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يـوم تاريخـي
املناس��بات واألعياد الوطنية ذكريات خالدة تس��توجب االحتفاء بها والوقوف عندها ليك نستلهم منها الدروس والعرب 
التي تدفعنا بخطى ثابتة نحو املس��تقبل، ويعترب الس��ادس من مايو 1976 أحد أهم هذه األعياد واملناسبات فهو بحق 
يوم تاريخي لنا ولألجيال القادمة، ففي مثل هذا اليوم صدر القرار التاريخي من قبل اآلباء املؤسس��ن أعضاء املجلس 
األع��ى، طيب الله ثراهم، بتوحيد القوات املس��لحة تحت علم واحد، وقيادة واحدة، دفاعاً عن الوطن ومكتس��باته، 

وتوطيد أركانه وتعزيز أمنه واستقراره.
لقد جاء هذا القرار مبثابة إيذان بانطالقة كربى لقواتنا املسلحة والتي أصبحت بفضل توحيدها يف طليعة املؤسسات 
الوطنية لدولة االتحاد، كام أصبحت بفضل القيادة الرش��يدة لس��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعى للقوات املسلحة »حفظه الله«  من أحدث املؤسسات العسكرية املتقدمة يف عامل اليوم بعد 

أن تم تزويدها بأحدث األسلحة واملعدات العسكرية.
والي��وم ونح��ن نحتفل بهذه الذك��رى التاريخية لتوحيد قواتنا املس��لحة نذكر بكل فخر واعت��زاز الجهود العظيمة 
للمغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان »طيب الله ثراه« باين ومؤسس هذه الدولة وتوجيهاته 

التي أوصلت قواتنا املسلحة إىل هذا املستوى املرموق واملتطور وهذه املكانة املتميزة بن مختلف جيوش العامل.
يكتسب احتفالنا بالذكرى الثامنة والثالثن يف هذا العام أهمية إضافية نابعة عن قرب تطبيق العمل بقانون الخدمة 
الوطنية إمياناً من قيادتنا الرشيدة بأن حامية الدولة والحفاظ عى استقاللها وسيادتها ومنجزاتها واجب وطني مقدس 
عى كل مواطن يف الدولة لتعزيز روح املواطنة والوالء واالنتامء وتعزيز الهوية الوطنية وبناء الش��خصية القادرة عى 
حامية األوطان، وهذا ما أكده سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة بقوله: »يهدف قانون الخدمة 
الوطنية واالحتياطية إىل ترس��يخ قيم الوالء واالنتامء بن الش��باب، وإذكاء روح املواطنة والنظام واالنضباط واملشاركة 

والتضحية بينهم«.
إن حلم  القادة املؤسس��ن بصناعات عسكرية إماراتية بات يتحقق عى أرض الواقع، فالتصنيع العسكري بات ميثل 
أمالً جديداً، وإن تحول دولة اإلمارات مستقبالً إىل قاعدة للصناعات الدفاعية، سواء لتزويد قواتنا املسلحة باحتياجاتها 
يف ه��ذا املجال أو لدعم االقتصاد الوطني برافد جديد يس��هم يف توس��يع قاعدة تنويع مص��ادر الدخل الوطني، وهذا 
ما أكده س��يدي صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
»رعاه الله« بقوله: »صناعاتنا العس��كرية بإدارة ومشاركة أبنائنا وبناتنا منت وتطورت وباتت توفر اآلن جزءاً مهامً من 

احتياجات قواتنا املسلحة، وتصدر جزءاً من إنتاجها لدول شقيقة وصديقة«.
لقد جاءت مش��اركة قواتنا املس��لحة يف عمليات حفظ الس��الم ترجمة صادقة للعقيدة العسكرية اإلماراتية القامئة 
عى صون الحق واحرتام القانون والرشعية الدولية، وااللتزام الثابت باملبادئ والقوانن، ومل يكن الدور الذي اضطلعت 
به قواتنا يف عمليات حفظ الس��الم منوذجاً لالنضباط القيمي واألخالقي والعسكري فحسب، بل ذهبت قواتنا املسلحة 
إىل أبعد من ذلك بكثري حيث باتت القدوة والنموذج األول يف العمل اإلنس��اين من خالل أعامل اإلغاثة واملس��اعدات 

الطبية واإلنسانية.
وبهذه املناسبة العزيزة عى قلوبنا جميعاً عسكرين ومدنين مواطنن ومقيمن عى هذه األرض الطيبة نقدم التحية 
واإلكبار لكل ش��هداء الوطن، الذين قدم��وا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغايل، فهم س��يبقون خالدين يف ذاكرة الوطن 
وضمري األمة. وأخرياً نجدد العهد والوالء املطلق لقيادتنا الرش��يدة وعى رأس��ها س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعى للقوات املس��لحة »حفظه الله« عى أن نكون الجنود األوفياء املخلصن، 

متمنين أن تعود هذه الذكرى العزيزة عى وطننا الغايل، وهو يف منعة وقوة واستقرار وإزدهار.

بقلم:

الرائد ركن يو�سف جمعة احلداد

رئي�س التحرير
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اهلل  عاهدوا  رجال  إىل  »حتية 
والوطن بأن يكونوا الدرع الواقي 
لوطنهم  احلصني  والسياج 

وأمتهم«

زايد بن سلطان آل نهيان
)طيب الله ثراه( 





»قواتنا املسلحة ستبقى الدرع 
وطننا  يحمي  الذي  واحلصن 

ويصون سيادته الكاملة«

خليفة بن زايد آل نهيان



والعطاء  اإليثار  روح  فيكم  »أحيي 
حياض  عن  للدفاع  الدائم  والتأهب 
باملهج  لفدائه  واالستعداد  وطننا 

واألرواح«

محمد بن راشد آل مكتوم





بقوة  مهاب  مصان  متوحد  »البيت 
وكافة  املسلحة  قواتنا  أفراد  إرادة 

أبناء الوطن«

محمد بن زايد آل نهيان
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وج��ه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة "حفظه الل��ه" كلمة ألبنائه وبناته ع��ر مجلة درع الوطن مبناس��بة الذكرى الثامنة 

والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة، مؤكداً أن هذا القرار يش��كل انطالقة رائدة يف مسرية بناء 

مؤسسات الدولة يف جميع املجاالت، وفيام ييل نص الكلمة:
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أبنايئ وبنايت من منتسبي قواتنا املسلحة ..
الضباط وضباط الصف واألفراد ..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
نقف اليوم وقفة إج��الل وإكبار يف الذكرى الثامنة 
والثالث��ن لتوحيد قواتنا املس��لحة، وقفة إكبار لكل 
اإلنجازات الت��ي تحّققت، ففي 6 مايو 1976، اتخذ 
اآلباء املؤّسس��ون، أعضاء »املجلس األعى لالتحاد«، 
طيّب الل��ه ثراهم، ق��رار توحيد القوات املس��لحة 
تح��ت علم واح��د، وقي��ادة واح��دة، دفاع��اً عن 
الوطن ومكتس��باته، دفاعاً يركز ع��ى حب الوطن 
واملحافظة عليه، وذل��ك من منطلق اإلميان بأهمية 
االندماج الكامل له��ذا الرصح الوطني، الذي يحمل 
ع��بء حامية دولة االتحاد، وتعزي��ز أمنها ورفاهية 

مواطنيها.
لقد كان اتحاد اإلرادة السياس��ية والّرغبة الّش��عبية 
يف هذا القرار التاريخي منطلقاً إىل آفاق املس��تقبل 
الواس��ع؛ إذ توفّ��رت لقواتن��ا املس��لحة بتوحيدها، 
اإلمكانات املادية والرعاية املعنوية، التي مكنتها من 
أن تخطو خطوات متس��ارعة ومش��هودة، فتحّولت 
يف س��نوات معدودة إىل جي��ش متكامٍل، وفق أرقى 
املعايري الدولية، ملتزٍماً بالثقافة العس��كرية الحقة، 
والروح املعنوية العالية، جيش مسلّح بأحدث العتاد 
والتجهي��زات، وقبل ذلك كله، قادر عى حمل أمانة 
املس��ؤولية ورشفها، وهب منتسبوه حياتهم له، ومل 
يبخلوا عليه بدمائهم الطاهرة؛ فبقيت رايته خفاقة 
ش��امخة، مبا ميلكونه من مهارات وكفاءات وقدرات، 
وم��ا يس��طرونه من إنج��ازات يف املج��ال الداخيل 
والخارجي، لقد س��طروا اس��م وطنه��م بأحرف من 
ن��ور يف املحاف��ل الدولية، فأينام اس��تدعت الحاجة 
وجوده��م ومش��اركتهم، كانوا س��باقن لتلبية نداء 

الواجب.
إن قواتنا املس��لحة س��ارت منذ إنشائها عى نهج 
أصيل، حرصت فيه عى تدعيم العمل مع مؤسسات 
الدولة كافة، لضامن اس��تدامة التنمية الشاملة، كام 
حرص��ت عى التع��اون البّناء مع الق��وى اإلقليمية 

قواتنا املسلحة 
ستبقى الّدرع 
واحلصن الذي 
يحمي وطننا 

ويصون سيادته 
الكاملة على كل 

شرب فيه
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والدولية لخدمة القضايا العادلة، والتخفيف من آالم 
اإلنس��انية ومعاناة الش��عوب، وقد نجحت – داخلياً 
وخارجياً – يف رسم صورة مرشفة، تؤكّد قيم املجتمع 
اإلمارايت يف اس��تخدام القوة إلحقاق الحّق، وإرس��اء 
الع��دل، ورفع الظل��م؛ ألن التوظي��ف األمثل للقوة 
هو الذي يرّس��خ أركان الدولة، ويكفل أمنها وأمانها، 

ويضمن نهوضها مبسؤوليتها كعضو فاعل يف محيطها 
اإلقليمي والدويل، ولعّل مش��اركة قواتنا اإليجابية يف 
املنظوم��ة الدفاعي��ة ملجلس التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة هي خري برهان عى املس��توى الرفيع الذي 
وصل��ت إليه؛ مام يجعلنا نطم��ن إىل أن هذا الوطن 
الغايل يف أيٍد أمينة، قادرة عى ردع كل من تسّول له 

نفسه املّس بأمنه، واإلرضار باستقراره.
وإميان��اً مّنا ب��أن حامي��ة الدول��ة والحفاظ عى 
استقاللها وسيادتها ومنجزاتها، واجب وطني مقدس 
ع��ى كل مواطن ومواطنة، فقد أنجزت املؤسس��ات 
الدس��تورية يف الدول��ة قان��ون الخدم��ة الوطني��ة 
واالحتياطي��ة، ال��ذي يهدف إىل ترس��يخ قي��م الوالء 

قانون اخلدمة 
الوطنية يهدف إىل 
ترسيخ قيم الوالء 

واالنتماء وإذكاء 
روح الوطنية 

والنظام واالنضباط
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واالنتامء بن الش��باب، وإذكاء روح الوطنية والنظام 
واالنضباط واملشاركة والتضحية بينهم، وتعزيز الثقة 
يف النف��س، مبا يرف��ع من جاهزيته��م وقدرتهم عى 
مواجهة تحديات الحارض واس��تحقاقات املس��تقبل، 
واإلسهام الفاعل يف مسرية التنمية الوطنية، وستكون 
هذه الخدمة الوطنية – بإذن الله – سنداً قوياً ورافداً 

معّززاً لقدرة قواتنا املسلحة وكفاءتها.

جنودنا البواسل..
ننتهز ه��ذه الذك��رى املجي��دة لنجّدد الثق��ة بكم، 
وبقدرتك��م عى االضطالع بهذا الدور الحيوي لوطننا 
ومواطنينا، ونؤكّد اعتزازنا بكم، وبتضحياتكم القيّمة 
يف س��بيل رفعة هذا الوطن والحفاظ عى مكتسباته 
ومنجزاته، ونش��ّدد عى أن قواتنا املس��لحة ستبقى 
الّدرع والحصن، الذي يحمي وطننا، ويصون سيادته 

الكاملة عى كل ش��رب فيه، ونحن إذ نقّدر لكم ذلك، 
فإنن��ا ندعوكم إىل امليض قُدم��اً يف أداء هذا الواجب 
النبي��ل، وبذل الغ��ايل والنفيس يف س��بيل رفعة هذا 
الوطن، وإنه لرشف عظيم، ومكرمة أعظم، وكام قال 

الله تعاىل: ويف ذلك فليتنافس املتنافسون.



حممد بن زايد: قواتنا املسلحة مبعث فــــــــــــــخر واعتـزاز للقيادة والوطن 

شهد االحتفال مبناسبة يوم 
توحيدها ونقل حتيات خليفة 

إىل جميع منتسبيها



حممد بن زايد: قواتنا املسلحة مبعث فــــــــــــــخر واعتـزاز للقيادة والوطن 
ش��هد الفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زاي��د آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة يف الس��ادس 

من مايو الحايل، االحتفال الذي 

أقامته القوات املسلحة مبناسبة 

الذكرى ال� 38 لتوحيدها وذلك 

يف نادي ضباط القوات املسلحة.

وكان يف اس��تقبال س��موه لدى 

وصول��ه موقع االحتفال، محمد 

أحمد الب��واردي الفاليس، وكيل 

وزارة الدف��اع، والفري��ق الركن 

حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املس��لحة. بعدها 

صافح سموه عدداً من كبار قادة 

والتشكيالت  الهيئات  ورؤس��اء 

العسكرية يف مختلف الوحدات 

العس��كرية، وقي��ادة الوحدات 

املس��اندة وكبار ضب��اط وزارة 

الداخلية.

تغطية: النقيب جميل السعدي

النفيب سيف الكيبايل

مالزم /1 أحمد الشحي

مالزم /1 خلفان الكعبي



ونقل س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان تهاين 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعى للقوات املسلحة »حفظه الله« إىل 
كافة منتسبي القوات املسلحة بهذه املناسبة املجيدة، 
مشيداً سموه مبا وصلت إليه قواتنا املسلحة من كفاءة 
ومتيز يف األداء والجاهزي��ة وتحديث مختلف صنوف 
األس��لحة من أجل مواصلة مس��رية االتح��اد وحامية 

املكتسبات الوطنية.
وأكد س��موه أن قواتنا املسلحة مبعث فخر واعتزاز 
قيادة دولة اإلمارات وش��عبها الويف س��ائالً الله العيل 
القدي��ر أن يدي��م عى وطنن��ا الغايل األم��ن واألمان 

واالستقرار والخري والنامء والرخاء. 
حرض االحتفال س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل 

نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، وسمو الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان مستش��ار األمن الوطني نائب 
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وسمو الشيخ 
نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسس��ة 
زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية، 
والفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان نائب 
رئي��س مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعايل الش��يخ 
نهيان ب��ن مبارك آل نهي��ان وزير الثقافة والش��باب 
وتنمية املجتمع، وعدد من الش��يوخ، والوزراء، وكبار 
قادة القوات املسلحة ووزارة الداخلية. وكان االحتفال 

بدأ بالسالم الوطني وبتالوة آيات من القرآن الكريم.
وألق��ى رئيس أركان القوات املس��لحة، كلمة رحب 
فيها بس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وترشيفه 

القوات املس��لحة يف احتفالها املقام مبناس��بة الذكرى 
الثامنة والثالثن لتوحيدها، معرباً عن ش��كره وامتنانه 

لحضور سموه هذا االحتفال.
وقال إن توحيد القوات املسلحة كان مرحلة مهمة 
يف تاريخه��ا وخط��وة مل تكن لتتم ل��وال الرؤية الثاقبة 
والهمة العالية للمؤس��س والباين لهذه الدولة املغفور 
له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طيب 
الل��ه ثراه، ولوال جهد بذل من القيادات املتعاقبة عى 
هذه املؤسسة، مشرياً إىل جهود صاحب السمو الشيخ 
خليف��ة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد األعى 
للقوات املس��لحة »حفظ��ه الله«، وصاحب الس��مو 
الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« والفريق 

القوات املسلحة 
اليوم على أعتاب 

إنهاء مرحلة 
مهمة من مراحل 

بناء القوات

محمد بن زايد خالل حضوره احتفال القوات املسلحة ويف الصورة وكيل وزارة الدفاع

محمد بن زايد يف لقطة تذكارية مع العبي فريق الثانوية العسكرية للجوجيتسو
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أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائ��ب القائد األعى للقوات املس��لحة التي 
ارتقت بقواتنا املسلحة وأصبحت تعد اليوم يف مصاف 

الجيوش املتقدمة يف املنطقة.
وأضاف الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي أن 
القوات املسلحة اليوم عى أعتاب إنهاء مرحلة مهمة 
من مراح��ل بناء القوات، نهجت خاللها إس��رتاتيجية 
عسكرية واضحة شملت توجيهات القيادة العسكرية 
ع��ى العمل بركائ��ز وثوابت غاي��ة يف األهمية وهي 
تطوير الق��درات العلمية والبدنية ملنتس��بي القوات 
املس��لحة والوص��ول به��م لدرجة االح��رتاف املهني، 
وإذكاء ال��روح الوطني��ة واملعنوي��ة لديه��م، وإعادة 

تنظيم األفرع والتش��كيالت الرئيسية مبا يتناسب مع 
طبيعة ونوع املهام املكلفة بها وإنش��اء مرافق الدعم 
الفني واإلمداد اللوجستي لتوفري اإلدامة الالزمة أثناء 

تنفيذ املهام.
وأك��د رئيس أركان الق��وات املس��لحة أن املرحلة 
املقبلة سوف ترقى بالقوات املسلحة إىل آفاق جديدة 
تحق��ق اآلمال وتواك��ب تطلعات القي��ادة يف تطوير 

النواحي املختلفة ألجهزة وإمكانيات الدولة.

قاعدة صناعية
وأوض��ح أن توجيهات القيادة العلي��ا لتطوير القوات 
املسلحة ش��ملت وضع اللبنات األساسية لبناء قاعدة 

صناعي��ة عس��كرية وذلك المتالك الق��درة عى دعم 
وإسناد مطالب القوات يف النواحي الخاصة بالتسليح 
والدع��م الفني، كام أنها تش��كل بواب��ة لنقل التقنية 
واالس��تفادة م��ن خ��ربات اآلخري��ن يف ه��ذا املجال 
وأصبحت كثري م��ن املعدات واألجهزة والذخائر تنتج 
الي��وم محلي��اً وبأع��ى املواصفات من قب��ل رشكات 
ومؤسس��ات وطني��ة تعتمد ع��ى كادر م��درب من 

الفنين املواطنن.

الدعم البرشي 
وق��ال الفري��ق الركن حم��د محمد ث��اين الرميثي إن 
الدع��م الب��رشي للقوات املس��لحة ملواجه��ة حاالت 

توجيهات القيادة 
العليا لتطوير 

القوات املسلحة 
شملت وضع 

اللبنات األساسية 
لبناء قاعدة 

صناعية عسكرية

رئيس األركان يلقي الكلمة اإلفتتاحية

محمد بن زايد ورئيس األركان
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العمليات والطوارئ التي تستدعي تدفقا برشيا يعزز 
صمودها واس��تمرارها يف تأدية مهامها القتالية اكتمل 
بإق��رار املجلس الوطن��ي االتحادي لقان��ون الخدمة 
الوطنية، معربا عن أمله يف أن يشكل رافدا من األفراد 
والوحدات االحتياطية تعزز الق��درة القتالية للقوات 
املس��لحة، ولذا كانت البص��رية القوية ل��دى القيادة 
العس��كرية العليا إذ أمرت بتش��كيل قي��ادة وحدات 
الدعم واإلس��ناد لتكون الحاضن األسايس للخط الثاين 
من االحتياط وذلك بتشكيل وحدات عاملة وهيكلية 

لتؤدي الدور املناط بها.
وأضاف أن االحتفال بيوم القوات املس��لحة إمنا هو 
احتف��ال بالقدر نفس��ه مبا حققته القي��ادة الحكيمة 
لدول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة م��ن إنجازات عى 
جميع األصعدة املحلي��ة واإلقليمية والدولية، وحرصا 
منها عى إرس��اء قواعد األمن واالس��تقرار يف املنطقة 

العربية واإلقليمية، فقد كلفت القوات املسلحة مبهام 
تتعل��ق بهذا الش��أن يف دول ش��قيقة وصديقة كدول 
مجل��س التع��اون ل��دول الخليج الع��ريب وغريها من 

الدول.

تجديد العهد والوالء 
واختت��م رئيس أركان القوات املس��لحة كلمته بالقول 
»إنن��ا جميع��ا بهذه املناس��بة املجيدة نج��دد العهد 
والوالء لقيادتنا الرشيدة، مؤكدين العزم عى أن نكون 
ال��درع الواقي والحصن املنيع لوط��ن الخري والعطاء، 
وأن نظ��ل دامئا جن��ودا أوفياء للعهد باري��ن بالوعد 

حافظن لألمانة نؤدي الواجب بهمة وعزمية«.
وقام الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل 
نهيان بتكريم فريق الثانوية العس��كرية للجوجيتسو 
الحاصل��ن عى امليداليات يف بطول��ة أبوظبي العاملية 

جندد العهد والوالء 
لقيادتنا الرشيدة 

مؤكدين العزم 
على أن نكون الدرع 

الواقي واحلصن 
املنيع لوطن اخلري 

والعطاء

محمد بن زايد يكرم أرسة الشهيد حسن بن طوقمحمد بن زايد يكرم أرسة الشهيد عبدالعزيز البديوي

وسموه يكرم أرسة الشهيد سعيد املحرزيوسموه يكرم أرسة الشهيد عبدالله عاشور

24



ملحرتيف الجوجيتسو 2014 حيث بدأت هذه الرياضة 
يف املدرس��ة الثانوي��ة خ��الل العام ال��درايس 2009 - 

.2010
وكرم س��موه أرس ش��هداء أداء الواج��ب واملهامت 
التدريبية بوس��ام التقدير وهم أرسة الش��هيد العقيد 
طيار سعيد راشد محمد املحرزي وأرسة الشهيد مقدم 
طيار عبدالعزيز عبيد س��عيد العبدويل، وأرسة الشهيد 
مقدم طيار سيف محمد سيف القبييس وأرسة الشهيد 
الرقي��ب أول حس��ن خلي��ل جمعة بن ط��وق وأرسة 
الش��هيد الرقيب أول عبدالعزيز خميس عيل البديوي 
وأرسة الش��هيد رقيب عبدالله س��امل محمود عاش��ور 
وأرسة الشهيد رقيب س��امل عيل حسن الشمييل وأرسة 
الشهيد عريف أول سعيد عبدالله سعيد الشحي وأرسة 
الش��هيد عريف أول عيل طاهر احم��د برهام.. بعدها 
التقطت لسموه صور تذكارية مع أرس وأبناء الشهداء.

قصائد شعرية 
وألقى الش��اعران املقدم الركن ذياب غانم املزروعي 
من الق��وات الربية والنقيب عبدالله عبد الرحمن بن 
نعامن الكعب��ي من القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 
قصيدت��ن بهذه املناس��بة ع��ددا فيه��ا دور القوات 
املسلحة يف أداء واجباتها الوطنية ومهامتها اإلنسانية 
وما وصلت إليه من جاهزية وكفاءة واس��تعداد عى 
مس��توى األفراد وصنوف األسلحة واألدوار والواجبات 
الوطنية التي أدتها القوات املس��لحة محلياً وخارجياً، 
ك��ام عربت القصيدت��ان عن اعتزاز منتس��بي القوات 
املس��لحة ب��رشف الجندي��ة واالنت��امء له��ذا الوطن 
الغايل وفخرها بالتطور الحضاري الذي تش��هده دولة 
اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعى للقوات املسلحة 
»حفظ��ه الله« معربة ع��ن تقديره��ا وعرفانها بدعم 

اإلمارات ال تنسى 
من يضحى من 

أجلها أو يخدمها

محمد بن زايد يكرم أرسة الشهيد عبدالعزيز العبدويلمحمد بن زايد يكرم أرسة الشهيد سيف القبييس

وسموه يكرم أرسة الشهيد سامل الشمييلوسموه يكرم أرسة الشهيد سعيد عبدالله الشحي
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القي��ادة الحكيمة للقوات املس��لحة. وقدمت الفرقة 
الرتاثية لقيادة الوحدات املس��اندة أهازيجها الشعبية 

والرتاثية يف فنون الندبة والحربية.

فيلم عن التوحيد 
كام ق��دم خالل االحتف��ال فيلم عن توحي��د القوات 
املس��لحة عرض فيه مراحل تطور القوات املس��لحة، 
وإنجازاته��ا، وما وصلت إليه م��ن جاهزية وما تؤديه 
من أدوار إنس��انية، ومهامت حفظ س��الم يف العديد 
من مناطق العامل، األمر الذي اكس��بها احرتام وتقدير 

مختلف الدول واملؤسسات واملنظامت الدولية.

غاية ابنة الشهيد 
سعيد احملرزي: »أحلم 
بأن أكون إحدى الضباط 

الطيارات يف القوات 
املسلحة وارتدي البدلة 

العسكرية«

لقاء مع أرس الشهداء
خ��الل االحتفال التق��ت »درع الوط��ن« عدداً من 
أرس الشهداء املكرمن بوس��ام )التقدير من الطبقة 
الثانية( عربوا خالله عن امتنانهم وشكرهم للقيادة 
الرش��يدة والقي��ادة العامة للقوات املس��لحة عى 
تكرميه��م يف الذكرى التاريخي��ة 38 لتوحيد القوات 

املسلحة.
أحمد الش��حي أخ الشهيد س��عيد عبدالله الشحي 
ق��ال: لقد قدم��ت القي��ادة الرش��يدة يف اإلمارات 
منوذجاً فريداً للقي��ادة الوفية ألبناء الوطن املقدرة 
لتضحياته��م، فاإلم��ارات ال تنىس م��ن يضحي من 
أجله��ا أو يخدمها، لهذا يتنافس أبناء الوطن جميعاً 

محمد بن زايد يصافح محمد خلفان الرميثيوسموه يكرم أرسة الشهيد عيل برهام

كبار ضباط القوات املسلحة خالل الحفل
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م��ن أجل خدمة هذا الوطن وإعالء ش��أنه ورفعته 
حتى لو كانت أرواحهم مثناً لذلك.

 عيل س��امل أخ الشهيد عبدالله سامل عاشور مثن اللفتة 
الكرمي��ة من القيادة العامة للقوات املس��لحة لتكريم 
أرسة الش��هيد مؤكداً أن القوات املس��لحة دأبت عى 
التواصل املس��تمر معهم وتقديم كافة أش��كال الدعم 

لهم.
كام عرب مايد ابن الش��هيد عن فخ��ره واعتزازه بأن 
أباه ذه��ب فداء للوطن وأصبح أحد ش��هداء القوات 

املسلحة، مام يجعله محل فخر أمام زمالئه.
يحيى إبراهيم بن طوق أخ أرملة الشهيد حسن خليل 
جمعة ب��ن طوق قال: »إن التكري��م اليوم محل فخر 
واعت��زاز لنا ملا ل��ه من داللة خاص��ة باعتباره ال يقدر 
بثم��ن، معرباً عن خالص ش��كره وتقديره للفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد ابوظبي 
نائ��ب القائد األع��ى للقوات املس��لحة عى االهتامم 

املتواصل واملبارش ألرسة الشهيد.
خميس عيل راش��د البديوي والد الش��هيد عبدالعزيز 
أكد أن العالقة بن قيادة دولة اإلمارات والشعب هي 
من��وذج للعالق��ات يف األرسة الواح��دة التي تقوم عى 
الوحدة والتعاون والتآلف واالحرتام والتقدير، وهذا ال 
شك هو أحد أسباب القوة واملنعة واالستقرار التي متيز 
املجتمع اإلمارايت، مؤكداً بأن تكريم أرس الشهداء اليوم 
هو أحد س��بل تنمية قيم االنتامء له��ذا الوطن الذي 
يحفظ الجميل ملن قدموا له التضحيات وال يرتكهم أو 
يرتك أبناءهم وحدهم، بل يشملهم برعايته ويقف إىل 

جوارهم وميد إليهم يد العون واملساعدة.
غاية ابنة الشهيد س��عيد راشد محمد املحرزي قالت: 

»أنا س��عيدة اليوم بوجودي يف هذا الحفل ومش��اركة 
الق��وات املس��لحة فرحته��ا بالذك��رى 38 لتوحيدها، 
وس��عيدة أيضاً بتكريم أيب شهيد الدولة« وعن حلمها 
املستقبيل قالت غاية: »أحلم بأن أكون إحدى الضباط 
الطي��ارات اإلناث يف القوات املس��لحة وارتدي البدلة 

العسكرية«.

حمدان بن زايد وأحمد جمعة الزعايبسيف بن زايد وأمل القبييس

الفرقة الرتاثية لقيادة الوحدات املساندةفرقة القوات املسلحة املوسيقية

املصورين:
عى حمد الجنيبي          أحمد حسن البلويش
سامل أحمد العامري        زايد خلفان الشاميس

محمود عبدالله الرشفا    حاسب مبارك الجنيبي
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وجه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب -رع��اه الله- كلمة ألبنائه وإخوانه عر مجلة درع الوطن مبناس��بة الذكرى 

الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة، أكد فيها أن قواتنا املسلحة هي دامئاً قوة سالم وأمن 

واس��تقرار، وتعزيز بنيتها وقدرتها وكفاءتها يكسب ثوابتها يف التعايش السلمي وحسن الجوار 

مزيداً من القوة والصدقية والفاعلية، وفيام ييل نص الكلمة:
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إخواين وأخوايت وأبنايئ ضباط وجنود قواتنا 
املسلحة البواسل

أبناء وبنات وطني الكرام
السالم عليكم رحمة الله وبركاته
أحييكم يف يوم قواتنا املسلحة

وأحيي ش��هامتكم وعمق والئكم وص��دق انتامئكم 
وجهوزيتكم العالية ألداء واجبكم املقدس يف صون أمن 

وطننا وسيادته واستقراره وكرامته.
وأحي��ي فيكم روح اإليثار والعط��اء والتأهب الدائم 
للدفاع ع��ن حياض وطنن��ا واالس��تعداد لفدائه باملهج 

واألرواح.
وأحي��ي فيكم روح اإلرصار ع��ى التفوق والتميز كام 
تتج��ى يف قدرتكم عى مواكبة أح��دث ما أنتجه العقل 
البرشي يف مجاالت التس��ليح والتقنية والتنظيم واإلدارة، 
ويف إقبالك��م عى التعلم والتدرب، ويف حس��ن تنفيذكم 

للمهام التي تُكلفون بها يف داخل الوطن وخارجه.

أيها الضباط والجنود
إن احتفالن��ا الي��وم بالذك��رى الثامن��ة والثالثن لصدور 
ق��رار توحيد قوات اإلمارات املس��لحة ليس مجرد إحياء 
لذكرى قرار مفصيل تاريخي يف مس��رية دولتنا، إمنا أيضاً 
هو احتفال بحارضنا وإنجازنا الوطني يف املجاالت كافة. 
فمس��رية بناء قواتنا املس��لحة هي من��وذج حي يلخص 
مس��رية بناء دولتنا، ويشهد لحكمة وبُعد نظر وعطاءات 
جيل التأسيس وجيل التمكن، ويؤكد سالمة النهج الذي 
أرس��اه آبائنا، وأن الغرس الذي زرعه الباين الكبري والقائد 
الفذ الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، 
ق��وي وعفي، فها هي الثامر ت��رتى يف كل أرجاء الوطن، 
وتنط��ق يف كل ش��واهد اإلنجاز، وتتج��ى يف كل مواقع 
العمل، وتصل إىل كل مواط��ن مواطنة، ومتتد إىل خارج 

حدود الوطن مدارس ومصانع ومستشفيات وبنى تحتية 
ورسائل خري ومحبة والتزام بوحدة املصري اإلنساين.

أيها الضباط والجنود
يكتسب احتفالنا بيوم القوات املسلحة هذا العام أهمية 
إضافي��ة نابعة من قرب العمل بنظ��ام الخدمة الوطنية 

اإللزامية لشبابنا واالختيارية لشاباتنا.
لق��د كان موضوع الخدمة الوطني��ة اإللزامية حارضاً 
منذ س��نوات عدة يف مداوالتنا الرس��مية، وكان مطروحاً 
عى ج��دول أعاملنا الوطني. وكانت تباش��ري تطبيقه يف 
برنامج "بيارق" التعليمي يف املدارس الثانوية الذي شمل 
الرتبية العس��كرية والعلوم الرشطية واملهارات الحياتية، 
وحق��ق نجاحاً كب��رياً. وكان قرار العم��ل بنظام الخدمة 
الوطني��ة معلقاً فقط عى التوقي��ت، فجدارة أي قرار ال 
تكم��ن فق��ط يف مضامينه، إمنا أيض��اً يف توقيت صدوره 
وتأم��ن متطلبات تنفيذه عى أحس��ن وجه. ومن فضل 
الله علينا أن خرباتنا العملية املكتس��بة واملرتاكمة تقربنا 
من اتخاذ القرارات يف أوقاتها املناس��بة. وهكذا استقبل 
أبناء وبنات اإلمارات ش��يباً وش��باناً، كباراً وصغاراً، رجاالً 
ونس��اًء، قرار الخدمة الوطنية برتحيب واس��ع وسعادة 
غام��رة، وكانت عبارة "أبرش يا وطن" التي اس��تقبل بها 
شبابنا القرار وتبادلوها ورددوها مع آبائهم دليالً إضافياً 
عى نض��وج مجتمعنا وتحد بيتنا، ووع��ي اآلباء واألبناء 
عى مقوم��ات املواطنة الصالح��ة، وإميانهم بأن العطاء 
للوطن رشف ال يدانيه رشف، وأن االشرتاك يف الدفاع عنه 
إذا دعا الداعي هو التزام ش��خيص وأخالقي لكل مواطن 

ومواطنة.
وأنا عى يقن بأن شاباتنا وش��بابنا، الذين أظهر قرار 
الخدمة الوطني��ة مخزون مش��اعرهم الوطنية الضخم، 
س��يقبلون عى تنفيذ هذا االلتزام الوطني برضا وسعادة 

وشغف، مؤكدين عمق انتامئهم لوطنهم وقوة التحامهم 
بقيادته��م، وح��ن يحلون معززي��ن مكرمن يف صفوف 
قواتنا املس��لحة سيكتس��بون مهارات جدي��دة تضيف 
إىل معارفهم، وتصقل ش��خصياتهم، وتكش��ف قدراتهم 
الكامنة مبا يعزز ثقتهم بأنفس��هم، ويشد عودهم ويزيد 
قدرتهم عى التحمل، فالعس��كرية هي مدرسة الرجولة 
والش��هامة واالنضباط، وتحمل مس��ؤولية اتخاذ القرار، 
وإتق��ان إدارة الوق��ت، والتعود عى العم��ل الجامعي 

وتزكية روح الفريق.

أيها الضباط والجنود
كان بن��اء ق��وات مس��لحة ق��ادرة وقوية وس��يظل من 
ثوابت نهجنا يف العمل الوطني، وس��يعزز نظام الخدمة 

قرار اخلدمة 
الوطنية أظهر 

خمزون املشاعر 
الوطنية الضخم 
لشبابنا وشاباتنا 
وعمق انتمائهم 

لوطنهم وقوة 
التحامهم بقيادتهم
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الوطنية هذا البناء، ويرفده مبزيد من عنارص القوة الذاتية 
الت��ي هي املعادل املوضوعي للس��الم، وهي مظلة األمن 
واالس��تقرار والتنمي��ة والتق��دم، وهي ضامن االس��تقالل 

والسيادة والحفاظ عى اإلنجازات.
وبالنس��بة لنا يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، فإن 
قواتنا املس��لحة هي دامئاً قوة سالم وأمن واستقرار، وكلام 
تعززت بنيتها وقدراتها وكفاءتها كلام اكتس��بت ثوابتنا يف 
التعايش السلمي وحسن الجوار مزيداً من القوة واملناعة 

والصدقية والفاعلية.
وأنن��ي أعتز أميا اعتزاز بأن قواتنا املس��لحة، فضالً عن 
اس��تيفائها ملتطلبات جاهزية الرجال والس��الح، وحرصها 
ع��ى دوامه��ا وتعزيزها وتطويره��ا، وفضالً ع��ن تنامي 
قدرتها عى الردع، فقد أصبحت واحدة من أهم حواضن 
التنمية والتقدم والتحدي��ث. فنموذجها الرائد يف تكوين 
املوارد البرشية يش��ع يف كل أرجاء الوطن. ودورها يف بناء 
صناعات عس��كرية متقدمة يعزز اإلرادة الوطنية، ويرفد 
كاف��ة عنارص التنمي��ة، فهو يس��هم أوالً يف تكوين قاعدة 
عريض��ة من الك��وادر الفنية املتخصص��ة يف أرقى العلوم 

وأحدث التقنيات وأكف��أ نظم اإلدارة. وثانياً يف فتح آفاق 
جدي��دة لتوطن التكنولوجيا ودعم البحث العلمي، وثالثاً 
يف توفري جزء من تس��ليح جيش��نا، ورابعاً يف دعم خطط 
تنويع اقتصادنا وترسيع انتقاله من التقليدي إىل املعريف.

إن حلم الوالد املؤس��س الش��يخ زايد "طيب الله ثراه" 
يف الع��ام 1976 بصناعات عس��كرية إماراتية يتحقق عى 
أرض الواقع يف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعى للقوات املس��لحة 
"حفظه الله". فصناعتنا العسكرية بإدارة ومشاركة أبنائنا 
وبناتن��ا منت وتط��ورت وباتت توفر اآلن ج��زءاً مهامً من 
احتياجات قواتنا املسلحة، وتصدر جزءاً من إنتاجها لدول 
ش��قيقة وصديقة. ونحن نصنع اليوم الس��فن والعربات 
العسكرية والذخائر والقذائف والطائرات من دون طيار، 
وأسلحة خفيفة، وأجزاء من الطائرات املدنية والعسكرية 

ومدخالت يف تقنيات السالح وأنظمة التسليح.
وأبرشكم أبناء وطني أن هذا النجاح يف خطط التصنيع 
العس��كري يكم��ل نجاحاتن��ا يف جوانب التنمي��ة كافة، 
ويضي��ف إىل طاقاتن��ا وقدراتنا، ويرف��د دولتنا ومجتمعنا 

واقتصادنا بعنارص قوة إضافية، ويعزز جهودنا يف تحقيق 
النهضة الك��ربى لبالدنا وي��رسع يف انضاممها إىل صفوف 
الدول املتقدمة. فتاريخ التقدم اإلنس��اين يحدثنا عن دور 
طليعي للقوات املس��لحة يف ش��ق طريق التقدم، ذلك أن 
احتياجات الدفاع الوطني كانت دامئاً املحفز األول واألهم 
ع��ى البحث العلمي واإلب��داع واالخ��رتاع وارتياد اآلفاق 
الجدي��دة. وما ث��ورة املعلومات واالتص��االت التي تحكم 
اليوم النش��اط اإلنس��اين برمته إال شاهد حارض عى ذلك. 
فمنش��أ الكمبيوتر وتقنية املعلومات والشبكة العنكبوتية 
)االنرتن��ت( عس��كري. وكذل��ك األم��ر بالنس��بة لألقامر 
الصناعية واأللي��اف الضوئية، وقبلها املحركات والطائرات 

النفاثة والغواصات والطاقة النووية وغري ذلك الكثري.
وهن��ا، ونحن ن��رى بأعيننا ونلمس ع��ى أرض الواقع 
اآلفاق الرحبة املرتتبة عى نجاحنا يف تأسيس قاعدة قوية 
لصناعات عس��كرية متقدمة، البد لنا من توجيه الش��كر 
والعرف��ان لصاحب الس��مو رئيس الدول��ة القائد األعى 
للقوات املس��لحة، الذي له الفض��ل األكرب يف دخول بالدنا 
حقبة الصناعات العس��كرية املتط��ورة، وإىل الفريق أول 
س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعى للقوات املس��لحة الذي يرشف بنفسه 
ويتاب��ع ميداني��اً تنفيذ اس��رتاتيجيات وخط��ط التصنيع 
وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة. وأش��كر أيضاً 
أبناءنا وبناتنا املنخرطن يف إدارة وتش��غيل هذه الرصوح 

الوطنية الكبرية.

أيها الضباط والجنود
لقد جربتكم األي��ام واألحداث والتحديات أنتم وكل أبناء 
وبن��ات اإلمارات فكنت��م أهالً لها، أوفي��اء للعهد، ملتفن 
ح��ول قيادتكم، حادبن عى العم��ل واالجتهاد، مخلصن 
تحملون الوطن يف قلوبكم وتحرسونه بإميانكم ويقظتكم 
ووعيكم، وتس��عون بثقة وتف��اؤل يف دروب بناءه وعزته 

وتقدمه.
بك��م ومعك��م يا أبناء وطن��ي بنينا منوذجن��ا اإلمارايت 
املتأل��ق، مس��تندين يف نهج عملن��ا الوطن��ي إىل ثوابتنا 
املنطلق��ة م��ن إمياننا بأن رس��الة الحك��م وبوصلته هي 
تأم��ن مصال��ح مواطنينا وض��امن رفاههم وس��عادتهم، 
وتحقي��ق مصالح وطننا العلي��ا بضامن أمنه واس��تقراره 
وسالمته وتطوره وقدرته عى مواجهة أصعب التحديات، 

والتحسب ألسوأ املفاجآت وأعقد املشكالت.

احتفالنا بذكرى 
التوحيد هو احتفال 

بحاضرنا وإجنازنا 
الوطني يف كافة 

اجملاالت 
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هذا النهج الذي لحمته حبل الثقة املتن ونهر املحبة 
الص��ايف املتدفق بن القي��ادة ومواطنيها هو الذي مكننا 
من إنه��اض واقعنا بكل مكونات��ه االجتامعية والثقافية 
واالقتصادية، وكفل لنا الس��ري به��ذه املكونات إىل األمام 
والصعود يف س��لم التنمية الش��املة والتقدم الحضاري، 
مس��تندين إىل رؤى واسرتاتيجيات وخطط تضمن تعزيز 
قيمنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، وتؤهلها للتفاعل الخالق 

مع آليات التغيري والتحديث والتطوير.

أيها الضباط والجنود
أدعوكم ومعك��م كل اإلماراتين واإلماراتيات إىل ش��حذ 
الهمم وتقوي��ة العزم وتعزيز الطاق��ة اإليجابية لنميض 
بوطننا ومجتمعنا إىل األمام، متطلعن إىل القمم الشامخة 
وال��ذرى العالي��ة، فقوة ال��دول رهن قدراته��ا الذاتية، 
وأبناؤه��ا هم العنرص الرئيس يف ه��ذه القدرة. وحفاظ 

ال��دول عى قدرتها وإنجازاتها يتحقق فقط بقدرتها عى 
تطوير هذه القدرات واإلنجازات واإلضافة إليهام.

وأنت��م تعلمون أن خيارنا الوحيد هو تطوير إنجازاتنا 
وإضافة إنجازات جديدة لها. وبالطبع من حقنا أن نفخر 
مبا أنجزناه، وأن نس��عد بتقدم بالدن��ا يف كافة مؤرشات 
التنمي��ة البرشية واالقتصادية ومؤرشات التنافس��ية بن 
ال��دول. ولكن من واجبنا أن نتذكر دامئ��اً أن ما أنجزناه 
بات منتس��باً للاميض، وبقاء قيمته واس��تثامر إمكانياته 
ووع��وده يكم��ن يف ما نفعله الي��وم وغ��داً، فالحياة ال 
تتوقف وال تع��رف الركود، تعاقب الكس��اىل واملرتددين 
والخائف��ن واملس��تكينن وترتكهم يف آخ��ر ركب الدول 
والش��عوب. ويف املقاب��ل، تكافئ الطموح��ن والجادين 
وباذيل الجهد واملبادرين والس��اعن إىل التفوق واإلتقان، 
ومتنحه��م فرص��ة االنض��امم إىل مقدم��ة رك��ب الدول 
والش��عوب. والحياة مطلقة يف املعنى، ورسها عند املوىل 

ع��ز وجل، لكنها مقيدة باملواعي��د، وأمثن ما فيها الوقت 
أن ضاع ال ميكن استعادته، ومن يحسن إدارته واالنتفاع 
به لنفس��ه وأهله وبلده يفوز، وم��ن يهدره بالركون إىل 
الدعة واللهو أو معاقرة األوهام أو االنش��غال بالهوامش 

واملظاهر يخرس.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات وطني

غ��داً يوم جدي��د، ومهامت جدي��دة، وتحديات جديدة 
وأحالم جديدة.

سنعمل ما يجب عمله كام ينبغي.
وسنعرب طريق املس��تقبل بخلطتنا اإلماراتية الخاصة 
الت��ي كفل��ت لس��فينة وطنن��ا اإلبح��ار وس��ط األنواء 

والعواصف واألمواج العالية بسالمة وأمان.
وسنحقق النجاح بامتياز، فربان سفينتنا ماهر وقدير، 
ورؤيتن��ا واضح��ة، وغاياتنا مح��ددة، وإمكانياتنا وفرية، 

وشبابنا متوثب.
وس��نكتب صفح��ات جدي��دة يف قص��ة بن��اء دولتنا 
وصع��ود وطنن��ا وش��عبنا يف دروب الوح��دة والفاعلية 

والتقدم والتألق.
وإىل األم��ام منيض معتصم��ن بكتابنا العزيز وس��نة 
نبينا الكريم، قاصدين وجه الله عزوجل، ومتكلن عليه، 
وحامدين وش��اكرين ش��كر من اهتدى بهديه واحتمى 

بحامه.
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وجه  الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة كلمة ألبنائه وإخوانه عر مجلة درع الوطن مبناسبة الذكرى الثامنة والثالثني 

لتوحيد القوات املس��لحة، أكد فيها أن قرار توحيد القوات املس��لحة ثبت أركان دولة االتحاد 

وعزز مفهوم الوحدة، وفيام ييل نص الكلمة:
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ميثل يوم توحيد القوات املسلحة يف السادس من 
مايو عام 1976 منطلقاً أساس��ياً ساهم يف النهضة 
الش��املة التي تش��هدها دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وبعداً اسرتاتيجياً هاماً لحارض ومستقبل 

وطننا الغايل.
إن القرار التاريخي الذي اتخذه املجلس األعى 
لالتحاد، برئاسة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن س��لطان آل نهي��ان "رحمه الله" بتوحيد 
قواتنا املس��لحة تحت قيادة واحدة، وعلم واحد، 
ثب��ت أركان دولة االتحاد، وع��زَّز مفهوم الوحدة 
ق يف عق��ول أبناء الوط��ن وقلوبهم،  ال��ذي تعمَّ
س��ن  فلق��د كان اإلميان راس��خاً لدى اآلباء املؤسِّ
لدول��ة االتحاد بأن االنطالق نح��و البناء والتقّدم 
والتنمي��ة يف املج��االت املختلفة يحت��اج إىل قوة 
تحمي املنج��زات واملكتس��بات، وتصون الوطن، 
وتدافع عن سيادته، ومتّده دامئاً بالكوادر املواطنة 

املسلّحة باإلرادة والعلم والوطنية واالنتامء. 
نحتفل يف كل عام بذكرى توحيد قواتنا املسلحة 
يف ظل مكتس��بات وإنج��ازات جديدة تضاف إىل 
رصيدها الوطنّي عى مستوى التسليح والتدريب 
والتكنولوجيا العسكرية، وتجيء ذكرى هذا العام 
بعد إقرار »املجل��س الوطني االتحادي« للقانون 
االتحادي بش��أن الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، 
وهو القانون الذي س��يمّد قواتنا املسلحة باملزيد 
من الك��وادر املواطنة، ويس��هم يف تعزيز انتامء 
الش��باب إىل وطنهم وتعميق��ه، وصقل قدراتهم 
ومهاراتهم وخرباتهم من خالل الحياة العسكرية، 
التي متثل مصنعاً حقيقي��اً للرجال القادرين عى 
تحّم��ل الصعاب ومواجهة التحديات وبذل أقىص 

الجهد واإلخالص يف العمل.
إن هذا القرار ميثل دعامً مهامً لقواتنا املسلحة؛ 
ألن��ه يهيّ��ئ له��ا احتياطي��اً وطنياً م��ن الكوادر 
ب��ة الجاهزة لالنضامم إليها يف أي وقت، كام  املدرَّ
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س��يعود بالنفع ع��ى مجمل العملي��ة التنموية يف 
دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة؛ ألن املهارات التي 
يحصل عليها الش��باب أثناء فرتة تأديتهم خدمتَهم 
العس��كرية، والقي��م والس��لوكيات اإليجابية التي 
يكتس��بونها، س��وف تفيدهم يف حياته��م العملية، 
وترفد الوطن بكوادر وإمكانات تس��هم يف تحقيق 
طموحات��ه يف انطالقت��ه املس��تمرّة والواثق��ة نحو 

املستقبل.
إنني عى ثقة تامة ودامئة بأن أبناء دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مس��تعّدون لخدمة وطنهم يف أّي 
وق��ت ويف أّي م��كان، والتضحية م��ن أجله بالغايل 
والنفي��س، وقد عرّبوا عن ذل��ك بالفعل قبل القول 
يف محط��ات مهّمة من تاري��خ وطننا الغايل وتاريخ 
املنطقة كلِّها، وهذا ما وضح بش��كل جيّل يف تفاعل 
الش��باب اإلم��ارايت اإليجايب مع القان��ون االتحادي 
بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية مبجرد صدوره 
ع��ن مجلس ال��وزراء كمرشوع قان��ون، بل مطالبة 
ن ال يشملهم لتجاوزهم السّن املحّددة  الكثريين ممَّ
بَنيل رشف املش��اركة يف الخدمة العس��كرية، وهذا 
م��اّم أثلج صدورن��ا، وعّمق اطمئنانن��ا عى حارض 
الوطن ومس��تقبله؛ ألن الش��باب، مثلام هم عامد 
الحارض، فإنهم أمل املس��تقبل وصانعوه، وال ميكن 
ألّي دول��ة أن تحق��ق التقدم والتنمية لش��عبها إال 
يف ظل ش��باب وطنيٍّ متعلم مح��بٍّ لوطنه ويدين 
بالوالء لقيادته، ومس��تعدٍّ دامئاً لتلبية نداء الواجب 
يف أي وق��ت، ويف أي موق��ع م��ن مواق��ع العم��ل 

الوطني، وهذا، والحمد لله، هو حال شبابنا يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة.

إن ذك��رى توحيد قواتن��ا املس��لحة، مثلام هي 
مناسبة لالحتفال والش��عور بالفخر واالعتزاز، فإنها 
تعود بنا إىل الس��نوات األوىل لقي��ام دولة الوحدة، 
وكيف واجه املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 
بن س��لطان آل نهيان -رحمه الله- وإخوانه أعضاء 

املجل��س األعى لالتح��اد حكام اإلم��ارات، صعاب 
مرحلة التأسيس وتحدياتها بشجاعة وإرادة قوية ال 
تلن، وقدرة عى اتخاذ القرارات التاريخية، وحكمة 
يف إدارة األمور، وكيف كان تطوير القوات املسلحة 
وتحديثها عى قمة أولويات القائد املؤسس وإخوانه 

أعضاء املجلس األعى لالتحاد حكام اإلمارات.
وهنا البد لن��ا أن نثمن ونقدر دور الرعيل األول 
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من العسكرين الذين نفذوا رؤية القيادة الحكيمة 
يف دمج القوات املس��لحة بإخالصه��م وتفانيهم يف 
العمل وبإسهاماتهم الجليلة وتضحياتهم الجسام يف 
خدمة قواتنا املسلحة من أجل تثبيت دعائم منوها 

وتطورها.
   لذلك ش��هدت القوات املس��لحة منذ سنوات 
االتح��اد األوىل قف��زات نوعي��ة كب��رية يف التط��ور 
والتحديث عى املس��تويات كافة، اس��تمرت هذه 
القف��زات تت��واىل بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ 
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة -حفظه 
الله- ؛ إذ يحرص س��موه عى توفري كل اإلمكانيات 
وأرقى املستويات العاملية لقواتنا املسلحة يف مجايَل 

التسليح والتدريب وغريهام.
 إّن دع��م القي��ادة للقوات املس��لحة بال حدود، 
وثقتها مطلقة بإمكاناتها وقدرتها عى القيام مبهامها 
وتحّمل مسؤولياتها يف صيانة حدود الوطن وسيادته 
والحف��اظ عى مكتس��باته بأعى معاي��ري الكفاءة 
، الدرع  واالحرتافيّة والوطنيّة؛ ولذلك أصبحت، بحقٍّ
الواقية للوطن، والس��ياج الحامي ملسريته التنمويّة، 
ورم��ز عزّته وَمَنعته، وعنواناً ملا يعيش��ه من نهضة 

ش��املة يف املجاالت كافة، وعى املس��تويات كلّها، 
والنواة الصلبة ألمنه الوطني.

لق��د أثبت��ت الق��وات املس��لحة اإلماراتية، عرب 
املراح��ل املختلف��ة الت��ي م��رّت به��ا، والتحوالت 
واألح��داث واألزمات التي عاش��تها منطقة الخليج 
العريب والرشق األوس��ط والعامل، أنها قوة اس��تقرار 
إقليم��يٍّ تدافع ع��ن الحق، وتع��زِّز منظومة األمن 
الجامعي الخليجي والعريب، ومتثل س��نداً لألش��قاء، 
وإضافًة إىل قوتهم، وصانعاً للس��الم ومد يد العون 
يف مناطق عدي��دة حول العامل. وهذه هي عقيدتها 
ها من سياسة دولة اإلمارات  الراسخة التي تس��تمدُّ
العربي��ة املتح��دة القامئة ع��ى الوق��وف دامئاً إىل 
جانب الحق، واإلس��هام يف كل ما يحقق أمن العامل 
واس��تقرارَه، ورفض كل أشكال التهديد أو العدوان، 
والدعوة إىل تس��وية أّي نزاعات أو مشكالت، مهام 

تُها، بالحوار والطرق السلمية. كانت شدَّ
وبهذه املناسبة الوطنية، التي نجّدد جميعاً فيها 
الع��زم عى أن تبق��ى راية دولة اإلم��ارات العربية 
اقة يف عنان السامء، ويظل »البيت  املتحدة عالية خفَّ
متوح��داً« مصان��اً مهاباً بق��وة إرادة أف��راد قواتنا 

املسلحة وكافة أبناء الوطن، فإنني أرفع أسمى آيات 
التهنئة إىل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب 
الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب 
رئي��س الدولة، رئي��س مجلس ال��وزراء، حاكم ديب 
"رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعى 
لالتح��اد حكام اإلم��ارات، كام أهنِّئ أبن��اء القوات 
املس��لحة كافة، وأش��ّد عى أيديهم، وكذلك جميع 
أبناء الشعب اإلمارايت، متمنياً أن تعوَد هذه الذكرى 
العزيزُة عى وطِننا الغايل، وهو دامئاً يف مَنعة وقوة 

واستقرار وإزدهار.

دعم القيادة 
للقوات املسلحة 
بال حدود وثقتها 

مطلقة بامكاناتها 
وقدرتها على القيام 

مبهامها وحتمل 
مسؤولياتها





»إنني على ثقة تامة ودائمة بأن 
أبناء اإلمارات مستعدون خلدمة 
وطنهم يف أي وقت ويف أي مكان 

والتضحية من أجله بالغايل 
والنفيس«

محمد بن زايد آل نهيان





قسم الوطن

أقس��م بالله العظيم، أن أك��ون مخلصاً لدولة لإلم���ارات العربي�ة املتحدة، وأن 
أحرتم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب االتحاد، وأن أؤدي واجب�ي بأمانة 

وإخالص، وأحافظ عى استقالل االتحاد وسالمة أراضيه.
نعم هذا هو القس��م الذي نحتاج أن نردده اليوم وكل يوم، خاصة ونحن نعيش 
هذه األيام مع الدولة ذكرى االحتفال بتوحيد قواتها املس��لحة، والتي صادفت يوم 
أمس الس��ادس من مايو لعام 1976، هذه املناس��بة التي لها م��ن األهمية اليشء 
املختلف، والتي معها يتجدد الوالء من أجل الوطن، من أجل رجال امتازوا بالكرامة 
والرشف، تلك املناس��بة التي ش��هدت عليها األيام أن القوات املس��لحة اإلماراتية، 
نجحت بدورها الهام وبتطورها النوعي الكبري الذي متيز عى جميع األصعدة الربية 

والبحرية والجوية.
نعم..نفخر بك قواتنا املس��لحة اليوم يف ذكرى توحيدك ونحن عى ثقة كشعب، 
أنِك مصدر للطأمنينة واألمن، أنت رساج لنا يف الس��لم ويف املحن، أنِت دعامة هذا 
الوطن، أنِت يا قواتنا املس��لحة  قوة هذه األرض، بل أنِت ركيزة نهضتها وتطورها، 

وواحة لألمان وللمجتمع أنِت أقوى حصن.
هذه املناس��بة التي قال عنها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة "حفظه الله": "إننا ونحن نحتفل بهذه الذكرى التاريخية نفتخر بأننا 
نستش��عر الطأمنينة واألمن ونعتز مبا أنجزته قواتنا يف تاريخها العريق سلامً وحرباً 
بفضل ما اكتسبته من قدرات ومهارات تجعلها قادرة عى القيام مبا يوكل إليها من 
مهام وواجبات س��واء يف مجال توفري املناخ املالئم للتنمية املستدامة أو يف محيطها 
اإلقليمي والخارجي وس��نظل نفخر بأبنائنا يف القوات املسلحة عى مختلف رتبهم 
ومج��االت عملهم، فهم قوة الوطن ودعامة االقتصاد وحصن املجتمع وركيزة هذه 
املس��رية الخرية بهم يتقدم الوطن ويزدهر وبجهودهم تظل اإلمارات واحة للحياة 

الكرمية اآلمنة املستقرة".
نعم..الله��م أجعله��ا بلد أمن وأم��ان، وأدم عليها هذا اإلنج��از والتميز والفخر 
لإلنس��ان، وأرفع م��ن هامتها قمامً وبني��ان، اللهم أجعل التوحي��د أمانة من أجل 
الوحيدة، وأجعل من اتحادنا دوماً عزاً وقوة، وأمنحنا نحن كشعب عزمية من أجل 

رد الجميل للوطن ونرصه.
فخورون بهذا التحدي الكبري الذي قال عنه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه 
الل��ه": إن توحي��د قوات اإلمارات املس��لحة كان ثاين أكرب التحدي��ات التي واجهها 
آباؤنا املؤسس��ون بعد التحدي األول، الذي اعتربه كثريون أمراً مس��تحيالً وهو قيام 

االتحاد".
فلك الحمد والشكر يا رب.

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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معايل
حممد أحمد البواردي الفالسي

وكيل وزارة الدفاع

42

قواتنا املسلحة درع يحمي السالم واملكتسبات 
الوطنية وقيم العدالة واإلخاء..وأبناء القوات املسلحة 

موضع اإلشادة وحمل التقدير واإلنضباط يف التعامل 

 وج��ه معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع كلم��ة عرب مجلة درع الوطن 

مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها أن اليوم السادس من مايو  

1976 أكسب املسرية االتحادية املباركة مزيداً من الرسوخ والصالبة، وعزز من متاسك وقدرات 

قواتنا املسلحة مام أكد التالحم ووحدة القرار عىل كافة املستويات.
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والش��ك أن قرار توحيد القوات املسلحة جاء نتيجة الفكر 
الثاقب لقيادتنا اس��تجابة ملتطلب��ات الحفاظ عىل األمن 
الوطني والدفاع عن قيمنا ووحدتنا ومكتسباتنا وسيادتنا 
الوطنية، واس��تدعى ذلك رضورة العمل بش��كل مستمر 
عىل مراجعة سياساتنا وإس��راتيجيتنا العسكرية لتطوير 
وتحسني كفاءة وأداء قواتنا املسلحة ليك تنسجم وتتفاعل 
ايجابياً م��ع معطيات وتحديات الع��ر يف كافة ميادين 
العمل العسكري نتيجة الثورة املعرفية واملعلوماتية، وما 
تطرحه مدارس الفكر االسراتيجي والتعبوي من نظريات 
حديثة متج��ددة آخذين بعني االعتب��ار الواقع اإلقليمي 
والعامل��ي الجديد الذي يف��رض التكي��ف والتعايش مع 
متغريات��ه لضامن املحافظة عىل حامية واس��تقرار الوطن 
وسيادة أراضيه. حيث تقوم وزارة الدفاع لدولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة بوض��ع السياس��ات الدفاعي��ة وذلك 
بالتنسيق املس��تمر مع الجهات ذات الصلة مثل الهيئات 

واملؤسسات الوطنية والدولية.
ويف ظ��ل النه��ج الواضح لدولتن��ا التي تنب��ذ العنف 
والتط��رف بش��تى ص��وره، وتدع��و ملد جس��ور التفاهم 
والتعاون بني الدول املحبة للس��ام لبت قواتنا املس��لحة 
نداء املنظامت العاملية وأس��همت بإيجابي��ة وفعالية يف 
العديد من س��احات العمل اإلنس��اين الدويل، وش��اركت 
تحت علم األمم املتحدة يف عمليات حفظ األمن والسلم 
الدولي��ني يف مختلف بق��اع العامل حتى أصبح لها س��جل 

رشف يشهد بنجاحاتها برغم تعدد وتباين املواقع.
وكان أبن��اء القوات املس��لحة موضع اإلش��ادة ومحل 
التقدير، وذلك بفضل الكفاءة يف األداء والدقة واملوضوعية 
واالنضباط يف التعامل مع التمس��ك بروح اإلسام الداعية 

للتسامح والسام.
واليوم ونحن نستعيد هذه الذكرى املجيدة نرى غرس 
القيادة الرش��يدة وقد تجس��د يف ك��وادر قيادية مواطنة 
ذات كف��اءة عالي��ة وتش��كيات مميزة غ��دت بفضلها 
قواتنا املس��لحة أكرث فعالية وأفضل كفاءة وأعظم تفاعاً 
مع معطي��ات وتحديات عر تاحقت في��ه االبتكارات 
واإلبداعات وس��ادت فيه التقنيات كاف��ة ميادين العمل 
العسكري ومل يكن هذا التطوير والتحديث وإحداث نقلة 
نوعية يف تس��لح القوات املس��لحة وكافة مجاالت عملها 
سهاً بل جاء تتويجاً لجهود مضنية بذلها وما يزال يبذلها 
س��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" 
مبؤازرة أخيه س��يدي  صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"، وإخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء 
املجلس األعىل حكام اإلمارات، واملتابعة الحثيثة لسيدي 
الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
إننا ونح��ن اليوم نحتف��ي بالذكرى الثامن��ة والثاثني 
لتوحي��د قواتن��ا املس��لحة نذك��ر ب��كل فخ��ر أن تعزيز 
واستكامل مسرية التنمية املتوازنة والشاملة التي حققتها 
الدول��ة بحكم��ة املغفور له ب��إذن الله الش��يخ زايد بن 
س��لطان آل نهي��ان "طيب الل��ه ثراه"، ق��د واكبها تطور 
مامثل يف القوات املسلحة مل يتوقف عند تعزيز وحداتها 
بل ش��مل الكليات واملعاهد العسكرية ومراكز التدريب 
فكانت حصيل��ة ذلك قوات مس��لحة ذات كفاءة عالية، 

تنافس أحدث جيوش العر.

ويطيب لنا يف هذه املناس��بة الخالدة أن نجدد العهد 
ونرفع أس��مى آي��ايت التهاين والتربيكات إىل مقام س��يدي 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة  بن زايد آل نهيان رئيس 
الدول��ة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله"، 
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه 
الله"، وإىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 
املس��لحة داعني الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه 
الذكرى بالخري والعزة وس��ؤدد..حفظكم الله وحقق عىل 

أيدي سموكم مزيداً من الخري والتقدم.

أبناء القوات 
املسلحة موضع 

اإلشادة وحمل 
التقدير وذلك بفضل 

الكفاءة يف األداء 
والدقة واملوضوعية



الفريق الركن
حمد حممد ثاين الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

 وجه الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة كلمة عرب مجلة درع 

الوطن مبناسبة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها أن قرار توحيد القوات 

املس��لحة يف اليوم الس��ادس من مايو لعام 1976 كان إيذاناً مبرحلة جديدة يف مس��رية القوات 

املس��لحة لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة حيث أطلق ذلك الق��رار التاريخي الطاقات لعملية 

تطوير وتحديث ش��املة مبنية عىل أس��س علمية بهدف تعزيز قدرات قواتنا املسلحة ومتكينها 

من استيعاب أعقد األسلحة واملعدات، واكتس��اب أفضل املهارات العلمية والعملية وامليدانية 

والتنظيمية التي تتفق ومفاهيم العسكرية الحديثة، يف عرص أصبحت مفاتيحه تتمثل يف القدرة 

عىل امتالك التقنية والتحكم فيها.
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القوات املسلحة ركيزة أساسية من ركائز رسوخ 
مسريتنا االحتادية وهويتنا الوطنية..ملتزمة دائمًا 

بسياسة دولة اإلمارات الداعية للحوار أسلوبًا..والطرق 
السلمية وسيلة ملعاجلة خمتلف القضايا



ونحن إذ نحتفل اليوم بذكرى توحيد القوات املسلحة 
نشعر بالفخر واالعتزاز ألن قواتنا ظلت وما تزال قوة 
دفاع ال تهدف إىل عدوان، تحمي وال تهدد، تصون وال 
تبدد، وتسعى دامئاً لدعم األمن والسلم الدوليني، وقد 
لبت نداء الواجب وأس��همت بإيجابية وفعالية عىل 
كافة األصعدة املحلية واإلقليمية والدولية، وشاركت 
تحت مظلة األمم املتحدة يف عمليات حفظ الس��ام 
يف شتى بقاع العامل، وأصبح سجلها حافاً بالنجاحات 
املرشف��ة يف كل مجاالت العمل اإلنس��اين رغم تنوع 
امله��ام وتعدد املواق��ع، وكان أبناء القوات املس��لحة 
يف كل موق��ع وموضع مثاالً لإلش��ادة ومحاً للتقدير 
بفض��ل الكف��اءة يف األداء والح��رص ع��ىل الس��لوك 
الس��وي، وااللتزام بالدقة واملوضوعية يف تنفيذ املهام 

واالنضباط الذي ميارسون به واجباتهم.
إن الق��وات املس��لحة ركيزة أساس��ية م��ن ركائز 
رسوخ مس��ريتنا االتحادية، وهويتنا الوطنية، ملتزمة 
دامئاً بسياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة الداعية 
للحوار أس��لوباً، والطرق الس��لمية وس��يلة ملعالجة 
مختل��ف القضاي��ا مع التمس��ك بالقوان��ني واملبادئ 
الدولي��ة كقاعدة لحل النزاع��ات، دون أن ميس ذلك 
بحقن��ا يف الدفاع عن أرضنا، م��ع مواصلة بناء القوة 
لضامن ذل��ك، ولتظل قواتنا املس��لحة كعهدها دامئاً 
األمينة عىل مس��رية التنمي��ة، واملتفاعلة مع الخطط 
والربام��ج التنموية وذلك عن إمي��ان بدورها يف إثراء 
منظومة العمل املدين ومؤسساته، والدفاع عن الوطن 
وسيادته ومقدس��اته، وذلك التزاماً منا مبقولة سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة  "حفظه الله": 
"إننا ونحن نؤكد أن الواجب األسايس لقواتنا املسلحة 
هو الدفاع عن الوطن وحامية أمنه واستقراره، ندرك 
أيضاً أن أمننا الوطني ال ينفصل عن األمنيني اإلقليمي 

وال��دويل، مام يرتب عليه من واجبات ومس��ؤوليات 
يف إطار عقيدتنا العس��كرية القامئة عىل صون الحق، 
والدف��اع عنه، واالح��رام الكامل للقوان��ني وااللتزام 

الثابت باملبادئ".
وبهذه املناسبة نستحرض األيادي والقلوب املؤمنة 
واإلرادة الصلبة الت��ي كان لها الفضل بعد الله تعاىل 
يف بناء هذه املؤسس��ة الوطنية، ونس��تعيد مع هذه 
املناس��بة ذكرى ضباط وجنود قواتنا املس��لحة الذين 
س��اهموا يف التأسيس ووصلوا إىل سن التقاعد، ونثني 
عىل جهودهم وعطائهم تقديراً لدورهم يف املساهمة 
ونحن عىل يقني من أنهم كام عهدناهم عىل استعداد 
دائم لتقديم خرباتهم ومواصلة خدماتهم لوطنهم أياً 

كان موقعهم.
وإن كان البد من كلمة ملنتس��بي القوات املسلحة 
يف هذه املناس��بة فإين استش��هد هنا بكلامت سيدي 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة: 
"أتوج��ه بتحية اإلع��زاز والتقدير إىل إخ��واين وأبنايئ 
وبنايت منتسبي قواتنا املسلحة ضباطاً كانوا أو ضباط 
ص��ف أو جن��ود الذين يؤك��دون عىل ال��دوام أنهم 
الق��دوة يف التضحية من أجل الوطن، وأنهم املثال يف 
اإلميان بالله والوالء للوطن، وأنهم املواكبون والواعون 
املدرك��ون متاماً طبيع��ة املرحل��ة ومتطلباتها وأنهم 
ق��ادرون عىل التص��دي لكل ما تطرح��ه من مخاطر 
وتحدي��ات"،  واليوم ونحن نس��تعيد ذك��رى توحيد 
القوات املس��لحة وما ش��هدته من إنج��ازات طوال 
مثانية وثاثني عاماً يرشفني أن أرفع إىل مقام س��يدي 
صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه 
الله"، وإىل س��يدي صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل إخوانهام أصحاب 
السمو الش��يوخ أعضاء املجلس األعىل لاتحاد حكام 
اإلمارات، وإىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد 
األعىل للقوات املسلحة بأسمي وباسم ضباط وضباط 
ص��ف وأفراد القوات املس��لحة أجمل آي��ات التهاين 
والتربيكات داعياً الله أن يعيد عليهم هذه املناس��بة 
وعىل الوط��ن املعطاء باليمن والربكات وعىل القوات 
املسلحة بكل الخري..حفظكم الله وسدد عىل أيديكم 

مزيداً من الرفعة والخري والتقدم.
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عقيدتنا العسكرية 
تقوم على صون 

احلق والدفاع عنه 
واالحرتام الكامل 

للقوانني وااللتزام 
الثابت باملبادئ
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الفريق 
حممد عبدالرحيم العلي

وكيل وزارة الدفاع املساعد

وج��ه الفريق محم��د عبدالرحيم العيل كلمة ع��رب مجلة درع الوطن مبناس��بة الذكرى الثامنة 

والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها أن يوم السادس من مايو عام 1976 سيظل محفوراً 

يف ذاكرة أبناء اإلمارات، كواحد من أعز أيامهم؛ ألنه اليوم الذي ش��هد الوالدة الحقيقية لقواتنا 

ة والعزمية الصادقة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن  املس��لحة، بعد أن التقت اإلرادة الخريرَّ

سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" بإرادة إخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 

حكام اإلمارات عىل توحيد القوات املسلحة تحت علم واحد، لتكون سياجاً يحمي تراب الوطن، 

ويصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته.
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ما وصلت إليه قواتنا املسلحة اليوم من 
تطور إمنا يعكس قدرتها على حتمل 

مسؤولياتها والقيام مبهامها بكفاءة 
واحرتاف عاليني يف أي موقع وأي وقت



فف��ي مثل هذا اليوم، الس��ادس من ماي��و عام 1976، 
انعق��دت اإلرادة الوطني��ة عىل وضع قواتنا املس��لحة 
تحت قيادة واحدة، ليُمثل ذلك نقلة نوعية يف مس��رية 
االتحاد املباركة، وخطوة كبرية عىل متتني أوارص االتحاد 
ودعم دول��ة الوحدة، وتأكيد ترس��خ اإلميان بها. وعىل 
مدى الس��نوات الثامين والثاثني املاضي��ة، كانت قواتنا 
املس��لحة مصنعاً للرج��ال، وحصناً للدف��اع عن الوطن 
ومكتس��باته، وعنواناً لحب الوط��ن والتفاين يف خدمته 
وال��ذود ع��ن حياضه، وس��نداً للحق والع��دل، ودعامً 

للسام واألمن.
إن ذك��رى توحي��د القوات املس��لحة هي مناس��بة 
الس��تذكار تضحيات املؤسس��ني األوائل لدولة الوحدة، 
وجهودهم الجبارة من أج��ل تحقيقها والحفاظ عليها، 
وكيف كانوا ميلكون رؤية نافذة وحكيمة، استطاعوا من 
خالها الس��ري بالتجربة إىل بر األمان. كام أنها مناس��بة 
للفخر مب��ا قامت به القوات املس��لحة اإلماراتية خال 
السنوات املاضية يف خدمة السام، والوقوف إىل جانب 
الرشعي��ة الدولي��ة يف أكرث من موقع، وم��ا وصلت إليه 
م��ن تقدم كب��ري عىل مس��تويات التدريب والتس��ليح 

والتحديث.
إن الدعم الا محدود الذي تلقاه القوات املسلحة يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة س��يدي صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، وتوجيه 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب 

"رعاه الله"، ومتابعة س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املس��لحة أتاح ويتي��ح لها الحصول عىل 
أحدث األسلحة واملعدات العسكرية املتطورة يف العامل 
الت��ي متكنها م��ن القيام بدورها، مدافع��ة عن الوطن، 

ومساندة للسام.

وال ش��ك يف أن ما وصلت إليه قواتنا املس��لحة اليوم 
من تط��ور إمنا يعكس قدرتها عىل تحمل مس��ؤولياتها 
والقيام مبهامها بكفاءة واحراف عاليني يف أي موقع وأي 
وقت، ولعل اإلشادة الدولية بدورها وبأخاق عنارصها 
وانضباطه��م يف عمليات حفظ الس��ام التي ش��اركت 
وتش��ارك فيها يف مناطق مختلفة ح��ول العامل، إمنا هي 
شهادة للعسكرية اإلماراتية ونجاحها يف إنجاز أي مهام 
يت��م تكليفها ب��ه، بفضل ما لديها م��ن إمكانات كبرية، 
س��واء عىل مس��توى املعدات أو القوة البرشية املدربة 

وفق أعىل معايري التدريب يف العامل.
فعىل مدى السنوات املاضية، كانت القوات املسلحة 
اإلماراتي��ة ومازال��ت مصنعاً لألبط��ال وعنواناً للوطنية 
اإلماراتي��ة، والرح الش��امخ الذي ينظ��ر إليه الجميع 
بكل تقدير واحرام، ويرون فيه تجسيداً لقيم التضحية 
والتف��اين والش��جاعة وال��والء للوطن الغ��ايل والقيادة 

الرشيدة، وحصناً قوياً يدافع عن أرض الوطن.
ويف هذه املناس��بة الغالية نتوجه بالتهنئة إىل سيدي 
صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"، 
وإىل س��يدي صاحب السمو الشي�خ محم��د بن راش�د 
آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل س��يدي الفريق أول س��مو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األع��ىل للقوات املس��لحة، ونعاهدهم أن نظل 
مستعدين دامئاً للدفاع عن ترابنا ومقدراتنا، وأن نصون 

املنجزات االتحادية التي تحققت ألبناء شعبنا الكريم.
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القوات املسلحة 
اإلماراتية مصنع 
لألبطال وعنوان 

للوطنية اإلماراتية 
والصرح الشامخ الذي 

ينظر إليه اجلميع 
بكل تقدير واحرتام



اللواء الركن مهندس
عيسى سيف بن عبالن املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة
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 وجه اللواء الركن مهندس عيىس سيف بن عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة 

كلمة عرب مجلة درع الوطن مبناسبة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها 

أن الس��ادس من مايو لعام 1976  تاريخ له داللة كبرية ومعاين عظيمة ونقطة تحول يف تاريخ 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة، إذ أعلن املجلس األعىل للدفاع مع إرشاق��ة ذلك اليوم قرار 

توحيد القوات املس��لحة، فكان هذا إيذاناً بتطوير غري مس��بوق يف مجاالت التسليح والتنظيم 

والتدريب واإلدارة.

إننا نفخر بكل كوادرنا العسكرية اليوم حيث أصبحت 
أكرث وعيًا مبعطيات العصر..وأكرث عزمًا على مواجهة 

متطلباته وحتدياته..وهم اآلن يواصلون حتصيلهم 
العلمي املتقدم يف جمال تكنولوجيا األسلحة واملعدات
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 وش��كل ه��ذا القرار منعطف��اً تاريخياً يف مس��رية قواتنا 
املس��لحة انطلقت عىل أثره لتحقيق ذاتها وتطوير أدائها 
ورف��ع كفاءتها من خال تنفيذ خطط مدروس��ة وبرامج 
طموحة للتحدي��ث والتطوير والتزود بأحدث األس��لحة 
واملع��دات إىل جان��ب الدف��ع بأبناء الوط��ن إىل حيث 
رشف املهن��ة تأهياً وتدريباً يف أرق��ى الكليات واملعاهد 
العس��كرية يف الداخ��ل والخ��ارج حتى أصبح��ت قواتنا 
املس��لحة ق��وة مؤثرة، ورق��امً صحيح��اً يف معادلة األمن 
والسام واالستقرار نظراً ملا اكتسبته من خربة ميدانية من 
خال مش��اركتها اإلقليمية والدولية. وقد تحقق ذلك وما 
يزال وفق إس��راتيجية عسكرية متكاملة األركان واألبعاد 
تح��رص القيادة العليا عىل مراجعته��ا بني كل حني وآخر 
به��دف مواكب��ة املس��تجدات ولتبقى القوات املس��لحة 
عزيزة الجانب، واليد اليمنى لتعزيز أمن الوطن ورخائه، 
ولتظل قوة دفاعية تعزز سياس��ة دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة الداعية إىل نبذ العنف والعدوان، ومد جس��ور 

التعاون بني الدول املحبة للسام.
واليوم ونحن نحتفل بالذكرى الثامنة والثاثني لتوحيد 
قواتنا املس��لحة، ونسرجع ما حققته من إنجازات يف ظل 
القيادة الرش��يدة لسيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة 
ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 
املسلحة "حفظه الله"، وتوجيهات سيدي صاحب السمو 
الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، والدعم الا 
محدود لس��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهي��ان وىل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 
املس��لحة الذي ح��رص من��ذ البداية عىل وض��ع برامج 
طموحة تهدف إىل تعزيز قواتنا املسلحة من خال تسلح 
يواكب العر، وتدريب يحقق النر، ومن خال تأهيل 
الك��وادر الوطنية التي تهيأت لها كل الفرص عرب الكليات 

واملعاهد العس��كرية املتقدمة يف الداخل والخارج لخلق 
قاع��دة م��ن ش��باب الوطن املتمس��ك بقيم��ه وأصالته 
واملتس��لح بالعل��م واملعرف��ة، وبكل ما يس��تجد يف عامل 
التقنية العسكرية والقادر عىل استيعاب أحدث األسلحة 
واملعدات، وقد أمثر بحمد الله هذا الغرس الطيب كوادر 
قيادية ذات كفاءة عالية وتشكيات مميزة غدت بفضلها 
قواتنا املس��لحة أكرث فعالية وأفضل كفاءة وأعظم تفاعاً 
مع معطي��ات وتحديات عر تاحقت في��ه االبتكارات 
واإلبداعات يف كافة ميادين العمل العس��كري مام مكنها 
من أن تكون س��نداً لكل شقيق وعوناً لكل صديق تؤدي 
مهامها يف الداخل والخارج بكفاءة واقتدار وتجرد ونكران 

ذات.
إن حرص القيادة الرش��يدة عىل تزويد قواتنا املسلحة 
بأحدث ما يف العر من أس��لحة ومعدات وتجهيزات ال 
يعني بحال من األحوال كام قال بحق سيدي الفريق أول 
سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان: "ال يعني تغرياً أو 
تحوالً بأي حال يف توجهاتنا الس��لمية، ولكنه يؤكد رغبتنا 
يف أداء دور ممي��ز ومتميز عىل صعيد منطقتنا ومحيطنا 
العريب، مع اإلسهام بدور فاعل تحت مظلة األمم املتحدة 

يف خدمة قضايا األمن والسلم العاملي".
إننا نفخر بكل كوادرنا العسكرية اليوم حيث أصبحت 
أك��رث وعي��اً مبعطيات الع��ر، وأكرث عزماً ع��ىل مواجهة 
متطلبات��ه وتحديات��ه. وه��م اآلن يواصل��ون تحصيلهم 
العلم��ي املتقدم يف مجال تكنولوجيا األس��لحة واملعدات 
كام عودونا دامئا س��عيهم الكتس��اب املزيد من الخربات 
ألن التف��وق الحقيقي للجيوش ال يكمن يف الحصول عىل 
أحدث األس��لحة فحس��ب بل ويف القدرة عىل استيعابها 

واإلبداع يف استخدامها.
ويرشفن��ي ونحن نحتفل بهذه املناس��بة العزيزة عىل 
قلوبنا جميعاً أن أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل 

مقام س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد 
آل نهيان رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 
"حفظه الله"، وس��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاك��م ديب "رعاه الل��ه"، وإىل إخوانهام أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، وإىل سيدي 
الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، داعني 
الله سبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة الخالدة 
وعىل دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة باليمن والربكات 
وعىل القوات املس��لحة بكل الخ��ري والتقدم، كام يرسين 
ونحن نحتفل بهذه املناس��بة الغالي��ة عىل قلوبنا جميعاً 
أن أهنئ زمايئ منتس��بي القوات املس��لحة من الضباط 
وضباط الصف واألفراد وأشد عىل سواعدهم بأن نتحمل 
جميعا مسؤوليتنا بعزم وإرصار صادق لرفعة ومنعة هذا 

الوطن املعطاء.

قواتنا املسلحة 
تعتمد يف تنفيذ 

مهامها على 
عقيدة ترتكز على 

الثوابت الوطنية 
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اللواء الركن
جمعة أحمد البواردي الفالسي

قائد القوات الربية
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 وج��ه اللواء الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس قائد الق��وات الربية كلمة عرب مجلة درع الوطن 

مبناسبة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها أن القوات املسلحة تشهد تطوراً 

هائالً يف كافة املجاالت وما تحقق مل يكن لريى النور لوال التخطيط السليم من قيادتنا الحكيمة وإن 

ما وصلت إليه القوات املسلحة من تطور تكنولوجي يكاد يكون األفضل من نوعه يف املنطقة والذي 

بني بسواعد الرجال والتخطيط السليم يف هذا الرصح الشامخ. 

إن ما وصلت إليه القوات املسلحة من 
تطور تكنولوجي يكاد يكون األفضل من 

نوعه يف املنطقة
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أذك��ر األبناء من الضباط والرتب األخرى من منتس��بي 
الق��وات املس��لحة بأن ما ت��م التوصل إلي��ه اليوم من 
إنج��ازات وازدهار يف ش��تى املجاالت مل ي��أيت من فراغ 
ولك��ن كان مثرة إنتاج لعمل دؤوب وملتابعة دقيقة من 
حكامنا وقادتنا، لذا نود أن نؤكد يف هذه الذكرى ببذل 

الغ��ايل والنفيس وأن نقدم أرواحن��ا للحفاظ عىل هذه 
اإلنجازات.

إن الق��وات الربية كأح��د األفرع الرئيس��ية لقواتنا 
املس��لحة تجدد العهد والوالء لس��يدي صاحب السمو 
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األع��ىل للق��وات املس��لحة "حفظه الل��ه" وإىل اخوانه 
أعض��اء املجلس األع��ىل لاتحاد وس��يدي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة سائلني املوىل عز وجل أن نكون 
عىل قدر املس��ؤولية امللقاة ع��ىل عاتقنا معاهدين الله 
أن نكون الجنود األوفياء لرفعة هذا الوطن واستقراره.

نؤكد يف هذه الذكرى ببذل الغايل 
والنفيس وأن نقدم أرواحنا 
للحفاظ على هذه اإلجنازات 



اللواء الركن
سيف مصبح عبداهلل املسافري

رئيس هيئة العمليات
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 وجه اللواء الركن س��يف مصبح عبدالله املس��افري رئيس هيئة العملي��ات كلمة عرب مجلة درع 

الوطن مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة أكد فيها إننا نستذكر يوماً من 

األي��ام الخالدة يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة كان الفضل فيه بعد الله تعاىل ملؤس��س 

هذه الدولة املغفور له بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان طيب الله ثراه، إذ قرر 

يف مثل هذا اليوم من عام 1976 أن يكون لإلمارات جيش وطني تحت علم واحد وقيادة واحدة 

يذود عن حمى الوطن ويردع عنه كل طامع، وكان ذلك إيذاناً ببناء قوات مسلحة عزيزة الجانب.

أصبحت قواتنا املسلحة بحمد اهلل ومبا أتيح لها من 
رعاية كرمية، وما توفر لها من  إمكانيات أكرث قدرة 

وأعظم كفاءة..فأصبحت قوات عصرية يف بنيتها وأطرها 
وبرامج بناء كوادرها واستطاعت استيعاب أحدث األنظمة 

واألسلحة والتقنيات والعلوم العسكرية املعاصرة
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وكان للقي��ادة العلي��ا يف اإلمارات رؤي��ة ثاقبة وبصرية 
نافذة قادت إىل تعزيز بناء القوات املسلحة، حيث كان 
لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه 
الل��ه" ال��دور الكب��ري يف تطويرها، فعمل س��موه بعزم 
أكي��د وإرادة ال تلني، وهمة عالية، ومبؤازرة من إخوانه 
أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األع��ىل لاتحاد حكام 
اإلمارات، والفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زايد 
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املس��لحة، فكان احتفالنا اليوم مب��ا تحقق من انجازات 
متميزة، إذ أصبحت قواتنا املسلحة بحمد الله ومبا أتيح 
لها م��ن رعاية كرمية، وما توفر لها م��ن إمكانيات أكرث 
قدرة وأعظم كف��اءة، فأصبحت قوات عرية يف بنيتها 
وأطره��ا وبرامج بناء كوادرها واس��تطاعت اس��تيعاب 
أحدث األنظمة واألسلحة والتقنيات والعلوم العسكرية 
املع��ارصة، ك��ام اس��تطاعت مبا توف��ر له��ا أن تحقق 
املتطلبات العملياتية وفق أحدث ما تقدمه التكنولوجيا 

العسكرية العاملية.
واحتفالن��ا الي��وم إمنا ه��و أيضاً احتفاء مب��ا حققته 
القيادة العس��كرية العليا للقوات املسلحة من إنجازات 
كان نتاجه��ا عىل جمي��ع األصعدة املحلي��ة واإلقليمية 
والدولي��ة، ولقد اعتم��دت يف تنفيذ مهامها عىل عقيدة 
ترتك��ز عىل الثواب��ت الوطنية لدولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة، وانطاقاً من تلك الثوابت جاءت مس��اهامتها 
يف جهود حفظ السام الدولية إذ قامت بتوفري الحامية 
واألمن وتقديم املساعدة واإلغاثة يف كافة املناطق التي 
عمل��ت فيها دون متييز أو تحيز لدين أو عرق أو جنس 
فأصبح��ت قواتنا املس��لحة بذلك منوذج��اً يحتذى به، 
وخري ممثل لقيم دولتنا وأصالة شعبنا، فاكتسبت محبة 
واحرام اآلخرين يف كل مكان تواجدت فيه معربة بذلك 
عن التوجهات السلمية وروح االلتزام بتوجيهات قيادتنا 
الرشيدة فكانت محل تقدير أينام عملت، مظهرة بذلك 

القيمة اإلنسانية للعمل العسكري امللتزم.
ومل تكت��ف الق��وات املس��لحة مبا وصل��ت إليه من 

جدي��د مس��توى رفيع بل ظلت تواكب  كل 

يف عامل التقنيات العسكرية، وتنظم الدورات التدريبية، 
وتجري املناورات املش��ركة مع جيوش الدول الشقيقة 
والصديقة بهدف تنمية املزيد من املهارات واكتس��اب 
املزيد من الخربات، وتبني أن أبناء القوات املسلحة مثال 
للكفاءة واالنضباط وأظهروا ق��درات عالية عىل العمل 
يف مواجه��ة التحديات مع رسعة االس��تجابة للمتغريات 

املختلفة التي والتعامل بوعي مع املواقف 
تطرأ أثناء العمليات بشتى 

أنواعه��ا مام جعلهم عىل 
جيوش  أحدث  مستوى 

العر.
الذي  النجاح  إن   

قواتن��ا  حققت��ه 
املس��لحة يؤك��د 

قواتنا  أن رجال 
املسلحة 

قادرون ب��إذن الله  عىل تحقيق املزي��د من اإلنجازات 
عىل كافة األصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً، وإن نجاحهم 
ومتيزهم س��وف يس��تمر ويتأكد ويتعزز يوماً بعد يوم، 
وأن القي��ادة العليا للقوات املس��لحة ماضية يف طريقها 
وعىل نفس نهجها الراس��خ الحري��ص عىل دعم وتعزيز 
خط��ط تحدي��ث وتنمية قدرات قواتنا املس��لحة وعىل 
مواكبته��ا ألحدث ما يف العر من األس��لحة واملعدات 
والتقني��ات تعزيزاً لق��درات القوات املس��لحة وتأكيداً 
للمكان��ة املتميزة له��ذه القوات وموقعه��ا الفريد بني 

جيوش املنطقة والعامل.
ويبق��ى علينا جميعاً أن نجع��ل التطوير والتحديث 
مامرسة راس��خة ومستقرة يف بنية قواتنا املسلحة لتظل 
دامئاً درعاً واقياً يف مواجهة كافة ما يستجد من تحديات 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ويرسن��ا بهذه املناس��بة الخال��دة أن نج��دد العهد 
وال��والء لقيادتنا الرش��يدة وأن نكون الجن��ود األوفياء 
وال��درع الواقي للوطن والعني الت��ي ال تنام، كام يرسنا  
بهذه املناسبة أن نرفع أس��مى آيات التهاين والتربيكات 
إىل مقام سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 
"حفظه الله"، وإىل أخيه س��يدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاكم ديب "رعاه الل��ه"، وإىل إخوانهام 
أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األع��ىل لاتحاد حكام 
اإلمارات وإىل س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد 
ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للق��وات املس��لحة داعني الله س��بحانه وتعاىل أن يعيد 
عليهم هذه املناس��بة الخالدة وعىل الوطن باليمن 
والربكات وعىل القوات املس��لحة بكل 

الخري والتقدم.

النجاح الذي حققته 
قواتنا املسلحة 

يؤكد أن رجال قواتنا 
املسلحة قادرون 

بإذن اهلل  على 
حتقيق املزيد من 

اإلجنازات على كافة 
األصعدة حمليًا 
وإقليميًا ودوليًا







اللواء الركن طيار
إبراهيم ناصر  حممد العلوي
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 وجه اللواء الركن إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي كلمة عرب مجلة 

درع الوطن مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة أكد فيها أن الس��ادس من 

ماي��و لعام 1976 يظل محف��وراً يف ذاكرة أبناء دولة  اإلمارات العربية املتحدة باعتباره اليوم الذي 

التقت فيه اإلرادة الخرية والعزمية الصادقة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

"طيب الله ثراه" بإرادة إخوانه أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات عىل 

توحيد  القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة لتكون سياجاً يحمي تراب الوطن ويصون 

أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته وسيادته.

قرار التوحيد كان وسيلة فعالة ساهمت يف تدعيم وترسيخ 
عرى اإلحتاد وتوطيد أركانه..وسبيالً إىل إشاعة قيم 

االنضباط والتنظيم ورفع الكفاءة والتعامل بحرفية مع 
تقنية املعلومات وتنفيذ إسرتاتيجية متكاملة األبعاد
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إن قرار التوحيد كان وس��يلة فعالة ساهمت يف تدعيم 
وترس��يخ ع��رى اإلتحاد وتوطي��د أركانه، وس��بياً إىل 
إشاعة قيم االنضباط والتنظيم ورفع الكفاءة والتعامل 
بحرفي��ة مع تقني��ة املعلوم��ات وتنفيذ إس��راتيجية 
متكاملة األبعاد، وذلك من منطلق أن الوطن مهام عا 
ش��أنه وذاع صيته ال ميكن أن يظل ش��امخاً عزيزاً دون 
قوة تصونه وتحميه، وهي قوة تعززها س��واعد أبنائه 

وعقولهم وتضحياتهم وتفانيهم من أجل وطن الخري.
وق��ادة وأبناء الق��وات الجوية والدف��اع الجوي إذ 
يحتفلون بهذه املناس��بة املجي��دة إمنا يحتفلون باملثل 
لسنوات حافلة بالعديد من اإلنجازات منذ أن آلوا عىل 
أنفسهم أن ال يكون التحديث والتطور وقفاً عىل ساح 
أو مع��دة بذاتها وإمنا البد أن يواك��ب هذا التطور يف 
التس��ليح تطور يف الفكر واالستيعاب وتطور يف األداء، 
حت��ى تظل القوات الجوية والدف��اع الجوي دامئاً عىل 
قدر حجم املسؤولية الكبرية امللقاة عىل عاتقها، وهي 
إمنا تنطلق وتس��تمر دامئاً بخطى ثابتة وعزمية صادقة 
وإرادة صلب��ة لتظل دامئ��اً مواكبة للحداث��ة متمتعة 
بالرعاية الكرمية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املس��لحة "حفظ��ه الل��ه"، وعاملة وف��ق التوجيهات 
الس��ديدة واملتابعة الحثيثة واملستمرة لسيدي الفريق 
أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وستبقى 
القوات الجوية والدفاع الجوي دامئاً عىل العهد والوالء 
ال��درع الواقي للوط��ن والعني الس��اهرة التي ال تنام، 
وس��يبقى الطموح يف وص��ول قواتنا الجوي��ة والدفاع 
الجوي إىل مستوى طموحات قيادتنا العسكرية العليا 
راسخاً يف ضمري العسكري لكل منتسبي هذه القوات، 
وسيظل هدفاً أساسياً يواصلون التدريب والعمل بكل 
ق��وة من أجل تحقيقه وإنجازه عىل الوجه األكمل كام 

س��يكون هاجسنا دامئاً بناء اإلنس��ان وتأهيله التأهيل 
األمثل وفق خطط مدروسة وبعناية فائقة تأخذ مببدأ 
الكيف قبل الكم والفرد قبل املعدة، وستواصل الجهود 
بإذن الله لتعزيز قدراتنا مبا يحافظ عىل ما حققناه من 
مستوى متقدم يواكب العر ومن استعداد وجاهزية 
وق��درة عىل اس��تيعاب أح��دث مس��تجدات تقنيات 
الع��ر يف مجاالت تخصصنا، ونحن اليوم إذ نس��تعيد 
ذكرى توحيد قواتنا املسلحة نذكر بكل فخر واعتزاز ما 
نالته القوات الجوية والدفاع الجوي من اهتامم ودعم 
للقيام بدورها ضمن أفرع القوات املسلحة األخرى يف 

الدفاع ع��ن الوطن، وقد أيقنت القيادة العليا أن قيام 
القوات الجوية والدف��اع الجوي بدورها الرائد البد له 
م��ن تضافر عنارص تؤهلها ألداء دورها بكفاءة واقتدار 
وأهمه��ا بناء ال��كادر البرشي املقت��در والكفء الذي 
يستطيع استيعاب التكنولوجيا الحديثة التي أصبحت 
تتمتع بها معدات ال��راع الجوي، والتدريب املكثف 
والعلمي وكفاءة املعدات والطائرات املس��تخدمة، مع 
كفاءة القيادة والس��يطرة اآللية وس��بل اتخاذ القرار، 
وقد وف��رت القيادة الرش��يدة كل ه��ذه العنارص ومل 
تدخر جهداً وال ماالً يف س��بيل االرتق��اء بهذه القوات 
ووضعها دامئ��اً عىل مس��توى الجاهزية واالس��تعداد 
للدف��اع عن الوطن، ومل تكتف القيادة يوماً مبا تحقق، 
بل ظلت تس��عى عىل الدوام لتطور برامج تس��تهدف 
الحص��ول عىل أح��دث التقني��ات يف مجال التس��ليح 
الج��وي والطائرات املتعددة االس��تخدام لتبقى قواتنا 
الجوي��ة ودفاعنا الجوي دامئاً قوة اس��راتيجية ضاربة 

قادرة عىل الردع والدفاع عن تراب الوطن وسيادته.
إن ه��ذه الذك��رى عزي��زة وغالية ع��ىل كل ضباط 
وأفراد الق��وات الجوية والدفاع الج��وي وننتهز هذه 
الفرصة لرنفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه 
الله"، وإىل س��يدي صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 
راش����د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل إخوانهام أصحاب 
الس��مو أعضاء املجلس األعىل لاتحاد حكام اإلمارات، 
وإىل س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املس��لحة، وإىل ق��ادة وضب��اط وضباط ص��ف وأفراد 
القوات الجوية والدفاع الج��وي ونجدد العهد والوالء 

بأن نكون الدرع الواقي والعني التي ال تنام.

الدفاع ع��ن الوطن، وقد أيقنت القيادة العليا أن قيام  ستبقى القوات 
اجلوية والدفاع اجلوي 

دائمًا على العهد 
والوالء الدرع الواقي 

للوطن والعني 
الساهرة التي ال تنام



اللواء الركن
سامل هالل سرور الكعبي

مساعد رئيس األركان لالحتياط

 وجه اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي مس��اعد رئيس األركان لالحتياط كلمة عرب مجلة درع 

الوطن مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أكد فيها أن هذا اليوم عزيز عىل 

قلوبنا جميعاً نحتفل فيه مبناسبة توحيد القوات املسلحة، وهي إحدى مؤسساتنا الوطنية االتحادية 

املهمة التي لها فخر ترسيخ مسرية االتحاد، والدور الكبري يف حامية منجزاتنا الوطنية، وهي مناسبة 

نستمد منها القوة والعزم.

اخلدمة الوطنية استكمال للمسرية االسرتاتيجية 
لألجداد واآلباء الذين حتملوا البناء وأقاموا الدولة 

وحافظوا على إجنازاتها وهي احملك الرئيسي 
لشباب اليوم والغد الستكمال املسرية
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ونقيم ومن خالها مس��رية الحارض، ونسترشف منها 
املس��تقبل. وإذا كان توحيد القوات املس��لحة إيذاناً 
باإلنط��اق نحو عملية تحديث وتطوير ش��املة عىل 
أس��س علمية فق��د رافق ذل��ك من��ذ البداية وضع 
اس��راتيجية اعتمدت عىل توجيهات سيدي صاحب 
الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان رئيس 
الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة  "حفظه الله"  
بهدف تحقيق نقات نوعية متاحقة تس��ابق الزمن 
إلس��تيعاب ما توصل له الفكر العسكري من مبادئ 
ومفاهيم، مع العمل الدائم واملس��تمر وصوالً بهذه 
القوات ألع��ىل درجات الكف��اءة القتالية، مع األخذ 
يف االعتب��ار أن بناء أي مؤسس��ة وطنية يعتمد عىل 
تطوير وتدريب وتأهيل العنر البرشي، وتوفري كافة 
اإلمكانيات التي تعينه عىل األخذ بأس��لوب التقنيات 
الحديثة والنظم الدفاعية املتميزة، واكتس��اب املزيد 
من املع��ارف والخربات إىل جان��ب تطوير املهارات، 

ومواكبة آخر املستجدات العلمية والعسكرية.
وإذا كنا نحتفي اليوم مبا تحقق من انجازات عىل 
الصعيد العسكري فإن االحتفال بهذا اليوم الذي ميثل 
ذكرى لبداية مسرية طويلة من االنجاز والعمل الجاد 
وال��دؤوب لتطوي��ر هذه الق��وات وتحديثها البد أن 
ترافق��ه املراجعة الدامئة من أجل املحافظة عىل هذا 
املس��توى املتقدم، وعىل نحو يواكب بإستمرار الثورة 
التقنية التي يعيش��ها عامل اليوم يف مجال املعلومات 

والتي أدت إىل تغريات جذرية يف كافة املجاالت.
إن القيادة العليا ق��د أدركت بثاقب فكرها حجم 
املخاط��ر التي تعيش��ها املنطقة و أدرك��ت أبعادها 
بدقة، وتبن��ت منذ البداية سياس��ة مبنية عىل عدم 
التدخ��ل يف ش��ؤون اآلخرين، وتفضيل مب��دأ الحوار 
لح��ل املش��اكل اإلقليمي��ة والدولي��ة، والوقوف إىل 
جان��ب القضايا العادل��ة يف إطار الرشعي��ة الدولية، 
واستطاعت دراس��ة املعطيات دراسة عميقة مكنتها 
من احتواء التداعيات بحكم��ة بالغة األمر الذي بوأ 
دولة اإلم��ارات مكانتها يف املجتمع الدويل وبني دول 

املنطقة وشقيقاتها من الدول العربية.
والي��وم ونح��ن نحتفي به��ذه املناس��بة الخالدة 
تحرضنا األي��ادي البيضاء، القل��وب املؤمنة، واإلرادة 
الصلب��ة للجيل املؤس��س لهذه الدول��ة الذي كان له 
الفض��ل بعد الله س��بحانه وتعاىل يف وض��ع اللبنات 
األوىل لهذه املؤسس��ة العس��كرية الوطنية والتي ال 
تزال من��ذ ذلك الحني تنطلق يف مس��ريتها ماضية يف 
طريقه��ا إىل األمام يف س��عي جاد ومس��تمر لتواكب 
أحدث الجي��وش العاملية وفق إس��راتيجية محددة 
الخط��ى واضحة املعامل للمحافظ��ة عىل املكانة التي 
بلغته��ا القوات املس��لحة، ولتظل دامئ��اً مصدر فخر 

واعتزاز.
ويف ه��ذا املقام وبه��ذه املناس��بة الخالدة ونحن 
نتح��دث عن تعزيز ق��درات القوات املس��لحة البد 
من الحديث ع��ن الخدمة الوطني��ة أحد منطلقات 
التخطيط اإلسراتيجي لتنظيم الدفاع عن الدولة، فهي 
قوى االسراتيجية الدفاعية التي تبنى عليها منظومة 
حامية األمن الوطني يف ش��قه العس��كري من خال 
إسهام املواطن يف الدفاع عن أمن وطنه ومكتسباته، 
ومن ثم فهي تش��كل أحد الروافد األساس��ية لتعزيز 

ودعم الق��وات املس��لحة ملواجهة أي��ة تحديات أو 
مخاط��ر، ويف الوق��ت ذاته تعمل الخدم��ة الوطنية 
عىل مس��توى الدولة عىل دعم األجيال الجديدة من 
املواطنني بخربات متنوعة، وتعزز لديهم قيم املواطنة 
والوالء واملش��اركة، وتجعلهم قادرين عىل اإلسهام يف 

بناء حارض الوطن وصنع مستقبله، فالخدمة الوطنية 
واجب اسراتيجي ومهمة وطنية وعمل مقدس لكل 
مواطن ومواطن��ة، إن الخدمة الوطني��ة رمز لتأكيد 
الهوي��ة الوطني��ة اإلماراتية، وه��ي تعبري صادق عن 
قي��م التضحية والفداء ألبن��اء الوطن لحامية وطنهم 

وحامية مكتسباته.
إن الخدمة الوطنية استكامل للمسرية االسراتيجية 
لألج��داد واآلباء الذين تحملوا البن��اء وأقاموا الدولة 
وحافظوا عىل إنجازاتها وهي املحك الرئييس لشباب 
اليوم والغد الستكامل املسرية واختبار االنتامء والوالء 

وروح الوطنية.
ويرشفني يف ذك��رى توحيد القوات املس��لحة أن 
أرفع إىل مقام س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل القوات 
املس��لحة  "حفظه الله"، وإىل سيدي صاحب السمو 
الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 
الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب "رعاه الله" 
وإىل إخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
لاتحاد حكام اإلمارات، وإىل سيدي الفريق أول سمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي 
نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��حلة أطيب التهاين 

وأسمى التربيكات.
حفظكم الله وحقق عىل أيدي سموكم مزيداً من 

الخري والتقدم.

اخلدمة الوطنية أحد 
منطلقات التخطيط 
اإلسرتاتيجي لتنظيم 

الدفاع عن الدولة 
من خالل إسهام 

املواطن يف الدفاع 
عن أمن وطنه 

ومكتسباته
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اللواء الدكتور
خليفة حممد ثاين الرميثي

وكيل وزارة الدفاع املساعد للسياسات والشؤون االسرتاتيجية

 وجه اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي وكيل وزارة الدفاع املس��اعد للسياس��ات والشؤون 

االسرتاتيجية كلمة عرب مجلة درع الوطن مبناسبة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة 

أكد فيها بأن هذه الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة كل عام تأيت لتؤكد عىل أهم 

إنجاز وحدوي ش��هده تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث أثبتت رؤية أصحاب الس��مو  

يف ذل��ك الحني مدى صوابها ، وجعلت من ق��وات متفرقة قوة موحدة ضاربة و منوذجاً يحتذى به  

وحصن��ا منيعا لدولة قوية ش��امخة بحكمة قيادتها وجهد أبنائها وإرصارهم عىل التس��لح بالعلم 

واملثابرة عىل العمل الجاد. 

عمدت وزارة الدفاع لدولة االمارات العربية إىل وضع 
السياسات الدفاعية والتنسيق مع الهيئات الوطنية 

والدولية واالشراف االسرتاتيجي تتوافق  ومكانة الدولة 
الداعية للسالم االقليمي والدويل..وتضمن سيادتها 

املطلقة على أراضيها
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وتتج��ىل أهمية ذلك الق��رار التاريخي  فيام أحدثه من 
تحوالت جذرية يف جي��ش االمارات حيث جمع عنارص 
القوة من خ��ال دمج القوات وتوحي��د قياداتها وكان 
ذل��ك رضورياً كأحد أعمد بن��اء الدولة الحديثة وإيذاناً 
ببداية انطاقة لتطوير وتحديث قواتنا املسلحة لتواكب 
أحدث جي��وش ال��دول املتقدمة. لقد أيقن��ت قيادتنا 
الرش��يدة  منذ قيام دولة االتحاد أن الوطن ال ميكن أن 
يظل شامخاً عزيزاً ومهاباً دون قوة تصونه وتحميه، قوة 
تحفظ للوطن اس��تقاله وللمواط��ن كرامته وأمنه قوة 
تصنعها س��واعد األبناء وعقولهم وتضحياتهم وتفانيهم 
م��ن أجل وطن يتواصل مع الدول األخرى عرب جس��ور 

السام والتعاون واالحرام املتبادل.
لقد سبقنا يف تأس��يس وبناء هذه القوات رجال لهم 
الفض��ل يف كثري في��ام نراه اليوم والبد من وقفة ش��كر 
وعرف��ان لآلباء املؤسس��ني ملا بذلوه من جهد لتأس��يس 

وتوحيد قواتنا املسلحة، وكذلك البد من وقفة نسرجع 
خاله��ا املايض بكل ما بذل في��ه من جهد لبناء القوات 
املس��لحة، والح��ارض ب��كل ما يش��هده م��ن إنجازات، 
واملستقبل بكل ما يس��توجب طرحه من إسراتيجيات 
لنبني عىل أساسها تحديث القدرات العسكرية للحفاظ 

عىل أمننا الوطني،
 إن وج��ود نظ��ام فعال للدفاع ع��ن الدولة هو أمر 
يص��ب يف مصلحة جميع املواطن��ني واملقيمني عىل حد 
س��واء،  حيث يأيت توف��ري األمن واالس��تقرار عىل رأس 
أولوي��ات قيادة دولة اإلمارات الرش��يدة.  فكان الركيز 
عىل األمن واالستقرار من أهم العوامل وراء نجاح دولة 
اإلم��ارات يف تحقي��ق التنمية االجتامعي��ة واالقتصادية 
الرسيع��ة. وبالتايل مك��ن دولة اإلمارات م��ن مواصلة 
مس��رية التطور والتنمي��ة االقتصادية من خال الحفاظ 
ع��ىل األمن، ل��ذا فإن وق��وف القوات املس��لحة لدولة 
اإلمارات يف الخط األمامي للدفاع عن الوطن هو واجب 
يكتس��ب أهمية قصوى، كام أن تضافر جهود منتسبي 
القوات املسلحة واقتناء وسائل التقنية املتطورة يقفان 
درعاً منيعاً لحامية ش��عب دولة اإلمارات، مام يتطلب 
م��ن منظومة الدف��اع يف دولة اإلم��ارات أن تكون عىل 
اس��تعداد دائم ملواجه��ة التحديات التي ق��د تواجهها 
ولتطوي��ر التقني��ات املس��تخدمة والتكنولوجيا الازمة 

وهيكل املؤسسات املسؤولة عن الدفاع.
لذا فقد عمدت وزارة الدفاع لدولة االمارات العربية 
اىل وضع السياس��ات الدفاعية والتنس��يق مع الهيئات 
الوطنية والدولية واالرشاف االسراتيجي تتوافق  ومكانة 
الدول��ة الداعي��ة للس��ام االقليمي وال��دويل، وتضمن 
س��يادتها املطلقة ع��ىل أراضيها. هذه السياس��ات التي 
تنبثق من سياس��ة الدولة املتوازن��ة التي تركز عىل نبذ 
العنف والعدوان ومد جسور التعاون مع كل الشعوب 
املحب��ة للس��ام وااللتزام بع��دم التدخل يف الش��ؤون 
الداخلي��ة للغ��ري، ومراعات حس��ن الج��وار، والوقوف 
جانب الحق والعدل يف إطار الرشعية والقانون الدويل. 
ويف ه��ذا الصي��اغ ال بد من االس��تنارة مبقولة س��يدي 
الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة حيث 
قال: "لقد استطعنا خال العقود األربع، أن نعزز األداء 
العايل لقواتنا املس��لحة..ليكون له��ا النصيب الوافر من 
التطوي��ر واالهتامم، إذ جرى الركي��ز عىل تطوير القوة 
الذاتي��ة، وتعزي��ز الق��درات الدفاعية له��ا، عن طريق 
اعتامد املعايري النوعيَة عىل مستوى التدريب والخطط 

عىل نحو يائم متطلبات العر".
ويرشفن��ي يف ه��ذه املناس��بة ونحن نحتف��ل بهذه 
الذكرى الخالدة أن أرفع إىل مقام سيدي صاحب السمو 
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 
األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" وسيدي صاحب 
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل 
إخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات، وإىل س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 
ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املس��لحة أسمى آيات التهاين والتربيكات داعني 
الله العيل القدير أن يعيد عليهم هذه املناسبة الخالدة 
وعىل جميع منتسبي القوات املسلحة باملجد والسؤدد 
مجددين العهد عىل أن نكون عىل الدوام الجند األوفياء 

والعني التي ال تنام.

تضافر جهود 
منتسبي القوات 

املسلحة  واقتناء 
وسائل التقنية 

املتطورة يقفان درعًا 
منيعًا حلماية شعب 

دولة اإلمارات



اللواء 
مطر سامل علي الظاهري

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية
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 وجه اللواء مطر سامل عيل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية كلمة عرب مجلة درع الوطن 

مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة أكد فيها أن يف اليوم السادس من شهر 

مايو لعام 1976 تعزز قيام االتحاد بإعالن توحيد القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، 

وقد أسهم هذا القرار التاريخي بشكل فاعل يف التوحد والتوسع والتطور من حيث الكم والكيف، 

واإلعداد والتجهيز والتنظيم والتسليح والتدريب.

مما يثلج الصدر أن نرى اليوم غرس القيادة الرشيدة 
وقد جتسد يف كوادر قيادية مواطنة ذات كفاءة عالية.. 

وتشكيالت مميزة ومتميزة غدت بفضلها قواتنا 
املسلحة أكرث فعالية..وأفضل كفاءة..وأعظم تفاؤالً 

وتفاعالً مع معطيات وحتديات العصر
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وكان م��ن الطبيعي أن يطلق ق��رار التوحيد الطاقات 
لعملية تحديث شاملة عززت قدرات القوات املسلحة، 
ومكانتها من استيعاب أحدث أسلحة العر واكتساب 
أفض��ل املهارات امليدانية حتى غ��دت يف مصاف أكرث 

وأحدث جيوش العامل تقدماً.
أال أن هذا التقدم غري املس��بوق ويف زمن قيايس مل 
يكن ليتحقق بهذه الكيفية وهذا النجاح لوال أن قيض 
الل��ه لهذه الدولة قيادة حكيم��ة وفرت لهذه القوات 
كل أس��باب التطور من خال توف��ري كافة اإلمكانيات 
املادي��ة حتى أصبحت ق��وة عزيزة الجان��ب متامثلة 
ومس��لحة باإلميان وحريصة عىل ب��ذل املُهج واألرواح 
فداء للوطن وذوداً عن حياضه، وتحقيقاً لألمن واألمان 

واالستقرار عىل ثرى أرضه.
ونحن إذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى البد وأن نفخر 
بهذا املستوى الهائل الذي بلغته قواتنا يف عامل معارص 
أصبح��ت مفاتيحه يف القدرة عىل امتاك زمام املبادرة 
والتحكم فيها من خ��ال كوادر مواطنة مؤهلة، يحق 
لن��ا الي��وم أن نفخر بس��جلها الحافل لي��س يف مجال 
حامية املكتس��بات فحس��ب، بل ونرش األمن يف ربوع 
الوط��ن إضافة ملا حققته عىل الصعي��د الخارجي من 
خال املش��اركات اإلنس��انية ضمن عملي��ات اإلغاثة، 

وإعادة االعامر ويف نط��اق جهود هيئة األمم املتحدة 
لحفظ السام دولياً وإقليمياً.

إن م��ام يثلج الص��در أن نرى اليوم غ��رس القيادة 
الرش��يدة وقد تجس��د يف كوادر قيادي��ة مواطنة ذات 
كفاءة عالية، وتشكيات مميزة ومتميزة غدت بفضلها 
قواتنا املس��لحة أك��رث فعالية، وأفضل كف��اءة، وأعظم 
تفاؤالً وتفاعاً مع معطيات وتحديات العر وسادت 

فيه التقنيات كافة ميادين العمل العسكري.
وال ش��ك أن الفض��ل فيام نش��هد الي��وم من تقدم 
إمن��ا يعود يف املقام األول إىل س��يدي صاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، ويرشفنا يف هذه 
املناسبة الخالدة أن نجدد لس��موه العهد والوالء وأن 
نرفع إىل مقام سموه وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، وإىل إخوانهام 
أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل لاتحاد حكام 
اإلمارات وإىل س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة أسمى آيات التهاين والتربيكات داعني 
الله س��بحانه وتعاىل أن يعيد عليهم املناسبة الخالدة 

وع��ىل الوطن باليمن وال��ربكات، وأن يديم عىل قواتنا 
املس��لحة الرفع��ة والعزة واملنع��ة والتقدم تحت ظل 

قيادتنا الرشيدة.

البد وأن نفخر بهذا 
املستوى الهائل 

الذي بلغته قواتنا 
يف عامل معاصر 

أصبحت مفاتيحه يف 
القدرة على امتالك 

زمام املبادرة 
والتحكم فيها
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اللواء الركن بحري
إبراهيم سامل حممد املشرخ

قائد القوات البحرية
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 وجه اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد املرشخ قائ��د القوات البحرية كلمة عرب مجلة 

درع الوطن مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة أكد فيها أن السادس 

من شهر مايو لعام 1976 يوماً تالقت فيه اإلرادات فأتت أكلها، ومتخضت اجتامعات القيادة 

الرشيدة التي س��ادتها روح التجرد واإليثار عن القرار التاريخي بدمج القوات املسلحة تحت 

علم واحد وقيادة واحدة فتحققت بهذا أمنية طاملا راودت كل مسؤول وقائد وضابط وجندي 

يف القوات املسلحة.

إين على ثقة من أن رجال القوات البحرية أسوة بإخوانهم 
يف خمتلف فروع قواتنا املسلحة قادرون بإذن اهلل على 

حتقيق املزيد من اإلجنازات على كافة األصعدة حمليًا 
وإقليميًا ودوليًا وسوف يستمر متيزهم ويتعزز بفضل 

الرعاية الكرمية لقيادتنا الرشيدة
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وأدركت القيادة منذ البداية أن توحيد القوات املسلحة 
إمن��ا هو عمل عزيز عىل أبنائ��ه، ومن هذا املنطلق كان 
الب��د وأن يعقب قرار التوحيد وضع املخططات الكاملة 
والربام��ج املتع��ددة لبنائها وتطويره��ا لتواكب أحدث 

جيوش العر تسليحاً وتدريباً وتنظيامً وحسن إدارة.
وإمياناً من القيادة بأن الس��اح بالرجال وأن اإلنسان 
الذي يحسن استخدام س��احه ويفهم معطيات عره 
هو العنر الحاس��م يف صن��ع النر يف أية معركة ومن 
ثم تركز االهتامم يف املقام األول عىل تأهيل أبناء الوطن 
يف أرقى وأفضل الجامعات والكليات واملعاهد واملدارس 

العسكرية يف الداخل والخارج.
والق��وات البحرية إذ تحتفل الي��وم بالذكرى الثامنة 
والثاثني لتوحيد القوات املس��لحة إمنا تحتفل بسنوات 
حافلة بالعديد من اإلنج��ازات وذلك منذ أن آلت عىل 
نفسها أن ال يكون التحديث والتطور وقفاً عىل ساح أو 
معدة بذاتها، وأن يواكب هذا التطور يف التسليح تطور 
يف الفكر واالستيعاب وتطور يف األداء حتى تظل القوات 
البحرية دامئاً عىل قدر حجم املسؤولية الكبرية واملميزة 
امللقاة عىل عاتقها، والقوات البحرية سائرة بخطى ثابتة 
وعزمية صادقة وإرادة صلبة لتظل دامئاً مواكبة للحداثة 
متمتعة بالرعاية الكرمية لسيدي صاحب السمو الشيخ 
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله".
وس��تبقى القوات املس��لحة دامئاً عىل العهد والوالء 
ال��درع الواق��ي للوطن والعني الس��اهرة الت��ي ال تنام 

وسيبقى الطموح يف تحقيق طموحات قيادتنا العسكرية 
العليا راسخاً يف الضمري العسكري لكل منتسبي القوات 

البحرية.
وسيكون هاجسنا دامئاً بناء اإلنسان وتأهيله التأهيل 
األمثل وفق خطط مدروس��ة وعناي��ة فائقة تأخذ مببدأ 
الكيف قب��ل الكم والف��رد قبل املع��دة، واليوم ونحن 
نحتف��ل بهذه الذك��رى نش��عر بالفخر مل��ا تحقق من 
انجازات مرضية ومق��درة يف ميادين التعبئة والقدرات 
القتالية بع��د أن خاضت قواتنا البحرية ضمن منظومة 
قواتنا املس��لحة أكرث من تجربة إذ ظلت ومنذ س��نوات 
تش��رك يف إعانة الش��عوب عىل تجاوز املحن التي تلم 
بها، وقد ش��اركت يف أداء واجبها ضمن اإلطار اإلقليمي 
يف حامي��ة وتأم��ني دول املجلس وباملش��اركة اإليجابية 
يف ح��رب تحرير الكوي��ت ومن ثم املش��اركة البحرية 
يف تأمني س��واحل دولة الكويت الش��قيقة ضمن عملية 
الصمود. كام أن املش��اركات يف املحافل الدولية تخطت 
حدود املرسح اإلقليمي إذ أن القوات البحرية بوحداتها 
التي دخلت الخدمة حديثاً أصبحت تش��ارك يف متارين 
ومن��اورات يف بحار متتد من جنوب رشق آس��يا وحتى 
البح��ر األبيض املتوس��ط غرباً، مام يع��زز دور القوات 
املس��لحة بصفة عامة والقوات البحري��ة بصفة خاصة 
كس��فري للدول��ة يف ه��ذه املحافل ودليل ع��ىل القدرة 
والكف��اءة العالي��ة التي يتميز بها ضب��اط وأفراد قواتنا 

املسلحة وقواتنا البحرية عىل وجه الخصوص.
إن طموح القوات البحرية يف الوصول إىل املس��توى 

املنش��ود يبق��ى راس��خاً يف الضمري العس��كري للقوات 
البحري��ة كام هو راس��خ يف الضمري العس��كري للقوات 

املسلحة.
وإين عىل ثق��ة من أن رجال القوات البحرية أس��وة 
بإخوانه��م يف مختلف ف��روع قواتنا املس��لحة قادرون 
ب��إذن الله عىل تحقيق املزيد م��ن اإلنجازات عىل كافة 
األصعدة محلياً وإقليمياً ودولياً وس��وف يستمر متيزهم 

ويتعزز بفضل الرعاية الكرمية لقيادتنا الرشيدة.
ويرسين يف هذه املناس��بة الخالدة أن أرفع باس��مي 
وباس��م كافة منتس��بي القوات البحري��ة ضباطاً ورتب 
أخرى إىل مقام س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 
ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة  القائد األعىل للقوات 
املسلحة "حفظه الله"، وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس 
مجلس ال��وزراء حاكم ديب "رعاه الل��ه"، وإىل إخوانهام 
أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، 
وإىل س��يدي الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد 
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة أسمى آيات التهاين والتربيكات مجددين العهد 
والوالء والتضحية بالنفس لصون هذا اإلنجاز كام أتقدم 

بالتهنئة لكافة منتسبي القوات املسلحة.
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اللواء الركن طيار
أحمد بن طحنون بن حممد آل نهيان

رئيس هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية

 وج��ه اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محم��د آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة كلمة عرب مجلة درع الوطن مبناس��بة الذكرى الثامن��ة والثالثني لتوحيد القوات 

املس��لحة أكد فيها بأن القوات املسلحة تحتفل يف هذه األيام بذكرى وطنية عظيمة، مر عليها 

مثاٌن وثالثون عام والزالت راسخة يف الوجدان، خالدة يف الذاكرة الوطنية، وهي ذكرى توحيد 

القوات املس��لحة، الذي صادف يوم السادس من شهر مايو من العام 1976، وهو اليوم الذي 

أصبح��ت فيه وحداتنا العس��كرية املتفرقة جيش وطني موحد تح��ت قيادة واحدة وعقيدة 

عسكرية وعلم واحد.

الدفاع عن الوطن فرٌض مقدس على كل مواطن..وشرٌف 
عظيم يجب أن يتنافس اجلميع لنيله..وقد أثبتت قواتنا 

املسلحة ومنذ توحيدها بأنها احلصن املنيع والدرع 
احلامي للوطن مبا متتلك من كفاءات وطنية مؤهلة 

ومتخصصة يف شتى اجملاالت العسكرية
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لقد كان قرار توحيد القوات املسلحة قراراً تاريخياً 
وإس��راتيجياً أثبت عىل مر التاريخ حكمة مؤسس 
الباد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" 
وحرصه عىل أمن االتحاد واستقراره ورفعته، وتعترب 
خط��ط التطوير والتحدي��ث التي ش��هدتها قواتنا 
املس��لحة يف عهد س��يدي صاحب الس��مو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املس��لحة والجهود الحثيثة لسيدي الفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة إمتداداً 
للنهج الراسخ الذي يعترب األمن أحد أهم األولويات 
اإلس��راتيجية للدول��ة، وتتضح الجه��ود الحكومية 
الداعم��ة للقوات املس��لحة من خ��ال اإلمكانيات 
املادية التي رُصدت له��ا ملواكبة التقنيات الحديثة 
واقتن��اء األنظمة الدفاعي��ة املتطورة واالس��تفادة 
من املعارف والخربات العس��كرية العاملية وتطوير 
العنر البرشي ومتكينه وتدريبه مبا يضمن تحقيق 

أعىل درجات الجاهزية والكفاءة القتالية.
لقد أكد الدس��تور بأّن الدف��اع عن الوطن فرٌض 
مقدس ع��ىل كل مواط��ن، ورشٌف عظيم يجب أن 
يتنافس الجميع لنيله، وقد أثبتت قواتنا املس��لحة 
ومنذ توحيدها بأنها الحصن املنيع والدرع الحامي 
للوط��ن مب��ا متتلك م��ن كف��اءات وطني��ة مؤهلة 

ومتخصصة يف شتى املجاالت العسكرية.
إّن األمن الذي نعيش��ه اليوم ه��و حصيلة مثاٍن 
وثاث��ون عاماً من العمل املخل��ص الدؤوب قضتها 
قواتن��ا املس��لحة يف بناء ق��وة دفاعية ق��ادرة عىل 

حامي��ة الوطن وإنجازات��ه، من هن��ا يتضح الدور 
العظيم للمؤسس��ة العس��كرية برجالها ونس��ائها، 
واملس��ؤولية الكبرية امللقاة ع��ىل عاتقها مع وجود 
العديد من التحديات األمنية التي تشهدها الساحة 
إقليمياً وعاملياً وما أفرزته من مخاطر أمنية غاية يف 
الخطورة والتعقيد والتي مل تزد قواتنا املس��لحة إال 
عزماً وإرصاراً عىل التمسك مببادئها يف ترسيخ كيان 
اإلتحاد والحف��اظ عىل أمنه واس��تقراره ومقدراته 
ومكتس��باته والوقوف مع القضايا العادلة يف إطار 

الرشعية الدولية.
وبه��ذه املناس��بة الوطني��ة يرشفن��ي أن أتقدم 
بأس��مى آي��ات الته��اين والتربيك إىل مقام س��يدي 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه 
الله"، وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
ال��وزراء حاك��م ديب وإىل إخوانه��م أعضاء املجلس 
األع��ىل حكام اإلم��ارات، وإىل س��يدي الفريق أول 
س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة وإىل 
ش��عب دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، مبناس��بة 
هذه الذكرى املباركة أعادها الله علينا وعىل وطننا 

باألمن والخري والربكات.

األمن الذي نعيشه 
اليوم هو حصيلة 

ثماٍن وثالثون 
عامًا من العمل 
اخمللص الدؤوب 

قضتها قواتنا 
املسلحة يف بناء 

قوة دفاعية قادرة 
على حماية الوطن 

وإجنازاته
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اللواء الركن
اسحاق صالح حممد البلوشي

رئيس هيئة اإلمداد
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وجه اللواء الركن اس��حاق صالح محمد البلويش رئيس هيئ��ة اإلمداد كلمة عرب مجلة درع الوطن 

مبناس��بة الذكرى الثامنة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة أكد فيها  أن اليوم الس��ادس من مايو 

لعام 1976 يوماً حاسامً ومعلامً بارزاً وعالمة مضيئة، ونقطة تحول يف تاريخ دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة ففي هذا اليوم صدر القرار التاريخي بتوحيد القوات املس��لحة تحت علم واحد وقيادة 

واحدة لتكون الس��ياج القوي الذي يحمي الدول��ة، والحصن املنيع الذي يذود عن حياض الوطن، 

واليد التي تدعم الكيان االتحادي وتعزز أمنه واستقراره وتقدمه.

حرصت هيئة اإلمداد على تطوير منظومة عمل اإلمداد 
والدعم اللوجستي لوحدات القوات املسلحة برؤية واضحة 

األهداف وصوالً إىل آلية إمداد مشرتك تتميز بالسرعة 
وبساطة اإلجراءات واالقتصاد باملوارد مع االلتزام بتطبيق 

أساليب علمية غري منطية
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ونح��ن إذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة والثاثني لتوحيد 
القوات املس��لحة نحس بالفخر واالعتزاز ملا وصلت إليه 
من تق��دم ونذكر بكل العرفان واالمتن��ان والتقدير اليد 
التي أسس��ت الق��وات املس��لحة وال��روح الكرمية التي 
أحاطتها بالرعاية وغذتها بالعزة والش��موخ ونرفع أكفنا 
بالدع��اء إىل روح املغف��ور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
واليوم ونحن نس��تعرض املسرية التي قطعتها القوات 
املسلحة والنقلة النوعية التي واكبتها يف الكفاءة البرشية 
والفنية والتقنية ويف كافة مجاالت عملها ندرك يقيناً أنها 
مل تكن وليدة الصدفة وإمنا جاءت تتويجاً لجهود مضنية 
وعظيمة لقيادتنا الرش��يدة برعاية سيدي صاحب السمو 
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة القائد 
األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، وبتوجيهات سيدي 
صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه 
الله"، ومبتابعة حثيثة من سيدي الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة حتى وصلت هذه القوات إىل ما 
نراه اليوم من تفاعل إيجايب مع تحديات العر، وقوة ال 
يستهان بها تس��اهم مع األشقاء يف دول مجلس التعاون 
الخليج��ي لتوفري مظلة من األمن واالس��تقرار للمنطقة، 
دومنا إغفال لدورها العريب، ومشاركاتها الخارجية الفاعلة 
يف عمليات حفظ الس��ام الدولية واملساعدات اإلنسانية 

عىل مستوى العامل.

وإذا كانت القوات املسلحة قد حققت إنجازات باهرة 
يف كافة مجاالتها التنظيمية والتسليحية والفنية واإلدارية 
والت��ي تم تنفيذه��ا تطبيق��اً لخطة محكم��ة ومتوازنة 
تعن��ى بتوف��ري الك��وادر البرشية املؤهل��ة فقد حرصت 
القيادة العامة للقوات املس��لحة ممثلة يف هيئة اإلمداد 
عىل تطوي��ر منظومة عمل اإلمداد والدعم اللوجس��تي 
لوحدات القوات املسلحة برؤية واضحة األهداف وصوالً 
إىل آلية إمداد مشرك تتميز بالرسعة وبساطة اإلجراءات 
واالقتصاد بامل��وارد مع االلتزام بتطبيق أس��اليب علمية 
غ��ري منطية مع الدق��ة الازمة يف كل األوق��ات ويف كافة 

املجاالت.
واليوم ونحن نحتفي بهذه املناس��بة الخالدة يرشفني 
أن أرفع باس��مي وباس��م كافة منتس��بي هيئ��ة اإلمداد 
ضباط��اً وضباط ص��ف وأفراد إىل مقام س��يدي صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، وإىل سيدي 
صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه 
الل��ه"، وإىل إخوانهام أصحاب الس��مو أعض��اء املجلس 
األعىل لاتحاد حكام اإلمارات، وإىل س��يدي الفريق أول 
سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة أسمى آيات التهاين 
والتربيكات، س��ائلني الله العيل القدي��ر أن يعيد عليهم 
هذه املناس��بة باليمن والربكات وعىل القوات املس��لحة 

بكل خري.

وإننا يف هذه الذكرى املجيدة، وإحساس��اً منا بأهمية 
مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن املعطاء نجدد العهد والوالء 
لقيادتنا الرش��يدة بأن نكون دامئاً ال��درع الواقي للوطن 
والعني التي ال تنام..حفظكم الله وسدد عىل طريق الخري 

خطاكم.

حققت القوات وإذا كانت القوات املسلحة قد حققت إنجازات باهرة 
املسلحة إجنازات 

باهرة يف كافة 
جماالتها التنظيمية 
والتسليحية والفنية 

واإلدارية والتي مت 
تنفيذها تطبيقًا 
خلطة حمكمة 

ومتوازنة

الثالثاثني لتوحيد  وإذا كانت القوات املسلحة قد حققت إنجازات باهرة ونح��ن إذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة وا







القيادة الرشيدة
تحرص القيادة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل متابعة 
القوات املس��لحة عن كثب، ومتنحها م��ن الرعاية واالهتامم 
اليشء الكثري. ويف هذا اإلطار قام الفريق أول س��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد 
األعىل للقوات املس��لحة بجولة تفقد فيه��ا كلية زايد الثاين 
العس��كرية بالعني، مؤكداً س��موه أهمية العم��ل بكل تفاٍن 
وإخالص يف س��بيل خدمة الوط��ن، ورضورة التأهب الدائم 
للوق��وف يف وجه كل ما يحدق بالوط��ن من تهديد وخطر، 
وخاصة أن دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة تتمتع باحرتام 
الع��امل وتقديره بفضل ما صنعه لنا اآلباء املؤسس��ون، وعىل 
رأس��هم الوالد املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

رحمهم الله جميعاً وطيب ثراهم.
وقد توجه س��موه إىل أبنائه املرش��حني قائ��الً: »إن لكل 
مرحلة تحدياتها، ونحن قادرون بأمثالكم من أصحاب الهمم 
العالية والعزائم الصادقة أن نحقق املستحيل لخدمة الوطن 

الغايل ورفعته«، وأكد س��موه اعتزازه ب��دور كلية زايد الثاين 
العس��كرية ومب��ا قدمته خالل الس��نوات املاضي��ة من عمر 
االتحاد يف مّد قواتنا املسلحة بالكوادر والكفاءات العسكرية 
املؤهل��ة، التي تب��دي تفانياً غري مح��دود يف خدمة الوطن، 
وقال س��موه إننا نتطل��ع إىل مزيد من العط��اء والبذل، مبا 
يكف��ل لقواتنا املس��لحة أداء واجباتها تج��اه الوطن بكفاءة 
عالية، منوهاً سموه بالدعم الكبرية والرعاية الالمحدودة من 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

حفظه الله.
وقام سمو الفريق أول سمو الشيخ محم�����د بن زاي����د 
آل نهي��ان، ويل عهد أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات 
املس��لحة، خالل تلك الزي��ارة أيضاً بتفقد مدرس��ة الصيانة 
العام��ة، معرباً عن ثقته بالرشاكة بني س��الح الصيانة العامة 
ورشك��ة الطيف للخدم��ات الفني��ة التابعة لرشك��ة مبادلة 
للتنمية. وعّب س��موه خ��الل زيارته عن ارتياحه للمس��توى 

الرفيع الذي ش��اهده يف مشاغل س��الح الصيانة، وآلية أداء 
الخدمات املعمول بها، مبدياً ارتياحه لسري العمل وتنظيمه، 
مش��دداً عىل أهمية الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف 
كل املجاالت، والتي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، ورفع 
مس��توى اإلنتاج، ومعايري جودة الخدمات، األمر الذي يؤدي 
إىل إيج��اد فرص عمل جدي��دة للكوادر الوطني��ة وتأهيلها 
وتشغيلها، والس��يام أن كوادرنا الوطنية تثبت أنها عىل قدر 
املسؤولية دامئاً، وأنها متتلك االستعداد والقدرة عىل استيعاب 

أحدث أنواع العلوم والتكنولوجيا يف هذا املجال.
ويش��ار هن��ا إىل أن قي��ادة اإلمداد املش��رتك، وبفضل ما 
تتلق��اه من دعم القيادة العامة للقوات املس��لحة، تفس��ح 
املجال لخبات القطاع الخ��اص للدخول يف رشاكات متميزة 
ذات فائ��دة كبرية وجدوى فاعلة يف رفع مس��توى الخدمات 

الفنية بالقوات املسلحة.
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جهد .. وعمل.. وجناح
مبناس��بة تخريج دورة املس��تجدين للطلبة املرش��حني والدارسني 
الجامعيني مبدينة الع��ني، أقامت قيادة التدريب االنفرادي، مركز 
تدريب املستجدين احتفاالً كبرياً. وقد تلقى املنتسبون إىل الدورة 
التدريبات والتامري��ن العلمية التي صقل��ت مهاراتهم وأعدتهم 
بدني��اً وفكري��اً ، وجعلتهم قادرين عىل تحمل مش��اق التدريب 
فخوري��ن مبا امتلكوه من مؤهالت تس��اعدهم عىل حامية البالد 

وصونها.
كذلك أقام معهد القوات الجوية والدفاع الجوي، حفالً مبناسبة 
تخري��ج دورة تخصصي��ة للضباط، يف مقر املعه��د يف مدينة زايد 
العس��كرية يف ديسمب 2012. وقد وضعت قيادة القوات الجوية 
والدف��اع الجوي خطة بناءة ته��دف إىل لتدريب القادة والضباط 
والرتب األخرى، يس��هر عىل أدائها معهد القوات الجوية والدفاع 

الجوي بكل جد واجتهاد.
واحتفلت مدرس��ة الصيانة العامة يف القوات املسلحة بتخريج 
عدد م��ن الدورات التخصصية، وذلك يف مقر املدرس��ة يف مدينة 
زايد العسكرية. وبرهنت املدرسة الصيانة أنها معقل مهم إلعداد 

األجيال الفنية للوحدات والتشكيالت يف القوات املسلحة.
ويف نوفمب 2012، أقامت مدرس��ة املش��اة بالقوات املس��لحة 
حفالً مبناس��بة تخريج دوريت« قادة رسايا مشاة آيل رقم 77 و78، 
وال��دورة املتقدمة »مش��اة آيل« للرتب األخرى رق��م 26 ، وذلك 
يف مقر املدرس��ة مبدينة زايد العس��كرية، وذلك يف إطار س��عيها 
الدائم االرتقاء مبس��توى الكفاءة يف وحدات قواتنا املسلحة. وكان 
ملدرسة املش��اة دور مهم يف تدريب ضباط وأفراد قواتنا املسلحة 
وتأهيله��م، األم��ر الذي أوجد ال��كادر الوظيفي الذي يس��تطيع 
النهوض باملس��ؤوليات ويحقق تفهم الواجبات واألدوار املحددة 
لكل منهم، وتهدف مدرس��ة املش��اة إىل تطوير أس��لوب التعليم 

واكتساب املعرفة لدى منتسبي الدورات.
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أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء

سيف حممد سيف القبيسي
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1981/11/7

1996/9/18
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أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء



2014/2/27

يا شهيد أنت حي 
ما مضى دهر وبانا   

ذكرك الفواح يبقي
ما حيينا يف دمانا    
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سعيد راشد حممد احملرزي
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1975/12/16

1992/11/2

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء
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2013/6/16

يف سبيل اهلل يرمى

رمية تعليه شانا   
يف جنات اخللد يلقى

ربه فالوقت حانا    



كليات ومعاهد عسكرية
كلية الدفاع الوطني:

 أصدر صاحب الس��مو الش��ي���خ خلي�فة ب����ن زاي���د 
آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، 
حفظ��ه الله، مرس��وماً بقان��ون اتحادي رقم "1" لس��نة 
2012، يقيض بإنش��اء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" 
تابع��ة للقي��ادة العامة للق��وات املس��لحة، ومقرها يف 
مدين��ة أبوظبي، وتخت��ص بتأهيل القيادات العس��كرية 
واملدني��ة وإعدادها ورفع قدراته��ا عىل تحديد تحديات 
األمن الوطني واإلقليمي والدويل وتقييمها، وفهم أس��س 
ومتطلب��ات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حامية 

املصالح الوطنية.
والجدي��ر بالذكر أن كلية الدف��اع الوطني متنح درجة 
املاجستري أو الدكتوراه يف الدراسات االسرتاتيجية واألمنية 
أو أي ش��هادة أو درج��ة علمي��ة أخرى يتم اس��تحداثها 
نح الدارسون الذين ال ميلكون  ومنحها يف املستقبل، كام ميمُ
رشوط القب��ول بالجامعة املتعاقد معها درجة الدبلوم يف 

اإلدارة االسرتاتيجية ملوارد الدولة.

كلية القيادة واألركان املشرتكة: 
ص��در مرس��وم القانون االتحادي بإنش��اء كلي��ة القيادة 
واألركان املش��رتكة، وه��ي تقوم بإع��داد الضباط الذين 

يت��م اختيارهم لش��غل وظائف القيادات والتش��كيالت 
والوح��دات يف ع��ام 1991. وقد افتتح صاحب الس��مو 
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة القائد 
األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، الكلية عام 1992، 
واس��تطاعت كلية القيادة واألركان املشرتكة يف السنوات 
املاضية تطوير البامج التعليمية العسكرية التي واكبت 
يف مناهجها وأس��اليبها أرقى ما توصلت إليه األكادمييات 

العسكرية يف العامل.
ويف س��بيل تحقي��ق أع��ىل درج��ات الثقاف��ة والعلم 
للملتحق��ني بالكلية، تم التعاون م��ع جامعة أبوظبي يف 
عام 2009، وتم توقيع اتفاق مش��رتك ب��ني كلية القيادة 
والجامع��ة لتخريج طالب متخصص��ني مؤهلني. وتحتفل 
الكلي��ة يف منتصف هذا العام بتخريج الدفعة  ال�22 من 

طالبها .

كلية زايد الثاين العسكرية: 
أمُنش��ئت كلية زايد الثاين العس��كرية ع��ام 1972 ، وهي 
تجس��د نظ��رة مس��تقبلية متفائلة وواعية م��ن املغفور 
ل��ه بإذن الله، الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، وال��ذي أدرك ببصريته الثاقبة رضورة بناء كلية 
عس��كرية تؤهل منتس��بي القوات املس��لحة وتدربهم، 

ليكونوا عىل قدر املس��ؤولية ويتب��ؤوا تدريجياً املناصب 
القيادي��ة يف القوات املس��لحة. وكان تأس��يس الكلية يف 
وقت س��ابق التحاد القوات املسلحة، إدراكاً من املغفور 
ل��ه الش��يخ زايد، رحم��ه الل��ه، لحتمية اتح��اد القوات 
املسلحة مس��تقبالً، وأهمية وجود مثل هذه الكلية التي 

سرتفد القوات املسلحة بأفضل الكوادر.
وتح��رص كلية زاي��د الثاين العس��كرية ع��ىل تطوير 
مناهجه��ا وبرامجها بش��كل مس��تمر من خ��الل خطة 
مدروس��ة تشمل إعداد مناهج تستخدم شبكة إلكرتونية 
داخلية متّكن املنتس��بني من دخول أي قاعة أو وحدة يف 
القوات املس��لحة، واالطالع عىل املح��ارضات والعروض 
التعليمية، إىل جانب تطوير منظومة العمل اإللكرتونية، 
كام يس��تطيع الدارس اس��تخدام هذه التقنية من داخل 
قاعة الدرس ويف س��كنه، فض��الً عن وجود نظام إلكرتوين 
لالمتحانات، يرصد درجات املنتسبني ونتائجهم إلكرتونياً.
ويف ش��هر يناير 2013 قامت كلية زايد الثاين بتخريج 
الدورة  ال�37 من املرشحني الضباط مبدينة العني، يف حفل 
حرضه صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه 
الله، والذي هنأ الخريجني باالنتقال إىل مرحلة جديدة يف 
حياتهم، داعياً إياهم إىل متابعة السري عىل طريق التعلم 
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واالس��تفادة من العلوم العس��كرية التي تزيدهم تأهيالً 
واستعداداً ومتكنهم من خدمة قواتنا املسلحة. 

كلية خليفة الجوية:
أمُنش��ئت الكلية الجوية عام 1977، من أجل إعداد دراسة 
لتطوير القوات الجوية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 
وكان��ت حينها منفصلة ع��ن الدفاع الجوي. وقد أس��هم 
إنشاء مدرسة الطريان يف تلبية احتياجات القوات الجوية 
من خالل تأهيل طيارين مواطنني ميلكون مهارات رفيعة 

املستوى، تعليامً أكادميياً متميزاً.
ويف إط��ار ح��رص الكلي��ة الجوية عىل زي��ادة الوعي 
والتعلي��م لكوادره��ا، عق��دت اتفاقيات مع مؤسس��ات 
تعليمي��ة عدة، تهدف إىل إيجاد تعاون مثمر وبّناء داخل 
الدول��ة وخارجها. فداخل الدولة تم توقيع اتفاقية تعاون 
بني كليات التقنية العليا والقوات املس��لحة متنح مبوجبها 
خريج��ي الكلية ش��هادة بكالوريوس يف عل��وم الطريان. 
أم��ا خارج الدول��ة فكانت هن��اك اتفاقيات م��ع كليات 
دولي��ة عدة. وتح��رص الكلية عىل عملية تطوير ش��املة 
ومس��تدامة، فضالً عن خطة مستقبلية تهدف إىل توسيع 
مجاله��ا التعليمي، حتى تظل املرج��ع التعليمي الرئييس 

للطلبة.
ويف ديسمب 2012، شهدت كلية خليفة الجوية تخريج 
دورة املرش��حني الطيارين  ال�42 واملرشحني الجويني  ال�9، 

وذل��ك يف مقر الكلية يف مدينة الع��ني. وقد حرض الحفل 
سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف 
املنطق��ة الرشقية، الذي أكد أن االهتامم الكبري واملتواصل 
الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدول��ة، حفظه الله، القوات املس��لحة وقطاعاتها 
كافة، من األسباب املهمة لتقدم قواتنا ومعاهدنا وكلياتنا 
العس��كرية، مؤكداً أن صاحب السمو رئيس الدولة يقدم 
الدع��م واملس��اندة الكاملني ألبناء الكلي��ة، ويحرص عىل 
تأمني أس��باب الرقي لها، حتى تس��هم يف زيادة الجاهزية 
الدفاعي��ة والقتالية لقواتنا لتكون قادرة عىل حامية تراب 
الوط��ن وما تحقق يف الدولة من إنجازات كبرية ومتعددة 

يف مختلف املجاالت .

كلية راشد بن سعيد البحرية:
 تعد كلية "راش��د بن س��عيد آل مكتوم البحرية" -الكلية 
البحرية س��ابقاً- والتي تأسس��ت عام 1999من الرصوح 
التعليمي��ة املهم��ة يف الق��وات املس��لحة اإلماراتية. وقد 
أمُنشئت الكلية بعد دراسة أظهرت حاجة القوات البحرية 
بة ومؤهل��ة تعليمياً  إىل تأهي��ل كوادر متخصص��ة ومدرَّ
ومزودة مبهارات خاصة تلبي ما تحتاجه قواتنا املس��لحة، 
وتخ��رِّج ضباط��اً ميتلكون املع��ارف العلمي��ة التطبيقية، 
وقادري��ن عىل أداء العم��ل العس��كري باحرتافية عالية. 
وتخ��ّرج الكلية الضباط بش��هادة بكالوري��وس يف العلوم 

البحرية، كام تتيح الفرصة لهم للحصول عىل درجة علمية 
يف مج��ال اإلدارة والقان��ون البح��ري الدويل. ويس��تطيع 
منتسبوها اس��تكامل املتطلبات الالزمة يف كليات التقنية 
العليا، ك��ام تتّبع الكلية البحرية نظاماً وخططاً دراس��ية 
عامة وش��املة متّكن املرش��ح من امتالك الق��درات التي 

تؤهله ليكون ضابطاً كفؤاً يف مجال تخصصه.
وقد عقدت الكلية اتفاقيات تعاون مع جهات تعليمية 
عدة مثل جامع��ة اإلمارات، وجامع��ة أبوظبي، وجامعة 
حمدان بن محمد اإللكرتونية، وكليات التقنية العليا التي 
تم االتفاق معها عىل طرح مادة علمية جديدة متخصصة 
يف هندس��ة العلوم البحرية، لتصل إىل املستوى التعليمي 
املطل��وب، مبا يجع��ل الكلية قادرة ع��ىل تخريج الضباط 
البحريني األكفاء الذين تفتخر بهم دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
وقد شهدت كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية يف 
مارس 2013 تخريج الدفعة  ال�13 من مرش��حيها، يف مقر 
الكلية مبنطقة الطويلة يف أبوظبي. وتويل القيادة الرشيدة 
الكلية من��ذ انطالقتها رعاية كب��رية واهتامماً ال نظري له، 
من خالل الحرص عىل متابعة الفعاليات العسكرية فيها، 
يف مش��هد يعكس العالقة الفريدة التي تربط بني القيادة 
واملواط��ن يف دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة، مبا يعزز 

التالحم واالنتامء يف هذه األرض الطيبة.
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عبدالعزيز خميس راشد البديوي
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1979/1/16

1999/3/1

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء
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2010/5/24

أقدم للوطن كل غالني عندي

كتبت اسمه على تاريخ ميالدي
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عبدالعزيز عبيد سعيد العبدويل
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1977/2/7

1995/10/1

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء
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2014/2/27

أنا لك يا وطن يف خدمتك جندي
يف ميالدي ويف حلظة استشهادي



التمارين املشرتكة

لقد أدرك��ت قيادتن��ا الحكيمة رضورة إع��داد القوات 
العس��كرية وتجهيزه��ا وتطويره��ا، فوفّرت له��ا برامج 
التطوير والتدريب املس��تمر، س��واء ما اقترص منها عىل 
قواتنا الباس��لة، أو ما أجرته قواتنا من تدريبات مشرتكة 
م��ع وحدات م��ن جيوش ش��قيقية وصديق��ة. ويف هذا 
اإلطار كانت التدريب املشرتك "درع الجزيرة 9 "، والذي 
ش��اركت فيه قواتنا املس��لحة ضمن قوات دول مجلس 
التعاون يف التمرين املشرتك الذي أقيم يف دولة الكويت.
وقد ش��هد هذا التمرين الذي أقي��م يف الفرتة من 10 
ولغاية 26 من ش��هر فباير 2013، ع��دداً من العمليات 
العس��كرية الت��ي أمُنج��زت بأعىل مس��توى م��ن الدقة 
والج��ودة، األمر ال��ذي عكس روح األلف��ة والتعاون بني 
الش��باب الخليجي من جهة، والتطور الكبري الذي تتمتع 
به األسلحة املشاركة من جهة ثانية، وهذا ما جعل مترين 

"درع الجزيرة 9" يؤدي الهدف الذي تطمح إليه القيادة 
يف دول مجل��س التعاون الخليج��ي، والتي كان حريصة 
عىل توفري كل س��بل الدعم لهذا التمرين حتى يؤيت مثاره 
عىل أفضل وجه ويظهر الصورة الناصعة للتعاون واملحبة 

بني قوات مجلس التعاون.
ويف س��ياق تأهي��ل قواتنا املس��لحة وتدريبها، وتوفري 
ف��رص االحتكاك لها مع أفضل الجي��وش العاملية أقيم يف 
الف��رتة من 17 يناي��ر إىل 6 فباي��ر 2013، مترين "حافة 
الريادة 2013 " الذي اس��تضافته دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وشاركت فيه القوات املسلحة اإلماراتية والقيادة 
املركزي��ة األمريكية، إضافة إىل 28  قوة من قوات الدول 
الش��قيقة والصديقة، فض��الً عن الهيئات واملؤسس��ات 

االتحادية يف الدولة.
وكان الهدف الرئييس لتمري��ن "حافة الريادة 2013" 

ه��و الوصول بقواتنا العس��كرية إىل أفضل مس��توى يف 
مجال الكفاءة العملياتية من حيث التقنيات واإلجراءات 
املتبع��ة، والس��يام يف مج��ال مكافح��ة تهري��ب امل��واد 
الكيميائي��ة الداخلة يف تصنيع أس��لحة الدمار الش��امل 

وتداولها، فضالً عن تفعيل املبادرة األمنية الشاملة.
وكان لهذا التمرين فوائد عدة، متثلت يف تحقيق مزيد 
م��ن التطوير والتحديث، وتعزيز االنس��جام بني القوات 
املش��اركة، إضافة إىل تقوي��ة العمل املش��رتك بني دولة 
اإلم��ارات العربية املتحدة والدول الش��قيقة والصديقة، 
كذلك وفّر التدريب مزيداً من التنسيق بني هذه القوات، 
وزاد م��ن قدرة عىل اس��تيعاب كل ما ه��و جديد، األمر 
الذي يؤكد سالمة النهج الذي تسري عليه الدولة يف مجال 
تزويد القوات املس��لحة بأح��دث التقنيات لتكون قادرة 

عىل مواجهة كل الصعوبات والتحديات.
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 سالح اخلدمات الطبية
يف الس��ادس والعرشي��ن من فباير من كل عام يحتفل "س��الح 
الخدمات الطبي��ة" ب� "يوم الوحدة"، ويقوم "س��الح الخدمات 
الطبي��ة" بتكري��م املتميزي��ن يف قط��اع الخدم��ات الصحية يف 
املنش��آت العس��كرية، مبزاً دور الخدمات الصحية يف القوات 
املس��لحة يف العقود األربع��ة املاضية، واملس��توى الرفيع الذي 
حققته املنش��آت الطبية العس��كرية يف دولتنا الحبيبة. ويشهد 
احتفال "س��الح الخدمات الطبية" استعراض مشاركاته وجهوده 

الطبية يف املهام اإلنسانية داخل الدولة وخارجها.

الخدمات العالجية العسكرية
يعد مستش��فى زايد العسكري العديد من الشواهد املهمة عىل 
ما يقدمه قط��اع الخدمات الصحية يف دول��ة اإلمارات العربية 
املتحدة، والذي يثبت من خالله ريادته عىل مس��توى املنطقة. 
ويشهد مستشفى زايد العسكري تطوراً مطرداً يف خدماته التي 
يقدمه��ا، والتي يعزز من خالله��ا الصورة الناصع��ة للخدمات 

الطبية يف أنحاء الدولة.
 ويف إط��ار ح��رص القيادة الرش��يدة ع��ىل االرتق��اء بعمل 
املستشفى وزيادة فاعليته، شهد الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املس��لحة، وويل ميونج ب��اك رئيس جمهورية كوري��ا الجنوبية، 
مراس��م توقيع مذكرة اتفاق بشأن التعاون يف املجال الطبي بني 
القيادة العامة للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومعهد تطوير القطاع الصحي يف جمهورية كوريا الجنوبية.
وقد اس��تضاف مستش��فى زايد العس��كري "املؤمت��ر الثالث 
ملجموع��ة العم��ل اإلقليمي��ة العربي��ة للطب العس��كري" يف 
أبوظبي تحت عنوان: "يف الس��لم والحرب من أجل اإلنس��انية 
معاً.. لنحدث الفرق"، وش��ارك يف املؤمتر أكرث من 25 دولة مثّلها 
قادة ورؤس��اء ومدراء الخدمات الطبية يف القوات املسلحة من 
مختل��ف دول العامل، إضافة إىل نخب��ة من أبرز الخباء العامليني 

واملحليني يف مجال الطب العسكري.
وق��د حققت دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة نجاحاً مميزاً 
متثل يف حصولها عىل امليدالية الذهبية للدول األكرث مش��اركة يف 
الجانب العلمي، والتي فازت بها قيادة س��الح الخدمات الطبية 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة. 
ويف إط��ار حرص مستش��فى زايد العس��كري ع��ىل االرتقاء 
مبس��توى كوادره، كرّم املستش��فى عدداً م��ن األطباء املتميزين 
مبستش��فى زايد العس��كري يف الدورة الثاني��ة لجائزة "أبوظبي 
للتمي��ز الطب��ي " لعام 2013، وه��ي الجائزة الت��ي تهدف إىل 
تشجيع التميز يف مجال الرعاية الصحية يف إمارة أبوظبي، ورفع 
املستوى املعريف للعاملني فيه، وتشجيع البحث العلمي، وتطوير 
األداء املؤس��يس بش��قيه الع��ام والخاص، األمر ال��ذي يؤدي يف 
املحصلة إىل رفع مستويات الجودة يف خدمات الرعاية الصحية 
املقدمة للمواطنني واملقيمني يف اإلمارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله؛ والفريق أول سمو 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة.
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سامل علي حسن البيض الشميلي
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: أرملته وأبنائه

1983/1/22

2000/7/23

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء
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2013/11/27

سامل علي حسن البيض الشميلي

أنا جندي وقــــفت بعــز متحــــدي
صمودي يف جموح الريح معتـادي
سيويف ما تعانـــق فوهـة غمــدي

أخضبهــــا بـــدم اجلايــــر العــادي 
رماحي تخرتق كل حـاجز وســـدي
لها مع شاخمات  اجملد ميعادي

أنا جندي وقــــفت بعــز متحــــدي
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حسن خليل جمعة بن طوق
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1980/1/1

1997/10/4

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء
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2012/2/14

لنا الشـرف يا خليفــه بأننـــــا جنــودك 
برن وبحرن وجون نحمــــي احـــدودك
راياتنــــا بالفخـــر والعــــز مرفوعــــــه 
وأجمادنا يف جبني الشمس مطبوعه 

لنا الشـرف يا خليفــه بأننـــــا جنــودك 



الشرطة العسكرية
احتفل��ت قيادة "الرشطة العس��كرية" بالقوات املس��لحة يف 
م��ارس 2013 بالذك��رى  ال���40 إلنش��ائها. وتح��رص القوات 
املسلحة منذ نشأتها عىل إنشاء وتطوير وحدات نوعية متتلك 
اإلمكانات البرشية املؤهلة، واإلعدادات اللوجستية املتطورة، 
الق��ادرة عىل متابعة كل ما ه��و جديد من تقنيات وصناعات 

عسكرية حديثة.
وتحرص القوات املس��لحة عىل تأمني امل��وارد كافة إليجاد 
بيئة عمل آمنة ومس��تقرة بش��كل دائم. ويمُعد ق��رار القيادة 
الرش��يدة بتأس��يس أول رسية رشط��ة عس��كرية تابعة لقوة 
دف��اع أبوظب��ي يف العرشين من يناير لس��نة 1973، من أهم 
إنجازاتها، إذ ش��ّكل بداية االنطالق لتطور الرشطة العسكرية 
وفق أسس اعتمدت عىل أسلوب الكيف، فضالً عن االستفادة 
من التقنيات الحديثة يف النهوض مبستوى كفاءة أفراد القوات 

املسلحة وأدائهم.
وتش��ارك النياب��ات واملحاكم العس��كرية التابع��ة للقضاء 
العس��كري كل عام بذكرى إنشائها، وهي متثل بال شك إنجازاً 

مهامً من إنجازات القيادة العامة للقوات املسلحة.

حافز وإجناز
متثل احتفاالت وحدات القوات املس��لحة فرص��ة للنظر فيام حققته خالل 
مس��ريتها الحافة، كام تش��كل حافزاً لتقديم الجهد والعطاء خدمة للوطن. 
وكانت النجاحات التي ش��هدتها هذه الوحدات خري دليل عىل قدرتها عىل 
مواكب��ة الع��رص والس��ري يف ركاب الجيوش املتطورة. وال ش��ك يف أن هذه 
النجاح��ات تتطل��ب الحفاظ عليه��ا وتدعيمها، ألن االس��تمرار يف التفوق 

والنجاح أهم من الوصول إليه.
ومبناسبة الذكرى 44 إلنشاء قيادة "األشغال العسكرية" احتفلت القيادة 
يف مقرها مبا حققته من إنجازات كانت عىل الدوام مبعث فخر لها، وفرصة 
الس��ترشاف املس��تقبل، ووضع الخطط الت��ي تطمح إىل النه��وض بقواتنا 
املس��لحة التي آلت عىل نفس��ها أن تظل جاه��زة ألداء واجبها املقدس يف 
الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه. إن ما حققته قواتنا املس��لحة حتى 
اآلن يعد عمالً جباراً، والسيام إذا ما وضعنا يف الحسبان عمر الدولة الفتية، 

وما حققته من تفوق عىل دول عديدة سبقتنا يف تجاربها وخباتها.
إن قواتنا املس��لحة تخطو خطوات واثقة يف مجال التدريب، وهي متلك 

من األجهزة واملعدات التدريبية واملدربني ما يجعل قيادة األشغال 
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على طاهر أحمد برهام باعمر
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته

1986/7/2

1995/10/4

104

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء



2009/10/30

على طاهر أحمد برهام باعمر

105

نحـن جنــــود الوطـــن وكلنا حولـــه 
واسم اإلمارات شامخ حمدن إيطوله 
نقســـم برب علـــى سبـــع سمــاوات
نخلـــص ونويف عهـــودج يـــا إماراتي



سعيدعبداهلل سعيد الشحي
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1980/8/18

1995/10/4

106

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء



2009/1/12

نشعر بالفخر واإلعتزاز مبا قدمه 
من تضحية وبطولة يف أداء 

الواجب الوطني
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من تضحية وبطولة يف أداء 
الواجب الوطني



يف قلب احلدث
تحرص مجلة "درع الوطن" عىل أن تكون دامئاً يف قلب 
الحدث لتؤدي دورها يف مختلف الفعاليات العسكرية 
أو املدنية، تعبرياً منها عن أهمية التفاعل والتواصل بني 
القوات املس��لحة واملؤسسات الحكومية األخرى وأفراد 

املجتمع.
وتضع املجل��ة لذلك خطة مدروس��ة واضحة املعامل 
واألهداف، تح��اول من خاللها تنفيذ رس��التها يف دعم 
املجتم��ع وتوعية الجمه��ور، والتعريف ب��دور القيادة 

العامة للقوات املسلحة املقدم للمجتمع املحيل.
وقد باتت مجل��ة "درع الوطن" مرجعاً حقيقياً لكل 
األحداث التي مرت بها القوات املس��لحة منذ تأسيسها 
وحت��ى يومنا ه��ذا. وتضم أعدادها الكث��ري من الصور 
الن��ادرة للمغفور ل��ه بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان »رحمه الله«.
فكعادته��ا ش��اركت مجل��ة "درع الوط��ن" ضم��ن 
فعالي��ات احتف��االت القوات املس��لحة بالعيد الوطني 
الثاين واألربعني ع��ىل كورنيش أبوظبي من خالل جناح 
متميز ش��كل نقطة جذب لجمه��ور غفري من مواطنني 
ومقيم��ني جاؤوا لإلطالع عىل أح��دث إصدارات املجلة 

من كتب ودراسات وبحوث ودورية متنوعة.
وكان ملجلة "درع الوطن" مش��اركة فعالة يف معرض 
"معرض ديب للطريان  2013 باعتبارها رشيكاً اسرتاتيجياً، 
وقد رصدت املجلة أنش��طة املعرض وفعالياته بالكلمة 
والص��ورة من خالل نرشات متمي��زة كانت تصدر يومياً 
خالل أي��ام املعرض، وقد حظيت ه��ذه النرشات برضا 

القراء مبختلف رشائحهم واستحسانهم.

وتق��وم مجل��ة "درع الوط��ن" بتغطي��ة املع��ارض 
واملؤمت��رات املحلي��ة والعربي��ة والعاملي��ة، م��ن خالل 
إلقاء الضوء عىل فعالياتها وااللتقاء بأهم الش��خصيات 
املش��اركة فيه��ا، موف��رة بذل��ك لقرائها آخ��ر األخبار 

واألحداث والفعاليات.
وش��اركت املجلة  يف فعاليات الدورة الثانية ملهرجان  
الوحدات املس��اندة للرماي��ة يف فباير 2014 ، وعرضت 
كل ما يتصل بالقوات املس��لحة من أنشطة وفعاليات، 
وكانت ع��ني القارئ عىل املهرجان، م��ن خالل رصدها 
كل جوانب��ه إلب��راز قيم التواصل بني القوات املس��لحة 
واملجتمع. كام كان للمجلة  تغطية مميزة ملهرجان قرص 
الحصن بأبوظبي يف دورته الثانية بقرص الحصن احتفاء 

مباض عريق وإرث تاريخي ألكرث من 250 عاماً.
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عبداهلل سامل حممود عاشور
تاريخ امليالد:

تاريخ التجنيد:

احلالة االجتماعية:متزوج

األشخاص الذين يعيلهم: والديه وأرملته وأبنائه

1977/11/20

2002/1/19

110

أبناء الوطن 
األبطال الذين 

استشهدوا 
يف سبيل أداء 

الواجب سيبقون 
خالدين يف ذاكرة 

الوطن وضمري 
األمة ومشاعل 

تستنري بهم 
مسرية العطاء 
وهمم األجيال 

لتبقى راية الوطن 
خفاقة يف العلياء



2014/2/17

111

ولدكم ولدنا ومصابكم مصابنا 
وهو فخر لنا بإذن اهلل تعاىل...

وأبناء اإلمارات الشرفاء سيظلون 
يف ذاكرة الوطن

وهو فخر لنا بإذن اهلل تعاىل...
وأبناء اإلمارات الشرفاء سيظلون 

يف ذاكرة الوطن



قواتنا املسلحة.. 
38 عامًا من الفخر

عارف عمر
كاتب إماراتي

»انطالقاً من س��عينا املستمر لدعم الكيان االتحادي، وتوحيد أركانه، وتعزيز استقراره وأمنه وتقدمه، 
وإمياناً باملس��ؤولية التاريخية التي تفرض علينا العمل بروح التجرد واإليثار، وإذابة كل الحواجز التي 
تعوق تفاعلنا الذايت، وتحقيق االندماج الكامل ملؤسس��ات الدولة، واس��تجابة لرغبة أصحاب الس��مو 
أعض��اء املجلس األعىل لالتحاد م��ن االنطالق نحو تحقيق آمال وتطلعات الش��عب تم دمج القوات 
املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، لتكون السياج القوي الذي يحمي الوطن وتؤدي دورها القوي 

كقوة للعرب«.
بهذه الكلامت شهد الوطن منعطفاً مهامً يف تاريخ اتحادنا، وبهذه الكلامت انطلقت مسرية حافلة 
بالفخ��ر والرشف واإلنجازات، وج��اءت الخطوة التاريخية بقرار من املجل��س األعىل لالتحاد بتوحيد 
القوات املسلحة يف السادس من مايو 1976، وذلك يف منطقة أبو مريخة وبرئاسة املغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله«، كانت تلك الكلامت جزءاً من بيان توحيدها وانطالقها 
نحو مس��تقبل يحمل آمال هذا الوطن وأبنائه الذين يعيش��ون ذكرى قي��ام رصح من رصوح النجاح 

الوطني يف دروب ترسيخ دعامئه.
38 عاماً مضت عىل خطوة مل يكن الكثري يستش��عر أهميتها مع البداية، لكن نظرة املؤسس والباين 
كانت أعمق بكثري وأصبح لالتحاد ذراع قوي يحمله نحو بناء دولة عرصية تتكامل فيها خطوط التحدي، 
للوصول إىل أعىل مستويات الرفعة واالستقرار، 38 عاماً من الجهد والنجاح والعمل يف الداخل والخارج 

يف إيصال رسائل السالم واألمن واألمان.
قواتنا املس��لحة ومنذ تأسيس��ها، مروراً بتوحيدها حظيت باهتامم بالغ من املغفور له الشيخ زايد 
ومن إخوانه حكام اإلمارات ومن بعده أبنائه. واالحتفال اليوم بهذه الذكرى يف ظل نجاحاتها وحضورها 
املرشف يؤكد استمرار وحرص قائد املسرية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« عىل بناء قوات متتلك وتبتكر وتتعامل مع أحدث املعدات، 

ويأيت التكامل بني دعم القيادة، لتطوير القوات املسلحة، ودعم وتشجيع قطاع التصنيع العسكري.
وذلك أس��هم يف تحقيق إنج��ازات كبرية يف مجال التكنولوجيا واملنتجات العس��كرية املتطورة بأيد 
إماراتية ومبعايري تنافسية عاملية أصبحت جزءاً من منظومة املعدات واألسلحة التي تشكل جزءاً مهامً 
يف تطوير مختلف وحدات القوات املس��لحة وتوفر لها أرقى التدريبات التقنية وامليدانية واإلدارية يف 
مختلف قطاعاتها مع التمسك برسالة ورؤية لتكون سداً منيعاً للذود عن الوطن ومكتسباته، ولتكون 

أيضاً عوناً وسنداً ألشقائنا وأصدقائنا يف السلم قبل الحرب.
ويظه��ر ذل��ك جلياً يف العدي��د من املهام التي ش��اركت فيها قواتنا، لحفظ األمن والس��لم وتوزيع 

املساعدات واملعونات بالدول املترضرة واملنكوبة، عىل اختالف أعراقها ودياناتها.
السادس من مايو ال ميثل تاريخاً تحتفل به قطاعات وأفراد جيشنا، بل هو تاريخ يعني الكثري لكل 
أبناء الوطن، ومن يعيش عىل ترابه يف مسرية قواتنا املسلحة، والتي متثل السور املتني يف صون مكتسبات 

مسرية االتحاد التي تحققت، وما زالت عىل أرض إمارات الخري.







مهدها  رئيس  وأعظم  بلد  أعظم 

مجدها هذا  األمجاد  مدور  يا 

جسدها نفسها  من  نسيمن  أعذب 

فندها  ريب  فضل  من  مدن  بأحىل 

عد وعددها الكون  والء  وأكرب 

ورعدها برق  األرض  جيوش  وأعظم 

عمدها يالمس  اليل  حظ  شني  يا 

ومهدها الخليج  وسط  مزيونه 

جعدها فلة  البحر  امتداد  عىل 

حسدها تكاثر  اليل  العروس  مثل 

وعددها عد  الجزر  وأم  أمي 

جندها جندها  القايد  ارش  وان 

وقدها تواهااا  ياليل  قواتنا 

شددها نطفي  شبت  يل  النار 

هددها يليض  فالجو  وصقورنا 

وعدها جابت  عالسحب  حلقت  ال 

مددها قلبي  اليوم  هذا  واليوم 

نعتمدهااا وفرحنت  عيد  اليوم 

شهدها تنتج  عقود  ثالث  مرت 

عقدها جواهر  من  عقود  هذي 

يقدها فريدن  نوعن  جوفها  يف 

واسدها فهدها  من  شيوخا  سبعة 

خليفه حكمها  بعده  ومن  زايد 

العفيفه العزيزه  اإلمارات  هذي 

اللطيفه بالهبوب  يت  نسامين 

الرشيفه الشعوب  بني  شعب  وأوفا 

وصيفه املوصف  عيا  والءهم 

الشظيفه فالليايل  تأسس  جيش 

ضعيفه حياته  تبقا  ذمتي  يف 

وصيفه برده  بحسن الحسن  فاقة 

القطيفه الزهور  بورود  واسحته 

تزيفه قامت  الرب  بسم  غري  يا 

سيفه بيسل  األخ  جنب  واألخ 

العفيفه ع  غلت  ما  روحن  انبيع 

نظيفه قلوبه  ال  من  بها  نقصف 

رضيفه قاصفاته  يف  ونردها 

القذيفه رمات  من  وأرسع  طيار 

النظيفه العزوم  مبخالب  خمه 

ذريفه التهاين  فيها  قصيدتن 

وليفه مع  ملتقي  وليفا  رشوا 

رشيفه محال  سنني  مثان  وزادت 

وشيفه شكل  بالدر  مرتصعه 

يظيفه نوره  ايظيف  كالكهرمان 

بالنصيفه حكم  من  واحكم  حكام 
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have been possible without the farsight-
ed vision of the late Founding Father 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and 
the efforts made later by the leaderships 
of the Armed Forces.

He commended the efforts of Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice-President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai and Gen-
eral Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
UAE Armed Forces.

Lt General Al Rumaithi noted that the 
Armed Forces are concluding a crucial 
phase of the process of building during 

which it adopted a clear military strate-
gy built on guidance by its command on 
working on highly important and firm 
principles including the development of 
practical and physical strength of per-
sonnel, advancing them to profession, 
boosting their national spirit and mo-
rale, re-organising the major branches 
and formations to cope with the nature 
and type of missions, building technical 
support and logistic supply facilities to 
provide sustainability for them as they 
execute their missions.

He added that the directives from the 
supreme command also included the 
laying of the foundations for a military 
industrial base in order to possess the 
capability of supporting the demands 

of the forces in terms of armament and 
technical support. This represents a 
gateway for technology transfer, benefit-
ing from the experiences of others, he 
said adding that a large part of equip-
ment and ammunition of the highest 
quality is produced today locally by na-
tional companies and national experts.

Lt General Al Rumaithi noted that the 
coming phase will advance the Armed 
Forces to new horizons on the way to 
achieve ambitions and keep up with the 
aspirations of the leadership for overall 
development.
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Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister 
of the Interior, Sheikh Nahyan bin Mubarak Al 
Nahyan, Minister of Culture, Youth and Commu-
nity Development, sheikhs, ministers, senior mili-
tary and Ministry of Interior officers.

In his speech, Lt General Al Rumaithi thanked 
His Highness General Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of UAE Armed Forces 
for honouring the Armed Forces’ celebration.

“On this glorious occasion we all renew alle-
giance to our wise leadership and affirm our de-
termination on remaining the immune shield of 
our generous and prosperous nation and the loyal 
soldier who fulfil their promise with full devotion 
to duty.”

He described the unification of the UAE Armed 
Forces as a crucial stage and step that would not 
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Mohamed bin Zayed attends UAE  Armed          Forces celebration of Unification Day
Forces are source of pride for UAE Sheikh Mohamed bin Zayed was greet-

ed upon arrival by Mohamed Ahmed Al 
Bawardi Al Falasi, Undersecretary of the 
Ministry of Defense, Lt. General Hamad 
Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief 
of Staff of UAE Armed Forces, military 
commanders and high-ranking officers.
In his remarks, the Crown Prince con-
veyed greetings on the occasion from 
President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan to all members 
of the Armed Forces, and commended 

all of the branches and formations for 
their high levels of efficiency, moderni-
sation and excellent performance and 
readiness in their efforts to continue the 
progress of the Union and to protect na-
tional gains.

Sheikh Mohamed bin Zayed empha-
sised that the Armed Forces are a source 
of pride for the leadership and people 
of UAE. He prayed to Allah Almighty 
to protect the security, safety, stability, 
well-being, growth and prosperity of the 

nation.
Present at the celebration were Sheikh 

Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s 
Representative in the Western Region, 
Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, 
National Security Advisor and Deputy 
Chairman of Abu Dhabi Executive 
Council, Sheikh Nahyan bin Zayed 
Al Nahyan, Chairman of the Board of 
Trustees of Zayed bin Sultan Al Nahyan 
Charitable and Humanitarian Founda-
tion, Lt General Sheikh Saif bin Zayed 
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Mohamed bin Zayed attends UAE  Armed          Forces celebration of Unification Day
Forces are source of pride for UAE

Highness General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 

Dhabi and Deputy Supreme Commander of UAE Armed Forces, attended the cele-

bration organised by UAE Armed Forces at the Armed Forces Officers’ Club to mark 

its 38th Unification Day anniversary.
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fellow members of the Supreme Coun-
cil, Rulers of the Emirates, faced the dif-
ficulties and challenges of the establish-
ment phase with courage and relentless 
strong will, an ability to take historic 
decisions, and wisdom in conducting 
affairs. The development and moderni-
zation of the Armed Forces was a top 
priority for them. 

 We cannot but appreciate the role of 
the first generation of military men who 
carried out the vision of the prudent 
leadership by uniting the Armed Forces 
through their devotion and dedication 
to work, their great contributions and 
enormous sacrifices in the service of our 
Armed Forces in order to consolidate 
their growth and development.

     Since the early years of federation, 
therefore, the Armed Forces have wit-
nessed quantum leaps in development 
and modernization at all levels. This has 
continued under the leadership of His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the State - may 
God protect him - for His Highness is 
keen to provide all world-class facilities 
for our Armed Forces in the areas of ar-
mament, training and others.

  The Leadership’s support for the 

Armed Forces is limitless; it has absolute 
confidence in their potential and ability 
to perform their duties and bear their 
responsibilities in the protection of the 
nation’s borders, sovereignty and gains 
to the highest standards of efficiency, 
professionalism and patriotism. There-
fore, the Armed Forces have become, 
rightly, the protective shield of the 
homeland, protective fence of its devel-
opment, symbol of its pride and power, 
a sign of its comprehensive renaissance 
in all fields and on all levels, and the 
hard core of national security.

Throughout the different stages, tran-
sitions, events and crises experienced 
by the Arabian Gulf region, the Mid-
dle East and the world, the UAE Armed 
Forces have proved that they are a force 
of regional stability that defends the 
truth, enhances Gulf and Arab collective 
security, supports our brothers, adds to 
their strength, acts as a peacemaker and 
extends a helping hand in many areas 
around the world. This is the established 
doctrine of the Armed Forces which 
they derive from the policy of the Unit-
ed Arab Emirates that always stands on 
the side of right, contributes to whatever 
achieves the world’s security and stabil-

ity, rejects all forms of threat or aggres-
sion, and calls for the settlement of any 
disputes or problems, whatever their 
severity, through dialogue and peaceful 
means.

 On this national occasion, in which 
we all renew our determination to keep 
the flag of the United Arab Emirates fly-
ing high, and  “the House” united and 
protected by the strength of will of our 
Armed Forces and all citizens, I pre-
sent my supreme congratulations to His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the State - may 
God protect him - His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
UAE Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai - may God protect him 
- and Their Highnesses Supreme Coun-
cil Members and Rulers of the Emirates. 
I also congratulate all personnel of the 
Armed Forces and give all my support 
and encouragement to them and to all 
people of the UAE, hoping that this an-
niversary will return and our beloved 
country always enjoys power, stability 
and prosperity.

The 
Leadership’s 
support for the 
Armed Forces 
is limitless and 
has absolute 
confidence in 
their potential 
and ability
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cord in the field of armament, training 
and military technology. This year, the 
anniversary comes after the ratification 
by the Federal National Council of the 
Federal Law on National and Reserve 
Service, which will provide our Armed 
Forces with more national cadres, and 
help to boost the youth’s sense of be-
longing to their homeland, refine their 
skills and expertise through military 
life, which equips men with the ability 
to withstand difficulties and challenges 
and exert the utmost effort and sincerity 
at work.

 This decision represents an important 
support for our Armed Forces because it 
provides them with a national reserve of 
trained personnel who are ready to join 
them at any time. It will also be benefi-
cial to the overall development process 
in the United Arab Emirates because the 
skills acquired by the youth during their 
military service, and the positive values 
and behavior learnt, will benefit them in 
their practical life and supply the nation 
with cadres that help it achieve its as-
pirations in its confident and continued 
progress toward the future.

 I am quite confident that the people of 
the United Arab Emirates are ready to 

region. This has been clearly visible in 
the positive interaction of young Emi-
ratis regarding the Federal Law on Na-
tional and Reserve Service as soon as it 
was issued by the Council of Ministers 
as a bill. Even many citizens who are not 
subject to the law, due to their having 
exceeded the age limit, demanded to be 
given the honor of participating in mili-
tary service, which pleased our hearts 
and reassured us about the present and 
future of the nation. That is because the 
youth, inasmuch as they are the back-
bone of the present are also the hope 
and makers of the future. No country 
can realize progress and development 
for its people unless it has educated 
young nationals who love and are loyal 
to their country and leadership and are 
always ready to respond to the call of 
duty at anytime and anywhere, and this, 
thankfully, is the case of our young peo-
ple in the United Arab Emirates.

 The anniversary of the unification of 
our Armed Forces, being an occasion 
for celebration and pride, takes us back 
to the early years of the foundation of 
the Federation, when the late His High-
ness Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
- may God have mercy on him - and his 

Statements   

serve their country at any time and in 
any place, and to sacrifice everything 
for it. They have expressed this in ac-
tion at important stages in the history 
of our beloved country and of the whole 

The Federal Law 
on National and 
Reserve Service 
will provide 
our Armed 
Forces with 
more national 
cadres and help 
to boost the 
youth’s sense 
of belonging to 
their homeland
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The Day of Unification of the Armed
Forceson6May1976wasabasicstart-
ingpointthatcontributedtothecom-
prehensiverenaissancewitnessedbythe
UnitedArabEmiratesandanimportant
strategicdimensionforthepresentand
futureofourdearhomeland.

The historic decision taken by the
FederalSupremeCouncil,headedbythe
lateSheikhZayedbinSultanAlNahyan
thefor–himonmercyhaveGodmay-
unificationofourArmedForcesunder
asingleCommandandoneflaghassta-
bilizedthepillarsoftheStateoftheUn-
ionandpromotedtheconceptofunity,
whichdeepenedinthemindsandhearts
ofourcitizens.Thefoundingfathersof
theStateoftheUnionhadafirmbelief
thatmovingtowardsconstruction,pro-
gressanddevelopmentinvariousfields
needs a force to protect achievements
andgains,safeguardthenation,defend
its sovereignty, and always provide it
withnationalcadresarmedwithknowl-
edge,patriotismandloyalty.

-anniversathecelebratewe,yearEvery
ryoftheunificationofourarmedforces
inlightofnewgainsandachievements
thatareaddedtotheirnationaltrackre-
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 Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 

Armed Forces

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan,

 On the occasion of the 38th Anniversary of the Unification of the UAE Armed 

Forces, His Highness Gen. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan paid glowing 

tribute to the Armed Forces of the UAE which have become the protective shield of 

our homeland, protective fence of our development, symbol of our pride and power, 

a sign of our comprehensive renaissance in all fields and on all levels, and the hard 

core of national security. 

Statements   
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taryindustrieshasbeenachievedonthe
ground in the reign of His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
theSupremeCommanderoftheArmed
Forces,mayGodprotecthim.Ourmili-
tary industry, with administration and
participationofoursonsanddaughters,
has grownand evolved, andnowpro-
videsanimportantpartoftheneedsof
ourArmedForces,andexportspartof
theproductiontobrotherlyandfriendly
countries.Wemakeshipsandmilitary
vehicles, ammunition,missiles, drones,
lightweapons,partsofcivilianandmili-
taryaircraft,and input in the technol-
ogyofweaponsandweaponsystems.

This success in themilitary industry
planscomplementsoursuccessesinall
aspects of development, adds to our
potential and capabilities, supply our
country,societyandeconomywithele-
mentsofadditionalpower.Thehistory
of human progress tells us about the
pioneering roleof the armed forces in
pavingthewayforprogress.

theeyesownourwithseeweWhile
wide prospects of our success in es-

tablishing a strong base for advanced
militaryIndustries,wemustextendour
thanks and gratitude to His Highness
the Head of State and Supreme Com-
mander of the Armed Forces, who is
hashadthehighesthandintheentryof
our country the era advancedmilitary
industries,andtoHHGen.SheikhMo-
hammedbinZayedAlNahyan,Crown
Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
premeCommanderofthearmedForc-
es,whohimselfoverseesfollowsup,on
theground, the implementationof the
strategiesandplansforindustrialization
and preparation programs for special-
ized national cadres. I also thank our
sonsanddaughterswhoareinvolvedin
themanagementandoperationofthese
largenationalmonuments.

Thisapproach that isbasedon trust
andlovebetweentheleadershipandits
citizenshasenabledustoenhanceour
realitywith all its social, cultural, eco-
nomic aspects, and to go ahead and
climbthe ladderof thecomprehensive
developmentandculturalprogress.

 Dear officers and soldiers
I invite you, andwith you everyEmi-
ratimanandwoman,tobuildmomen-
tumandpromotepositiveenergytogo
aheadwithourcountryandsociety,for
the strength of countries depends on
theirowncapabilities,andtheirpeople
arethekeyelementinthiscapacity.

Tomorrow is a new day, new tasks,
newchallengesandnewdreams.

asdonebemustwhatworkwillWe
itshould.

,excellenceparsuccessachievewillWe
the captain of our ship is skillful and
highlycapable.Ourvisionisclear,our
goalsandobjectivesarewell-defined.

And wewillwrite newpages in the
story of the rise and building of our
countryandourpeopleonthepathsof
unity,effectivenessandprogress.

Forward we go holding fast to the
Holy Qur’an and the Sunnah of our
GraciousProphet ,placingour trust in
GodAlmightyandseekingHishelp.

youuponbePeace
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al service, will perform this national
obligation with all satisfaction, hap-
piness and passion, emphasizing the
depthofbelongingtotheircountryand
theiraffiliationtotheir leadership.The
militaryservice isaschoolofchivalry,
gallantry, discipline, responsibility for
decision-making,masteryoftimeman-
agement,familiaritywithteamworkand
teamspirit.

 Dear Officers and Soldiers,
The building of strong and capable
armedforceshasbeen,andwillremain,
oneoftheconstantsofourapproachto
nationalaction,andthenationalservice
systemwillstrengthenthisbuildingand

supply itwithfurtherelementsofself-
powerwhichistheumbrellaofsecurity,
stability,developmentandprogress,and
will also ensure independence, sover-
eigntyandpreservationofaccomplish-
ments.

usFor in theUnitedArabEmirates,
our armed forces are always a power
ofpeace,securityandstability,andthe
morestrengthenedaretheircapabilities
andefficiency,thestrongerandmoreef-
fectiveour constantsofpeaceful coex-
istenceandgoodneighborlinesswillbe.

I am highly proud that our armed
forceshavebecomeoneofthemostim-
portantincubatorsofdevelopment,pro-
gress and modernization, in addition

to the readiness of men and weapons,
aswellas thegrowingabilityofdeter-
rence.Theirpioneeringparadigminthe
formationofhumanresourcesradiates
throughoutthehomeland,andtheirrole
inbuildingadvancedmilitaryindustries
enhances the national will, and flows
into all elements of the development:
First,itcontributesprimarilytothefor-
mation of a broad base of specialized
technicalpersonnelinthemostprestig-
ioussciences,thelatesttechnologyand
most efficient management systems.
Secondly, it opens up new prospects
fortheemiratizationoftechnologyand
supportofscientificresearch.Thirdly,it
providespartof thearmamentforour
army,andfourth,itsupportstheplans
to diversify our economy and acceler-
atethemovefromtraditionaltoknowl-
edge-basedeconomy.

The dream of the founding father,
Sheikh Zayed ,may Allah rest his soul
inpeace,in,1976tobuildEmiratimili-

Statements   
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 My brothers and sisters, brave officers 
and soldiers of our Armed Forces, 
 Valued sons and daughters of my na-
tion,
 Peace be upon you,

ArmedourofdaytheonyougreetI
Forces,Isaluteyourvaliance,yourdeep
sincerity, loyalty andhigh readiness to
performyoursacreddutyindefending
the security, sovereignty, stability and
dignityofourcountry.

 Dear Officers and Soldiers,
-anthirty-eighththeofcelebrationOur
niversaryoftheissuanceofthedecision
on the unification of the UAE Armed
Forcesisnotamerecommemorationof
thememoryofahistoricdecisivedeci-
sioninthemarchofournation;itisalso
acelebrationofourpresentandnational
achievementsinallfields.Themarchof
building our Armed Forces is a living
model that summarizes the process of
buildingournation,andtestifiestothe
wisdom and foresight of the founding
fathers resulting in the empowerment
ofthepeople.Itconfirmsthevalidityof

cance that stems from the introduc-
tion of compulsory national service
forouryoungmenandoptional for
ouryoungwomen.

nationalcompulsoryofsubjectThe
servicehasbeenpresentinourofficial
deliberationsforseveralyearsandwas
proposedonournationalagenda.The
foretokensofitsapplicationbeganin
the educational program, “Banners”
insecondaryschools,whichincluded
military education, Police Sciences
and Life Skills, and achieved great
success. The decision to introduce
thenationalservicewaspendingonly
with regard to its timing. Thus the
sonsanddaughtersoftheUAE,young
andold,menandwomen,welcomed
the decision of the national service
with great pleasure, and received it
with the well-known phrase “Cheer
upourcountry,weareready”,which
isanotherevidenceofthematurityof
oursociety.

I am sure that our youth, who
showed their national and patriotic
feelingstowardthedecreeofnation-

Our armed forces 
are always a power 
of peace, security 
and stability

theapproachestablishedbyourfathers,
andthestrongandrichvaluesplanted
bytheGreatBuilderandUniqueCom-
mander Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan,mayGodblesshim.Thefruits
ofhisvisioncanbeseeninallpartsof
thecountryandaremanifestinallare-
as,andevenextendbeyondtheborders
of the country in the formof schools,
factories, hospitals, infrastructure and
messages of goodness, love and com-
mitmenttotheunityofhumandestiny.

 Dear Officers and Soldiers,
Our celebration of the Armed Forces
Daythisyearhasanadditionalsignifi-
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Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai 

 His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 On the occasion of the 38th anniversary of the Unification of the UAE Armed Forces 

under one flag and one command, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum 

addressed the forces. HH commended the youth of the nation for showing their 

national pride and patriotism with regard to the decree of national service.

Statements   
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honorable picture which highlighted 
the values   of the UAE community that 
call for the use of force to implement 
the right, establish justice and remove 
injustice, because it is the optimum use 
of force that establishes the pillars of the 
state and ensures its security and ability 
to assume its responsibility as an active 
member in regional and international 
surroundings. The positive participa-
tion of our troops in the defense system 
of GCC is the best proof of the high 
level they have attained, which reassures 
us that this beloved country is in good 
hands that are able to deter all those 
who feel tempted to disrupt its security 
and stability.

 In the belief that the protection of the 
state and preservation of its independ-
ence, sovereignty and achievements is a 
sacred national duty of every citizen, the 
constitutional institutions in the State 
have implemented the National and Re-
serve Service Law, which aims to con-
solidate the values   of loyalty and belong-
ing among young people, to raise their 
national spirit, discipline, participation 
and sacrifice, and to promote self-con-
fidence, so as to increase their readiness 

and ability to meet the challenges of the 
present and the future, and to contribute 
actively to the process of national devel-
opment. This national service - God 
willing - will be a strong support that 
enhances the ability and efficiency of 
our Armed Forces.

,SoldiersBraveOur
 On this glorious anniversary, we renew 
our confidence in you and your ability 
to carry out this vital role for our nation 
and our citizens. We affirm our pride in 
you and your valuable sacrifices in order 
to elevate this country and keep its gains 
and achievements. We stress that our 

Armed Forces will remain the shield and 
the fort that protect our homeland and 
preserve its full sovereignty over every 
inch of it. While we appreciate this from 
you, we invite you to move forward in 
the performance of this noble duty and 
to offer everything valuable for the sake 
of the development of this country. This 
would be a great honor as stated in the 
Holy Qur’an: “This is what the competi-
tors should compete for.”

 Peace be upon you and God’s mercy 
and blessings.

 

Theprotection
ofthestateand
preservation
ofits
independence,
sovereigntyand
achievements
isasacred
nationaldutyof
everycitizen
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a great future, since it made available 
to our Armed Forces material resources 
and moral care, which enabled them to 
take rapid and remarkable steps. They 
have turned in a few years into an in-
tegrated army, according to the highest 
international standards, committed to 
the true military culture, and high mo-
rale, armed with the latest technology 
and equipment, and above all, capable 
of carrying the trust and honor of re-

sponsibility. The soldiers of this army 
devoted their lives and blood to it, so 
its flag remained flying high, due to the 
skills, competencies and capabilities they 
have, and their achievements on both 
domestic and international levels. They 
have written the name of their country 
in shining letters in international fora: 
wherever their presence and participa-
tion were needed, they were the first to 
meet the call of duty.

 Since their inception, our Armed 
Forces proceeded on an authentic ap-
proach, in which they were keen to work 
with all state institutions to ensure the 
sustainability of the overall develop-
ment. They were also keen on construc-
tive cooperation with regional and inter-
national powers to serve just causes and 
ease the pain of humanity and suffering 
of people. They have succeeded both 
internally and externally to draw an 

Statements   
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ofMembers,DaughtersandSonsMy
theourArmedForces,Commissioned
and Non-commissioned Officers and
Soldiers,
Assalamu AlykumWaRahmatullah
WaBaraktuh.

 On the 38th Anniversary of the Uni-
fication of our Armed Forces, we stand 
today in respect for all achievements 
that have been made. On May 6, 1976, 
the founding fathers, members of the 
Supreme Council of the Union, may 
their souls rest in peace, took the de-
cision of the Unification of the Armed 
Forces under one flag and one com-
mand, in defense of the nation and its 
gains, a defense that focuses on the love 
and protection of the homeland based 
on the  belief in the importance of full 
integration of this national edifice and 
bears the burden of protecting the State 
of the Union, boosting its security as 
well as the well-being of its citizens.

 The union of both political and pop-
ular opinion in this historic decision 
was a springboard to the prospects of 

Thesoldiersof
UAEdevoted
theirlifeand
bloodtoour
army,soitsflag
remainedflying
high,duetotheir
achievementson
bothdomestic
andinternational
levels



6

PresidentoftheUAEandSupremeCommanderoftheArmedForces

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan,

HisHighnessSheikhKhalifabinZayedAlNahyan,PresidentoftheUAEandSupreme

Commander of the Armed Forces, hailed with pride the 38th anniversary of the

UnificationoftheUAEArmedForcesandalltheachievementsthathavebeenattained

since May ,6 .1976 His Highness stated that the UAE Armed Forces have turned

inafewyearsintoanintegratedarmymeetingthehighestinternationalstandards,

committedtothetruemilitaryculture,andarmedwiththelatesttechnologyand

equipment,andaboveall,capableofcarryingthetrustandhonorofresponsibility.

Statements   



4

0610

 Statement of H.H President of
 UAE & Supreme Commander of

the Armed Forces

 Statement of H.H Vice-President
 & Prime Minister of UAE, &

Ruler of Dubai

Cover Photo by: 

Ali Hamd Al Junaibi

UAE Armed Forces Unification Day

CAESAR 
Combat proven self-
propelled wheeled gun

The Armed Forces 38th Unification 
Anniversary 

[ A Specialized Monthly Journal On Military & Strategic Affairs ]  42nd  Year  |  Special Supplement |  May 2014

Mohamed bin Zayed:  
Our Armed Forces are a 
source of pride for the 
leadership & the UAE

Sp
ec

ia
l S

up
pl

em
en

t

 Statement of H.H Crown Prince
 of Abu Dhabi & Supreme

Commander of the Armed Forces

14
Cover

 Mohamed bin Zayed:  Our Armed Forces
 are a source of pride for the leadership &
the UAE

2222



5

DASSAULT     IBC
AIRBUS (Cong.+ Advert)     18
LOCKHEED MARTIN (Cong.)     20

TAWAZUN (Editorial)     21

 Arabic Advertisements

 English Advertisements

A Specialized Monthly Journal on Military 
and Strategic Affairs

Issued By UAE Armed Forces.
Established In August 1971.

Tel:  +971 (2) 4415999 FAX: +971 (2) 4078191 

Marketing  Fax :+971 (2) 4078191 E-Mail (Advertising): nation@nationshield.ae

E-Mail (Edit):nation05@eim.ae; alwattan@eim.ae        website: www.nationshield.ae

General Supervisor

Chairman of the Administrative Council

General \  Matar Salem Ali AL Dhaheri

Vice Chairman of the Administrative Council

Brigadier \ Hassan Abdel Wahab Al Hamadi

Editor in Chief

Staff Major \ Yousef Juma AL Hadad

Art Director 

Ahmed Elhami Bahaa Eldin

Moza Al Ali

Editorial Consultant

Mohamed Almusharaf Khalifa

Sub-Editors

Mariam Al Romaithi

Layout & Design

Suad Al neaimi

Huda Al Attas

Ahmed Mhammoud

Khalil Al Hosani

Photos Archive

Fatima Al Naqbi

Advertisement & Distribution 

Sakha Pramod

Al SAHRAA (Cong.)     IFC
GHQ (Cong.)     6
NATION SHIELD JOURNAL      38
BOEING (Cong.+ Advert)     40
DYNCORP  (Cong.+ Advert)     46
OSHKOSH (Cong.+ Advert)          52 
NORTHROP GRUMMAN (Cong.+ Advert)   58
SELEX ES (Cong.+ Advert)     64
THALES (Cong.+ Advert)     70
OTOKAR (Cong.+ Advert)     76 
TAWAZUN (Speech)     80
NEXTER (Cong.+ Advert)     81
RAYTHEON (Cong.)     96
L-3 WESCAM (Cong.)     97
DASSAULT (Cong.)     103
EMBRAER (Cong.)     109



lessonsdrawtoorderinunderstoodandcelebratedbetorequirethatmemoriesimmortalareeventsandholidaysNational

thatleadussteadilytowardsthefuture.ThesixthofMay1976isoneofthemostimportantofthesedaysandspecialocca-

sions;itistrulyahistoricdayforusandforfuturegenerations.OnthissamedayahistoricdecisionwasissuedbytheFound-

ingFathers,MembersoftheFederalSupremeCouncil,maytheyrestinpeace,fortheunificationoftheArmedForcesunder

oneflagandoneleadership,todefendthecountryanditsgainsandconsolidateitssecurityandstability.

effortsgreatthepridewithrecallwe,ForcesArmedourofunificationtheofanniversaryhistoricthiscelebrateweas,Today

ofthelateSheikhZayedbinSultanAlNahyan,mayhissoulrestinpeace,thefoundingbuilderofthisstateandhisdirectives

thathavebroughtourArmedForcesuptothisprestigiousandsophisticatedlevel,andthisprivilegedpositionamongthe

variousarmiesoftheworld.

incumbentthefromstemmedthatsignificanceadditionalanhasyearthisanniversarythirty-eighththeofcelebrationOur

implementationoftheLawOfNationalService,whichisbasedonourwiseLeadership’sbeliefthattheprotectionofthe

countryandthepreservationofitsindependence,sovereigntyandachievementsareasacrednationaldutyofeverycitizenin

thecountry,inordertopromotethespiritofcitizenship,loyaltyandbelonging,aswellastostrengthenthenationalidentity

andbuildthecharacterthatiscapableofprotectingthehomeland.ThiswasconfirmedbyHisHighnessSheikhKhalifabin

Zayed,theUAEPresident,bysaying,“TheLawofNationalandReserveServiceaimstoconsolidatethevaluesofloyalty

andbelongingamongyoungpeople,andtoraisethespiritofcitizenship,order,discipline,participationandsacrificeamong

them.”

industrializationMilitary.groundtheonachievedbeingisindustriesmilitaryUAEofleadersfoundingtheofdreamThe

isanewhope,fortheturningoftheUAEinfutureintoabaseofthedefenseindustry-bothtosupplyourarmedforces

withtheirneedsinthisareaortosupportthenationaleconomywithanewresource–helpstoexpandthediversification

ofthesourcesofnationalincome.ThishasbeenconfirmedbyHisHighnessSheikhMohammedbinRashidAlMaktoum,

UAEVicePresident,PrimeMinisterandRulerofDubai-mayAllahprotecthim–bysayingthat,“Ourmilitaryindustries,

throughthemanagementandtheparticipationofoursonsanddaughters,havegrownandevolved,andnowtheyprovidean

importantpartoftheneedsofourArmedForces,andalsoexportpartoftheproductiontobrotherlyandfriendlycountries.“

,doctrinemilitaryUAEtheoftranslationtrueaisoperationspeacekeepinginForcesArmedourofparticipationThe

whichisbasedonmaintenanceoftheright,respectforinternationallawandlegitimacy,andanunwaveringcommitmentto

principlesandlaws.Theroleplayedbyourtroopsinpeacekeepingoperationsisbutamodelofmoral,ethicalandmilitary

discipline.Ourarmedforcesevenwentmuchfurtherastheyhavebecomemajorrolemodelsinhumanitarianworkthrough

thereliefandmedicalandhumanitarianassistance.

–earthgoodthisonresidentsandcitizens,civiliansandmilitary-allwe,heartsouralltodearwhich,occasionthisOn

presentourgreetingsandadmirationtoallmartyrsofthenationwhosacrificedtheirlivesfortheredemptionofthisbeloved

country.Theywillremainimmortalinthemindsofpeopleandconscienceofthenation.Finally,werenewourcovenant

andabsoluteloyaltytoourwiseleadership,ledbyHisHighnessSheikhKhalifabinZayedAlNahyan,UAEPresident,the

SupremeCommanderoftheArmedForces,mayGodprotecthim,thatwewillbeloyalandfaithfulsoldiers,hopingthatthis

dearanniversarywillreturnwhileourbelovedcountryenjoyspower,security,stabilityandprosperity.
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