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ميثل يوم الســادس من مايو محطة تاريخية ليس فقط لقواتنا املســلحة، بل ألبناء دولتنا الفتية كافة، ألن يف هذا 
اليوم املجيد من عام 1976، انتقلت دولة االتحاد إىل نقلة نوعية لتعميق التامسك والبناء الوحدوي، يف خطوة طاملا 
ســعى إليها اآلباء املؤسســون وعىل رأسهم املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه. وألن السادس من مايو هو رمز لوحدة قواتنا املسلحة فهو أيضاً رمز للوالء والوطنية واالنتامء، ألن هذا اليوم 
هو يوم بداية انطالق حقيقية ملصنع الرجال يف مختلف إمارات الدولة، وهو أيضاً نقطة انطالق لتحول نوعي واسع 
عىل صعيد انتقال قواتنا املســلحة من قوة صغرية إىل جيش متطور وحديث ميتلك أســباب القوة واملنعة ويستطيع 
الحفاظ عىل مكتســباتنا الوطنية يف الداخل والدفاع عن األشــقاء وتحقيق أهداف السياســة الخارجية اإلماراتية يف 

الخارج.
والشــك أن قواتنا املســلحة هي «درع الوطن» الحصني وهي حائط الصد املنيع يف مواجهة طموحات الطامحني 
وأطامع الطامعني، ورجالها من يسهرون أطراف الليل وآناء النهار حامية ملسرية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. ويشــهد التاريخ أن رجال قواتنا املســلحة كانوا وسيظلون خري سفراء لقيم هذا الشعب 
األصيل، حيث اضطلع رجال قواتنا املســلحة بالعديد من املهام الخارجية ســواء كانت مهام قتالية أو إنســانية أو 
إغاثية، ابتداء من كوســوفا مروراً بلبنان والصومال وأفغانستان واملشــاركة يف الحملة الدولية ضد تنظيم «داعش» 
االرهــايب، ثم توج ذلك كله مبشــاركتها القتالية املرشفة يف عملية «عاصفة الحــزم»، حيث أبىل صقور اإلمارات بالء 
حســن وكانوا عند حســن الظن وكام عهدناهم دامئاً رجاالً فوق العادة وأبطال متميزون يف الجهد والعطاء والوالء 
للوطن والقيادة الرشــيدة وعىل رأســها سيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة حفظه الله.
وتحــل علينا ذكرى توحيد قواتنا املســلحة هذا العام وســط ظروف اقليمية متغــرية، حيث متوج منطقة الرشق 
االوســط بتغريات وتحوالت وتحديات اســرتاتيجية بالغة التعقيد، فهناك اضطراب االوضاع يف اليمن الشــقيق عىل 
خلفية انقالب جامعة الحويث عىل الرشعية الدستورية، وهناك متدد تنظيم داعش اإلرهايب، وهناك أيضا تنامي نفوذ 
الجامعات والتنظيامت االرهابية يف مناطق شــتى من العامل العريب، ما يتطلب يقظة واستعداد متواصلني من قواتنا 
املســلحة، التي نثق يف أنها عىل املام تام باملوقف االســرتاتيجي االقليمي وتقف عىل أهبة االستعداد لحامية أرايض 
الوطن وتلبية نداء القيادة الرشــيدة، والدفاع عن االشــقاء والدول الشــقيقة ضد أي خطر يتهددها، وهي مواقف 
وثوابــت يف صميم سياســتنا الخارجية، وأكدت عليها قيادتنا الرشــيدة التي تؤمن بأن قواتنا املســلحة هي الدرع 

الحاسم يف مواجهة األخطار.
إن ذكرى توحيد قواتنا املســلحة هذا العام تأيت أيضا ونحن نحتفي بتطبيق قانون الخدمة الوطنية، حيث تسابق 
أبنــاء الوطن إىل تلبية النــداء وخدمة العلم وترجمة حبهم ووالئهم الجارف لقيادتنا الرشــيدة إىل خطوات عملية 
تلحظها األعني يف معسكرات استقبال وتدريب املواطنني الشباب املنخرطني يف الخدمة الوطنية التي وفرت للجميع 

نافذة حيوية للتعبري عن عمق الوالء واالنتامء للوطن والقيادة.
إننا يف القوات املســلحة نعاهد الله والوطن وقيادتنا الرشــيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله» وســيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، وإخوانهم أصحاب الســمو حكام 
اإلمارات عىل بذل كل الجهد من أجل الحفاظ عىل هذا الوطن وســيادته وصون كل حبة من ترابه العزيز، وليبقى 

بيتنا متوحداً ولتظل إماراتنا عزيزة قوية.
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يف ذكرى توحيدها التاسع والثالثني..
القوات املسلحة درع الوطن الحامي 

لبنيان االتحاد ونهضة البالد
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علينا أن نكافح ونحرص على 
دفع مس�ة العمل � هذا 

الوطن والدفاع عنه بنفس 
الروح والشجاعة التي يتحلى بها 

أسالفنا

املغفور له بإذن الله
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
«طيب الله ثراه»





 قرار توحيد قواتنا 
املسلحة قبل تسعة 

وثالثني عام: قرار استشرا� 
وحكيم اتخذه القادة 

املؤسسون لدولتنا وفق 
رؤى إسCاتيجية

خليفة بن زايد آل نهيان





بناء قواتنا املسلحة أحد أهم 
فصول ملحمتنا الوطنية الكHى 

التي كتبناها مبداد من اLميان 
واLرادة والرؤية الثاقبة والعمل 

الدؤوب والعطاء بال حدود

محمد بن راشد آل مكتوم





القوة العسكرية عنصر رئيسي 
من عناصر القوة الشاملة والدرع 
التي حتمي منجزاتنا ومكتسباتنا 

االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية ومس�تنا التنموية 

الرائدة

محمد بن زايد آل نهيان
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كلمة صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

القائد األعلى للقوات المسلحة

وجـــه صـــاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئـــيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة  «حفظه الله» كلمـــة 
إىل مجلـــة«              » مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة قدم فيها الشكر ألبناء وبنات اإلمارات، 
الذين أقبلوا بحامســة منقطعة النظري، عىل أداء الخدمة الوطنية، وأثنى عىل تفانيهم يف التدريب، وحرصهم عىل اكتســاب 
املهارات القتالية والدفاعية والعلوم العســكرية، والتزامهم الوطني واألخالقي بقيم العسكرية ورشفها، ليكونوا عىل استعداد 

للذود عن بالدهم ومجتمعهم، وفيام ييل نص الكلمة:
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أبنايئ وبنايت قادة وضباط وضباط صف وجنود قواتنا املسلحة
السالم عليكم ورحمه الله وبركاته،،

نحييكم مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد قواتنا 
املسلحة، ونشــكركم عىل الجهود التي بذلتموها وتبذلونها 
لتكونــوا دامئــا يف الجهوزيــة التامــة؛ تصونــون إنجازات 
االتحاد الكثرية، وتحافظون عىل أمن واســتقرار مجتمعكم، 
وتدافعون عن حدود بالدكم الغالية، بتفاٍن وإخالٍص ووالء. 
لقد كان قرار توحيد قواتنا املســلحة قبل تسعة وثالثني 
عامــا قراراً اســترشافياً وحكيامً، اتخذه القادة املؤسســون 
لدولتنا وفق رؤى إسرتاتيجيٍة، ونظرٍة ثاقبٍة تدرك ما سيحمله 
املستقبل من تحديات. وإن األمن واالستقرار والسالم الذي 
نتمتــع به اليوم، ووحدة أرضنا وشــعبنا وقواتنا املســلحة، 
يعــود فضلــه إىل بصريتهم النافــذة، فــإىل أرواحهم نرفع 
خالــص التحية والدعاء الصــادق، ونعاهدهم عىل مواصلة 
األخذ بنهجهم الســليم؛ يف تعزيز قدرات قواتنا املســلحة 
بقطاعاتها كافًة، بتوفري كل املســتلزمات الكفيلة باملحافظة 
عىل مســتواها، واالرتقاء بــأداء قادتها وضباطها وجنودها، 
والســعي نحو تحقيق االكتفاء الذايت من العتاد واألســلحة 
والخــرباء واملدربني، من خالل تشــجيع قطــاع الصناعات 
الدفاعية، التي تجاوزت مرحلة التأسيس نحو اإلنتاج، وإننا 
بعون الله، سنحقق ما نصبو إليه. ونود أن نشري هنا، إىل أن 
سعينا نحو بناء قوة ذاتية مستدامة، غري موجهة ضد أحد، 
باستثناء كل من تسول له نفسه بتهديد كياننا، فنحن دعاة 

سالم وعدل، ندعم دولة القانون، والرشعية يف كل مكان. 

أبنايئ وبنايت يف القوات املسلحة
إن الظــروف اإلقليمية والعاملية املعقــّدة، تفرض تحدياٍت 
غري مسبوقة، وقد استطعنا بفضل الله وعونه، مواجهة هذه 
التحديات، فشــاركنا يف محاربة اإلرهاب يف أكرث من مكان، 
كــام كنا جزءاً مهاّم مــن التحالف العريب إلعــادة الرشعية 
يف اليمن، وســنكون دامئا حريصني عىل استقراره. ويف هذا 
السياق، نشيد ببطولة قواتنا املسلحة، ونثّمن شجاعتهم يف 

تنفيذ مهامهم الوطنية عىل أكمل وجه.
إن هــذه التحديــات، أيهــا األخــوة واألخــوات، تحتّم 
علينــا مواصلة اليقظة التامة، وتعزيــز التالحم بني القيادة 

سعينا نحو بناء قوة 
ذاتية مستدامة غ� 

موجهة ضد أحد 
باستثناء كل من 
تسول له نفسه 

بتهديد كياننا
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والشعب والقوات املسلحة واألجهزة األمنية كافة، للتصدي 
ألي أخطار قد تهدد ســالمنا الداخــيل، ومنجزاتنا الكبرية، 
ومســرية تنميتنا الناجحة، وهذا لــن يتمَّ إال بالوقوف صفاً 
واحداً، ونــرش الوعي الوطني، وتطوير قيم الوالء واالنتامء 
لتتحول إىل سلوك يومي، وتطوير مواردنا البرشية، املدنية 
والعســكرية، وأخذ الحيطة والحذر يف التعامل مع القضايا 

التي قد تعّكر صفَو متاسكنا.

أيها األخوة واألخوات
إننا يف نهاية كلمتنا، نود تقديم الشكر ألبناء وبنات اإلمارات، 
الذين أقبلوا بحامســة منقطعة النظــري، عىل أداء الخدمة 
الوطنيــة، وأثني عىل تفانيهــم يف التدريب، وحرصهم عىل 
اكتســاب املهارات القتالية والدفاعية والعلوم العسكرية، 
والتزامهــم الوطنــي واألخالقي بقيم العســكرية ورشفها، 

ليكونوا عىل استعداد للذود عن بالدهم ومجتمعهم. 
ويف الختــام، أتقدم بالتهنئة إىل أصحاب الســمو أعضاء 
املجلس األعىل حــكام اإلمارات، وأوليــاء العهود، يف هذه 
املناســبة التاريخيــة، كام أهنــئ أبنايئ وبنــايت يف القوات 
املســلحة، وأقول لهم كٌل يف موقعه: لقد أبليتم بالء حسناً 
يف الفرتة املاضية، وكنتم عىل قدر املســؤولية، ولبّيتم نداء 
الواجب، ونحن عىل ثقٍة كبرية، من أنكم ستواصلون القيام 
بدوركــم املــرشّف، لحامية حارضكم ومســتقبلكم، وتوفري 

األمن والسالم والحياة الكرمية لألجيال الصاعدة.
   وفقكم الله، وكل عام وأنتم بخري،
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نشيد ببطولة 
قواتنا املسلحة 

ونثّمن شجاعتهم 
� تنفيذ مهامهم 

الوطنية على 
أكمل وجه
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كلمة صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» 
كلمة إىل مجلة «               » مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املســلحة أكد فيها عىل أن بناء قواتنا 
املسلحة أحد أهم فصول ملحمتنا الوطنية الكربى التي كتبت مبداد من اإلميان واإلرادة والرؤية الثاقبة والعمل الدؤوب 
والعطاء بال حدود لقادة وضعوا نصب أعينهم إنهاض وطنهم، كام أشاد سموه بجاهزية وكفاءة قواتنا املسلحة ومبشاركتها 

يف عمليات عاصفة الحزم وإعادة األمل والتحالف الدويل ضد اإلرهاب، وفيام ييل نص الكلمة:
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إخواين وأخوايت وأبنايئ ضباط وجنود قواتنا املسلحة البواسل
أبناء وبنات وطني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
يتجدد لقاؤنا السنوي اليوم يف ذكرى توحيد قواتنا املسلحة 
ونحن نؤدي مع أشــقائنا واجبنا الرشعي والوطني والقومي 
واإلنساين يف نرصة الشــعب اليمني الشقيق الذي استباحته 
قــوى البغــي والعــدوان، ومواجهة األخطــار الداهمة التي 
تســتهدف الوجــود العريب وتهــدد أمن واســتقرار منطقتنا 

ودولها وشعوبها.
ومبشــاركتنا يف عمليــات عاصفــة الحزم وإعــادة األمل 

والتحالــف الدويل ضد اإلرهاب، نؤكد مجدداً صدقية ثوابتنا 
السياسية يف نرصة الحق والعمل مع األشقاء لتحقيق وتوطيد 

وصيانة أمن وسالم إقليمنا وعاملنا العريب.
وأنــا متفائل بــأن ميادين العمــل العريب املشــرتك التي 
اتســعت يف اآلونة األخرية، تعزز آمالنا ومســاعينا لتأســيس 
بنيــة عربيــة قوية ومتامســكة متنح نظام األمــن الجامعي 
فاعلية تردع الطامعني واملغامريــن، وتوفر متطلبات حامية 
الــدول واملجتمعات العربية من أيــة أخطار تهدد مصالحها 

ووجودها.
وإذ أتابــع مــع أبناء وطنــي بفخر واعتــزاز أداء ضباطنا 

وجنودنا يف ساحات الوغى، تحرض يف خاطري مسرية السنوات 
التسع والثالثني التي تتوجت بتحقيق قواتنا املسلحة الدرجة 

الرفيعة يف الجاهزية والكفاءة العملياتية.
لقد كان بناء قواتنا املســلحة أحد أهــم فصول ملحمتنا 
الوطنيــة الكــربى التي كتبناهــا مبداد من اإلميــان واإلرادة 
والرؤيــة الثاقبة والعمل الدؤوب والعطــاء بال حدود لقادة 
وضعوا نصب أعينهم إنهاض وطنهم، وتحقيق تقدمه ورفعته، 
وصيانة ســيادته وأمنه واســتقراره، وتوفــري متطلبات تأمني 
أرقــى نوعية حيــاة ملواطنيه. وتتبوأ هــذه امللحمة الوطنية 
مكانــة مميزة يف رسدية تاريخنا املعارص الحافلة مبالحم بناء 

قواتنا املسلحة ملء 
السمع والبصر..قوية 
عفية حتمي الوطن 

وتصون استقالله 
وسيادته وتنشر ا^من 

واالستقرار � ربوعه
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إنســاننا ودولتنا ومجتمعنا وعمراننا واقتصادنا ومؤسساتنا. 
فقــد عزز آباؤنا املؤسســون بقرار الســادس من مايو 1976 
مرشوعهم التاريخــي بإقامة دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
واســتكملوا بالقرار الركن السيادي األهم الذي يفيض بذاته 
ومنوذجه ومســؤولياته عىل أركان الدولــة األخرى، إن لجهة 
تثبيت هــذه األركان وتوطيدها، أو لجهــة تعميق االنصهار 
الوطنــي ورفد الهوية الوطنية بعنارص قوة إضافية، أو لجهة 
توفري مظلة الحاميــة املنيعة لوطننــا ومقدراته، ومجتمعنا 
ومكتســباته. وقد كانت عملية بناء قواتنا املســلحة يف قلب 
عمليــات بناء الدولــة واملجتمع، فتفاعلت معهــا، وواكبتها 
يف اإلنجازات والتقدم، وأضــاءت عليها بنموذجها الناجح يف 
تأهيل وتكوين املوارد البرشيــة الوطنية ومتكينها من األخذ 
بأســباب الكفاءة والقوة، وإتقان لغــة العرص بكل منجزاته 

وعلومه، وأحدث تقنياته واخرتاعاته.
من هنا، أيها الضباط والجنود وأيها املواطنون واملواطنات، 
فــإن احتفالنــا اليــوم بذكرى صدور قــرار توحيــد القوات 
املســلحة، هو احتفاء بــإرادة أمة اختارت صنع مســتقبلها 
بأيــدي أبنائهــا، وهــو احتفاء بوعــي األمة عــىل متطلبات 
صنع املســتقبل، وعىل اعتامد الســبل الفضــىل لتوفري هذه 
املتطلبات، فقــد كان توحيد قواتنا املســلحة وعملية بنائها 

تجسيداً بارزاً لهذه اإلرادة.
واليوم يكرب فينا إرث والدنا وملهمنا ورمزنا الباقي الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان «طيب الله ثــراه»، فرؤيته التي 
طرحها قبل تســعة وثالثني عاماً لبناء قوات مســلحة قادرة 
وعرصية قد حققها أبنــاؤه ومواطنوه عىل أرض الواقع. وها 
هي قواتنا املســلحة ملء السمع والبرص، قوية عفية تحمي 
الوطن وتصون اســتقالله وســيادته وتنرش األمن واالستقرار 
يف ربوعــه، وتنفــذ املهام التي تكلف بها عىل أحســن وجه. 
وها هي كوادرنا العســكرية الوطنية منوذج للوالء واالنتامء 
والكفاءة واملقدرة. وها هي صناعاتنا العســكرية توفر جانباً 
مــن احتياجات التســليح، وتدعــم خطط تعميــق التنمية 

وتنويع االقتصاد، وتسهم بفعالية يف تكوين أجيال من الخرباء 
والفنيني يف التقنيات املتقدمة والصناعات فائقة التطور.

أيها الضباط والجنود
أيها اإلماراتيون واإلماراتيات

ونحــن نزهو ونفخــر بقواتنا املســلحة درع وطننا وحصنه 
املنيع وســيفه البتار، نتوجه بالشــكر والعرفــان إىل الرجال 
الكبار الذين عملوا مع الوالد املؤســس وقادوا املســرية بعد 
رحيلــه إىل دار البقــاء، ونهضوا مبســؤولية تحقيق أهداف 
رؤيته، وعىل رأســهم أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة، 

وساعده األمين أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايـــد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل.

لقد رافق الشــيخ خليفة مســرية بناء قواتنا املسلحة منذ 
خطواتهــا األوىل، وأرشف عىل وضــع وتنفيذ خطط تنظيمها 
وتســليحها وتكوين كوادرها الوطنية، وســهر عىل توفري كل 
االحتياجات التي أمنت لها التطور إىل جيش عرصي حديث. 
أما نائب القائد األعىل الشــيخ محمد بــن زايد، فهو العقل 
النري الذي قاد من امليدان تطوير وتحديث قواتنا املســلحة. 
فمنذ تخرجه من كلية ساندهريســت العسكرية قبل خمسة 
وثالثني عاماً وهــو يعيش مع ضباطه وجنوده ويقودهم إىل 
األمــام، جامعاً إىل مهاراته القيادية خــربة ثرية تراكمت عرب 
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تدرجه إىل قيادة ســالح الجو والدفاع الجوي ورئاسة األركان 
ونيابة القائد األعىل.

أيها الضباط والجنود
أيها املواطنون واملواطنات

نخطو ببالدنا نحو املستقبل ونحن أكرث ثقة ومقدرة وكفاءة، 
متكلــني عــىل الله ســبحانه وتعاىل ومعتمديــن عىل عقول 
وســواعد أبناء وبنات وطننا. وســتظل قواتنا املسلحة محل 
االهتامم والرعاية، وسيظل تطوير قدراتها يف مقدم أولوياتنا 
الوطنيــة، ذلــك أن قوتنــا الذاتيــة هي مفتاح أمن وســالم 
واستقرار وطننا، ومظلة إدامة التنمية والتطور والتقدم. من 
دون توفري أسباب القوة الذاتية يكون الحديث عن التعايش 

السلمي وحسن الجوار وحل املشاكل بالحوار كالماً مرسالً ال 
قيمة له وال وزناً وال مضموناً .

ومــع ما متوج به منطقتنا من مصــادر القلق واالضطراب 
والفوىض والعنف واإلرهاب، وما يتهدد شعوبها من أخطار، 
فإن علينا جميعاً؛ حكومة ومجتمعاً وقوات مســلحة وأجهزة 
أمنيــة أن نحافظ عىل أعىل درجات اليقظة والتأهب. ونحن 
بحول املوىل عــز وجل أهل يقظة وتأهــب، ومطمئنون إىل 
قدرتنا عــىل مواجهة كل األخطار املحتملة وأســوأ األخطار، 
معتمدين بعــد الله عىل قوتنا الذاتية بكل عنارصها؛ التحام 
شــعبنا بقيادته، متانة نســيج مجتمعنا ووحدة بيتنا، جدارة 
ثوابتنا وسياســاتنا، كفاءة مؤسســاتنا العامة، جاهزية قواتنا 
املســلحة وأجهزتنــا األمنية، قــوة اقتصادنا، شــبكة عالقاتنا 

الناضجة مع الدول الشــقيقة والصديقة، تفاعلنا اإليجايب مع 
متغريات عاملنــا، وانحيازنا الدائم للحق والعدل ومســاعدة 

الضعيف واملظلوم.

أيها الضباط والجنود
أيها املواطنون واملواطنات

ينعــش يوم الســادس من مايــو كل عام ذاكرتنــا بصفحات 
مرشقــة يف مســرية بناء وطننــا. ومتدنا إنجــازات ونجاحات 
هذه املســرية بطاقة إيجابية إضافية تشــحذ هممنا وتقوي 
عزامئنــا وتحفزنا عىل املبادرة واالبتكار، وتزيدنا يقيناً بجدارة 
سياســاتنا ونهجنــا يف إدارة شــؤوننا العامــة، وتعــزز ثقتنا 
باملســتقبل، وقدرتنا عىل تحقيق غاياتنا الكربى، ليظل علمنا 

خفاقاً، وصعودنا يف دروب التقدم حثيثاً وثابتاً.
أتوجــه يف يوم قواتنا املســلحة بتهنئتي إىل أخي صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، وإخواين 
أصحاب الســمو أعضــاء املجلــس األعىل حــكام اإلمارات، 

حفظهم الله جمعياً وبارك يف أعاملهم وأعامرهم.
والتهنئــة موصولة إىل كل مواطنــة ومواطن، وإىل ضباط 
وجنود القوات املســلحة وزمالئهم يف أجهزة الرشطة واألمن، 

وإخوانهم الذين سبقوهم يف سلك الخدمة العسكرية.
والحمدلله رب العاملني، الذي هدانا بهديه وبســنة نبيه؛ 
نســأله تعاىل أن يسدد خطانا عىل الرصاط املستقيم، ويأخذ 
بيدنــا إىل ما يحب ويرىض، ويديم علينا نعمة األمن واألمان، 

أنه سميع مجيب.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمة صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وجه صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة كلمة إىل 
مجلـة «             » مبناسبة الذكرى التاسعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة، عرب فيها عن تقديره واعتزاز بأبناء الوطن 
وحراســه، وأشــاد بدورهم البطويل املرشف يف عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة األمل»، كام أكد سموه أن دولة اإلمارات 
ال تطلب دوراً سياسياً أو موقعاً أو مركزاً ولكنها تطمح إىل املساهمة يف استعادة التوازن للمنطقة العربية عرب بوابة األمن 
واالستقرار، وأننا يف دولة اإلمارات نسعى إىل بناء قوات مسلحة للمستقبل قادرة عىل مواجهـة التحـديات وردع أيِّ جهة 

تحـاول املساس بأمن دولتنا وشعبها، وفيام ييل نص الكلمة:
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اإلخوة واألبناء حامة الوطن .. وحراسه،
تحيَة تقدير وإعزاز أرســلها إليكم يف هذا اليوم الخالد، الذي 
نحتفل فيه بالذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد قواتنا املسلحة، 
تلك الذكرى التي تحظى مبكانة عزيزة لدى كل مواطن يعيش 

عىل تراب هذا الوطن الغايل، وينعم بأمنه واستقراره.
وبهذه املناسبة الغالية يسعدين أن أتقدَم بالتهنئة إىل سيدي 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظه اللــه»، وإىل صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب «رعاه الله»، وإخوانهام أعضاء 
املجلــس األعىل حكام اإلمارات، وإىل جميــع أبناء هذا الوطن 

العزيز الغايل.
كــام أتوجه بهــذه املناســبة التاريخية املهمــة إىل كل فرد 
من أبناء قواتنا املســلحة الباســلة، ألهنــئ بذلكم وإخالصكم 
وعطائكم وأشيد بشــموخكم ونخوتكم وإيثاركم، وأقول لكم 

إن اإلمــارات تفخر بكــم وتقدر صنيعكم وتزهو بشــجاعتكم 
وإقدامكم.

ففــي مثل هذا اليوِم الســادس من مايو عــام 1976، اتخذ 
املجلــس األعىل لالتحاد، برئاســة املغفور له بــإذن الله تعاىل 
الوالــد الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان «طيَّــب الله ثراه» 
خطوًة تاريخيًة عندما قرَّر توحيد قواتنا املســلحة، ســعياً إىل 
دعم الكيان االتحادي، وتوحيد أركانه، وتعزيز أمنه واستقراره 
وتقدمــه، وإميانــاً باملســؤولية التي تســتوجب تكريس روح 
االتحاد، وتحقيق االندماج الكامل ملؤسسات الدولة، وتحقيقــاً 
لتطلعات املواطنني إىل دمج القوات املسلحة تحت علم واحد، 
وقيــادة واحدة؛ لتكون الســياَج القويَّ الــذي يحمي الوطن، 

ويذود عن بره وبحره وسامئه.
واليوَم، ونحــن نحتفل بالذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد 
قواتنــا املســلحة تشــارك قواتنا املســلحة يف عمليــة «إعادة 
األمل» ضمن تحالف الدفاع عن الرشعية الدســتورية يف اليمن 

الشــقيق بعد أن شــاركت بفاعلية عملياتيــة متميزة وكفاءة 
قتالية مشــهودة يف عملية «عاصفة الحزم»، كام تشارك ضمن 
الجهد الدويل الذي يستهدف التصدي لخطر تنظيم «داعش» 
اإلرهايب يف العراق وسوريا، حيث نشعر بالفخر واالعتزاز لألداء 
املتميــز لطيارينا وقواتنا يف هاتني املهمتــني الوطنيتني، حيث 
كانوا عىل قــدر التطلعات واملســؤوليات امللقاة عىل كاهلهم 
وحققوا األهداف اإلسرتاتيجية املتوخاة، وكانوا - وسيظلون إن 
شاء الله - درعاً واقية لدرء املخاطر، وسداً منيعاً ضد املؤامرات 
واملطامع، وإننا إذ نشعر بالفخر واالعتزاز بهذا الدور وما أمثره 
من نتائج إســرتاتيجية مهمة متثــل إضافة نوعية وتاريخية إىل 
ســجل أداء قواتنا املســلحة مــن ناحية، وتعــد ركيزة ملرحلة 
مقبلــة يف النظــام اإلقليمي مبا وفرته مــن معطيات وحقائق 
إســرتاتيجية جديدة عىل أرض الواقع مــن ناحية أخرى، فإننا 
ننتهــز هذه الفرصــة لنوجه إىل املشــاركني يف هــذا الواجب 
الوطنــي تحية تقدير وإجــالل لدورهم البطــويل املرشِّف يف 
حامية وطننا، والدفاع عن الشــعوب الشــقيقة، وإرســاء قيم 
العدل والحق. ونذكِّر بأن هذه املشــاركات هي ترجمة ملبادئ 
سياساتنا الخارجية القامئة عىل ضامن األمن واالستقرار يف دول 
ة  مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مبادئ مســتمدَّ
مــن مواثيق األمم املتحدة وأحــكام القانون الدويل والجامعة 

العربية.
وترتيبــاً عــىل التحديــات اإلســرتاتيجية واألمنيــة البالغة 
د العديد  الخطورة التي متر بها منطقة الرشق األوســط، وتهدِّ
مــن الدول العربية، بــل تطول متاســكها ووجودها ووحدتها 
الرتابية وسيادتها عىل أراضيها، فإننا نستشعر مسؤولية قومية 
بالغة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وقواتها املســلحة تجاه 
هذه الظروف واملعطيات القامئة وما يتعلق منها بأمن األشقاء 
العــرب، ونرى أن تقديــم الدعم والعون، عــىل صعيد حفظ 
أمن الشــعوب العربية واســتقرارها، ميثل ترجمة لنهج ثابت 
وراســخ لدينا، فدولة اإلمارات العربية املتحدة، بقيادة سيدي 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
«حفظه الله» ستبقى دامئاً سنداً لألشقاء، ولن تبخل بأي دعم 
يسهم يف بسط األمن واالســتقرار ومساعدة الشعوب العربية 
عــىل تجاوز ما متر به من محن ومــا تتعرض له من مؤامرات 
وتدخالت خارجية، تســببت بتدمري مقدرات هذه الشــعوب، 
ونــرش الفوىض واالضطراب يف أرجاء الكثري من الدول العربية، 

اLمارات بقيادة خليفة 
 aستبقى دائم: سند
لbشقاء ولن تبخل 
بأي دعم يسهم � 

بسط ا^من واالستقرار 
ومساعدة الشعوب 

العربية
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إميانــاً منا بوحدة املصري العريب، وتحقيقــاً للغايات واملبادئ التي 
تأسست عليها دولة اإلمارات العربية املتحدة.

إن دولــة اإلمــارات العربية املتحدة ويف ظل ســعيها ودعمها 
للدول الشــقيقة ال تطلب دوراً سياســياً أو موقعاً أو مركزاً ولكنها 
تطمح إىل املســاهمة يف اســتعادة التــوازن للمنطقة العربية عرب 
بوابــة األمن واالســتقرار، فام يجــري يف عاملنا العــريب من عنف 
وفوىض وتخريب ســعره باهــض عىل شــعوب املنطقة وتنميتها 

وعلينا دعم استقرار منطقتنا وحفظ أمنها وإعادة عافيتها.
وتحلُّ ذكرى توحيد قواتنا املسلحة أيضاً، ونحن نشهد خطواٍت 
نوعيــًة جديدًة عىل درب تعزيز ركائــز الوطنيِة واملواطنة، ومتتنِي 
أسس إسرتاتيجية التمكني وثوابتها، حيث صارت الخدمة الوطنية 
واقعاً ملموساً نراه يف مسارعة أبناء الوطن، ذكوراً وإناثاً، إىل تلبية 
النداء لتأديــة الواجب الوطنــي؛ إمياناً منهم بتحمل املســؤولية 
وبــروح االنتــامء إىل هــذه األرض الطيبــة، ويكســبهم كثرياً من 
الخربات العملية؛ وهو مــا يؤهلهم يك يكونوا رافداً مهامً ورشياناً 
حيوياً ميُدُّ قواتِنا املســلحَة مبا تحتاج إليه من قدرات برشية شابَّة 
ــي بالغالـي والنفيس؛ من  عىل اســتعداد ألن تبذل الجهد، وتضحِّ

أجـل حامية هذا الوطِن، والحفاِظ عىل مكتسباتِه التنموية.
لقد أثبت أبناؤنا أنهم عىل أتمِّ االستعداد ألداء الواجب الوطني؛ 
فلم يــرتدَّدوا لحظًة واحدًة يف االنضامم إىل الخدمة الوطنيِة، التي 
هــي واجٌب عىل كل مواطن أن يؤديَه، وحقٌّ عليه أن يوفيَه، والًء 

وانتامًء إىل القيادة والوطن.
ولقد رضب شبابُنا أروع األمثلة يف تأكيد جاهزيتهم وتسابقهم 

نوجه إf املشاركني 
� عملية "عاصفة 

احلزم" وعملية 
"إعادة ا^مل" حتية 

تقدير وإجالل لدورهم 
ف البطوl املشرِّ

إىل أداء هــذا الواجب الوطني، والوفاء بهذا الحق، حيث أبوا 
ــة، إال أن يربهنوا عىل وطنيتهــم ووالئهم وانتامئهم  بكّل همِّ
إىل بلدهــم وأرضهم؛ حتى رأينا معســكرات الخدمة الوطنية 
تفيض بشــباب الوطن، وكلهم عزميٌة ال تلني، وإرصاٌر ال ينازعه 
الفتــوُر عىل أن يرفعــوا راية دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

عاليًة خفاقة.

اإلخوُة واألخواُت منتسبي قواتِنا املسلحة
م دولة اإلمــارات العربية  إنكــم تــؤدون دوراً مهامً يف تقــدُّ
املتحدة، وتحقيِق نهضتهــا ورفعتها، عرب الدفاع عن إنجازاتها 
ومكتسباتها، وحامية أمنها واســتقرارها، وردِع كل من تسوُِّل 
له نفســه أن يفكر فيها بســوء، وتوفريِ البيئــة اآلمنة الهادئة 
الصالحة للعمل والفكر واإلبداع، خاصًة يف هذه املرحلة التي 
نواجه فيهــا تحدياٍت أمنيًة ضخمًة تنبــع من تصاعد ظاهرة 
اإلرهــاب وجامعــات التطرُّف والعنــف، التــي باتت توجد 
يف بعض الــدول، وتحاول التســلَل إىل بعضهــا اآلخر؛ لفرض 

دة. مفاهيِمها املنغلقة وأفكارها املتشدِّ
وانطالقاً من رؤية دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها 
الرشيدة، الســاعيِة إىل تحقيق األمن واالســتقرار يف املنطقة، 
وضامن تطلُّعات الشــعوب إىل العيش اآلمن، واملساعدة عىل 
إحالل الســالم، ومواجهة الكوارث اإلنســانية؛ فقد شــاركت 
نت املشــاركة  قواتُنا املســلحة يف مهامَّ خارجيٍة عديدٍة، تضمَّ
يف قوات حفظ السالم يف مناطق األزمات الدولية، وأداء مهامَّ 
إنســانيٍة يف الدول التي تتعرّض لكوارث طبيعية خالل فرتات 
مضت، وها هي تشارك اآلن بفاعلية قتالية تبعث عىل الفخر 
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واالعتزاز بقدرات مواطنينا يف القوات املســلحة يف مهامَّ أخرى 
تســتهدف مكافحة جامعات اإلرهاب وتنظيامته، والدفاَع عن 
الرشعية الدســتورية القامئة يف بعض الدول العربية؛ األمر الذي 
يعكس أحد أهداف سياســتنا الخارجية، ويتمثل يف الدفاع عن 
األمن واالســتقرار، ووحدة الدول وســيادتها، وحق الشعوب يف 
الحياة اآلمنة الكرمية، وضامن أبســط حقوقها اإلنســانية التي 
انتِهكت عىل أيدي تنظيامت وميليشيات العنف وسفك الدماء.

وقــد نجحت دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة بالفعِل يف 
ال يف مكافحــة ظاهرة اإلرهاب وجامعات العنف  أداء دور فعَّ
والتطــرّف، ســواء كان ذلك عىل املســتوى الداخــيل، أو عىل 
املســتوى الخارجي؛ فقــد بلورت الدولُة إســرتاتيجية شــاملًة 
ي للتنظيامت املتطرِّفة  ملواجهة هذه الظاهرة، تقوم عىل التصدِّ
واألعامل اإلرهابية بأشــكالها وأنواعها كافــة، وتعزيز املجابهة 
الفكرية والثقافية عَرب تدعيم قيم الوسطية والتعايش والتسامح 
واالنفتــاح والحوار بني الثقافات واألديــان والحضارات، وطرح 
ة؛ مــن أجل القضاء عىل قــوى التطرف  مبــادرات عاملية مهمَّ
ي لهــا، وذلك كلُّه يف  والتعصــب، وتقديــم الدعم الالزم للتصدِّ
إطار التعاون والتنســـيق مع املجتمع الدولـي؛ لتحقيق السلم 

واألمن واالستقرار إقليمياً ودولياً. 
كام تؤدي قواتنا املســلحة دوراً رئيسياً يف هذه اإلسرتاتيجية 
من خالل الدعم واملساعدات التي تقدمها إىل الدول واألطراف 
التي تعمل عــىل مواجهة ظاهرة اإلرهــاب وجامعات العنف 

والتطرف.

 aأبناء الوطن ذكور
وإناث: رافد مهم 

 mوشريان حيوي ُميد
قواِتنا املسلحَة مبا 

حتتاج إليه من قدرات 
بشرية شابَّة من أجـل 

حماية هذا الوطِن

اإلخوُة واألخواُت الضباُط وضباَط الصّف والجنود
إنكم من خالل دورِكم يف حاميــة الوطن، والدفاع عن ترابه 
ووحدة أراضيه، تســهمون يف مســرية دولة اإلمارات العربية 
املتحدة نحو تحقيق التنمية املســتدامة؛ فأنتــم الدرُع التي 
تحمــي هذه املســرية، وتدافع عــن مكتســباتِها ومنجزاتِها، 
ى لكل من يفكر يف النَّيل منها، كام أن خطط التحديث  وتتصدَّ
ذها قواتُنا املســلحُة تســهم يف دفع هذه  املســتمرة التي تنفِّ
املســرية أيضاً؛ إذ تساعد هذه الخطط عىل تشجيع الصناعات 
الدفاعيــة الوطنيــة؛ مــن أجل تصنيــع أحــدث املنظوماِت 
التســليحيَّة، وأفضِل املعــدات القتالية التــي تواكب آخر ما 

لت إليه التكنولوجيا يف العامل. توصَّ
ويف هــذا املجال، أؤكد أن دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
متيض بخطًى واثقٍة يف مجال الصناعات الدفاعية؛ فقد نجحت 
يف تثبيت دعائم صناعتها الوطنية املتطوِّرة يف هذا املجال عىل 
الخريطة العاملية، ويف إكســابها قدراٍت تنافســيًة متناميًة مع 

كربى رشكات التصنيع الدفاعي يف العامل.
وقد شــهدت املنتجات الصناعية الوطنية تطوراً مشــهوداً 
أثار اهتامم العامل وإعجابه، خاصًة يف ظل ما حققته من تقدم 
كبــري؛ أهلَّها ألن تضاهي مثيالتِها يف كثــري من الدول العريقة 
املصنِّعة للســالح، وأن تكتســب شــهرة دوليــة، وثقة عاملية 
متنامية، وقدرة تنافســية عالية، استطاعت من خاللها اقتحام 
األسواق العاملية، إضافة إىل فتح العديد من األسواق الجديدة 

يف مختلف دول العامل أيضاً. 
 ، إن تطويــر الصناعــات الدفاعية يســهم، من دون شــكٍّ
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يف تحقيق التنمية املســتدامة من خالل بنــاء قاعدة صناعية 
متناميــة ترِفد االقتصــاد الوطني بكثري من فــرص التنويع يف 
مجاالت الدخل عَرب تصدير منتجات هذه الصناعات إىل أسواق 
عربيــة وخليجية وعامليــة، وإتاحة الفرصــة لدخول املواطنني 
إىل مياديــن هذه الصناعات الدقيقة؛ مــا مينحهم القدرة عىل 
االبتكار واســتيعاب التكنولوجيا، ومن ثمَّ إنتاج املعرفة باتجاه 
االعتــامد عىل اقتصــاد املعرفة، فضــالً عامَّ ميثلــه إنتاُج هذه 
الصناعات من أهمية فيام يتعلق باســتقاللية القرار الســيايس 

والتخطيط االسرتاتيجي للدول. 

إخويت وأخوايت
لقــد نجح اتحاُدنا يف أن يضــع دولتنا يف مصافِّ الدول القوية، 
وعندما نتكلم عن القوة؛ فإننا نقصد القوة مبفهوِمها الشــامل 
ن القوى  الذي ال يقترص عىل القوة العسكرية فقط، وإمنا يتضمَّ
االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية واإلبداعية أيضاً، 
فضــالً عن قوة النمــوذج امللِهم يف التجربــة التنموية لدولتنا؛ 
فالقوة أمر أســايس ال بدَّ للدول واألمم التي تسعى إىل التقدم 

من امتالكه، وهي تحمي مسرية التنمية واالزدهار. 
وقد قطعت دولة اإلمارات العربية املتحدة شــوطاً كبرياً يف 
تحقيق القوة بهذا املفهوم الشــامل، فعىل املســتوى السيايس 
تُعدُّ من القوى الفاعلة واملؤثرة، ســواء عىل مســتوى املنطقة، 

أو اإلقليم، أو العامل.
وعىل املســتوى االقتصاديِّ متلك الدولة اقتصاداً قوياً ميكِّنها 
من مواجهة الصدمات واألزمات االقتصادية، ويســاعدها عىل 

تحقيق نهضتها التنموية.
وعــىل املســتوى االجتامعــي متكنــت من إيجــاد مجتمع 

متامسك يسوده الوالء واالنتامء إىل بالده واتحادها.
وعىل املســتوى الثقايف أصبحــت الدولة وجهــًة للمثقفني 
واملفكرين، مبهرجاناتِهــا ومؤمتراتِها الفكرية واألدبية والبحثية 

والفنية.
وعىل املستوى العسكري؛ فإننا منلك جيشاً قوياً حديثاً قادراً 
ود عن أراضيه، كام منلك منوذجاً تنموياً  عىل حامية الوطن والذَّ
ملِهامً للدول الســاعية إىل الحداثــة وتوظيف مواردها املادية 

والبرشية بالشكل األمثل.

وانطالقاً من إمياننا بأن القوة العســكرية تَُعدُّ عنرصاً رئيسياً 
من عنارص القوة الشــاملة، وأنها الــدرع التي تحمي منجزاتنا 
ومكتســباتنا االقتصاديــة والسياســية واالجتامعية ومســريتنا 
التنموية الرائدة؛ فإننا نسعى إىل بناء قوات مسلحة للمستقبل، 
قادرة عىل مواجهـة التحـديات، وردع أيِّ جهة تحـاول املساس 

بأمن دولتنا وشعبها.
وترتكز جهود تحديث قواتنا املسلحة عىل رؤية إسرتاتيجية 
شــاملة تأخذ يف اعتبارها املتغريات اإلقليمية والدولية، وتقوم 

عىل ثالثة عنارص رئيسية:
العنرص األول هو الكوادر البرشيــة املواطنة املؤهلة، وهو 
العامــل األهــم يف إســرتاتيجية تطوير قواتنا املســلحة؛ فمن 
دون كادر برشي مدرَّب وقادر عىل اســتخدام السالح بكفاءة؛ 
ة عســكرية أهمية، وتبــذل دولة اإلمارات  لن تكون ألي ُمعدَّ
العربيــة املتحدة كل ما لديها من جهد؛ من أجل إعداد عنارص 
ل مســؤولياتها بكفاءة واقتدار؛ وذلك من  برشية مؤهلة لتحمُّ
خالل توفري أفضل برامج التدريب العســكري وأحدثها للقوات 
املســلحة، ودعــم الكليات واملعاهــد العســكرية، وتزويِدها 
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باإلمكانات والعلوم العســكرية كافة، التي تســمح بأن يتلقى 
الطالب العســكري مختلف العلوم العسكرية الرضورية، التي 
تؤهله ألن يكون قادراً عىل اســتيعاب ما يوكل إليه مســتقبالً 
مــن مهام. وال شــك يف أن تطبيق الخدمة الوطنية يســهم يف 
ل  رفد قواتنا املســلحة بطاقات جديدة شــابَّة قادرة عىل تحمُّ

املسؤولية.
والعنرص الثاين هو تجهيز قواتنا املسلحة بأحـدث األنظمـة 
واملعــدات العســكرية، ومواكبــة التقدم الحاصــل يف برامج 
التســلح. وتبذل دولة اإلمارات العربيــة املتحدة جهدها من 
أجل الحصول عىل أحدث األسلحة وأكرثها تقدماً وتقنية، سواء 

من السوق الخارجي، أو من رشكاتنا الدفاعية.
أما العنرص الثالث؛ فهو االبتكاُر والتجديُد يف أساليب التسلح 
والتدريب، فاالبتكاُر عنرص أسايس يسمح بالتطلع إىل األحدث 
واألفضــل دامئاً، ومن دون التجديد يظل املرء أو املؤسســة يف 
مكانه من دون أن يحقق أيَّ تقدم، ويحتاج االبتكار والتجديد 
يف قواتنــا املســلحة إىل قاعدة علميــة تكنولوجية تعمل عىل 
تطويــر منظومات التســلح واملعدات العســكرية، وترفع من 

مستوى التدريب وأساليبه.
كام أن التدريبات العســكرية املشــرتكة التي تجريها قواتنا 
املســلحة مع قــوات الــدول الشــقيقة والصديقــة تَُعدُّ هي 
األخرى عنرص دعــم إضافياً لخربات قواتنا وكفاءتها العملياتية 

وجاهزيتها القتالية.
ويف الختــام نؤكــد أن ســعينا إىل تطويــر قواتنا املســلحة 
وتقويتها إمنا يستهدف بالدرجة األوىل الدفاَع عن وطننا، وعن 
وحدة أراضيه، وعن مســريتنا االتحادية ضد أيِّ معتٍد أو خطر 
أو تهديد خارجي، كام يستهدف الدفاع عن مكتسبات تجربتنا 
نا يف التقدم والتطور، وحامية منجزاتنا، والوقوف  التنموية، وحقِّ
ضد كل من يفكر يف املساس بها، والتعاون مع املجتمع الدويل 
عىل إيجاد عامل آمن مستقرٍّ يسوده األمن والسالم واالستقرار.

كــام نؤكــد أن طبيعة التحديــات واألخطــار والتهديدات 
اإلســرتاتيجية يف املرحلة التاريخية الراهنــة تتطلب من قواتنا 
املســلحة البقــاء عــىل درجة عالية مــن اليقظــة والجاهزية 
واالســتعداد الدائم للدفاع عن املكتسبات الوطنية والقومية، 
وحاميتها، وردع كل من يضمر الرش لدولتنا الحبيبة واألشــقاء 

يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واملنطقة العربية 
ودولها وشعوبها، والتصدي لفكر اإلرهاب وتنظيامته كافة أينام 
كانت وحلَّ خطرها يف دولنا ومنطقتنا العربية، وكذلك مواجهة 
أي مخططات تآمرية تسعى إىل تحقيق مآرب وأطامع توسعية 
عىل حســاب الــدول العربية، ومقــدرات شــعوبها التاريخية 
والدينية، وثرواتها الوطنية. ونشدد عىل أن التطورات اإلقليمية 
الراهنة، وما أفرزته من واقع اسرتاتيجي متغري ميوج بتحديات 
جسام، تفرض عىل قواتنا املســلحة املبادرة إىل تعزيز قدراتها 
العملياتية والتســليحية والتدريبية والخططية، ودعم جاهزية 
قدراتنا البرشية املواطنة، التي تثبت يوماً بعد آخر عمق والئها 
للقيــادة الحكيمة وانتامئها إىل الوطن الغايل، وبالقدر نفســه 
تؤكد كفاءتها القتالية ومتيزها النوعي من خالل تنفيذ ما يسند 

إليها من مهام وطنية بإخالص وتفان.
كلَّ عام وبيتُنا متوحد، ووطننا الغايل ينعم باألمن واالستقرار 

والرخاء، وقواتنا املسلحة يف تطور وتقدم.
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معا%
.مد أحمد البواردي الفالسي

وكيل وزارة الدفاع

قرار اخلدمة الوطنية خطوة هامة نحو مواجهة 
حتديات املستقبل ورصيد غاl يضاف للمنظومة 

الدفاعية كقوة احتياطية

وجه معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع كلمة إىل مجلة             مبناسبة الذكرى 
التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املســلحة أشــاد فيها بالدور الهام الذي تقوم به قواتنا املســلحة 
يف عمليــات حفظ الســالم وإعادة األمل لكثري من الــدول املحتاجة واملنكوبة، مــام يعكس تحملها 
للمسؤولية العظيمة، وقدرتها عىل القيام مبهامها بكفاءة ومتيز واقتدار، كام مثن قرار الخدمة الوطنية 

الذي ساهم يف تعزيز قيم الوالء وترسيخ روح االنتامء، وفيام ييل نص الكلمة:
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تحتفل دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشــعباً يف الســادس 
من مايو يف كل عام بذكرى توحيد قواتنا املسلحة، وباملسرية 
التاريخيــة العظيمــة بكل مــا تحمله من مشــاعر وطنية 
وتاريخ راســخ يف الذاكرة، وتجسيداً لإلرادة القوية ملؤسيس 
دولــة االتحــاد الذين حققــوا الحلم فأصبــح واقع بإرصار 
وتحــدي وعزمية ليس لها مثيل، حيث أصدر املجلس األعىل 
لالتحــاد قرار توحيد القوات املســلحة يف عام 1976 تأكيداً 
عــىل أهميتــه يف دعم دولــة االتحاد وتأكيــداً عىل رضورة 
وحــدة الصف واملوقــف وأهمية بث األمن واالســتقرار يف 
ربوع الوطن، وبعد أن كانت القوات املســلحة قوى متفرقة 
تعمل كل واحدة منها بشــكل مســتقل، أصبحت بعد قرار 
التوحيــد تحت لواء واحد وعلم واحــد ومصري واحد توطد 
أركان االتحاد وتحمي مكتســباته وإنجازاته، وســاهم ذلك 
القرار الهام وبقيادة مؤسسها وباين نهضتها املغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي 
تطلع للمســتقبل بعني الحكمة والفراســة لرتســيخ ودعم 
فكرة روح االتحاد، حيث أيقن واملؤسســني رضورة الوحدة 
يف مواجهــة تحديات الحارض واملســتقبل، ورضورة تكاتف 
األيــادي وتوحيد العزميــة واإلرادة واإلرصار عىل تحقيق ما 
هو أفضل لصالح الوطــن واملواطن، وقد حمل اللواء بفخر 
وشــموخ صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله" 
الذي أكمل مسرية البناء والتطوير، وسخر كافة الظروف من 
أجل الحفاظ عىل نهج الدولة ومكتســباتها، والدفع مبسرية 

قواتنا املسلحة نحو األمام والتطور واالزدهار.
لقد قطعت قواتنا املســلحة يف مســريتها الحافلة أشواط 
تأسيســية عديــدة اتســمت بالكثري من العمــل واالجتهاد 
والصــرب، وكانت بدايتها يف إرســاء األســس االتحادية التي 

وضعهــا قادتنا وســعيهم لتثبيــت أركان االتحاد وترســيخ 
قواعده، وتوحيد القوات املســلحة يف بوتقة واحدة لتشكل 
الســياج القــوي الذي يحمــي الدولة، وكان البد يف ســبيل 
تحقيــق ذلك الهدف الســامي، الســعي لتأهيــل الكوادر 
البرشيــة وتوفري كافة الســبل من أجل تدريبهــم، وإعداد 
وتأهيل أذرع قوية الســاعد، شكيمة العزمية، تقدم أرواحها 
فداء لــرتاب الوطن، كــام تزيدنا الفرحة فخــراً واعتزاز مبا 
وصلــت له قواتنا املســلحة من تطــور وحداثة ومكانة بني 
دول العــامل، حيث ال ننىس دورها الهــام يف عمليات حفظ 
الســالم وإعادة األمل لكثري من الــدول املحتاجة واملنكوبة، 
مام يعكــس تحملها للمســؤولية العظيمــة، وقدرتها عىل 
القيــام مبهامها بكفــاءة ومتيز واقتدار، ويــأيت قرار الخدمة 
الوطنيــة الذي ســاهم يف تعزيز قيم الوالء، وترســيخ روح 
االنتامء، واالســتعداد للتضحية بكل غــال ونفيس من أجل 
هذا الوطن الحبيب، داعامً ودافعاً لقواتنا املســلحة للعطاء 

وللمزيد من الثبات والقوة.
لقد كان قــرار الخدمــة الوطنية رشف كبري لنــا جميعاً 
وخطــوة هامة نحو مواجهــة تحديات املســتقبل، ورصيد 
غــايل يضاف للمنظومة الدفاعية كقوة احتياطية، وهي خري 
دليل عىل أهمية تعبئة الشباب وتأهيلهم عسكرياً، ليشكلوا 
أجيال قوية قادرة عىل مجابهة املستقبل بكل ما يحمله من 
مخاطر وتحديات، وليكونوا القوة الدفاعية االحتياطية التي 
تعتمــد عليها الدولة، ويعّول عليهــا نظامنا الدفاعي إذا ما 
استدعى األمر، خصوصاً يف ظل أوضاع العامل العريب الراهنة 

التي تتصف بعدم االستقرار والزعزعة األمنية.
إن الدعــم الالمحدود الذي يوليه قائد املســرية صاحب 
الســمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائــد األعىل للقــوات املســلحة "حفظه اللــه" ومتابعته 

الحثيثة ملنظومتنا الدفاعية ومؤسستنا العسكرية وتوفري 
كافــة االحتياجات واملــوارد الالزمة مــن معدات وآالت 
وأنظمــة وتدريبات، تجعــل من املســؤولية أكرب، ومن 

الطموح أعىل وأعظم.
واليوم ونحن نحتفل بالذكرى التاسعة والثالثني لتوحيد 
قواتنا املســلحة نشيد مبا وصلت إليه من تطور وازدهار، 
ونفخر بالبصمة املرشفة التي طبعتها يف ســجل التاريخ، 
والتي تعكس املقدرة الكبــرية يف مواجهة كافة الظروف 
الدوليــة والعامليــة، كام إننــا نفخر مبا وصلــت له من 
إنجازات عىل مدى أعوام من املثابرة والســعي الحثيث 
للنجاح وتحدي الصعاب، فقد حرصت قيادتنا الرشــيدة 
من خالل دعمها للمنظومة الدفاعية ومتابعتها املستمرة 
عــىل أهميــة تنفيــذ رؤيتهــا وإســرتاتيجيتها الدفاعية، 
وتحقيق أهدافها الوطنيــة وزيادة قدرتها الدفاعية، مام 
كان له األثر يف تعزيز مكانة دولة اإلمارات كمنارة لألمن 
واالستقرار يف املنطقة ودعم رسالتها وأهدافها الدفاعية.

وبهذه املناسبة الغالية علينا جميعاً نرفع أسمى آيات 
التهاين والتربيكات ملقام صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 
املسلحة "حفظه الله"، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة، وإىل إخوانهم أصحاب الســمو 
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات سائلني الله 
أن يعيد علينا هذه الذكرى باليمن والخري والربكات، وأن 
يديم عىل قواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة والسؤدد.
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الفريق الركن
حمد .مد ثا3 الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

أصبحت قواتنا املسلحة قوة مؤثرة ورقم: 
صحيح: � معادلة ا^من واالستقرار والسالم

وجه ســعادة الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة كلمة 
إىل مجلة            مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املســلحة أكد فيها أن 
قواتنا املسلحة ستبقى دامئاً كعهدها تجسيداً للكيان االتحادي ورمزاً للوحدة الوطنية، وسنداً 
لألشقاء وعوناً لألصدقاء، وسيبقى االنتامء لها دامئاً رشفاً وواجباً وحقاً لجميع املواطنني، وفيام 

ييل نص الكلمة:
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تعترب املناســبات الوطنية واألعياد القومية مبثابة ذكريات 
خالدة تســتوجب االحتفاء بها والوقوف عندها لنســتلهم 
مــن أصالتها الدروس والعرب التــي تدفعنا بخطى ثابتة نحو 
املستقبل، ويوم الســادس من شهر مايو لعام 1976 يوم له 
تاريخ يستحق االحتفاء به والوقوف عنده. ففي هذا اليوم، 
صدر القرار التاريخي بتوحيد القوات املســلحة تحت علم 
واحد وقيادة واحدة، فكان هذا إيذاناً بتطور غري مسبوق يف 
مجاالت التســليح والتنظيم والتدريب واإلدارة، وشكل هذا 
القرار منعطفاً تاريخياً يف مســرية قواتنا املســلحة، انطلقت 
عــىل إثره لتحقيــق ذاتها وتطوير أدائهــا ورفع كفاءتها من 
خــالل تنفيذ خطط مدروســة وبرامج طموحــة للتحديث 
والتطويــر والتزود بأحدث األســلحة واملعــدات إىل جانب 
الدفــع بأعــداد كبرية  من أبنــاء الوطن تأهيــالً وتدريباً يف 
أرقى الكليــات واملعاهد العســكرية يف الداخــل والخارج 
حتى أصبحت قواتنا املســلحة قوة مؤثرة، ورقامً صحيحاً يف 

معادلة األمن واالستقرار والسالم.
وقــد تحقق ذلك، وال يزال، وفق اســرتاتيجية عســكرية 
متكاملــة األركان واألبعــاد تحــرص القيــادة العليــا عــىل 
مراجعتهــا يف كل حــني بهــدف مواكبة املســتجدات كافة، 
ولتبقى القوات املســلحة كام عهدناها دامئاً عزيزة الجانب، 
واليد اليمنى لتعزيز أمن الوطن ورخائه وتقدمه واستقراره، 
ولتظــل قوة دفاعية تعزز سياســة الدولــة الداعية إىل نبذ  
العنــف والعدوان، ومد جســور التعاون بــني الدول املحبة 
للســالم، وكان هذا النهج الواضح لقيادتنا أســلوباً انتهجته، 
وظهر جلياً يوم لبت نداء املنظامت العاملية وأسهمت قواتها 
بإيجابيــة وفعالية يف العديد من ســاحات العمل اإلنســاين 
الــدويل، وشــاركت تحت علــم األمم املتحــدة يف عمليات 
حفظ األمن والســلم الدوليني يف مختلف بقاع العامل، حتى 
أصبح لها ســجل رشف يشــيد بنجاحاتهــا بالرغم من تعدد 
املواقع وتباينها، كام كانت هذه املشــاركات موضع إشــادة 
وتقدير بأبناء قواتنا املســلحة بفضل ما متيزوا به من كفاءة 
يف األداء والدقــة واملوضوعيــة، واالنضبــاط يف التعامل مع 
التمسك بروح اإلســالم الداعية للتسامح، واألخذ يف االعتبار 
بالواقــع اإلقليمي والعاملي الذي يفــرض التكيف والتعايش 

مع متغرياته.
وســتبقى قواتنا املســلحة كعهدها دامئاً تجسيداً للكيان 
االتحادي ورمــزاً للوحدة الوطنية، وســنداً لألشــقاء وعوناً 
لألصدقاء، وســيبقى االنتامء لهــا دامئاً رشفــاً وواجباً وحقاً 

لجميع املواطنني.
ويبقــى علينــا أن نراعــي أن مــا تحقق من مكاســب 
وإنجازات لقواتنا املســلحة يجب أال يحجب عنا حقيقة يف 
منتهى األهمية، تتمثل يف رضورة مواصلة الجهد واالستمرار 
يف عمليــة التقييــم واملراجعة للوقوف عىل الســلبيات إن 
وجدت لتجنبها، واإليجابيات لتعزيزها، مع االســتفادة من 
التجارب السابقة وتوظيفها بالشكل األمثل حتى نضمن بقاء 
قواتنا املسلحة عىل أهبة االستعداد لالضطالع بدورها يف كل 

األوقات والظروف عىل الوجه األكمل.
وعلينا كذلك أن نســتلهم كلامت سيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة حني قــال "إن النجاح الذي 
حققته قواتنا املســلحة يف اســتيعاب التكنولوجيا املتقدمة 
والقــدرة عىل مواكبة العرص ال يغفــل حاجتنا للحفاظ عىل 
هذا النجــاح وتدعيمه وتعميقه، بل واالســتمرار يف تعزيز 
الكفاءة القتاليــة وامليدانية لهذه القــوات، ووضع اآلليات 
التي تجعل التطوير والتحديث مامرسة راسخة ومستقرة يف 

 القوات املسلحة 
اليد اليمنى لتعزيز 

أمن الوطن ورخائه 
وتقدمه واستقراره

بنية قواتنا املسلحة". 
واليوم ونحن نســتعيد ذكرى توحيد قواتنا املســلحة وما 
شــهدته من إنجازات طوال تســعة وثالثني عاماً يرشفني أن 
أرفع باســمي وباســم القادة وجميع الضباط وضباط الصف 
والجنود أســمى آيــات التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، وإىل ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة وإىل إخوانهم 
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
ونجدد العهد بأننا عىل الدرب ســائرون نحو املســتقبل، 
داعني الله ســبحانه وتعــاىل أن يعيد عليهم هذه املناســبة 
الخالدة وعىل الوطن باليمن والربكات وعىل القوات املسلحة.
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الفريق الركن
جمعة أحمد البواردي الفالسي

مستشار صاحب السمو نائب القائد ا=على للقوات املسلحة

السادس من مايو عام 1976 منعطف تاريخي فريد � 
مس�ة الشعب والوطن � دولة اLمارات

وجه ســعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس مستشار صاحب السمو نائب القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة كلمة إىل مجلة            مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد 
القوات املســلحة مثن فيها مشــاركة قواتنا املســلحة بجدارة وفخر ضمن التحالف العريب الذي 
قادته اململكة العربية الســعودية يف وقفتها الحازمة ضد الطغيان والعبث الذي بات يسترشي 
يف منطقتنا، كام أشــاد مبشاركة قواتنا يف األعامل اإلنسانية ألرض اليمن وإعادة األمل يف ربوعه 

ومساهمتها يف إعادة أمنه واستقراره، وفيام ييل نص الكلمة:



49

لقد شكل السادس من مايو عام 1976 منعطفاً تاريخياً فريداً 
يف مسرية الشعب والوطن يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ 
ألنه اليوم الذي شــهد وضع البنية األساسية لقواتها املسلحة، 
وهــو اليوم الذي تجســدت فيه آمال وتطلعــات املغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيـّـب الله ثراه، 
وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
اإلمارات نحو بناء قوة عسكرية واحدة قادرة عىل الدفاع عن 

الوطن، وأمنه، واستقراره، وحامية إنجازاته ومكتسباته.
واليــوم ونحن إذ نواجه تحديات كثرية وخطرية يف محيطنا 
الذي نعيشــه؛ فإن قواتنا املسلحة تشــعر باالعتزاز والثقة يف 
إمكاناتهــا وقدراتها نحو ما ميكن أن تلعبه وتقوم به من دور 
هام وبارز عىل كافة األصعدة واملشاركات الخارجية اإلقليمية 
منهــا والدولية؛ فبعد أن متكنت عىل مدى الســنوات املاضية 
من تحقيق نقلة نوعية هائلة بفضل ما توفر لها من أســلحة 
متطورة، وكوادر وطنية مؤهلــة ومدربة تدريباً عالياً، والذي 
تم التخطيط له بشــكل جيد ومنظم، أصبح باســتطاعتنا أن 
نقول وبــكل فخر أن لدينا جيش عرصي قــادر عىل مواجهة 
كافة التحديات، واإلســهام بفاعلية مع قوات أشــقائنا بدول 
مجلس التعاون، وأمتنا العربية يف تحقيق األمن واالستقرار يف 
املنطقة، إىل جانب التحالفات الدولية والعاملية التي خاضتها 
قواتنا املســلحة وأثبتت مــن خاللها جدارتها بشــهادة دول 
عظمى لها مــن التاريخ العريق يف املعــارك والحروب الكثري 
من األحداث والســجاالت،  ومن أن القوات املســلحة لدولة 
اإلمــارات عىل قدر الثقة والتحمل والثبات الذي بات يشــهد 

بأثره الجميع دون استثناء.
إن الواقع الذي عشناه باألمس وشاركت به قواتنا املسلحة 
بجــدارة وفخر ضمــن التحالف العريب الــذي قادته اململكة 
العربية السعودية الشــقيقة يف وقفتها الحازمة ضد الطغيان 
والعبث الذي بات يســترشي يف منطقتنا، والظلم الذي أوشك 
أن يوقع املنطقة يف التهلكة والدمار، إىل جانب مشاركة قواتنا 
اليــوم يف األعامل اإلنســانية ألرض اليمــن وإعادتها األمل يف 

ربوعه، ومساهمتها يف إعادة أمنه واستقراره.

فعاصفــة الحــزم التي كنا نشــهد آثارها كل يــوم أعلنت 
للجميــع أن أمــن الخليج أمن واحد، وســالمة أراضيه وأرض 
جريانه وأشــقائه واجب يحتمه رابط الدين واألخوة، فالدفاع 
حــق مرشوع، والتعــاون فضيلة لدحر كل خطر أو ســوء قد 
يحدق باملنطقة وأمنها وســالمها واستقرارها. ومبشاركة قواتنا 
املسلحة برجالها البواسل صار جلياً لنا ولغرينا أنه ال محال مع 
العزم، وال رضورة غري الحــزم الذي تقتضيه املصلحة وتحتمه 
األوضــاع والظروف يف أن تشــارك قواتنا املســلحة وبقوة يف 

نرصة األخ واسرتداد الحق.
إن ما أقدمت وستقدم عليه قواتنا املسلحة من مشاركات 
يف ســبيل نرش الخري والسالم، ومحاربة أفكار الرش واإلرهاب، 
إمنا هو عمل مســتمد من الرؤية الثاقبــة والحكيمة للقيادة 
الرشيدة لدولتنا التي ترى يف أن األمن رضورة ومطلب رشعي  
يتشارك مسؤوليته الجميع دون استثناء. فحفظ الوطن وأمنه 
واستقراره واجب عىل أبناء الوطن، واملشاركة مع اآلخر يف بثه 
ونرشه يف أرجاء املعمورة واجب تســتدعيه مواثيق اإلنسانية 

وحفظ األرواح البرشية.
وتأيت مقولة ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة حفظه 
اللــه لتؤكد يف أن الثقة التي أولتها القيادة الرشــيدة كانت يف 
موضعها وعىل قــدر الواجب الذي حملتها عىل عاتقها حيث 
قــال حفظه الله ورعاه : ” نحن واثقون من قواتنا املســلحة، 
ونشــعر باالطمئنــان واالعتــزاز إزاء ما تنجزه هــذه القوات 
يف مياديــن التدريــب، وما تكتســبه من مهــارات من خالل 
مشــاركتها الجيوش الحديثة تدريباً وتجهيزاً للدفاع عن الحق 

وعن الفرد وعن املبادئ“.
وال يســعني أخرياً وأنا أحد أبناء هــذا الوطن إال أن أعلن 
وبــكل فخر من أننا جميعاً جنــوداً لهذا الوطن، حامة ألرضه 
وسامئه وبحره، نعادي من يعاديه ونسامل من يسامله، نرد عنه 

كيد الطامعني ويد الباغني.
ويســعدين ختاماً ونحن اليــوم نحتفل بالذكرى التاســعة 
والثالثــني لتوحيد القوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية 

 ال }ال مع العزم وال 
ضرورة غ� احلزم الذي 

تقتضيه املصلحة 
� أن تشارك قواتنا 

املسلحة وبقوة � 
نصرة ا^خ واسCداد 

احلق

املتحــدة، أن أقرن األماين بالدعاء للمــوىل – عز وجل - يف 
أن يحفظ لنا هذه األرض والقيادة الرشيدة لسيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
القائــد األعىل للقوات املســلحة - حفظه الله – وســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكــم ديب - رعاه 
الله - ، وســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان  ويل عهد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 
املســلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
لالتحــاد حكام اإلمارات،  وأن يديم عىل وطننا نعم الرخاء 
والرفاه واألمن والسالم، وعىل شعب اإلمارات دوام التقدم 

واالزدهار.
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اللواء الركن مهندس
عيسى سيف بن عبالن املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة

قواتنا املسلحة ظلت على العهد قوة دفاع ال تهدف 
إf عدوان وإمنا حتمي وال تهدد وتصون وال تبدد 

وتسعى دائم: لدعم ا^من والسالم الدوليني

وجه ســعادة اللواء الركن مهندس عيىس ســيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات 
املســلحة كلمة إىل مجلة               مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة 
أشــاد فيها ببطولة قواتنا املســلحة، ومثن شــجاعة جميع العاملني فيها الذيــن نفذوا مهامهم 
الوطنية بكفاءة عالية وعىل أكمل وجه، كام أثنى عىل جهود الضباط والجنود الذين ساهموا يف 
تأسيس قواتنا املسلحة ووصلوا إىل سن التقاعد وكانوا عوناً لقواتهم ومازالوا عىل استعداد دائم 

لتقديم خرباتهم ومواصلة خدمة وطنهم، وفيام ييل نص الكلمة:
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تهل علينا يف اليوم الســادس من شــهر مايو الذكرى التاسعة 
والثالثــني لتوحيد القوات املســلحة، وهي ذكــرى عزيزة عىل 
نفس كل مواطــن، إذ إن هذا اليوم كان إيذاناً مبرحلة جديدة 
يف مســرية القوات املســلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
حيــث أطلق ذلك القــرار التاريخي الطاقــات لعملية تطوير 
وتحديث شاملة بنيت عىل أسس علمية بهدف تعزيز قدرات 
قواتنا املســلحة، ومتكينها من اســتيعاب أعقد أسلحة العرص 
واكتســاب أفضل املهارات العلمية والعملية والتنظيمية التي 
تتفق واملفاهيم العســكرية الحديثة، وذلك يف عرص أصبحت 

مفاتيحه تتمثل يف القدرة عىل امتالك التقنية والتحكم فيها.
وإذا كنــا نفخر اليــوم ملا تحقق عرب الســنوات ومن خالل 
استيعاب كامل للنظم الدفاعية املتقدمة يف عاملنا املعارص، مع 
حجم التجهيزات وتقنياتها الحديثة والكفاءة القتالية ملنتسبي 
قواتنا املســلحة إضافــة إىل ما تحقق من قفــزة نوعية كبرية، 
وقــدرة متميزة  يف مجــال العلم العســكري الحديث ينبغي 
أن تكــون هذه اإلنجــازات دافعاً قوياً ومحفــزاً إىل مزيد من 
العمــل واملثابرة ومضاعفة الجهود من أجل االرتقاء أكرث وأكرث 
بالجاهزيــة والكفــاءة القتالية، ومبا يواكــب أفضل التطورات 
العســكرية مع الحــرص الدائم عىل دميومــة اليقظة والقدرة 
عــىل التفاعل الخالق مع جميع املتغريات واملســتجدات عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل.
 وإذا كنــا نحتفــل اليوم بهذه الذكرى العطرة فإننا نشــعر 
بالفخــر واالعتزاز؛ ألن قواتنا املســلحة ظلــت عىل العهد قوة 
دفاع ال تهدف إىل عــدوان، وإمنا تحمي وال تهدد، وتصون وال 
تبدد، وتسعى دامئاً لدعم األمن والسالم الدوليني، وكان طبيعياً 
أن تلبي نداء الواجب وتســهم بإيجابيــة وفعالية عىل جميع 
األصعدة املحلية واإلقليمية والدولية. وقد شاركت قواتنا تحت 
مظلــة األمم املتحدة يف عمليات حفظ الســالم يف شــتى بقاع 
العامل، وأصبح سجلها حافالً بالنجاحات املرشقة يف كل مجاالت 

العمل اإلنساين برغم تنوع املهام وتعدد املواقع. 
إن الظروف اإلقليمية والعاملية املعقّدة، تفرض تحدياٍت غري 

مســبوقة، وتتطلب منا مواجهة هذه التحديات والتصدي لها 
بقــوة وحزم. وقد واجهنا هذه التحديات من خالل مشــاركتنا 
يف محاربــة اإلرهاب، كام كنا جزءاً مهــاّمً من التحالف العريب 
لدعم الرشعية يف اليمن، وسنكون دامئاً حريصني عىل استقراره. 
وال يفوتني، االشادة ببطولة قواتنا املسلحة، وأن نثمن شجاعة 
جميــع العاملني فيها الذيــن نفذوا مهامهــم الوطنية بكفاءة 

عالية وعىل أكمل وجه.
وكان أبنــاء القوات املســلحة يف كل موقــع وموضع مثاالً 
لإلشــادة، ومحالً للتقدير بفضل الكفاءة يف األداء والحرص عىل 
السلوك الســوي، وااللتزام بالدقة واملوضوعية يف تنفيذ املهام، 
واالنضباط الذي ميارســون به واجباتهم. إن القوات املســلحة 
ركيزة أساســية من ركائز مســريتنا االتحادية وهويتنا الوطنية، 
وهــي ملتزمة دامئاً بسياســة دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
الداعيــة للحوار أســلوباً، والطرق الســلمية وســيلة ملعالجة 
مختلــف القضايا مــع التمســك بالقوانني واملبــادئ الدولية 
كقاعــدة لحل النزاعات من دون أن ميس ذلك بحقنا يف الدفاع 
عن أرضنا، مع مواصلة بنــاء القوة لضامن ذلك، ولتظل قواتنا 
املســلحة كعهدها دامئاً األمينة عىل مسرية التنمية واملتفاعلة 
مع الخطط والربامج التنموية، وذلك عن إميان بدورها يف إثراء 
منظومة العمل املدين ومؤسساته، والدفاع عن الوطن وسيادته 
ومقدســاته، وذلك التزاماً منا مبقولة ســيدي صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله». 

من جهة أخرى، فإننا إذا نؤكد أن الواجب األســايس لقواتنا 
املســلحة هو الدفاع عن الوطن وحامية أمنه واستقراره ندرك 
أن أمننــا الوطني ال ينفصــل عن األمنيــني اإلقليمي والدويل، 
مــام يرتتب عليه مــن واجبات ومســؤوليات يف إطار عقيدتنا 
العســكرية القامئة عىل صــون الحق والدفاع عنــه، واالحرتام 

الكامل للقوانني.
 إننا، ونحن نحتفــل بهذه الذكرى الخالدة، تحرضنا األيادي 
والقلوب املؤمنة واإلرادة الصلبة التي كان لها الفضل بعد الله، 
ســبحانه وتعاىل، يف بناء هذه املؤسســة الوطنية. ويحرضنا يف 

هذه املناسبة ذكرى الضباط والجنود الذين ساهموا يف تأسيس 
قواتنا املســلحة ووصلوا إىل سن التقاعد، ونثني عىل جهودهم 
وعطائهم تقديــراً لدورهم. ونحن عىل يقــني بأنهم كام كانوا 
عوناً لقواتهم ســيكونون عىل اســتعداد دائم لتقديم خرباتهم 

ومواصلة خدمة وطنهم. 
واليوم، ونحن نســتعيد ذكرى توحيد قواتنا املســلحة وما 
شــهدته من إنجازات طوال سنوات، يرشفني أن أرفع إىل مقام 
ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، وإىل ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب رعاه الله، وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة، وإىل إخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
لالتحاد حكام اإلمارات، باسمي وباسم القادة والضباط وضباط 
الصف وأفراد القوات املسلحة أجمل آيات التهاين والتربيكات 
داعياً الله، عز وجل، أن يعيد عليهم هذه املناسبة وعىل الوطن 

املعطاء باليمن والربكات وعىل القوات املسلحة بكل الخري.

القوات املسلحة ركيزة 
أساسية من ركائز 
مس�تنا االحتادية 

وهويتنا الوطنية وهي 
ملتزمة دائم: بسياسة 

اLمارات السلمية
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تضافــــر جهــود منتســبــي القـــوات 
املســلحة واقتناء وسائل التقنية املتطورة 
يقفــان درعاً منيعاً لحامية شــعب دولة 

اإلمارات.

نقــول بــكل فخــر أن لدينا جيــش عرصي 
قادر عىل مواجهة كافة التحديات، واإلســهام 
بفاعليــة مع قوات أشــقائنا بــدول مجلس 
التعــاون، وأمتنــا العربيــة يف تحقيق األمن 

واالستقرار يف املنطقة.

األمــن الذي نعيشــه اليــوم حصيلة 
تسعة وثالثون عاماً من العمل املخلص 
الدؤوب قضتها قواتنا املسلحة يف بناء 
قــوة دفاعية قادرة عىل حامية الوطن 

وإنجازاته.

نؤكــد ببــذل الغــايل والنفيس وأن 
نقــدم أرواحنــا للحفــاظ عىل هذه 

اإلنجازات.

ســتبقى القوات الجويــة والدفــاع الجوي 
دامئاً عىل العهد والوالء الدرع الواقي للوطن 

والعني الساهرة التي ال تنام.

إين عــىل ثقه من أن رجــال القوات البحرية 
أســوة بإخوانهــم يف مختلــف فــروع قواتنا 
املســلحة قــادرون بــإذن الله عــىل تحقيق 
املزيــد من اإلنجــازات عىل كافــة األصعدة 
محلياً وإقليمياً ودولياً وسوف يستمر متيزهم 
ويتعــزز بفضــل الرعايــة الكرميــة لقيادتنا 

الرشيدة .

لقد قطعت قواتنا املســلحة يف مســريتها الحافلة أشواطاً تأسيسية 
عديدة اتسمت بالكثري من العمل واإلجتهاد والصرب وكانت بدايتها 
يف إرســاء األســس االتحادية التي وضعها قادتنا وسعيهم يف تثبيت 

أركان االتحاد.

قواتنـــا املسلـــــــ

معا� �مد أحمد البواردي الفالسي
وكيل وزارة الدفاع

اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

اللواء الركن بحري إبراهيم سا4 املشرخ
قائد القوات البحرية

الفريق الركن جمعة أحمد البواردي 
الفالسي

مستشار صاحب السمو نائب القائد 
ا=على للقوات املسلحة

اللواء الدكتورخليفة �مد الرميثي
الوكيل املساعد للسياسات والشؤون 

االسDاتيجية

اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون 
آل نهيان

رئيس هيئة اخلدمة الوطنية 
واMحتياطية

العميد الركن صالح �مد Nرن 
العامري

قائد القوات الPية
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النجــاح الــذي حققته قواتنا املســلحة 
يؤكــد أن رجال قواتنا املســلحة قادرون 
بــإذن اللــه عــىل تحقيــق املزيــد من 
اإلنجــازات عىل كافــة األصعــدة محلياً 

وإقليمياً ودولياً.

قواتنا املسلحة ظلت عىل العهد قوة دفاع 
ال تهدف إىل عدوان، وإمنا تحمي وال تهدد، 
وتصــون وال تبدد، وتســعى دامئــاً لدعم 

األمن والسالم الدوليني.

حققت القوات املســلحة إنجازات باهرة 
يف كافة مجاالتها التنظيمية والتسليحيـــة 
والفنيـــــة واإلداريــة والتي تــم تنفيذها 

تطبيقاً لخطة محكمة ومتوازنة.

نستحضـــر بالتقــدير واإلكبار اآلباء 
املؤسسني الذين استطاعوا بناء دولة 
االتحاد ودمج القوات املسلحة تحت 

قيادة واحدة وعلم واحد.

قواتنــــا  حققـــتـــه  مبـــــا  نفخــــر 
املســلحة عىل الصعيــد الخارجي من 
خالل املشاركات اإلنسانية،  ولدورها يف 
حفظ وفرض الســالم، وعمليات اإلغاثة 

تحت مظلة األمم املتحدة.

إن ســـــجل قواتنـــــا املســلحـــة حافــل 
بالنجاحات يف كل التجارب التي خاضتها رغم 
تنــوع املهام التي كلفت بهــا، وتعدد املواقع 
التــي عملــت فيها فكانــت محل اإلشــادة 

والتقدير. 

قواتنــا املســلحــة كعهدها دامئاً تجســيداً للكيــان االتحادي 
ورمزاً للوحدة الوطنية، وسنداً لألشقاء وعوناً لألصدقاء، وسيبقى 

االنتامء لها دامئاً رشفاً وواجباً وحقاً لجميع املواطنني.

ـــــــحة  درع و ردع 

اللواء الركن سيف مصبح املسافري
رئيس هيئة العمليات

العميد الركن مبارك سعيد غافان 
اجلابري

رئيس هيئة اMتصاالت وتقنية 
املعلومات

العميد الركن سا4 سعيد غافان 
اجلابري

رئيس هيئة اMدارة والقوى البشرية

اللواء الركن عيسى سيف بن عبالن 
املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة 

الفريق الركن حمد �مد ثاW الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة 

اللواء الركن سا4 هالل سرور الكعبي
مساعد رئيس ا=ركان ل]حتياط

اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي
رئيس هيئة اMمداد
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منذ منتصف الستينيات من القرن 
املنرصم، كان لدى املغفور له القائد 
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان حلٌم يتعلق بامتالك 
قوة مسلحة صغرية منظمة، متتاز 
بالكفاءة، ومدربة تدريباً جيداً، 
ومزودة بأحدث األسلحة؛ مُيكنها 
الدفاع عن البالد والعباد، وتأمني 
املستقبل لألجيال القادمة، وتكوُن 
مدرسًة للوطنية وقاطرًة للتنمية. 
وسوف ندرك، بعد قراءة هذا 
املقال، أنّه بفضل مثابرة القيادة 
السياسية، وعىل رأسها صاحب 
السمو الشيـخ خليفـة بن زايــد 
آل نهيان، أصبح الحلم حقيقًة، وأّن 
القرار التاريخي بتوحيد القوات 
املسلحة للدولة، يف 6 مايو عام 
1976، كان الخطوة الرئيسية يف 
هذا الصدد. 

إعداد:
د. أمين الدسوقي

تطور القوات املسلحة: نظرة مجملة 
مر تطور القوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
بخمــس مراحــل. بدأت املرحلــة األوىل عندما تم تشــكيل 
قوة دفاع االتحاد، يف ديســمرب 1971، إثر تســليم الحكومة 
الربيطانية لقوة «كشــافة ســاحل اإلمــارات املتصالحة» إىل 
حكومــة دولة اإلمارات. وتكونت هــذه القوة، التي متركزت 
يف إمــارة الشــارقة، من خمس رسايا مشــاة، وثــالث رسايا 
للمدرعات واإلســناد والتدريب، باإلضافة إىل رسايا الخدمات 
اإلدارية والفنية واملوســيقى العســكرية، ومدرســة الصغار 

العسكرية.
ويف املرحلــة الثانية، التي انطلقت عــام 1974، تم تغيري 
ُمســمى قوة دفاع االتحاد إىل «القوات املسلحة االتحادية»، 

مــع إبقاء نفــس الواجبــات واملهــام والتنظيم والتســليح 
واملعــدات ومواقع التمركز لقيــادة القوة كام هي. وتكونت 
القوات من ســبع رسايــا مشــاة، ورسايا مدرعات وإســناد 

ومظالت، ورسيتني لألشبال واألوالد. 
ويف مايــو عام 1976، اتخذ املجلس األعــىل لالتحاد قراراً 
تاريخياً بتوحيد القوات املســلحة، بدمج قوى الدفاع املحلية 
يف كل إمــارة من أعضاء االتحاد تحــت مظلة قيادة اتحادية 
واحدة، مقرهــا أبوظبي. ومن ثَم، انطلقــت املرحلة الثالثة 
واألهم من تطور القوات املســلحة؛ فتم إنشاء ثالث مناطق 
عســكرية هي: املنطقة العسكرية الشاملية (القوة املتحركة 
برأس الخيمة سابقاً)، واملنطقة العسكرية الغربية (قوة دفاع 
أبوظبي سابقاً)، واملنطقة العسكرية الوسطى (قوة دفاع ديب 

% ذكرى توحيــد القــوات املسلحــة: اُحللـــــــ
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ـــــــم اســتحــال حقيقــة

ســابقاً). كام تم تغيري ُمسمى القوات املسلحة االتحادية إىل 
مســمى «لواء الريمــوك»، ويضم كافة قــوات جيش االتحاد 
والحرس الوطني يف إمارة الشــارقة وحرس إمارة أم القيوين، 
واندمجت يف القوات املسلحة. كام تم إنشاء قيادتني للقوات 
البحرية والقوات الجويــة، وتحديد الهيكل القيادي للقوات 

املسلحة، وتشكيل رئاسة لألركان العامة.
وهــذا القرار التاريخي، باإلضافــة إىل أنّه يعود إىل جهود 
القائد املؤســس الشــيخ زايد يف دعم كيان الدولة االتحادية 
الجديــدة وتوطيد أركانها وتعزيز اســتقرارها وتوفري عنارص 
الردع واملنعة لها، يأيت ترجمًة لدستور دولة اإلمارات املؤقت 
الصــادر يف العــام 1971 فيــام يتعلق بتوزيــع الصالحيات 
بني املســتويني الفيــدرايل (الحكومــة االتحاديــة) واملحيل 

(حكومات اإلمارات)، ويجعل شــؤون الدفاع واألمن القومي 
من اختصاصــات الحكومة االتحادية. كــام كان قرار توحيد 
القوات املسلحة البداية الحقيقية ملسرية التطوير والتحديث 
التي شهدتها القوات املسلحة عىل املستويات كافة. ويف هذا 
الخصوص، يقرر صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان أّن «قرار توحيد القوات كان محطًة هامة يف املســرية 
االتحادية، .. وضع تلك القوات عىل درب التحديث والتطوير، 
واكتملت بصدوره كافة املقومات التي تجسد معاين االتحاد، 
وتوفــرت مــن خاللــه عنــارص القوة التــي تحمــي الكيان 
االتحادي، وتســهم يف تثبيت أركانه وتعزيــز بنيانه. كام أنه 
تجسيد صادق إلميان اآلباء املؤسسني باالتحاد خياراً وهدفاً».
ويف أعقاب قرار التوحيد مبارشًة، تم تعيني ســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايد، ويل عهد أبوظبي حينئٍذ، نائباً للقائد األعىل 
للقوات املســلحة. ومنذئٍذ، انصب تركيز ســموه عىل مهمة 
بناء القوات املســلحة، ســواء مــن حيث تدريــب أفرادها، 
أو تزويدهــا بأحــدث األســلحة واملعدات املتطــورة، معلناً 
أّن ”العــام املايض هــو عام التوحيــد، والعــام الجديد هو 
عــام التطويــر والبناء“. كام انرصف ُجــل اهتاممه إىل جعل 
املؤسسة العســكرية معهداً كبرياً متعدد االختصاصات، يتم 
فيه إعداد كوادر برشية مدربة، فأنشــئت كليات عســكرية 
ومعاهد تعليمية عديدة. ومن ثم، صارت القوات املســلحة 
ومؤسســاتها، خالل عرش سنوات، مصدراً لكثريٍ من القيادات 
التي مل يظل دورها قارصاً عىل الحياة العسكرية، بل انترشت 

يف كافة مفاصل العمل املدين أيضاً.
وتؤرخ املرحلة الرابعة عــام 1978 إلعادة تنظيم القوات 
املســلحة واستكامل توحيدها، من خالل دمج القوات الربية 
والبحريــة والجويــة دمجاً كامــالً، وإلغاء قيــادات املناطق 
العســكرية  وتحويل قواتها إىل ألوية وتشــكيالت عسكرية 
نظاميــة، وتخويل القيادة العامة للقوات املســلحة ســلطة 
الســيطرة الكاملة عىل جميــع القوات والتشــكيالت الربية 
والبحريــة والجوية. وتم منح لواء الريمــوك أقدمية األلوية، 
وأصبح يســمى ”لواء الريموك الثالــث“. عالوة عىل ذلك، تم 

تحديد التسلسل القيادي يف القوات املسلحة. 
وأخرياً، ويف الســادس من يونيــو 1987، تم دمج القوات 
الجويــة والدفــاع الجوي تحــت قيادة واحــدة، بوحداتهام 

املختلفة.
ويف الحقيقــة، ارتبط بنــاء القوات املســلحة وتوحيدها 
وتطويرها باسم صاحب الســمو الشيــخ خليفـة بـن زايــد 
آل نهيــان، من خالل توليه رئاســة قوة دفــاع أبوظبي التي 
شــّكلت النواة الصلبة للقوات املسلحة، ثم من خالل موقعه 
كنائــب للقائد األعىل للقوات املســلحة، ثــم توليه منصب 
القائــد األعىل للقوات املســلحة يف نوفمــرب 2004. ويف هذا 
الصدد، يقرر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

القوات املسلحة 
ومؤسساتها مصدر 

لكثٍ- من القيادات 
التي 5 يظل دورها 

قاصر8 على احلياة 
العسكرية بل انتشرت 

% كافة مفاصل 
Aالعمل املد
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ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، أّن 
خليفة ”واكــب مراحل بنــاء قواتنا املســلحة، وتابع لحظًة 
بلحظة، وبكل دقــة مراحل تنمية هذه القــوات وتحديثها، 
ووّجــه، وبذل الطاقات واإلمكانات كلها لرتســيخ دور قواتنا 
املسلحة يف معادلة األمن واالستقرار يف منطقة الخليج العريب 

والرشق األوسط“. 

برنامج شامل لتحديث القوات املسلحة
تتابــع دولة اإلمارات، يف الســنوات األخرية، برنامجاً شــامالً 
لتحديث وتطوير قدرات قواتها املسلحة. ويتمثل أهم أبعاد 
هذا الربنامج يف تزويد كافة أفرع القوات املســلحة بأحدث 
األســلحة املتطورة، مع إعطاء أولوية للقوات الجوية والدفاع 

الجوي.
ومن ثم، شــهدت القوات الجوية تطورات نوعية؛ مكنتها 
من الوصول إىل أعىل درجات التأهيل والتسليح، عرب الحصول 
عىل أحــدث التقنيــات يف مجال قــدرات التســليح الجوي 
والطائــرات متعددة املهام واملقاتــالت. وكان نتيجة ذلك أْن 
أصبحــت القوات الجوية اإلماراتيــة واحدة من أكرث القوات 
تطوراً، ومن أفضلها تســليحاً، خاصــًة فيام يتعلق باملقاتالت 
متعــددة املهــام، وأصبح الطيــارون اإلماراتيــون من أفضل 
الطيارين تدريباً وكفاءًة يف منطقة الرشق األوســط. فقد تم 
تعزيــز قدرات القوات الجوية بــرشاء عدد كبري من طائرات 
إف- 16 (بلوك 60 وبلوك 61)، وعدد آخر من طائرات مرياج 
الفرنســية، وتحديث املوجــود منها. كــام أّن دولة اإلمارات 
بصــدد حيازة قدرة جوية عىل تنفيــذ رضبات دقيقة طويلة 
املدى. وقد حــازت بالفعل حديثاً عىل قــدرة توصيل جوية 

اسرتاتيجية طويلة املدى. 
كــام يُركــز برنامــج التحديث عــىل تطويــر منظومات 
الدفــاع الجوي. وقد متكنــت دولة اإلمارات مــن بناء نظاٍم 
شــامل للدفاع الجوي والصاروخي. ويف هذا الصــدد، نشــري 
إىل حيـــازة الدولـة أحدث نظم الدفــاع الجوي مــن طـراز 
باتـريـــوت PAC-2، PAC-3، وعقدهــا اتفاقاً مع الواليات 
املتحدة لــرشاء نظــام الدفاع الجــوي لالرتفاعــات العالية 
املعروف باســم THAAD، وهو نظام دفاع صاروخي واسع 
املســاحة، يستطيع تدمري الصواريخ املغرية يف مدى 200 كم. 
كــام عقدت الدولة صفقة مع رشكــة Raytheon  األمريكية 
لرشاء نظــام راداري من طراز AN/TPY-2. وســوف تكون 
دولة اإلمــارات أول دولــة خارج الواليــات املتحدة توظف 

هذين النظامني.
دون الحديــث عــن أّن دولة اإلمــارات مرتبطة مع دول 
مجلــس التعاون بنظــام دفاع جوي يُعرف بحــزام التعاون، 
الذي بدأ تشغيله نهاية عام 2001. ويهدف ”حزام التعاون“ 
إىل الربط اآليل بني مراكز عمليات القوات الجوية وشــبكات 
الدفاع الجوي يف دول املجلس بشبكة تغطية رادارية وإنذار 

مبكر؛ بهدف حامية أجوائها.
عــالوة عىل ذلك، تنخرط قيادة القوات البحرية يف برنامٍج 
لتوســيع قدراتها، وتحديث أســطولها من الســفن الحربية. 
ويعد مرشوع بينونة لبناء ســت طرادات متعددة املهام أكرب 
برامج بناء الســفن الحربية يف الرشق األوســط. وتســلمت 
القوات البحرية عدداً مــن الطرادات من طراز أبوظبي، من 
إنتاج رشكة أبوظبي لبناء السفن، التي قد تفي بسعي القوات 
البحرية لتطوير قدراتها يف مجال الحرب املضادة للغواصات. 
وتهدف رشكة أبوظبي لبناء الســفن أيضــاً إىل بناء غواصات 
متوسطة؛ قد تفي بســعي األسطول الوطني المتالك قدرات 
تحت املــاء. ومثة تركيز توليه القيادة السياســية عىل تعزيز 
قــدرات مشــاة البحرية. ففي عام 2010، تــم افتتاح قاعدة 

بحرية جديدة يف الفجرية بالقرب من املدخل الرشقي ملضيق 
هرمز عىل شواطئ بحر العرب. وتزامن افتتاح هذه القاعدة 
مــع افتتاح خطي للنفــط والغاز يربطان حقــول اإلنتاج يف 

أبوظبي مبيناء الفجرية.
وكجــزٍء من برنامجها الشــامل لتحديــث وتطوير قواتها 
املســلحة، تركــز دولــة اإلمارات حاليــاً عىل تحســني أدائها 
العمليايت إىل أقىص حدود، من خالل اعتامد اقرتاب قائم عىل 
الشبكات Network-centric Approach  لقواتها املسلحة، 
  Situational Awarenessالظــريف اإلدراك  يُشــكل  حيــث 
املتفوق، وشــبكة االتصاالت اآلمنة أساساً لإلنذار املبكر بعيد 

املدى، والرد الرسيع، والقدرة عىل االستهداف الدقيق. وهذا 
النهج يضع القوات املســلحة عىل مســار مشــابه ملسارات 

التطور يف دول حلف الناتو. 
وعىل الرغم من جهود القيادة السياسية لتطوير وتحديث 
القوات املســلحة، مثة عــدة تحديات تواجه هــذه القوات، 
يتعلق أولها بصغر حجمها. وقد تكفل إصدار قانون الخدمة 
الوطنية، يف مايو 2014، الذي عمد إىل تطبيق برنامج التجنيد 
اإللزامي مبواجهة هذا التحدي. كام يكفل برنامج التحول إىل 
قوة قامئة عىل الشــبكات إىل جعل القوات املســلحة لدولة 
اإلمارات قوات ذكية ال يؤثر الحجم كثرياً يف كفاءتها وفّعاليتها. 
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بيد أّن القوات البحرية تحتاج إىل إعادة تقييم املتطلبات يف 
أربعة مجاالت حساســة، هي الحــرب الالمتامثلة، وقدرات 
إزالة األلغام، وتكنولوجيا السفن املضادة للصواريخ، والحرب 

املضادة للغواصات.

تنويع مصادر السالح
مــن أهــم مظاهــر االهتــامم البالغ الــذي توليــه القيادة 
السياسية، وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، للقوات املســلحة، هــو اإلنفاق عىل كل ما يتعلق 
بها، وال ســيام تزويدها بأحــدث أنواع األســلحة واملعدات 
العســكرية، وصيانـة القائـــم منها. فقـد تطـــور اإلنفــاق 
العسكــري لدولة اإلمارات العربيــة املتحـدة تطـوراً كبــرياً، 
يف الفتـرة (2004-2014)، بأكرث من ســبعة أضعاف ونصف. 
فمثالً، تجاوزت قيمة ما أبرمته القوات املسلحة من صفقات 
ســالح، خالل دورة معــرض الدفاع الــدويل (آيدكس) لعام 
2015، 18.3 مليــار درهم. وبالجملة، بلغت قيمة الصفقات 
التي عقدتها القوات املســلحة مع كربيات الرشكات العاملية 

خالل دورات آيدكس أكرث من 115.7 مليار درهم.
ويتواكب مع ذلك حرص صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة عىل تنويع مصادر الســالح، 
وعدم ترك موضوع اقتناء الســالح مقيداً بدولٍة دون أخرى؛ 
تأكيداً للســيادة الوطنية واستقاللية القرار السيايس. ويتبنى 
خليفة مبدأً يتعلق بأّن تســليح القوات املسلحة، كامً ونوعاً، 
يتحدد بنــاًء عىل املصالح العليا للبــالد، واحتياجات القوات 
املســلحة. ومن هنا نفهم اهتاممه البالــغ بانتظام فعاليات 

معرض آيدكس.
ويف الحقيقة، تتابع دولة اإلمارات تاريخياً سياســة تنويع 
قاعدة إمداداتها العسكرية من الخارج. وقد أتاح ذلك للدولة 
اقتناء أحدث النظم برشوٍط مميزة، والنأي عن االعتامد عىل 
مصدر خارجي واحد للسالح. بل إّن سياسة مشرتوات السالح 
التي تتبعها الحكومة اإلماراتية تشــرتط أّن يكون للموردين 
األجانب وكالء محليني، أو أْن يؤسســوا رشاكات مع الرشكات 
املحلية. وتحصل اإلمارات عىل املعدات الحربية ونظم الدفاع 
مــن موردين دوليني متعدديــن، أهمهم الواليــات املتحدة 
وفرنســا وبريطانيا وأملانيا وإيطاليا وروسيا ووبلجيكا وكوريا 
الجنوبية وهولندا وجنــوب أفريقيا وأوكرانيا. دون الحديث 
عن املوردين املحليني، الذين ميثلون رشكات الدفاع الوطنية، 

والذين يتزايد نصيبهم باستمرار يف سوق السالح اإلمارايت.

تأسيس قاعدة للصناعات الدفاعية الوطنية 
يتطلــع صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئيــس الدولــة، إىل بناء قاعــدة صناعات عســكرية وطنية 
متطــورة، توفر متطلبات القوات املســلحة اإلماراتية، وتتيح 
تعزيــز قوة ردع ضــد مصادر التهديــدات املحيطة بالدولة، 
وتحــد من التبعيــة األجنبيــة يف هذا املجال االســرتاتيجي. 
وتنهض اســرتاتيجية خليفة، يف هذا الخصوص، عىل أســاس 
تشجيع وتوجيه االســتثامرات الوطنية إىل قطاعات التصنيع 
العسكري، ومنح األولوية للرشكات الوطنية يف تزويد القوات 
املسلحة باحتياجاتها من املعدات العسكرية، وتشجيع إقامة 
رشاكات بــني رشكات التصنيــع الدفاعي الوطنيــة ونظرياتها 

الدولية. 
ووفقاً ألحــدث اإلحصاءات، توجد نحو 200 رشكة محلية 
عاملة يف مجال التصنيع العســكري، شاركت منها 170 رشكة 
يف آيدكس 2015، ويف مقدمتها توازن القابضة (تأسست عام 
2007) ومبادلة للتنمية (تأسســت عــام 2002) ومجموعة 
اإلمارات املتقدمة لالســتثامرات (تأسست عام 2006)، وهي 
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الــرشكات الثالث التي تُهيمن تاريخيــاً عىل قطاع الصناعات 
الدفاعية، وتعاونت معاً يف تأسيس رشكة اإلمارات للصناعات 
الدفاعية (إيدك) يف ديسمرب 2014، كمرشوع مشرتك؛ بهدف 
خلــق واحد من أكــرب التكتــالت الواعدة يف مجــال الدفاع 
والطريان وخدمــات الدعم يف املنطقــة. وهناك مجموعات 
أخــرى أصغر حجامً، مثل املجموعة الذهبية الدولية، ورشكة 
أبوظبــي لبناء الســفن، وطريان أبوظبي، وأدكــوم لألنظمة، 

ورشكة بركان لتصنيع الذخائر وغريها.
وبفضل دعم القيادة الرشــيدة، صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، نجح قطاع صناعة 
الدفــاع يف دولة اإلمــارات يف بناء قــدرات صناعية وتقنية 
متنامية، خــالل فرتة زمنية قصرية نســبياً؛ مــا جعله مركزاً 
إقليمياً يف الصناعات العســكرية، ويف وضعٍ يتيح له الدخول 
يف منافســة حقيقية مــع نظرئه عىل املســتوى العاملي من 
خالل تصديــر منتجاته. ويف هذا الخصوص، تتمتع الرشكات 
الوطنيــة بكفــاءٍة يف مجاالت تصنيــع األســلحة الخفيفة، 
والذخائــر، والصواريخ، واملدفعيــة، واملركبات املوجهة عن 
بعــد، والعربات املدرعة، فضــالً عن بناء الســفن الحربية 
والــزوارق الرسيعــة. وتنتــج الدولة كذلك مركبــات النقل 
العسكرية، والطائرات بدون طيار، باإلضافة إىل تطوير طائرة 
تدريــب ومقاتلة خفيفة تعتمد عىل تقنية التخفي «ماكو»، 
بالتعاون مع الرشكــة األوروبية للدفاع الجوي والفضاء. كام 
توفر رشكات الدفاع الوطنية الخدمات اللوجســتية، وأعامل 

اإلصالح والتجديد والصيانة وغريها. 
واألهــم من ذلك، ينخرط قطاع الصناعات الدفاعية حالياً 
يف مجال تقنيــات االتصاالت الحديثة، التي تلعب دوراً بارزاً 
يف االســرتاتيجيات العسكرية يف الوقت الراهن. وغدت دولة 
اإلمــارات، بفضل الرؤيــة الثاقبة لقيادتها السياســية، متتلك 
برنامجاً فضائياً، كان حكراً عىل الدول املتقدمة لعقوٍد طويلة، 
من خالل أقامرها الصناعية: «الياه سات» و«الرثيا» و«نظام 
ديب ســات»، والبــدأ يف تصنيع «خليفة ســات» عام 2014، 
التي تُوظف يف املجالني املدين والعســكري، واإلعالن رســمياً 
عن دخول السباق العاملي الستكشاف الفضاء الخارجي، من 

خالل مرشوع تصميم أول مســبار عريب الستكشــاف كوكب 
املريــخ. وقد أضاف ذلك نوعياً إىل وزن الدولة االســرتاتيجي 
وســمعتها الدولية يف مجــال التكنولوجيا؛ حيث تعد الربامج 

الفضائية مقياس التقدم. 

القوات املسلحة..قوة ردع وسالح
وهكذا تحل علينا الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات 
املســلحة، وقــد اســتحال واحداً مــن األحالم الكبــار للقائد 

املؤسس الشيخ زايد بن سلطان، واملتعلق بامتالك قوة مسلحة 
صغــرية منظمة متتاز بالكفاءة ومدربــة تدريباً جيداً ومزودة 
بأحدث األســلحة، إىل حقيقة. وقد أصبحت القوات املسلحة 
مدرســًة للوطنية، والســيام مع إقرار قانون الخدمة الوطنية، 
وقاطــرًة للتنمية يف عدٍد من املجاالت، أهمها التعليم والتنوع 

االقتصادي وتكنولوجيا االتصاالت والتقنيات الفضائية.
وعىل الرغم امتالكها منظومة تســلح متقدمة جداً مقارنة 
بالعديــد من دول الرشق األوســط، ال متيل دولة اإلمارات إىل 
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اســتعراض القوة والنفــوذ، مثلام يحدث بشــكل معتاد من 
جانب بعض الدول. فقد كانت رؤية صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، واضحــة متاماً فيام 
يتعلق بالغرض من «بناء القوة»؛ فدولة اإلمارات «ال تتســلح 
ملبــارشة العــدوان، وإمنا تفعل ذلك ألنها تؤمــن بأّن الضعف 
يُغــري بالعدوان. كــام أّن القوة رشٌط لتدعيم الســالم». ويف 
مناسبة الذكرى السادســة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة، 
أكّد خليفة أّن القوات املسلحة «تؤكد قيم املجتمع اإلمارايت يف 

استخدام القوة إلحقاق الحق وإرساء العدل ورفع الظلم؛ ألن 
التوظيف األمثل للقوة هو الذي يرســخ أركان الدولة، ويكفل 
أمنهــا وأمانهــا، ويضمن نهوضها مبســؤوليتها كعضو فاعل يف 
محيطهــا اإلقليمي والــدويل». كأّن القيادة الرشــيدة، انطالقاً 
مــن إدراكها للتهديــدات العديدة واملتنوعــة لألمن الوطني 
واإلقليمي، عكفت منُذ اليوم األول عىل بناء وتطوير القدرات 
الدفاعية للبــالد؛ لتوفري قوة ردع، تجعل األعداء يفكرون أكرث 
من مرة قبل تهديد سالمتها اإلقليمية وتجربتها التنموية وأمن 

مواطنيها واستقرار مؤسساتها، أو أمن الخليج واألمن القومي 
العريب. وهو ما يتضح يف مشــاركة القوات املسلحة اإلماراتية 
يف قوات حفظ الســالم الدولية، واالئتالف الدويل للمســاعدة 
يف تطبيــق منطقة الحظر الجوي فــوق ليبيا عام 2011، التي 
تم تأسيســها وفقاً لقرار مجلس األمــن التابع لألمم املتحدة، 
والتحالــف الدويل ضــد تنظيم داعش عــام 2014، وعاصفة 

الحزم ضد االنقالب الحويث يف اليمن يف مارس 2015.

عكفت القيادة 
الرشيدة منذ اليوم 

اJول على بناء وتطوير 
القدرات الدفاعية 
للبالد لتوف- قوة 
ردع جتعل اJعداء 

يفكرون أكO من مرة 
قبل تهديد سالمتها 

اQقليمية وجتربتها 
التنموية وأمن 

مواطنيها
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أكد املجلس الوطني االتحادي 
أن القوات املسلحة اإلماراتية 
قدمت عىل مدى تاريخها صورة 
مرشفة شهد بها الجميع حيث 
أثبتت جدارتها وحرفيتها العالية 
يف العديد من املهامت التي قامت 
بها سواء يف املساهمة يف حفظ أمن 
واستقرار األشقاء ومواجهة املخاطر 
التي تفرضها الظروف أو حفظ 
السالم واألمن الدوليني واملساعدة 
يف مناطق النزاعات والكوارث يف 
العديد من مناطق العامل.  
وقال املجلس يف بيانه مبناسبة 
الذكرى الـ 39 / لتوحيد القوات 
املسلحة.. أن ذكرى توحيد القوات 
املسلحة تعرب عن عمق اإلميان 
بتجربة الوحدة واملصري املشرتك 
وبداية ملرحلة من العمل الدؤوب 
املخطط لبناء قوات مسلحة 
إماراتية فاعلة وقادرة عىل حامية 
الوطن ومكتسباته. 

وأشــاد بالدور البطويل للقوات املسلحة املشاركة يف تحالف 
« عاصفــة الحــزم » وما تبعها من عمليـــة « إعادة األمل » 
التي تقودها اململكة العربية السعودية من أجل عودة األمن 
واالســتقرار ونرصة الرشعية الدستورية ومؤسساتها يف اليمن 
الشقيق. وفيام ييل نص البيان يحتفل وطننا العزيز بالذكرى 
التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة يوم صدور القرار 

التاريخي الحكيم يف الســادس من مايــو عام 1976 بتوحيد 
القوات املســلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة تحت راية 

االتحاد املجيد. 
إن هــذه الذكرى الغاليــة متثل تعبرياً عــن عمق اإلميان 
بالوحدة واملصري املشــرتك وبداية ملرحلة من العمل الدؤوب 
املخطــط لبناء قوات مســلحة إماراتية فاعلــة وقادرة عىل 

اجمللس الوطني االحتـادي : القـوات املسلحـة قدمــــــــ
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ـــــــت على مدى تاريخها صورة مشرفة وأثبتت جدارتها

صيانة أمن الوطن واســتقراره وحامية مكتســباته بســواعد 
عامرة باإلميان مســتعدة دامئا للذود عن تراب وطننا الغايل.. 
وســيظل هذا القرار دوما واحدا من أهم القرارات الداعمة 
ملســريتنا االتحاديــة املباركــة ويوفــر لقواتنا املســلحة كل 
اإلمكانيــات ملواجهة تحديات العرص وتطوير بنائها بشــكل 
مســتمر حتى تكون بكامل جاهزيتهــا وقدرتها درعا يحمي 

أمن واستقرار دولتنا. 
وتأيت ذكــرى هذا العام وقواتنا املســلحة تقــوم بدورها 
البطــويل املــرشف يف تحالف عاصفــة الحزم الحاســمة وما 
تبعها من عملية إعادة األمــل التي تقودها اململكة العربية 
السعودية الشــقيقة من أجل عودة األمن واالستقرار ونرصة 
الرشعية الدســتورية ومؤسساتها يف اليمن الشقيق .. وكعهد 

قواتنــا املســلحة يف تلبية نداء الواجب تنطلــق بقوة لدعم 
األشــقاء ومؤازرتهــم يف مواجهة املخاطــر والتهديدات ويف 
حفظ أمن واســتقرار املنطقــة وردع كل من يضمر الرش لها 

ووضع حد لكل األجندات اإلقليمية الطامعة فيها. 
لقد قدمت القوات املســلحة اإلماراتية عىل مدى تاريخها 
صورة مرشفة لإلنسان اإلمارايت والعريب شهد بها الجميع عرب 
إثباتها لجدارتها وحرفيتها العالية يف العديد من املهامت التي 
قامت بها ســواء يف املساهمة يف حفظ أمن واستقرار األشقاء 
ومواجهــة املخاطــر التي تفرضها الظروف أو حفظ الســالم 
واألمن الدوليني واملساعدة يف مناطق النزاعات والكوارث يف 

العديد من مناطق العامل. 
إن حرص قيادتنا الرشــيدة عىل تطوير وتجهيز وتحديث 
قواتنــا املســلحة ينبــع مــن اإلرصار عــىل حاميــة الوطن 
ومكتسباته والحفاظ عىل أمنه واستقراره ولتكون عىل الدوام 
سندا لألشقاء وعونا لألمة ومجسدة للمبادئ السلمية الثابتة 

والراسخة لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
واملجلــس الوطني االتحادي إذ يعــرب عن اعتزازه العميق 
بقرار توحيد القوات املســلحة يتقدم بأســمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام حرضة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 
«حفظه الله» مشــيدا برؤيتــه الحكيمة وحرصه الدائم عىل 
تطوير قواتنا املســلحة وعىل ازدهار وتقدم الوطن والحفاظ 

عىل منجزاته. 
كام يتوجه بالتهنئة إىل أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة وإىل إخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات .. وإىل جميع أبنائنا البواســل من منتســبي 
القوات املســلحة وإىل شــعبنا الكريم بهذه الذكرى الغالية 

عىل قلوب الجميع

ذكرى توحيد القوات 
املسلحة متثل تعب-8 

عن عمق اQميان 
بالوحدة وبداية 

ملرحلة من العمل 
الدؤوب اخملطط لبناء 

قوات فاعلة وقادرة 
على صيانة أمن 

الوطن واستقراره
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قواتنا املسلحة مفخرة االحتاد 
ذكرى التوحيد عالمة فارقة � تاريخ ا�مارات

أكد العديد من الشخصيات أن توحيد القوات املسلحة هو عالمة مضيئة يف تاريخنا الوطني وترسيخ لإلرادة 
اإلماراتية يف بناء اتحاد قوي األركان، وذلك بإعداد جيش قوي حامي للوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته، 
كام أشادوا بدعم القيادة الرشيدة التي مل تدخر جهداً يف سبيل إعداد قوات قوية العدة والعتاد، والعمل بكل 
إخالص لتأهيل كوادر برشية هم عامد األمة اإلماراتية ومستقبلها ورمز كرامتها.

متابعة: مريم الرميثي

هنأ ســعادة عبداللــه آل صالح وكيــل وزارة االقتصاد 
لشــؤون التجارة الخارجية والصناعة القوات املســلحة 
بذكــرى توحيدها قائالً: «نحتفل بالذكرى الـ 39 لتوحيد 
القوات املسلحة، واإلمارات حكومة وشعباً تفتخر بقامئة 
طويلة من اإلنجازات العاملية التي أحرزتها يف كل مناحي 
الحيــاة، وأصبح اســم اإلمارات مصــدر فخر ليس فقط 
ملواطني الدولة وإمنا للشعوب العربية قاطبة. ونحن يف 
طريقنا املســتمر نحو التميز والنجاح والتقدم يف املراكز 
األوىل عاملياً نجد أنفسنا ممتنني لجيش اإلمارات وقواته 
املســلحة الحامية ولســواعده حامة االتحاد بإعتبارهم 
القــوة الداعمــة الســتقرار الدولــة ومتانــة اقتصادها 

ورفاهية شعبها».
إن هذه االنجازات ومكانة الدولة العاملية ما كان لها 
لتتحقق دون وجود جيش قوي مســلح بســواعد فائقة 
التدريــب ومتعلمة ومخلصة ومعــدات متقدمة فائقة 
التكنولوجيــا. أن اقتصاد الدولة كثاين اقتصاد عريب ينمو 

بثبات وينعم بالرخاء، ممنت لجهـود قواتنـا املسلحة. 
إن الرتابــط وثيــق بني القــوة العســكرية ألية دولة 
واقتصادهــا، فال ميكن بناء اقتصاد قوي ومســتدام دون 
وجود قوة رادعة توفر له االســتقرار وتحمي مكتسباته، 
كام ال ميكن بناء جيش قوي ومتقدم دون وجود اقتصاد 

قوي للدولة.
إننا نعــرب عــن تهانينا لقيادتنا وجيشــنا وشــعب 
اإلمــارات بهذه املناســبة التي كرســت الوحدة والعمل 
املشــرتك واملصري الواحد واألهداف والغايات املشــرتكة 

لدولتنا الغالية.

القوات المسلحة 

حماة االتحاد 

وحامية االستقرار

 د. عبد اهللا الريس: السادس من مايو عبداهللا آل صالح:
عالمة مضيئة في تاريخنا الوطني

أكد ســعادة الدكتور عبدالله الريس مدير عام األرشــيف الوطني عــىل أن قرار توحيد 
القوات املســلحة عالمة فارقة يف تاريخ الدولة، وقال: يعد الســادس من مايو 1976 من 

األيام املشــهودة التي ال تنىس يف تاريخنا؛ إذ توحدت فيه قواتنا املســلحة يف ظل القيادة التاريخية للقائد املؤسس 
املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وســيظل ذلك التاريخ عالمة مضيئة يف 
تاريخنا الوطني؛ ألنه شهد إرساء أركان القوات املسلحة، وجعل منها قوة قادرة عىل الدفاع عن الوطن وحامية أمنه 
واســتقراره، والحفاظ عىل إنجازاته، فام بلغته قواتنا املســلحة من تأهيل وتطور يف العدة والعتاد دليل عىل اإلرادة 

الصلبة يف بناء جيش وطني قوي.
واليوم يف الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املســلحة بلغت هذه القوات بقيادة صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه اللــه» مكانة مرموقة يف التطوير 
والتحديث والتأهيل والتســليح مّكنتها من بلوغ أعىل درجات االســتعداد ملواجهة األخطار ودرء العدوان وحامية 
الوطن ومكتســباته، وإقامة عالقة متوازية بني التنمية واإلســرتاتيجية العسكرية، وهي تعتمد يف تطويرها عىل بناء 
اإلنسان وتأهيله وفق إسرتاتيجية مدروسة تربهن عىل التزامها بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. إننا ننظر إىل مناسبة توحيد قواتنا املسلحة 

عىل أنها عالمة فارقة يف مسرية اتحادنا، تعكس أصالة وحدتنا الوطنية وقوتها وتجذرها عرب الزمن.

 عفراء البسطي: 
قواتنا المسلحة .. درع للوطن

قالت سعادة عفراء البسطي، عضو املجلس الوطني االتحادي، مدير عام مؤسسة ديب 
لرعاية النساء واألطفال: إن ذكرى توحيد قواتنا املسلحة التاسعة والثالثني هي مناسبة 
فخر وكرامة واعتزاز لكل مواطن عىل أرض اإلمارات الطيبة، نتقدم فيها بأسمى آيات 
التهاين إىل قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة، وإخوانهم أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، التي مل 
تدخر جهداً لدعم درع هذا الوطن ليصبح واحداً من أقوى جيوش املنطقة. وأكدت البسطي أن الدور الذي قامت 
به القوات املسلحة اإلماراتية عىل املستوى الوطني يف الحفاظ عىل منجزات ومكتسبات الدولة يشكل جزء ال يتجزأ 
مــن النهضة الكــربى والطفرة التنموية التي حققتها اإلمارات يف جميع املجــاالت، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها 
الرشــيدة. وأشارت إىل أن القوات املســلحة اإلماراتية كانت وستظل مصدراً يستلهم منه أبناء اإلمارات معنى حب 
الوطــن والتضحية من أجلــه والعمل لبناءه، وخاصة بعد إصدار قانون الخدمــة الوطنية اإللزامية، الذي عزز من 
هذه القيّم بني شبابنا، وهو ما سينعكس إيجابياً عىل مختلف أوجه حياتهم يف املستقبل سواء مع أفراد أرسهم أو 

يف محيط عملهم ليعود بالخري عىل املجتمع.
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 ضرار بالهول الفالسي: توحيد 

القوات المسلحة إعالن تاريخي 

يرسخ اإلرادة اإلماراتية

مثن رضار بالهول الفاليس مدير عام مؤسسة وطني اإلمارات جهود القيادة الرشيدة 
لتوحيد القوات املســلحة، وقال:  يف الذكرى الـ 39 املبجلة لتوحيد قواتنا املســلحة 
التــي يعتربها اإلماراتيون أعظم إنجاز لدولة اإلمارات العربية املتحدة، والتي رشفها 
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» قائالً: «جيش 
اإلمــارات هو درعها الواقي للحفاظ عىل الرتاص الوطنــي، وصيانة األرواح وحامية 

ثروة هذا البلد، وهو أيضاً ملساندة األشقاء إذا احتاجوا إلينا».
يف هذا اليوم الوطني نلتف جميعنا حول القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، لتكريم أبطالها وشهداؤها، وتقدير إنجازاتهم العسكرية املرشفة لإلمارات 
وذلــك بالطبع نتيجة الدعم املتواصل الــذي يقدمه القائد الفذ الذي عارص توحيد 
القــوات وعمل عىل تطويرها، صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»، والذي ساهم يف االرتقاء 
باملنظومة العســكرية واالهتامم ببناء قوة الجيش اإلمارايت مكمالً ملا بدأه مؤسس 
اإلمارات ودرع الوطن املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب 

الله ثراه».
وبدعم من صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، واعتزازه بأبناء هذا الجيل وما حققوه 
من انجازات جبارة، أكدت عىل قدرة الشــباب اإلمارايت عىل تقليد ســموه وامليش 
عىل نهجه يف تخطي الصعاب ورفع راية اإلمارات خفاقة عالية بني األمم والشعوب.
فإن ســموه يعترب مثال الشــباب اإلمارايت األول يف الوفاء للوطن والسعي لخدمته 
والتقدم يف الصفوف األوىل لحاميته وإعالء رايته، ويشــهد تاريخ سموه املجيد عىل 
حبــه وإقباله عىل العمل يف املجال العســكري وتوصيته الدامئة للشــباب اإلمارايت 

بالعمل واإلقتداء بسري اآلباء واملؤسسني.
كام ســاهم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف تطوير القوات املسلحة من حيث التخطيط 
االسرتاتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة، ويأيت 
ذلك انطالقاً من عقيدته الراســخة وإميانه الكبري بشــباب اإلمارات الذين يعتربون 
وقــود األمة اإلماراتية ومســتقبلها ورمــز كرامتها، مبا ميلكون مــن حامس ووطنية 
وطموحات، وتأكيداته عىل أن مستقبل اإلمارات ال يبنى إال بأيادي وجهود إماراتية.
متبعــاً خطى وتوجيهات املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
«طيب الله ثراه»، وصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله ورعاه»، حيث ســاهمت توجيهاته 
املبارشة والقيادية، يف جعل القوات املسلحة اإلماراتية مؤسسة رائدة تحظى بتقدير 

عدد كبري من املؤسسات العسكرية الدولية.
قواتنا املســلحة مفخــرة االتحاد وانجاز زايــد الخالد، وهــي درع الوطن الواقي 
والحصــن املنيع الــذي يحفظ بيتنا املتوحد، ويكفيناً فخراً أن قواتنا املســلحة هي 
قوة أمن وســالم لإلمارات ولألشقاء العرب، وتنبع عقيدة قواتنا املسلحة من مبادئ 
الــوالء واالنتامء واإلخالص للدين والوطن والقيــادة، وهي حصننا املنيع الثابت يف 

وجه املخاطر والتحديات التي تعيشها املنطقة.
فهنيئاً لصاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه 
الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، وأعضاء املجلس 
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وأبناء القوات املســلحة والشعب اإلمارايت، بذكرى 

احتفاالت توحيد قواتنا املسلحة الـ 39.        

 يوسف عبيد النعيمي : 
القوات المسلحة نموذج 

للبناء واالستقرار

وجه سعادة يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 
كلمة عرب مجلة «درع الوطن» هنأ فيها القوات املســلحة مبناسبة الذكرى 39 لتوحيدها، 
وقــال: يطيب لنا اليوم أن نحتفي مبا حققته القوات املســلحة لدولــة اإلمارات يف كافة 

املحافل املحلية والدولية.
لقــد أثبتت القوات املســلحة اإلماراتية جدارتها يف تنفيذ العديد من املهام العســكرية 
واإلنســانية لحفظ الســالم وتوالت اإلنجازات التي تحققت نتيجة الفكر الثاقب للقيادة 
الرشيدة والتي أسهمت بشكل إيجايب يف دعم السلم واألمن العاملي وتعزيز مسرية التنمية 

الشاملة وترسيخ قيم الوالء والتضحية يف نفوس أبناء الوطن.
إن ذكرى توحيد القوات املسلحة ميثل حدثاً وطنياً نعتز به لحفظ أمن الوطن واستقراره 
وغــرس وتعزيز قيم الوالء واالنتامء فالنجاح الذي حققته دولة اإلمارات يف كافة امليادين 

يعود الفضل فيه إىل حامة الوطن وعيونهم الساهرة عليه. 
أصبحت اليوم قواتنا املســلحة منوذجاً للجيش العــرصي املعزز باملعرفة واملهارات ومن 
هذا املنرب نود أن نشــيد بالجهــود التي يبذلها ضباط وأفراد القوات املســلحة يف خدمة 

الوطن الغايل.
حفظكم الله وحقق عىل أيديكم مزيداً من الرفعة والخري والتقدم.

  محمد أحمد الكعبي : 

قوات الفخر..درعنا المنيع والحصين
قــال ســعادة العميد محمد أحمد بــن غانم الكعبــي القائد العام 
لرشطــة الفجرية  يف كلمة مبناســبة ذكــرى توحيد القوات املســلحة 
التاســعة والثالثني:  نســتقبل الســادس من مايو كل عام بكل فخر 
واعتزاز وهو يحمل ذكرى عزيزة عىل قلوبنا..ذكرى توحيد الســواعد 

التي تحمي تراب وسامء ومياه هذا الوطن الغايل.
تســعة وثالثون عاماً مضت حققت فيها قواتنا املســلحة تطوراً تكنولوجياً رسيعاً منذ توحيدها 
يف الســادس من مايو عام 1976، لتصبح اليوم وبكل فخر قوة عسكرية عرصية عىل مستوى عال 
من الكفاءة والفاعلية واالحرتافية يف التدريب والقتال، متتلك أحدث األسلحة واملعدات والتقنيات 

فائقة التطور للدفاع والذود عن الوطن.
نستشــعر يف هذا اليوم حجم االهتامم والدعم الذي القته قواتنا املسلحة يف جميع مراحل بنائها 
من املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان «رحمه الله» الذي كان حريصاً عىل 
توفري كافة اإلمكانيات للقوات املســلحة وتزويدها بأحدث األســلحة وتأهيل منتسبيها عىل أعىل 

مستوى من التدريب والتأهيل العلمي والعميل لرناها اليوم يف مصاف الجيوش املتقدمة.
واليوم ونحن عىل مشارف إكامل العقد الرابع لتوحيد قواتنا املسلحة ال نزال نشهد تواصل مسرية 
التطوير والتحديث بفضل الله تعاىل والقيادة الرشــيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» وبجهود زمالئنا من أبناء 

الوطن وقادة وضباط وضباط صف وأفراد القوات املسلحة.
قواتنا املسلحة اليوم هي درعنا املنيع والحصني لحامية أرض الوطن والذود عن مواطنيه، مرتجمة 
سياســة قيادتنا الرشــيدة والتي دامئاً ما تدعو إىل عامل يســوده السالم والوئام وحسن الجوار ومد 
عالقــات التعــاون والتقارب مع جميع شــعوب العامل، يف ظل القيادة الحكيمة لســيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» 
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» وســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وأصحاب السمو حكام اإلمارات.
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 النجاح الباهر لسلسلة التدريبات املش'كة
 تأتي � إطار تبادل اخل1ات العسكرية بني

القوتني

مصر وا�مارات .. عالقات تاريخية أخوية عميقة 
إن احتفال القوات املســلحة اإلماراتية الشــقيقة بذكرى 
توحيدهاالـ (39) هذا العــام يعد احتفاالً ذو طابع خاص 
ومميــز نظراً للتقــدم والرقي الذي يطال جميع األســلحة 
واملعدات العســكرية املوجــودة بالخدمــة اآلن، وكذلك 
بعــد الصفقــات الكبرية التــي أجرتها يف معــرض آيدكس 
2015. وإن كانــت القوات املســلحة املرصيــة لها مجال 
كبري يف التعاون العســكري مع شــقيقتها القوات املسلحة 
اإلماراتية فبعد النجــاح الباهر للمناورات "زايد - 1" التي 
أجريــت عىل أرض اإلمارات جاء التدريب البحري "خليفة 
- 1" والذي أقيم عىل أرض مرص الغالية ثم تبعها سلســلة 
التدريبات املشــرتكة ســهام الحــق 1، 2، 3، والتي تأيت يف 
إطــار تبادل الخــربات والتجارب العســكرية بني القوتني، 
وهو أكرب دليل عىل مكانة وعمق العالقة األخوية واألبدية 
والتاريخيــة بني مرص واإلمارات والتي أسســها املغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان مؤسس دولة 
اإلمــارات، ونشــأ وترعرع عىل حب مــرص أيضاً من بعده 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة اإلماراتية الشقيقة 
«حفظه الله» والذي تربع بدمه الطاهر الزيك ملصايب حرب 
أكتوبر. وكذلك صاحب الـســمو الشيــخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب « رعــاه الله» الذي أعلن يف املؤمتــر االقتصادي برشم 
الشيخ أنه واجب عىل الجميع مساندة مرص الكربى، ويأيت 
أيضاً ترصيح ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 
املسلحة الذي أعلن فيه أننا سوف نقتسم اللقمة مع مرص 
حتى تستعيد مكانتها ووضعها اإلسرتاتيجي، والذي يكن له 
أيضاً جميع املرصيني مــن حب واحرتام وتقدير كبري جداً. 
ولذلــك فإن وصول التعاون العســكري بــني البلدين اآلن 
ألقــىص مراحله وذروته ليس بالغريــب عىل هذه العالقة 
األخوية بل بالعكس فإن هذا التعاون سيزداد وينمو حتى 
يتم تحقيق التعاون الكامل فكام أعلنها السيد املشري عبد 
الفتاح الســييس رئيس الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة املرصية وكذلك أكدها السيد الفريق أول صدقي 
صبحي القائد العام للقوات املسلحة املرصية وزير الدفاع 
واإلنتــاج الحريب وكذلــك الفريق محمــود حجازي رئيس 
أركان حرب القوات املســلحة أن أمــن الخليج العريب هو 
أمن مرصي خالص ال نقاش فيــه ويأيت حرصهم عىل وداع 
القــوات املرصية املشــاركة يف التدريب املــرصي اإلمارايت 
ســهام الحق 1، 2، 3 ألكرب دليل عىل حرص القيادة العامة 
للقوات املسلحة املرصية واإلماراتية عىل إثبات أن البلدين 
اآلن يف مرحلــة تناغم وانســجام كامل يف مجــال التعاون 

العسكري فعاشت مرص واإلمارات واألمة العربية.

العقيد أركان حرب مهندس ياسر صbي 
شلبي

ملحق الدفاع املصري بأبوظبي
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الحمدللــه رب العاملني والصالة والســالم عــىل النبي األمني 
محمد بن عبدالله وعىل آله وصحبه وســلم تسليامً كثرياً إىل 

يوم الدين، أما بعد؛
أترشف باملشــاركة معكم بهذه املناســبة العزيــزة والغالية 
عــىل الجميع ليس عىل القوات املســلحة بدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة الشــقيقة ومنتســبيها وال عــىل مواطني 
الدولة فحســب، بل هــي كذلك علينا يف اململكــة العربية 
الســعودية وكل محب لهذا البلد الشــامخ، فبهذه املناسبة 
(الذكرى 39 لتوحيد القوات املسلحة) يرسين أن أرفع أسمى 
التهاين ملقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، 
وصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، وأصحاب 
السمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حفظهم الله 
جميعاً والشــعب اإلمارايت عامة ومنتسبي القوات املسلحة 
بصفــة خاصة وكل عــام وهذا البلد املعطــاء بخري ويف خري 

وأمن وأمان دائم مبشيئة الله تعاىل.
كام أود أن أشــيد بالتعاون الثنايئ وبالتحديد العسكري بني 
اململكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة 

الشــقيقة فهــو يف أوج عطــاءه فهنــاك تعــاون يف التعليم 
العســكري املتبــادل لكافــة القطاعات كذلــك اجتامعات 
تنســيقية ومؤمترات وندوات لتبادل الرؤى والخربات وميتد 
التعــاون إىل أبعــد مــن ذلك بكثــري وما مشــاركة القوات 
املســلحة اإلماراتية يف (عاصفة الحــزم) إال أكرب دليل، كيف 
ال وخليجنا وأمننا واحد ومكتســباته ومدخراته تهم كل فرد 
يف دول الخليج العريب خليج الخري الذي ينشــد هذا التعاون 
واســتمراره ويأمل أن يشــمل جميع املجــاالت والقطاعات 
املدنية والعسكرية مبا يعود نفعه عىل شعوب دول املجلس، 
ويف الختام اسأل الله العيل القدير أن يتم عىل قادتنا وخليجنا 
وشــعبه األلفة واملحبة واألمن واألمان ويحفظنا جميعاً من 
كل ســوء أنه قريب مجيب وآخر دعوانــا أن الحمدلله رب 

العاملني..والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ا�مارات والسعودية 
تعاون عسكري ثنائي Bمن اخلليج وحمايته

العقيد الطيار الركن أحمد بن gمد اجلهني
امللحق العسكري بسفارة اململكة العربية 

السعودية % أبوظبي

مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املســلحة 
بدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، نود أن نعــرب عن تهانينا 

القلبية وعن أطيب متنياتنا للقوات املسلحة اإلماراتية.
إننــا نغتنم هــذه الفرصة لنشــيد باألداء املتميــز للقوات 
املســلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة من حيث الجهوزية 
واالنضباط، فضالً عن إحساســها بالواجــب واملثابرة والحرص 
عــىل أمن دولة اإلمارات العربيــة املتحدة. وعىل مدى األعوام 
التســعة والثالثني املاضية التي تلت توحيد القوات املســلحة 
اإلماراتية، فقد بذل منتسبو ومنتسبات القوات املسلحة بدولة 
اإلمارات جهــوداً حثيثة وحققوا إنجازات ملحوظة يف ســياق 
الحفاظ عىل الســيادة الوطنية واملســاهمة بشــكل إيجايب يف 
تحقيق الســالم واالستقرار يف املنطقة. ويف اعتقادنا أن القوات 

املسلحة سوف تحقق املزيد من النجاح يف املستقبل.
وإنــه ملبعث رسور عظيم لنا يف هذه املناســبة العزيزة أن 

العقيد تاجن هاو
امللحق العسكري الصيني

% سفارة جمهورية الصني الشعبية 
% دولة اQمارات العربية املتحدة

 القوات املسلحة ا�ماراتية تساهم بشكل إيجابي
� حتقيق السالم واالستقرار � املنطقة

نعرب عن بالغ شــكرنا وتقديرنا للجهــود الكبرية التي بذلتها 
القوات املســلحة اإلماراتية لتعميق تعاوننا يف مجال الدفاع 
الذي يصب يف مصلحة الطرفني. ونحن عىل استعداد للعمل 
جنبــاً إىل جنب مع دولة اإلمارات العربية املتحدة لتوســيع 
التواصــل والتعاون يف مجال الدفاع، والرشاكة اإلســرتاتيجية 
بني الصني واإلمارات العربيــة املتحدة املوجهة نحو تحقيق 
السالم واالزدهار. إننا نتمنى أن تنعم دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بالرخاء وأن يتمتع شعبها بالخري والرفاه.
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الواليات املتحدة اBمريكية ودولة ا�مارات العربية املتحدة 
شراكة دائمة وتاريخ من عالقات التعاون

العميد جو رانك
 امللحق العسكري اJمريكي

 % دولة اQمارات العربية املتحدة

ألكــرث من 39 عامــاً أثبتــت دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة أنها أحد رشكاء الواليــات املتحدة األمريكية 
األكــرث مصداقية وصالبــة من بــني دول العامل حيث 
كانت تقف بجانب الواليات املتحدة خالل العمليات 
العسكرية يف أوروبا والرشق األوسط ويف آسيا. فرجال 
القوات املســلحة يف كال البلدين التقوا يف مناســبات 
عــدة من تدريــب ومهام قتالية وهــم يدركون أنهم 
يستطيعون االعتامد عىل بعضهم البعض. وتقوم هذه 
الرشاكــة الدامئة عىل ثــالث ركائز، هــي : العمليات 

املشرتكة والتدريب املشرتك والقيم املشرتكة.
لقد اســتثمرت دولة اإلمــارات العربية املتحدة يف 
أفضل املعدات العســكرية عــىل اإلطالق وهي نفس 
املعدات التي اختربتهــا القوات األمريكية يف عمليات 
قتالية ألكرث من ثالثة عرش عاماً وترتاوح هذه املعدات 
مــا بني طائــرات «األباتــيش» التي شــهدت عمليات 
عسكرية يف البوسنة وكوســوفو إىل طائرات «أف 16 
ديزرت فالكون» وهي أحدث املقاتالت التي تشــارك 

يف عملية عاصفة الحزم.
لقــد متكنــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
الواليات املتحــدة األمريكية من تحقيق مســتويات 
غري مسبوقة من «القتال املشرتك» باستخدام منصات 
أسلحة وذخرية متقدمة، إال أن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة ال تشــرتي املعــدات فقط فرجالهــا يتقنون 
املهــارة بالتدريب، ومركز الحرب الجوية اإلمارايت هو 
إحدى الشــواهد حيث أصبح مركزاً إقليمياً للتميز يف 
الخطط الجوية والقيادة. فالشــباب اإلمارايت يركز يف 
التدريــب عىل اللغــة واملهارات الفنية باملشــاركة يف 
مئات الدورات التدريبية يف أمريكا أما كبار املسؤولني 
اإلماراتيــني فيتدربون عىل إســرتاتيجيات الحروب يف 
كليات الحرب األمريكية. ويف املقابل يزور مســؤولني 
أمريكيني دولة اإلمارات بشكل دائم للتشاور والتعرف 
عــىل وجهة نظر الدولــة مبا يخص أحــداث املنطقة 

املضطربة.
وحيث تعد املشاركة القتالية والتدريب من األمور 
الهامة إال أنه من خالل القيم املشرتكة تلتقي املصالح 

األمريكية واإلماراتية.
ومتامــاً كالواليــات املتحدة األمريكيــة تهتم دولة 
اإلمــارات بحامية حقوق اإلنســان األساســية وحفظ 
كرامتــه، وتعد الجهــود اإلماراتيــة يف طليعة الجهود 

الدولية إلغاثة وتعزيز االستقرار.
وتلتــزم الواليــات املتحــدة األمريكيــة ودولــة 
اإلمــارات مبحاربــة اإلرهاب والتطــرف عن طريق 
الحــوار والعمليات النشــطة. ومــن منطلق تاريخ 
العالقــات بني البلديــن توجد روابط مشــرتكة بني 
الجيش األمرييك والقوات املسلحة اإلماراتية تتمثل 
يف قيم الرشف والخدمات التي تقدم بنكران الذات 

وروح الجندية.
ونتيجة للحوارات العسكرية املشرتكة بني رؤساء 
األركان وتبــادل الخربات الدائــم بني الدولتني تقف 
الواليــات املتحــدة ودولة اإلمــارات معــاً، فقواتنا 
املســلحة تلتزم باستقرار وأمن املنطقة مع التمسك 

بالقيم املشرتكة.

تعد اجلهود اQماراتية 
% طليعة اجلهود 

الدولية Qغاثة وتعزيز 
االستقرار
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التعاون العسكري ا�ماراتي الفرنسي ..
عالقة عريقة وإس'اتيجية

العقيد الركن فيليب دووار
امللحق العسكري لدى السفارة الفرنسية

% دولة اQمارات العربية املتحدة

يعــود تطــور التعــاون العســكري بني فرنســا ودولة 
اإلمارات العربية إىل نشــأة القوات املسلحة االتحادية 
اإلماراتيــة يف شــهر مايــو 1976، والذكــرى التاســعة 
والثالثون لهذا التأســيس هو مناســبة عظيمة لتقديم 
أحر التهاين لهذه القوات املسلحة عىل الشوط الطويل 
الذي قطعته ولتقدير الشــطر الــذي أنجزه إىل جانبها 

إخوة السالح الفرنسيون.
ففي اليوم التايل لقيام دولة االتحاد يف 1971/12/2، 
قرر املغفــور له بإذن الله الشــيخ زايـــد بن سلـطان 
آل نهيان "طيب الله ثراه"، أن يستدعي فرنسا خصوصاً 
لتجهيز القوات املســلحة اإلماراتيــة الجديدة. وهكذا 
اقتنت دولــة اإلمارات العربية املتحــدة الفتية آنذاك 
عديــداً من التجهيزات واملعــدات الربية ( دبابات آ إم 
إكــس 30، ودبابات آ إم إكــس 10 ثم دبابات لوكلري)، 
والجويــة ( طائرات املــرياج 3، و5 و2000، وهليكوبرت 
سوبر بوما)، ومعدات دفاع جوي أرض – جو (صواريخ 
كروتال) والتي شكلت القاعدة األساسية الصلبة لعالقة 
عسكرية ثنائية وطيدة. وتم توقيع أول اتفاقية تعاون 
يف مجــال الدفاع منذ عــام 1977 لوضع إطار للتعاون 
العسكري املرافق لهذه املقتنيات من املعدات، اتفاقية 
تهدف إىل تأهيل مرتب القوات املسلحة عىل استخدام 
املعدات الجديدة، ســواء يف فرنسا أو يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
ويف غــد حرب الخليــج األوىل يف عام 1991، تعززت 
العالقة العســكرية اإلماراتية الفرنســية ومتيزت بعقد 
اتفاقيــة جديدة بني البلدين يف عام 1995 التزمت فيها 
فرنسا بالتعاون العســكري مع دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة. وعنــد ذلك أخــذ التعاون العســكري بعداً 
عملياتياً جديداً، متيــز عىل الخصوص يف تنظيم متارين 
كربى مشرتكة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة سميت 
"خليج" اعتباراً من عام 1996، وأصبحت تنفذ كل أربع 

سنوات.
كــام تعــززت الرشاكــة اإلماراتيــة الفرنســية عرب 
االنخراط املشرتك يف عمليات حفظ السالم يف كوسوفا، 
حيث عملت وحدتا البلدين معاً يف نفس اللواء املتعدد 
الجنســيات من عام 1999 إىل عــام 2001، ومن جهة 
أخرى، تابعــت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة ثقتها 
يف فرنسا ليك تســاهم يف تجهيز قواتها املسلحة عندما 

اقتنت الطائرات املقاتلة "مرياج 2000-9".

القوات املسلحة 
لدولة اQمارات العربية 

املتحدة % مصاف 
الشركاء اJجانب اJوائل 

للقوات املسلحة 
الفرنسية

وقــد تم تجديد اتفاقية عــام 1995 يف عام 2009 
لتتيــح للنشــاطات التعاونيــة العســكرية أن تبلغ 
مســتوى كمياً ونوعياً يضع القوات املســلحة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف مصاف الرشكاء األجانب 
األوائل للقوات املســلحة الفرنسية. وتجسدت هذه 
النشاطات التعاونية التي تتوزع عىل مجاالت متنوعة 
جداً، بالتدريبات العملياتية املتكررة عىل مســتويات 
مختلفة، سواء يف دولة اإلمارات العربية أو يف فرنسا.

ويتمتع هذا التعاون بني جييش البلدين أيضاً بثقة 
تامة خالصة وخصوصية بني املســؤولني السياســيني 
والعســكريني من املســتوى الرفيع والذين يتقابلون 
غالبا ً وبشــكل منتظم ليتشاركوا يف وجهات نظرهم 
حول املســائل الدفاعيــة واألمنية، وتتســم وجهات 
النظر املشــرتكة هذه بتقاربها الكبــري جداً يف تحليل 

املواقف واملسائل.
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 خالص االعتزاز والتقدير للقوات
املسلحة ا�ماراتية

 القوات املسلحة ا�ماراتية إجنازات
وآفاق من التميز

نيابة عن جميع رتب القوات املســلحة لجمهورية باكســتان اإلســالمية يرسين أن أتقدم بأجمل التهاين 
مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وإنني أتطلع إىل مزيد من التعاون العســكري بني قواتنا املســلحة يف كال البلدين، كام أعرب عن خالص 
االعتزاز والتقدير لقادة ومنتسبي القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

الفريق أول رشاد gمود
رئيس أركان القوات املسلحة الباكستانية

إنني أقدر مســتوى التعاون العايل والتفاهم بني القوات الجوية الباكستانية واإلماراتية ويرسين أن أعمل 
عىل توطيد أوارص التعاون.

ونظراً لعالقة التنســيق القامئة بيننا ونيابة عن منتســبي القوات الجوية الباكستانية، يرسين أن أتقدم 
بتهاين القلبية الحارة لجميع ضباط وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
مبناســبة ذكــرى التوحيد 39 للقوات املســلحة اإلماراتيــة. إنكم إذ تحتفلون بيوم عظيــم يحق لكم أن 
تفتخروا بإنجازاتكم التي حققتموها طوال السنوات املاضية. إنني عىل ثقة أن القوات املسلحة اإلماراتية 

ستصل إىل آفاق جديدة من القدرة والتميز والجدارة املهنية.
متنيايت مبزيد من التقدم واالزدهار للقوات املسلحة اإلماراتية، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحرتام.

املارشال سهيل أمان
قائد القوات اجلوية الباكستانية
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 العالقات الدفاعية بني الهند ودولة ا�مارات:
تتنامى من قوة إW قوة

العقيد الطيار ك. برميكومار
امللحق العسكري، السفارة الهندية، 

أبوظبي

مبناســبة الذكــرى التاســعة والثالثــني لتوحيــد القوات 
املســلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، أود - بالنيابة 
عن كافــة ضباط وأفــراد ومنتســبي القوات املســلحة 
الهنديــة – أن أتقدم بأحر التحيــات والتهاين إىل جميع 
ضباط وأفراد ومنتسبي القوات املسلحة اإلماراتية. وأود 
أن أستشــهد هنا يف هذه املناســبة بقول صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 
األعىل للقــوات املســلحة "حفظه الله": إن هــذا القرار 
التاريخــي كان "انطالقة نحو املســتقبل"، وقول صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب "رعاه الله": إن 
توحيد القوات املســلحة يعني "عمــق الوالء والجهوزية 
العالية" ألفراد القوات املســلحة، وبقول صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة: إن قــرار توحيد القوات 
املســلحة قد عزز مفهوم الوحــدة الذي تعمق يف عقول 

أبناء الوطن وقلوبهم.
وإن مــن دواعي فخري واعتزازي بالفعل أن كانت يل 
عالقات طيبة مع كبار القادة يف القوات املســلحة بدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، وقد منت مــن قوة إىل قوة 

خالل األعوام التسعة والثالثني املاضية.
لقد كان تعيني مستشــار دفاع مقيم دائم يف أبوظبي 
قيــد البحث والتحضري لبعض الوقــت، وتم اتخاذ القرار 
يف االجتــامع العارش للجنة املشــرتكة للتعاون االقتصادي 
والعلمي والتقني الذي تم عقده يف أبوظبي. ومن ثم تم 
إرســال مستشار دفاع مقيم إىل ســفارة الهند يف أبوظبي 
اعتبــاراً من 4 مارس 2013. وقد أســهم ذلــك يف تعزيز 
التعاون الدفاعي الثنايئ، وال سيام يف مجال التدريب عىل 
الدفاع وتبادل الربامج. ومثة مزيد من التفاعل بني القوات 
البحريــة والقوات الجوية يف كال الطرفني هو قيد البحث 

اآلن.
لقــد كان اجتامع لجنة الدفاع املشــرتكة املنصة املثىل 
للجنــاح الدفاعــي من أجل تعزيــز العالقــات الثنائية. 
كــام أن التعاون يف إنتاج املعــدات الدفاعية وتطويرها، 
والتمرينات املشرتكة للقوات املسلحة، وتبادل املعلومات 
حول االســرتاتيجية والعقيدة العســكرية، يســاعد عىل 

تعزيز عالقاتنا.
يف أبريل 2013، قام رئيــس أركان القوات البحرية يف 
الهنــد يف ذلك الوقت، األمريال د.ك. جويش، بزيارة لدولة 
اإلمــارات بدعوة مــن القوات املســلحة اإلماراتية، ومن 
الجدير بالذكر اإلشــارة إىل الزيارات التي قام بها العميد 
قائــد عام القيادة البحرية الغربية، والعميد قائد القيادة 

البحرية الجنوبية، وقائد األســطول الهندي الغريب. ويجدر 
أيضاً ذكر الزيــارة التي قام بها قائد القوات البحرية، وقائد 
القــوات الجوية والدفاع الجوي بدولــة اإلمارات إىل الهند. 
ومن املتوقع أن يقوم رئيــس أركان القوات الجوية الهندي 
أيضــاً بزيــارة إىل دولة اإلمــارات بهدف مزيــد من تعزيز 

العالقات بني البلدين.
مــا تــزال العالقات الدفاعيــة حتــى اآلن مقصورة عىل 
التدريــب وتبادل الزيــارات. فقد حرض ضبــاط إماراتيون 
دورات تدريبية مختلفة يف املعاهــد الهندية. ويعترب تزايد 
التفاعــل يف املجال البحري بني القــوات البحرية يف البلدين 
خطــوة إيجابية نحو محاربة القرصنــة البحرية. وقد عربت 
القــوات البحريــة يف كال البلدين عن الرغبــة يف مزيد من 
تكرار زيارات املوانئ والتمرينات الثنائية. وقد كانت هناك 
 The مشــاركة منتظمة من جانب دولة اإلمارات يف ســباق
Admirals cup regatta، حيــث تفــوز البحرية اإلماراتية 

بصورة منتظمة بامليداليات.
وتشــهد العالقــات الدفاعيــة الثنائية تناميــاً مع املزيد 
من التفاعــل بني كبار ضبــاط الدفاع من خــالل الزيارات 

والتمرينات املشرتكة.
وختامــاً، أود مرة أخــرى أن أعرب عن أطيــب التمنيات 
لجميع ضباط وأفراد ومنتســبي القوات املســلحة يف دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة ملســاهمتهم املميزة يف ما يعود 

بالخري عىل الوطن، ومبناسبة يوم توحيد القوات املسلحة.

يعتb تزايد التفاعل 
% اجملال البحري 

بني القوات البحرية % 
البلدين خطوة إيجابية 
نحو gاربة القرصنة 

البحرية
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تتقدم رشكــة "نورثروب غرومان" بأســمى 
آيــات التهــاين لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة مبناســبة الذكرى الـــ39 لتوحيد 
القــوات املســلحة. يعد هذا اليــوم إنجازاً 
كبرياً لدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، مل 
يكن ليتحقــق لوال رؤية املغفــور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب 
الله ثــراه" وجهود القيادة الرشــيدة لدولة 

اإلمارات وقواتها املسلحة.
وعــىل مــدار 25 عامــاً، متكنــت رشكة 
"نورثروب غرومان" من إرساء قواعد رشاكة 
متينــة مع دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
قامئة عــىل الثقة. ويف عــام 2013 تعمقت 
العالقة املشــرتكة ورضبــت جذورها بعيداً 
إثر إطالق مكتب لها يف العاصمة اإلماراتية 
أبوظبــي ليكون مبثابة مركــز للعمليات يف 

الدولة.
رابــريغ،  دوغ  رصح  املناســبة  وبهــذه 
الرئيــس التنفيذي لرشكة نورثروب غرومان 
يف اإلمــارات قائالً: "تفخــر رشكة "نورثروب 
غرومــان" بعملها الوثيق مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، واستيعاب احتياجاتها عىل 
املدى الطويل وتوفري القــدرات التي تعزز 
الدفــاع واألمن الوطني يف الدولة واملنطقة. 
ونفخر بالتزامنا لتحقيق الرؤية االقتصادية 
2030 إلمارة أبوظبــي، والحد من التقلبات 
االقتصاديــة مــن خــالل التنوع، وتوســيع 
قاعدة املشاريع، وتعزيز القدرة التنافسية، 
باإلضافــة إىل زيادة نســبة القــوة العاملة 
املاهرة واملتنوعة من خالل مجاالت العلوم 
والتقنية املتقدمة والهندســة والرياضيات، 

والرشاكات."
وتعــد رشكة "نورثــروب غرومان" رشكة 
عاملية رائــدة يف مجال الدفاع ونظم األمن، 
وتختــص بتوفــري مجموعــة واســعة من 
القــدرات والتقنيــات الدفاعيــة واألمنية، 
واالتصــاالت. ويف دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة، تعد الرشكة مقاوالً فرعياً رئيســياً 
لطائرات القــوات الجوية اإلماراتية إف 16 
بلوك 60 صقر الصحــراء، واملقاول الرئييس 
 ،E-2D لتقديــم طائرة االســتطالع املتقدم

كام تســتمر الرشكة بتقديــم مجموعة من 
 ،C4ISR أحــدث حلــول األمــن الســيربي
واألنظمــة غــري املأهولــة، واللوجســتيات 

والتحديث.
وتلتزم رشكة "نورثروب غرومان" بتعزيز 
االبتــكار والتعليــم يف مجــاالت العلــوم، 
والتقنية املتقدمة، والهندســة، والرياضيات 
يف دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة. وتعد 
مســابقة "تحــدي االبتــكار" واحــدة من 
مبادرات الرشكة العديدة التي تســتثمر يف 

تنمية جيل الشباب يف دولة اإلمارات. 
يذكــر أن رشكة "نورثــروب غرومان" قد 
قامت بتجديد مذكــرة التفاهم مع كليات 
التقنية العليا خــالل معرض ومؤمتر الدفاع 
الــدويل "آيدكــس 2015"، وذلــك إلطالق 
الــدورة الخامســة مــن مســابقة "تحدي 

االبتكار".
وتم إطالق مســابقة "تحدي االبتكار" يف 
اإلمارات العربية املتحــدة يف العام 2011، 
وطرحت فلســفة "التعلم باملامرســة" عىل 
طالب كليات التقنية العليا، حيث توفر لهم 
فرصة فريدة لتصميم وبناء وتطري الطائرات 
بــدون طيار تحــت إرشاف مرشــدين من 
رشكة "نورثروب غرومان". وشهدت مسابقة 
"تحدي االبتكار" لعام 2015 التي انطلقت 
يف ينايــر أكــرب مشــاركة مــن نوعها حيث 
يشــارك فيها 15 فريقاً مــن خمس إمارات 
مختلفــة، األمــر الــذي يعكــس االهتامم 
العلــوم،  مجــاالت  بالتعليــم يف  املتزايــد 
والتقنية املتقدمة، والهندسة، والرياضيات.

واختتم رابريغ بالقول: "مبناســبة ذكرى 
توحيد القوات املســلحة، نحتفــل بالرؤية 
االســتثنائية لقادة دولة اإلمــارات العربية 
املســلحة  القــوات  وإنجــازات  املتحــدة 
العديــدة التي ســاهمت بتأمني مســتقبل 
مــرشق للدولــة. إن إنجازاتهــم تجعل من 
الربامج مثل "تحــدي االبتكار" ممكنة، كام 
وتطلــق العنان إلبــداع الشــباب اإلمارايت 

الدكتور فهد سيف هرهرةوتحقيق املزيد من اإلنجازات االستثنائية."
الرئيس التنفيذي لشركة منر 

للسيارات

يســعدين أنــا وفريق منر 
نتقــدم  أن  للســيارات 
التهــاين  آيــات  بأســمى 
مبناســبة الذكرى التاسعة 
والثالثــني لتوحيد القوات 

املسلحة.
ونحــن يف منر فخورون 
بــأن نكون جزءاً ال يتجــزأ من الدفاع عن أمتنــا العظيمة من خالل 
توفري مجموعة من اآلليات العسكرية. وتوفر دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة بيئة ممتــازة ألعاملنا من حيــث البنية التحتيــة، واملوقع 
الجغــرايف والتكنولوجيا واالبتكار، وهــذه اإلمكانيات جعلت من منر 
تنمو بقدراتها يف مجموعة اآلليات التي تنافس السوق العاملي والذي 
مكن منر للســيارات من امليض قدمــاً يف تطورها الهنديس واإلنتاجي 
لتصبح من كربى الرشكات يف مجال تصنيع اآلليات العســكرية ذات 

الجودة العالية واملتنوعة.
لدينا يف منر للســيارات من الخربة الكافية يف مجال تصميم وإنتاج 
وتشغيل اآلليات العســكرية، ونحن فخورون بشكل خاص بالعالقة 
املشــرتكة مع القوات املســلحة يف دعم هــذه الصناعة من املركبات 

التكتيكية املدرعة وغري املدرعة وأيضاً اللوجستية منذ فرتة طويلة.
أن تثقيــف ومتكني الجيل القادم مــن مواطني دولة اإلمارات هو 
جزءا ال يتجزأ من مهمة منر للسيارات حتى يتمكنوا من املساهمة يف 
القطاع الصناعي املتنامي يف البالد. من خالل تنفيذ الربامج التدريبية، 
ويتم تشــجيع املواطنني الشــباب عــىل تطوير املهــارات والخربات 
املطلوبة ليصبحوا ذات أصول متكاملة يف جميع العمليات التجارية.  
وتلتــزم منر عىل وجــه الخصــوص بتحفيز االهتامم يف هندســة 
الســيارات، من خالل نقل املعرفة من ذوي الخربة املختصني يف هذا 

املجال من عدة جنسيات، وتدريبهم، وتطوير الكوادر الوطنية.
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مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد قواتنا املسلحة تحت راية وقيادة واحدة، يطيب يل أن أتقدم لسيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة «أيده الله»، بأســمى آيات التهاين والتربيكات يف هذا اليوم 
العزيز عىل قلوبنا جميعاً ونحن نســتذكر القرار التاريخي للوالد واملؤســس املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
ونحــن يف رشكــة بركان لصناعة الذخائر ماضون قدماً يف بناء القدرات الصناعية وتأهيل الكوادر الوطنية لخدمة قواتنا 
املسلحة واالستمرار يف عمليات البحث والتطوير لتحسني كفاءة منتجاتنا مبا يتناسب احتياجات القوات املسلحة وتحويل 
كافة التحديات الصناعية إىل ميزات تنافسية، وذلك بهدف الوصول إىل االستقاللية يف تصنيع الذخائر العسكرية والتخلص 

اآلمن من الذخائر منتهية الصالحية.

سعيد بن خادم املنصوري 
الرئيس التنفيذي

شركة بركان لصناعة الذخائر

تتــرشف رشكة أبوظبي لبناء الســفن باملشــاركة يف 
االحتفال بالذكرى التاســعة والثالثــني ليوم توحيد 
القوات املسلحة اإلماراتية. وأود أوالً أن أنتهز هذه 
الفرصة ألتقدم بالشــكر إىل صاحب الســمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
ديب "رعاه الله"، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة، عىل قيادتهم ورؤيتهم الحكيمة 
نحــو تطوير قــدرات القوات املســلحة عىل مدى 

العقود األربعة املاضية.
وإنه لفخر لنا يف أبوظبي لبناء الســفن أن نكون 
جــزءاً ال يتجزأ من تحقيق هــذه الرؤية من خالل 
قدراتنــا العامليــة الطراز يف بناء الســفن. فســفننا 
تحمــل وتحمي املواطنــني واملواطنات الشــجعان 
العاملــني يف القــوات البحرية، والقوات املســلحة، 
وجهاز حامية املنشــآت الحيوية والسواحل. ونحن 
قــادرون عــىل القيــام بدورنــا كــرواد يف التزويد 

الدكتور خالد إبراهيم املزروعي
الرئيس التنفيذي

شركة أبوظبي لصناعة السفن

بالخدمــات للقــوات العســكرية والبحرية نظراً 
للثقــة التي تحظى بها قدراتنــا يف مجاالت البناء، 
واإلصــالح والصيانــة والعمــرة والتطويــر، لدى 
القوات املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

إننا نتطلع إىل االستمرارية يف عالقتنا مع القوات 
املســلحة، ومن ثــم إىل إعادة االســتثامر يف قوانا 
العاملــة الوطنية، وذلك من خالل توظيف كوادر 
إماراتية من ذوي املهارات العالية، بحيث يســهم 

ذلك يف دفع صناعتنا نحو آفاق كربى جديدة.
إننــا ملتزمــون يف رشكة أبوظبي لبناء الســفن 
بإنجاز أعىل املستويات العاملية من حيث الصنعة، 
واالبتكار، والنزاهــة، والصدق، وخدمة للمجتمع. 
ويف هذه املناســبة، نؤكد من جديد دعمنا للنمو 

االجتامعي واالقتصادي املستدام لوطننا وشعبنا.
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مبناســبة الذكرى الســنوية لتوحيد القوات املسلحة بدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، وبالنيابة عــن رشكة رايثيون، 
يــرسين أن أرفع أســمى آيات التهنئة إىل صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة «حفظه الله»، وصاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان، ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة، ملحافظتهم عىل مســتوى 
للقوات املسلحة تحظى فيه بأرقى درجات االحرتام وبأعىل 
مســتويات الكفــاءة، حيث غدت مصــدراً لألمن وتحظى 
بثقة شــعب دولة اإلمارات العربيــة املتحدة وتعد مصدر 

فخرهم واعتزازهم.
إننــا يف رايثيون نقدر كثرياً عالقتنا الوثيقة والدامئة عىل 
مــدى أربعني عاماً مع دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 

وســنظل ملتزمني التزاماً عميقاً بالبناء عىل األســاس املتني 
لرشاكتنــا وابتكارنــا، مــن أجل تقديــم أفضــل التقنيات 
والحلول املتاحة، واملســاعدة عىل تجهيز الرجال والنســاء 
املخلصني يف صفوف القوات املسلحة لتويل مسؤوليتهم يف 

حامية دولة اإلمارات العربية املتحدة وشعبها.
ويف وقــت يتطلــب مــن الــدول مواكبــة التهديدات 
الناشئة والقيام باملهام الجديدة، ميكنكم االطمئنان إىل أن 
رايثيون ســتبقى رشيكاً موثوقاً به يتميــز بحلوله املبتكرة 
إلعداد القوات املســلحة بدولة اإلمــارات العربية املتحدة 
للمستقبل، وملساعدة دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 

تحقيق أهدافها اإلبداعية املبتكرة من أجل غد أفضل.
إنني ســأبقى ملتزمــاً، بالنيابة عن رايثيــون، بالضامن 
شــخصياً بأن عالقتنــا مع دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
وقواتها املســلحة ستســتمر يف تعزيز ودعم الثقة الدامئة 

واألهداف املشرتكة للطرفني.

كريس ديفيس
 Raytheon رئيس شركة

.International, Inc
% دولة اQمارات العربية املتحدة

صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
دولة اإلمارات العربية املتحدة «حفظه الله»

صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

«رعاه الله»
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، ويل عهد أبوظبي
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات
بالنيابة عــن كوريا للصناعــات الفضائية، يرسين أن 
أهنئكــم مــن أعامق قلبي مبناســبة الذكرى التاســعة 

والثالثني لتوحيد القوات املسلحة.
لقــد حققت دولة اإلمــارات العربية املتحدة منواً 
ملحوظــاً يف وقــت قصري مــن خالل قيادة راســخة 
ورؤى واضحة لقادتها، وإخالص ال مراء فيه. فاملكانة 
الحالية لدولة اإلمــارات العربية املتحدة يف املجتمع 
الدويل اليوم تشهد إلنجازاتكم البارزة، وأود أن أحيي 
جميع قادة ومواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

لعملكم الدؤوب.
والجدير بالذكر أن القوات املســلحة اإلماراتية قامت 

HA سونغ- يونغ
الرئيس واملدير التنفيذي
كوريا للصناعات الفضائية 

احملدودة
Korea Aerospace Industries, Ltd 

بواجبهــا تجــاه الســيادة الوطنية من خــالل التحديث 
املســتمر للقوات املســلحة، وبالتايل فقد كان ينظر إليها 
عىل أنها لعبت دوراً رئيســياً يف االستقرار اإلقليمي. وقد 
كان من حسن حظنا أن حافظنا عىل عالقة إسرتاتيجية مع 
القوات املســلحة بدولة اإلمارات ألكرث من عرش سنوات، 
وكان من حســن حظي أنني شهدت التطورات التاريخية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة وقواتها املسلحة.
وعــىل الرغم مــن أننا حققنــا نجاحاتنــا يف برامج 
طائــرات ومروحيــات التدريب يف الداخــل والخارج، 
فقد تعزز منونا املستدام بصفتنا رشكة لتصنيع وتطوير 
الطائرات املقاتلــة من خالل اختيارنا كمقدمي العرض 
 KF-X األفضل ملــرشوع تطوير مقاتلة الجيــل القادم
لحكومــة جمهوريــة كوريا، وذلك من أجــل تطويرها 
وإنتاجها عىل نطاق واســع. إننا نتمنى حقاً أن تستمر 
عالقتنــا اإلســرتاتيجية مــع القــوات املســلحة بدولة 
اإلمارات، ونتطلــع إىل املســاهمة يف تدريب طياريها 

القتاليني ويف تعزيز تفوقها الجوي.
وأغتنــم هذه املناســبة ألشــكركم وأبــارك لكم ما 

تبذلونه من جهود.
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يرس رشكة Oshkosh Defense أن ترفع أســمى آيات التهنئة والتربيكات 
إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله»، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 
«رعاه الله»، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 
أبوظبي ونائب القائد األعىل للقوات املســلحة، وأصحاب الســمو أعضاء 
املجلس األعىل حكام اإلمارات، مبناســبة الذكرى التاسعة والثالثني لتوحيد 

القوات املسلحة.
وبهذه املناسبة رصح اللواء املتقاعد يف الجيش األمرييك، جون أورياس، 
نائــب الرئيس التنفيذي لرشكة «أوشــكوش كوربوريشــن» ورئيس رشكة 
أوشــكوش ديفينس: "تلتزم أوشــكوش ديفينس بحضور دائم داخل دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة، ونحن فخورون باملســاعدة عىل دعم القوات 
املســلحة يف مهامهم؛ إذ إننا نواجه أهداف مشرتكة، ونعلم أنه من خالل 
العمــل مع رشكاء محليني موثوقــني ميكننا تحقيق التنميــة التكنولوجية 

واالقتصادية واملستدامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة".

اللواء جون أورياس
OSHKOSH DEFENSE رئيس شركة

ميكا كاري، رئيس وحدة اJعمال 
Patria ية % شركة باترياbال

تعتــرب رشكــة Patria مــزوداً موثوقــاً 
بخدمات دعم الدورة الحياتية والحلول 
التكنولوجية يف مجــاالت الدفاع واألمن 
والطــريان. ونحن مختصــون يف تقديم 
ومتينة،  حقيقيــة  اســرتاتيجية  رشاكــة 
وتكنولوجيــا مجربــة قتاليــاً ومتميزة. 
وتســتند خرباتنا إىل عرشات السنني من 
الخربة واالســتثامرات الكــربى يف تطوير 

املنتجات.
"وإنــه ليرسين أن أرفع أســمى آيات 
التهنئــة وأطيــب التمنيــات إىل دولــة 
اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة ذكرى 

توحيد القوات املسلحة".

أناند ستانلي
نائب الرئيس ملناطق الشرق اJوسط وتركيا وأفريقيا

سيكورسكي للطائرات

للقــوات  ودعمنــا  التزامنــا  نجــدد 
املســلحة اإلماراتيــة مبناســبة ذكرى 
توحيدها، كام نتقدم إليكم بأســمى 
آيات الشــكر عىل اســتضافة معرض 
آيدكس 2015 ومعــرض ديب للطريان 
يف شــهر نوفمــرب القادم. وقــد غدا 
املعرضان من الفعاليات التي تحرص 
رشكــة سيكورســيك عــىل حضورهام 
الحكوميني  القــرار  وااللتقــاء بصناع 

والدفاعيني عرب منطقة الخليج.
وبعــد انقضــاء ثالثــة أجيال عىل 
إطــالق Igor Sikorsky   طائرتهــا 
املروحيــة األحادية املروحة من طراز 
VS-300 يف عــام 1939، فإننا ما نزال 

نحن وعمالؤنا ماضون يف االبتكار.
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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" 
انعقد معرض آيدكس 2015 يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مبشاركة ودعم من القوات املسلحة اإلماراتية.

يعترب معرض آيدكس الدويل الوحيد يف منطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا الذي يعرض أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا يف مجال الدفاع الربي والبحري والجوي، كام يعد مبثابة منصة فريدة إلقامة وتقوية العالقات مع اإلدارات 

الحكومية والرشكات والقوات املسلحة عىل مستوى املنطقة.
كام شــهدنا من خالل هذه الدورة انطالقاً ناجحاً ملعرض النظم غري املأهولة "يومكس 2015" بدورته األوىل والذي 

سيتم تنظيمه بالدورات املقبلة كمعرض مستقل عن آيدكس ويعقد بشكل سنوي ابتداء من 2016.
يعــد النجاح مثرًة للتعــاون، ونحن عىل يقني من أن هذا النجاح ما كان ليتحقق لــوال جهود رشكائنا املخلصني من 
املؤسســات والدوائر الحكومية االتحادية واملحلية، وعىل رأســهم القيادة العامة للقوات املسلحة، التي بذلت جهوداً 

هائلة ودعامً منقطع النظري للخروج بهذا الحدث يف أبهى صوره.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشــكر واالمتنان للقيادة العامة للقوات املسلحة، عىل تعاونهم ودعمهم الال 

محدود معنا إلنجاح هذا الحدث الدويل.

صالح املرزوقي
املدير التنفيذي ملعرض 

ومؤمترات الدفاع الدو� "آيدكس"

يســعد رشكة اإلمارات للصناعات العسكرية (إديك) أن 
تغتنم هذه الفرصة لتهنئ القوات املســلحة اإلماراتية 
مبناســبة الذكــرى التاســعة والثالثني لتوحيــد القوات 

املسلحة.
كام يتقدم مجلس إدارة رشكــة اإلمارات للصناعات 
العســكرية (إديــك) بالتهنئة بهذه املناســبة لصاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلس الوزراء، حاكــم إمارة ديب "رعاه 
الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

إن القرار التاريخي لتوحيد القوات املســلحة تحت 
قيادة واحدة يعكس روح الوحدة والتعاون التي تعهد 
بهــا أجدادنا وقادتنا، وشــعب دولة اإلمــارات العربية 

سعادة السيد حميد الشمري
رئيس �لس إدارة شركة اQمارات 

للصناعات العسكرية (إديك)

املتحــدة. يف كل عام، نعتز أكرث بفخرنا بوطننا من خالل 
إنجازات القوات املســلحة وجهودها للحفاظ عىل أمن 

واستقرار دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة.
بقيادتها الحكيمة، ركّزت القوات املســلحة اإلماراتية 
عىل تعزيــز قواتها الربية والبحريــة والجوية من خالل 
زيــادة قدراتها العســكرية وتحديث أســلحتها وتنفيذ 
اسرتاتيجيات التدريب العسكري واالستفادة من أحدث 

التقنيات العسكرية.
ومتاشــياً مع هذه الرؤيــة، أُطلقت رشكــة اإلمارات 
للصناعــات العســكرية (إديك) يف عــام 2014 لتوحيد 
الصناعــات والخدمــات العســكرية يف دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة ضمــن منصة متكاملــة لتوفري أفضل 
الخدمــات والدعم للقوات املســلحة لدولــة اإلمارات 

العربية املتحدة.
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يرس رشكة CAE أن تتقدم بأصدق تهانيها إىل أعضاء املجلس األعىل لالتحاد بدولة 
اإلمــارات العربية املتحدة عــىل رؤيتهم الحكيمة وبصريتهــم الثاقبة بتوحيدهم 

القوات املسلحة اإلماراتية منذ 39 عاماً.
وإنه لرشف كبري لرشكة CAE بأن كان لها حضور طويل األمد يف دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة، حيث قامت بدعم أســواق الطــريان الدفاعي واملدين عىل حد 
سواء، مع حلول التدريب وأنظمة املحاكاة مبستويات عاملية. وإننا لنعتز بالتزامنا 
مبساعدة عمالئنا عىل تعزيز السالمة والكفاءة واالستعداد عند العمل يف البيئات 
ذات املهــام الحرجة واملعقــدة. إن دولة اإلمارات العربية املتحــدة تعترب مقرنا 
اإلقليمــي لخدمة منطقة الرشق األوســط بصورة عامة، ونحن نتطلع إىل مواصلة 
القيام باســتثامرات كربى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لدعم النمو والسالمة 

واألمن فيها.
وال يســعنا إال أن نشــيد بجميع الضباط والجنود، ســواء يف املايض والحارض، 
الذين خدموا يف القوات املسلحة بدولة اإلمارات بكل إخالص ورشف. وإن خدمة 
الوطــن مــن القضايا النبيلة والعادلــة، وتتقدم رشكة CAE مــرة أخرى بتهانيها 
وتربيكاتها بالذكرى املجيدة التاســعة والثالثني لتوحيد القوات املســلحة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

إيان بيل
نائب الرئيس واملدير العام 

أوروبا / الشرق اJوسط / أفريقيا
شركة CAE - الدفاع واJمن
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يوماً بعد آخر يثبت القرار التاريخي واملفصيل، الذي 
اتخذه املجلس األعىل لالتحاد بقيادة املغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان "طيب الله 
ثراه" يف 6 مايو 1976 لتوحيد القوات املسلحة تحت 
قيادة واحدة وعلم واحد، بصرية ورؤية إســرتاتيجية 
لطاملا متتع بها حكام دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

واستمرارها حتى اليوم.
وتشــهد االحتفــاالت الوطنية بالذكرى الســنوية 
لتوحيد القوات املســلحة اإلماراتية تحقيق إنجازات 
بارزة فيام يتعلق بالتدريب والتكنولوجيا العســكرية 
والتسلح، فيام تواصل الدولة خطاها الرائدة يف مجال 

االبتكار والريادة.
ولطاملــا كانت رشكــة "تاليس" حــارضة يف دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة عىل مــدى أكرث من 35 
عاماً، وقدمت خدماتها لألســواق املدنية والدفاعية، 
وجلبت خربتها التقنية ذات املستوى العاملي، وفرقاً 
محليــة مميزة والتزاماً بجــودة خدمات عىل املدى 
الطويل. ونحن فخورون للغاية بإنجازاتنا يف الدولة، 
وشــاركنا يف تقديم حلــول مميزة عــرب العديد من 
املجاالت مثــل القوات البحريــة، والجوية، والربية، 
واألمــن والفضــاء يف كل مــرة عملنا فيهــا مع أبرز 
املمثلني الحكوميــني لضامن اســتدامة حالة األمان 

والسالمة للدولة وسكانها.

Marc Duflot السيد
 % Thales نائب رئيس شركة

الشرق اJوسط

وتنســجم املجموعــة مــع إســرتاتيجية الحكومــة 
اإلماراتية لتطوير واستدامة املكتسبات الوطنية واملوارد 
البرشيــة يف مجاالت قطــاع التقنية العاليــة يف الدولة. 
ونحن نســعى دامئاً لرتســيخ مكانتنا يف األسواق الناشئة 
عرب االستثامر يف االقتصاد املبني عىل املعرفة للمساعدة 
يف تأمني نجاح مشــاريعنا عىل املدى الطويل. وال تقف 
"تاليــس" عند حدود كونها جهة تصدير للحلول التقنية 
والربمجية، حيث تقوم بتطوير الكفاءات املحلية، كام يف 
دولة اإلمارات العربية، مام يتيح نقل املعرفة إما مبارشة 
عــرب الرشكات التابعة لـ "تاليس" أو من خالل مشــاريع 
مشــرتكة مع رشكاء محليني. ويتجىل هدفنا يف املشاركة 
(أو املساهمة) بالبيئة الوطنية ومواصلة تطوير بصمتنا 
املحليــة الخاصــة بحيث نعزز موقفنا كــرشكاء داعمني 

الحتياجات دولة اإلمارات العربية املتحدة.
إن مجموعــة "تاليس"، تــود اغتنــام الفرصة لتهنئ 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة "حفظه الله"، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وصاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقــوات املســلحة، وإخوانهم أصحاب الســمو 
أعضاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات وكافة اإلماراتيني 

يف هذا اليوم املجيد.

يعــود تاريخ الرشاكة العســكرية بني رشكة ســافران 
Safran ودولــة اإلمارات العربيــة املتحدة إىل بداية 
الســبعينيات من القرن املايض، وإن ســافران تشــعر 
بالفخر واالعتزاز بالرشاكة القوية واملتينة  مع القوات 
املســلحة بدولة اإلمارات. وتقوم سافران – من خالل 
رشكة سنيكام Snecma – بتقديم املحركات وخدمات 
الدعم. كام قامت رشكة توربوميكا Turboméca، التي 
تعــد رائدة عىل الصعيد العاملــي يف صناعة محركات 
املروحيات، بتســليم أكرث من 150 محرك عمود دوار 
توربيني يف الدولة. وتعترب ســافران أيضاً مورداً رئيسياً 

ملعدات الجيش والبحرية عن طريق رشكة ساجم 
Sagem التــي تعترب العبــاً فاعــالً ومهيمناً عىل 
املســتوى العاملي يف مجال اإللكرتونيات البرصية 
ونظام املالحــة بالقصور الذايت. ومتتلك مجموعة 
التكنولوجيا العالية، سافران، ثالثة مجاالت أعامل 
أساســية، هي: الطريان (نظام الدفع واملعدات)، 
والدفـــاع، واألمـن، وهـي تعمـــل عـــرب العــامل 
بـ 66,700 موظف يف أكرث من 50 دولة، مببيعات 

بلغت 14.7 مليارات يورو يف عام 2013.
تعترب سافران – من خالل رشاكاتها مع رشكات 
ســنيكام، و توربوميــكا وســاجم العباً رئيســياً 
يف قطاعــات مختلفة تشــمل املركز العســكري 
املتقــدم للصيانة واإلصــالح والعمــرة "أمروك" 
يف  للطريان  ومجمع نرباس العــني   AMMROC

مدينة العني بإمارة أبوظبي.

السيد باتريك ناتا�
مندوب عام شركة سافران % 

الشرق اJوسط
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نيابــة عن إدارة Saab التنفيذية ملنطقة الرشق األوســط 
والعاملني فيها، أترشف بتقديم خالص التهاين إىل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظــه الله"، وصاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة، رئيس مجلــس الوزراء، حاكــم ديب "رعاه الله"، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، وأصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، كام أبارك 
لهم مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني لتوحيد القوات 

املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
واليوم نقطف بكل اعتزاز وفخر مثار ما غرســه آباؤنا 
املؤسســون - رحمهم اللــه - الذين بذلوا جهــوداً كبرية 
لتوحيد القوات املســلحة تحت علــم واحد. وقد حولت 
هــذه الرؤية الحكيمــة التي تم تبنيهــا يف املايض قواتنا 
املسلحة إىل جيش عرصي متكامل معروف بحفاظه عىل 

أرقى املعايري العاملية.
وإنني ألغتنم هذه املناسبة املباركة ألحيي بكل رسور 
جميــع ضباط وجنود القوات املســلحة بدولة اإلمارات، 
عــىل جهودهم الحثيثــة وتضحياتهم ودورهــم الحيوي 
يف تحديث القوات املســلحة تحــت إرشاف قيادة رئيس 

الدولة امللهمة والحكيمة.

سم-ة حارب
نائب الرئيس لشؤون التسويق

ساب الشرق اJوسط
Saab Middle East 

 Saab Middle تعتــرب رشكة ســاب الــرشق األوســط
East جزءاً من مجموعة Saab AB Group الســويدية، 
التــي تخدم بنشــاط وفاعليــة القوات املســلحة بدولة 
اإلمــارات منذ عام 1982، وتقوم بتقديم أحدث املنتجات 
والخدمات املتطــورة، وهي تعترب منذ عــام 2012 رشكة 
محليــة، تعمــل مبوظفني إماراتيــني، بالتعــاون مع عدة 
رشكات إماراتيــة رشيكــة لهــا، يف مجال تزويــد الجنود 
بالتدريــب املتقــدم الالزم، كــام تقدم أحــدث املعدات 
والتقنيــات املتطورة. ويتمثل هدفنــا يف أن نكون قريبني 
من عمالئنا بحيث ميكننا فهم احتياجاتهم عىل نحو أفضل 
 Saab وتلبيتها عىل الفــور. وتؤكد القاعدة املحلية لرشكة
أهميــة تقديم خدمة ودعم مســتمرين بعد إمتام عملية 

البيع بوقت طويل.
تقــدم رشكــة ســاب مجموعة واســعة مــن األنظمة 
والخدمــات والحلول لكافة مهام الدفــاع واألمن الوطني 
وإنفــاذ القانون، كام تعرف ســاب يف كافــة أنحاء العامل 

مبنتجاتها وتقنياتها وخدماتها ذات الجودة املتطورة.
إننا نتقدم بشــكرنا للقوات املســلحة بدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة عىل مســاهامتها يف الحفاظ عىل جميع 
مهام الســالم واألمن الرضورية يف البالد، ونؤكد لرئيســنا 
وقادتنا وللقوات املسلحة بأننا – وإن كنا مدنيني – نتحىل 

مبشاعر وطنية قوية تجاه بلدنا.

مبناســبة الذكرى التاســعة والثالثني ليوم توحيد القوات املســلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، أود أن أتقدم بالتهنئة 
إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإىل حكومة دولة اإلمارات وقادة القوات 

املسلحة، عىل الحفاظ عىل رؤية القوات العسكرية املوحدة.
وتترشف رشكة مقاوالت الدفاع العاملية AAR بأن تكون جزءاً من فريق مركز أمروك (املركز العسكري املتقدم للصيانة 
واإلصالح والعمرة) AMMROC الذي يقوم بتطوير منشــأة عسكرية جديدة للصيانة واإلصالح والعمرة يف مدينة العني 
من أجل خدمة القوات املسلحة بدولة اإلمارات. وتقوم رشكتنا العاملية لخدمات الطريان بدعم أعامل التصميم والتجهيز 
والتكامل للمناطق الرئيســية ملنشأة تبلغ مســاحتها 1.2 مليون قدم مربعة، ستقوم بصيانة أكرث من 40 نوعاً مختلفاً من 
الطائرات العســكرية. وسوف تســهم هذه املنشــأة الجديدة يف متكني حكومة دولة اإلمارات من خفض نفقات الصيانة 

وزيادة جاهزية األسطول.
وإننا لنتطلع قدماً نحو دعم القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الوقت الحارض ويف املستقبل.

دافيد ب. ستورتش
رئيس �لس اQدارة والرئيس 

التنفيذي
AAR CORP شركة
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نيابــة عــن اإلدارة والعاملني يف رشكة بن هالل للمشــاريع 
Bin Hilal Enterprises ورشكة Dimo Corp. األمريكية، 
أترشف برفع أســمى آيات التهــاين والتربيكات إىل صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعــىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة، 
رئيــس مجلس الــوزراء، حاكم ديب "رعاه اللــه"، وصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، وأصحاب الســمو 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، بهذه املناسبة يف يوم 
توحيد القوات املســلحة بدولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
وإننا لنســتلهم بقوة الرؤية الحكيمة للقيادة تجاه القوات 

املسلحة بدولة اإلمارات.
وإنني ألغتنم هذه الفرصة أيضاً ألحيي الضباط وضباط 
الصــف وجميع العســكريني واملدنيــني يف صفوف القوات 
املســلحة يف الدولة، الذين يقومون بــدور فعال يف تطوير 
وتحديــث قواتنا، وحامية الوطن يف ظــل القيادة الحكيمة 
لرئيســنا. لقد أســهم صمودهم وأداؤهم للواجب يف جعل 
دولــة اإلمارات واحــة تقدم وأمن واســتقرار يف هذا العامل 

الذي يشهد تغريات مستمرة.
وإنه ملن دواعــي فخرنا واعتزازنا بصورة خاصة يف رشكة 
بــن هــالل للمشــاريع Bin Hilal Enterprises ورشكــة 
Dimo Corp.  أن نعمــل مــع القــوات املســلحة بدولة 
اإلمارات، ونتطلع قدماً نحو توسعة نطاق تعاوننا ورشاكتنا 

يف األعوام القادمة.

حميد الظاهري
نائب الرئيس 

شركة بن هالل للمشاريع

جيمس ي. جايزلر
الرئيس التنفيذي

DynCorp International DI

 DynCorp International: باســم فريــق رشكــة
DI، يــرسين أن أتقدم بأطيب التحيــات والتربيكات 
للقوات املســلحة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
مبناســبة احتفالهم مبناسبة الذكرى التاسعة والثالثني 
 DynCorp لتوحيد القوات املسلحة. وباعتبار رشكة
International مــزوداً عاملياً رائداً للخدمات، حيث 
يقدم حلول فريدة مصممة حســب الطلب إىل عامل 
يشــهد تغريات مســتمرة، فإنها تتــرشف بأن تتمكن 
مــن تقديم الدعم للقوات املســلحة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
وحيــث تعتمــد الرشكة عىل أكرث من ســتني عاماً 
مــن الخــربة كرشيــك موثــوق للعمــالء التجاريني 
والحكوميني والعسكريني، فإنها تقوم بالتزويد بحلول 
متطورة يف مجاالت الطريان واللوجستيات والتدريب 
واملعلومات االســتخباراتية والعمليــات حيثام تدعو 

بوب هاروورد
الرئيس التنفيذي

Lockheed Martin  لوكهيد مارتن
اQمارات العربية املتحدة

يف عامل اليوم املتشابك ينطوي مفهوم األمن الوطني 
عىل طيف واســع من التحديات، ويســعى القادة 
املعــارصون إلقامة رشاكات مع رشكات متتلك خربة 
قوية يف التكنولوجيا املتطورة، والقدرات الواســعة 

النطاق، وبرؤية واسعة.
Lockheed Martin  تتمتــع لوكهيــد مارتــن

بخربة تزيد عن خمسني عاماً يف املنطقة، مام يجعل 
فريقنا يشــعر بالفخر بالرشاكة مع دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة للتصدي ملجموعــة مختلفة من 
تحديات الدفاع واألمــن التي تزداد تعقيداً كام لو 

كانت التحديات تواجههم.
وســواء كانت الرشاكات تدعم تحديث الدفاع، 
أو تضمــن أمــن الطاقــة واالقتصــاد، أو تحمــي 
الشــبكات الحيوية من الهجامت الســربانية (عرب 
اإلنرتنت)، فإنها عامــل مضاعفة كبري للقوة. وهي 
تســهم يف الحصول عىل أفضل التقنيات، واألفكار 
الثاقبة، واالبتكارات، من خالل مبادرات، مثل مركز 
االبتكار والحلول األمنية التابع لنا يف مدينة مصدر.

ويف الوقت الذي نحتفل فيه مبناسبة يوم توحيد 
القوات املسلحة، فإننا نتطلع إىل األعوام الخمسني 

الحاجة إليها.
كام أننا نقوم، من خالل خربتنا الدولية الواسعة، 
بتوفــري طائفــة فريدة مــن خرباتنا عــرب مجموعة 

واسعة من االختصاصات.
وإننــا لنتطلــع إىل االســتمرار يف دعمنا للقوات 
املسلحة بدولة اإلمارات، ونقدر حقاً العالقات التي 

قمنا ببنائها يف املنطقة عىل مدى األعوام.

التالية من الرشاكة مع الحكومة اإلماراتية وقطاعي الصناعة 
والجامعات، من أجل تعزيز األمن، واملســاعدة عىل تحقيق 

رؤية دولة اإلمارات يف بناء اقتصاد قوي ومرن.
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إعداد: أمل سامل الحوسني

دولــة  ســفارات  احتفلــت   2014/5/7
اإلمــارات العربيــة املتحدة يف «إســالم أباد 
وباريس واألردن وبروكسل ومدريد والرياض 
واملغــرب والهند واســرتاليا وبرلني» بالذكرى 

الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة.

äGQÉØ°ùdG ä’ÉØàMG
ة
د
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2014/5/13 شــاركت القــوات املســلحة يف فعاليــات 
معرض الفجرية الثامن للتوظيف 2014 كرشيك اسرتاتيجي 
وبأكرب جناح يضم 9 وحدات وهي القوات الربية والبحرية 
والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاســة واإلمداد املشرتك 
والطريان املشــرتك والدفاع الكيميايئ ومدرســة خولة بنت 
األزور العســكرية، وتــأيت هــذه املشــاركة ضمــن جهود  
اســتقطاب الشــباب املواطــن لخدمة الوطــن من خالل 

انضاممهم للقوات املسلحة.

ÜÉÑ°ûdG ÜÉ£≤à°SG

2014/5/19 شــهد الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة ودولة محمد نجيب 
تون عبدالرزاق رئيــس وزراء ماليزيا إحتفال ختام 
التدريب العسكري املشرتك الذي أطلق عليه إسم 
« منر الصحراء 2014 » بني القوات املسلحة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة ملاليزيا.

AGôë°üdG ô‰

2014/5/25 نظمــت القوات املســلحة 
ماراثوناً رياضياً شارك فيه حوايل 1,193 من 
مختلف الوحدات التابعة لها وذلك مبناسبة 

الذكرى الـ 38  لتوحيدها.

»°VÉjQ ¿ƒKGQÉe

2014/6/5 شهد صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب «رعــاه الله» حفل 
تخريــج الدورة األوىل من كليــة الدفاع الوطني، 
وكام قام ســموه بتسليم الشهادات إىل الخريجني 
العســكريني وعددهم ســتة عرش عســكرياً من 
القــوات املســلحة ووزارة الداخلية وأربعة عرش 
خريجــاً وخريجة من مختلف الوزارات والجهات 

الحكومية والخاصة. 

¤hC’G IQhódG

2014/5/5  وجه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولــة القائد األعىل 
للقوات املسلحة «حفظه الله» كلمة ألبنائه وبناته 
مبناســبة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات 
املســلحة، مؤكــداً أن هذا القرار يشــكل انطالقة 
رائدة يف مســرية بناء مؤسســات الدولة يف جميع 
املجاالت، وأن قواتنا املســلحة سارت منذ إنشائها 
عىل نهج أصيل، وبهــذه الذكرى نجدد الثقة بكم 

وبقدراتكم لرفعة هذا الوطن.

AÉæH IÒ°ùe

مع ارشاقة كل شمس دافئة عىل هذه األرض الغالية تزداد إنجازات أبناءها ومؤسساتها علواً وشموخاً، وكعادة قواتنا 
املسلحة تستمر مسريتها صاعدة نحو البهاء والسطوع، فكان عام 2014- 2015 ، عاماً مضيئاً يف مسرية تعودت السري يف 

دروب العزة والشموخ وترسيخ مبادئ الخري واملحبة والسالم بحزم وثبات.

IÒ°ùeh OÉ°üM áë∏°ùŸG ÉæJGƒb
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2014/6/7 أصدر صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" القانون 
االتحادي رقم 6 لســنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية 
واالحتياطيــة تأكيــداً عــىل ما ورد يف املــادة 43 من 
دســتور دولة اإلمارات التي تنص عىل أن الدفاع عن 
االتحاد فرض مقدس عــىل كل مواطن وأداء الخدمة 

العسكرية رشف للمواطنني.
وجاء إصدار القانون لرتســيخ قيم الوالء واإلنتامء 
والتضحية يف نفوس أبناء الوطن واإلعتامد عىل الذات 
وتحمل املسؤولية واإلنضباط وإحرتام القانون وتقدير 

قيمة الوقت.

 خليفة 
لقانون 
لوطنية 
من  43
فاع عن 
لخدمة 

إلنتامء 
 الذات 
وتقدير 

á«æWƒdG áeóÿG ¿ƒfÉb
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2014/6/1 اســتقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة مبكتبه 
الفريق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيس أركان القوات 
املسلحة والوفد املرافق له وتبادال األحاديث الودية ومناقشة 
عدد مــن املواضيع واملشــاريع التــي ترشف عليهــا القوات 

املسلحة بإمارة الشارقة.

2014/6/18 فــاز املنتخــب العســكري للقفــز الحــر 
باملظالت باملركز الثالث وامليدالية الربونزية يف مســابقات 
"دقة الهدف" التي أقيمت ضمن منافســات بطولة العامل 
للقفز الحر باملظالت التي اختتمت يف كرواتيا مبشاركة 18 

دولة.

2014/7/10 حصــدت القــوات الجوية ألقــاب بطولة 
املالكمــة يف أوملبياد الضباط الثامنة عرشة التي تقام تحت 
رعاية ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، وحل فريق الشيخ 
محمد الرشقي يف املركز الثاين، وجاء نادي أبوظبي يف املركز 
الثالث، وذلك يف ختام املنافســات بصالة املقطع يف نادي 

ضباط القوات املسلحة.

áªcÓŸG ádƒ£H

ــر  زف الحالحال فــزف يك للقللقلل ـكريك االعسـلعل ـب اب املاملنتخـنتخ از املز اف 2014/6/18 فــاف
باملظالت باملركز الثالث وامليدالية الربونزية يف مســابقات 
"دقة الهدف" التي أقيمت ضمن منافســات بطولة العامل 
للقفز الحر باملظالت التي اختتمت يف كرواتيا مبشاركة 18

دولة.

±ó¡dG ábO
2014/7/10 حصــدت القــوات الجوية ألقــاب بطولة 
املالكمــة يف أوملبياد الضباط الثامنة عرشة التي تقام تحت 
رعاية ســمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، وحل فريق الشيخ 
يفيف املركز يظبي ينادي أبو الثاينين، وجاء يفيف املركز يرشقي محمد ال
الثالث، وذلك يف ختام املنافســات بصالة املقطع يف نادي 

ة ةل لحة.ل املساملامل ا اتق القواتق الط ااط الط ضباض

áªcÓŸG ádƒ£H

مراكــز  اســتقبلت   2014/7/20
التسجيل - األربعة - اإلناث الحاصالت 
عــىل الثانويــة العامــة الراغبات يف 
االلتحاق بالخدمة الوطنية يف كل من 
شــعبة التجنيد مبعسكر آل نهيان يف 
أبوظبي، ومركز تجنيد العني مبعسكر 
العني، ومركز تجنيد الشارقة مبعسكر 
الرحامنية، ومعســكر ليوا يف املنطقة 

الغربية.

çÉfE’G ∫ÉÑ≤à°SG

هيئة  أعلنت   2014/6/21
الخدمة الوطنية واالحتياطية 
الدفعة األوىل  قرارها بشــأن 
والتــي  الوطنيــة  للخدمــة 
الثانوية  لخريجــي  خصصت 

العامة لعام 2014.
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الركــن حمــد  الفريــق  2014/6/16 حــرض ســعادة 
محمــد ثاين الرميثــي رئيــس أركان القوات املســلحة يف 
العاصمة الفرنســية باريس انطــالق معرض الدفاع الدويل 
« يوروســاتوري 2014 » الــذي أفتتحه معــايل جان إيف 

يودريان وزير الدفاع الفرنيس.
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2014/7/16 أقام اإلعالم العسكري بالقوات 
املســلحة مأدبة إفطــار لإلعالميــني العاملني 
باملؤسســات الصحفية بالدولــة تقديراً للدور 
الكبري الذي تقوم به وسائل اإلعالم واإلعالميون 
لتسليط الضوء عىل الفعاليات واألنشطة التي 

تقيمها القوات املسلحة.

ت 
ني 
ر 
ن 
ي 

QÉ£aEG ¬HOCÉeájƒ÷G Gƒ«d IóYÉb IQÉjR

2014/7/23 زار ســمو الشــيخ حمدان بن زايــد آل نهيان ممثل 
الحاكم يف املنطقة الغربية قاعدة ليوا الجوية حيث كان يف استقباله 
كل من ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 
القوات املســلحة وســعادة اللواء ركن طيار ابراهيــم نارص العلوي 
قائــد القوات الجوية والدفاع الجــوي وعدد من كبار ضباط القوات 

املسلحة.املسلحة.

ô£ØdG ó«Y
2014/7/28 قــام عدد من ضبــاط مديرية 
التوجيــه املعنــوي بالقيــادة العامــة للقوات 
املســلحة برفقة ممثلني مــن مختلف وحدات 
القوات املســلحة خالل أيام عيد الفطر السعيد 
بزيارات ملختلف املستشــفيات واملراكز الطبية 

بالدولة لتقديم تهاين العيد للمرىض.

á«æWƒdG áeóÿG
2014/8/30 أنهت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية كافة 
االستعدادات املطلوبة الستقبال الدفعة األوىل من املنتسبني يف 
إطار خطة شــاملة حيث أصبحت معسكرات التدريب جاهزة 

بالكامل، الستقبال أكرث من 5 آالف مجند.

∑Î°ûe ΩÉªàgG
2014/9/3 استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 
رئيس أركان القوات املســلحة اللواء الركن حســن بن حمزة الشهري 
قائــد قــوات درع الجزيرة املشــرتكة لبحــث عدد مــن األمور ذات 

االهتامم املشرتك.

äGQÉ£≤∏d OÉ–’G ™e ºgÉØJ Iôcòe

2014/9/20 وقعــت رشكــة االتحــاد للقطارات املطور واملشــغل لشــبكة 
السكك الحديدية الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة مذكرة تفاهم مع 
القيادة العامة للقوات املسلحة سيعمل الطرفان مبوجبها عىل التنسيق وتبادل 

املعلومات بهدف تحقيق املصلحة العامة.

 π«μ°ûJ
 ¢ù∏›

AÉæeC’G

2014/9/23 أصدر الفريق أول ســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعــىل للقوات املســلحة رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي قراراً بتشــكيل مجلس 
أمناء أكادميية ربدان برئاسة سعادة اللواء الركن 

مايك هندمارش.

¢ûYGO ÜöV

2014/9/23 أصــدرت وزارة الخارجية بياناً تؤكد فيه 
أن القوات الجوية لدولة اإلمارات العربية املتحدة شنت 

شأوىل رضباتها ضد أهداف داعش. ه رضب وىل

≈ë°VC’G ó«Y
2014/10/4 قــام عــدد من قــادة وكبار ضبــاط القوات 
املسلحة يف أول أيام عيد األضحى املبارك بزيارات إىل مختلف 
وحدات القوات املسلحة نقلوا خاللها تحيات وتهاين القيادة 
الرشــيدة لضباط وضباط صف وأفراد هذه الوحدات بالعيد 

املبارك .
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∑Î°ûe ºgÉØJ
الثقافة والشباب  2014/9/20 وقعت وزارة 
وتنميــة املجتمــع والقيــادة العامــة للقوات 
املســلحة مذكرة تفاهم مشرتك يف مجال تعزيز 
الهوية الوطنية لدى الشــباب مبقر ديوان عام 

الوزارة يف أبوظبي.

ájôμ°ù©dG ≈≤«°SƒŸG
العســكرية  املوســيقى  شــاركت   2014/10/21
التابعة للقوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة يف مهرجان كواالملبور الدويل للموســيقى 
العســكرية «التاتو 2014» يف ماليزيا مبشاركة عدد 

من الفرق املوسيقية من مختلف دول العامل.

áeÉæŸG õcôe
2014/11/2 زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة مركز تدريب 

املنامة وإلتقى مبجندي الخدمة الوطنية.

≥◊G ΩÉ¡°S 2014/11/11 اســتمرار مترين « ســهام الحق » املشرتك الثالث يف أنشــطة التعاون العسكري بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمهورية مرص
العربية خالل عام 2014 بعد متريني « زايد 1 » باإلمارات و« خليفة 1 » مبرص .

º∏©dG ™aQ
2014/11/3 شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة لحظات تاريخية 
حينام رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علم الدولة 
يف مدينة زايد العســكرية مبشــاركة وحدات بريــة وبحرية وجوية من 

القوات املسلحة.

»°VÉjQ ¿hÉ©J
2014/11/12 انطلقــت فعاليــات بطولــة القوات 
املسلحة األوىل للجوجيتسو بالتعاون مع اتحاد اإلمارات 
للجوجيتســـو، ضمــن أنشــطـة درع التفـــوق للعـام 
2014-2015 لرفــع مســتوى اللياقة البدنيــة للضباط 
والرتب األخرى بالقوات املسلحة وتنمية روح التنافس 

واملثابرة يف مختلف املسابقات والبطوالت الرياضية.

äGQÉeE’G ¿É°Sôa
مدينــة  ســامء  تزينــت   2014/11/15
جوهــاي الصينيــة  بألــوان علــم اإلمارات 
رسمها فريق فرسان اإلمارات التابع للقوات 
املســلحة اإلماراتيــة أثناء معــرض الطريان 
الصينــي العارش للطــريان والفضــاء والذي 
صــادف احتفاالت القــوات الجوية الصينية 

مبرور خمسة وستني عام من تأسيسها.
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hõjB’G IOÉ¡°T

2014/11/17 حصلــت مجلــة " درع 
الوطــن " الصــادرة عــن القيــادة العامة 
للقــوات املســلحة عىل شــهادة االعتامد 

الدويل " اآليزو 9001:2008 .

º«≤dG õjõ©J

2014/12/1 أكد صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة « حفظــه الله » أن 
يــوم الثاين مــن ديســمرب- اليوم 
الوطنــي لدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة- محطة راسخة يف األذهان 
ويوم لتعميق حب الوطن وتعزيز 

قيم االنتامء والوالء .

øWh Éj ∑ó©°S
ملــك  شــهد   2014/12/2
املغرب والحــكام وأولياء العهود  
حفل « سعدك يا وطن» مبناسبة 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت 
الثالــث واألربعني لقيــام اتحاد 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

á«æWƒdG áeóÿG äÉÑ°ùàæe èjôN
2014/12/6 شهدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحاد النســايئ العام الرئيســة األعىل ملؤسسة التنمية األرسية 
رئيســة املجلس األعىل لألمومة والطفولة « أم اإلمارات» حفل 
تخريــج منتســبات دورة الخدمــة الوطنية التأسيســية األوىل 

مبدرسة خولة بنت األزور العسكرية.
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2014/12/17 شــهد الفــريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
حفــل تخريج كلية خليفة بن زايد الجوية -الدورة الرابعة واألربعني- 
من املرشــحني الطيارين والــدورة الحادية عرشة من الضباط الجويني 
والدورة الرابعة من اإلناث والدورة الثانية من ضباط اإلســناد الجوي، 

يف كلية خليفة بن زايد الجوية يف العني.

øWƒdG IÉªM
2014/12/30 وجــه صاحــب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب «رعــاه الله» بتخصيص احتفاالت يوم 
جلوس ســموه لتوجيه الشــكر والعرفان 
ألبنــاء القوات املســلحة يف الدولة، مؤكداً 
أن أبناء القوات املسلحة هم رعاة االتحاد 
وحــامة الوطــن الذين ثبت بهــم البنيان 

واشتدت بهم أركان الدولة.

πaÉM πé°S

2015/1/29 حصلت مجلة « درع الوطن» عىل جائزة أفضل 
العالمــات التجارية الحكومية مــن جامعة « اينو » و «منتدى 
نوبــل للســالم»، وذلــك يف إضافــة عاملية إىل ســجلها الحافل 

بالجوائز والشهادات الدولية.
ومتيــزت مجلة "درع الوطــن" من خالل رؤيتهــا اإلعالمية 
الواضحــة املرتكــزة عىل االبتــكار واإلبــداع يف تقديم محتوى 
إعالمي هادف ، ومواكب لرؤية اســرتاتيجية القوات املســلحة 
ومتطلبات روح العرص، فهي السجل الذي يربز الوجه الحضاري 

للقوات املسلحة.

ájƒ÷G ójGR øH áØ«∏N á«∏c èjôîJ
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ÜöùdG õcô“

2014/2/7 أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة بتمركز رسب 
من الطائرات املقاتلة «إف 16» للقوات الجوية اإلماراتية يف األردن 

الشقيق.

2015 ¢ùcójBG
صاحــب  افتتــح   2015/2/22
السمـو الشــيــخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب 
الســمو  اللــه» وصاحب  «رعــاه 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائد 
األعىل للقوات املســلحة، فعاليات 
معــرض ومؤمتــر الدفــاع الدويل 

«آيدكس 2015 ».

¢ùcójBG äÉ≤Ø°U
2015/2/26 بلغــت صفقــات 
القــوات املســلحة 18.328 مليار 
درهم يف ختام  « آيدكس 2015 ». 

»ãëH ¿hÉ©J
2015/3/10 بحــث مستشــفى زايــد 
للتعليم  أبوظبــي  العســكري ومجلــس 
أســباب انتشــار الســمنة بــني األطفال 

والسبل للحد منها.

17 OÉ–G øjô“Ωõ◊G áØ°UÉY
التمرين  اختتام فعاليات   2015/3/11
البحري املشــرتك " اتحاد 17 " الذي يقام 
عىل أرض الدولة بني دول مجلس التعاون 

الخليجي.

2015/3/28 شــاركت دولة اإلمارات 
يف عملية " عاصفة الحزم " ضمن تحالف 
عريب تقوده اململكة العربية السعودية 
ويضم أكرث من 10  دول لحامية الشعب 

اليمني وحكومته الرشعية.

πeC’G IOÉYEG

2015/4/26 تفقد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان قــوة اإلمارات من ضبــاط وضباط صف 
وأفراد الــرسب الخامــس املشــاركني يف التحالف العريب 
وعمليــة "إعــادة األمل" التــي تقودها اململكــة العربية 

السعودية.

2 AGôë°üdG ô‰
2015/4/2  اختتمت فعاليات التمرين العسكري املشرتك " منر 
الصحراء 2 " الذي أقيم عىل أرايض الدولة مبشــاركة وحدات من 
القوات الربية لدولة اإلمارات العربية املتحدة و الجيش املاليزي، 
ويأيت مترين "منر الصحراء 2"،  ترجمة لحرص قياديت البلدين عىل 
توسيع آفاق التعاون مبا يحقق الرؤية املشرتكة يف تبادل الخربات 
وترســيخ ركائز األمن واالستقرار و يدعم مختلف الجهود الدولية 

التي تنشد السالم عىل املستويني اإلقليمي والدويل.

2015/4/1 شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم ويل عهد ديب تخريج الدفعة الخامســة عرشة يف 
كلية راشــد بن سعيد آل مكتوم البحرية يف أبوظبي، وعقب 
االحتفــال تبادل ســموه والحضور الحديــث حول عدد من 
الشــؤون التنظيمية واالحتفــال الذي جــرى بتخريج هذه 

الكوكبة الجديدة من كلية راشد بن سعيد البحرية.

öûY á°ùeÉÿG á©aódG èjôîJ
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nology and space technologies.
Despite its highly advanced arma-

ment systems compared with many 
Middle Eastern countries, the UAE – 
as indicated clearly in the wise vision 
of His Highness Sheikh Khalifa Bin 

Zayed, the UAE President – does not 
arm itself for the sake of aggression, 
but because it believes that weakness 
attracts aggression, and that force 
supports peace. This is reflected in 
the participation of the UAE Armed 

Forces in international peace-keep-
ing missions, the International Alli-
ance for No-Fly Zone in Libya, the 
International Alliance against ISIS 
in 2014, and Operation Al-Hazem 
Storm against the Houthi coup in 
Yemen in March 2015.

The UAE Armed 
Forces has become a 
school of patriotism, 
especially after the 
approval of the 
National Service 
Law
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force against the sources of threats 
that surround the country, and re-
duce foreign dependence in this 
strategic domain. Khalifa’s strat-
egy in this regard is based on the 
encouragement and direction of 
national investments toward mili-
tary industrialization sector, giving 
priority to national companies in 
providing the Armed Forces with 
their needs of military equipment, 
and encouragement of partnerships 
between national defense manu-
facturing and their international 
counterparts. Through the support 
of the wise leadership of His High-
ness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al 
Nahyan, UAE President, the defense 
industry sector in the UAE has suc-
ceeded in building increasing in-
dustrial and technological capabili-
ties in a relatively short time, turning 
into a regional center of military in-
dustries.

Conclusion
The 39th Anniversary of the UAE 

Armed Forces Unification, which 
was one of the great dreams of the 
founding leader, Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan, God rest his soul, 
is an embodiment of the achieve-
ment of that dream. The UAE Armed 

Forces has become a school of patri-
otism, especially after the approval of 
the National Service Law, and a driv-
er of development in a number of ar-
eas, including education, economic 
diversification, communication tech-
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Building Company (ADSB) aims to 
build medium submarines.

As part of its comprehensive pro-
gram to modernize and develop its 
Armed Forces, the UAE is work-
ing on enhancing their operational 
performance to maximal limits by 
adopting Network-Centric Ap-
proach for its Armed Forces, where 
superior Situational Awareness and 
secure communication network con-
stitute a basis for long-range early 
warning, quick response and preci-
sion targeting ability. This approach 
places the Armed Forces on a path 
similar to the paths of development 
in the NATO countries.

Diversification of Arms 
Sources
His Highness Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, UAE President 
and Supreme Commander of the 
Armed Forces, is keen to diversify 
the sources of arms, in confirma-
tion of national sovereignty and in-
dependence. He adopts the principle 
that the armament of the Armed 
Forces, in quantity and quality, is 
determined in accordance with the 
higher interests of the country and 
the needs of the Armed Forces. 
Hence we understand His Highness’ 
extreme attention regarding the reg-
ularity of IDEX events. 

The Establishment of a Base 
for National Defense Indus-
tries
His Highness Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, UAE President 
and Supreme Commander of the 
Armed Forces, is looking forward 
toward building a base for advanced 
national military industries, to pro-
vide the requirements of the UAE 
Armed Forces, boost a deterrent 
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fication, by full merging of land, 
naval and air forces, cancellation of 
the commands of military zones and 
changing them into brigades and 
regular military formations, and au-
thorizing the General Command of 
the Armed Forces of full control of 
all land, sea and air forces and for-
mations. Al Yarmouk Brigade was 
given precedence over all brigades 
and was renamed ‘The Third Yar-
mouk Brigade”. Besides, the chain of 
command was determined. Finally, 
on June 6, 1987, Air Force and Air 
Defense were merged under one 
command.

A Comprehensive Program 
for Modernization of the 
Armed Forces
The UAE pursues a comprehensive 
program for the modernization and 
development of the capabilities of its 
Armed Forces, mainly by providing 
all branches of the Armed Forces 
with the latest advanced arms, giv-
ing priority to the Air Force and Air 
Defense. The air Force has witnessed 
qualitative developments which ena-
bled them to attain the highest lev-
els of preparation and armament, by 
availing of state-of-the-art technolo-
gy in the area of air arms, multi-role 
aircraft and fighters. As a result, the 
UAE Air Force has become one of 
the most developed and best-armed 
forces, especially with regard to mul-
ti-role aircraft. UAE airmen have 
become among the best in the Mid-
dle East as to training and efficien-
cy. Air Force capabilities have been 
strengthened by purchasing a large 
number of F-16 (Block 60 & 61) air-
craft and another number of French 
Mirage aircraft, as well as upgrading 
the old ones.

Modernization focuses on the de-

velopment of air defense systems. 
The UAE has built a comprehensive 
system of air and missile defense and 
obtained the latest Patriot air defense 
system (PAC-2، PAC-3( and signed a 
deal with the USA to buy the air de-
fense system Terminal High Altitude 
Area Defense (THAAD), as well as 

AN/TPY-2radar system.
In addition, the Naval Force Com-

mand has developed a program to 
expand its capabilities and upgrade 
its war ship fleet. Baynunah project 
for building multi-task corvettes is 
one of the biggest war ship projects 
in the Middle East. Abu Dhabi Ship 
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forces under one Federal Command. 
Then the third and most important 
stage of the development of the three 
military zone of the Armed Forces, 
namely: the Northern Military Zone 
(Former Ras Al Khaimah Force), the 
Western Military Zone (former Abu 
Dhabi Defense Force) and Central 
Military Zone (Former Dubai De-

fense Force). The name of Federal 
Armed Forces was changed to “Yar-
mouk Brigade”, which included all 
forces of the Union Army, the Na-
tional Guard in the Emirate of Shar-
jah, and the Guard of the Emirate 
of Umm al-Quwain, and they were 
integrated into the Armed Forces.
Moreover, two commands were es-

tablished for the Naval Force and the 
Air Force; the command structure 
of the Armed Forces was formed, as 
well as a Chief Command of General 
Staff.

Following the unification deci-
sion, His Highness Sheikh Khalifa 
Bin Zayed Al Nahyan, then Abu 
Dhabi Crown Prince, was appointed 
Deputy Supreme Commander of the 
Armed Forces. Since then he has 
been focusing on the building of the 
Armed Forces, through training of 
personnel and providing them with 
state-of-the-art weapons and equip-
ment. He declared that “last year was 
the year of unification, and the new 
year is the year of development and 
building”.

The fourth stage, in 1978, marked 
the reorganization of the Armed 
Forces and completion of their uni-

The UAE pursues a 

comprehensive program 

for the modernization 

and development 

of  its Armed Forces, 

mainly by providing all 

branches of the Armed 

Forces with the latest 

advanced armament
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Development of the Armed 
Forces: An Overall Perspec-
tive
The development of the UAE Armed 
Forces went through five stages. The 
first stage began with the constitu-
tion of the Union Defense Force in 
December 1971 following the British 
Government’s hand-over of the “Tru-

cial Emirates Coast Scouts” force 
to the Government of the United 
Arab Emirates. In the second stage, 
which began in 1974, the Union De-
fense Force was renamed the “Fed-
eral Armed Forces”. In May 1976, the 
Federal Supreme Council issued a 
historic decision to unify the Armed 
Forces by unifying the local defense 

UAE Armed Forces: A Dream Come True

Since 1960’s the 
late Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al 
Nahyan, God rest 
his soul,  had 
had a dream to 
possess a small 
organized armed 
force that is 
efficient, well 
trained and 
equipped with the 
latest weapons, 
so as to defend 
the country 
and people and 
ensure the future 
for the coming 
generations.

Dr. Ayman Al-Dasouqi
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Thales Group would like to take this 
opportunity to congratulate the Presi-
dent, His Highness Shaikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan; His Highness Shai-
kh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice-President and Prime Min-
ister of the UAE and Ruler of Dubai; 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 

Marc Duflot 
Vice President of Thales 
Middle East

fl

On behalf of Saab Middle East 
Executive Management and the 
staff, I am honored to extend my 
sincere greetings to H H Sheikh 
Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, 
President of the United Arab 
Emirates; H H Sheikh Moham-
med Bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai; 

Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces; Their Highnesses the Members of Supreme Council and Rulers 
of the Emirates, the UAE Armed Forces and all Emiratis on this day.

The historic decision taken by the Federal Supreme Council led by 
the late Shaikh Zayed bin Sultan Al Nahyan on 6th May 1976 on the 
unification of the armed forces under one command and one flag, 
showcased the foresight and strategic vision of the UAE and continues 
to do so to this day. 

With each anniversary of the unification of the UAE armed forces, 
we have seen the country realise outstanding achievements in relation 
to training, military technology and armaments, and continues to in-
novate and lead from the front.

Thales has been present in the UAE for over 35 years, serving both 
defence and civilian markets, bringing world-class technical expertise, 
well-established local teams and a commitment to long-term service 
quality. We are extremely proud of our achievements in the country 
and have had a hand in providing solutions across many fields such as 
Naval, Air Force, Land, Security and Space each time working along-
side key government delegates to ensure the country and its residents 
continue to remain safe and secure. 

The group is in line with the UAE Government’s strategy to develop 
and sustain national assets and human capital in the UAE’s high tech 
industry fields. We always seek to establish our presence in emerging 
markets by investing into the knowledge economy to help secure the 
long term success of our projects. Thales is not just an exporter of 
technology and software solutions but we develop the local competen-
cies, as we have in the UAE, which will allow knowledge transfer either 
directly through Thales subsidiaries or through joint ventures with lo-
cal partners. Our aim is to be part of (or may be contribute) to the 
national environment and to continue to develop our local footprint 
so that we are not seen as a foreigner but more as a partner, supporting 
the needs of the UAE.

H H Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces; 
Their Highnesses the Supreme Council Members and Rulers of the 
Emirates and congratulate them on the occasion of the 39th anniver-
sary of the unification of the Armed Forces.

Today, we proudly reap the fruits of what our late founding fathers 
sowed by putting all their hard efforts into unifying the Armed Forces 
under one flag. Their wise vision and decisions taken in the past has 
developed our Armed Forces into an integrated modern army that is 
recognized as one that maintains the highest International Standards. 

On this remarkable occasion, I gladly salute all the UAE Armed 
Forces’ officers and personnel for their hard efforts and sacrifices. 
I also proudly recognise their vital role in modernizing the Armed 
Forces under the God gifted and wise leadership of our President.

Saab Middle East, a part of Saab AB Group of Sweden actively 
serving the UAE Armed Forces since 1982 is offering its innovative 
products and services. Furthermore, since 2012 it is being operated as 
a locally-based company, working with the UAE staff in co-operation 
with several UAE partner companies to provide all the necessary ad-
vanced training to soldiers and offering the latest developed equip-
ment and technology. Our aim is to be close to our customers, so 
that we can better understand their needs and answer them promptly. 
Saab’s local base underlines the importance of providing continuing 
service and support long after a sale has been made.

Saab offers a wide range of systems, services and solutions for all 
defence, national security and law enforcement missions. Saab is 
known worldwide for its enhanced quality products, technology and 
services.

We extend our gratitude to the UAE Armed Forces for all their 
contributions to maintaining the necessary peace and security in the 
country and assure our President, leaders and the UAE Armed Forces 
that even though we are Civilians, we have a strong patriotism in our 
souls towards our country.

Samira Harib
Vice President Marketing 
SAAB Middle East
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In today’s interconnected world, the con-
cept of national security encompasses a 
broad spectrum of challenges. Modern 
leaders are looking to partner with com-
panies which have strong experience in 
advanced technology, wide-ranging ca-
pabilities and a broad perspective.  

With more than fifty years regional ex-
perience, our Lockheed Martin team has 
been proud to partner with the United 
Arab Emirates to address a variety of in-
creasingly complex defense and security 
challenges as if they were our own. 

Whether supporting defense mod-
ernization, ensuring energy and eco-

Bob Harward, 
Chief Executive
Lockheed Martin UAE

nomic security or protecting vital net-
works from cyber-attack, partnerships 
are a great force multiplier. They bring 
the best technologies, insights and inno-
vations into alliance through initiatives 
such as our Center for Innovation and 
Security Solutions in Masdar City.  

As we celebrate UAE Armed Forces 
Unification Day, we look forward to 
the next fifty years of partnership with 
the Emirati government, industry and 
academia to advance security and help 
achieve the UAE’s vision of building a 
strong and resilient economy.

Upon the anniversary of the United 
Arab Emirates Armed Forces Unifica-
tion, and on behalf of Raytheon Com-
pany, I take great pleasure in congratu-
lating His Highness Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, the UAE President; 
His Highness  Sheikh Mohamed Bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of  the UAE and Ruler 
of  Dubai , His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE Armed 
Forces, Their Highnesses the Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates, Lt. General Hamad Moham-
mad Thani Al Rumaithi, Chief of Staff 
of the Armed Forces, the UAE Armed 
Forces and all Emiratis for sustaining a 
most respected military of the highest 
caliber and a source of trusted security 

and national pride for the people of the 
UAE. 

We at Raytheon greatly value our close 
and enduring 40-year relationship with 
the UAE, and we remain deeply com-
mitted to building upon our strong 
foundation of partnership and innova-
tion to provide the best technologies and 
solutions available, and to help equip the 
dedicated men and women of the UAE 
Armed Forces in their charge to safe-
guard the UAE and its people. 

In a time that demands nations to 
keep pace with evolving threats and new 
missions, you can rest assured that Ray-
theon continues to be a trusted partner 
with innovative solutions to support the 
UAE military for the future, and to assist 
the UAE achieve its innovation goals for 
a better tomorrow. 

I remain committed, on behalf of Ray-
theon, to personally ensuring that our 
relationship with the UAE and its Armed 
Forces continues to uphold an enduring 
trust and mutually shared goals.

Chris Davis
President, 
Raytheon International, Inc., United 
Arab Emirates
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Sung-Yong HA
President & CEO
Korea Aerospace Industries, Ltd.

His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE; His Highness  Sheikh Mohamed 
Bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Min-
ister of  the UAE and Ruler of  Dubai , His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, their brothers Their Highnesses the 
Supreme Council Members and Rulers of the Emirates;

On behalf of Korea Aerospace Industries, I cordially 
congratulate you on the occasion of the 39th Anniversary 
of the Unification of the Armed Forces. 

UAE has accomplished a remarkable growth in a short 
time with a solid leadership, apparent visions by its leaders, 
and relentless dedications. UAE’s current status in the in-
ternational community today testifies your achievements 
apparently and I’d like to salute every leaders and citizens 
of UAE for your hard work.

Notably, the UAE Armed Forces has performed its duty 
of national sovereignty through continuous modernization 
of armed forces and consequently it has been regarded to 
play a major role in regional stability.  We were fortunate 
enough to keep strategic relationship with the UAE Armed 
Forces for more than ten years, and it was a privilege of 
mine to witness the historical advancements of the UAE 
and its Armed Forces.

While we’ve been building our successes in trainer air-
craft and helicopter programs at home and abroad, our 
sustainable growth as the fighter aircraft developer and 
manufacturer has been assured by being selected as the 
preferred bidder of the KF-X, a next generation fighter de-
velopment project of the Republic of Korea Government, 
for its full scale development and production. We truly 
wish to continue our strategic relationship with the UAE 
Armed Forces and look forward to contributing its combat 
pilot training as well as strengthening air superiority. 

On this occasion, I would like to thank you and con-
gratulate you for all your efforts.
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Emirates Defence Industries Company 
(EDIC) would like to take this oppor-
tunity to congratulate the UAE Armed 
Forces on the occasion of the 39th 
Armed Forces Unification Day.

In particular, the Board of Directors of 
EDIC extends its congratulations to His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE and Su-
preme Commander of the UAE Armed 
Forces; His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the 
UAE and Ruler of Dubai and His High-
ness Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 

Homaid Al Shemmari, 
Chairman of Emirates Defence 
Industries Company (EDIC)

and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces. 

The historic decision to unify the UAE 
Armed forces under one leadership re-
flects the spirit of unity and cooperation 
pledged by our forefathers and leaders, 
as well as the people of the UAE. Every 
year, the Armed Forces add to our na-
tional pride through their achievements 
and their efforts to maintain the security 
and stability of the UAE and the region.

The UAE Armed Forces, under its wise 
leadership, have maintained its focus on 
strengthening its land, sea and air forces 
through increasing its military capabili-
ties, modernizing its weapons, imple-

menting military training strategies and 
utilizing the latest defense technologies. 

In line with this vision, EDIC was cre-
ated in 2014 to bring together the UAE’s 
combined capabilities in defense manu-
facturing and services on an integrated 
platform to better serve the needs of the 
UAE Armed Forces. 

Major General (Retired) John Urias
Executive Vice President, Oshkosh Corporation
President , Oshkosh Defense

Oshkosh Defense would like to extend its congratulations to 
His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Presi-
dent of the United Arab Emirates and Supreme Commander 
of the Armed Forces, His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Moham-
med Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, 
and their brothers Their Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates on the occasion of the 
39th anniversary of the unification of the Armed Forces. 

Oshkosh Defense is committed to an enduring presence 
within the UAE. We are proud to help support the Armed 
Forces in their missions, as we face common goals and know 
that by working with trusted local partners, we can achieve 

technological, economic, and sustained development within 
the UAE.

The creation of a unified defense and national army for 
the people of the United Arab Emirates is a source of pride 
and an institution of honor. Oshkosh Defense salutes the 
continuous drive to modernize and safeguard your nation’s 
prosperity.
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 On behalf of the entire DynCorp 
International (DI) team, I would 
like to extend a special salute to 
the UAE Armed Forces as they 
celebrate the 39th Unification 
Day. As a leading global ser-

 James E. Geisler
 Chief Executive Officer
 DynCorp International 

 Saleh Al Marzooqi
 IDEX CEO

The International Defence Exhibition and 
Conference, IDEX, was recently held under 
the patronage of His Highness Sheikh Khalifa 
Bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE 
and Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces. The event was organized by IDEX LLC 
in association and with the support of the UAE 
Armed Forces.

IDEX is the only international defense ex-
hibition and conference in the MENA region 
that demonstrates the latest technology across 
land, sea and air sectors of defense. It offers 
a unique platform to establish and strengthen 
relationships with government departments, 
businesses and armed forces throughout the 
region.

 IDEX 2015 saw the successful launch of the 
first edition of the Unmanned Systems Exhibi-
tion (UMEX 2015), which will be organized as 
an independent exhibition from 2016.

 The event was a huge success thanks to the ef-
forts of dedicated partners such as the Federal 
and local governmental organizations and de-
partments, mainly the General Command of 
the Armed Forces, who put in all their efforts 
and provided unparalleled support in order to 
organize this event in the best possible way.

 I would like to take this opportunity to ex-
tend thanks and feelings of gratitude to the 
General Command of the Armed Forces for 
their cooperation and great support for the 
success of this international event.

Mika Kari
President
Patria Land Business Unit

Patria is a trusted provider of de-
fense, security and aviation life-cy-
cle support services and technol-
ogy solutions. We offer the true 
and solid strategic partnership 
and unique combat proven tech-
nology. Our expertise is based on 
decades of experience and major 
investment in product develop-
ment. 

I am delighted to offer my best 
wishes and congratulations to 
UAE on the Armed Forces Unifi-
cation Day.

vices provider offering unique, tailored solutions for an ever-
changing world, DI is honored to be able to support the UAE 
Armed Forces. 

 Built on more than six decades of experience as a trusted 
partner to commercial, government and military customers, 
DI provides sophisticated aviation, logistics, training, intelli-
gence and operational solutions wherever we are needed.

 With vast international experience, we provide a unique ar-
ray of expertise across a broad range of specialties.

 We look forward to continuing our support of the UAE 
Armed Forces and truly value the relationships we have built 
in the region throughout the years. 
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Northrop Grumman Salutes UAE on 
Armed Forces Unification Day. For over 
25 years, the company has established a 
strong partnership with UAE based on 
trust.

Northrop Grumman extends hearty 
congratulations to the UAE celebrating 
the 39th Armed Forces Unification Day. 
This day marks a significant achieve-
ment for the UAE – one that would not 
have been possible without the vision of 
the late Founding Father Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan and efforts of the 
leadership of the UAE and its Armed 
Forces. 

For more than 25 years, Northrop 
Grumman has established a strong part-
nership with the UAE built on trust. In 
2013, the company strengthened that 
relationship by launching a corporate of-
fice in Abu Dhabi to serve as a hub for 
operations in the country. 

“Northrop Grumman is proud to work 
closely with the UAE, understanding its 
long-term needs and providing capabili-
ties that enhance defense and national 

security across both the country and the 
region,” said Doug Raaberg, Northrop 
Grumman chief executive, UAE. “We 
are committed to the realization of Abu 
Dhabi Economic Vision 2030, reducing 
economic volatility through diversifica-
tion, enlarging the enterprise base, en-
hancing competitiveness, and increasing 
a skilled and diverse workforce through 
STEM and business partnerships.”

Northrop Grumman is a leading 
global security company that provides 
a range of capabilities and technologies 
in defense, security, and communica-
tions.   In the UAE, the company is a 
key subcontractor for the UAE Air Force 
F-16 Block 60 Desert Falcon; the prime 
contractor offering the E-2D Advanced 
Hawkeye; and continues to offer a range 
of cutting edge solutions across cyber 
security, C4ISR, unmanned systems, lo-
gistics and modernization.

Northrop Grumman is committed 
to fostering innovation and further-
ing STEM education in the UAE. In-
novation Challenge represents but one 

of many company initiatives investing 
in the development of the UAE’s youth. 
At the International Defence Exhibition 
(IDEX) 2015 in Abu Dhabi, Northrop 
Grumman renewed a memorandum of 
understanding with the UAE’s Higher 
Colleges of Technology (HCT) to launch 
the fifth edition of Innovation Challenge. 

The UAE edition of the Innovation 
Challenge was inaugurated in 2011, and 
has introduced a ‘Learn by Doing’ phi-
losophy to HCT students, providing 
them the unique opportunity to design, 
build and fly unmanned aircraft under 
the guidance of Northrop Grumman 
mentors. The 2015 Innovation Chal-
lenge, which began in January, has seen 
the greatest ever participation of 15 teams 
across five emirates, reflecting a growing 
interest in science, technology, engineer-
ing and mathematics (STEM) education. 

“On Unification Day, we mark the ex-
traordinary vision of UAE’s leaders and 
the many accomplishments of its Armed 
Forces, which have secured a bright fu-
ture for the nation,” said Raaberg. “Their 
accomplishments make programs such 
as Innovation Challenge possible, and, as 
the creativity of the Emirati youth is un-
leashed, more remarkable achievements 
await.”

Mr. Patrick Natali, 
Safran General Delegate 
Middle East

The military partnership between Safran and the UAE 
goes back to early 1970s and Safran is very proud of the 
strong and durable partnership with the UAE Armed 
Forces. Safran through Snecma provides engines and 
support services. Worldwide leader in helicopter en-
gines, Turboméca, has delivered more than 150 tur-
boshaft engines in the country. Safran is also a major 
supplier of army and navy equipment, through Sagem, 
a dominant player globally in optronics and inertial 
navigation. The high technology group Safran has three 
core businesses: Aerospace (propulsion and equip-
ment), Defense and Security and it operates worldwide 
with 66,700 employees in over 50 countries with sales 
of 14.7 billion Euros in 2013. 

In partnership with Snecma, Turboméca and Sagem, 
Safran is a major player in the UAE military industry in 
various sectors including AMMROC and Nibras Al Ain 
aerospace park development.
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Ian Bell
Vice President and General Manager – 
Europe/Middle East/Africa
CAE-Defence & Security

CAE offers its congratulations to the UAE’s Federal Su-
preme Council on its foresight and vision to unify the UAE 
Armed Forces 39 years ago.

CAE is honoured to have had a long-standing presence 
in the UAE supporting both the defence and civil aviation 
markets with world-class training and simulation solutions.  
We pride ourselves on our commitment to helping our cus-
tomers enhance safety, efficiency and readiness when oper-
ating in complex, mission-critical environments.  The UAE 
is our regional headquarters for serving the wider Middle 
East region, and we look forward to continuing to make 
significant investments in the UAE to support its growth, 
safety and security.

We humbly pay tribute to all the officers and soldiers, both 
past and present, who have served the UAE Armed Forces 
with loyalty and honour.  It is indeed a noble and just cause 

to serve one’s country and CAE once again offers its con-
gratulations on the glorious occasion of the 39th Armed 
Forces Unification Day in the United Arab Emirates.  

Al Salamu Alaikum wa Rahmatullah Wa Barakatu – 
“Peace Be Upon You”.

Please accept our strong commitment and 
support to the UAE Armed Forces on the 
occasion of the UAE Armed Forces Unifi-
cation Day.  We thank the UAE for host-
ing IDEX 2015 and this November’s Dubai 
Airshow. Both have become must-attend 

Anand Stanley 
Vice President, Middle East, Turkey-
and Africa-Sikorsky Aircraft 

On the 39th anniversary of the UAE Armed Forces 
Unification Day, we would like to congratulate His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the 
President of UAE; as well as the UAE government and 
military leaders, for preserving the vision of a unified 
military.

AAR is honored to be part of the AMMROC team 
developing a new military MRO facility in Al Ain to 
serve the UAE Armed Forces. Our global aviation 
services company is supporting the design, outfitting 

David P. Storch
Chairman and CEO
AAR CORP.

and integration of key areas of a state-of-
the-art, 1.2 million-square-foot facility that 
will maintain more than 40 different types 
of military aircraft. With this new facility, 
the UAE government will be able to reduce 
maintenance costs and increase fleet readi-
ness.

We look forward to supporting a unified 
armed forces in the UAE now and in the 
future.

events for Sikorsky to meet defense and 
government decision makers across the 
Gulf region.  

Three generations after Igor Sikorsky 
flew the VS-300 single rotor helicopter 
in 1939 — an event that launched an 
industry — we and our customers con-
tinue to innovate.
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I am delighted to offer my best wishes and congratulations on the 
occasion of our Armed Forces’ Unification Day. 

We at NIMR are proud to be an integral part of the defense of 
our great nation through the supply of our range of military vehi-
cles. The UAE provides an excellent environment for our business 
in terms of infrastructure, geographical location and technology 
innovation, and this has enabled NIMR to grow its capabilities 
and range of products. This development in engineering and pro-
duction has led NIMR to become a major manufacturer of high 
quality and versatile military vehicles. 

NIMR has a wealth of experience in military vehicle design, 
production and operation, and we are particularly proud of our 
close, long-standing relationship with the UAE Armed Forces, 
who we continue to support with armored tactical vehicles and 
softskin utility & logistics vehicles.

An integral element of NIMR’s mission is to educate and empow-
er the next generation of UAE nationals so that they can contribute 

Dr. Fahad Saif Harhara
CEO - NIMR Automotive

to the country’s growing industrial sector. Through the implemen-
tation of training programs, young nationals are encouraged to de-
velop the skills and experience required to become valuable assets, 
integrated into all business operations. NIMR is committed in par-
ticular to stimulating interest in Automotive Engineering, through 
knowledge transfer from experienced multinational industry spe-
cialists, who train, shape and develop national talent. 

NIMR is proud to maintain our strong Arabic roots and herit-
age in the UAE as an important part of a modern, progressive, 
international company.

Saeed Bin Khadim Al Mansouri
CEO, Burkan Munitions 
Systems

On the occasion of the thirty-ninth anniversary of the Day of the 
Unification of the Armed Forces under one banner and one com-
mand, it gives me great pleasure to extend my sincere congratula-
tions to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presi-
dent of the UAE, may God protect him, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President and 
Prime Minister and Ruler of Dubai, may God protect him, and 
His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
Armed Forces, may God give him support. This great day is dear 
to our hearts, and we recall the historic decision of the late found-
ing father, His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
God rest his soul.

We, at Burkan Munitions Systems, are moving forward in 

building industrial capacity and preparing the national workforce to 
serve our Armed Forces. We continue research and development to 
improve the efficiency of our products to suit the needs of the Armed 
Forces and to convert all industrial challenges into competitive ad-
vantages, in order to achieve self-reliance in manufacturing military 
ammunition and safe disposal of expired ammunition.

ri
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On behalf of the management and staff at Bin 
Hilal Enterprises and Dimo Corp. USA, I am 
honored to extend my greetings to the Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan; His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of  UAE and Ruler of Dubai; 
His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Abu Dhabi Crown Prince and 
Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces; their brothers Their Highnesses 
the Supreme Council Members and Rulers of 
the Emirates, on this anniversary of the UAE 
Armed Forces Unification Day. We are greatly 
inspired by the leadership’s prudent vision for 
the UAE Armed Forces.

I also take this opportunity to salute officers, 
NCOs, and all UAE Armed Forces’ uniformed 
and civilian personnel who are actively playing 
a role in modernizing our forces and protect-
ing the UAE under the wise leadership of our 

Humaid Al Dhaheri, Vice Chairman,  Bin Hilal Enterprises
and Sohrab Naghshineh, President, Dimo Corp (L-R)

 Abu Dhabi Ship Building is honored to 
take part in the UAE Armed Forces 39th 
Unification Day. I would first like to take 
the opportunity to thank the President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of UAE 
and Ruler of Dubai and His Highness  
Sheikh Mohammed bin Zayed, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE Armed 
Forces, for their considered leadership 
and vision in developing our armed forc-
es’ capabilities over the past four decades.

 At Abu Dhabi Ship Building, we are 
proud to be an integral part of realizing 

Dr. Khaled Ebrahim Abdulla Essa 
Al Mazrouie
Chief Executive Officer

this vision through our world-class ship-
building capabilities. Our vessels carry 
and protect the brave men and women 
of the UAE Navy, Armed Forces, and the 
Critical Infrastructure & Coastal Protec-
tion Authority, on a daily basis. We are 
able to act as a leading service provider 
to the navy and military due to the trust 
placed in our construction, repair, main-
tenance, refit and upgrade capabilities by 
the UAE Armed Forces. 

 We look forward to continuing our 
relationship with the Armed Forces 
and, in turn, reinvesting in our national 
workforce through the employment of a 
highly skilled Emirati based workforce, 
pushing our industry on to great new 

horizons.
 At Abu Dhabi Ship Building, we are 

committed to delivering world-class 
workmanship, innovation, integrity, hon-
esty, and service to society. On this occa-
sion, we reaffirm our support for the sus-
tained social and economic growth of our 
country and our people.

President. It is their perseverance and sense of duty that has allowed the 
UAE to be an oasis of progress, security and stability in this ever-chang-
ing world.

We at Bin Hilal Enterprises and DimoCorp, are particularly proud to 
be working with the UAE Armed Forces and we look forward to expand-
ing our cooperation and partnership in the coming years.
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Pakistan:  High esteem and 
appreciation for UAE

On behalf of all ranks of the Armed Forces of the Islamic Republic of Pakistan, it 
gives me enormous pleasure to convey heartiest felicitations on the propitious occa-
sion of UAE’s Armed Forces Unification Day.

I sincerely look forward to working with UAE for further strengthening the re-
lationship between our Armed Forces. I reiterate my feelings of high esteem and 
appreciation for the people of UAE and the eminent members of its Armed Forces.

General Rashad Mahmood 
Chairman Joint Chief of Staff Committee

Pakistan and UAE: 
Highest Level of Cooperation 
Maintaining the highest level of cooperation and understanding between UAE and 
Pakistan Air Force remains an acknowledged priority.

In view of our coordinal relations, on behalf of all personnel of the Pakistan Air 
Force, I take great pleasure in extending heartiest felicitations and warm greetings to 
all officers and personnel of the UAE Air Force & Air Defence on the momentous 
occasion of the 39th Armed Forces Unification Day. As you celebrate this epoch-
making day, you could be very proud of the many achievements attained over the 
years by the UAE Armed Forces. I am sure, in the times ahead; the UAE Armed 
Forces will attain even new heights of professional glory and excellence.

While assuring UAE brothers of my highest considerations, I wish the personal 
well-being of the country and its valiant Armed Forces.

 Air Chief Marshal Sohail Aman
Chief of the Air Staff Pakistan Air Force
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India-UAE Defense Ties: Growing 
from Strength to Strength
At the outset of 39th Anniversary of 
Unification Day of Armed Forces of 
the United Arab Emirates, on behalf 
of all personnel and families of Indian 
Armed Forces, I would like to extend 
warm Greetings to all the personnel and 
their families of the Armed Forces of 
UAE. I am reminded of the words of the 
President, His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, that the historic 
resolution was a “springboard to the 
future”, while Vice President and Prime 
Minister of UAE and Ruler of Dubai 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, said, that the uni-
fication  means “deep loyalty, sincerity 
and high preparedness” of the armed 
forces personnel. His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces said the unification has 
since then “strengthened the concept 
of union” in the minds and hearts of 
Emiratis. It is indeed my proud privi-
lege to be associated with great leaders 
and personalities of the Armed Forces 
of UAE which has grown from strength 
to strength in the last 39 years.

Appointment of a permanent resident 
Defense Adviser (DA) at Abu Dhabi 
had been on the anvil for some time and 
was taken up during the 10th JCM held 
in Abu Dhabi. Consequently, a resident 
DA has been posted to Embassy of In-
dia, Abu Dhabi from 4 March 2013. 

Group Captain K. Premkumar
Military Attache
Embassy of India, UAE

This has strengthened bilateral defense 
co-operation, notably in the field of 
defense training and regular exchange 
programs. Greater interaction between 
the Mechanized Forces, Naval Forces, as 
well as Air Forces of both sides is under 
consideration. 

Joint Defense Co-operation Com-
mittee (JDCC) meeting was the ideal 
platform for the Defense Wing to en-
hance bilateral relations. Further, coop-
eration in production and development 
of defense equipment, Joint exercises of 
armed forces and sharing of informa-
tion on strategy and doctrines also help 
boost our relations.

In April 2013, then Chief of Naval 
Staff of India, Admiral D K Joshi visited 
UAE on an invitation from UAE Armed 
Forces. After that, visits of Flag Officer 
Commanding-in-Chief of Western 
Naval Command, Flag Officer Com-
manding Southern Naval Command 
and Fleet Commander Western Fleet of 
India were notable. Visit of Command-
er Naval Forces and Commander Air 
Force and Air Defense of UAE to India 
were also noteworthy. Chief of Air Staff 
of India is also likely to visit this country 
to further bolster the relations.

Defense ties, as of now, are mainly 
limited to training and exchange of 
visits. UAE personnel have attended 
various training courses in Indian insti-
tutions. Increased interaction at sea be-
tween the two navies is a positive step to 

fight maritime piracy. Both navies have 
expressed a desire for more frequent 
port calls and bilateral exercises. There 
has been regular participation from the 
UAE for the Admirals cup regatta where 
the UAE Navy is a regular winner of 
medals. 

Bilateral defense ties are growing with 
more interactions of high ranking de-
fense personnel through visits and joint 
exercises. 

Lastly, I, once again, would like to 
convey best wishes to all the personnel 
and their families of UAE Armed Forces 
for their outstanding contribution to the 
Nation and the Unification Day.
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Friends and Partners – The UK and UAE 
Military Relationship
UAE’s security is UK’s security.  Our 
military relationship has been cultivated 
over many years, as evidenced by more 
Emirati officers graduating from the 
Royal Military Academy Sandhurst than 
from any other country.  Equally, it is a 
vibrant and dynamic relationship, built 
around common values, understanding 
and mutual respect.  That is what binds 
us together as we face future security 
challenges together.

A key element of this military rela-
tionship is the continuing UK military 
presence in the UAE, be it historically 
with the Trucial Scouts, the Royal Air 
Force at Sharjah or the presence of Brit-
ish military personnel today with fast 
jets and aerial surveillance helicopters 
working alongside the highly capable 
and extremely professional UAE Armed 
Forces, to collectively maintain a safe 
and secure region.

More recently, the UAE military has 
played a critical role in UK’s successful 
withdrawal from Afghanistan by allow-
ing UK access to UAE military airbases 
and sea ports.  This important, often 
complex operation, called Operation 
CATALINA, used 16 Roll-on Roll-off 
ferry moves to return to the UK over 
1400 major pieces of equipment, thou-
sands of personnel and tonnes of mate-
rial over an 18 month period.  This has 
created another chapter in the history 
of collaboration between our militaries 
as we have worked together for many 
years in countering threats in the Gulf, 

Colonel Tim Kingsberry
Defence Attache
British Embassy UAE

the Balkans, Afghanistan, and Libya and 
now against the Da’esh. 

In the same way that our joint ex-
periences from previous campaigns 
have helped us work together today, 
the UK also highly prizes the oppor-
tunities and benefits of training with 
UAE Armed Forces who have repeat-
edly proven themselves in combat op-
erations.  Training can range from large 
scale activity, for example when a Royal 
Air Force Squadron of Typhoons deploy 
to participate in Air Tactical Leadership 
Course (which the RAF consider as one 
of their most important training oppor-
tunities), or smaller scale activities, for 
example taking advantage of the pres-
ence of Royal Navy vessels that visit the 
UAE and are permanently deployed in 
the Gulf, ensuring that the region’s vi-
tal sea lanes remain open for transit and 
trade.  Indeed more Royal Navy vessels 
visit UAE ports than anywhere else in 
the world.  

But our relationship is more than just 
deploying aircraft or using UAE bases 
and ports.  It is a relationship between 
professional equals, committed to the 
defence of the region.  This is why UK 
and UAE are collaborating in areas such 
as Electronic Warfare, Communications 
and Intelligence.  That is why we have 
exchanges and visits between military 
professionals at every level and that 
is why later this year the Royal Scots 
Dragoon Guards equipped with their 
Supercat Reconnaissance Vehicles will 

deploy to the UAE to train with their 
Emirati partners in desert warfare. 

The security of our nations has ben-
efited from our long and enduring re-
lationship and as we look to the future, 
the UK military remains committed to 
maintaining and developing this critical 
aspect of the UK and UAE relationship, 
because UAE security is UK security.   

“Those who do  not remember   their 
past will have neither present nor fu-
ture”

Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
May Allah rest his soul.
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 In the Name of Allah, the All-Beneficent, 
All-Merciful
 On this occasion that is dear to all, 
not only to the sisterly UAE Armed 
Forces and their personnel, but also 
to us in the Kingdom of Saudi Ara-
bia and to every lover of this lofty 
country, it would be my honor to 
share you the celebration. On this 
occasion, the 39th Anniversary of 
the UAE Armed Forces Unification, 
I take great pleasure in congratulat-
ing His Highness Sheikh Khalifa 
Bin Zayed Al Nahyan, UAE Presi-
dent and Supreme Commander 
of the Armed Forces; His High-
ness  Sheikh Mohamed Bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of UAE, and Ruler 
of  Dubai , His Highness Sheikh 
Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, their broth-
ers Their Highnesses Members of 
the Federal Supreme Council and 
Rulers of the Emirates, and may 
God protect them all, as well as the 
UAE people in general, and the per-
sonnel of the Armed Forces in par-
ticular. I wish this generous country 
to enjoy prosperity, safety and secu-
rity for ever. I would also applaud 
the bilateral cooperation, particular-
ly in the military domain, between 
the Kingdom of Saudi Arabia and 
the sisterly United Arab Emirates. 
There is cooperation in shared mili-

 Staff Colonel Pilot Ahmed Bin Moham-
med Al-Johani
 Military Attaché, 
Embassy of the K.S.A, UAE

tary education for all sectors, as well 
as coordination meetings, confer-
ences and symposia for exchange of 
visions and expertise. Cooperation 
extends far beyond this. The UAE’s 
participation in Al-Hazem Storm is 
the biggest evidence. This is because 
the security of the Gulf and UAE is 
one and the same, and its resources 
and gains are important for every-
one in the Arabian Gulf countries, 
which are keen to have continued 
cooperation that covers all civil 
and military areas and sectors and 
is profitable for the peoples of the 
GCC countries.

 In conclusion, I would pray to Al-
mighty Allah to perpetuate love, se-
curity and stability for all our lead-
ers and people, and to protect us all 
from all evils.
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America and UAE: An Enduring Partnership

For more than 39 years, the UAE 
Armed Forces has proven to be one 
of the most reliable and steadfast U.S. 
partners in the world, standing be-
side the United States through con-
flicts from Europe to the Middle East 
to Asia. Our service members have 
seen each other in training and com-
bat and know that they can depend 
on one another. This enduring part-
nership rests on three pillars: inter-
operability, combined training, and 
shared values. 

The UAE has invested in some of 
the absolute best military hardware 
in the world. It is the same equip-
ment that the U.S. military has battle-
tested in more than 13 years of com-
bat operations. From UAE Apache 
helicopters that saw action in Bosnia 
and Kosovo to the F-16 Desert Fal-
con, the most advanced F-16 in the 
world that is fully engaged in Opera-
tion Decisive Storm, the US and UAE 
are able to achieve unprecedented 
levels of interoperability by employ-
ing similar highly advanced weapons 
platforms and munitions. 

But the UAE doesn’t just buy hard-
ware. Its service members also be-
come masters of their craft through 
training that has both depth and 
breadth. The UAE’s Air Warfare 
Center is one example and has be-
come a regional hub for excellence 
in air tactics and leadership. Young 

Brigadier General Joe Rank, U.S. Sen-
ior Defense Attaché to the United 
Arab Emirates

Emiratis immerse themselves in lan-
guage and technical skills training 
at hundreds of courses in the U.S., 
while the UAE’s senior leaders study 
strategy at America’s war colleges. In 
return, a steady stream of U.S. digni-
taries visit the UAE to seek council 
on and gauge UAE response to the of-
ten-tumultuous events in the region. 

While interoperability and train-
ing are important, it is through our 
shared values that U.S. and UAE in-
terests truly converge. The UAE, like 
the United States, places great value 
in preserving fundamental human 
rights and dignity, and is reliably at 
the forefront of international efforts 
to provide humanitarian relief while 
promoting stability. Together, we are 
both committed to battling terrorism 
and extremism through both dia-
logue and kinetic operations. Draw-
ing from our own proud national 
histories, our militaries find common 
bonds in the values of honor, selfless 
service, and a shared warrior spirit. 

From Joint Military Dialogues be-
tween our Chiefs of Staff to daily sol-
dier-to-soldier exchanges on shared 
bases both inside the UAE and in 
dangerous places around the world, 
the U.S. and the UAE stand together. 
Our Armed Forces are committed to 
regional stability and security while 
upholding shared values.
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 The 39th Anniversary of UAE Armed 
Forces Unification Day is being cele-
brated in view of the huge progress and 
advancement of its military. The Egyp-
tian Armed Forces has extensive mili-
tary cooperation with its sisterly UAE 
Armed Forces. The outstanding success 
of the Zayed-1 Exercises conducted in 
the UAE were followed by the Mari-
time Training Khalifa-1 in Egypt, and 
then by a series of joint military exer-
cises Siham Al Haq 1 & 2 & 3 within 
the framework of exchange of military 
expertise and experiences between the 
two forces. This is the strongest evi-
dence of the depth of the historic bilat-
eral ties founded and nurtured by the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an, God rest his soul. After him, His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, UAE President and Supreme 
Commander of the Armed Forces, has 
demonstrated great love for Egypt, sup-
porting us in times of crises. 

 Moreover, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum de-
clared in Sharm Al Sheikh Economic 
Conference that it is everyone’s duty 
to support Greater Egypt. There is 
also the declaration of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahy-
an, Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of UAE 
Armed Forces, who enjoys the love and 
respect of all Egyptians that the UAE 
will back Egypt to the hilt to enable it 

 Staff Engineer Colonel
 Yasser Sabry Shalaby 
 Egyptian Defense Attache At UAE

Egypt and UAE: Historic Bilateral Ties

recover its strategic eminence. There-
fore, it is not surprising to witness the 
highest level of cooperation between 
the two countries. 

 It has been declared by Field Marshal 
Abdel Fattah El-Sisi, Egypt’s President 
and Supreme Commander of the Egyp-
tian Armed Forces, and emphasized by 
General Sedki Sobhy, the Commander-
in-Chief of the Egyptian Armed Forces 
and Minister of Defense and Military 
Production, and Lt. General Mahmoud 
Hijazi, Chief of Staff of Egyptian Armed 
Forces, that the security of the Gulf is 
truly a security priority for Egypt. Their 
farewell to the Egyptian Forces partici-

pating in the Egyptian-UAE joint exer-
cises (Siham Al Haq-1,2,3) is clear evi-
dence of the keenness of the Egyptian 
and UAE General Command of Armed 
Forces to show that the two countries 
are in perfect harmony in the field of 
military cooperation.

 Long live Egypt, the UAE and the 
Arab Nation.
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China: We are ready to work with UAE 
hand in hand
On the festive occasion of 39th UAE Armed Forces 
Unification Day, we would like to convey our most 
heartfelt congratulations and best wishes to the 
UAE Armed Forces.

We take this opportunity to pay tribute to out-
standing performance of the UAE Armed Forces in 
terms of preparedness and discipline, as well as its 
sense of duty, perseverance and passion for UAE’s 
security. Over the past 39 years since the unifica-
tion of UAE Armed Forces, brave and intelligent 
UAE service men and women have made unremit-
ting efforts and scored remarkable achievements in 
the course of safeguarding national sovereignty and 
contributing positively to the regional peace and 
stability. We believe that the UAE Armed Forces 
will see greater success in the future. 

It also gives us immense pleasure on this proud 
occasion to express deep thanks and appreciation to 
the great efforts UAE Armed Forces made to deep-
en our mutually beneficial cooperation in defense. 
We are ready to work with UAE hand in hand, to 
expand exchanges and cooperation in defense field, 
so as to inject new vigor and vitality to the China-
UAE strategic partnership oriented to peace and 
prosperity. 

May UAE enjoy prosperity and its people well-
being!

Colonel TANG HAO
Military Attaché
Embassy of the People’s Republic of 
China in UAE
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 UAE-French Military Cooperation: 
An Old, Strategic Relation
 Military cooperation between 
France and the UAE dates back to 
the inception of the UAE Armed 
Forces in May 1976. The 39th anni-
versary of this Unification is a great 
occasion for extending the hearti-
est congratulations to these Armed 
Forces on the long march that they 
have achieved and recognizing the 
part that the French brothers in 
arms have played hand in hand with 
them.

 On the day following the establish-
ment of the Federal State in Decem-
ber 2, 1971, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, God rest 
his soul, decided to invite France, 
in  particular, to equip the new 
UAE Armed Forces. Thus the UAE 
acquired at that time many land 
supplies and equipment (AMX 30 
tanks, AMX 10 tanks, then Leclerc 
tanks), air equipment (Mirage 3, 5 
and 2000 aircraft, and Super Puma 
helicopter), air defense equipment 
(ground-air: Crotale Missiles), 
which formed a solid foundation 
for a firm mutual relationship. The 
first cooperation agreement in the 
field of defense was signed in 1977 
in order to develop a framework 
for the military cooperation associ-
ated with this equipment. It was an 
agreement that aimed to prepare the 
Armed Forces personnel to use the 
new equipment, both in France and 

Colonel Philippe Douard
 Military Attaché 
French Embassy in UAE

the UAE.
 In the aftermath of the first Gulf 

War in 1991, the UAE-French mili-
tary relations were strengthened, 
and a new agreement was concluded 
in 1995 by which France was com-
mitted to the UAE. Then the mili-
tary cooperation took a new opera-
tional dimension and was marked 
by organizing major joint military 
exercises in the UAE which were 
called ‘Gulf ’ as from 1996 and were 
performed every four years.

 The UAE-French partnership was 
promoted through joint involve-
ment in peace-keeping operations 
in Kosova, where the units of both 
countries worked together in the 
same multi-national brigade from 
1999 to 2001. On the other hand, 
the UAE continued to trust France 
to help in equipping its Armed 
Forces, when it purchased the fight-
er aircraft ‘Mirage 2000-9’.

1995  Agreement was renewed in 
2009 in order to allow military co-
operative activities to reach a quan-
titative and qualitative standard that 
place the UAE Armed Forces on the 
same level as top foreign partners 
of the French Armed Forces. These 
collaborative activities that are dis-
tributed into very versatile domains 
were embodied in the frequent op-
erational exercises at different levels 
both in the UAE and in France.  

This cooperation between the mil-
itaries of the two countries is char-
acterized by perfect trust between 
high-profile political and military 
officials who often meet regularly 
to share their views about defense 
and security issues. They have also 
shared generally convergent view-
points in analysis of attitudes and 
issues.
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A Shield & Deterrence

Assistant Under-Secretary for 
Policy and Strategic Affairs at the 

Ministry of Defence

Military Advisor of H.H. Deputy 
Supreme Commander of the UAE 

Armed Forces

Under Secretary of the Defence Ministry

Naval Forces Commander

 Chief of National Service &
Reserve Staff

Land Forces Commander

 Air Forces & Air Defence
Commander

In their eventful march, our Armed Forces have passed 
through foundation phases that were characterized by a lot of 
hard work and patience. The inception was the laying down 
of the federal foundations by our leaders and their efforts to 
consolidate the pillars of the Union.

The Air Force and Air Defense will always 
be faithful and loyal to our nation; we will 
be its protecting shield and watchful eye

 I am confident that the men of the 
navy force, like their brothers in 
the various branches of our Armed 
Forces, are able, by God's will, to 
make more achievements at all levels 
locally, regionally and internationally. 
Their excellence will continue and 
will be enhanced thanks to the 
generous care of our wise leadership.

We say proudly that we have a modern 
army that is able to face all challenges 
and contribute effectively, together 
with the forces of our brothers in the 
GCC countries and Arab Nation, to the 
achievement of security and stability in 
the region.

The security that we enjoy today 
is the result of thirty-nine years 
of sincere and steady work 
that was exerted by our Armed 
Forced to build a defense force 
that is able to protect the nation 
and its achievements.

The joint efforts of the Armed 
Forces personnel and the acquisition 
of state-of-the-art technology are an 
inviolable shield that protects the 
people of the United Arab Emirates.

We shall give everything dear 
to us and sacrifice our souls to 
protect these achievements.
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As always, our Armed Forces have been an embodiment 
of the federal structure, a symbol of the national unity, a 
support for brothers and a help for friends. Belonging to 
our Armed Forces will always be an honor, a duty and a 
right for all citizens.

Armed Forces Chief of Staff

The UAE Armed Forces

Armed Forces Deputy Chief of Staff

Chief of Operations Staff

 Chief of Administration &
Manpower Staff

Chief of Communication & 
Information Technology

Chief of Logistic Staff

The success achieved by our Armed 
Forces confirms that they are able, 
by God›s will, to realize more 
achievements at all local, regional 
and international levels.

We recall with all respect and 
esteem the Founding Fathers, who 
were able to build the Union State 
and unify the Armed Forces under 
one leadership and one flag.

Our Armed Forces have remained 
faithful: a defense force which does 
not aim at any aggression. They 
protect but do not make threats, 
preserve but do not waste; they 
always work to support international 
security and peace.

We are proud of the 
achievements of our Armed 
Forces abroad through 
humanitarian contributions, 
as well as their role in keeping 
and imposing peace, and relief 
works under the umbrella of 
the Unite Nation.

The Armed Forces have made 
outstanding achievements in all their 
organizational, armament, technical 
and administrative domains, which 
were carried out in implementation of 
a firm and balanced plan.

Our Armed Forces have an impressive 
track record of successes in all the 
experiences they had, despite the 
diversity of the tasks assigned to them 
and the multiplicity of sites at which 
they served – They have received all 
applause and appreciation.

 Assistant Chief of Staff For Reserve
Forces
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the most important part of this strat-
egy. Without trained personnel able to 
use arms effectively, no military equip-
ment will be of any use. The UAE spares 
no effort in building the capacity of the 
members of its Armed Forces by provid-
ing the latest and most efficient training 
programs. Furthermore, introducing Na-
tional Service has helped bring new peo-
ple into our Armed Forces and provided 
them with valuable skills and experience.

Supplying the Armed Forces with ad-

vanced equipment. The UAE seeks to 
acquire the latest and most advanced de-
fense systems from the international mar-
ket and from our own defense companies.

Maintaining innovation in weapons 
and training. Innovation ensures that 
we always look for the best and continue 
making advancements. Joint exercises 
carried out with friends and allies are a 
further important element that hone the 
skills of our forces and improve their 
combat readiness. 

It is important to point out that mod-
ernizing our Armed Forces and strength-
ening them aims first and foremost at 
defending our nation and the integrity 
of its territories; it aims at defending the 
spirit of the union against enemies; it also 
aims at defending the achievements and 
development of the UAE, and repelling 
those who intend to cause our nation any 
harm. Cooperation with the international 
community towards making our world a 
better place is a further key goal for our 
Armed Forces.

It is also important to stress that the na-
ture of current strategic threats and chal-
lenges at this historic juncture requires 
the Armed Forces to maintain the high-
est degree of vigilance and readiness to 
defend our nation and deter those who 
conceal their ill intentions towards our 
beloved nation, our brothers and sisters in 
the GCC states and the Arab world and 
its peoples. 

Rest assured that we will continue to 
combat the ideas and organizations of 
terror in all of their forms and locales. We 
will also continue to confront malicious 
schemes that aim at achieving expansion-
ist ambitions at the expense of Arab states 
and their historical and religious heritage 
and national resources. 

To conclude, I could not stress more 
that the regional developments and en-
suing strategic changes should serve as 
a catalyst towards boosting the opera-
tional, armament, training and planning 
capabilities of our Armed Forces. These 
changes should also lead us to shore up 
the capacity and readiness of our citizens 
in the Armed Forces, who display undi-
vided loyalty to their nation and leaders.

May our nation always be united. May 
our nation flourish in security, stability 
and prosperity. May our Armed Forces 
continue on the path of development, in-
novation and enduring strength.
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addition to making the country more 
independent when it comes to decision-
making and strategic planning. It is of 
great importance to the UAE’s leadership 
that this industry is giving our citizens the 
opportunity to work in such a highly in-
novative sector.

The UAE has a bold vision to become 
an increasingly self-sufficient defense 
manufacturer so that our local sector can 
supply the Armed Forces with more of its 
needs. We realize that achieving this goal 
is no easy task, and that it will require 
hard work and perseverance. However, in 
light of our current capabilities and with 
the help of the well-trained and innova-
tive Emiratis that serve this sector, I am 
confident that we will be able to realize 
this ambitious vision.

Members of the Armed Forces,

Our union has made great leaps to place 
our nation on a par with powerful coun-
tries; not only militarily, but also socially, 
economically, politically and culturally. 
An important source of power for our 
young nation is the role it plays as an in-
spiring example for nations aspiring to 
take on the path of development. Nations 
that aspire to develop should also seek to 
be powerful for power safeguards pros-
perity and growth.

The UAE has made great leaps towards 
realizing this concept of power. Politically, 
we have become active and influential in 
our region and around the world. Eco-
nomically, the UAE has a robust economy 
with the capacity to absorb economic 
shocks and continue to grow. Socially, 
we have a cohesive society that celebrates 
diversity and a sense of belonging to the 

union and the nation. Culturally, the UAE 
has become an important intellectual, ar-
tistic, and literary hub through its confer-
ences, events and cultural initiatives. Mili-
tarily, the UAE boasts a strong, modern 
Armed Forces capable of protecting its 
sovereignty and maintaining its integrity. 

And because we believe that military 
power is an essential element of a compre-
hensive understanding of power, and that 
military power helps to shield our eco-
nomic, political and social achievements, 
we are also building an Armed Forces for 
the future that is able to confront chal-
lenges and deter those who seek to harm 
the security of our nation. 

The effort to modernize our Armed 
forces is based on a strategic vision that 
has three main elements:

Human capacity building, which is 
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against this ideology. The UAE has ex-
erted ceaseless efforts to bring about 
peace and security to the region and to 
safeguard its peoples’ aspirations. As part 
of this effort, our Armed Forces have par-
ticipated in a number of foreign missions, 
including joining peace-keeping forces 
in crisis-affected countries, carrying out 
humanitarian missions in areas struck by 
natural disasters, and taking up a combat 
role. We have been filled with pride as 
our fellow citizens in the Armed Forces 
have carried out missions against terrorist 
organizations and defended the constitu-
tional legitimacy of Arab nations. 

I could not stress more that these mis-
sions stem from our interest in supporting 
the unity and integrity of nations and the 
ambition of people to live a peaceful and 
prosperous life. Furthermore, the UAE 
takes special interest in guaranteeing the 
basic rights of the region’s peoples against 
the tyranny of terrorist groups that live 
off killing innocent civilians. There is also 
no doubt that these most recent missions 
have honed the combat experience of our 

Armed Forces and enhanced their readi-
ness to tackle potential threats. 

The United Arab Emirates has played 
a major and effective role in combating 
terrorism and its propagators, internally 
and externally. The UAE’s anti-terrorism 
strategy is based on countering extrem-
ist groups and acts of terrorism, and 
bolstering the intellectual battle against 
fundamentalism by spreading the values 
of moderation, coexistence and toler-
ance, as well as openness and dialogue 
between faiths and civilizations. We have 
also backed important international ini-
tiatives to help eradicate extremism and 
fanaticism, and lent support to the in-
ternational community to achieve peace, 
security and stability, both regionally and 
internationally. Our Armed Forces play 
a key role in the implementation of this 
strategy by supporting regional and inter-
national efforts against terrorism.

Members of the Armed Forces,
By serving as a shield to your nation 

and defending the integrity and unity of 
its land, you are making a great contribu-

tion to the UAE’s journey towards achiev-
ing sustainable development. You are the 
first and last line of defense for this nation 
and its achievements. Your very presence 
stirs fear in the hearts of those who would 
entertain harming our great nation.

The constant modernization plans put 
forward by our Armed Forces contribute 
greatly to this journey towards develop-
ment. An integral part of these plans is 
encouraging our national defense indus-
try to manufacture advanced defense 
systems and combat equipment that can 
compete with the latest developments in 
defense technology in the world.

The UAE is already taking bold steps 
towards building a world-class defense in-
dustry. Our companies are already manu-
facturing state-of-the-art defense systems 
that compete with established players in 
this highly competitive industry. Interna-
tional demand for our products serves as 
a testimony to that.

Our defense industry is undoubtedly 
contributing to the building of a more 
sustainable and diversified economy in 
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curity challenges that threaten the sover-
eignty, integrity, and even the existence, 
of several Arab countries. Therefore, we 
understand that our responsibility is not 
limited to our homeland, and feel a great 
sense of responsibility towards the secu-
rity of our sisterly Arab nations. Our sup-
port towards maintaining the security of 
Arab people is consistent with the long-
standing and unshakable policy of the 
UAE, under the leadership of the Presi-
dent, His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan. 

The UAE will spare no effort in helping 
Arab nations to live in peace and stabil-
ity and to overcome foreign interference 
and destructive schemes that threaten to 
undermine them and spread chaos.  

By playing this role, the U.A.E. doesn’t 
seek to promote its political position, but 
rather aspires to contribute to restoring 
balance in the region by restoring stability 
and security. Violence, chaos and destruc-
tion come at extremely high costs for the 
peoples of the region; at the expense of 
their growth and development. We must 

support the stability of our region, main-
tain its security and bring it back to its 
prosperous self.

As we celebrate the 39th Anniversary 
of the Unification of the Armed Forces, 
we are also taking further steps to firm up 
the foundations of our nation and bring 
the duties of citizenship to new levels. 
National service has become a reality and 
young Emirati men and women have met 
its call without hesitation. They have an-
swered the call realising that this sacred 
duty would bring them closer to the spirit 
of their homeland, deepen their sense of 
responsibility, and provide them with new 
experiences. Our young men and women 
have raced to be part of history and to 
strengthen the glory of this nation with 
their own hands. They have responded 
to the call of duty with great passion and 
vigor. Their immense enthusiasm has 
overwhelmed me with pride.

These men and women represent a vi-
tal source of new energy for our Armed 
Forces. I am confident that the sons and 
daughters of our nation will work hard 

and make every possible sacrifice to pro-
tect this nation and safeguard its great 
achievements of peace and development. 
National service is a duty that every citi-
zen should fulfill as part of his or her loy-
alty to the nation and its leadership, and 
our men and women have done nothing 
short of that.

 Members of the Armed Forces,
You are playing an essential role in the 

development of the United Arab Emir-
ates by defending its security and stabil-
ity and deterring those who dare to think 
of causing it harm. Your hard work, day 
and night, means that the rest of us can 
live in peace to think, work and innovate. 
Your role is even more vital at this junc-
ture where we are confronted by tremen-
dous security challenges, resulting from 
the resurgent threat of terrorism and the 
menace of violent and extremist groups, 
which roam freely in some countries and 
attempt to infiltrate others. These groups 
aim to force their rejectionist agenda and 
dogmatic ideas on others.

The UAE stands in sharp contrast 
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Members of the Armed Forces,
On a day like this, 39 years ago, our 

Armed Forces joined arms and stood un-
der one banner and one flag to defend a 
nation that was built with the bare hands 
of Emirati men and women. Thirty-nine 
years later, our brothers and sisters con-
tinue to serve this great nation by joining 
the ranks of the Armed Forces, defending 
the UAE’s achievements and deterring its 
enemies. Today, we celebrate the Anni-
versary of the Unification of the Armed 
Forces in peace, prosperity and vigilance.

On this occasion, I would like to ex-
tend my greetings to His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the Presi-
dent of the UAE and the Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, and 
to His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, the UAE Vice-Presi-
dent, Prime Minister and Ruler of Dubai, 
along with their brothers the Members of 
the Supreme Council, the Rulers of the 
Emirates. 

My greetings are also extended to every 
single member of the Armed Forces. I sa-
lute your hard work, your patriotism and 
your selfless and boundless giving. Your 
nation is proud of you, appreciates your 
contributions and prospers because of 
your bravery and courage.

The story of the unification began in 
1976, when the members of the Supreme 
Council, led by the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, the father of the na-
tion, took the historic leap of unifying 
our armed forces as part of their pursuit 
to strengthen the federation and bolster 
its foundations. The founding fathers 
believed that the spirit of the union de-
manded the full integration of our in-
stitutions. It was this belief that inspired 
the historic decision to unify the Armed 
Forces under one banner and one com-
mand. The decision fulfilled the aspira-
tions of our people.

As we speak, members of our Armed 
Forces are taking part in Operation Re-

storing Hope as part of a coalition formed 
to preserve the constitutional legitimacy 
of Yemen. The participation came on the 
heels of Operation Decisive Storm where 
members of our Air Force performed he-
roically. Our Armed Forces are also effec-
tively participating in the international 
effort to combat the menace of the so-
called Islamic State, the barbaric terrorist 
group that has wreaked havoc in Iraq and 
Syria. We are filled with pride for the he-
roic actions of our airmen and airwomen 
who have carried out these missions.  We 

salute them for defending our nation and 
safeguarding the peace and development 
that we have worked so hard to achieve.

Make no mistake, this participation is 
a translation of the principles of our for-
eign policy, which is based on fairness 
and aims at guaranteeing the security and 
stability of the member states of the Gulf 
Cooperation Council. These principles 
are inspired by the charters of the United 
Nations and the Arab League as well as 
the rules of international law.

The Middle East faces a number of se-
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His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan,

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the Armed Forces  

 to the “Nation Shield” Journal
marking the 39th Anniversary of the Unification of the Armed Forces
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toward the future, we feel more confi-
dent and capable, putting our trust in 
the Almighty God and depending on the 
physical and mental abilities of our na-
tional sons and daughters. Our Armed 
Forces will remain subject to our atten-
tion and care, and the development of 
their capabilities will be at the top of our 
national priorities. That is because our 
self-empowerment is the key to the secu-
rity, peace and stability of our nation and 
sustainable development and progress. 
Without providing the means for self-
empowerment, there is no use of talking 
about peaceful co-existence, good neigh-
borhood, and solving problems through 
dialog.

 With all the concerns, instability, vio-
lence and terrorism with which our region 
abounds, and in view of the dangers that 
threaten people, all of us - government, 
community, Armed Forces and security 
agencies – have to be always on the alert, 
as well as confident in our ability to face 
all potential dangers, relying – after God 
– on our own power with all its elements, 
including solidarity of our people with 

their leadership, unity and strength of our 
community, worthiness of our principles 
and policies, efficiency of our public in-
stitutions, readiness of our Armed Forces 
and security organizations, strength of 
our economy, our mature network of rela-
tions with sisterly and friendly countries, 
our positive interaction with the variables 
in our world, and our constant emphasis 
on truth, justice and helping the weak and 
the wronged.

 Dear Officers and Soldiers
 Dear Citizens
 Every year, the sixth of May refreshes 

our memory with glittering pages in the 
march of building of our nation. The 
achievements and successes of this march 
provide us with additional positive ener-
gy that hones our spirits, strengthens our 
determination, motivates us to take the 
initiative and innovate, makes us more 
confident of the worthiness of our poli-
cies and approach in directing our public 
affairs, and boosts our trust in the future 
and our ability to achieve our great goals, 
so that our flag should be always flying 
and our rise in the path of progress is 

rapid and firm.
 On the occasion of our Armed Forces 

Unification Anniversary, I present my 
congratulations to my brother His High-
ness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahy-
an, President of the State, my brother His 
Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed 
Al Nahyan, and my brothers Their High-
nesses Members of the Federal Supreme 
Council, may Allah protect them all and 
bless their lives and deeds.

 I also extend my congratulations to eve-
ry citizen, all officers and soldiers of the 
Armed Forces, their colleagues in the po-
lice and security organizations, and their 
brothers who preceded them in military 
service.

 Praise be to Allah, Lord of the worlds, 
who guided us with His guidance and the 
way of His prophet. We pray to Him to 
guide our steps in the right path, to lead 
us to what pleases Him, and to perpetuate 
our security and safety.
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with all its achievements, sciences, state-
of-the-art technology and inventions.

 Dear officers, soldiers, ladies and gen-
tlemen

 As such, our celebration today of the 
decision of the Unification of the Armed 
Forces is a celebration of the will of a na-
tion which has chosen to make its future 
with the hands of its men. It is also a cel-
ebration of the nation’s awareness of the 
demands for making the future and the 
best ways to secure these demands. The 
unification and building of our Armed 
Forces have been an outstanding embodi-
ment of this will.

 Today the heritage of our father, in-
spirer and immortal icon, Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan, God rest his soul, 
grows greater in our hearts. His vision 
which he put forth thirty nine years ago 
for building modern and capable armed 
forces has been realized by his sons and 
citizens on the ground. Our armed forces 
now enjoy a stately presence and power. 
They protect the nation, maintain its in-
dependence and sovereignty, spread secu-
rity and stability on its land, and perform 

the tasks assigned to them in the best 
manner. Our national military cadres are 
the model of belonging, affinity, values, 
efficiency and capability. Our military 
industries provide part of our armament 
needs, support the plans for strengthen-
ing development and diversifying the 
economy, and help actively in building up 
generations of experts and technicians in 
advanced technologies and highly devel-
oped industries. 

 Dear Officers and Soldiers
 Dear Citizens
 Being so proud of our Armed Forces, 

the shield and strength of our nation, we 
extend our thanks and gratitude to the 
great men who worked with the Founding 
Father, led the march after his departure 
to the abode of eternity, and shouldered 
the responsibility of realizing the objec-
tives of his vision. They have been led by 
my brother His Highness Sheikh Khalifa 
Bin Zayed Al Nahyan, UAE President and 
the Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, and his helping hand my 
brother His Highness Sheikh Mohammed 
Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 

Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces.

 H H Sheikh Khalifa has supported the 
building process of our Armed Forces 
since its inception. He supervised the 
planning and implementation of their or-
ganization, armament and establishment 
of their national cadres. He also provided 
all requirements that enabled them to de-
velop into a modern military. The Dep-
uty Supreme Commander of the Armed 
Forces, Sheikh Mohammed Bin Zayed, on 
the other hand, has been the enlightened 
mind who led in the field the develop-
ment and modernization of our Armed 
Forces. Since his graduation from Sand-
hurst Military College thirty five years 
ago, he has been living with his officers 
and soldiers, leading them and adding to 
his commanding skills rich experience 
that has been accumulated throughout 
his graduation, up to the command of Air 
Force and Air Defense, Chief of Staff and 
Deputy of Supreme Commander.

 Dear Officers and Soldiers,
 Dear Citizens,
 While proceeding with our country 
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 In the Name of Allah, the All Benefi-
cent, All Merciful

 Dear Brothers, Sisters and Sons: Val-
iant Officers and Soldiers of our Armed 
Forces

 Our annual meeting is being held to-
day on the anniversary of the unification 
of our Armed Forces, while we perform, 
along with our brothers, our legitimate, 
patriotic, national and human duty 
through extending help to the sisterly 
Yemeni people, who were attacked by the 
forces of oppression and aggression, and 
face the impending dangers that target 
the Arab existence and threaten the se-
curity and stability of our region and its 
people.

 By our participation in Al-Hazem 
Storm and Renewal of Hope operations 
and the International Alliance to Fight 
Terrorism, we again reaffirm our con-
stant political principles of supporting the 
truth and working with our brothers to 
establish and maintain the security and 

peace of our region and the Arab world.
 I am optimistic that the widening areas 

of joint Arab action will boost our hopes 
and efforts aimed at the establishment of 
a strong and cohesive Arab structure that 
makes the collective security system effec-
tive and protects Arab communities from 
any threats to their interests and existence.

 While I follow proudly the perfor-
mance of our officers and soldiers in bat-
tlefields, I recall the 39 year march which 
culminated in our Armed Forces having a 
high degree of operational readiness and 
efficiency. 

 The building of our Armed Forces was 
the most important chapter of our great 
national epic which we wrote in an ink 
of faith, will, insight, persistent work and 
unlimited generosity of leaders who were 
keen to achieve progress and development 
of their nation; maintain its sovereignty, 
security and stability; and secure the best 
quality of life for its citizens. This national 
epic occupies an important place in the 

narrative of our modern history, which 
abounds with stories of the progress of 
our people, state, community, prosperity, 
economy and institutions. With the May 
6, 1976 Resolution, our founding fathers 
reinforced their historic project of estab-
lishing the United Arab Emirates and 
complemented with this resolution the 
most important sovereign cornerstone of 
the State. It helps to consolidate the other 
cornerstones and foundations of the State, 
deepen national unity, support national 
identity with additional strengthening el-
ements, and provide an invincible protec-
tion umbrella for our country’s resources 
and community achievements. The build-
ing of our Armed Forces has been at the 
heart of the process of building the state 
and society: It has interacted with this 
process, contributed to it with achieve-
ments and progress, adding to it its suc-
cessful model of preparation and equip-
ping of national human resources and 
learning the language of the modern age 
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His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum,

 Vice-President and Prime Minister of UAE,
and Ruler of Dubai to the “Nation Shield” Journal
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ing with disruptive issues.
 Dear brothers and sisters,
 Finally, I would like to thank the UAE citi-

zens who hurry, with unparalleled enthusiasm, 
to join the national service. I would hail their 
dedication in training, keenness to acquire 
combat and defense skills and military scienc-
es, and their national and moral commitment 
to the military values and honor, so as to be 
prepared to defend their country and commu-
nity.

 In conclusion, I congratulate Their Highness-
es Members of the Supreme Council, Rulers of 
the emirates. I would say to every one of them: 
You have done quite well so far, were up to re-
sponsibility and responded to the call of duty. 
We are quite confident that you will continue 
to perform your honorable role to protect your 
present and future and provide security, peace 
and a decent life for the future generations.

 May Allah grant you success, and happy oc-
casion for all.
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 My sons and daughters, members of the 
Armed Forces,

 The complicated regional and international 
conditions pose unprecedented challenges. 
However, with God’s favor and help, we were 
able to face these challenges. We contributed 
to counter-terrorism in more than one place, 
and we have been an important part of the 
Arab Alliance to restore legitimacy in Yemen, 
and will always be keen on its stability. In this 
context, we applaud the heroism and courage 
of our Armed Forces in the optimal perfor-
mance intheir missions.

 These challenges, dear brothers and sisters, 
require us to keep complete vigil and boost 
cohesion between the Command, people, 
Armed Forces and all security bodies, in order 
to handle any dangers that may threaten our 
domestic peace, great achievements and our 
successful development process. This can only 
be realized through a united stand, dissemi-
nation of national awareness, values of loyalty 
and belonging, development of civil and mili-
tary human resources, and precaution in deal-
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My sons and daughters, members of 
our Armed Forces,  Commanders, Offic-
ers, Non-Commissioned Officers and 
other personnel,

 Al Salamu Alaikum wa Rahmatullah 
Wa Barakatu” Peace Be upon You”
 On the 39th anniversary of the Unifica-
tion of our Armed Forces, I extend my 
greetings and thanks to you for the ef-
forts you have made, and are still mak-
ing, to be always quite ready to preserve 
the numerous achievements of the Un-
ion, protect the security and stability of 
your community and defend your dear 
nation with dedication, sincerity and 
loyalty.
The decision to unify our Armed Forces 
thirty-nine years ago was a wise, vision-
ary step, taken by the founding fathers 
of our state thanks to their strategic 
perspectives and insights regarding the 
challenges of the future. The security, 
stability and peace we enjoy today, as 
well as the unity of our land and peo-
ple and Armed Forces, are the result of 
their insight. To their souls we extend 
our heartiest greetings and prayers, and 
promise to adhere to their sound ap-
proach by strengthening the capabilities 
of our Armed Forces in all sections, by 
providing all requirements to maintain 
their standards and also to enhance the 
performance of their commanders, of-
ficers and soldiers.Moreover, we will 
try to achieve self-sufficiency in am-
munition, arms, experts and trainers 
through the promotion of our defense 
industries sector. With the help of God, 
we will achieve what we aspire to. We 
would like to point out here that our ef-
forts to achieve self-reliance in defense 
is directed only against those who think 
of threatening our existence, for we are 
advocates of peace and justice, and we 
support the rule of law and legitimacy 
everywhere.
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 The sixth of May is historic, not only for our Armed Forces, but also for all citizens of our country. On this glorious day in 
1976, the UAE had a quantum leap toward cohesion and unity, which had long been sought by the Founding Fathers, mainly 
the late Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, God rest his soul. Besides being a symbol of the unity of our Armed Forces, 
the sixth of May is also a symbol of loyalty, patriotism and belonging. It was the starting point for a qualitative shift marking 
the transformation of our Armed Forces from a small force to an advanced modern army able to preserve our national gains 
inside the country, and to defend our brothers and realize the objectives of our foreign policy abroad.

 Our Armed Forces are certainly the shield of the nation, and the fender keeping the aggressors at bay. The Armed Forces is 
always on the alert to protect the comprehensive development process witnessed by the UAE. History is a witness to the fact 
that our Armed Forces has been, and will continue to be, the best ambassador of the values of this noble nation. Our Armed 
Forces took up many missions abroad, whether military, humanitarian or relief, from Kosovo, through Lebanon, Somalia 
and Afghanistan, to the international campaign against the terrorist ISIS organization. They crowned this all with their hon-
orable participation in the combat in Operation Al-Hazem Storm, where the Falcons of the UAE made heroic contributions 
and proved to be outstanding men, always loyal to the nation and the wise leadership of His Highness Sheikh Khalifa Bin 
Zayed Al Nahyan, the UAE President and Supreme Commander of the Armed Forces, may Allah protect him.

 The occasion of the anniversary of the unification of our Armed Forces has come this year amidst changing regional con-
ditions, for the Middle East is witnessing a wave of changes, shifts and highly complicated strategic challenges. This includes 
lack of stability in sisterly Yemen due to the coup by the Houthi Group against the constitutional government; the expan-
sion of terrorist ISIS organization; as well as the growing influence of terrorist groups and organizations in different areas of 
the Arab World. This requires continuous wakefulness and readiness on the part of our Armed Forces, which we trust are 
quite aware of the regional strategic situation and are quite ready to protect the soil of the country, respond to the call of the 
prudent leadership and defend sisterly countries against any threats. These are constant stands which are in the heart of our 
foreign policy and are highlighted by our wise leadership who believes that our Armed Forces are the decisive shield against 
dangers.

 The anniversary this year coincides with our celebration of the implementation of the Law of National Service. Citizens 
have raced to answer the call and serve in the military, and also to translate their strong love and loyalty to our wise leader-
ship into visible practical steps in the training camps for the national conscripts who joined the national service which pro-
vided everyone with a vital window for expressing their deep loyalty and belonging to their nation and leadership.

 We in the Armed Forces  pledge to Allah, the nation and wise leadership, led by His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed 
Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and Supreme Commander of the Armed Forces, may Allah protect him, 
His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and Prime Minister of UAE and the Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the Armed Forces and their brothers Their Highnesses Members of the Federal Supreme Council, Rulers of the 
Emirates, and to exert all efforts in order to protect this country and its sovereignty and to keep safe every particle of its soil. 
Our home shall always be united and our dear UAE shall be strong and cherished.

By: Staff Lieutenant-Colonel  Yousef Juma AL Hadad

Editor in Chief

yas.adc@gmail.com
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