»للمعهد العاملي للتنمية اإلدارية»، ومل يسبقها يف 
ذلك ســوى دول سنغافورة وهونج كونج وسويرسا والســويد، وقد تفوقت الدولة يف 
هــذا التصنيف عىل العديــد من الدول املتقدمة، كالواليات املتحــدة واليابان وأملانيا 
وكندا، وغريها، فيام يشري إىل مدى التطور الذي وصلت إليه املدن اإلماراتية خصوصاً، 

واملجتمــع اإلمارايت عموماً، ويعرب كذلك عن مدى الكفاءة والجودة التي وصلت إليها 
الخدمــات االجتامعيــة فيها، مبا فيها من  تعليم وصحة ونقــل ومواصالت واتصاالت، 
ومدى كفاءة املرافق العامة، من مياه وكهرباء وغريها، وهو ما جعل معيشــة اإلنسان 

اإلمارايت ومختلف فئات السكان عىل أرض الدولة أكرث سهولة ويرساً وأكرث جودة.
هــذه املؤرشات يف مضمونها تتســق مع ما جاء به التصنيــف الصادر عن منظمة 
«األمــم املتحدة» يف عــام 2012، الذي وضع دولــة اإلمارات يف املرتبــة األوىل عربياً 
والســابعة عرشة عاملياً بني أكرث شعوب العامل ســعادة، والذي يعترب بدوره دليل عىل 
أن السياســات االقتصادية والتنموية التي تتبعهــا دولة اإلمارات تضع االرتقاء بجودة 
الحياة والواقع املعييش للسكان يف املرتبة األوىل بني غاياتها وأهدافها، كرتجمة واقعية 
لرؤية القيادة الرشــيدة يف الدولة، التي تتفاعل بشكل متواصل مع احتياجات شعبها، 
من منطلق إميانها بأن اإلنســان هو أغىل ثروات الوطن وهو وسيلة التنمية وهدفها، 
ويبدو ذلك واضحاً من خالل ما تخصصه الدولة من موازناتها إىل الجوانب االجتامعية، 
التي تشــمل الخدمات التعليم والصحة وســوق العمل والشئون االجتامعية والثقافة 
والتنمية املجتمعية واإلســكان وبرامج رعاية الشباب، التي تستحوذ عىل ما يزيد عن 
نصف اإلنفاق الســنوي ضمن هــذه املوازنة، وال يعد هذا النهــج جديداً عىل الدولة 
إذ أنــه مُيثل أحــد الثوابت التاريخية للعمل التنموي منذ نشــأتها وعىل مدار العقود 

السابقة.
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تصنيف تنموي متميز 
اســتطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مدار الســنوات املاضية أن تحجز لها 
مكانــاً بني املراكز األوىل ضمن التصنيفات العاملية يف العديد من املجاالت، ســواًء كام 
ذلك عىل مســتوى التصنيفات الشــاملة التي تتناول حزمة من املؤرشات التي تعكس 
الصــورة العامة لألداء االقتصادي والتنمــوي للدولة ككل، وميكن رضب مثال عىل ذلك 
مبؤرش التنمية البرشية الذي يصدره «الربنامج االمنايئ لألمم املتحدة»، وهو املؤرش الذي 
يضــع اإلمارات يف املرتبة األوىل عربياً واملرتبة الثالثني عاملياً، كام أن الدولة اســتطاعت 
أن تحقق انجازات مامثلة عىل مســتوى التصنيفــات القطاعية التي تنبني عىل مؤرش 
واحد أو مجموعة من املؤرشات تقيس مســتوى أداء قطاعاً أو أكرث القطاعات من بني 
القطاعــات االقتصادية، ومن بني املــؤرشات التي ميكن رصدها يف هذا الشــأن، ميكن 
ذكر مــؤرشات «الجاهزية اإللكرتونية» و»متكــني التجارة» و»كفــاءة البنية التحتية» 
و»مــدركات الفســاد»، وغريها من املــؤرشات القطاعية، وبوجه عام فقد اســتطاعت 
الدولة أن تحجز لنفســها مراتباً متقدمًة يف التصنيفــات اإلقليمية والعاملية وفقاً لهذه 
املــؤرشات، يف تعبري رصيح عن كفــاءة وتوازن األداء القطاعي اإلمارايت، واتســاقه مع 

األداء الكيل والشامل.

ويف هذا اإلطار فقد أظهر استطالع للرأي أجرته «مؤسسة إرنست آند يونج» العاملية 
املتخصصــة يف مجال االستشــارات حول التقنيات النظيفة يف منطقة الرشق األوســط 
وشــامل أفريقيا، فقــد احتلت اإلمارات مرتبة متقدمة أيضاً بني أكرث األســواق جاذبية 
للتقنيــات النظيفة عىل مســتوى املنطقة، بفضل الخطط وامليزانيات واالســرتاتيجيات 
طويلة األمد التي تضعها الحكومة اإلماراتية، واالستثامرات الضخمة التي تخصصها لهذا 
القطاع املتطور، والذي استطاعت الدولة أن تتبنى عددا كبريا من املبادرات االستثنائية 
فيه، كمرشوع «مدينة مصدر» و»مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» 
بخالف عدد من املرشوعات املتخصصة يف هذا املجال، مبا يسمح للدولة لرفع مستوى 
اعتامدها عىل مصادر الطاقة املتجددة كالشــمس والرياح وغريها يف تأمني احتياجاتها 
من الطاقة ككل إىل مســتوى %7 خالل السنوات القليلة املقبلة، والتوسع فيام بعد ملا 
هو أعىل من ذلك، للتحول يف النهاية إىل عرص الطاقة املتجددة، التي تتصف بصداقتها 
للبيئــة وغري القابلة للنضوب، وبالتايل يف متثل الطريق املمهد نحو التنمية املســتدامة، 
التي متكن السكان الحاليني من العيش الكريم يف بيئة نظيفة متوازنة، وتضمن حقوق 

األجيال املستقبلية يف املوارد الطبيعية ويف بيئة نظيفة ومتوازنة أيضاً.
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كلمة سمو الشيخ
�مد بن حمد بن �مد الشرقي

و� عهد الفج�ة

وجه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية كلمة عرب مجلة «درع الوطن» 
مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل أن روح االتحاد 
هــي يف جوهرها احتفال بإنجازات شــعب آمن بقيادتــه ليبني بعزمه وإرادته وطنــاً يكون منوذجاً 

للتنمية والتطور والتميز بني األمم، وفيام ييل نص الكلمة:
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إن التحــول الــذي شــهدته الدولة يعتــرب معجزة بكل 
املعاين، فخــالل تلك الفرتة التي تعترب بســيطة يف عمر 
الشــعوب اســتطاعت الدولة أن تصل إىل أعىل مستوى 
من التقــدم والرخاء بفضــل من الله تعــاىل وتخطيط 

وحكمة القيادة الرشيدة، وإخالص املواطنني.
تحتفل دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة ليس فقط 
بعيدها الثاين واألربعني بل تحتفل أيضاً باستقرار الوطن، 

ورسوخ النهج االتحادي، بني جميع أعامر املجتمع. 
يطمنئ شــعب اإلمارات وقيادتهم الرشــيدة وجميع 
أصدقائهم يف العامل أن عهد البناة املؤسسني رحمهم الله 
تعــاىل قد أينع عهــداً آخر وهو عهــد التمكني والتميز، 
يقوده بحكمة الوارثني األوفياء صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله" 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه 

الله".
يبقــى املفهــوم الحقيقي ملرحلــة البناء بــأن ليس 
املقصود به بناء املصانع واملنشــآت لكن بناء اإلنســان 
املواطن الذي ميكنه أن يســهم يف مســرية بناء الوطن، 
ويتحمل مسؤولياته والتزامه بواجباته ليشعر بأمنه عىل 

حارضه ومستقبله.
يف عيدنا الثاين واألربعني عملت الدولة - بل متكنت- 
عىل حامية مســتقبل األجيال مبختلف أنواع الحاميات: 
البيئيــة والثقافيــة والرتبوية واالقتصاديــة، وقد أصبح 
شــعب اإلمارات مطمئناً عىل مستقبل الوطن وأجياله، 
فهــا هي املــدارس والجامعات واملستشــفيات وجميع 
مشــاريع البنى التحتية قــد ُوضعت يف الخدمة، ونالت 

قسطها من التطوير واالستدامة.
أولت قيادتنا الرشيدة قيم الرتاحم والتواصل األرسي، 
ما عزز روح التضامــن االجتامعي، وهو رضورة عرصية 

يف مواجهة قيم العوملة الزاحفة.

         استطاعت الدولة 
أن تصل إ� أعلى 

مستوى من التقدم 
والرخاء بفضل من 
ا� تعا� وتخطيط 

وحكمة القيادة 
الرشيدة وإخالص 

املواطنني

"

"

فالزواج وبنــاء األرسة اآلمنة يف مصــدر دخلها، ويف 
تأمني ســكنها من أبرز ما حققته هذه القيادة الرشيدة 

للوطن واملواطن.
هــا نحن اليوم نكمل مســرية اآلبــاء واألجداد التي 
ترتكز عىل أن بناء اإلنســان هــو الطريق األفضل لبناء 
الوطــن، إن روح االتحــاد هــي يف جوهرهــا احتفال 
بإنجازات شــعب آمــن بقيادته ليبنــي بعزمه وإرادته 
وطناً يكون منوذجاً للتنمية والتطور والتميز بني األمم.

يف الختــام ال يســعنا إال أن نحمد اللــه عىل توفيقه 
للقيادة وللشــعب وللوطن عىل كل إنجازاتنا العرصية 

والحضارية واإلنسانية.
سائلني الله سبحانه أن يسدد الخطى، ويديم النعم 

ويظلل الوطن باألمن والسالم.
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كلمة سمو الشيخ
 راشد بن سعود بن راشد املعال

و� عهد أم القيوين
وجه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين كلمة عرب مجلة «درع الوطن» 
مبناســبة اليــوم الوطني الثــاين واألربعني لدولة اإلمــارات العربية املتحدة أكد فيهــا أنه يجب عىل 
الشــباب أن يستشــعر عظم املســؤولية امللقاة عىل عاتقه، نحو وطننا العزيز الغايل، دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وأن يتفاعل الشــباب مع مشــاكل الوطن االجتامعية ويسهم يف إيجاد الحلول لها، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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ســوف التزم مبا اتبعته يف مناســبات ســابقة بأن يكون 
حديثي موجهاً إىل جييل من الشــباب يك أقرأ واســتمع 
إىل ما يقوله جيل اآلباء يف هذه املناسبة الوطنية لإلفادة 

من خرباتهم يف هذا الشأن.
وأول مــا يرد إىل ذهنــي يف حديثي إىل جييل، هو أن 
أبرشهم بأن لهم الغــد، ومجده املؤكد، ويف أم القيوين 
بصفة خاصة تكرميه املحدد. فقد نال شباب أم القيوين، 
فخار انجازات صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة، التي أدت إىل حصول فتاة من 
جيلهــم عىل عضوية أول مجلــس ترشيعي منتخب يف 
الدولــة، وعزز من ذلــك اختيارها كنائبــة لرئيس ذلك 
املجلــس، حيــث يشــعر الجميــع بالزهو وهــي تدير 
جلســات ذلك املجلس املوقر برباعــة واقتدار حازا عىل 

إعجاب الجميع.
وما يطيب يل أن أقوله مبناسبة اليوم الوطني، لشباب 
اإلمــارات جميعها، هو أن نستشــعر عظم املســؤولية 
امللقــاة عــىل عاتقنا، نحــو وطننا العزيز الغــايل، دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة وأن يعمل كل منا يف مجال 
اختصاصه عــىل إنجاز عمله عىل أفضــل وجه، بدرجة 

         يرجتى من 
الشباب االهتمام 

باجلوهر دون املظهر 
واحلرص على التثقيف 

الذاتي واستيعاب 
تاريخ الوطن

نستشعر عظم 
املسؤولية امللقاة 

على عاتقنا نحو 
وطننا العزيز الغا� 

دولة ا�مارات العربية 
املتحدة وأن يعمل 

كل منا � �ال 
اختصاصه على إجناز 

عمله على أفضل 
وجه

"

"

تواكــب مســرية التميز التي يتصدرها صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم ديب "رعاه اللــه"، وأن 
يتفاعل الشــباب مع مشــاكل الوطن االجتامعية، وأن 

يسهم يف إيجاد الحلول لها.
كــام يرتجى من الشــباب االهتــامم بالجوهر دون 
املظهــر، حتى ال يكون الفتى مشــجباً من األوهام، مع 
مراعــاة عــدم إهدار الوقــت والحرص عــىل التثقيف 
الــذايت، يف أحد املجاالت عىل األقل، واســتيعاب تاريخ 

وطنه، وبورك يف الشباب الطامحون.
ونبتهل للموىل العيل القدير أن يعيد هذه املناســبة 
عىل اتحادنا العظيم وهو أكــرث ازدهاراً، وعىل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
"حفظه الله" وعىل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم ديب"رعــاه اللــه"، وإخوانهــام حكام 
اإلمارات، ونائب القائد األعىل لقواتنا املســلحة، وأولياء 

العهود، مبوفور الصحة والعافية إنه سميع مجيب.
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل احلاكم � املنطقة الغربية

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية كلمة عرب مجلة «درع 
الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعــني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن رصح 
االتحاد ُشــييد عىل أســس وقواعد راســخة كان لها األثر العميق يف تعزيز التنمية املستدامة وبناء 

املواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً، وفيام ييل نص الكلمة:
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نحتفــل اليوم بكل فخر واعتزاز وأمــل بالذكرى الثانية 
واألربعني لقيام اتحاد دولــة اإلمارات العربية املتحدة، 
وهــي ذكــرى خالدة وعزيــزة محفورة يف ضمــري أبناء 

الوطن الغايل.
نســتمد من هذه املناســبة القوة والعزمية للسري يف 
الطريق إىل املســتقبل، ونســتلهم منها القيم واملبادئ 
واملثل العليا التي أرســاها املغفور له بإذن الله الشــيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان "طيــب الله ثــراه"، الذي 
اتخذ بعون الله وتوفيقه ذلك القرار التاريخي بتشــييد 
رصح االتحاد عىل أســس وقواعد راســخة كان لها األثر 
العميق يف تعزيز التنمية املستدامة وبناء املواطن علمياً 

ومعرفياً وتقنياً.
إن املســرية االتحاديـة تتعــزز حالياً بفضل القيادة 
الحكيمة لصاحــب الســمو الشيــخ خليفــة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله"، وأخاه صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب "رعاه الله" 
وإخوانهــام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات، والفريق أول ســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبــو ظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.
لقــد حققت دولــة اإلمــارات من خــالل توجهاتها 
التنمويــة الطموحــة نجاحــات كبرية حيــث تعترب يف 
املحافل واملؤمترات اإلقليمية والدولية ظاهرة اقتصادية 
واجتامعية وتجســد تجربة غنيــة بعنارصها ومكوناتها 
ومعــدالت منوها ومتثل مصدر إلهــام للعديد من دول 
العــامل والتي بدأت يف الدخول يف رشاكات اســرتاتيجية 

مع دولة اإلمارات.
أن تجربــة اإلمارات تجربة فريــدة من نوعها حيث 
وضعت اإلنســان يف بــؤرة اهتاممها منذ قيــام الدولة 
قبل نيف وأربعني ســنة وهكذا جنى ابن اإلمارات مثار 
ما غرســه القائد املؤســس الباين زايد "رحمه الله"، وما 
يغرسه صاحب الســمو رئيس الدولة "حفظه الله" عىل 
الــدرب ذاته من خري عميم طال مناحي حياة اإلنســان 
وجعل اإلمارات واحة خري وسالم ألبنائها ولكل من يقيم 

عىل أرضها الطيبة.
أن اإلمارات مل تكتف بساحتها املحلية بل امتدت يد 
الخــري والعطاء إىل كافة أرجــاء املعمورة لتعني وتوايس 
الضعفاء واملحرومني يف كل مكان، وتشــد أزر املنكوبني 
وتقدم الدعــم املادي واملعنوي لهم دون مّنه أو تفضل 
بل تعترب ذلك جزءاً من واجبها تجاه عاملها الذي تعيش 
فيــه، وكانت وما تزال هيئة الهالل األحمر اإلمارايت هي 
البوابــة التي تنطلــق عربها جهود اإلمارات اإلنســانية 
والنافــذة التــي تطل مــن خاللها اإلمــارات عىل فضاء 

العمل اإلنساين الرحب.
وبلغت مشــاريع وبرامــج الهالل األحمــر اإلمارايت 
اإلنســانية داخــل الدولــة ويف حــوايل 100 دولة حول 
العــامل خــالل ثالثني عامــاً منذ تأسيســها حتــى اليوم 

         هيئة الهالل 
ا�حمر ا�ماراتي هي 

البوابة التي تنطلق 
ع�ها جهود ا�مارات 

ا�نسانية والنافذة 
التي تطل من خاللها 

ا�مارات على فضاء 
العمل ا�نسا� الرحب

"
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مثانية مليارات درهم متقدمــة بذلك عىل العديد من 
الجمعيــات الوطنيــة يف املنطقــة حيــث تقف ضمن 
مجموعة الصــدارة لجمعيات الهالل األحمر والصليب 

األحمر العاملية.
إن واجبنا اليوم أن نحمي تلك املكتسبات الضخمة 
التــي تحققــت لجيلنا هــذا، وأن نهيئ كافة الســبل 
نحو حياة كرمية لجيل الغــد عرب التفافنا حول قيادتنا 
الرشــيدة والوفاء لذكرى املؤسس الباين، والعمل لرفعه 
هذا الوطن الذي أعطانــا الكثري وما يزال والذي ننعم 

جميعاً بدفء عطاياه.
وعملــت دولة اإلمــارات عىل تحقيــق التوازن بني 
النهضــة االقتصاديــة واالجتامعية وبــني الحفاظ عىل 
موروثاتها الثقافية والبيئية يف تجربة فريدة تؤكد نجاح 
منوذج التنمية املســتدامة الــذي أَرىس دعامئه املغفور 
لــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان "رحمــه الله"، 
والذي عمل منذ وقت مبكر عىل وضع أســس راسخة 
لحامية البيئة. وقد جاء صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة "حفظــه الله" ليؤكد 
عىل اســتمرار مســرية اإلمارات عىل ذات النهج مؤكداً 
أن حاميــة البيئة وتحقيق التنمية املســتدامة يف دولة 
اإلمارات ليســت ترفاً فكرياً أو اهتامماً ســطحياً، وإمنا 
هــو نهج وطني له جذوره العميقة وأطره املؤسســية 
وترشيعاتــه املتكاملــة وآلياته املتطــورة التي أثبتت 

كفاءتها وفاعليتها ومقدرتها عىل العطاء والتجدد.
لقد وعت قيــادات الدولة الحكيمــة هذا التحدي 
وأطلقــت لذلــك سلســلة مــن املبــادرات االتحادية 
واملحلية وحددت الرؤيــة يف أن تكون من واحدة من 
أفضل الــدول يف العامل كام ورد يف رؤية دولة اإلمارات 

2021 مع كل ما يتطلب ذلك من اسرتاتيجيات مواكبة 
اتحادياً وعىل صعيد كل إمارة ومن هذا املنطلق سعت 
دولة اإلمارات إىل خلق تــوازن بني التنمية االقتصادية 
واالجتامعية وحامية البيئة مبا يحقق الرخاء واالزدهار 

للمجتمع.
واســتندت الرؤيــة البيئيــة عــىل مبــدأ املحافظة 
عىل البيئة مــع رضورة الحفاظ عــىل جميع األهداف 
االقتصاديــة الطموحــة ألبوظبي، وتحديــد ما تتطلبه 
االســتدامة يف كافة املجاالت والقطاعات التي تشملها، 
وعليــه تحدد الرؤية ما هو مســتدام ومــا هو ممكن 
عمليــاً مع الحفــاظ عىل قــدرة الدولة عــىل تحقيق 

أهدافها االقتصادية.
إن تحقيــق أهدافنا البيئيــة لن يكون ممكناً إال من 
خالل التعاون وتعزيــز الرشاكات مع مختلف الجهات 
املعنيــة يف جميع إمارات الدولة، حيث حرصت الهيئة 
عــىل العمل وبشــكل وثيق مع كافــة الجهات املعنية 
ومختلف قطاعــات املجتمع للتعرف عــىل التحديات 
البيئية واالتفاق عىل السياســات واملبــادئ التوجيهية 
التي من شــأنها أن تساهم يف معالجة هذه التحديات 

لضامن تحقيق أهدافها.
أما عىل صعيد املنطقة الغربية فهي تحظى بأهمية 
كربى الجتذابها أكرب املشــاريع االقتصاديــة والتجارية 
واالســتثامرية يف الدولــة مــن أهمهــا تنفيــذ محطة 
الطاقــة النووية يف منطقة "براكة" الواقعة إىل الجنوب 
الغريب من مدينة الرويس ومرشوع "شمس 1" للطاقة 
الشمســية وتنفيذ طريق املفــرق الغويفات ومرشوع 
قطــار االتحاد الذي يعد مــن أبرز املشــاريع الرافدة 
لالقتصــاد الوطنــي والذي سيســهم يف الوقت ذاته يف 

دعم جذب استثامرات املنطقة.
إن املنطقــة الغربيــة تشــكل اليــوم بوابــة مهمة 
لالســتثامر ومناخاً مميزاً لتطوير آلياته ويعود ذلك إىل 
اهتامم القيادة الحكيمة بتطوير املنطقة ووضعها عىل 

الخريطة االستثامرية واالقتصادية املتطورة.
يف الختــام أغتنم هذه املناســبة العزيزة عىل قلوبنا 
جميعاً ألتقــدم بالتهنئة القلبيــة الصادقة إىل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظــه الله"، وأخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه 
الله"، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء 
املجلــس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات "حفظهم الله"، 
وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
وإىل شــعب اإلمارات الويف داعياً العيل القدير أن مين 
عىل وطننا الغايل باألمن واالســتقرار، وأن يحفظ قادتنا 
وأن يســدد خطاهم يف تعزيز مســرية البنــاء والتنمية 
الشــاملة لتحقيــق املزيد من اإلنجازات واملكتســبات 

ويلبي أماين وتطلعات أبناء هذا الوطن املعطاء.
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كلمة معا�

�مد أحمد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

وجــه معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطنــي االتحادي كلمة عرب مجلة «درع الوطن» 
مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعــني لدولة اإلمارات العربية املتحــدة أكد فيها أن التطور 
السيايس واملؤسيس يف الدولة يعد أحد الجوانب املهمة يف مسرية نجاح تجربة اتحاد اإلمارات، 
وأن أهــم مــا مييز تجربة اإلمارات أنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا يف أي إصالحات سياســية، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة باليوم الوطني الـ 
42 وهي تشهد نهضة شاملة يف مختلف املجاالت وعىل 
املستويات كافة، وتنعم باالستقرار السيايس واالجتامعي 
واالقتصــادي، يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه 
الله"، وإخوانه أصحاب الســمو حــكام اإلمارات، الذي 
وضــع املواطــن اإلمــارايت يف مقدمة أولوياتــه ومحور 
اهتاممــه األول، مــا جعل اإلمــارات منوذجــاً يف عالقة 
التفاعــل الخالق بني القيادة والشــعب وتجربة تنموية 
رائدة أساســها متكني املواطنني من املشــاركة الفاعلة يف 

جميع قطاعات العمل ويف صنع القرار. 
ويف هذا اليوم يســتذكر شــعب اإلمارات بكل إكبار 
ووفــاء القائــد املؤســس املغفور لــه بإذن اللــه تعاىل 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان طيب اللــه ثراه ، 
وإخوانه املؤسســني يرحمهــم الله، وكيــف كان إميانه 
املطلق بالوحدة وبناء دولة مؤسســات عامدها القانون 
والدســتور الذي يصون هذه الوحدة ويحميها، والذين 
عملوا بصمت مؤسسني ملســرية تتوافق يف أهدافها مع 

قيمنا الوطنية وثوابتنا األصلية وخصوصية مجتمعنا.
وســاهم املجلس الوطني االتحــادي الذي عقد أول 
جلســة يف 12 فربايــر 1972م، وجســد منــذ تأسيســه 
حــرص وبعد نظر األباء املؤسســني ألهمية الدور الذي 
ســينهض به أبناء اإلمارات، يف املشاركة يف عملية البناء 
والتطور، ويف املســرية االتحادية مبا رافقها من إنجازات 
عىل الصعد كافة ســواء بتحديــث وتطوير الترشيعات 
التــي أصبحت الدولة بفضلها متتلك بيئة جاذبة، أو من 
خالل دور املجلس املســاند لعمل الحكومة يف االهتامم 
بشــؤون الوطن واملواطنــني وتوفري الخدمــات لهم يف 
مختلف مناطق الدولة، مع الرتكيز عىل جوانب التنمية 

املستدامة يف مختلف القطاعات.

وإن كان مــن كلمــة نقولها بهذه املناســبة هي أن 
التطور السيايس واملؤسيس يف الدولة يعد أحد الجوانب 
املهمة يف مســرية نجاح تجربة اتحاد اإلمارات، وأن أهم 
ما مييز تجربة اإلمارات أنها تتبنى نهجا متوازنا ومتدرجا 
يف أي إصالحات سياســية، آخذة يف االعتبار الخصوصية 
الحضارية والدينية والثقافيــة للمجتمع اإلمارايت، األمر 
الذي يؤّدي دامئاً إىل استقرار الدولة عىل مختلف الصعد.
وجاء برنامج التمكني السيايس لصاحب السمو رئيس 
الدولــة " يحفظه اللــه " الذي أعلنه عــام2005م، وما 
تضمنه من تعديالت دســتورية رقم "1"لســنة 2009م، 
ومشــاركة املرأة يف الحياة السياسية، وإجراء االنتخابات 
عامــي 2006م و2011م، وتوســيع مشــاركة القاعــدة 
االنتخابيــة، اســتكامالً ملرحلة التأســيس التــي رافقت 
انطالق دولــة االتحاد عام 1971م ولتمكني املجلس من 

مامرسة اختصاصاته الدستورية.
وعمــل املجلــس من خــالل مامرســته اختصاصاته 
الدســتورية الترشيعية والرقابية والدبوماسية الربملانية، 
عىل دعم جهــود الدولة وتوجهاتهــا وخططها الهادفة 
إىل بناء اإلنســان واالستثامر فيه، باعتباره أهم مرتكزات 
التنمية الشــاملة، واالرتقاء بقدراته ومهاراته املختلفة، 
ليكــون قادراً عىل املشــاركة يف مختلــف مواقع العمل 
الوطني، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة "يحفظه الله"، 
يف افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث للفصل الترشيعي 
الـــ15 يوم األثنني 11 نوفمــرب 2013م، الذي ألقاه نيابة 
عن ســموه صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب "رعاه الله"، حيث أكد سموه " أهمية مشاركة أبناء 
وبنات الوطن يف بناء دولة املؤسســات وسيادة القانون 
وتحقيــق االزدهار والرفاهية ألبناء هــذا الوطن، معرباً 

         عمل اجمللس 
على دعم جهود 

الدولة وتوجهاتها 
وخططها الهادفة 

إ� بناء االنسان 
واالستثمار فيه

"

"

بذلك عن اعتزاز القيادة الرشــيدة باملواطنني والثقة يف 
إمكاناتهــم وقدرتهم عىل النهوض مبســؤوليات وأعباء 

ومهام مسرية التقدم والتطور". 
وتتواصل املســرية االتحادية بقيادة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه 
الله"، الذي أطلق برؤيته الثاقبة وخربته القيادية الفذة 
مرحلــة التمكــني الســيايس واالقتصــادي واالجتامعي 
والعلمي والثقايف، إلعالء رصوح اإلنجازات واملكتسبات 
التــي تحققت، وتطوير آليات األداء املؤســيس والعمل 
املنهجي وفق أســس علميــة واســرتاتيجيات محددة، 
وصــوالً إىل التميــز والريادة واإلبــداع يف تحقيق مزيد 
من اإلنجازات النوعية يف شــتى املجاالت وإعالء رايات 

الوطن وشأن املواطن.
وختاما نســأل املوىل عز وجــل أن يديم نعمة األمن 
واألمان واالســتقرار عىل بالدنا مجددين يف الوقت ذاته 
العهــد والوالء لقائد املســرية صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة "يحفظه الله"، 
حيــث أصبحت اإلمارات بقيادته الحكيمة نبعا للعطاء 
وعنوانــاً للمجد وواحة لألمن واألمــان والبناء والتقدم، 
فــكل عــام واإلمــارات وقيادتهــا وشــعبها بألف خري 

واتحادها بعزة وكرامة.
ونبتهــل إىل اللــه العــيل القدير أن يرحم مؤســس 
االتحــاد املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
وإخوانه املؤسسني، مســتذكرين قوله الخالد يف عقولنا 
وقلوبنــا" إن االتحاد هو طريق القــوة والعزة واملنعة 
وطريق الخري املشــرتك، وهو الســبيل الوحيد لتحقيق 
األمن واالستقرار لشعبنا وحامية مقدراتنا وتوفري الحياة 

األفضل ملواطنينا".
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طحنون بن �مد آل نهيان
ممثل احلاكم � املنطقة الشرقية

وجه ســمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيــان ممثل الحاكم يف املنطقــة الرشقية كلمة عرب مجلة 
«درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل 
إن االتحاد جســد إرادة أبناء الوطن يف كيان يجمعهم ويعوض ســنوات العزلة واالنغالق والتشتت، 
هــذا الكيان الذي يرتجم رؤية القيادة الحكيمة لزايد لجمــع كلمة أبناء اإلمارات وتوحيد جهودهم 

وطاقاتهم لخدمة بلدهم، وفيام ييل نص الكلمة:
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تحتفــل دولة اإلمــارات العربية املتحدة هــذه األيام 
باليوم الوطنــي الـ 42 املجيد، هذه املناســبة العزيزة 
والغاليــة التــي تكــن يف قلــب كل رجل أو امــرأة أو 
طفل عــاش ويعيش عىل تراب هذه األرض..تراب هذا 
الوطــن املعطي الغايل الذي ميتد مــن غربه إىل رشقه 
ومن شامله إىل جنوبه من تراب السلع والغويفات إىل 

ساحل إمارة الفجرية.
إننا عندما نتذكر هذه املناســبة الغالية التي أســس 
فيهــا القائد الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان "طيب 
اللــه ثراه" ورحمه رحمة واســعة بقدر مــا قدم لوطنه 
وشــعبه عندما أسس يف الثاين من ديســمرب عام 1971 
هــذا االتحاد العمالق الذي ولد قوياً وعاش وســيعيش 
إىل أن يــرث اللــه األرض ومن عليها إن شــاء الله، فقد 
بنى زايد وإخوانه املؤسسني هذا البناء الشامخ ووضعوا 
لبناتــه األوىل وأســتكمل البناء وقاد املســرية بعد ذلك 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة "حفظه الله"، وإخوانــه حكام اإلمارات وحملوا 
األمانــة وصانــوا األرض والعرض ويعملــون عىل رفعة 
اإلنســان ووفروا كل دعم ومســاندة له، وعندما ارتفع 
وللمرة األوىل قبــل 42 عاماً علم الدولــة الوليدة دولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة إيذاناً ببــدء مرحلة جديدة 
جســدت إرادة أبناء الوطن يف كيــان يجمعهم ويعوض 
ســنوات العزلة واالنغالق والتشــتت، هذا الكيان الذي 
يرتجم رؤيــة القيادة الحكيمة لزايــد لجمع كلمة أبناء 

اإلمارات وتوحيد جهودهم وطاقاتهم لخدمة بلدهم.
ومنــذ قيام االتحاد وحتــى اآلن دارت عجلة التنمية 
واإلعامر يف مختلف املجــاالت االجتامعية واالقتصادية 
والزراعية والسياسية وقفزت دولتنا الغنية قفزات كبرية، 
وأصبحت تتبوأ مكانة عالية ومرموقة عىل املســتويات 

املحليــة واإلقليمية والعربيــة والدولية، وأصبحت دولة 
اإلمــارات تنافس الــدول املتقدمة يف مجــاالت التنمية 
االقتصاديــة والبرشيــة وبناء اإلنســان الواعي واملتعلم 
الذي يســاهم يف البنــاء والتعمري، فقــد أنفقت الدولة 
املليارات من الدراهم عىل بناء اإلنســان وإنشــاء املدن 
والبنى التحتية لهذه املدن وإنشــاء الجامعات واملعاهد 
واملــدارس، ومل تهمــل الجانــب الصحي الــذي حظي 
بإنشاء املستشفيات والكليات واملعاهد الصحية وتوفري 
الخدمات الصحية التي تخدم املواطن واملقيم، كل ذلك 
يأيت بفضل الدعم واملساندة الكبرية التي يوليها صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد بن ســلطان آل نهيان 
رئيس الدولة "حفظه الله" ألبناء شــعبه لقد كان سموه 
خري خلف لخري ســلف وترىب وترعــرع يف حضن القائد 

املؤسس والده الشيخ زايد طيب الله ثراه.
إن مرور 42 عاماً عىل تأســيس االتحــاد وقيام دولة 
اإلمــارات يف ظــل التحــوالت واالنجــازات العظيمــة 
واملتواصلــة التي حققتها الدولة يف هــذا الزمن القصري 
الــذي ال يحســب يف عمــر الشــعوب والــدول فهذه 

االنجازات واألعامل تتحدث عن نفسها.
فقــد خطــت الدولــة خطــوات كبــرية يف املجــال 
االقتصادي الــذي يعد الركيزة األساســية للتنمية يف أي 
بلد، وأسســت الدولة يف هذا املجــال املدن والخدمات 
األساســية لبناء اإلنسان القادر والناجح والذي يقع عىل 
عاتقــه بناء الدولــة يف جميع القطاعــات التنموية، كل 
ذلك يرجع إىل الدعم الكبري الذي يوليه صاحب الســمو 
رئيــس الدولة وإخوانه أصحاب الســمو أعضاء املجلس 
األعىل حكام اإلمارات ألبناء الوطن وتوفري كل متطلبات 

الحياة الكرمية يف مختلف مناحيها.
إننــا عندمــا نحتفل بهــذا اليوم املبــارك واألغر من 

         كانـت الدولــة 
وما تزال متد يد 

العون واملساندة 
جلميع دول العا� 

وتساهم � عمليات 
التنمية � هذه

 الدول

"

"

أيام اإلمــارات نحمل عهداً يتجدد برتســيخ قيم الوالء 
واالنتامء لهذا البلد وقســامً نؤكــده باملزيد من العمل 

الجاد واإلخالص لتعزيز رصوح الوطن راية االتحاد.
تلهج ألســنتنا وقلوبنا بالدعــاء للخالق عز وجل أن 
يحفظ هذا الوطن وقائده ونعرب عن اعتزازنا بالسياسة 
الحكيمــة لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة يف املجالني 
اإلقليمي والدويل حيث أسســت الدولة سياساتها عىل 
الثوابــت الوطنيــة ومبــادئ الحق والعــدل ومنارصة 
قضايا املظلومني يف أنحــاء العامل واملحافظة عىل األمن 
والسلم الدوليني وحل الخالفات بالطرق السلمية وعدم 
التدخــل يف الشــؤون الداخلية للدول وحســن الجوار 

واحرتام املواثيق واملعاهدات الدولية.
لقد كانت الدولة وما تزال متد يد العون واملســاندة 
لجميع دول العامل وتساهم يف عمليات التنمية يف هذه 

الدول.
كــام ال ننىس عندما نتحدث عن بنــاء الدولة وقيام 
االتحــاد أن نتذكر التجربة الدميقراطية الشــورية التي 
أرىس دعامئها القائد املؤسس زايد عندما أسس املجلس 
الوطنــي االتحادي مع إعالن قيام الدولة ليواكب تطور 
العالقــة بني الســلطة التنفيذيــة والترشيعية، ويبدي 
الرأي واملشورة للحكومة ويرشع القوانني والترشيعات 
لخدمة الوطــن واملواطن واالســتامع آلراء واقرتاحات 

املواطنني وتلبية مطالبهم.
وقــد مرت هــذه التجربــة الدميقراطيــة يف الدولة 
بعدة مراحل وجاءت لتكون الســلطة الرابعة حســب 
دستور اإلمارات وتطورت تطوراً ملحوظاً بعد أن أصدر 
صاحب الســمو رئيس الدولة قــرارات بانتخاب نصف 
أعضــاء املجلس بواســطة االقرتاع الــرسي املبارش من 
قبل الشــعب وأخذت املرأة مكانتها لعضوية املجلس 

لتشارك أخيها الرجل يف مامرسة العمل السيايس.
كل ذلك يؤكد عىل أن دولة اإلمارات جادة يف تفعيل 
العمل الســيايس والدميقراطي ألبنــاء الوطن ومنحهم 

حقوقهم السياسية واالجتامعية.





خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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كلمة سمو الشيخ
هزاع بن زايد آل نهيان

مستشار ا�من الوطني نائب رئيس اجمللس التنفيذي
  �مارة أبوظبي

وجه سمـو الشيخ هـزاع بن زايــد آل نهيـــان مستشار األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبـي كلمــة عــرب مجلة «درع الوطن» مبناســبـة اليوم الوطني الثــاين واألربعـني لدولة 
اإلمــارات العربية املتحدة أكد فيها أن أبناء اإلمارات أثبتوا ويثبتون دوماً شــدة التصاقهم بوطنهم، 
وبالقيادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه الله»، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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يف مثــل هذا اليــوم، قبل 42 عامــاً، جاء ميــالد دولتنا 
الحبيبــة، تتويجــاً لتاريخ مديد واجه فيه شــعب اإلمارات 
مختلف التحديــات، متجاوزاً الصعــاب، ومراكامً الخربات، 
ومرســخاً منظومة القيم التي تجّسدت يف حكمة وشجاعة 
ورؤيــة اآلبــاء املؤسســني الذين قــادوا منــذ البداية حلم 
اإلماراتيني جميعــاً بدولة تحتضنهم وتحميهم، وتحقق لهم 
آمالهــم وتطلعاتهم، وتصون إرثهم ومقدراتهم، وتكون لهم 
البيــت واملالذ. وها نحــن اليوم، كــام يف كّل ذكرى نحييها 
لتأســيس دولتنا نقف فخورين معتّزين، مبا تّم إنجازه عىل 
مّر العقود القليلة املاضية، ويقف معنا العامل بأرسه، تقديراً 
واحرتاماً لهذه املسرية الزاخرة، ليس باإلنجازات فحسب، بل 

أيضاً باملحبة والعطاء. 
لقد أثبت أبناء اإلمارات ويثبتون دوماً شــدة التصاقهم 
بوطنهم، وبالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومقدار حرصهم 
عىل أن تتواصل مســرية التنمية والبناء التي أسسها الراحل 
الكبري املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
وأن ترتقي وتتطور هذه املســرية، وعــىل أن يكونوا جميعاً 
رشكاء فيها، حارســني لها وأمناء عليها، ومن هنا يأيت متاسك 
اإلمــارات وصالبتها وقدرتها الفريدة عىل تجاوز التحديات، 
مهــام صعبت، وإدهاش العامل  دوماً بهذا النموذج الخالق، 
منوذج الدولة الوطنية القوية القامئة عىل القيم اإلنســانية 
السامية وعىل أسس املواطنة والعدالة واملساواة بني جميع 

أبنائها.
إن نظــرة رسيعة عىل مســرية التنمية يف اإلمارات خالل 
العــام املنرصم، تؤكد مبا ال يدع مجاالً للشــك، أننا منيض يف 
الطريــق الصحيح، وهو ما يرتجم تقدماً ثابتاً واثقاً لإلمارات 
عىل مختلف مؤرشات التنمية الدولية، والســيام عىل مؤرش 
ســعادة الشــعوب ورفاهها، وهــذا إن دّل عىل يشء فعىل 
نجاعة املامرسات والسياسات التي تتبعها قيادتنا الحكيمة، 
وعىل وعي ويقظة أبناء قواتنا املســلحة، وأجهزتنا الرشطية 
واألمنية التي تقف سداً منيعاً يحمي اإلنجازات ويزيد الثقة 

الدولية ببالدنا، التي باتت مقصداً أساســياً لشعوب األرض 
قاطبة سواء للعمل واالستثامر أو الزيارة والسياحة.

لقــد قامت دولتنا يف اتحادهــا العظيم عىل ذلك الفهم 
العميق لقيم شــعب اإلمارات الراســخة، تلــك القيم التي 
تقوم عىل احرتام اإلنسان واالعتزاز بالرتاث اإلمارايت الضارب 
يف التاريخ، واالستفادة من التجارب الحية التي قادت مسرية 
هذا الشــعب عىل مّر العصور، وهي التجارب التي جعلته 
أكرث انفتاحاً عىل املامرسات الحديثة واملتقدمة، وأكرث تناغامً 
معهــا، األمر الذي جعل عملية البناء نحو املســتقبل أشــّد 
يــرساً، حيث ال مكان لألفكار الهّدامــة أو للظالمية العمياء 
أو للتطرف الحاقد، بل املجال كله للتسامح واملحبة وإعالء 
قيم العقل والعقالنية، التي ال تتعارض وال تتناقض مع قيم 
ديننا الحنيف، وهو ما كان يؤكد عليه باســتمرار مؤســس 

الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.    
اليســعنا، إذ نســتحرض مســرية االزدهار التي تعيشــها 
دولــة اإلمــارات، أال نتوقــف عنــد التطــور الكبــري الذي 
تشــهده العاصمة أبوظبي، ســواء من الناحية املعامرية أو 
االقتصاديــة أو االجتامعية أو الثقافيــة أو التعليمية، حيث 
تحولت العاصمــة إىل وجهة للمبدعــني واملبتكرين وذوي 
الخربة واالختصاص يف شــتى املجاالت، ممن يرتجمون رؤية 
العاصمة بأن تكــون حاضنة لــكّل اإلماراتيني بطموحاتهم 
وأفكارهم النرية وحامســهم الخالق لبناء املستقبل. ذلك أن 
ما نعيشــه يف حارضنا مــن تطور وتقدم وازدهــار، ما كان 
ليتحقق لوال الرؤية االســترشافية البعيــدة املدى، للقيادة 
الحكيمة لصاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم ديب "رعاه الله" وأصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء 
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات والفريق أول ســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة. 
إننــا، ويف الوقــت الذي نحتفــي فيه بنجاحــات دولتنا 

ومؤسســاتنا وأبنائنا، البّد من أن ننوه بفوز ديب باســتضافة 
معرض إكســبو الــدويل 2020، والذي يعّد شــهادة عاملية 
للبالد، وتأكيداً أن مســرية التنمية التي شــهدتها وتشهدها 
اإلمــارات تســري بخطــى راســخة، معتمــدة عــىل أفضل 
اإلســرتاتيجيات ، وهو ما جعلها يف الصدارة، ليس يف مجال 
الســياحة فحســب، بل أيضاً يف مجاالت الثقافــة والعلوم 
واالقتصاد والعمران وحســن الضيافــة وغريها. كام يعكس 
هــذا الفوز التنوع الثقايف الكبري الذي تتمتع به البالد وقيم 

التسامح واالعتدال واحرتام حقوق اإلنسان.
ونؤكد يف الوقت نفســه مواصلة العمل لخدمة اتحادنا 
وتوطيــد أسســه أكرث فأكرث، والســعي املســتمر والدؤوب 
ملتابعة عملية التنمية والبناء، وذلك ال يكون إال بالتخطيط 
واملراجعة الدامئة للخطط واإلســرتاتيجيات وتحمل األعباء 
واملسؤوليات، كام ال يكون إال بالعمل الجامعي، وبالتعاون 
الصادق بني مختلف الهيئات واملؤسسات، كام بني القطاعني 
العام والخــاص، فالواحد منهام يكمل اآلخر، ويســاهم يف 
االرتقاء مبامرســاته وآليات عمله وخدمته للدولة واملجتمع 
عىل أفضل وجه. وبهذه املناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه اللــه " وإىل أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل إخوانهام 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
اإلمارات وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
"حفظهــم الله" وإىل شــعب دولة اإلمــارات، داعياً العيل 
القدير أن يديم أمن دولتنا واستقرارها وأن يزيدها ازدهاراً 
وعــزاً وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة ويســدد خطاهم ملا فيه 

خري هذا الوطن وأبنائه الكرام.
فكل عــام واإلمارات وقيادتها وشــعبها بخري وكل وعام 
واتحــاد اإلمــارات ينعــم بالرفعــة والعز والســمو واألمن 

واالستقرار واالزدهار.

         قامت دولتنا � 
احتادها العظيم على 
الفهم العميق لقيم 

شعب ا�مارات الراسخة 
التي تقوم على اح�ام 

ا�نسان واالعتزاز بال�اث 
ا�ماراتي الضارب � 

التاريخ

"

"
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محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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كلمة سمو الشيخ

سعيد بن زايد آل نهيان
ممثل حاكم أبوظبي

وجه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن اإلمارات استطاعت أن تتبوأ 
مكانــة الصدارة يف العديد من املجاالت والقطاعات واملؤرشات السياســية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافيــة حتى بات اســم دولتنا الحبيبة مرادفاً لكل ما هــو متميز ومتطور وخالق، وفيام ييل نص 

كلمة سموه:



87 87 ديسمرب 2013  201201 ديسمرب 2013 

ها هو الثاين من ديســمرب يطــل علينا من جديد، تهب 
نســامئه املعطرة بأنفاس زايد الخري وإخوانه مؤســيس 
اتحادنا الشــامخ "رحمهم الله"، يشــحذ الهمم، ويشد 
العــزم، ويبعث األمل ملواصلة البناء والعطاء، والبذل ملا 
فيه خري الوطن ورفعته لنظل كام أرادوا لنا متفردين ال 

ينازعنا عىل القمة أحد يف العاملني.
إن التغني باتحادنا العظيــم وإنجازاته وفوائده لهو 
وجــه من وجوه الحديث عن مناقــب املغفور له بإذن 
اللــه الوالد الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان "رحمه 
الله"، كيف ال وهام "أي االتحاد والشــيخ زايد" وجهان 
لعملــة واحدة هي اإلنجــاز العطاء والتفــرد والتفوق 

وتذليل الصعاب.
وهنا ال بد من اإلشــارة إىل أن إبداع املغفور له بإذن 
الله الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" 
وحكمته ونفــاذ بصريته ال تتمثل بخلــق حالة االتحاد 
فقط، بل تتجىل يف قدرتــه وإرصاره عىل توفري األدوات 
واملحركات الالزمة لضامن دميومة االتحاد وتطوره، ولعل 
أهم تلك األدوات واملحركات ما غرسه يف نفوسنا جميعاً 
من حب الوطن، وحب االتحاد حتى إذا ما ترجل فارسنا 
ليالقي ربه مؤمناً مطمئناً راضياً مرضياً، تسلم الراية من 
بعــده خلف صالح حامي الحمى وقائد الركب ســيدي 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة "حفظه الله" ورعاه وأدام عزه وأطال عمره، هذا 
الذي نشــأ وترعرع يف مدرســة زايــد وتتلمذ عىل يديه 
فترشب حب الوطن وآمن باالتحاد فعملت بهذا اإلميان 
جوارحه وانشــغل به فكره واســتحوذ تطويره عىل جل 
همه، فطالــت مكرماته كل أبناء الوطــن وعم عطاؤه 
أرجاء الدولة واضعاً نصب عيناه هدفاً ســامياً جليالً هو 

املحافظة عىل االتحاد إرث آبائنا عرب متكني املواطن.
واليــوم بعد مرور 42 عاماً مــن العطاء والتضحيات 
والجد والكد والســعي الصادق لرجال ال تعرف همتهم 
الكلل أو امللل ومل يعرف املســتحيل إىل نفوسهم طريق 
أو منفذ اســتطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة أن 
تتبوأ مكانة الصدارة يف العديد من املجاالت والقطاعات 
واملؤرشات السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية 
حتى بات اسم دولتنا الحبيبة مرادفاً لكل ما هو متميز 
ومتطــور وخالق، فأصبحت وجهــة الباحثني عن النامء 
وقبلة الســاعني إىل الرفاء وعنوان الراغبني يف مســابقة 

الزمن نحو العلياء.
حمى الله إماراتنا وسيجها بسياج العز واملنعة يف ظل 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة "حفظه الله"، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب"رعاه الله"، وإخوانهام أصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعــىل حكام اإلمــارات، والفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعىل للقوات املســلحة، لتظــل دولتنا 

ضاربة جذورها باألرض معانقة فروعها عنان السامء.

         أصبحت ا�مارات 
وجهة الباحثني عن 

النماء وقبلة الساعني 
إ� الرفاء وعنوان 

الراغبني � مسابقة 
الزمن نحو العلياء

"

"

وبهذه املناسبة إذ نرفع أسمى آيات التهاين إىل مقام 
حرضة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه 
الله ورعاه" وإىل صاحب الســمو الشــيــــخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب "رعاه اللــه"، وإىل إخوانهام أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
اإلمارات وإىل الفريــــق أول ســمــو الشيــخ محمــد 
بن زايــد آل نهيان ويل العهد األمني، فإننا نجدد العهد 
عىل السمع والطاعة والعمل من أجل رفعة هذا الوطن 
واملحافظة عىل هــذا املجد التليد مســتلهمني عزمكم 
ومســتنريين برؤيتكم ومســتظلني بظلكم وسائرين يف 

ركبكم نحو العز والفخار.
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محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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كلمة الفريق سمو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس �لس الوزراء وزير الداخلية

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كلمة عرب 
مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها 
عىل أن اتحاد اإلمارات رضب بعرض الحائط، كربى مسلامت سنن الطبيعة، حيث تولد األشياء صغرية 
ثم تكرب لتشيخ ومتوت، غري أن اتحادنا ولد كبرياً وعاش كبرياً، وسيبقى طول العمر بعزم الشعب كبرياً، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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ما من عام يوشــك عىل الرحيل إال ويرتكنا يف بهجة عارمة 
كمســك الختام، فيدعونــا للتوقف مليّاً قبــل بدء العام 
الجديد، لنســتلهم تلك الخطوة األوىل التي خطاها آباؤنا 
املؤسســون، وعىل رأسهم حكيم الشعوب واألمم، «زايد» 

الذي بعث يف نفوس األجيال أسمى املعاين والقيم.
مل تكن املنطقة بأرسها قبل بناء االتحاد ذات شأن رفيع 
العامد، أو منوذجاً يُحتذى بأي مجال، حتى تالقت ســبع 
نجوم منرية، أضاءت سامءنا - حينها - وأرض الجزيرة، وما 
هي إال عقود يســرية، حتى غدت مصدر فخر لكل البالد 
وهامت بها قلوب العباد، كل هذا بفضل شــعب أخلص 

الوالء ملن خلفوا اآلباء، واستنارة سيدي قائد املسرية.
إن الجهود االستثنائية التي يبذلها سيدي نائب رئيس 
الدولــة، وويل عهد أبوظبي، لصون عــزة الوطن وحامية 
منجزاتــه الحضاريــة، كفيلــة بإبقــاء هذا البلــد األمني 
أميناً، وشــعبه ســعيداً، وترابه عزيزاً، واســتقراره منيعاً 
عىل الطامعني، فنحن شــعب وأمن وجيــش متضامنني، 
لتبقى اإلمارات جحيامً للعابثــني وجنة ألبنائها وضيوفها 

املخلصني، وقرة عني للسائلني. 
لقد رضب اتحادنا بعرض الحائط، كربى مســلامت 
ســنن الطبيعة، حيث تولد األشــياء صغــرية ثم تكرب 
لتشــيخ ومتوت..غري أن اتحادنا ولد كبرياً وعاش كبرياً، 
وســيبقى طول العمر بعزم الشعب كبرياً، ذلك مسعى 

الطامحني إىل الخلود.
ويف الختام، ال يسعني إال أن أرفع أسمى آيات التهاين 
والتربيــكات إىل مقــام حرضة ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ خليفـة بن زايد آل نهيان رئيـس الدولة "حفظه 
الله"، وإىل صاحب الســـمو الشــيــخ محمد بن راشــد 

         احتادنا ولد كب�� 
وعاش كب�� وسيبقى 

طول العمر بعزم 
الشعب كب��

""
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"، وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء 
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل الفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعىل للقوات املســلحة، وســمو أولياء 
العهود ونواب الحكام، وإىل عموم شعب اإلمارات الويف 

وضيوف الوطن الكرام.
ســائالً املوىل عز وجل أن يعيد علينا هذه املناســبة 
الوطنيــة املجيــدة، ونحــن ننعــم باملزيد مــن األمن 

واالستقرار والرفاه.
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محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم
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كلمة سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس �لس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

وجه ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة كلمة 
عرب مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن التفاف الشعب حول قيادته كان عامالً حاسامً يف الحفاظ عىل مسرية األمن واألمان والتنمية 

واالزدهار، فالقلوب تأتلف عىل حب الوطن، وفيام ييل نص الكلمة:
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يطيب لنــا ونحن نحتفــل بالذكرى الثانيــة واألربعني 
لتأسيس اتحادنا، وقيام دولة اإلمارات العربية، أن نرفع 
أســمى آيات التقدير إىل ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة "حفظه الله"، 
وهو يقود مســرية الخري، متكيناً لإلنسان، وبناًء للدولة، 

وترسيخاً للثوابت الوطنية.
كام يطيب لنا أن نتقدم بالتهنئة الصادقة إىل صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، حاكــم ديب "رعاه الله"، 
وإخوانه أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات، حفظهم الله، وخالص التهنئة إىل الفريق أول 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، 
نائــب القائــد األعىل للقــوات املســلحة، وإىل حكومة 
دولة اإلمارات وشعبها، مجددين العهد أن نبقى أوفياء 
لوطننــا الغايل، باذلني ما يف وســعنا للنهوض بدولتنا يف 

شتى امليادين.
إننا نــزداد يف كل عام ثقة بحكمــة قادتنا، وقرارهم 
التاريخــي بقيام دولة االتحاد، وحكمتهم يف اختيار خري 
خلــف لخري ســلف، فقد أدركــوا يف وقــت مبّكر جداً، 
أهميــة الوحدة بني اإلمارات منهجاً لتحقيق االســتقرار 
واالزدهــار، وقــد أمثر هــذا الخيار إنجــازاٍت عمرانية، 
وبرشيــة، وسياســية، واقتصاديــة، حيــث وصلنــا إىل 
مستوى الدول املتقدمة التي سبقتنا يف مسرية الحضارة 
واملدنيــة، وذلك بســبب توظيف العائــدات يف خدمة 
كل مــا من شــأنه االرتقاء باإلنســان يف اإلمارات، الذي 
تضعه القيادة يف أعىل ســلّم األولويات، وتنظر إليه عىل 

         نزداد � كل عام 
ثقة بحكمة قادتنا، 

وقرارهم التاريخي 
بقيام دولة االحتاد 

وحكمتهم � اختيار 
خيــر خلـــف
 خل� سلــف

"

"

أنه جوهــر التنمية وهدفها ومحركهــا، ومن هنا فقد 
وفــرت الدولة التعليم املتقــدم مبراحله كافة، وأنجزت 
بنية تحتيــة متطورة حديثة، قامــت عليها مرشوعات 
ومنجــزات، أخذت بأســباب ثــورة تقنيــة املعلومات 
واالتصــال، فحققت مراتب متقدمة جــداً عىل صعيد 
الرشق األوسط والعامل، وأصبحت الجهة املفضلة لكثري 
من املســتثمرين العامليني، وكثري مــن الراغبني يف حياة 
مستقرة، واستقطب كل هذا نسبة كبرية من السائحني، 

ورواد الهدوء واالستقرار واألمن.
مل يكن كل ذلك ليتحقق لوال نعمة االســتقرار التي 
تعيشها إماراتنا، وهي نعمة مل تتوفر صدفًة، بل نتيجة 
سياســات حكيمة داخلية وخارجيــة، انتهجتها القيادة 
الرشيدة يف التعامل مع األحداث الجسام التي شهدتها 
منطقتنا خالل العقود الثالثة املاضية، وال تزال تشهدها 
نتيجة التغيــريات التي تعصف باملنطقــة العربية، إال 
أن التفاف الشــعب حول قيادته كان عامالً حاســامً يف 
الحفاظ عىل مســرية األمن واألمان والتنمية واالزدهار، 
وكلنــا ثقة يف أن هذا االســتقرار ســيتعزز أكرث، بفضل 
حكمة قيادتنا وإرصار شــعب اإلمــارات عىل أن تبقى 
دولتهم موطن الســالم والوئام، واملكان الذي تتعايش 
فيــه الثقافــات والحضــارات، مؤمنني مببــدأ التعايش 
والتســامح وثقافة الســالم، وهو ما يجعلنــا بإذن الله 
ننجح يف مواجهة التحديات، مهام كان نوعها وطبيعتها، 
فالقلوب تأتلــف عىل حب الوطــن، والوطن يوفر لنا 

جميعا األمن واالزدهار.





خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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كلمة سمو الشيخ
حامد بن زايد آل نهيان

رئيس ديوان و� عهد أبوظبي
وجه ســمو الشــيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد أبوظبي كلمة عرب مجلة 
«درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الثــاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها  إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى نستشــعر عظمة الرجال وصالبة البناء وقوة العزمية التي وقفت 
أمــام التحديات والصعوبات من اجــل تحقيق أمنيات وطموحات أبناء اإلمارات يف تأســيس بنيان 
يوحدهــم ويجمعهم ويحميهم فكانــت اإلمارات، الدولة التي وضعت قواعدها صلبة وراســخة يف 

املنطقة والعامل، وفيام ييل نص الكلمة:
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 إن ذكرى العيد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة هي مناســبة مجيدة نتذكر 
فيها حجم اإلنجاز الذي حققه مؤســس الدولة املغفور له الوالد الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان ـ رحمه الله   عندما أسس مع إخوانه حكام اإلمارات يرحمهم الله جميعا هذا 

الرصح العظيم بكل تجلياته وإنجازاته.
  إن االتحاد الذي نعيشه اليوم  ومبا حققه من تنمية شاملة يف كافة املجاالت ما كان 
لــه أن يكتمل لوال الجهود الجبارة التي بذلهــا قادة هذا الوطن ورجاالته، حملوا األمانة 
بكل إخالص، وتحملوا املســؤولية بكل اقتدار،  فقد حباهم الله عز وجل النظرة الصائبة 
واإلرادة القوية وبشــعب ويف أمني، فــكان تعاونهم وتعاضدهم وحبهم لبعضهم البعض 

هو الطريق الذي أدى إىل تحقيق حياة افضل لشعبهم وحضور اقوى لوطنهم .
  إننا وإذ نحتفل بهذه الذكرى نستشــعر عظمة الرجــال وصالبة البناء وقوة العزمية 
التــي وقفت أمام التحديــات والصعوبات من اجــل تحقيق أمنيــات وطموحات أبناء 
اإلمارات يف تأســيس بنيان يوحدهم ويجمعهم ويحميهم فكانت اإلمارات، الدولة التي 
وضعــت قواعدها صلبة وراســخة يف املنطقة والعامل،، ندخل مرحلــة جديدة من عمر 

اتحادنا، ونحن أشد عزما يف مواصلة بناء االتحاد وترسيخ كيانه .
   لقد شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله 
وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات نهضة تنموية شامله عىل 

كافة األصعدة واملستويات .
   وبعد مرور اثنان وأربعون عاما من اإلنجازات واملشاريع الكربى فإن دولة اإلمارات 
ال تزال تتطلع اىل تحقيق املزيد من الطموحات واملكاســب بفضل سياســة التمكني التي 
عززها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وحرصه 
عىل دعم املكتسبات الوطنية وإعالء شان الوطن واملواطن من اجل مستقبل اكرث إرشاقا 
لهذا الجيل من أبناء الوطن واألجيال القادمة، لقد حبا الله عز وجل صاحب السمو رئيس 
الدولة وإخوانه أصحاب الســمو حكام اإلمــارات بنظرة ورؤية ثاقبة مدركة للتحديات ، 
من اجل الحفاظ عىل هذا الرصح الحضاري وتثبيت دعامئه ليك يزداد رسوخا وشموخا .
 لقد سخرت دولة اإلمارات العربية املتحدة مواردها من اجل خدمة املواطن وبذلت 
طاقاتها وجهودها من اجل تنميته وتســليحه بالعلم واملعرفة أميانا من القيادة الحكيمة 
ان بناء اإلنسان هو أساس أية عملية حضارية، فاإلنسان املؤهل علميا وثقافيا ونفسيا هو 
القادر عىل مواجهة التحديات بكل ثقة واقتدار وهو القادر عىل املحافظة عىل إنجازات 
وطنه ومكتســباته وهو الذي يستطيع ان يبادر اىل العمل بكفاءة وإيجابية وهمة عالية 

وإرادة قوية ليحقق األفضل لوطنه.
   ان حــرص الدولة بكافة مكوناتها عىل إفســاح املجال أمــام املواطن إلبراز طاقاته 
وعطاءاتــه اإليجابية وأفكاره املبدعة من خالل توفري أفضل الظروف التي تتيح له فرصا 
حقيقيــة لالبتــكار واملنافســة وبيئة محفزة عىل اإلبــداع واملبادرة ، هو األســاس الذي 
اعتمــدت علية الدولة يف تطورها وتقدمها، وإميانا منها بأن اإلنســان املؤهل هو القادر 
عىل مواصلة العطاء والتضحية وتحمل املســؤولية واملثابرة والجد واالجتهاد حبا يف هذا 

الوطن املعطاء وتحقيق أمنياته برفع رايته عالية خفاقة يف كافة امليادين.
  لقد قدمت دولة اإلمارات منوذجا للعالقة بني القيادة والشعب فكان حرص صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عىل التواصل املبارش مع 
أبناء شــعبه وتفقد سموه أحوالهم ومعيشــتهم وتلمس حاجاتهم وتذليل كافة العقبات 
أمامهم يف صورة تعكس قوة التالحم واملحبة والتعاون بني أبناء شــعب اإلمارات، ولعل 
زيارات الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة التي يقوم بها اىل املواطنني يف مناطقهم وقراهم وتفقد ســموه 
ألحوالهم وتوجيهاته بعمل الربامج واملشــاريع االجتامعيــة املختلفة يأيت يف اطار حرص 
قيــادة دولة اإلمارات عىل رعاية أبناءها وتوفري كافة متطلبات شــؤون حياتهم والتعرف 
عن قرب عىل االحتياجات الحقيقية للمواطنني يف مناطقهم والتوجيه برسعة االســتجابة 

لها.

    ان دولة اإلمارات عملت منذ تأسيســها عىل إنشــاء بنيــة تحتية حديثة ومتطورة 
تســتجيب للتطورات املتسارعة يف الحياة االجتامعية واالقتصادية واالستثامرية مام مكن 
الدولــة من االنطالق بشــكل متواصل نحو آفــاق جديدة من الطموحــات االقتصادية 
واالســتثامرية وتطوير القطاعات االســرتاتيجية مــن مطارات وموانــئ ومصانع بحيث 
أصبحــت اإلمارات مركزا رئيســيا للتجارة واألعامل واالســتثامر ومقــرا مفضال للهيئات 

العاملية واملؤمترات واملعارض الدولية.
    ان الربامــج التــي تطلقهــا حكومة دولة اإلمــارات بني الفينــة واألخرى يف تطوير 
األداء الحكومي ورفع مؤرشات األداء للموظفني واملؤسسات من خالل مواكبة التطورات 
والتحوالت املتســارعة يف حقــول التكنولوجيا واســتخدامها يف التواصــل بني املتعاملني 
والهيئــات والدوائــر الحكومية حقق لها قفزات متقدمة عامليا وقطعت شــوطا هاما يف 
تطبيــق (الحكومة الذكية) لتقديــم حلول إبداعية مبتكرة ، ومبــا يضمن الحصول عىل 
الخدمات الحكومية عىل مدار الســاعة بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية 

تلبي احتياجات وتوقعات املتعاملني.
     ان دولة اإلمارات عندما حققت البناءها ســبل الرفاهية والعيش الكريم والحياة 
الســعيدة فأنها مل تنىس يف مسريتها الخرية العطاء اإلنساين الذي أسسه املغفور له الشيخ 
زايــد بن ســلطان طيب الله ثــراه حيث امتدت عطاياه الســخية للشــعوب املحتاجة 
والفقرية، لتسري قيادة دولة اإلمارات عىل هذا النهج من خالل إسهامها يف دعم املشاريع 
التنموية يف الدول العربية واإلســالمية والدول النامية واملســاعدات اإلنسانية والغوثية 
التي تقدمها للشــعوب املنكوبة من جراء الكــوارث الطبيعية والحروب والرصاعات عرب 

مؤسسات وطنية عديدة .
  يف هذا اليوم التاريخي املشــهود ، الذي تحتفل فيه بالدنا بالذكرى الثانية واألربعني 
لتأســيس دولتنا واتحادنا ، يطيب يل ويرشفني أن أتقدم بعظيم التقدير وخالص التهنئة 
إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةـ  حفظه اللهـ  وهو يقود 
مســرية الوطن بكل كفــاءة واقتدار رافعا رايتها عالية خفاقه مســتكمال النهضة املباركة 
مرســخا دعامئها وأركانها ، وإىل صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وإىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
لالتحاد حكام اإلمارات وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
كــام ال يفوتنــي أن أهنئ أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة بهذه املناســبة الغالية 

عىل قلوبنا جميعاً.
   وإنني عىل ثقة تامة بان مســريتنا الحضارية ســتميض اىل آفاق ارحب من التقدم 
والتطــور يف كافة املجاالت السياســية واالقتصاديــة والتجارية واالجتامعيــة والثقافية 
واإلنسانية ، مشمولة بحب أبناءها للعمل واإلبداع واالبتكار وبذل املزيد من الجهود يف 

رقي ورفعة الوطن.
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كلمة سمو الشيخ

عبدا� بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية

وجه ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها عىل أن دولة اإلمارات أصبحت 
نتيجة للتنمية الشــاملة واالزدهار االقتصادي الذي حّققته، مقصداً للجميع، متسامحة ومنفتحة عىل 
الثقافات العاملية والشــعوب، تبادل احرتامهم باالحــرتام، وتنعم باألمن واألمان يف ظل قوانني تحرتم 

حرية االختالف والتنوع، وفيام ييل نص الكلمة:
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مُيثــل احتفالنا باليــوم الوطني الثــاين واألربعني إضافة 
مهمــة وانطالقة جديــدة لعزمنا عــىل امليض بخطوات 
راسخة وقوية إلعالء رصوح املنجزات الوطنية الشامخة 
التي تحققت يف العقود املاضية من مســريتنا االتحادية 

املباركة.
يف هذا اليوم، يزداد اعتزازنا وفخرنا ألن دولتنا الفتية 
أصبحــت تُعد يف مقدمــة دول العامل التــي نجحت يف 
إنجاز معدالت عالية من أهداف األلفية الجديدة لألمم 
املتحــدة يف التنمية املســتدامة، وأصبحــت تتبوأ، عىل 
الصعيدين اإلقليمــي والدويل، مكانــة مرموقة ورائدة 
يف قامئة أكرث الدول تقدماً وازدهاراً واســتقراراً يف العامل، 
وتُصنَّــف كذلــك يف مقدمة الــدول يف التنمية البرشية 

املرتفعة، وتحقيق السعادة والرضا ملواطنيها.
يف هــذا اليوم الخالد، نســتذكر بكل فخــر واعتزاز، 
ونستحرض بكل وفاء وإجالل، ذكرى الرواد من املؤسسني 
ويف مقدمتهم القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان "طيب الله ثــراه" الذي قاد بحكمته 
وحلمه املســرية املباركة لبناء الوطــن وتقدمه، وتوفري 
الحيــاة الرغدة الكرمية ملواطنيــه، حتى أصبحنا عىل ما 
وصلت إليــه بالدنا اليوم من مكانــة ورفعة وعزة، وما 

تنعم به من رخاء وازدهار وطأمنينة وأمن واستقرار.
وقد عــززت املنجــزات التنمويــة الضخمــــة التي 
حّققتهــا الدولــة يف مختلف املجــاالت والقطاعات، يف 
ظــل القيادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة "حفظــه الله"، وأخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 
"رعاه الله"، وإخوانهام أصحاب الســمو أعضاء املجلس 
األعــىل لالتحاد حــكام اإلمارات، من املكتســبات التي 
حّققها الوطن وجّســدت حرص القيادة الرشــيدة عىل 
توفــري العيش الكريــم والرخــاء والرقـــي للمواطنــني 
وفقاً ألعــىل املعايري العاملية، مام وضــع دولة اإلمارات 
بــني الدول األكرث منواً وتقدمــاً، لتتبوأ املركز األول رشق 
أوســطياً، واملرتبة 19 عاملياً يف تقرير التنافسية العاملي 
للعام (2013/2014)، وتحافظ للعام الثامن عىل التوايل، 
عىل موقعها ضمن االقتصادات العاملية املتطورة القامئة 

عىل اإلبداع واالبتكار.
وأصبحــت دولة اإلمــارات، نتيجة للتنمية الشــاملة 
واالزدهــار االقتصــادي الذي حّققته، مقصــداً للجميع، 
متســامحة ومنفتحة عىل الثقافات العاملية والشــعوب، 
تبادل احرتامهــم باالحرتام، وتنعم باألمن واألمان يف ظل 
قوانني تحرتم حريــة االختالف والتنوع، ويعامل الجميع 
بإنصاف أمام القانون، مام ساهم يف بسط العدل وتعزيز 
ســيادة القانون واحــرتام حقوق اإلنســان، والذي يؤكد 

حرص الدولة عىل ترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال.
وحفــل ســجّل اإلمــارات يف مجــال تعزيــز حقوق 
اإلنســان بإنجازات وطنية، وبالتزام قوي وتفاعل إيجايب 
مع املامرســات العاملية يف هذا الســياق، وتُوجت هذه 

         تُعد ا�مارات � 
مقدمة دول العا� 
التي جنحت � إجناز 
معدالت عالية من 

أهداف ا�لفية اجلديدة 
ل�مم املتحدة � 

التنمية املستدامة

"

"

اإلنجازات بفوزها بأغلبية ســاحقة يف 12 نوفمرب 2012 
بعضويــة مجلس حقوق اإلنســان العاملــي ملدة ثالث 
سنوات، من مطلع العام 2013 حتى نهاية العام 2015.
وتبوأت املرتبة األوىل عربياً، والرابعة عرشة عاملياً يف 
مؤرشات تقرير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية للعام 
2013 يف احرتام حقوق اإلنســان األساسية من بني 216 

بلداً حول العامل.
وعملت السياسة الخارجية التي تنتهجها الدولة عىل 
دعم مكتســبات الوطن وتعزيز االزدهــار االقتصادي 
والتطــور االجتامعي، حيث أصبحت الدولة متتلك زمام 
املبــادرة يف ملفات عدة يف العديــد من قضايا املنطقة 
والعــامل، واســتطاعت الدبلوماســية اإلماراتيــة خالل 
الســنوات األخــرية، بفضل رؤيــة وتوجيهــات قيادتها 
الرشــيدة، تحقيق إنجازات نوعيــة بحضورها اإليجايب 
القوي، وفتحت مجــاالت جديدة للتعاون، ووســعت 
خياراتها السياســية والدبلوماســية، وعملت عىل بناء 
جســور التفاهم والتعاون مع جميــع الدول يف قارات 
العامل الســت، لخدمــة مصالحهــا وتعزيــز حضورها 
وتأثريهــا عىل املســتويني اإلقليمــي والــدويل، ولبناء 
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         للدولة جهود 
دولية واضحة 

ومميزة � �ال 
مكافحة القرصنة 
ومكافحة التطرف 

بكل أشكاله وصوره 
انطالق� من حرصها 

على املشاركة 
الفعالة مع اجملتمع 

الدو� � تعزيز ا�من 
والسلم الدوليني

"

"
رشاكات إســرتاتيجية مع مختلف دول العامل، وارتبطت 
بعالقات سياســية واقتصادية مميزة مع الدول الكربى، 
وعملت مــع حلفائها وأصدقائها للمســاعدة يف تعزيز 

االستقرار والتنمية يف العامل.
ويف هذا السياق، شــاركت دولة اإلمارات يف نوفمرب 
2011 يف اجتامعــات مجموعــة العرشين للمرة األوىل، 
بصفتها بلداً مسؤوالً وُمشاركاً يف عملية ُصنع القرار عىل 

الصعيد الدويل.
وبــادر االتحــاد األورويب يف العــام 2013 بافتتــاح 
أول بعثــة لــه يف العاصمة أبوظبي، كام بــادرت دوقية 
لوكسمبورج الكربى بافتتاح أول سفارة يف أبوظبي، والتي 
تُعد أول بعثة دبلوماسية لها يف الخليج والوطن العريب.

واختريت دولــة اإلمارات لتكون مقــراً دامئاً إلحدى 
املنظامت الحيوية لألمم املتحدة، وهي الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة (ايرينــا) ولتصبح مدينة أبوظبي أول 
عاصمــة عربية تســتضيف إحدى املنظــامت الدولية، 
ومركــزاً عاملياً رائداً، من خــالل تبادلها الخربات وإقامة 
املشــاريع املشــرتكة يف مجــال الطاقة املتجــددة، مع 
العديــد مــن دول العامل، كام أن للدولــة جهوداً دولية 
واضحــة ومميزة يف مجال مكافحــة القرصنة ومكافحة 
التطرف بكل أشــكاله وصوره، انطالقاً من حرصها عىل 
املشــاركة الفعالة مع املجتمع الــدويل يف تعزيز األمن 

والسلم الدوليني.
وتدعم دبلوماسية اإلمارات وتحركها اإليجايب، شبكة 
واسعة من العالقات الدبلوماسية مع نحو 190 دولة يف 

قارات العامل، مقارنة مع ثالث دول فقط عند قيامها يف 
الثاين من ديسمرب 1971.

وشــّكلت الدبلوماســية اإلنســانية أحــد األعمــدة 
الرئيســية لسياســتنا الخارجيــة، ونشــطت دولتنا يف 
االضطالع بدورها املحوري يف املجال اإلغايث واإلنســاين، 
ومســاندة الجهود الدولية ملواجهة األزمات والكوارث، 
وتلبيــة نــداءات االســتغاثة، وغدت منوذجــاً عاملياً يف 
تقديم املســاعدات واملنــح والقروض املُيــرسة للدول 

النامية، مبا يحقق لها منواً اقتصادياً مستداماً.
وتبــوأت دولة اإلمــارات، يف هذا املجــال، املرتبة 
السادســة عرشة عاملياً من بني الــدول املانحة األكرث 
عطاًء يف مجال املســاعدات الخارجية، وفقاً لتصنيف 
أصدرته لجنة املســاعدات اإلنســانية التابعة ملنظمة 
التعاون االقتصادي والتنميــة يف أبريل 2013، حيث 
بلغ حجم املســاعدات الخارجية التــي قدمتها، منذ 
قيامها يف 2 ديســمرب 1971 وحتى العام 2010، أكرث 
من 163 مليار دوالر أمرييك يف شــكل قروض ُميرسة 
أو ِمنــح ال تُرد، فيــام بلغت املســاعدات والقروض 
واملِنح التي قدمتهــا يف العام 2011، نحو 2,11 مليار 
دوالر، و1,59 مليــار درهم يف العام 2012 لنحو 137 

دولة ومنطقة جغرافية يف العامل.
إن مــا تحقق من منجزات وطنية شــملت مختلف 
املناطــق واملرافــق، بفضــل قيادتنا الحكيمــة وتالحم 
املواطنــني ووالئهــم وثقتهــم يف قيادتهــم الرشــيدة، 
يجعلنــا نفخر به ويضع عىل عاتقنا وعاتق أبناء الوطن 
مســؤوليات جمة تتطلــب منا بذل مزيــد من الجهد 
والتالحم، لالستمرار يف مواصلة تحقيق النجاح والتقدم 

لهذا الوطن العزيز عىل قلوبنا.
ويف الختــام، أغتنــم هذه الفرصة ألرفــع إىل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وإىل صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل 
إخوانهام أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل 
لالتحــاد حكام اإلمارات "حفظهم الله" وإىل الفريق أول 
سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل شعب اإلمارات 
الويف، بأســمى آيات التهنئة بهذه املناســبة الغالية عىل 
قلوبنا، داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة عىل 

وطننا وشعبنا بالخري واألمن والرفاه.
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إن التقنية التي أثبتت قدرتها والشراكات العالمية المتنامية ترسمان 
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خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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سعادة الفريق الركن
عبيد �مد عبدا� الكعبي

وكيل وزارة الدفاع

وجه سعادة الفريق الركـن 
عبيد محمد عبدالله الكعبي 
وكيل وزارة الدفاع كلمة عرب 
مجلة "درع الوطن" مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أكد فيها أن ذكرى قيام االتحاد 
يتحول يف كل عام ملناسبة خالدة 
نستعيد فيها جميعاً روح اإلرصار 
والعزمية التي مكنت القيادة من 
إعالن هذا القرار التاريخي الذي 
استطاع أن يقوي ويحمي النسيج 
االجتامعي لهذا الوطن، وفيام ييل 
نص الكلمة:

تســتقبل دولة اإلمارات العربية املتحدة العيد الوطني 
الثاين واألربعني لتأســيس الدولة وقيــام االتحاد الذي 
سعى إليه مؤسســها وباين نهضتها الحديثة املغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه؛ انطالقــاً من توجهه الوحــدوي املتأصل يف فكره 
وفلسفته بالدعوة إىل االتحاد بني اإلمارات، وقد وافقه 
إخوانه أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
حــكام اإلمارات عىل قيام هذا االتحــاد، وبذلوا كل ما 
لديهم من جهد يف ســبيل إقامة وتأســيس الدولة من 
أجل عزة ورفاهية شــعبها، فبعزميتهــم وإرادتهم قام 
االتحاد وتأسســت الدولة، وهــا هو االتحاد يقف اآلن 

شامخاً ويزداد رسوخاً عاماً بعد عام.
واليــوم حق علينا جميعاً العرفــان والثناء عىل تلك 
الجهــود الصادقة والقيادة الحكيمة لســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة (حفظــه الله)، وأخيه 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب (رعاه الله)، وإخوانهام أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات، وســيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املســلحة؛ ملا يبذلونه جميعاً من جهود مباركة 
وجبارة يف سبيل تأمني األمن واالستقرار والسعادة ألبناء 

الوطن واملقيمني أرضه.
وإن اإلنجــازات التي حققتها دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، أكرب بكثري مــام ميكن حرصها، وال شــك أن 
أهم إنجاز تحقق هو بناء اإلنســان، ابن اإلمارات الذي 
وفرت له الدولــة كل اإلمكانيات املتاحة ليك ينهل من 
منابــع العلم واملعرفة، ويقتحم كافــة مجاالت الحياة 
اإلنســانية واالقتصادية واالجتامعية والعلمية، بحيث 
أصبــح اليوم متواجداً يف كل موقع مــن مواقع العمل 
املختلفة، تأكيداً ملقولة بــاين النهضة "إن نهضة الدول 

تقوم عىل سواعد أبنائها".
ولعل أكرب شــاهد عىل تفوق ابــن اإلمارات يف كافة 
املحافل املحلية والدولية، ما أنجزه باألمس، يوم فازت 
اإلمارات برشف تنظيم معرض إكســبو العاملي "إكسبو 
2020" بحـُـســن براعــة وإدارة أبنــاء اإلمــارات لهذا 
امللــّف العاملي، وتّوجوا جهودهــم يف املحافل العاملية 
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بالفوز أمام منافســة رشسة من كربيات املدن العاملية، 
وبهذه املناسبة السعيدة نزف التهنئة إىل قادة اإلمارات 
وشــعبها عىل هــذا اإلنجاز الذي أبهر العامل، وســيظل 
أبناء اإلمارات مبشــيئة الله يحققون اإلنجاز تلو اآلخر 

بعزمية وإرادة ال تلني. 
وأدركــت القيــادة أن اإلنجازات التــي تحققت لن 
يكتــب لها االســتمرار والتطــور ما مل تتوفــر لها قوة 
تحميها، فعمدت إىل بناء جيش قادر عىل حامية الوطن 
والذود عن حياضه، واإلســهام يف حفظ األمن والسالم 
يف املنطقــة. وقامــت بجهــد مقّدر ودعــم ال محدود 
كان مــن نتيجتهــام أن واكبــت قواتنا املســلحة بكل 
مؤسســاتها وكوادرها حركة التقدم العاملي، وأصبحت 
بحق قوات حديثة، تشــكل درعاً واقياً للوطن؛ تصون 
أمنه وإنجازاته ومكتســباته، وتســهم مع شقيقاتها يف 
دول مجلس التعاون يف توفري األمن واألمان واالستقرار 
للمنطقة، وتشــارك بفاعليــة يف الجهــود الدولية من 

حفظ األمن والسالم يف العامل.
واليــوم ونحن نحتفل بهذه الذكــرى العطرة لعيدنا 
الوطني، نســرتجع املايض بكل إرشاقاته ومكتســباته، 
والحارض بكل إنجازاته، ونســتمد منهام القوة والخربة 

ا�جنازات التي 
حققتها دولة 

ا�مارات العربية 
املتحدة، أك� بكث� 
مما ميكن حصرها

جندد العهد والوالء 
بأن نكون دائم� عند 
ُحسن ظن قيادتنا 

الرشيدة

"

"
"

"

ملواجهة املســتقبل بكل تحدياته، ويبقــى علينا نحن 
أبنــاء القوات املســلحة أن نقدر حجــم العطاء الذي 
تقدمه لنا قيادتنا الرشــيدة، ونجــدد العهد والوالء بأن 
نكــون دامئاً عند ُحســن ظنها، ونواصل مســرية البناء 
بالتدريــب املكثف والتثقيف الذايت والذود عن حياض 
وطننــا، نؤدي الواجب يف كل موقع بعلو همة، ومضاء 

عزم، ويف إخالص وتجرد ونكران ذات. 
ويف هذا اليوم األغر، الثاين من ديسمرب،  ننتهز هذه 
املناسبة لرنفع إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعىل 
للقوات املسلحة (حفظه الله) وسيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب وزيــر الدفاع (رعاه 
اللــه) وإىل إخوانهــام أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد 
حكام اإلمارات وسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة أسمى آيات التهاين والتربيكات، داعني 
الله عــز وجل أن يعيد عليهم هذه املناســبة الخالدة 
وعىل الوطن باليـُـمن واالستقرار وعىل قواتنا املسلحة 

بالتقدم واملجد والسؤدد.. وكل عام وأنتم بخري.





خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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سعادة الفريق الركن
حمد �مد ثا� الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

وجه سعـادة الفريـق الركـن 
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 
أركان القوات املسلحة كلمة عرب 
مجلة "درع الوطن" مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أكد فيها أن دولة اإلمارات قدمت 
للعامل منوذجاً وحدوياً لدولة 
حديثة متلك إرادتها، وحققت 
بروح العزمية الصادقة االنجازات 
والنجاحات لصالح الوطن 
واملواطن ومستقبل أجياله، وفيام 
ييل نص الكلمة:

نحتفل اليوم بالذكرى الثانية واألربعني ليومنا الوطني 
املجيد ويتملكنا جميعاً شعور متدفق بالوفاء واالعتزاز، 
يم  ونستمد من ذكرى إعالن االتحاد القوة والعزم، ونقَّ

خاللها مسرية الحارض، ونسترشف منها املستقبل.
واالتحــاد كام قــال املغفور لــه بإذن الله الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان "طيب اللــه ثراه": "ما قام 
إال تجســيداً عمليــاً لرغبات وأماين وتطلعات شــعب 
اإلمــارات الحريــص عىل بنــاء مجتمع كريــم يتمتع 
باملنعــة والعزة، وبناء مســتقبل مرشف وضاح ترفرف 

فوقه راية العدل والحق".
وبهذا الفهم واإلدراك أصبح االتحاد واقعاً ملموساً، 
وتحققــت للوطــن وحــدة األرض، وللمواطن وحدة 

االنتامء، والهدف واملصري الواحد.
وبهــذا أثبتت تجربتنا الوحدويــة أنها هي الربهان 
الســاطع عىل أن الوحدة والتــآزر هام مصدر كل قوة 
ورفعــة. فقد رســم االتحــاد آفاق املســتقبل للوطن 
وأبنائه، وفجــر فيهم طاقات خالقة قادرة عىل تحويل 
اآلمال واألحالم إىل خطط مدروســة وحقائق ملموسة، 
وجاءت االنجازات تجســيداً حيــاً للتفاعل الخالق بني 
الشــعب وقيادته، كام شــكل قيــام االتحاد عىل أرض 
اإلمــارات منعطفاً تاريخيــاً هاماً يف تاريــخ املنطقة، 
بــل والعــامل. وقدمت دولــة اإلمارات للعــامل منوذجاً 
وحدوياً لدولــة حديثة متلك إرادتهــا، وحققت بروح 
العزمية الصادقة االنجازات والنجاحات لصالح الوطن 

واملواطن ومستقبل أجياله.
وإدراكاً مــن القيادة بأن االنجــازات مهام عظمت 
البــد لهــا من قــوة تحميهــا فعمــدت لبنــاء قوات 
مســلحة، ومن هنا انطلقت مســرية توحيــد القوات 
املسلحة وتطورها بعزمية طموحة، وإرادة صلبة وعن 
إميان قوي راســخ، وســخرت لها كافــة طاقات الدولة 

وإمكانياتهــا، ووفرت الدعم املــادي واملعنوي لضامن 
بناء قوات مســلحة عزيزة الجانب عىل أســس علمية 
وفق خطط اســرتاتيجية مدروسة، واضعة يف اعتبارها 
الظــروف واملتغــريات اإلقليميــة والدوليــة، مــع ما 
يســتلزمه ذلك من سعي دؤوب للحاق بركب التقدم، 
وعمدت للرتكيز أساساً عىل بناء وتطوير الفرد املقاتل، 
وإعداده وتأهيله مبا ميكنه دامئاً من أداء دوره الوطني 
يف كل الظروف واألوقات، مع األخذ يف االعتبار رضورة 
التكامــل بني كافة أفرع القوات املســلحة، والعمل يف 

إطار األسلحة املشرتكة.
وكام عرب بحق ســيدي الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة: "فإن تجربــة بناء وتحديث 
القوات املسلحة مل تكن مبعزل عن اسرتاتيجية التنمية 
الشــاملة التي قطعت فيها البالد شــوطاً طيباً، والتي 
أدهشت العامل بقدرتها عىل استيعاب روح ومعطيات 

العرص بتقنياته ونظمه ومؤسساته".
من جهة أخرى تبنت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
منذ البداية سياســة خارجيــة تنطلق من ثوابت قامئة 
عىل التزام التعايش السلمي، وحسن الجوار، واالحرتام 
املتبادل، وتقوية عالقات التعاون، واألخذ بسياسة عدم 
التدخل يف شــؤون الغري الداخلية، واعتامد الوســائل 
الســلمية لتســوية املنازعــات، واالحتــكام للرشعية 
الدولية، وستســتمر دولة اإلمــارات كعهدها دامئاً يف 
االضطالع بدورها املحوري يف مساندة الجهود الدولية 
ملواجهة األزمــات والكوارث وتلبية نــداءات اإلغاثة، 
وســتظل منوذجاً عامليــاً يحتذى بــه يف تقديم العون 
واملشــاركة من خالل هيئة األمــم املتحدة يف تحقيق 

األمن والسلم الدوليني.
وإذا كان من كلمة بهذه املناســبة التاريخية فإنني 
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        أصبح االحتاد 
واقع� ملموس� 

وحتققت للوطن 
وحدة ا�رض 

وللمواطن وحدة 
االنتماء والهدف 
واملص� الواحد

ستستمر دولة 
ا�مارات كعهدها 
دائم� � االضطالع 

بدورها احملوري � 
مساندة اجلهود 
الدولية ملواجهة 
ا�زمات والكوارث 

وتلبية نداءات ا�غاثة

"

"

أتوجه لضباط وضباط صف وأفراد القوات املســلحة، 
وأستشــهد يف هذا املقام بكلامت فقيد الوطن "طيب 
اللــه ثراه" حني خاطب قادة القوات املســلحة بقوله: 
"يطيــب يل أن أشــد عــىل أياديكم جميعــاً مصافحاً 
ومجدداً العهد بأن نســري معاً عــىل قلب رجل واحد 
لنضع دولتنا رمــز عزتنا ومجدنا يف مكانتها الالئقة بها 
تحت شــمس املســتقبل املرشق، وليكن كل واحد منا 
جندياً يحرس شعبه، ويدافع عن رشفه وكرامته يف كل 

شرب من إماراتنا السبع الغالية".
ويرسين يف هذه املناســبة أن أرفع إىل مقام ســيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، 

وإىل ســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 
أعضــاء املجلــس األعىل لالتحاد حــكام اإلمارات وإىل 
ســيدي الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 
املسلحة باســمي واسم قادة وضباط القوات املسلحة 
وضباط الصف واألفراد واملدنيني أســمى آيات التهاين 
والتربيــكات، مجددين العهد عىل بــذل األرواح فداًء 
للوطــن، وأن نظل دامئاً الجنــد األوفياء للعهد البارين 
بالوعــد، والعــني التي ال تنــام لوطن الخــري والعطاء 

والوفاء لقيادتنا الرشيدة، والقوات املسلحة.
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commerce and banking. Its borders, ports, airports and data links need to 
remain free and open, whilst being secure enough to maintain a safe lifestyle 
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Emirates’ population and complex infrastructure, by working in close partnership with local 
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Defence
Supporting armed forces in gaining, 
and maintaining, decision-making 
and operational superiority

Aerospace
Helping to make air travel safer, 
smoother, cleaner and more enjoyable
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Enabling transport operators to run 
networks more swiftly and efficiently

Security
Protecting citizens, sensitive 
data and infrastructure with 
integrated and resilient solutions

Space
Optimising space solutions 
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سعادة اللواء الركن
عيسى سيف بن عبالن املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة

وجه سعادة اللواء الركن عيىس 
سيف بن عبالن املزروعي نائب 
رئيس أركان القوات املسلحة 
كلمة عرب مجلة "درع الوطن" 
مبناسبة اليوم الوطني الثاين 
واألربعني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة أكد فيها أن الثاين من 
ديسمرب لعام 1971 كان إيذاناً 
بعهد جديد وبداية طفرة 
حضارية شهدت الدولة خاللها 
سجالً حافالً يف شتى املجاالت 
علمياً وتعليمياً وصحياً وعمرانياً 
واقتصادياً، ويف كل أوجه الحياة، 
وفيام ييل نص الكلمة:

اليــوم ونحن نســتقبل عامــاً جديداً يف مســرية االتحاد 
املجيــدة نذكر بــكل فخر واعتزاز ما مىض من ســنوات 
حافلة باملنجزات. وقد كان الثاين من ديسمرب لعام 1971 
إيذاناً بعهد جديد وبداية طفرة حضارية شهدت الدولة 
خاللها ســجالً حافالً يف شــتى املجاالت علميــاً وتعليمياً 

وصحياً وعمرانياً واقتصادياً، ويف شتى مجاالت الحياة.
ومل يكــن هــذا ليتحقــق لــوال أن تالقــت اإلرادات 
وتكاتفــت  النيــات،  وخلصــت  الســواعد  وتوحــدت 
الجهود وســادت روح التجــرد واإليثار ومن ثم متخضت 
االجتامعات عن قرار تاريخــي بإعالن االتحاد فتحققت 
بهــذا أمنية طاملا راودت اآلباء املؤسســني وتالقت عليها 

إرادة األبناء.
تلــك كانت بدايــة انطالقة عمالقة أيقــن املغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد "طيب الله ثراه"، وإخوانه أعضاء 
املجلــس األعىل لالتحــاد أنها كانت لحظــة العمر التي 
انتظروها طويالً للحاق بركب الحضارة، واقتنعوا خاللها 
بــأن بلوغ الغايــات نحو غٍد جديد مــرشق ال يكون إال 
بالعمل الــدؤوب املتواصل، ورشعوا يف تنفيذ ما خططوا 
لــه بعلو همة، ومضاء عزميــة، وتجرد وإخالص يدفعهم 
واجــب مقدس إلرســاء القواعد ووضــع اللبنة األوىل يف 
رصح االتحاد، وتلك أمانــة حملوها، وعقدوا العزم عىل 

أن ميضوا بها حتى تبلغ غاياتها.
وكان مــن الطبيعــي أن يواكب قيــام االتحاد تطور 
نوعي يف القوات املســلحة تجهيزا وتدريبا وحسن إدارة 
مع جهد متواصل ومثابرة مســتمرة يف ميادين التدريب 
ومعاهــد اإلعداد تطويــراًُ للقدرات وصقــالً للمهارات، 
فتكاملــه بذلك املهــارة امليدانيــة مع القــدرة العلمية 
لتعطي النموذج لإلنسان املسلح املتعلم واملتفاين يف أداء 

الواجب.
وكان هــذا مبعثاً لفخرنا وموضــع العتزازنا، وملا كان 
أمننــا الوطني ال ينفصــل عن األمن اإلقليمــي والدويل 
ترتب عىل هذا واجبات ومســؤوليات فرضت مشاركاتنا 
يف الخارج يف مجايل األمن والســلم الدوليني ومساهامتنا 

يف املجال اإلنساين.
ونحن إذ نقف اليوم نسرتجع ما تحقق يف ظل االتحاد 
رخاًء واســتقراراً، إمنا نســرتجع ســنوات عامرة بالتجربة 
والجهــد حافلة بالعرق والعطــاء، نتدارس ما تحقق من 
انجازات نستلهم منها العظة والعربة قبل أن ننطلق من 
جديد ونحــن أكرب قوة، يعيننا اليوم عــىل حمل األمانة 
جيــل جديد ترىب يف ظــل االتحاد، ينطلــق من الحارض 
املــرشق الذي هو مصــدر فخرنا ليواصل معنا املســرية 
الخــرية وقد قويت الســواعد وازدانت العقول الشــابة 
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        الثا� من 
ديسم� إيذان بعهد 

جديد وبداية طفرة 
حضارية شهدت الدولة 
خاللها سجالً حافالً � 

شتى اجملاالت و� كل 
أوجه احلياة

من منطلق إميان 
صادق بالهدف ووحدة 

املص� وبقلوب 
عامرة با�ميان با� 

خطا االحتاد منذ 
يوم مولده خطوات 
سريعة على طريق 

التقدم والعزة

"

"
بنور العلم واملعرفة لنبني مســتقبالً أكرث ارشاقاً ومنيض قدماً 
لنواكب عرص التقنيــة الحديثة، وليوفقنا الله جميعاً ملا فيه 

خري الوطن واملواطن.
ونحن إذ نحتفل اليوم بهذه املناسبة املجيدة ننتهز هذه 
الفرصة لنؤكد لســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 
"حفظه الله" حرصنا الشــديد ضباطــاً وضباط صف وجنود 
يف القوات املســلحة عىل بذل املزيد مــن الجهد ومضاعفة 
العطــاء، وتجديد الوعد عىل بــذل األرواح فداًء للوطن وأن 
نكــون الجند األوفياء والعني الســاهرة التــي ال تنام لوطن 

الخري والعطاء.
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نهضت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بنيانها  شادوا  عظام،  رجال  يد  عىل 
واإلميان  باإلخالص  أركانها  ووطدوا 
كل  عىل  وانترصوا  الجاد،  والعمل 
االتحاد  التي واجهتهم. وكان  الصعاب 
الذي يدين بوجوده للمغفور له الشيخ 
الله  نهيان، طيب  زايد بن سلطان آل 
ثراه، هو اإلنجاز الذي قام عليه نجاح 

الدولة اإلمارات ونهضتها املباركة.

 معا� أحمد خليفة السويدي
أبوظبي
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- ولد يف مدينــة أبوظبي، ودرس يف مــدارس الدوحة 
قطر، وتخرج يف مدرســة الدوحة الثانوية عام 1962، 
وتخرج يف كلية االقتصاد والعلوم السياســية - جامعة 

القاهرة عام 1966.
- عمــل بعد تخرجه مبارشة مديراً يف وزارة املعارف 
القطريــة، وطلبــه صاحب الســمو الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان - رحمه الله - يف 1967 للعودة إىل 
الوطن، ثم عمل يف أبوظبي قبل االتحاد رئيساً للديوان 
األمريي، ثم وزيراً لشؤون الرئاسة، وكان له دور واضح 

يف منجزات مجلس التخطيط.
- تــوىل وزارة الخارجية يف أول تشــكيل وزاري عىل 
املســتوى االتحادي، وأسهم يف رســم وتنفيذ السياسة 
الخارجيــة الحكيمة واملتوازنة للدولــة، وكان له دوره 
امللمــوس إىل جانب القائد املؤســس يف حل الخالفات 
العربيــة وتغليــب روح التضامن بني األشــقاء ونرصة 
القضايــا العربية. وبعد خدمة طويلة ومهمة يف وزارة 
الخارجية، فّضل العمل مبارشة مع الشيخ زايد فشغل 

مركز املمثل الشخيص لرئيس الدولة.
اإلسهامات الثقافية واالجتامعية

كانت له إسهامات يف ميادين العمل الثقايف واإلنساين 
والعام، فأسس املجمع الثقايف يف أبوظبي، وأوىل عناية 
خاصة بالنشــاط االجتامعي خصوصاً ما يتعلق بفئات 

ذوي االحتياجات الخاصة.
أسهم يف تأســيس مؤسســات أبوظبي االقتصادية 
مثــل: جهــاز أبوظبي لالســتثامر، صنــدوق أبوظبي 
للتنميــة، بنك أبوظبي الوطني، ولديه دور معروف يف 
ترســية أركان اتحاد اإلمارات، يف ظل الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد، وإخوانهام 
املؤسســني، كام تذكــر له املواقــف املبدئيــة الثابتة 
واملرشفة مــن مجمل القضايا العريب.كرم من قبل كثري 
من الدول والهيئات من داخل الدولة وخارجها، وحاز 

العديد من الجوائز واألوسمة.
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سعادة اللواء الركن طيار
�مد بن سويدان سعيد القمزي 
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

وجه سعادة اللواء الركن طيار 
محمد بن سويدان سعيد القمزي 
قائد القوات الجوية والدفاع 
الجوي كلمة عرب مجلة "درع 
الوطن" مبناسبة اليوم الوطني 
الثاين واألربعني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة أكد فيها أن 
القيادة الرشيدة استطاعت مبا 
متلك من رؤية ثاقبة تقديم 
منوذج فريد للدولة العرصية التي 
جمعت بني الحداثة واألصالة، 
وهيأت لها كل فرص النجاح 
وعمدت إىل بناء قوات مسلحة 
قادرة عىل حامية الوطن، وفيام 
ييل نص الكلمة:

اليــوم ونحن نحتفــل بالذكرى الثانيــة واألربعني 
لليــوم الوطني نتوجــه بعظيم الشــكر والعرفان 
للقيادة الرشــيدة التي اســتطاعت مبــا متلك من 
رؤيــة ثاقبة تقديم منوذج فريــد للدولة العرصية 
التي جمعت بني الحداثة واألصالة، وهيأت لها كل 
فرص النجاح وأدركت منــذ البداية أن االنجازات 
مهام عظمت لن يكتب لها التطور واالســتمرار ما 
مل تتوفــر لها قوة تحميهــا فعمدت إىل بناء قوات 
مســلحة قادرة عــىل حامية الوطــن والذود عن 
حياضه واإلسهام يف حفظ األمن والسالم باملنطقة، 

واملشاركة بجهد فعال يف تعزيز السلم العاملي.
لقد أرســت القيادة دعائم اسرتاتيجية جعلت 
ركيزتهــا اإلنســان فعمــدت إىل إعــداد الكوادر 
املواطنــة ووفرت لها القدرة عــىل مواكبة العرص 
والتفاعــل اإليجــايب مع نظــم الحــرب الحديثة 
وتكنولوجيــا األســلحة املتقدمــة، وهيــأت لهــا 
الظروف املالمئة للتدريــب عليها داخلياً وخارجياً 
من خالل دورات تدريبية مســتمرة، واملشــاركة 
يف منــاورات ومتارين عســكرية مشــرتكة لضامن 
اســتيعابها من قبل هذه العنارص مع االســتمرار 
يف تزويد املقاتل باملعرفــة واملهارات التي تؤهله 
دامئــاً للتعامل مع أحــدث التقنيــات الدفاعية، 
وكان مــن نتيجة ذلك أن واكبت قواتنا املســلحة 
بكل مؤسســاتها وكوادرها حركــة التقدم العاملي 
وأصبحت بحق قوات حديثة تشكل درعاً للوطن 
تصــون أمنه وانجازاته ومكتســباته وتســهم مع 
شــقيقاتها يف دول مجلــس التعــاون الخليجي يف 
توفري األمن واالستقرار للمنطقة، وتشارك بفعالية 
يف الجهود الدولية من أجل حفظ األمن والســلم 

الدوليني.
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        أرست القيادة 
دعائم اس�اتيجية 

جعلت ركيزتها 
ا�نسان فعمدت 
إ� إعداد الكوادر 

املواطنة ووفرت لها 
القدرة على مواكبة 

العصر والتفاعل 
ا�يجابي مع نظم 

احلرب احلديثة

واكبت قواتنا 
املسلحة بكل 

مؤسساتها وكوادرها 
حركة التقدم العاملي 

وأصبحت بحق قوات 
حديثة تشكل درع� 

للوطن تصون أمنه 
واجنازاته ومكتسباته

"
"

واليــوم ونحن نحتفــل بهذه الذكــرى العطرة 
ليومنــا الوطني نســرتجع املايض بــكل إرشاقاته 
والحــارض بــكل انجازاته ونســتمد منهــا القوة 
والخربة ملواجهة املســتقبل بكل تحدياته، ويبقى 
علينا نحن منتســبي القوات املسلحة أن نقدر يف 
هذه املناسبة حجم العطاء الذي تقدمه لنا قيادتنا 
الرشــيدة ونكون دامئاً عند حســن ظنها، نواصل 
املســرية بالتدريب املكثــف والتثقيف الذايت من 
منطلــق إميان بأن املواطنــة الحقيقية هي باملثل 

ترجمة حقيقية للوالء للوطن والذود عن حياضه.
ويف هذا اليوم الثاين من شــهر ديســمرب نجدد 
الــوالء ونؤكد العهــد ونعقد العــزم عىل مواصلة 
املســرية الخرية، ونرفع بهذه املناســبة إىل قيادتنا 
الرشــيدة أســمى آيات التهاين والتربيكات داعني 
اللــه أن يعيد هذه املناســبة دامئــاً عليهم وعىل 
الوطن باليمن واالســتقرار وعىل قواتنا املســلحة 
باملجد والســؤدد وأن نكون دامئــاً الجند األوفياء 
والعني الساهرة التي ال تنام لوطن الخري والعطاء.
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سعادة خلف أحمد احلبتور
دبـــي

ففيه  مميّز.  يوم  ديسمرب  من  الثاين  يوم 
يتحّول تفكريي كامالً نحو النجاحات التي 
باملستقبل.  آمايل  وتتعّزز  أّمتنا،  حّققتها 
أنه عندما تتوحد  التاريخ  وأتذكّر يف هذا 
من  هناك  يعود  ال  وجهودنا،  أفكارنا 
مستحيل. لقد حّققت حكوماتنا املعجزات 
تنَس  مل  أنها  ذلك،  من  واألهم  لشعوبها، 
املحتاجني يف منطقتنا ومناطق أخرى من 
العامل؛ فحّكامنا يشملون الجميع بعطفهم 
أو  الجنسية  عن  النظر  بغض  ورعايتهم، 
ساهمت  لقد  اللون.  أو  العرق  أو  الدين 
املواطنيني  اإلنسانية يف جعل  القيم  هذه 
أينام  واحرتام  تقدير  موضع  اإلماراتيني 

حلّوا يف العامل.
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-مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.
- شــخصية ذات مكانــة متميــزة يف املجتمــع، 
يتبــّوأ الحبتور اليوم منصب رئيس مجلس إدارة 
مجموعة الحبتور، إحدى أكرث الرشكات نفوذاً يف 

منطقة الخليج.
-ال تقترص شــهرة خلف الحبتور عــىل إنجازاته 
العديدة يف مجال األعامل، بل متتّد لتشمل أيضاً، 
معرفته الشــاملة بالشــؤون السياسية، وأعامله 
اإلنســانية، ومســاعيه إلرساء الســالم، ولطاملا 
كان ســفرياً لبالده إىل دول العامل، وإن بصفة غري 

رسمّية. 
-يكتب بشــكل موّسع عن السياســات املحلّية 
والعاملّيــة، وينــرش مقاالتــه يف وســائل اإلعالم 

املختلفة.
-حاز كتابه الــذي صدر يف نوفمرب 2012 "خلف 
أحمد الحبتور السرية الذاتية" عىل جائزة "أفضل 
كتــاب دويل يف األعــامل واالقتصــاد" يف معرض 

الشارقة الدويل للكتاب 2013.



12212 ديسمرب 2013  

äÉ`ª∏`c

سعادة اللواء الركن
جمعة أحمد البواردي الفالسي 

قائد القوات ال�ية

وجه سعادة اللــواء الركــن 
جمعة أحمد البواردي الفاليس 
قائد القوات الربية كلمة عرب 
مجلة "درع الوطن" مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أكد فيها أن إعالن قيام االتحاد 
كان مبثابة انطالقة عمالقة غريت 
وجه الحياة عىل أرض اإلمارات، 
وكانت بداية لتحول كبري ونهضة 
شاملة انتظمت بها سائر البالد، 
وفيام ييل نص الكلمة:

" إن اإلرادة الحقيقيــة النابعــة مــن الحكمــة والوطنية 
والدعــوة إىل  التضامــن هي األســاس الــذي قامت عليه 
دولة االتحاد ، فلنأخذ العربة من تجارب اآلباء واملؤسســني 

ولننهج سبيلهم يف التخطيط والبناء".
تعود شمس الثاين من ديسمرب لتسطع بنورها عىل أرض 
املحبة، أرض اإلمــارات العربية املتحدة، أرض الحلم الذي 
تحقق عىل أيدي الرواد املؤسسني ويف مقدمتهم املغفور له 
الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان املاثل بيننا بروحه من 
خالل اإلنجازات العظيمــة التي حققها بفضـــــل بصريته 
النافذة واسترشافه مســتقبل هذه الدولة الفتية ،الذكرى 
التي عاشــت يف ذاكرة األجـــــيال منذ عام واحد وسبعني 
والتــي ُخطٍّت يف التاريخ صفحاٍت خالدة تشــهد لصاحب 
الفكر الرشــيد ِعظم ما قدمه ألهل اإلمارات وعمَق الرؤية 
اً  ،متســلحاً باإلميان والعزمية التي ال تلني موحداً اإلرادة المَّ

الشمل عىل املحبة واإلخاء والتعاون.
فقــد بُنيت الدولة عىل أســس من التضامــن ، دولة 
ذات اقتصاد متنوع ومتوازن، مؤطــــرة بالقوانني، وذات 
بنيــة تحتية تضاهي أرقــى ما لدى الــدول املتقدمة يف 

العامل،دولــة تزرع الثقـــــــة يف نفوس مواطنيها وتعززها 
بالصدق والعمل,

لقد وضــع باين االتحاد وإخوانه حــكام اإلمارات نُصب 
أعينهــم يف مهمــة البناء، بنــاء اإلنســـــــــان يف اإلمارات 
الـــــذي ميثل الــرثوة الحقيقية ،  بنائه عىل أســس واعية 
مــن العلم واملعرفة ، بنـــاء جيل واٍع  يحفــــــــظ  الوالء 
لقادته، متسلٍح بقيم االتحاد التي أرساها املغفور له الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان طيَّب الله ثــراه لتكون الهادي 
واملرشــد لكل األجيال الالحقــة، ولتجــــــــــــــــعل منه  
عنرصاً مشــاركاً بشــكل فعيل يف عملية البناء املستمرة من 

أجل رفعة الوطن وتقدمه.
لقــد تســلَّم هذه األمانة بعــد رحيل املغفــور له بإذن 
الله خري خلف لخري ســلف ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة ليتِّم املســرية عىل النهج الذي رســمه املؤســس 
الكبري،واضعاً ًجلَّ اهتاممه عــىل بناء املواطن، واالرتقاء به 
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        نشعر بالفخر 
واالعتزاز مبا حتقق 

من اجنازات حضارية 
مكنت الدولة من 
الدخول إ� القرن 

احلادي والعشرين 
وهي أك� قوة 

وأشد متعة وقدرة 
على التفاعل مع 
مستجدات العصر 

ومتطلباته

"

"
علمــــــــاً وفكراً،فاتحاً أمامه جميــع أبواب املعرفة ، من 
مدارس ومعاهد وجامعات ليعيش حياة هانئــة مطمئنة 
، ووفرت له املســكن الالئق والرعاية الصحية واالجتامعية 
التامة، كل ذلك من أجل أن يغدو مواطن اإلمارات مشاركاً 
بشــكل فعيل يف مراحل البناء، ويف صنع السياسات واتخاذ 

القرار وتنفيذ القوانني.
أمــا عىل املســتوى الخارجــي ، فقد اعتمدت سياســة 
الدولــة الخارجية عىل مبدأ التعايش الســلــمي وحســن 
الجــوار واالحــرتام املتبــادل والتعاون وعــدم التدخل يف 
السياسات الداخلية للــــــــــــدول  واللجوء إىل الوسائل 
السلمية يف حل املعضالت والخالفات ،وعدم املساس بأمن 

الدول العربية واملســاعدة عىل تحقيقه.
وتحقيقاً إلســرتاتيجية اإلتحاد وحفاظاً عىل مكتســبات 
الدولــة الداخليــة والخارجيــة وضامنــاً ألمن وإســتقرار 
وإزدهار دولــة اإلمارات العربية املتحــدة عملت قيادتنا 
الرشــيدة عىل بناء قواٍت مســلحة معتمــدة يف ذلك عىل 
أفضل وأحدث املعدات واألســلحة والتكنولوجيا املتطورة 
يف العامل ووضعت خططاً ومناهج تدريبية إلعداد منتسبي 
القــوات املســلحة وتهيئتهــم ملواجهــة تحديــات البيئة 

العملياتية الحالية واملستقبلية.
إن النقلة النوعية التي شــهدتها القوات املســلحة كامً 
ونوعــاً يف جميع األفرع وخاصة الربيــة منها كانت نتيجة  
لخطط  مدروســة ممنهجة متأنية، وبفضل رعاية واهتامم 
ومتابعــة القيادة الرشــيـــدة لســيدي  صاحب الســمو 
الشيخ خليفة رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 
حفظــــــــه الله وسيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم  نائب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
ديب «رعاه الله» والفريق أول سموالشــيخ  محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبو ظبي نائــب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وأعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.
ونظــراً ألهميــة دور هــذه القوات يف حاميــة االتحاد 
ومواطنيه وإنجازاته فإنَّ القوات املســلحة بكل صنوفها ما 
زالت الدرع الواقي واملدافــع عن تراب الوطن، عن أرضه 
وســامئه وأبنـــــــــــــائه ومقدراته ، وها نحن منتسبي 
القــوات الربية يقع عىل عاتقنــا إىل جانب صنوف القوات 
املســلحة الدفاع عن دولتنا الحبيبة وتأمني السالم واألمن 
لربوعها، لذا استقطبنا الفئات املواطنة الشابـــة وأعددناها 
قنا  إعداداً فكرياً وجسدياً وعسكرياً ، تدريباً وتجهيزاً ،وعمَّ
يف نفوسها حبَّ الـــــوطن والتضحية والفداء واإليثار .إننا 
عــىل العهد الذي قطعنــاه لقادتنا وأهلنــا ماضون، وعىل 

نهجهم سائرون، وألمانتهم محافظون..
فإليك ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، وسيدي 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، وســيدي 
الفريق أول ســمو الشيخ محمـــــد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبــو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة وإىل 
أبناء اإلمارات الكرام ، نتقدم لكم جميعاً بأســمــــى آيات 
التهاين بعيد االتحاد الثاين واألربعني لدولتنا الحبيبة متمنني 
من الله أن مينَّ عليكم بوافـر التوفيق والســداد ، ولدولتنا 

دوام التقدم واالزدهار يف ظل قيادتكم الرشيدة .
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معا� خلفان �مد الرومي
الشارقة

واألربعني،  الثاين  الوطني  باليوم  نحتفل 
اإلمارات  دولة  إىل  بانتامئنا  فخورين 
العربية املتحدة التي تقدمت بثبات نحو 
مستذكرين  والتنمية،  والتطور  التقدم 
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، وإخوانه حكام اإلمارات 
ومجددين  االتحاد،  رصح  أعلوا  الذين 
عهد الوالء لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان. 
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- ولد يف إمارة الشــارقة، وتلقى تعليمه االبتدايئ يف 
مدارســها، ثم انتقل إىل دولــة الكويت وحصل عىل 
الثانوية العامة، ثم غادر إىل بغداد وأنهى دراســته 
بجامعتها، حاصل عىل لسانس تاريخ وتربية 1968، 
عاد إىل الشارقة مدرســاً ثم نائباً ملدير دار املعارف 

فيها.
- شــارك يف العديد مــن اللجــان التحضريية لقيام 
الدولة، كام شارك يف العديد من الوفود زارت الدول 
العربيــة للتعريف مبراحل قيــام الدولة وتوجهاتها، 
وتوطيــد أوارص التعــاون معهــا، وكان عضوا ضمن 
الوفد اإلمارايت عند انضامم الدولة إىل جامعة الدول 

العربية.
- كانــت لــه إســهامات يف مرحلة تأســيس الدولة 
وبعد قيام االتحاد، وتــم تعينه وكيالً لوزارة الرتبية 
والتعليــم، ويف عام 1977تم تعينــه وزيراً للصحة، 
ويف عــام 1984 تــم تعينه وزيراً للعمل والشــؤون 
االجتامعية، ويف 1990 أصبح وزيرا لإلعالم والثقافة.
- شارك يف الكثري من الوفود واالجتامعات واملؤمترات 
املحليــة والعربية، ويف العمل األهيل يشــغل رئيس 
مجلــس إدارة جائزة الصحافة العربية، وعضو أمناء 
مجمع كليــات التقنية العليا، ونائــب رئيس اتحاد 

مصارف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  
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سعادة اللواء الركن
سيف مصبح عبدا� املسافري 

رئيس هيئة العمليات

وجــه سعـادة اللـواء الركـن 
سيف مصبح عبدالله املسافري 
رئيس هيئة العمليات كلمة عرب 
مجلة "درع الوطن" مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أكد فيها أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ظلت منذ قيامها 
متد السالم بيد إمياناً بصداقة 
الشعوب املحبة للسالم ومتد 
العون بأخـرى مشاركة منها 
للدول الشقيقة والصديقة يف 
عمليات التنمية والبناء، وفيام 
ييل نص الكلمة:

تحتفــل قواتنا املســلحة اليوم بــكل أفرعها بالذكرى 
الثانيــة واألربعــني إلعــالن االتحاد وتأســيس الدولة 
ونســتحرض يف إكبــار مآثر اآلبــاء املؤسســني الذين 
أناروا لنــا الطريق بإخالصهم، وقوة عزميتهم، وعميق 
رؤيتهم، وكان نتاج ذلــك دولة عزيزة الجانب نعيش 
اليوم إنجازاتها فخراً وقد أصبح اسمها حني يذكر يرمز 
إىل اإلخــاء يف أســمى صورة، وإىل التعاون يف أســمى 
معانيــه فدولة اإلمــارات العربية املتحــدة قد ظلت 
منــذ قيامها متد الســالم بيد إمياناً بصداقة الشــعوب 
املحبة للسالم، ومتد العون بأخرى مشاركة منها للدول 
الشــقيقة والصديقة يف عمليات التنمية والبناء، وقد 
ظللنــا دامئاً بفضل الله وبعزمية قيادة رشــيدة نرعى 
حق األخــوة ونحرتم الجوار مــن منطلق إميان مبنهج 
الحق والعدل والخري، ونحن بحمد الله نحرتم ســيادة 

اآلخرين وننبذ العنف بكل صوره.
واليوم ونحن نحتفل بهــذه الذكرى العطرة نحيي 
شــبابنا البواســل الذين وقفوا مع الحــق دامئاً، ولبوا 
نــداء الواجب ضمن قــوات التحالف يف حرب تحرير 
الكويت، وقبل هذا ضمن قوة الردع العربية يف لبنان 
ومع قوات إعادة األمل يف الصومال الشــقيقة، فإليهم 
جميعاً التحية يف كل موقع من مواقع املسؤولية، وإىل 
كل من يــؤدي واجبه يف صمت براً أو بحراً أو جواً يف 
ربوع الوطن وخارجه، وهكذا رفعت قواتنا املســلحة 
علــم اإلمارات عالياً يف أنحــاء مختلفة من العامل حني 
أعطت للعامل مثاالً فريداً يف ســعيها لخدمة اإلنسانية 
وتوفري األمن والطأمنينة للشــعوب والجامعات التي 

مزقت حياتها الحروب.
وكام قال ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائــد األعىل للقوات 
املســلحة "حفظه اللــه" بحق: "لقد جمعــت قواتنا 

املسلحة بني بسالة الجندي العريب، وأخالقه ومروءته 
يف كل موقــف، وعرب هذا النهــج يف الوقت ذاته عن 
إمياننــا العميــق بــرضورة اســتتباب الســلم واألمن 

الدوليني عىل أسس العدل والتعاون والتسامح".
واليــوم ونحــن نســرتجع املايض ونرقــب الحارض 
نشــعر بالفخــر واالعتــزاز مبــا تحقق مــن انجازات 
حضارية مكنت الدولة من الدخول إىل القرن الحادي 
والعرشيــن وهي أكرث قوة وأشــد منعــة وقدرة عىل 
التفاعل الخــالق من مســتجدات العرص، ويرسين يف 
هذه املناســبة العزيزة عىل قلوبنــا جميعاً أن أتقدم 
بأجمــل التهــاين والتربيــكات لقيادتنا الرشــيدة وأن 
يعيد الله عليهم هذه املناســبة الخالدة وعىل الوطن 

والقوات املسلحة بالخري واليمن والربكات.
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        نحيي شبابنا 
البواسل الذين وقفوا 

مع احلق دائم� ولبوا 
الواجب..فإليهم 

جميع� التحية � كل 
موقع من مواقع 

املسؤولية

رفعت قواتنا 
املسلحة علم 

ا�مارات عالي� � أنحاء 
�تلفة من العا� 

حني أعطت للعا� 
مثاالً فريد� � سعيها 

خلدمة ا�نسانية 
وتوف� ا�من 

والطمأنينة للشعوب 
واجلماعات التي 

مزقت حياتها احلروب

"
"
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معا� الشيخ عبدامللك بن كايد القاسمي

رأس اخليمة

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
إنسانياً  إرثا  ترك  ثراه،  الله  نهيان، طيب 
عىل  ونسري  به  نتمسك  ان  علينا  ينبغي 
دولة  لدى  إن  بعدنا.  ملن  وننقله  خطاه 
تحتفل  وهي  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
قيادة  ظل  يف  الغالية  االتحاد  بذكرى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، ما 
تقدمه لإلنسانية من قيم ومبادئ ميكن 
لشعوب العامل أن تستفيد منها، وهو أكرب 

دليل عىل ما أنجزه أبناء الوطن الغايل.
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- مــكان امليــالد إمــارة رأس الخيمة عــام 1942، 
متزوج وله أربعة من األبناء.

- من 1972 إىل 1977 عمال وزيراً لشــؤون املجلس 
األعىل يف أول وزارة اتحادية.

- يف عــام 1961 عمــل رئيــس ألول مجلس بلدي 
يف رأس الخيمة، من 1961 وحتى 1962 مؤســس 
ورئيس دائرة الزراعة، من عام 1962 وحتى 1963 
مؤسس ورئيس دائرة العمل، من 1963 إىل 1964 
رئيــس دائرة البلدية، مــن 1964 إىل 1967 رئيس 
دائرة الرتبية والتعلم، من 1967 إىل 1983 مؤسس 
ورئيــس غرفة التجــارة، مــن 1981 وحتى 1987 

رئيس دائرة البلدية واألرايض واملجلس البلدي.
- من 2003 وحتى اآلن مستشــاراً خاص لصاحب 

السمو حاكم رأس الخيمة.
- مــن 2003 وحتى اآلن املــرشف العام عىل هيئة 

إذاعة رأس الخيمة.
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سعادة اللواء
مطر سا� علي الظاهري 

رئيس هيئة ا�دارة والقوى البشرية

وجـه سعـادة اللـواء مطـر سامل 
عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة 
والقوى البرشية كلمة عرب مجلة 
"درع الوطن" مبناسبة اليوم 
الوطني الثاين واألربعني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن قواتنا املسلحة أصبحت 
اليوم مصدر فخر واعتزاز لكل 
مواطن مبا حققته من قدرات 
دفاعية مكنتها من الوقوف 
بكل بسالة جنباً إىل جنب مع 
شقيقاتها ، وفيام ييل نص الكلمة:

يف هذا اليوم األغر الثاين من ديســمرب تحتفل دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بالذكرى الثانية واألربعني 
لليــوم الوطني ونســرتجع بــكل فخر واعتــزاز ما 
تحقق مــن انجازات عظيمة انعكســت آثارها عرب 
الســنوات خرياً لصالــح الوطن واملواطــن، ومتثلت 
يف نهضة شــاملة مل تقف عند حــد العمران، وبناء 
اإلنسان فحســب، بل مضت لتحقيق األمن واألمان 
واالســتقرار والرفاهيــة التــي ينعم بهــا اليوم كل 

املواطنني واملقيمني عىل حد سواء.
ونحن إذ نحتفل اليوم بهذه املناســبة املجيدة إمنا 
نحتفل يف املقام األول بحكمة القيادة الرشــيدة التي 
غريت معامل ما عايشــناه زمناً فــإذا بأحالم وتطلعات 
األمس هي اليوم واقع معاش نراه ونشهده عىل هيئة 
معامل ورصوح حضارية شــامخة أثبتــت القيادة من 
خاللها إنها األقدر عــىل أن تجتاز بنا الحارض املرشق 

إىل آفاق مستقبل أكرث إرشاقاً.
وأدركت القيادة بثاقب فكرها أن اإلنجازات مهام 
تعاظمت البــد لها من قوة تحميهــا، ولهذا كان من 
الطبيعــي أن تواكب الجهود املتواصلــة لبناء الدولة 
جهــوداً مامثلة لبناء قوات مســلحة عزيزة الجانب، 
وقــد عــززت القيادة هــذه الجهود بإصــدار قرارها 
التاريخي بتوحيد القوات املســلحة تحت علم واحد 
وقيادة موحدة، وتزويدها بأحدث أسلحة العرص مع 
ضامن توفري الكوادر الوطنية املؤهلة واملدربة تدريباً 
عالياً وفق أحدث أســاليب العــرص والوصول بها إىل 

أعىل درجات الكفاءة والجاهزية.
وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت قواتنا املســلحة 
اليــوم مصدر فخــر واعتزاز لكل مواطــن مبا حققته 
مــن قدرات دفاعية مكنتها من الوقوف بكل بســالة 
جنباً إىل جنب مع دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية يف سبيل تحقيق أمن واستقرار املنطقة.
كام كان لقواتنا املســلحة حضــور فعال يف مجال 
التعاون العريب والدويل، وكانت يف كل املناسبات التي 
شــاركت فيها منوذجاً مرشفاً للقوات املســلحة التي 
تعي دورها الحضاري واإلنســاين ضاربة أروع األمثلة 
يف التمســك بتقاليدها والتفــاين يف أداء الواجب مع 
القدرة عــىل العطاء وتحمل املســؤولية بكل جدارة 
وصــدق وأمانة والتزام، وتقف دامئــاً مع الحق تلبي 
النداء ألي طارئ يهدد األمن والســالم، وسيبقى أبناء 
اإلمارات بالقوات املسلحة كام عهدناهم دامئاً ثابتني 
عىل الوعد صادقني يف إميانهــم ومخلصني يف أدائهم، 
ووفيــني لقيادتهــم يواصلــون تحمل مســؤولياتهم 
والقيام بواجباتهم بإخالص ونكران ذات، يســتلهمون 
من هــذه الذكرى الوطنيــة بذل املزيــد من الجهد 
املخلص والعطاء الالمحــدود واإلرادة التي ال تلني يف 
ظل القيادة الرشيدة لســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله".
ونحن إذ نحتفل بهذه املناسبة الخالدة ننتهز هذه 
الفرصــة  لنؤكــد حرصنا قادة وضبــاط صف وجنود 
عىل بذل املزيد من الجهد ومضاعفة العطاء وتجديد 
الوعد والعهد عىل بــذل األرواح فداء للوطن والعني 

الساهرة التي ال تنام.
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        ضربت قواتنا 
املسلحة أروع ا�مثلة 

� التفا� � أداء 
الواجب مع القدرة 

على العطاء وحتمل 
املسؤولية بكل 

جدارة وصدق وأمانة 
والتزام

سيبقى أبناء ا�مارات 
بالقوات املسلحة 

كما عهدناهم دائم� 
ثابتني على الوعد 

صادقني � إميانهم 
و�لصني � أدائهم 

ووفيني لقيادتهم 
يواصلون حتمل 

مسؤولياتهم والقيام 
بواجباتهم بإخالص 

ونكران ذات

"
"
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معا�  راشد عبدا� النعيمي
عجمان

أمنية،  وكان  أمالً  كان  االتحاد  هذا 
والخارج  الداخل  يف  العراقيل  وكانت 
جميعا  عليها  انترصنا  ولكننا  كبرية، 
وقد  والثقة.  واملصداقية  بالعمل 
أصبحت دولة اإلمارات بفضل االتحاد 
والسالم  االستقرار  عوامل  من  عامالً 
والتنمية ليس فقط يف املنطقة والعامل 

العريب، وإمنا يف كل دول العامل.
زايد  الشيخ  له  املغفـور  استطاع  لقد 
الله  «طيب  نهيـــــان  آل  سلطان  بن 
جميعاً  الناس  قلوب  يوحد   »أن  ثراه 
والوالء  والوفاء  الحب  فبادلوه  حوله، 

املطلق.
نحن اليوم نقطف مثار االتحاد ازدهاراً 

ورخاءاً وأمناً وطأمنينه. 
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- شــغل معايل راشد عبدالله النعيمي منصب وزير 
الخارجيــة لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة خالل 
الفــرتة 1990-2005. وقبــل تســلمه هذا املنصب 
الرفيــع، كان معاليه قد ُقلِّد منصــب وزير الدولة 
للشؤون الخارجية خالل الفرتة 1977-1990. وكان 
قد كلــف بالقيام بأعــامل وكيــل وزارة الخارجية 
عام 1976. وُقلد قبــل ذلك الكثري من املناصب يف 
وزارة الخارجية منها: مدير اإلدارة العامة لشــؤون 
السياســة يف الوزارة عام 1975، وكان قد عني سفرياً 
عام 1974، وشــغل منصــب وكيــل وزارة اإلعالم 
والســياحة عام 1972، وشــغل قبلهــا مدير دائرة 

اإلعالم والسياحة يف إمارة أبوظبي عام 1971. 
- تــدرج معاليــه قبــل عملــه يف وزارة الخارجية، 
يف عدد مــن الوظائف واملناصب يف دائرة شــؤون 
النفــط والصناعة بإمــارة أبو ظبي، بدأها بشــغل 
منصب نائب مدير شــؤون النفط، وأنهاها بتسلم 
منصــب مديــر إدارة البرتول يف تلــك الدائرة عام 
1970. وملعاليــه اهتاممــات ثقافيــة وأدبية، كام 
كتب مرات عــدة يف الصحافة. وكان أول من كتب 
رواية يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة. يحمل 
معاليه درجة البكالوريوس يف هندســة البرتول من 
جامعة القاهرة عام 1967، باإلضافة إىل دراسات يف 

اقتصادات البرتول.
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سعادة اللواء الركن بحري
إبراهيم سا� �مد املشرخ  

قائد القوات البحرية

وجه سعادة اللواء الركن بحري 
إبراهيم سامل محمد املرشخ 
قائد القوات البحرية كلمة عرب 
مجلة "درع الوطن" مبناسبة 
اليوم الوطني الثاين واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
أكد فيها أن يوم الثاين من شهر 
ديسمرب من كل عام هو عالمة 
بارزة يف تاريخ دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وذكرى خالدة 
نحتفل بقدومها كل عام بكل 
فخر واعتزاز ألنها ذكرى تجسد 
ملحمة تاريخية وقصة نجاح 
مليئة بالعرب، وفيام ييل نص 
الكلمة:

يعترب اليوم الثاين من شــهر ديســمرب من كل عام عالمة 
بــارزة يف تاريخ دولة اإلمــارات العربية املتحدة، وذكرى 
خالــدة نحتفل بقدومها كل عام بــكل فخر واعتزاز ألنها 
ذكرى تجســد ملحمة تاريخية وقصة نجاح مليئة بالعرب، 
ففي مثل هــذا اليوم قبل اثنني وأربعني عاماً تحول حلم 
شــعب اإلمارات إىل حقيقة واقعة حني انطلقت مســرية 
البنــاء بثبات مســتمدة القوة من فكــر وعبقرية صانع 

االتحاد وباين نهضته الحضارية.
واســتطاعت هذه الدولة يف فرتة وجيــزة من عمرها 
تحقيــق انجازات عظيمــة يف كل القطاعــات التعليمية 

والصحية والعمرانية واالقتصادية.
وأصبح املواطن بفضل جهود ورعاية قيادتنا الرشــيدة 
ركيزة البناء ومحــور الخطط واألهداف، وكان من مثرات 
االتحاد توحيد قواتنا املســلحة تحــت علم واحد وقيادة 
واحــدة لتتحول من قوات محــدودة بقوة نريان محددة 
إىل قوات تضم كافة تشــكيالت القتال واإلسناد اإلداري، 
وتعــزز دورها يف حامية وتعزيز الكيان االتحادي، وتقف 
يف وجه التحديات التي تفرضها األلفية الثالثة، وكام ركزت 
القيادة عىل بناء اإلنســان يف القطاع املدين وركزت باملثل 
جــل اهتاممها عىل إعــداد الرجال يف القوات املســلحة 



135 201 ديسمرب 2013 

        استطاعت 
الدولة � ف�ة 

وجيزة من عمرها 
حتقيق اجنــازات 

عظيمة � كل 
القطاعات التعليمية 
والصحية والعمرانية 

واالقتصادية

استطاعت القوات 
البحرية كرافد 

من روافد قواتنا 
املسلحة أن حتقق 

نقلة نوعية � 
�االت التسليح 

والتدريب والتنظيم

"

"

فعمدت إىل برامج التدريب وطورتها عىل أحدث أساليب 
العرص، ووصلت بأبناء القوات املســلحة إىل كفاءة قتالية 
عالية وقدرة ال تحد يف استيعاب وحسن استخدام أحدث 

األسلحة والتقنيات.
إن هــذا التطور الذي شــهدته القوات املســلحة عرب 
الســنوات كان للقوات البحرية منه نصيب األســد إذ أن 
القيــادة العليــا بثاقب فكرها قد وعــت األهمية الكربى 
للقــوات البحريــة ودورهــا الريــادي يف الحفــاظ عىل 
مكتسبات الوطن وســيادته وانجازاته ضمن التشكيالت 
األخرى للقوات املســلحة، واســتطاعت القوات البحرية 
كرافد من روافد قواتنا املســلحة أن تحقــق باملثل نقلة 
نوعية يف مجاالت التســليح والتدريب والتنظيم آخذه يف 
االعتبــار التكامل بني أفرع القوات املســلحة والعمل يف 
إطار معركة األســلحة املشرتكة، وأن تبقى دامئاً عىل أهبة 
االستعداد ضمن القوات الربية والجوية والدفاع الجوي. 

واليوم ونحن نســرتجع عظمة هــذه الذكرى املجيدة 
يــرسين بهذه املناســبة أن أرفع إىل مقام ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، وإىل أخيه 
ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه 
اللــه"، وإىل إخوانهــام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس 
األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة أسمى آيات التهاين 
والتربيــكات داعياً اللــه عز وجل أن يعيــد عليهم هذه 
الذكرى وعــىل الوطن باليمــن والربكات وعــىل القوات 
املسلحة بكل الخري، وأن يسدد عىل طريق الخري خطاهم.
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معا� سعيد �مد الرقبا�
الفج�ة  42 مسرية   2013 و   1971 عام  بني  ما 

وصفت  اإلمارات.  سامء  أضاءت  عاماً 
بأنها أنجح تجربة اتحادية عرفها العامل يف 
اليوم كل  املعارص ويجني مثارها  تاريخه 

مواطن يعيش عىل هذه األرض الطيبة.
والنوايا  الصادقة  والعزمية  اإلرادة  إن 
بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور  املخلصة 
الله  «طيب  نهيـــــــان  آل  سلطــــان 
راشد  الشيخ  له  املغفور  وأخيه   ،« ثراه 
ثراه»   الله  «طيب  مكتوم  آل  سعيد  بن 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  واخوانهام 
الذين بنوا رصح االتحاد عىل   ، اإلمارات 
إال  واجهتهم  التي  الصعوبات  من  الرغم 
والنوايا  الصادقة  والعزمية  اإلرادة  إن 
املخلصة متكنت من تخطي كل العقبات 
وتحقيق األمنيات، وتحولت الدولة خالل 
مزدهرة  دولة عرصية  إىل  قالئل  سنوات 
مواطنوها  وينعم  إليها،  باالنتامء  نفتخر 
بالرفاهية والرخاء بفضل القيادة الحكيمة 

والعطاء السخي. 
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-مدير دائرة الجوازات والجنسية بإمارة الفجرية 
مــن 1968 إىل 1972، عضو يف املجلس الوطني 
االتحادي من أول تشكيل من عام 1972 وحتى 

يناير 1972.
- عني وزيرا للزراعة والرثوة السمكية من 1977 

وحتى عام 2006.
- تــم تعيينه مستشــارا خاصاً لصاحب الســمو 

حاكم الفجرية منذ عام 2006.
- نائب رئيــس مجلس إدارة مؤسســة الفجرية 
لتنميــة املناطــق، رئيس مجلــس إدارة جمعية 
 ،1987 تأسيســها  منــذ  الخرييــة  الفجــرية 
عضــو مجلــس أمنــاء جامعة عجــامن للعلوم 

والتكنولوجيا.
حاصل عــىل ميدالية املنظمــة العربية للتنمية 
الزراعيــة التابعة لجامعة الــدول العربية، وتم 
تكرميه من قبــل األمانة العامة ملجلس التعاون 
لدول الخليج العربية ووزارة الشــؤون البلدية 
والزراعــة بقطر عام 2008، حصــل عىل جائزة 
الشــيخ خليفة الدولية لنخيــل التمر يف الدورة 

الثانية 2010.
- تم تكرميه من قبل الفريق سمو الشيخ سيف 
بــن زايد آل نهيان نائــب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية مبنحه ميدالية خدمة املجتمع يف 

.2013
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äÉ`ª∏`c

سعادة اللواء
�مد حبيب سلطان اجليال�  

رئيس هيئة ا�مداد

وجه سعادة اللواء محمد حبيب 
سلطان الجيالين رئيس هيئة 
اإلمداد كلمة عرب مجلة "درع 
الوطن" مبناسبة اليوم الوطني 
الثاين واألربعني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة أكد فيها يف 
إن إعالن قيام االتحاد كانت 
لحظة تاريخية لبداية انطالقة 
عمالقة شهد شعب اإلمارات 
عىل أثرها نهضة حضارية شاملة 
ارتفعت رصوحها عالية اقتصادياً 
واجتامعياً وتعليمياً وصحياً، وفيام 
ييل نص الكلمة:

إن الذكــرى الثانية واألربعني لليوم الوطني مناســبة 
عزيــزة عىل نفوســنا جميعــاً وقف عندهــا الزمن 
ليســجل حدثــاً تاريخيــاً فريداً متثــل يف إعالن قيام 
االتحاد فكانت تلك اللحظة التاريخية بداية النطالقة 
عمالقة شــهد شــعب اإلمــارات عىل أثرهــا نهضة 
حضارية شــاملة ارتفعت رصوحها عاليــة اقتصادياً 
واجتامعيــاً وتعليميــاً وصحياً، وتغــري بفضلها وجه 
الحيــاة عىل أرض اإلمارات، وأصبح إنســان اإلمارات 

ينعم باألمن واألمان الرخاء واالستقرار.
وكان من حســن الطالع أن انطلقت تلك اللحظة 
عىل يــد قيادة رشــيدة أدركت بثاقــب فكرها منذ 
البدايــة أن هــذه النهضة الحضارية التي تشــهدها 
الدولــة البــد لها من قــوة تحميها، ومــن ثم أولت 
جل اهتاممهــا لبناء قوات مســلحة عزيزة الجانب، 
وسخرت لها كل اإلمكانيات ووفرت لها الدعم املادي 
واملعنــوي لضــامن قيامها عىل أســس علمية ووفق 
خطط اســرتاتيجية تواكــب العرص يف عامل تســوده 
التقنية، وأيقنت أن كل هذا الجهد املادي البد باملثل 
أن يواكبه جهد معنوي يضع يف الحسبان ابتداءاً بناء 
الفرد املقاتــل مع العمل عىل إعــداده وفق أحدث 
أساليب التدريب العسكري لضامن مواكبته ألحدث 
ما تقدمه ثورة املعلومات، وكل ما يســتجد يف العامل 
املتقدم مــن معارف ومهارات عســكرية، وكان ابن 
اإلمارات عند حسن ظن قادته به حني أثبت أنه عىل 
قدر حجم املســؤولية التي ألقيــت عىل عاتقه، وفياً 
للعهد أميناً عىل الوطن، كام أكد أن املواطنة ليســت 
مجرد تسمية بل هي سلوك وأداء والتزام متوج بروح 
الــوالء لقيادتــه، وكان طبيعياً أن يثبــت كفاءته من 
خالل حرصه عىل اســتيعاب أحدث أساليب التكتيك 
العســكري، ومواكبــة أحدث أســلحة العرص ومياثل 

قرناءه يف أكرث جيوش العامل تقدماً وقدرة.

واليوم نحــن نحتفل بهذه الذكــرى علينا جميعاً 
ضباطــاً وضباط صف وأفــراداً أن نضع نصب أعيننا 
دامئــاً أن العســكري يف قواتنا املســلحة القادر عىل 
القيام بواجباته وحامية وطنه ومكتســباته هو الذي 

مييض قدماً يف تطوير قدراته وتثقيف ذاته.
وبعــد، إن كان البــد مــن كلمة لضبــاط وأفراد 
القوات املســلحة فــإين أقول لكل واحــد منهم: إن 
ذكرى اليــوم الوطني تســتدعي وقفة مــع الذات، 
وإحساس باملســؤولية تجاه الوطن، مع لحظة تأمل 
قبل أن تســأل فيها نفسك، ماذا يســتطيع أن يقدم 
يل وطني؟ أســأل نفســك أوال ماذا أستطيع أن أقدم 

لوطني؟ 
ويــرسين أن أنتهز هــذه املناســبة املجيدة ألرفع 
إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 
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        أولت القيادة 
الرشيدة جل 

اهتمامها لبناء 
قوات مسلحة عزيزة 

اجلانب وسخرت 
لها كل ا�مكانيات 
ووفرت لها الدعم 
املادي واملعنوي

أكد ابن ا�مارات أن 
املواطنة ليست 

�رد تسمية بل 
هي سلوك وأداء 

والتزام متوج بروح 
الوالء لقيادته

"

"

املســلحة "حفظه الله"، وإىل ســيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 
وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء 
املجلس األعىل حــكام اإلمارات، وإىل 
سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 
القائد األعىل للقوات املســلحة أسمى 
آيات التهاين والتربيــكات، داعني الله 
أن يعيــد عليهــم وعــىل الوطن هذه 
املناســبة الخالــدة باليمــن والربكات 

وعىل القوات املسلحة بالخري.
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معا�  راشد بن حميد الشامسي
أم القيوين

إن هذا الفرح الذي يعم كل شخص وكل 
مكان يف دولة اإلمارات يف احتفالها باليوم 
الوطني، وهذا التسابق عىل اإلعراب عن 
الشيخ  السمو  لصاحب  والحب  الوالء 
خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة 
(حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
له مثيل يف  الكرام، ليس  الله) وشيوخنا 
أي دولة من دول العامل. وهذا االرتباط 
املعجزة  بالوطن وترابه واحد من أرسار 
يوم،  كل  العامل  تبهر  التي  التنموية 

وتنتزع إعجابه بدولة اإلمارات وأبنائها.
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- ولــد عــام 1941 بإمارة أم القيوين وبدأ الدراســة 
فيها، بعدها ســافر إىل الكويــت حيث أكمل تعليمه 
التجــاري الثانوي فيها ســنة 1959، وبعدها عاد إىل 
اإلمــارات حيــث تزوج، ولــه من البنــني ثالثة ومن 

اإلناث سبعة.
- عني عام 1962 مســؤوالً بربيد إمــارة أم القيوين، 
ثــم عني مبكتب الحاكم املغفور له الشــيخ أحمد بن 
راشد بن أحمد املعال، ويف عام 1967 عني عضواً ميثل 
اإلمارة مبكتب التطوير التابع ملجلس حكام اإلمارات 
املتصالحــة. ويف عام 1969 عني عضواً ميثل اإلمارة يف 
اللجان الخاصــة باملالية والجوازات والجنســية حني 
تشــكيل االتحاد التساعي الذي يضم البحرين وقطر.
ويف عــام 1970 عني عضواً يف لجنة صياغة الدســتور 
املؤقت لدولة اإلمارات، وعند قيام الدولة عني وزيراً 

للشباب والرياضة حتى عام 1977.
- عني عضواً للمجلس البلدي إلمارة أم القيوين حيث 
تم انتخابــه بالتزكية نائباً للرئيــس، ويف الثامنينيات 
توىل بالتزكية رئاسة مجلس اآلباء ملدة عرش سنوات، 
كام عني عضواً لرشكة أم القيوين للغاز، وانتخب نائباً 
لرئيس مجلــس إدارة بنك أم القيويــن الوطني منذ 

إنشائه حتى عام 2001.
- انتخب رئيساً ملجلس إدارة الجمعية التعاونية منذ 
إنشــائها وكان أحد املؤسســني للجمعية الخريية عام 
1979، وانتخب رئيساً ملجلس إدارتها ملدة ثالثة عرش 
عام، كام كان أحد مؤســيس غرفة تجارة وصناعة أم 
القيويــن حيث انتخــب نائباً للرئيس منذ تأسيســها 

وملدة عرشة أعوام.



رمز العطاء االنسا� وعنوان التسامح
متثــل دولة اإلمارات العربية املتحدة تحت قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، منوذجاً للعطاء اإلنساين املتعدد األوجه، الذي 
يسعى إىل تخفيف معاناة الفئات املعوزة واملحتاجة يف العديد من دول العامل، ولهذا 
تتعــدد مبادراتها النبيلة يف هذا املجال. أحدث هذه املبادرات متثلت يف املســاعدات 
اإلنسانية التي قدمتها هيئة الهالل األحمر للمترضرين يف مختلف دول ومناطق العامل 

من دون تفرقة بني لون وجنس ودين وعرق.
هذا النشــاط اإلنســاين الفاعل الذي تقوم به دولة اإلمارات عىل أكرث من مستوى، 
ويف العديد من الدول يعرب بوضوح عن فلســفة العمل اإلنســاين الذي تنتهجه الدولة 
عىل الســاحة الخارجية، والذي يرتكز عىل العديد من األســس واملبادئ املهمة، أولها 
أنه عمل مؤســيس تقوم عىل النهوض به العديد من املؤسســات والهيئات العاملة يف 
الدولة، و التي تحظى بالدعم والرعاية واملساندة املبارشة واملستمرة من قبل القيادة 
الرشــيدة، وهذا يزيد من فعاليتها ويعظم من دورها ويوســع من تأثريها يف املناطق 
التي توجه خدماتها إليها. وثانيها شمولية هذا النشاط اإلنساين، حيث ال يقترص فقط 
عىل تقديم املساعدات املادية إىل الفئات املحتاجة وتخفيف معاناتها، وإمنا ميتد أيضاً 
إىل التحرك إىل مناطق األزمات اإلنســانية والتفاعل املبارش مع مشــكالتها واملشاركة 

يف الجهود اإلنســانية للتخفيف من معاناتها عن قرب، كام هو الحال يف املســاعدات 
التــي قدمتها وتقدمها هيئة الهالل األحمر ملوريتانيــا ومايل ودول غرب أفريقيا التي 
تأثــرت مبوجة الجفاف التي أدت إىل نقص حــاد يف املحاصيل الزراعية وانعدام األمن 
الغذايئ وارتفاع سوء التغذية خاصة بني األطفال، حيث ذهبت الهيئة إىل هذه الدول، 
وتعرفــت عــىل احتياجاتها عىل أرض الواقــع، وحرصت عىل إيصال املســاعدات إىل 
مســتحقيها بشكل مبارش، لتعم االستفادة منها أكرب قدر ممكن من السكان املحليني. 
ثالثها أن هذا النشاط ميثل بعداً مهامً من أبعاد السياسة الخارجية للدولة منذ إنشائها 
يف عام 1971، حيث يســتهدف اإلنسان املحتاج إىل املساندة واملساعدة يف كل مكان 
من العامل دون نظر إىل جنسه أو عرقه أو دينه، وهذا ما يكسب الدور اإلنساين للدولة 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية املصداقية والفاعلية .
لقــد تبوأت دولــة اإلمارات مكانة متقدمة ضمن منظومــة القوى الخرية يف العامل 
وأصبحــت ركنا مهــام من أركان العمل اإلنســاين الدويل بشــهادة املنظامت العاملية 
املعنيــة بهذه القضية، باعتبارهــا صاحبة املبادرات اإلنســانية النبيلة يف تطوير هذا 

العمل وتعظيم مردوداته االيجابية عىل املستويات املختلفة يف كافة مناطق العامل.
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بنية حتتية متميزة
متثل البنية التحتية أحــد الروافع االقتصادية املهمة التي اعتمدت عليها 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف دفع اقتصادها عىل طريق التعايف الحقيقي 
من األزمة املالية العاملية التي اجتاحت العامل منذ عام 2007، وهي سياسة 
تتوافــق مع نتائج الدراســات االقتصادية للمنظامت واملؤسســات الدولية 
خالل الســنوات األخرية، والتي خرجت لنتائج مفادها أن اإلنفاق الحكومي 
عىل املرشوعات الكربى وبخاصة مرشوعات البنى التحتية هي اآللية املثىل 
ملحــارصة تداعيات األزمة، كونها تحقق هدف التحفيز االقتصادي عرب تضخ 

كميات كبرية من السيولة املالية يف عصب االقتصادات الوطنية للدول.
وباإلضافــة إىل ذلــك فهــذه املرشوعات تضــخ تلك الســيولة يف صورة 
اســتثامرات حقيقيــة، وتوفر طلبــاً عىل منتجــات مجموعة واســعة من 
األنشــطة االقتصادية، يصل عددها إىل نحو 90 نشــاط، وبالتايل فهي تدفع 
هذه األنشــطة بدورها إىل النمو والتوســع، وبالتايل تولــد طاقات جديدة 
لنمو االقتصاد الوطني. وبخالف ذلك تســاعد هذه االستثامرات عىل توليد 
فــرص العمل بأعداد كبــرية، ومتكن االقتصاد املعني من محارصة مشــكلة 
البطالة وتداعياتها السلبية التي ازدادت كثرياً بفعل األزمة، وهو ما يعطيها 
أهميــة كبرية يف الوقت الحايل. وبخالف ذلك فهذه املرشوعات تولد دخوالً 
جديدة للعاملني فيها والعاملني يف القطاعات املرتبطة بها، وهو ما من شأنه 
زيادة حجم الطلب الكيل يف االقتصاد الوطني واكســابه فرص أوسع للنمو 
والتوســع. وتعترب دولة اإلمارات يف املرحلة الراهنة واحدة من الدول ذات 

التجارب املميزة سواًء عىل املستوى اإلقليمي أو املستوى العاملي فيام يتعلق 
باالســتثامر يف البنى التحتية واملرشوعات الكربى بشكل عام، فهي تستحوذ 
عىل النصيب األكرب من حجم االســتثامرات اإلجامليــة يف البنى التحتية يف 
منطقة الخليج العربية، وتشري التقارير الدولية إىل استحواذها مبفردها عىل 
ما يزيد عن %40 من إجاميل االستثامرات املوجهة لهذا القطاع عىل مستوى 
املنطقــة وذلك وفقاً لتقديرات كل مــن «صندوق النقد الدويل» و»مرصف 
اإلمارات الصناعــي». وال يتوقف متيز التجربة اإلماراتية عند هذا الحد، بل 
إن أداء االســتثامرات العقاريــة يف اإلمارات هو أداء عــىل درجة عالية من 
الكفاءة، فهي تستخدم أفضل معايري اإلنجاز املتعارف عليها عاملياً، وتستفيد 
مــن التكنولوجيــات األكرث تطوراً أيضاً، كام أنها تســري وفق خطط محددة 

تحتوي عىل جداول زمنية دقيقة.
إن السياســة االقتصادية التي تتبناها دولة اإلمارات والتي تسعى بشكل 
دائــم إىل الوفاء باحتياجــات ومتطلبات النمو االقتصــادي واملحافظة عىل 
اســتدامة هذا النمو مع مراعاة تغري الظروف االقتصادية املحلية والعاملية 
عىل حد ســواء، هي سياسة أثبتت نجاحها خالل السنوات املاضية، كام أنه 
السياســة الطموحة التي تتبعها الدولة يف قطاع البنى التحتية واملرشوعات 
الكــربى كان لها أيضاً نصيب وافر من النجــاح فحافظت عىل منو االقتصاد 
الوطني، ومكنــت الدولة من امتالك واحدة من أكرث البني التحتية متيزاً يف 

العامل.
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يف دولــة اإلمارات يرى اإلنســان قصصاً وطنية رائعًة، وهي قصــص متميزة يف حب الوطن واالرتباط 
باألرض واحرتام القيادة.

عندمــا قرر اآلباء املؤسســون إقامة هذه الدولة أرادوها قوية متينــة تصمد أمام تحديات الزمان 
واملكان، وعندما انطلق املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات إىل جمع 
شــمل اإلمارات الصغرية عىل ســاحل الخليج العريب كان يدرك أن مهمته صعبة، فليس من الســهل 
أن تجعل تســع إمارات تتفق عىل هدف واحد إال بعد حوارات ونقاشــات وتوضيحات ويف كثري من 
األحيــان إىل تقديم تنــازالت. وكل أصناف النقاش والحوار دار قبل قيــام االتحاد، فبقي من بقي يف 
دولة االتحاد، وانسحب من مل يكن مستعداً أو مقتنعاً بالكيان الجديد، وتم إعالن دولة اإلمارات التي 

تتكون من سبع إمارات يف الثاين من ديسمرب من عام 1971.
اليــوم وبعد مرور 42 عاماً عىل رفع علم الدولة املتحدة ألول مرة من املهم أن نتمعن يف تجربتنا 
االتحادية التي وّصانا بها الشــيخ زايد، رحمه الله، وشّدد عىل أنها أمانة بني أيدينا، وكان حريصاً عىل 
ذلك ألنه أدرك بفطرته وبصريته أن تأسيس االتحاد كان صعباً جداً، لكن املحافظة عليه هي األصعب، 

فالوصول إىل القمة قد يكون صعباً، لكن األصعب هو املحافظة عىل البقاء يف القمة.
أبناء اإلمارات الذين نهلوا من حب االتحاد واختلطت أرواحهم بروح االتحاد مل ينســوا يوماً هذه 
الحقيقة، لذا أصبح االتحاد هاجسنا جميعاً، وبات هّمنا جميعاً حاميته والحفاظ عىل مكتسباته، وأن 
نسعى إىل تقوية أركانه بكل ما منلك من قوة، كل ذلك يف ظل قيادة أحّبتنا فأحببناها، وأعطت الكثري 

للوطن فصار واجباً عىل كل مواطن أن يعطي وال يبخل.
وبقيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، 
وإخوانهام حكام اإلمارات، تسري سفينة االتحاد يف طريق الخري والنامء بتالحم قيادة الدولة مع شعبها 

وإميان الطرفني بأن االتحاد هو مصرينا. 
إن التفــاف أبناء اإلمارات حــول رئيس الدولة ووالءهم له ولهــذه األرض يجعل الوطن أكرث قوة 
وقــدرة عىل مواجهــة التحديات التي تواجهها الدولــة والتي ترتبص باملنطقة كلهــا، وإن وعي أبناء 
اإلمارات بكل تلك التحديات أمر غاية يف األهمية، إذ يجعل مواجهتهم لها أرسع وأكرث رصامًة، وهذا 

ما تحتاج إليه أي دولة حتى تحافظ عىل استقرارها ومنائها.
أبناء اإلمارات وبناتها يســتلهمون العطاء والبذل من قيادتها، فالفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة بعطاءاته وبذله لدولة االتحاد 
وأبناء الدولة صار ملهامً لكل شــباب اإلمارات، بل وحتــى لكبارها وصغارها، وهو منوذج يحتذى به 
للقائد القوي، والرحيم، واملتواضع، والقريب من أبنائه، والذي يعمل قبل أن يطالب اآلخرين بالعمل.
إن هذا الوطن بجميع مكوناته يســتطيع بعمل وإخالص قيادته وأبنائه أن يكون قوياً وأن يحافظ 
عىل مكانته ويطور من نفســه، وبذلك نكون قد نفذنا وصية املغفور له الشــيخ زايد بأن نحافظ عىل 

االتحاد، وإذا نجحنا يف الحفاظ عىل االتحاد فإننا نكون أوفياء لزايد، رحمه الله.
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