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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

يتمثل التطور التنموي الذي متيض عىل دربه تجربتنا االتحادية يف حسن التخطيط ودقة 
التنفيذ وقوة اإلرادة والطموح التنموي غري املحدود، فام تحقق حتى اآلن ـ بفضل الله ـ مل 
يكن ليتحقق سوى من خالل الرؤية الواعية والتخطيط السليم والعمل التنفيذي الجاد، ثم 
االستمرارية بني األجيال واالصطفاف الوطني الفريد خلف القيادة الرشيدة بقيادة سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 
والتفرد  النجاح  محفزات  وتوافر  واالبتكار  واإلبداع  التميز  ثقافة  وتكريس  الله،  حفظة 
واالنجاز، وهذه البيئة االستثنائية توفر قوة الدفع الالزمة للنجاح يف القطاعات واملجاالت 
كل  تحرص  والتي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  مقدمتها  ويف  كافة، 

الحرص عىل أن تكون يف صدارة قطاعات الدولة كفاءة متيزاً وريادة للعمل الوطني.
الثاين من ديسمرب  االتحاد، يف  لسفينة  املجيدة  والبداية  لالنطالقة  األوىل  اللحظات  فمنذ 
1971 كانت قواتنا املسلحة ـ وستظل ـ أحد رموز االتحاد وعالمات قوته وعافيته، حيث 
حرص القادة املؤسسون وعىل رأسهم املغفور له بإذن الله تعايل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه، منذ البداية عىل بناء جيش قوي يحمي املكتسبات ويصون األرض 
الطامعني، فكان جيشنا كعادته دامئا عند حسن الظن  ويدرء خطر األعداء ويصد مكائد 
ـ دوما مصنعاً  ـ وسيظل  وكان  كافة،  توالها  التي  واالغاثية  واإلنسانية  القتالية  مهامه  يف 
للرجال واألبطال ومصدراً للقيادات والكفاءات البرشية التي تتطلبها عملية التنمية والبناء 

يف دولتنا الفتية.
الشك أن ما تحقق بفضل قيادتنا الرشيدة يف قطاعات التنمية البرشية والتعليمية والصحية 
والثقافية ومجاالت العمل واإلنتاج كافة عىل مدار العقود والسنوات املاضية يؤكد أن دولة 
التي  العاملية  والتنافسية  التميز  واثقة عىل درب  بخطى  املتحدة متيض  العربية  اإلمارات 
تتطلع إليها تنفيذا لرؤية اإلمارات 2021، التي وضعت معايري عاملية رائدة لألداء والنمو يف 

مختلف قطاعات العمل واإلنتاج بالدولة.
كام تؤكد الشواهد  واملؤرشات كافة أن التجربة االتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
وغاياتها  أهدافها  إدراك  نحو  والتفوق،  والتميز  النجاح  درب  عىل  واثقة  بخطى  متيض 
املتعلقة بالتنمية الشاملة واملستدامة، وتحقيق أعىل مستويات التنافسية العاملية وضامن 
أقىص معايري الرفاه االجتامعي للمواطنني، كام تؤكد هذه الدالئل أيضاً أن الخطى السليمة 
من  جعل  ما  وهذا  واالستدامة،  والشمولية  بالتوازن  تتميز  التنمية  طريق  عىل  والثابتة 
النموذج التنموي اإلمارايت أحد أرقى النامذج الناجحة يف العامل، التي تتطلع إليها الدول 
تنفيذ  يف  دعمها  الحصول عىل  الدولية عىل  املؤسسات  وتحرص  منها،  لالستفادة  األخرى 

املرشوعات التنموية والكربى يف دول العامل كافة.
مشاركتها يف  وخاصة  كافة،  مهامها  املسلحة يف  قواتنا  أظهرتها  التي  الجاهزية  أن  والشك 
اليمن الشقيق، تعمق شعورنا جميعاً بالفخر الوطني وتعزز ثقتنا بأنفسنا ويف مقدرة جيشنا 
عىل نرش قيمنا الحضارية واإلنسانية، والدفاع عن كل شرب من أرض الوطن الغالية، األمر 
الذي يدعم خطط التنمية ومسريتها، التي تحتاج إىل درع قوي يحميها ويصون مكتسباتها 

ويوفر لها ما تحتاجه من أمن وأمان واستقرار.
إن قيم االتحاد وروحه األصيلة ال تزال شامخة ومتجددة، وقواتنا املسلحة هي أحد الدعائم 
والركائز األساسية لهذا االتحاد، فهي أحد رموز الوحدة ومصنع الرجال وأحد مصادر تعميق 
الهوية الوطنية، والسيف املنيع الذي يذود عن الحياض ويحمي تراب الوطن ومصالحه، 

ويحقق أهدافه ويصون مبادئه يف الداخل والخارج.
وال يسعني يف الختام إال أن أتوجه بأجمل التهاين وأصدق التربيكات وأعطرها إىل قيادتنا 
الرشيدة، وقواتنا املسلحة وجميع أبناء اإلمارات واملقيمني عىل أرضها متمنياً أن يعيد الله 

هذه املناسبة عىل دولتنا الحبيبة بالخري واليمن والربكة ودوام االستقرار.

كلمة التحرير

الثا� من ديسم�..... يوم لتعميق الشعور بالفخر الوطني
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كلمة صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا=على للقوات املسلحة

وجه صاحب الســمو الشــيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد االعىل 
» اىل أبناء وبنات الوطن للقوات املســلحة حفظه الله كلمة عرب مجلة «  

مبناســبة اليوم الوطني الرابــع واالربعني لدولة االمارات العربيــه املتحدة أكد فيها 
أنه بفضل  الرؤية الحكيمة للمغفور له الشــيخ زايد ابن سلطان آل نهيان، وإخوانه 
بُناة االتحاد،، طورت دولتنا منوذجاً تنموياً ناجحاً، قدم للعامل تجربة رائدة يف العدل 
وســيادة القانون، وتنويع االقتصاد، وتوظيف املوارد، واســتدامة التنمية؛ فشهدت 
بإنجازاتها الهيئات واملؤسســات الدولية، وصنفتها بني األعىل واألكرث تقدماً بني دول 
العامل، مبا يؤكد صحة املســرية، وســالمة النهج، بحيث أصبحــت أولويات حكومتنا 
االتحادية وحكوماتنا املحلية، إســعاد مواطنــي الدولة واملقيمني فيها والزائرين لها، 

وتوفري كافة الخدمات بنوعية عالية الجودة والتميز. وتالياً نص الكلمة:
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أبناء الوطن وبناته الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يف ذكرى اليوم الوطنــي الرابع واألربعني املجيد، نتقدم 
لكم  بالتهنئة الخالصة، والتقدير إلســهاماتكم املتجددة 
واملخلصة املباركة ومشــاركاتكم ومنائه، الوطن بنــاء يف
أسمى نرفع وباســمكم ومنجزاته؛ الوطن عن الدفاع يف
بن محمد الشــيخ الســمو صاحب ألخي التهاين آيــات
مجلس رئيس الدولــة رئيــس نائب مكتــوم آل راشــد
أعضاء الســمو أصحاب وإخــواين ديب، حاكــم الــوزراء
املســرية يقودون الذين اإلمارات، حكام األعىل املجلس
املســلحة قواتنا لقادة وتحيتنا ورشــاد؛ بحكمة الظافرة
املتيقظة األمنية األجهزة وإىل ومنتسبني، وجنودا ضباطا
للمقيمني والتقدير ومواطنيــه؛ الوطن حامية يف دومــاً

والصديقة. الشقيقة الدول أبناء من بيننا
فخٍر بكل فيــه نســتحرض يوٌم ديســمرب، من الثاين إن
الشيخ له املغفور الدولة ملؤسس العطرة املسرية واعتزاز
فمن االتحاد، بُناة وإخوانه نهيان، آل ســلطان ابن زايد
القدير العيل الله فنسأل والقدوة، املثل نأخذ ســريتهم
األحياء يشــمل وأن بغفرانه، منهم الراحلني يتغمــد أن
الحكيمة، رؤيتهم فبفضل والعافية. الصحة مبوفور منهم
تجربة للعامل قدم ناجحاً، تنموياً منوذجــاً دولتنا طورت
االقتصاد، وتنويــع القانون، وســيادة العــدل يف رائدة
بإنجازاتها فشهدت التنمية؛ واستدامة املوارد، وتوظيف

الهيئات واملؤسسات الدولية، وصنفتها بني األعىل واألكرث 
تقدماً بني دول العامل، مبا يؤكد صحة املســرية، وســالمة 
النهــج، بحيث أصبحــت أولويات حكومتنــا االتحادية 
وحكوماتنا املحلية، إســعاد مواطنــي الدولة واملقيمني 
عالية بنوعية الخدمات كافة وتوفري لها، والزائرين فيها

والتميز. الجودة
لثقتهم شــعبنا ألبناء تقديرنا عن اليــوم هذا ونعــرب يف
كبري، بحامس بادروا الذين ولشبابنا مســريتنا؛ يف الغاليٍة
الثقة فهذه العســكرية. الوطنية الخدمة يف لالنخــراط
مواطننا، بقــدرات اعتزازاً أكرث يجعلنا الحــامس، وهذا
وطننا، عىل اطمئنانــاً وأكرث مبســتقبله، تفاؤالً وأعظــم

األمانة. تحمل عىل عزماً وأمىض

الكرام املواطنون أيها
يف االجتامعي الســلم وتحقيق األمنية، قدراتنا بناء إن
واالسهام الخليجي، والتكامل األمن مسرية وتعزيز بلدنا،
اإلقليمي، السالم وحفظ العريب، الكيان صون يف الفاعل
األمانة جوهر هي بل الوطني، نهجنا يف راسخة أولويات
رشاكة يف ماضون، فنحن اعناقنــا، اآلباء بها طوق التــي
أمن يســتهدف ما لكل التصدي يف األشــقاء، مع كاملة
ويهدد وســالمها، أمنها وميس والعربية، الخليجية دولنا

منوذجها.
التحالف مؤســيس من كنا املُعلن، النهج لهــذا ومتكيناً

 ،Aمن ديسم Bالثا
يوٌم نستحضر فيه 

بكل فخٍر واعتزاز 
املسNة العطرة 
ملؤسس الدولة 

وإخوانه بُناة االحتاد
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العــريب الــذي تقــوده اململكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة، لنرصة الحق والرشعية يف اليمن، إذ شــاركنا 
عملية يف اليــوم ونشــارك الحزم“، ”عاصفة عمليــة يف
وأمنه استقالله الشقيق للبلد يحفظ مبا األمل“، ”إعادة
طريق عىل شــعبه يضع مبا وحدته، وصون وســيادته،

والتقدم. والتنمية البناء
دولتنا تشــارك ذاتها، واملبــادئ القيــم مــن وانطالقــاً
ردعاً اإلرهــاب، ملحاربة الــدويل التحالف يف بفعاليــة
ومواردنا، إمكاناتنا بكل ونقف والعنف. التطرف لقوى
يف لجهودهم داعامً قوياً، سنداً واألصدقاء، األشــقاء مع
ذاته، الوقت يف العمــل مع وخالياه، التطرف مواجهــة
ونبذ واالعتدال والتســامح الوســطية ثقافة عــىل نرش

العنف.
ونســيجها وجودها يف دولنا يتهدد خطر اإلرهــاب، إن
وال أمن، فال واجٌب، محاربته يف واملشــاركة االجتامعي،
بذلك منا وإمياناً له، التصدي بدون تنمية وال اســتقرار،
أننا فمثلام األشــقاء، مؤازرة يف دورها دولتنا ســتواصل
أمن عىل نســاوم ال فنحن دولتنا، أمــن عىل نســاوم ال
يف حزٍم بكل وسنســهم أمننا، من هو والذي أشــقائنا،
الخليجي محيطنا أمن تستهدف التي لألطامع التصدي

واستقراره. والعريب

 تظل سعادة 
االنسان اWماراتي 

 Xأولوية قصوى وهدف
Xمستدام

ويف ســبيل أداء هــذا الواجب، قدم أبناؤنــا من رجال 
القوات املســلحة أروع آيات البطولــة والفداء، وفقدنا 
لوطنهم فــداًء أرواحهم قدمــوا أبــرار، شــهداء منهم
وتالحامً. قوًة إال الشــهداء تضحيات تزيدنا ولن وقيمه.
للتضحية ومنوذجاً للعزة، رمزاً الشــهداء أبناؤنا وسيظل
التي للقيم اوفيــاء نظل أن جميعاً، وواجبنــا والفــداء.
نرسخ بأن مســريتهم، نكمل وأن أجلها؛ من استشــهدوا
وأن واالنتامء؛ والوالء التضحية معاين أبنائنا وجــدان يف
فداًء استشــهدوا الذي الوطن، هذا يظل أن عىل نعمل

عزيزاً. قوياً له،
لاللتفاف والشعب، الحكومة اليوم، ندعو لهذا، وتحقيقاً

عىل: يشتمل للشهداء، وفاء وطني برنامج حول
قصوى أولوية اإلمارايت االنســان ســعادة تظل أن أوالً:
املحلية، وحكوماتنا االتحادية لحكومتنا مستداماً وهدفاً
التعليم، أســاليب وأجود السكن، أنواع أحســن بتوفري
إىل التوجه بهذا ودفعاً الصحية. الخدمات ســبل وأرقى
أهدافها، كامل تحقيق حتى مبادراتنا ستستمر مقاصده

واملحلية. االتحادية الجهات مع تام وبتنسيق
لتحسني املخصصة االتحادية املالية املوارد تعظيم ثانياً:
اإلنفاق ومواصلة األرسة؛ اســتقرار ودعم الحياة، نوعية
التنموية واملرشوعــات التحتية، عــىل البنى الحكومي
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الكــربى، مبا يحفز النمو االقتصــادي، ويوفر املزيد من 
فرص العمل، ويدعم االستقرار االجتامعي.  

الوطني، القتصادنا املتــوازن النهج عىل الحفــاظ ثالثاً:
القاعدة وتوســيع الدخل، مصــادر تنويع عىل القائــم
ويضمن النمو، يحفز مبا العامل عىل واالنفتاح اإلنتاجية،
مواجهة عىل دولتنا قدرة من يقوي مبا التنمية، استدامة

املصدر. خارجية واملالية االقتصادية الصدمات
االعتامد عن بعيد وطني اقتصاد بناء عىل العمل رابعاً:
والعلم اإلنسان يف باالســتثامر وذلك النفط، موارد عىل
وثيقة املجال هذا يف اعتمدنــا وقد واالبتكار، والتقنيــة
والتكنولوجيا العلــوم مجال يف للدولة العليا السياســة
املبــادرات من مجموعــة تضمنــت التــي واالبتــكار،
الترشيعية املجاالت يف الجديــدة الوطنية والسياســات
حجم يصل حيــث واملالية، والتعليميــة واالســتثامرية

درهم. مليار 300 حوايل إىل فيها االستثامر
الهوية تعمق مامرسات لتطوير الجهود تركيز خامســاً:
أن ذلك للوطــن. واالنتــامء الــوالء وتنمــي الوطنيــة،
بيننا، يسود الذي واملساواة، والعدالة بالسعادة الشعور
عىل وواجب حق فهي املشاركة، من مينعنا أن ينبغي ال

ومواطنة. مواطن كل
مهنة يجعــل مبا باملعلــم، االهتــامم زيــادة سادســاً:

سيظل أبناؤنا 
الشهداء رمز^ للعزة، 

ومنوذجX للتضحية 
والفداء

التدريس واحدة من أكرث املهن جاذبية وتنافسيًة، ذلك 
أن االرتقــاء بأوضاع املعلم اإلمارايت هو نهوض بالتعليم 
املستقبل يف رابح واستثامر التعليمية، بالعملية وارتقاء

لوطننا. به نحلم الذي
املســؤولية مبفهوم لالرتقــاء الجهــود توجيه ســابعاً:
فإســعاد ومامرســة. وثقافًة نهجاً لتصبح املجتمعيــة،
لحكومتنا اســرتاتيجياً هدفــاً جعلنــاه الــذي النــاس،
تشــرتك مســؤوليٌة هو املحلية، وحكوماتنا االتحاديــة
يف والخاصة العامة والرشكات واملجتمع الحكومــة فيها

الدولة.
عىل قادر وطنــي إعالم لبنــاء الجهود تكثيــف ثامنــاً:
وتقديم صوتنــا لحمل مؤهــل مبســؤولياته، النهــوض
دولتنا، مواقف عن والدفاع اآلخر، إىل الناصعة صورتنــا
الدول. بني تحتلها التي املتميزة، العاملية املكانة وإبراز
شباب يف لالســتثامر الحكومية الجهود تكثيف تاســعاً:
االبتكار، لــروح وتنمية للمواهــب، اكتشــافاً الوطــن،
امليض مع واالبداع؛ والعطــاء العمل لطاقات وتحفيــزاً
يف يســهم مبا اإلماراتية، متكــني املرأة يف أكيد، عــزم يف
كامالً رشيكاً املســتدامة، التنمية عمليات يف انخراطهــا

للرجل.
وطنية، وأولويات وسياســات ترشيعات تطوير عــارشاً:
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ومنصة أمن، واحــة دوماً تظل أن مــن الدولة مُتكــن
واألعامل للتجــارة ودولياً إقليميــاً ومركــزاً اســتثامر،

والعمل. للعيش لة مفضَّ ووجهة والسياحة،
يلبي اليوم به نتقــدم الذي الوطني الربنامج هــذا إن
وهي أجلها، من شــهداؤنا ضحى التي التطلعات أنبل
يعزز مبا أمنهــا، وحامية شــأنها وعلو بلدهــم رفعــة
يوبيلها بحلول دولتنا، لوضع املكثفة الوطنية جهودنــا
األفضل الــدول ضمــن ،2021 ديســمرب يف الذهبــي
التحتية والبنيــة اإلســكان مجاالت كافة يف العــامل يف
ألجندتنا النهايئ املقصــد وهو الحكومية، والخدمــات

الوطنية.

واملواطنات املواطنون أيها
ما بقدر بالتحديات، مليئــة املاضية الســنة كانت لقد
الرشــيدة دولتنا حققتها التي باإلنجازات مليئة كانت
وطنهم، خدمة يف الشديد وإخالصهم أبنائها، بسواعد

والتقدم. والنهضة النمو عىل العمل ومواصلة
األخرية االتحادي الوطني املجلس انتخابات جاءت لقد
مهمة خطوة كانت حيث دولتنا، إنجــازات مقدمة يف
أطلقناه التمكــني الذي برنامج اســتكامل طريق عىل
املجلس لدور وتطويــراً املشــاركة، تعزيزاً ،2005 عام
خالل الكريم، شــعبنا برهن لقد االتحــادي. الوطنــي
الكبري وحرصه الشــديد، وعيه عىل االنتخابات، هــذه

الدولة. مؤسسات تطوير يف املشاركة عىل
اقتصادية، أزمات من الدولية الســاحة شــهدته ما إن
توجهاتنا ســالمة تؤكــد إمنا املاضيــة، الســنة خــالل
النفط أســعار انخفاض مواجهــة ففــي االقتصاديــة.
بفضل دولتنا متكنت العاملية، املالية األوضاع وتقلبات
األزمات، لهذه الســلبية اآلثار تفادي من وعونه اللــه
تنويع عىل قامئة رشــيدة، اقتصادية سياسة خالل من
بالدنا، يف اإلنتاجية القاعــدة وتوســيع الدخل، مصادر
عىل قدرتنا من ويقــوي التنمية، اســتدامة يضمن مبا

العاملية. االقتصادية األزمات مواجهة
املايض العام خالل النشطة دبلوماســيتنا حققت وقد
رشاكات جهودها وأمثرت متميزة، وإنجازات نجاحات
والدويل، اإلقليمي املستويني عىل وتنســيقاً وتفاهامت
الحريصة الخارجية، سياســتنا ورشــاد حكمة يؤكد مبا
ُحســِن مبادئ عىل املرتكزة الجامعــي، العمــل عىل
الشــئون يف التدخل وعدِم املتبادل، واالحرتاِم الجوار،
النزاعات تســوية يف الحوار والتزام للــدول، الداخلية

والخالفات.
للحكومة الدعــوة نكــرر الثوابــت، بهــذه والتزامــاً
الثالث جزرنا قضيــة مع بإيجابية للتعامــل اإليرانيــة
عرب لتســويتها املتكررة دعواتنا مع والتجاوب املحتلة،
للتحكيم باللجوء أو البلديــن، بني مبارشة مفاوضــات
يف األمن ويرسخ البلدين، بني العالقات يعزز مبا الدويل،
سياســتنا يف عليا غاية هو الذي العريب، الخليج منطقة
آليات تطوير إىل الجاد بالســعي عنها نعرب الخارجية،
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مواجهة عىل دولتنا قدرة من يعزز مبا مشــرتك، عمل
مصالحها. عن والدفاع والعاملية، اإلقليمية التغريات

البحرين مملكة مــع الكامل وقوفنا عىل هنا ونؤكــد
خارجي تدخل ألي ورفضنا لوحدتها، صوناً الشــقيقة
التطورات اهتــامم بكل نتابــع كــام أننا شــؤونها، يف
ونناشــد الشــقيقة، مرص تشــهدها التي اإليجابيــة
األمن دعائم لتثبيت جهودها مساندة الدويل املجتمع
واالعتدال السالم بوابة هي اآلمنة فمرص واالســتقرار،
لدعم الدولية الجهــود من مزيد إىل وندعــو العريب.
املزيد وبذل والصومال؛ ليبيا يف ومؤسســاتها الرشعية
العراق يف السياســية الفصائل قبــل من الجهود مــن
حداً يضع مبا الوطنية، الثوابت حول للتوافق ولبنــان،

املوارد. وتبديد اإلمكانات لهدر
للشــعب الكامل دعمنــا الســياق هــذا يف ونجــدد
وقيام مصريه تقريــر يف املرشوع وحقه الفلســطيني
اإلرسائيلية االنتهاكات بشدة وندين املســتقلة، دولته

عن نعرب كام األقــىص. املســجد وبحق بحقه، األخرية
مبارش كنتيجة ســوريا، يف األوضاع إليه آلت عام قلقنا
يف لألزمة التصــدي عن املتحدة األمــم آليات لعجــز
ترتب وما الحرب، ويالت تفاقم إىل أدى مام جذورها،
إىل وندعو مســبوقة. غري إنســانية مــأٍس من عليهــا
االحتياجات لتأمني واإلقليمية الدولية الجهــود تضافر
مع وســنعمل الالجئني. وحامية للنازحني اإلنســانية
التعاون مجلس يف العمل آليات تطوير عىل األشــقاء
إىل داعــني بقوة العربية، الــدول وجامعة الخليجــي

األمن. مجلس وإصالح املتحدة األمم هياكل تطوير

الكرام املواطنون
آباؤنا وضــع الذي الــدرب عــىل ذات ســائرون إننا
االعتزاز يحدونا معاملــه، وحددوا لبناتــه املؤسســون
تحركنا ورفعتــه، مصالحــه عــن والدفــاع بالوطــن،
خــري ورفاهية لها، حــدود ال وطموحــات تطلعــات

حارض صيانة عىل أكيد حــرص خطانا ويدفع شــعبنا،
مستقبل صنع عىل يلني ال وإرصار ومستقبلها، الدولة

اآلمن. الرغيد وبالعيش النوعية، باإلنجازات حافل
واألمان، األمن علينا يديم أن تعاىل الله إىل ونتــرضع
يســود وأن والرفعة، التقدم من مبزيد علينا ينعم وأن
أجمع العامل وبلــدان واإلســالمية العربية أمتنا ربوع
األبرار. شهداءنا يرحم وأن واالستقرار، والسالم األمن

مكروه. كل من وشعبها االمارات الله حفظ
والســالم خطانا، الخري طريق عىل وســدد الله وفقنا

وبركاته. الله ورحمة عليكم
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�مد بن راشد: شهداؤنا أحيوا f ذاكرتنا ســـــــ
�مد بن زايد: اWمارات لن تنسى شهدائهـــــــ

تغطية:
املقدم ركن /
 يوسف جمعة احلداد

شهد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب - 
رعاه الله - و صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمارات وســمو أوليــاء العهود ونــواب الحكام 

صباح يوم فعاليات ” يوم الشــهيد ” التي تقام يف موقع 
نصب الشهداء يف أبوظبي. 

وقد شــهد الفعاليات .. صاحب الســمو الشيخ الدكتور 
ســلطان بن محمــد القاســمي عضو املجلــس األعىل 
حاكم الشــارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد 
النعيمي عضو املجلس األعــىل حاكم عجامن وصاحب 
الســمو الشــيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس 
األعىل حاكم الفجرية وصاحب الســمو الشــيخ ســعود 
بن راشــد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين 
وصاحب الســمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو 

املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة. 

كام شــهد الفعاليات .. سمو الشــيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب و سمو الشيخ سلطان 
بن محمد بن ســلطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم 
الشارقة وسمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد 
عجامن وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي 
ويل عهد الفجرية وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد 
املعــال ويل عهد أم القيوين وســمو الشــيخ محمد بن 

سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة. 
وشــهد فعاليات يوم الشــهيد سمو الشــيخ حمدان بن 
زايــد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية ومعايل 
الدكتورة أمل عبدالله القبيــيس رئيس املجلس الوطني 
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ــــــــNة أسالفـنا الذين حافظوا على هذه ا=رض
ـــــــــا وأسماءهم ستظل خالدة f ذاكرة ا=مة

االتحادي وســمو الشيخ ســيف بن محمد آل نهيان و 
سمو الشــيخ رسور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان مستشــار األمن الوطني نائب 
رئيس املجلس التنفيذي المارة ابوظبي وســمو الشيخ 
نهيــان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسســة 
زايد بن ســلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية 
و الفريق ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و ســمو الشــيخ 
طحنــون بــن زايــد آل نهيــان نائب مستشــار األمن 
الوطني و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة و ســمو 

الشــيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ويل عهد 
أبوظبي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 
الخارجية وســمو الشــيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن سلطان آل نهيان 
لألعامل الخريية واإلنســانية و سمو الشيخ منصور بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم ومعايل الشــيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 
ومعايل الشــيخ حمــدان بن مبــارك آل نهيــان وزير 
التعليــم العايل والبحــث العلمي وعدد من الشــيوخ 
والوزراء وكباء قادة القوات املســلحة ووزارة الداخلية 

وارس الشهداء وذويهم .

فعاليات الحفل
   وتضمنت الفعاليات الرئيســية التي شهدها صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم و صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيــان وأصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحــاد حكام اإلمارات 
وســمو أولياء العهود ونواب الحــكام والحضور اطالق 
واحد وعرشين طلقة مدفعية تحية للشهداء. باإلضافة 
إىل عرض عســكري للقوات املســلحة واستعراض جوي 
لرسب من طائرات ســالح الجو اإلمــارايت باإلضافة إىل  
الوقوف دقيقــة دعاء صامت ألرواح الشــهداء يف متام 
الســاعة 11:30 تبعها رفع علــم دولة اإلمارات العربية 
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 Xمارات قيادة وشعبWا
ال تنسى تضحيات 

أبنائها ا=برار

املتحدة مصحوباً بالسالم الوطني.
   وقــام صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وأصحاب السمو حكام االمارات بتكريم الشهداء بتسليم 
ذويهم ”وسام الشهيد“ تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات 

الشهداء وعطائهم يف سبيل أداء الواجب الوطني.

يوماً للمجد والبطولة والفداء
وكانــت معايل الدكتــورة امل عبداللــه القبييس رئيس 
املجلس الوطني االتحادي قد القت كلمة يوم الشــهيد 

قالت ”إننا نحتفي يف يوٍم تاريخٍي بكلِّ ما تعنيِه الكلمُة 
من معنى وهَو ”يوم الشــهيد“ الــذي تحتفُل به الدولُة  
يف مرحلة بالغِة األهمية تعكُس تقديَر قيادتِنـا الرشيدة 
وعىل رأِسها صاحُب الســمِو الشيُخ خليفة بن زايـد آل 
نهيان رئيُس الدولِة حفظه اللُه لشــهدائِنا األبرار و تُربُز 
حرَصهــا عىل تكرميِهم عىل أعىل املســتوياِت الرســمية 
واالحتفــاِء بذكراهم ســنوياً يك يكوَن هــذا اليوُم الذي 
نحتفــل فيه بتكريم شــهداِء الوطن عىل مــرِّ تاريخه ، 
يوماً للمجِد والبطولِة والوفاِء والوطنية والوالِء واالنتامِء 

لألرِض والقيادة. 
واضافــت معاليــه ان دولــُة اإلماراِت تضيــف صفحًة 
جديدًة ناصعــًة ببطوالِت وتضحيــاِت أبنائِها االبرار إىل 
تاريخها املجيــد، تضحياٍت اســتحقت أن تكوَن موضَع 
الفخِر الوطني والتكريم ِ الشــعبي والرسمي وأن يبقى 
ماقدمــوه خالــداً يف وجداِن شــعبنا وذاكرتِه،  وســجلِّ 
األمجــاِد الذي يضمُّ كلَّ من ضحي من أجِل هذا الوطَن 
الغايل. موقننَي أن العزَّ و الفخَر ناموســُه دماُء الشهداِء 
وأن التضحيــاِت مفتــاُح كلِّ االنتصــاراِت،  والبطوالِت 

أساُس كلِّ املعجزات.

مشاعل النور
  وقالت معايل الدكتورة امل عبدالله القبييس إن شهداَءنا 
األبرار ســيظلون دوما ”مشــاعَل النور“ التي نقتدي بها 
وتنرُي لنا الدروَب كام قال صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“، كام لن ينســاهم شعبُنا 
الويف وقيادتنا الرشيدة التي أكدت أن الشهداء وذويهم 
وأبناَءهم ”عظُم رقبة“ كام قال صاحب الســمو الشيخ 
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شاهدنا الروابط 
الوثيقة التي تربط بني 
fشيوخنا وشعبنا الو

محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة.

 واكدت معاليها إن دولَة اإلمارات قيادًة وشعباً ال تنىس 
تضحيــاَت أبنائها األبــرار الذين استشــهدوا تلبيًة لنداء 
الوطن ، ونجدَة األشقاء ، ونرصَة الحق والرشعية ، ودرَء 
الظلــم ، وإعالًء لقيــم اإلمارات الحضاريــة واألخالقية 
واالنســانية املتجذرة يف املجتمع اإلمــارايت ، التي ورثها 
األبناُء عن اآلباء املؤسســني ، ورســخها القائُد املؤســس 
املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
”طيب الله ثراه“ الذي كان يؤمن بوحدة الجسد العريب 
وأهمية التامسك والتعاون واعتبار األمن القومي العريب 

كل ال يتجزأ.

ميادين الحق
 واضافت ان أرُض دولتنا العزيزة املعطاءة تحتفي اليوم 
بشــهدائنا تجسيداً لجانٍب عظيٍم من عطاء ابن اإلمارات 
، وتخليداً ووفاًء وعرفاناً لشــهداء الوطن ، والنظُر إليهم 
باعتبارهــم القــدوَة والنموذج ألبناء الوطــن جميعاً يف 
الحارض واملستقبل ، مبا رسخوه من قيمِ التضحية والفداء 
واالنتامء  يك يظــل العلُم اإلمارايت عاليــاً خفاقاً يف كافة 
ميادين الحق وأداء الواجب الوطني والقومي واإلنساين. 
  واكــدت اننا يجب أن نشــحَذ الهمَم بــإرادة وعزمية 
تنافــُس أفضل األمم لنصل بدولتنا ألعىل القمم . فدولُة 
االماراِت قيادًة وشــعبا تفخُر دامئــا بأبنائها فالتضحياُت 
ليســت فقط يف ســاحات القتال، بل أيضا يف ســاحات 

العلم و العمل والتنمية.
وقالت معاليها ان صوِر التالحِم الوطني واملحبة األصيلة 
والفخر االعتــزاز والتقديــر والعرفان لتضحيــات أبناء 

لــت يف أبهى صورها مبا شــهدناه  اإلمــارات الربرة ، تجَّ
من قيادتنا الحكيمة عىل كافة املســتويات ، ومن شعِبنا 
األصيل ، من احتضاٍن والتفاٍف حول أُرس وذوي الشهداء 
واملصابني يف مستشــفيات الدولة ، ويف استقبال قيادتنا 
متالحمــة مع شــعبها للدفعة األوىل من أبطــال قواتنا 
املســلحة العائديــن من اليمــن الشــقيق ، ما يعكس 
خصوصية مجتمع اإلمارات ومتاسكه ، والعالقة الفريدة 

بني قيادة استثنائية وشعبها األصيل .
  واكــدت ان األجيال اإلماراتية املتعاقبة ســتظل تتذكر 
بــكل تقدير وإعجاب ما قدمتــه القيادة إىل أهايل وأرس 
الشــهداء من دعم وما أحاطتهم به من مظاهر االهتامم 
والرعاية، هذا هو مصدر قوة االمارات ولن ينىس شعب 
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f هذا اليوم التاريخي 
نقف جميعX وقفة 
فخر وأعتزاز بقواتنا 

املسلحة التي ترفع 
رايات العز واجملد

اإلمــارات وال شــعوب العامل كله، املشــاهد اإلنســانية 
العميقة لقيادتنا وهم يقومون بتأدية واجب العزاء ألرس 
الشهداء، يحتضنون أبنائهم ويربتون عىل أكتاف ذويهم 

ويتعهدون أمام الله والوطن برعايتهم كأبناؤهم.
واضافــت ”شــاهدنا الروابــط الوثيقة التــي تربط بني 
شــيوخنا جميعا وشــعبنا الويف، التي أكدت قوة البنيان 
االتحــادي وأثبتــت أن مقولة ”البيت متوحد“ ليســت 
شــعاراً بل سلوكاً يســكن وجدان هذا الشــعب الويف.  
إن هــذا التالحم الوطني األصيل الذي جســده شــعب 
اإلمارات يف هذه اللحظــات الفارقة من تاريخ املنطقة 

ووالء الشــعب لقيادته ووقوفه وراءهــا وثقته الكاملة 
بســالمة توجهاتهــا وقراراتهــا، هــو مصدر قــوة دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وصالبتها يف مواجهة التحديات 
والصعاب ، وسيبقى ذلك مبعث فخر واعتزاز واطمئنان 

ملستقبل اكرث إرشاقاً لوطننا الغايل“

مناسبتني وطنيتني
وذكرت معاليها اننا اليوم نحتفل معكم بيوم الشــهيد، 
وبعد غد نحتفل باليــوم الوطني الرابع واألربعني، وبني 
اليومني واملناســبتني الوطنيتني رباط وثيق وعالقة قوية؛ 
ففي اليوم الوطني نحتفل بيوم وحدة الوطن وتأسيسه 
عــىل التالحم والوحدة، ونتأمــل يف املراحل التي مر بها 
واإلنجازات التي حققها والتحديات التي واجهها واآلمال 
والطموحات التي يعمل عىل تحقيقها. ويف يوم الشهيد 
نســتذكر التضحيات العظيمة التي حافظت عىل الوطن 
وصانت مكتســباته وجسدت مبادئه التي أرساها اآلباء 
واألجــداد، ونخلّد أرواح األبطال الذين منحونا بدمائهم 
األمن واالســتقرار وعــززوا ثقتنا بقدرتنــا عىل تحقيق 

طموحاتنا وآمالنا“.
  واضافت ”يف هــذا اليوم التاريخي  نقف جميعا وقفة 
فخر واعتزاز لقواتنا املســلحة الباســلة التي ترفع رايات 
العــز واملجد بانتصاراتها وانجازاتها الوطنية واإلنســانية 
،الذيــن يذودون عــن حيــاض الوطن ويرفعــون رايته 
عالية خفاقــة يف داخل البــالد وخارجها.ونحيي كل من 
نــزف قطرة دم مــن أبطالنــا أبناء قواتنا املســلحة من 

مصايب العمليات باليمن الشــقيق. ونؤكد مساندتنا لكم 
يف مهمتكــم الوطنية، فأنتم مصــدر فخرنا ودرع الوطن 
وســيفه الذي يحمي مكتســباته الوطنية، ويصون أمننا 
واســتقرارنا يف ظل التحديات والتهديدات االســرتاتيجية 
املتنامية ويف مواجهة أطامع األعداء والحاقدين. فقواتنا 
املســلحة شــهدت لها الكثري من بلدان العــامل بأعاملها 
اإلنســانية قبل أعاملها القتالية. فقد انترصت للضعيف 
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نوجه حتية إجالل 
وإكبار لذوي الشهداء 

 Xالذين أعطوا دروس
f الوطنية واWيثار 

والفداء

تصوير:
الوكيل/١  علي اجلنيبــي
 الرقيب/١ سا8 العامري 

واملحتاج ، ومدت يد العون لالجئني واملظلومني ، وعملت 
عىل ترسيخ األمن واالستقرار والسالم منذ تأسيس الدولة.

مصدر فخر 
واختتمت كلمتها بالقول ” ان شــهداَءنا الربرة سيظلون 
يف قلوبنــا جميعاً وأوســمًة من العز والفخــر واإلكبار ، 
تُزين صــدور أبنــاء دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 

،وتكتب بأحرف من نــور تضحياتهم يف أنصع صفحات 
تاريخنا ومصــدر فخر والهام لألجيــال املقبلة جيالً إثر 
جيل.وال يســعنا إال أن نُوجه تحية إجالٍل وإكبار لذوي 
الشــهداء، الذين أعطــوا دروســاً يف الوطنيــة واإليثار 
والفــداء ، و قدمــوا لإلمارات أغىل مــا ميكن أن يقدمه 
اإلنســان ، و أثبتــوا بصربهم أن الوطــن كان أعظم يف 
نفوســهم ، وأن ذلك زادهم اعتزازاً وافتخاراً بتضحيات 
أبنائهم يف ســبيل رفع راية الوطن خفاقة عالية ، وتنادوا 
جميعاً للعطاء واملشــاركة يف معركة الرشف والعزة التي 
تشارك بها دولة اإلمارات ، فبارك الله بهذا العطاء ، وما 
قدموه للوطن وأبنائه من قدوة وُمثل عليا،  وعىل إعداد 
جيل غيور عىل وطنه ، وعىل اســتعداد دائم لتقديم كل 
غــال ونفيس ، من أجــل أن يظل الوطن عزيزاً ،  وأقول 
ألمهات الشــهداء بوركت يداكن وغرسكن ، اننت جميعا 
منــاذج نفخر بهن ونرفع بها الــرأس، فقد قدمنت الدليل 
عىل عمق الوعي الوطني لدى املرأة االماراتية ومقدرتها 
عىل أن تقدم النموذج املرشف للوطنية والبذل والعطاء، 
ورضبــنت أروع األمثلة يف حب الوطــن والوالء لقيادته. 
وأهنئكــن بأبنائكــن الذين رصعوا أســامءهم يف تاريخ 
دولتنــا بأحرف من نور ،ســنتذكرهم دامئــا كأعز وأكرم 
أبنائنا فهم فخر هذا الوطن وفخر أجيال ستأيت بعدهم“
وقالت ”باســم شــعب االمارات كبارا وصغارا ، نســاءا 
ورجــاال، نعاهد اللــه والوطن ورئيس الدولــة وقيادتنا 
الرشــيدة أن نرفع رايــة الوطن خفاقة عاليــا بكل عزة 
وكرامة وشــموخ يف كل امليادين ، يف الفرح والشدة، وأن 

نكون صفا واحدا وبيتنا متوحدا ،وأن نبقى حصنا منيعا 
يــذود عن حمى وطننــا املعطاء وأن نســطر ببطوالتنا 
وتضحياتنا تاريخا مرشفا بالعطاء ونســترشف مســتقبال 
متفائال يقوم عىل سواعد أبناء الوطن املخلصني األكفاء.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

+مد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس 2لس الوزراء 

حاكم دبي
وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

» اىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة الــوزراء حاكم ديب رعاه اللــه كلمة عرب مجلة «  
اليــوم الوطني الرابع واألربعني لدولة االمارات العربية املتحدة أكد فيها أن قواتنا املســلحة 
قدمت بأداء فرسانها يف الرب والجو والبحر تأكيداً جديداً عىل جدارة وصواب نهجنا يف التنمية 
الشاملة، فقد كان بناء جيش عرصي بكوادر وطنية عىل أعىل مستوى يف مقدم أولويات حقبة 
التأسيس منذ انطالقتها يف مثل هذا اليوم قبل أربعة وأربعني عاماً بقيادة والدنا ورمز اتحادنا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهي األولوية التي تعززت يف حقبة التمكني 
والتميز بقيادة أخي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإرشاف ومتابعة أخي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظهام الله، وفيام ييل نص الكلمة:
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أيها املواطنون واملواطنات
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أحييكــم وأهنئكــم بحلــول يومنــا الوطنــي الرابع 
واألربعني.

وأحيي وأهنئ أخي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 
وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل، وإخواين أصحاب السمو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
وأحيي وأهنئ قادة وضباط وجنود قواتنا املســلحة 
الباســلة، درع الوطن وســيفه البتــار، وأجهزتنا األمنية 

الساهرة عىل أمن وطننا وشعبنا وضيوفنا وزوارنا.
وأحيي أراوح شــهدائنا األبرار، وأبــارك لهم مقامهم 
السامي الذي ارتقوا إليه يف جنات النعيم وضمري الوطن.

وأحيي أَُرس الشهداء مقدراً فيهم عمق إميانهم وقوة 
يقينهــم وصــدق انتامئهم، وأقــول لهم: لقــد منحكم 
أبناؤكــم ومنحوا وطننا وشــعبنا رشفــاً ال يدانيه رشف، 
وأحيوا يف ذاكرتنا ســرية أسالفنا الذين حافظوا عىل هذه 
األرض، وقدموا لها الغايل والنفيس، وافتدوها بأرواحهم.
لالرتقاء  إن املوىل عــز وجل الــذي اختار شــهداءنا
إىل جــواره قد أكرمنا بهم، وأفــاض مبآثرهم عىل وطننا 
وشعبنا بالخري والربكة، فها هي دماؤهم الطاهرة ترسي 

وهيبة. يف عروق دولتنا فتزيدها قوة ومنعة
الشــهادة يغمــر شــعبنا ومجتمعنــا  ألق وهــا هو

فيزيدهام انصهاراً وتكاتفاً وتالحامً ومتاسكاً.
وها هي ســري الشــهداء متنح أجيالنا الناشــئة مناذج 
ملهمة، وقصصاً عــن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 

آباء  منا وفينا، تبديالً، وحكايات عــن أبطال ومــا بدلوا
عم وخال وربع ديرة وأبناء وطن. وإخوان وعيال

وها هم الشــهداء ومعهم زمالؤهم يف قواتنا املسلحة 
يؤكدون مجدداً أن أبناء اإلمارات أهل ملواجهة التحديات 
أياً كانــت، وكفٌؤ للتعامل مع تقلبات الدهر مهام بلغت 
معطاؤون يف اليرس والعــرس، ويف أوقات الرخاء  حدتها؛

وأوقات الشدة، ويف أزمنة السلم وأزمنة الحرب.
وكام أثبــت أبناء اإلمارات جدارتهــم يف بناء التنمية 
كفاءة  وتحقيق النهضــة، يثبتون يف الحرب أنهــم ذوو
عندما دعا الداعي،  وبأس وشــكيمة وإقدام. وشــجاعة
أظهــر أبنــاء اإلمــارات معدنهــم األصيــل، فأثبتوا أن 
بــل  عودنا مجتمعنــا مل يوهن ينعــم به الرخــاء الذي
يعيشــه  الــذي  الرفاه وأن  واســتقامة،  صالبــة  زاده 
عزميتنــا بل زادها قــوة وتصميامً، وأن  يفرت مل مواطننا

حفزتنا أكرث  قد املكتســبات التــي حققناهــا يف بالدنا
لصيانتها والدفاع عنها.

أيها املواطنون واملواطنات
لقد منح شــهداؤنا األبــرار احتفالنــا بيومنا الوطني 
بعداً سامياً جديداً؛ ومن اآلن فصاعداً، سريتبط احتفالنا 
يعطي  بيــوم الشــهيد، مام بيومنــا الوطنــي باحتفائنا
االنتــامء الوطنــي تجلياتــه القصــوى، ويصــل  معنى
إىل ذراها العالية وقممها الشــامخة، فال  العطاء بقيمة
عطاء يداين افتــداء الوطن بالروح التي هي رس الحياة، 
بالنفس، وال  وال غاية يف الحياة أســمى من غاية الجود

رشف يف الدنيا يعادل رشف االستشهاد.
يكفي الشــهداء فخراً أنهم أضافوا عطر الشهادة إىل 
رسديتنا التاريخية يف حقبتها املعارصة، فأحيوا ذكرى من 

 

 لقد منح شهداؤنا 
ا=برار احتفالنا 

بيومنا الوطني 
بعد^ ساميX جديد^؛ 
ومن اpن فصاعد^، 

سNتبط احتفالنا 
بيومنا الوطني 
باحتفائنا بيوم 

الشهيد
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ســبقوهم عىل الدرب، واستقروا نجوماً يف فضاء حارضنا 
ومســتقبلنا، تيضء الطريق، وتشــحذ الهمم، وتستحث 

العطاء للوطن.
ويكفيهــم فخــراً أنهم وضعوا وســاماً جديــداً عــىل 
صدر قواتنا املسلحة، يجسد أخالقيتها وروح الفداء الكامنة 
يف أفئدة منسوبيها، فالتحية والتقدير لرفاق السالح، زمالء 
الشــهداء، إخواين وأبنــايئ القادة والضبــاط والجنود عىل 
حســن تلبيتهم لنداء الواجب، وعىل ما أظهروا من كفاءة 

واحرتافية يف عاصفة الحزم وإعادة األمل.
لقــد قدمــت قواتنا املســلحة بأداء فرســانها يف الرب 
والجو والبحــر تأكيداً جديداً عىل جدارة وصواب نهجنا 
يف التنمية الشــاملة، فقد كان بناء جيش عرصي بكوادر 
وطنيــة عىل أعــىل مســتوى يف مقدم أولويــات حقبة 
التأســيس منذ انطالقتها يف مثل هــذا اليوم قبل أربعة 
وأربعني عاماً بقيادة والدنا ورمز اتحادنا الشيخ زايد بن 
التي  ســلطان آل نهيان طيب الله ثــراه، وهي األولوية
تعززت يف حقبة التمكــني والتميز بقيادة أخي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان، وإرشاف 
ومتابعة أخي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان حفظهام الله.

أيها املواطنون واملواطنات
اخرتنا االلتزام مببــادئ القانون  منــذ تأســيس دولتنا
جرياننــا،  مــع  الســلمي  التعايــش  وتوخينا الــدويل، 
وتوســيع دائرة صداقاتنا وتعاوننــا مع دول العامل كافة، 
اســتخدام القــوة أو التلويح بها لحــل الخالفات  ونبذ

وتسوية النزاعات.
ويف الوقت نفســه حرصنا عىل بنــاء قدراتنا الذاتية 
لحامية وطننا واستقاللنا ومكتسباتنا، وردع كل من يفكر 

يف االعتداء علينا أو يسعى للعبث بأمننا واستقرارنا. 
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نحن أهل ســلم وبنــاء تنمية. كنا كذلك، وســنظل 
بكل  بالرش تصدينا له كذلــك. ولكن إذا اســتهدفنا أحد
لها. مل  إمكانياتنــا، وإذا فرضت علينا الحرب فنحن أهل
نبادر يوماً أحداً بعداء، لكننا متأهبون دامئاً ملواجهة من 

يحاول االعتداء علينا.
إن قواتنا املسلحة وهي تشارك يف عاصفة الحزم وإعادة 
األمــل إمنا تخوض حرباً فرضت علينا. لقد لبينا وأشــقاؤنا 
نرصة لشــعبه ورشعيته، ودفعاً للعدوان عليه  نداء اليمن
قبل أن يســتقر ويتمــدد، وإخامداً لنــريان الغدر قبل أن 
يتطايــر رشرها ويشــعل الحرائــق يف منطقتنــا ويعرض 

استقرار دولها وأمن أهلها ومكتسباتهم لخطر جسيم.
لقــد عميت قلــوب املعتديــن عن حقيقــة وحدة 
أمــن دول مجلــس التعــاون الذي هو جــزء من األمن 
وعميــت قلوبهــم عــن حقيقــة ارتبــاط أمن  العريب.
بأمــن اليمــن، وبــأن دول املجلــس لــن  دول املجلس
تســمح بتحــول اليمــن إىل مصــدر خطر عــىل أمنها 

ومنذ انفجار الوضع الداخيل يف اليمن يف  واســتقرارها.
مطلــع العام 2011 ودول مجلس التعاون تســعى بكل 
إمكانياتها ملســاعدة اإلخوة اليمنيــني عىل الخروج من 
عنــق زجاجة الخالفــات والعنف إىل رحــاب املصالحة 
والتنمية. وتحركت جهود املجلس يف مســارين، سيايس 
متثل يف املبــادرة الخليجية، واقتصادي متثل يف مؤمترات 
املانحني وأصدقاء اليمن. وتحقق النجاح يف املســارين، 
وانطلق اليمن يف طريق الســلم واإلعامر والبناء، إىل أن 
وقــع االنقالب عىل الرشعية عاصفــاً بكل ما تم إنجازه، 
ومنــذراً باضطــراب طويل األمد يتحــول فيه اليمن إىل 
مصــدر تهديد دائم ألمــن اململكة العربية الســعودية 
وكافــة دول مجلس التعاون التي باتــت تتحمل عبء 

النهوض بالوضع العريب إىل حال مغايرة لحاله الراهنة.
ومع ميض التحالف العــريب قدماً يف تحقيق أهدافه 
يف إعادة الرشعيــة إىل معظم أرايض اليمن  بعد نجاحه
ومناطقــه االســرتاتيجية، فإننــا نتطلع إىل يــوم قريب 

تضع فيه هــذه الحرب املفروضة علينــا أوزارها، بنفاذ 
قرار مجلــس األمن الدويل رقم 2216، واقتالع الرش من 
جذوره، وعودة اليمن ألهله، ودخوله مبساعدة أشقائه، 

يف حقبة إعادة اإلعامر التي بدأت يف املناطق املحررة.
 

 أيها املواطنون واملواطنات
إىل جانب األزمــة اليمنيــة التي اســتدعت منا تدخالً 
مبارشة، فإننــا معنيون بأزمات اســتفحلت يف دول عربية 
أخرى وأدخلت عاملنا العريب يف مخاض تاريخي حاسم يحدد 
مســاره مصري العرب ومستقبل األمن واالستقرار يف منطقة 

الرشق األوسط وجوارها، بل يف العامل بأرسه.
لقــد أدخلت هذه األزمات عاملنــا العريب يف امتحان 
عســري، وفرضت عــىل دول مجلس التعــاون تحديات 
مل تكن مســؤولة عن نشــوئها، وحملتهــا أعباء مل تكن 
راغبــة فيهــا، وإن تحقيــق النجاح الناجــز يف مواجهة 
هــذه التحديات يتطلــب تعزيز وحــدة دول املجلس، 
ال تخصم  وتوحيد املواقف من األزمات العربية، بحيث
إنجازات املجلــس العديدة، بخاصة عىل  التباينــات من
صعيــد الداخل الخليجــي. وأنا أعلق أمــاالً كبرية عىل 
املجلس، وعىل دورة قمة املجلس السادســة  قادة دول

والثالثني التي ستُعقد بعد أيام يف الرياض.

أبناء وبنات وطني
ونحــن ننهــض للقيام بدورنــا يف اليمن الشــقيق، ويف 
بها عاملنا العريب، فإننا ال ننىس  مير مواجهة التحديات التي
لحظــة أن التحديات ال تنطوي عىل أخطار فقط، إمنا أيضاً
عىل مجاالت للتطوير. نحن يف دولة اإلمارات نرى مجاالت 
عديدة للتطوير ونبذل ما يف وســعنا للعمــل يداً بيد مع 

أشقائنا املدركني لحجم وطبيعة األخطار املحيطة بأمتنا.
نــرى إمكانية بناء نظام عريب جديــد يحفظ للعرب 
وجودهــم، ويصــون حقوقهــم، ويحد مــن التدخالت 

 لقد قدمت قواتنا 
املسلحة بأداء 

فرسانها f الA واجلو 
والبحر تأكيد^ جديد^ 
على جدارة وصواب 

نهجنا f التنمية 
الشاملة
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األجنبيــة يف شــؤونهم، ومينحهــم فاعليــة إيجابيــة يف 
منطقتهم التي تتسابق قواها اإلقليمية عىل النفوذ، ويف 
آبهة  الكربى وراء مصالحها غري تتدافع قواه عاملهم الذي
مبصالح اآلخرين وال مبصائرهم. ويف املأساة الكارثية التي 
وكام نجحت دول  يعيشها الشعب الســوري خري مثال.
عربية يف بنــاء تحالف عاصفة الحزم وإعادة األمل، فإن 
هذه الدول نفســها مؤهلة لتكون النواة الصلبة للنظام 

اإلقليمي العريب املأمول.
التأكيــد عىل صحيــح الدين وتوطيد  إمكانية ونرى
دوره يف توحيــد األمــة والحفــز عىل تقدمهــا وتحقيق 
نهضتهــا. البد مــن إغالق الثغــرات التي يتســلل منها 
التطــرف والغلو واإلرهــاب والكراهيــة. وال بديل عن 
املواجهة الحاسمة مع مســتغيل الدين يف غري مقاصده 
الرشعية؛ فقد شوه هؤالء ديننا الحنيف بأكرث مام يقدر 
عليه خصومه، وألحقوا به وباملسلمني جميعاً أرضاراً غري 

مسبوقة يف حجمها وعمقها وآثارها.
ليست خياراً مطروحاً نأخذ  إن هذه املجاالت السانحة
بــه أو نرتكــه أو نؤجلــه، فالعرب يف محــك تاريخي، ويف 
مفرتق طرق. خيارنا أن نقارب هذه الفرص، ونســعى مع 
أشقائنا للخروج بـأمتنا إىل طريق األمان والتنمية والنهضة.

أيها املواطنون واملواطنات
إذا كانت التحديات الخارجية قد حظيت منا حكومة 
وشــعباً باالهتامم الذي تســتحق، فإن ذلك مل يكن عىل 
حساب اهتاممنا بشؤوننا الداخلية، بل كان مدعاة ملزيد 
مــن العمل واإلنجــاز يف كافة مياديــن العمل الوطني. 
فقد عززت حكومتكم نهجها يف التخطيط االســرتاتيجي 
وإطالق املشــاريع واملبــادرات الجديدة، وتوخي أفضل 
املامرســات يف األداء الحكومــي وتنفيذ الخطط وابتكار 

مبادرات التمكني والتطوير والتميز.
وســجل العام االتحادي الثالــث واألربعون إنجازات 
تضيــف إىل مكتســباتنا، وتنمي قــدرات أبنائنا، وترفد 
التنمية الشاملة بعنارص استدامة إضافية، وتقوي مكانة 
وتســري بهــا إىل مراتب أكرث تقدمــاً يف مؤرشات  دولتنا
التنمية الشــاملة والتنافسية العاملية. وعىل سبيل املثال 
ال الحــرص، جاءت دولتنا بني العرشة األوائل عاملياً يف 12

مــؤرشاً من أصــل 21 تتعلق بــاألداء الحكومي، وحلت 
يف املركــز األول يف الكفــاءة الحكومية وجودة القرارات 
وغيــاب البريوقراطية، واألولويــات الحكومية يف قطاع 
الســياحة والســفر، وجودة الطــرق وتنميــة املناطق 
إىل املرتبة الثانيــة عاملياً يف مؤرش ثقة  الحــرة. وتقدمت
بالقيادة السياسية بعد ســنغافورة التي تحتل  الشــعب

املرتبة األوىل منذ سنوات عديدة.
وتقدمت دولتنا يف كافة مــؤرشات البحث والتطوير 
واالبتــكار، وحافظت عىل مكانتهــا بني مجموعة الدول 
ذات االقتصادات املبنية عىل االبتكار، والتي تشمل أقوى 
اقتصادات العامل مثل الواليات املتحدة وأملانيا وسويرسا 
وســنغافورة. وحافظت عىل املركز الثاين عاملياً يف جودة 
البنيــة التحتيــة املتكاملة. وتقدمــت إىل املركز الثالث 
يف مؤرش االســتثامر األجنبي املبــارش ونقل التكنولوجيا، 
ويف القدرة عىل اســتبقاء املواهب. وتقدمت من املركز 
الثامن عرش إىل التاســع يف مؤرش إنرتنت املدارس، ومن 
الرابــع عرش إىل الحادي عــرش يف جودة رياض األطفال، 
ومــن الخامس عــرش إىل الثاين عرش يف جــودة النظام 

التعليمي وكفاءة تدريب كوادر التعليم.
وكعهدنا يف كل عــام، أصدرنا ميزانية 2016 يف وقت 
مبكر، ويف إطار الدورة الثانية (2014 – 2017) مليزانية 
الســنوات الثــالث املتوافقة مــع الدورة االســرتاتيجية 

للحكومــة، ليتواصل بذلك ترشــيد األداء املايل، وتعظيم 
مردوده، ورفع كفاءته وتعميق شفافيته. وهكذا صدرت 
دون عجز، ورُصــد لنفقاتها 48,556 مليار  امليزانيــة من
ُخّصــص النصيب األكــرب منهــا للقطاعات ذات  درهم

الصلة املبارشة باملواطنني وخدماتهم.
نحو  وفيام تنفذ الحكومة بنجاح خارطة طريق التحول
الحكومــة الذكية، وتتطلــع إىل تقليل نســبة مراجعي 
مراكزنــا االتحادية بنســبة %80 يف العــام 2018، فإننا 
نواصل مســريتنا يف بناء القيادات التي بدأناها يف العام 
2003 بربنامج إعداد القادة، ووســعناها يف العام 2008
بربنامج قيادات حكومة اإلمارات، والقيادات النســائية. 
كــام أطلقنا برنامــج ”قائد القرن الحــادي والعرشين“ 
قيــادات قادرة عىل اســتيعاب معــارف العرص،  إلعداد
فرق  واتقــان لغته، ومواكبة متغرياتــه الرسيعة، وقيادة
وتعويدها عىل التفكري الخالق، وتشــجيعها عىل  العمل

املبادرة وخوض التجارب وابتكار الحلول.
وتطويــراً للتفاعــل اإليجايب مع االتجاهــات العاملية 
الصاعــدة يف حقــول الطاقــة والتكنولوجيــا املتقدمة 
واقتصاد املعرفة، أطلقنا السياسة العليا يف مجال العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، التي تتضمن مائة مبادرة وتبلغ 
اســتثامراتها 300 مليــار درهم، لتكــون مظلة جامعة 
للطاقــات والكــوادر الوطنيــة املميــزة، وإطــاراً لبناء 
املواهــب والقدرات ونــرش ثقافة وطنية تشــجع عىل 
االبتكار وريادة األعامل وتقديم خدمات ترتقي بنوعية 
الحياة، وتدفــع باقتصادنا إىل آفاق جديــدة. إن دولتنا 
التي تتبــوأ املركز األول عربيــاً يف االبتكار مصممة عىل 
أن تكون خالل الســنوات القليلة املقبلة، ضمن األفضل 
عاملياً، ذلك أن االبتكار هــو املحور األهم يف القطاعات 
التي تقود اقتصاد العامل اليوم ويف املستقبل. ومبقدار ما 
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ترسي ثقافة االبتكار يف مجتمعنا ومدارســنا وجامعاتنا 
وقطاعينا الحكومي والخاص، ســيكون حضورنا يف هذه 

القطاعات فعاالً ومنافساً.
هذه املبادرات واملشاريع وغريها متنحنا أدوات إضافية 
الســتكامل وترسيــع انتقالنا إىل اقتصاد املعرفة، وتوســع 
اقتصادنــا وتعمق تنوعه، وتســهم يف منــو القطاعات غري 
النفطية مبعدالت عالية تحد من تأثريات انخفاض أســعار 
النفط عىل اقتصادنا، ومتكنه من مواصلة النمو واالستدامة.
ويف هــذا الســياق جاء قــرار تحرير أســعار الوقود 
مســتلهامً من اســرتاتيجية حكومتنا يف متكني االقتصاد 
األخرض، الذي يشــكل أحد مقومات التنمية املستدامة 
الرئيسية، ومتطلبات تعزيز تنويع مصادر الدخل. ونحن 
واثقــون بــأن هذا القرار ســريفع من كفاءة اســتخدام 
املــوارد والطاقــة، ويحد مــن انبعاث ملوثــات البيئة، 
ويحفــز االســتثامر يف الطاقة املتجــددة، ويعزز ريادة 
دولتنــا يف ميادينهــا، ويدعم خططنا إلنتــاج %24 من 
يف العام 2021 من مصادر  الكهربائية احتياجاتنا للطاقة

الطاقة النظيفة.

أيها املواطنون واملواطنات
يضيق املجــال عــن تعــداد وتســجيل كل نجاحاتنا 
وإنجازاتنا يف العام الذي مىض، لكن دالالت ومعاين عدد 
من اإلنجازات ميزتها كمحطات مهمة يف مسريتنا. وتأيت 
يف مقــدم هذه املحطات، مبادرة أخي صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مكتب شؤون أرس 
الشهداء يف ديوان ويل عهد أبوظبي. لقد توجت مبادرة 
سموه اعتزاز شعبنا بشهدائه وتقديره لعطائهم السامي. 
وأوجدت إطاراً مؤسســياً يكرم الشهداء ويحي ذكراهم، 
ويرعى فلذات أكبادهم وأرسهــم، ويوفر احتياجاتهم، 

ويســهر عــىل خدمتهم ويؤمــن راحتهــم. مكتب أرس 
الشهداء تجسيد إضايف لتالحم قيادة اإلمارات مبواطنيها، 
وتعزيز قوي لقيم مجتمعنــا يف الرتابط والتآزر وتقدير 

العطاء للوطن.
ويف هــذا العام نجحنــا يف إعفاء أبنــاء اإلمارات من 
تأشرية الدخول املسبقة إىل دول االتحاد األورويب. وهذا 
الطيبة، وهو  اإلعفاء يجســد مكانة دولتنــا وســمعتنا
اعرتاف بكفاءة مؤسســتنا الحكوميــة واألمنية، وتقدير 
ملناقب اإلماراتيني ومكارم أخالقهم. أشــكر سمو الشيخ 
وفريق عمله  وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان
الذين كانــوا مبهنيتهم العالية وجهدهــم الدؤوب وراء 

هذا النجاح.
ومن هــذه املحطات املهمة، إنجاز الــدورة الثالثة يف 
انتخابات املجلس الوطني االتحادي بتوسع كبري يف الهيئات 
129274 من االنتخابيــة التي ارتفع عددها إىل 224304

وقد تكلل  زيادة بلغــت 82%. يف العــام 2011، بنســبة
هذا اإلنجاز بانتخاب أعضاء املجلــس زميلتهم الدكتورة 
أمل القبييس رئيســاً ملجلســهم، يف ســابقة عربية تؤكد 
نجــاح نهجنا يف متكــني املرأة وتعزيز مشــاركتها يف كافة 
مياديــن العمــل الوطني عــىل قدم املســاواة مع أخيها 
الرجل. وهكــذا تتحــرك التنمية السياســية يف مســارها 
الصاعد، وتأخذ حيزها كامالً يف مســرية التنمية الشاملة، 
ويف برنامــج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب الســمو 

رئيس الدولة لتمكني الوطن واملواطن.
محطة أخرى مهمة ســجلت صــدور قانون مكافحة 
التمييــز والكراهيــة، ورسيانه والعمــل مبقتضياته. إن 
هــذا القانون، وهو األول من نوعــه يف منطقتنا وعاملنا 
العريب، إنجاز مهم يضيف إىل ترشيعاتنا يف مجال حقوق 
اإلنسان وواجباته، ويشري إىل املستوى الحضاري لدولتنا. 

وأهمية هذا القانون أنه يستلهم مقاصد رشيعتنا الغراء، 
ويجسد قيمنا وأعرافنا، ويؤكد عىل مكارم األخالق التي 
هــي عامد ديننــا. وبهــذا القانون نضيــف إىل مصادر 
نســيجنا االجتامعــي، وإىل آليــات حامية  قــوة ومتانة
وطننا وشــعبنا من أوبئة التعصــب والتمييز والكراهية 
فكــر التطرف واإلرهاب والجهل والتخلف  ينرشها التي

يف الفضائني العريب واإلسالمي وعرب العامل.

أيها املواطنون واملواطنات
نحن بخري ووطنا بخري.

نســتذكر مســرية  يف مناســبة حلول يومنا الوطني،
بناء دولتنا ومجتمعنا فتغمرنا مشــاعر الفخر واالعتزاز 
بنموذجنا اإلمارايت املشع بالحيوية واإلنجازات، وتتعمق 
أيضاً يف نفوســنا معــاين الــوالء واالنتــامء. ونســتذكر
التحديــات التــي واجهناها ونجحنــا يف تجاوز صغريها 
وكبريها فنزداد ثقة بأنفســنا وبنهجنا وسياساتنا، ونزداد 

اطمئناناً عىل حارضنا ومستقبلنا. 
التحديــات ال تخيفنا وال تربكنا، بــل تحفزنا عىل تنمية 
مصــادر قوتنــا الذاتيــة؛ وتدعونــا إىل مزيد مــن التالحم 
والتكاتف واليقظة والتأهب والعطاء للوطن، وإىل مضاعفة 

جهودنا يف العمل واالتقان واإلنجاز واملبادرة واالبتكار.
وأبرشكــم يــا أبنــاء وطنــي أن قيادتكــم كعهدكم 
بها، تتطلع إىل املســتقبل وتعّد العدة لجميع التحديات 
التي ينضوي عليها، ومتيض نحو الغد بأمل كبري معتمدة 
بعد الله عىل ســواعدكم وعقولكم وحرصكم عىل رفعة 

وطنكم وحامية أمنه واستقراره ومكتسباته.
أتوجه معكــم إىل الباري عز وجل بالشــكر والحمد 
والثنــاء، وأســاله أن يديم نعمه علينــا، ويبارك أعاملنا، 

ويسدد خطانا، ويلهمنا سواء السبيل.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

+مد بن زايد آل نهيان
و9 عهد أبوظبي نائب القائد ا=على للقوات 

املسلحة
وجه صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
االعــىل للقوات املســلحة كلمة عرب مجلــة «  » اىل أبنــاء وبنات الوطن 
مبناســبة اليوم الوطني الرابع واالربعني لدولة االمارات العربيه املتحدة أكد فيها أن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة متيض بقيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعاونة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 
وإخوانهام أصحاب السمو حكام اإلمارات، إىل األمام من دون توقف، واضعة نصب 
أعينهــا رفاهية املواطن اإلمارايت وأمنه وتقدمــه باعتباره أولوية قصوى لكل خطط 

التنمية وبرامجها يف الحارض واملستقبل، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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إن الدرس املهم 
الذي تقدمه لنا 

العقود املاضية من 
عمر دولتنا الغالية، 
هو أن وحدتنا هي 
املصدر ا=ساسي 

لقوتنا

اإلخوة واألخوات 
نحتفــل اليوم بذكــرى غالية وعزيــزة عىل قلب كل 
إمارايت وعريب، هي الذكرى الرابعة واألربعون لتأســيس 
دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة؛ فقد بــزغ فجر دولة 
االتحاد يف مثل هذا اليوم من عام 1971 وبدأت خطوات 
رحلتهــا الواثقة واملظفــرة نحو التقــدم والتنمية، وولد 
طموحها للمركــز األول الذي تحول بفضل رؤية قيادتها 
الحكيمة وتكاتف شــعبها إىل واقع ملموس يف املجاالت 
كافة، تجســده ”رؤية اإلمارات 2021»، التي تهدف إىل 
جعل دولة اإلمــارات العربية املتحــدة من أفضل دول 

العامل يف الذكرى الخمسني إلنشائها. 
يف كل عــام نحتفل فيه باليوم الوطنــي، نتذكر بكل 
تقديــر وإجــالل، اآلباء املؤسســني، بقيــادة املغفور له 
- بــإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، الذيــن اجتمعت إرادتهم عىل الوحدة، 
فكانــت أقوى مــن كل املعوقات والتحديــات، وعملوا 
بإخــالص من أجل وطن موحد وعزيز ينعم فيه شــعبه 
باألمن والطأمنينة واالستقرار، بعيداً عن طموحات املجد 
الذايت أو األيديولوجيات والشــعارات الرباقة، وبنوا دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة عىل أســس قوية وراســخة، 
ليس عىل املســتوى املادي فقط، وإمنا عىل املســتويات 

االجتامعية والثقافية والحضارية أيضاً. 
إن طريــق بنــاء دولة االتحــاد مل يكن ســهالً أو 

ميــرساً، بــل كان مملــوءاً بالعقبــات والتحديــات، 
التي واجههــا آباؤنا وأجدادنا بــكل عزمية وإخالص 
وإميــان، حتى تركــوا لنا وطناً عزيــزاً موحداً نباهي 
به األمم، ويحتاج مّنــا إىل املزيد من العمل والجهد 
والتكاتف للحفاظ عليه وصيانة مكتسباته وتحصينه 
ضــد مصادر التهديد والخطر، مســتلهمني من اآلباء 
املؤسســني إميانهم املطلق بأن شــعباً موحداً وملتفاً 
حول قيادته ال ميكن ألي تهديد أن ينال منه، وال ألي 
تحدٍّ أن يوقف مسريته نحو املستقبل. وإذا كان اآلباء 
واألجــداد قد تكبدوا املشــاق يف ظل ظروف صعبة، 
لتحقيق حلم الوحدة وتعميقها يف نفوس اإلماراتيني، 
فإن مســؤوليتنا جميعاً العمل، كل يف مجاله؛ إلعالء 
شــأن الوطــن وإبقائــه دامئاً رمــزاً للتميــز والتفرد 
والوحــدة. إن الدرس املهم الــذي تقدمه لنا العقود 
املاضيــة من عمر دولتنا الغالية، هو أن وحدتنا هي 
املصدر األســايس لقوتنا، وأننــا حققنا كل ما حققناه 
من تقدم عىل املستويات كافة، يف ظل وطن مستقر 
وآمــن يف منطقة مضطربة؛ ألننا يد واحدة وشــعب 

واحد متكاتف خلف قيادته يف بيت متوحد.

األخوات واإلخوة 
يف الذكرى الرابعة واألربعني لتأسيس دولتنا العزيزة، 
نرتحــم عىل شــهدائنا اإلبرار الذين قدمــوا أرواحهم يف 
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ستمضي دولة 
اWمارات العربية 

املتحدة f الوقوف 
إz جانب القضايا 

العادلة واملشروعة 
Xكعادتها دائم

معــارك الحق والواجب وميادين الرشف والفخار، خالل 
املراحل املختلفة من تاريخ الوطن، وصوالً إىل شــهدائنا 
البواســل يف عملية اســتعادة الرشعية يف اليمن، ونتذكر 
بطوالتهــم وتضحياتهــم من أجــل أن تظــل راية دولة 
اإلمارات العربية املتحدة عزيزة عالية خفاقة، وال يسعنا 
هنــا إال أن نحيّي ذوي الشــهداء الذيــن قدموا للوطن 
رجــاالً ال يــرتددون يف بذل الدم يف ســبيله ألنهم زرعوا 
فيهم حبــه واالنتامء إليه والتضحية بــكل غاٍل ونفيس 
يف الدفــاع عنه وإعالء كلمتــه، ونؤكد أن دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لن تنىس شــهداءها أبداً وأن أسامءهم 

ستظل خالدة يف ذاكرة األمة أبد الدهر. 
إن االهتامم الكبري من قبل القيادة بتكريم الشــهداء 
وتخليــد ذكراهــم وتقديــم الرعاية الكاملــة ألرسهم، 
عىل املســتويات كافة، يؤكد وفــاء الوطن ألبنائه الذين 

يضحون مــن أجله، واعتــزازه بهــم وبتضحياتهم، وأن 
دولة اإلمارات العربية املتحدة ستظل قوية منيعة بوالء 

أبنائها لها والتفافهم حول قيادتها.
ستميض دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الوقوف إىل 
جانب القضايا العادلة واملرشوعة، ومنها قضية الشــعب 
اليمني وحقه يف العيش يف أمن واســتقرار وتنمية وكرامة 
بعيداً عن املؤامرات واملامرســات العدوانية للميليشيات 
االنقالبيــة ومن يدعمها، كام ســتميض، كعادتها دامئاً، يف 
مســاندة األشــقاء العرب وتقديم كل دعــم ممكن لهم، 
وحاميــة مرتكــزات األمن القومي العــريب من أي تهديد 
داخيل أو خارجي، وهذا كان منطلقها األسايس للمشاركة 
يف التحالــف العــريب بقيادة اململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة الســتعادة الرشعيــة يف اليمــن وتحريره من 
املتمردين الذين يخدمون مرشوعات وأجندات مشبوهة.
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 اإلخوة واألخوات 
متيض دولة اإلمــارات العربية املتحدة بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، ومعاونة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام أصحاب الســمو 
حكام اإلمارات، إىل األمام من دون توقف، واضعة نصب 
أعينهــا رفاهية املواطن اإلمــارايت وأمنه وتقدمه باعتباره 
أولويــة قصوى لكل خطط التنميــة وبرامجها يف الحارض 
واملســتقبل. ففي كل عام يحتفل فيه اإلماراتيون باليوم 
الوطني يف الثاين من شــهر ديســمرب، يلمسون ما حققه 
الوطــن من إنجازات تنموية كبرية خالل العام الســابق، 
ومــا يتطلع إىل تحقيقه خالل العام القادم، يف إطار رؤية 
تنموية شاملة ال ترىض إال بالصدارة، وتهتم باملستقبل كام 
تهتم بالحارض، وتخوض غامر املنافسة يف مضامر التنمية 
بكل ثقة اعتامداً عىل التخطيط الســليم وإنتاج املعرفة 
والنظر إىل الكوادر البرشية املواطنة عىل أنها أهم ثروات 

الوطن التي تجب تنميتها واالهتامم بها واالستثامر فيها.
ويف هذه املناســبة العزيزه أتوجــه اىل الجيل القادم 
جيل الشــباب، أملنا وعدتنا يف اســتكامل هذه املسرية 
املباركة ... يا أبنايئ... يا ذخر الوطن ... تســتلمون وطنا 
غاليا كرميا، انجازاته زاهرة ، تقع عليكم املسؤولية للسري 

به قدما نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم، فتحديات 
املســتقبل والتنافسية عديدة،  ونحن متلؤنا الثقة بأنكم 
أهل للمســؤولية واألمانــة، تثبتون لنــا دوما معدنكم 
الطيب يف ميادين الرشف وســاحات الوغى ويف املعاهد 
والجامعــات ومختلف مواقــع العمل وكافــة املحافل 
االقليمية والدولية، تســلحوا بالعقيدة والعلم واملهارات 
والخربات الالزمة، واحرصوا عىل الوالء والوفاء، فأنتم من 
سيستلم هذه الراية خفاقة عالية  لتواصلوا مسرية العز 

واالنجاز.
وعىل الرغم من انخفاض أســعار النفط بنسبة كبرية 
خــالل الفرتة الحاليــة، فإن هذا مل ينل مــن مرشوعاتنا 
التنمويــة والحضاريــة، أو طموحاتنا للمســتقبل، وهذا 
يعود إىل أننــا أدركنا منذ وقت مبكــر خطورة االعتامد 
الــكيل عىل النفط كمصدر للدخل، وعملنا بكل قوة من 
أجل بنــاء اقتصاد متنــوع قائم عىل املعرفــة، وتحقيق 
تنمية مستدامة ال ترتبط بتقلبات أسعار النفط أو حتى 
بإنتاجــه، ومن هنا جــاء اهتاممنا بالصناعة والســياحة 
والطاقة املتجددة ومرشوعــات الفضاء والطاقة النووية 
لألغــراض الســلمية وغريها مــن املرشوعــات التنموية 
الكربى التي ترفد اقتصادنــا الوطني باملزيد من مصادر 
الدخــل. لقد قلــت يف القمــة الحكوميــة 2015 ”بعد 
خمسني عاماً سوف نحتفل بآخر برميل للنفط»، يف تأكيد 

عــىل أننا نــدرك أن النفط مورد ناضــب ونبني خططنا 
التنموية املســتقبلية عىل هذا األســاس، وال شــك يف أن 
االنخفاض الحايل يف أســعار النفط يؤكد سالمة نهجنا يف 
التنوع االقتصادي وبناء اقتصاد قائم عىل التنوع واملعرفة 
واالبتكار، وهو النهج الذي سوف منيض فيه بكل قوة من 

أجل تنمية مستدامة لألجيال الحالية والقادمة. 

اإلخوة واألخوات 
إن انتخابــات «املجلس الوطني االتحــادي» 2015، 
ومــا صاحبهــا من تنافــس رشيف لخدمــة الوطن بني 
املرتشــحني فيها من إمــارات الدولة الســبع، والتفاعل 
معها من قبــل املواطنني واملواطنات والوعي الشــعبي 
بأهميتها، تؤكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تسري 
يف الطريق الصحيح لتطوير تجربتها السياســية منطلقة 
من مبدأين أساســيني: أولهام، التدرج الذي يحافظ عىل 
توازن املجتمــع ويضمن تحقيق كل خطوة نقدم عليها 
يف هذا الشأن من أجل األهداَف املرجوة منها يف خدمة 
الوطن واملواطن؛ ألن هذا هو ما يهم القيادة ويقع عىل 
قمة أولوياتها، فأي تغيري ليس هدفاً لذاته وإمنا لتحقيق 
مصلحة الناس وتحســني مســتوى حياتهــم. وثانيهام، 
مراعــاة الخصوصيــات الثقافية والحضاريــة للمجتمع 
اإلمارايت، انطالقاً مــن أن لكل مجتمع خصوصياته، وأن 
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مــا يصلح ملجتمع من املجتمعــات يف وقت معني ليس 
بالرضورة أنه يصلح ملجتمع آخر. 

إننا حريصون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل 
تعميق املشاركة الشعبية، وتعزيز دور «املجلس الوطني 
االتحــادي»؛ إمياناً منا بأن للمجلــس دوره الكبري الذي 
يقوم به بكل وطنية ومســؤولية، من خالل مشــاركته 
مع الحكومة يف إنجــاح مرشوعات التنمية الوطنية، يف 
إطار برنامج التمكني الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، حفظه الله، 
يف عــام 2005. لقد أثبتت التجربــة الربملانية اإلماراتية 
عىل مدى الســنوات املاضية أن دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة قوية بتعاون وتفاهم مؤسســاتها، ألن هدف 
الجميــع هو خدمة الوطن بعيداً عن أي أهداف فئوية 
أو خاصــة أو أيدلوجيات معينــة، وإنني عىل ثقة تامة 
بأن املجلس الوطني االتحادي، مبا يتميز به أعضاؤه من 
حس وطني عميق وخربة كبرية، ســوف يواصل مسريته 
يف خدمة دولة اإلمارات العربية املتحدة وشــعبها عىل 
املستويني الداخيل والخارجي، وتعزيز املسرية االتحادية 
وتعميــق التالحم الوطنــي، بالتعاون مع املؤسســات 
األخرى يف الدولة، وسوف تستمر دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة يف تقديــم منوذج إيجايب ومتميــز يف التعاون 

البّناء بني املجلس الوطني االتحادي والحكومة.

اننا نطمح من خالل الرؤية الواضحة والعمل الدؤوب 
واملخلص اىل تعزيز االنجازات واملكتسبات الوطنية وان 
تكون دولة االمارات العربية املتحدة قصة نجاح عربية 
وعامليــة، وان نعزز دولة املؤسســات التــي تقوم عىل 
قيم أصيلة منبعهــا ديننا الحنيف وأعراقنا األصيلة، قيم 
العدالة واملســاواة والوالء، ومبا يتيح مشاركة الجميع يف 
بناء وخدمة الوطن، وأن نؤطر هذه القيم لتكون نرباسا 
ملســرية إنجازات دولة االمارات العربية املتحدة يف عامل 

متغري ومتحول.

اإلخوة واألخوات
لقد غــدا اإلرهــاب آفة خطــرية تهدد أمــن الدول 
واملجتمعــات يف العامل كله، ولعل التصاعد يف العمليات 
اإلرهابيــة خالل الفــرتة األخرية، واســتهدافها للمدنيني 
بصورة وحشــية وهمجية، يؤكد حتمية التحرك الدويل 
املتســق والفاعــل يف مواجهة القــوى والجامعات التي 
متارس اإلرهاب أو تؤيده وتربره، وترفع شعارات اإلسالم 
يف حني أنها بعيدة كل البعد عن تعاليم اإلسالم السمحة 
ورشائعــه اإلنســانية التي تحث عىل الســالم والتعاون 
والتعايش بني البرش. إن املعركة مع الجامعات اإلرهابية، 
مبختلــف أنواعها، هي معركة الحضارة اإلنســانية كلها 
ضد محاوالت هدمها والعصف مبكتسباتها، ولذلك فإنه 

ال خيار فيها إال النرص. 
ضمن هذا الســياق تتصدى دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة بكل قوة لتيارات العنــف والتطرف واإلرهاب 
عرب اســرتاتيجية ثالثية األبعاد: أول عنارصها، هو تعزيز 
قيــم التســامح والوســطية واالعتــدال وقبــول اآلخر، 
بديــالً عن التعصب والتطــرف والغلو الذي تعمل قوى 
التطرف واإلرهاب عىل نرشه وزرعه يف عقول الشــباب 
حــول العامل، وهناك الكثري من املبــادرات واملرشوعات 
اإلماراتية الرائدة يف هذا الخصوص التي تحظى باحرتام 
العامل وتقديــره. العنرص الثاين، هو املســاهمة الفاعلة 
يف تحقيــق التنمية املســتدامة يف املناطــق الفقرية يف 
دول العــامل املختلفة، ألن الجامعــات املتطرفة تنمو يف 
املناطــق الفقرية واملأزومة، وتســتغل أوضاع شــعوبها 
املعيشــية الصعبة لجذبهــا إليها ونرش ســمومها بينها، 
ولذلــك تعّد دولة اإلمــارات العربية املتحدة يف مقدمة 
الــدول التــي تقدم مســاعدات تنموية عىل املســتوى 
العاملــي، وقد حصلت يف عام 2014، عــىل املركز األول 
عاملياً يف قيمة مســاعداتها التنمويــة الخارجية مقارنة 
مع دخلهــا املحيل اإلجاميل، وفقــاً إلحصاءات «منظمة 
التعاون االقتصــادي والتنمية». أما العنرص الثالث، فهو 
االنخــراط القــوي والفاعل يف أي تحــرك دويل ملواجهة 
متدد الجامعات اإلرهابية ومحاولتها فرض سيطرتها عىل 
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 اننا نطمح من خالل 
الرؤية الواضحة 
والعمل الدؤوب 

واخمللص اz تعزيز 
االجنازات واملكتسبات 

الوطنية وان تكون 
دولة االمارات العربية 
املتحدة قصة جناح 

عربية وعاملية

الدول واملجتمعات بالقوة واإلرهاب، ويف هذا الســياق 
جاءت املشاركة الفاعلة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف التحالف الدويل عىل الحــرب ضد تنظيم «داعش»، 
ويأيت حرصها عىل التنسيق والتعاون مع الدول املختلفة 
عىل املســتويني: اإلقليمي والعاملي؛ لبناء اسرتاتيجيات 

مواجهة قوية للقوى اإلرهابية.
لقــد كانــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة عرب 
تاريخها، وما زالت، داعية سالم ورمزاً للتنمية والتسامح 
بني الشــعوب والثقافات والحضارات، ولذلك فإنها ترى 
أن جامعات التطرف والعنف هي أكرب تهديد ليس ألمن 
واستقرار املجتمعات التي توجد فيها فقط، وإمنا للسالم 
واألمــن العامليني أيضــاً، وأن الخطر اإلرهــايب ذو طابع 
عاملي، بحيث ال ميكن ألي مجتمع أن يرى نفســه بعيداً
عنه، كام ال ميكن لصق اإلرهاب بشعب أو دين أو ثقافة 

بذاتها، األمر الذي يفرض مشاركة عاملية ملواجهته.

اإلخوة واألخوات 
تعيــش املنطقــة العربية ومنطقة الرشق األوســط 
ظروفــاً مضطربة ومعقــدة، حيث الرصاعــات األهلية 
ومخاطر اإلرهاب التي تعانيها بعض الدول، والتدخالت 
الخارجية يف الشؤون الداخلية التي تعانيها دول أخرى، 
إضافــة إىل التغــريات الحادثة يف التفاعــالت اإلقليمية 
وسياســات القــوى الكربى تجــاه املنطقــة. ونؤمن يف 
دولة اإلمارات العربية املتحــدة بأن أمننا الوطني جزء 
مــن األمن القومي العــريب، وأن بناء موقف عريب قوي 
للتعامــل مع متغريات املنطقة وتحوالتها، هو الســبيل 
للحفاظ عىل املصالح العربيــة العليا وتحصني املنطقة 

ضد التدخالت الخارجيــة، ومن هنا يجيء حرصنا عىل 
التنســيق والتعاون الكاملني مــع دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية والــدول العربية األخرى، خاصة 
اململكــة العربية الســعودية وجمهورية مرص العربية؛ 
مــن أجل تعزيز قدرة العرب عىل حفظ أمنهم القومي 
يف منطقة تعيش حالة من التحول الكبري وتعاين مصادر 

خطر متعددة.

ويف ظــل ما يشــهده العــامل من تحوالت سياســية 
واقتصاديــة وثقافية لها تأثرياتهــا املبارشة يف كل الدول 
واملجتمعــات، فــإن دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
تتمســك باملبــادئ التي حكمــت سياســتها الخارجية 
وعالقاتهــا الدولية منذ نشــأتها وضمنــت لها االحرتام 
والتقدير والقبول عىل املســتويني الداخيل والخارجي، 
وأهمهــا االحرتام املتبــادل والندية ورفــض التدخل يف 
الشــؤون الداخلية وحل النزاعات واملشــكالت بالطرق 
الســلمية، إضافة إىل العمل عىل تعزيز التعاون الدويل 
للتعامل مــع التحديات الكونية التــي متثل خطراً عىل 
حارض البرشية ومستقبلها، ويف مقدمتها: انتشار أسلحة 
الدمــار الشــامل، والتغــري املناخي، واألوبئــة، والفقر، 
والتطــرف، واإلرهاب، وغريها. ويف هذا الســياق تعمل 
دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة عــىل تنويع خيارات 
تحركها عىل الســاحة الدولية، وتفتح آفاقاً للتعاون مع 
كل دول العــامل، وتبني عالقات خارجيــة فاعلة وقامئة 
عــىل الندية، مبا يعزز موقعها وتأثريهــا إقليمياً ودولياً، 

ويعود بالخري عىل مرشوعات التنمية يف الداخل.

اإلخوة واألخوات 
يف هذه املناســبة الوطنية العزيزة، ال يسعني إال أن 
أرفع أســمى آيات التهاين إىل ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
اللــه، وإخوانه أصحاب الســمو حكام اإلمــارات، وإىل 
الشــعب اإلمارايت العزيز بذكرى اليــوم الوطني متمنياً

لدولتنا الغالية مزيداً من التقدم والعزة والرخاء.
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كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن +مد القاسمي
عضو اجمللس ا=على حاكم الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
حاكم الشــارقة كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم 
الوطنــي الرابع واألربعني لدولــة اإلمارات العربية املتحدة هنــا فيها أخاه صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وشعبها الويف .. مبناسبة الذكرى 
ال44 للعيد الوطني لالتحاد مؤكدا ســموه يف كلمته ان هذا اليوم ليس كأي يوم مر 
عىل هذه األرض الطيبة، فهو يوم أسس لكل األيام التي تلته، أسس لكل نجاح، لكل 
انجــاز، ولــكل فرحة، منذ ان كان قبل 44 عاماً وســيظل بإذن اللــه عىل مر الزمان 
مفخرة لبالدنا ومصدرا متجددا للسعادة لنا جميعا بإذن الله. ويف ما ييل نص كلمة 

سموه:
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اليوم تســتحرضنا فيه ذكريات عطرة ألشقاء عظام 
رحــل منهم من رحــل وبقي األثر عــىل األرض ال 
يرحل ابدا، بقيت وحدة بالدنا التي جمعت قلوبنا 
وعقولنا وارادتنا من ســبع امارات عىل قلب واحد 

ورؤيــة واحدة لنكــون أمة واعــدة طامحة ملكان 
ومكانة مميزة وسط هذا العامل الكبري.

توحدنا عىل كلمة والزلنا عىل عهدنا ووعدنا ماحيينا 
انها العزة والكرامة واملجــد لبالدنا والعيش الكريم 

والسعادة ألبناء شــعبنا الغايل الذي اخلص وأعطى 
لبــالده ويقدم اليوم روحه ودمــه لرفعة راية بالده 
بني رايات األمم، ان ما نأمله لبالدنا الزال كبريا... وما 

يقدمه أبناء الوطن لبالدهم لهو مفخرة لنا جميعا.

توحدنا على 
كلمة والزلنا 
على عهدنا 

ووعدنا ماحيينا
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االحــالم الزالــت بال حــدود وطموحنــا لبالدنا يف 44
املستقبل أفضل ال سقف له يف عرفنا، والسعي من 

أجل تحقيق األحالم والطموحات لن تتوقف ابدا.
ظروف صعبة ميــر بها العامل من حولنا وتعاين منها 

أمتنــا العربية، رمبا يصعب عــىل الكثريين تخطي 
مراراتهــا والخوف من مجرياتهــا وأبعادها، ويلقي 

بظالل الثقة عىل النفوس.
لكن قراءة التاريخ قراءة صحيحة متأنية تســاعدنا 

يف ذلك ألنها تؤكد لنا ان املحبة واملعضالت 
الكربى التي متر بها الشعوب تطلق القوة 
الكامنــة بداخلهــا وانه بالعمــل الصادق 
واالدارة القويــة املخلصة واالنتصار للعقل 
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 ان ما نحلم به 
لبالدنا من قوة 

ومنعة وعزة 
ورفعة هو جوهر 
الهامنا f احتادنا

والحكمة نتحسس مواضع اقدامنا ونواجه 
املتغــريات الصعبــة ونتخطــى الخــوف 
واملخاوف بقــوة ثبات ونخلق األمل الذي 
يجب ان نتمســك به يف تحقيق غذ أفضل 

المتنا العربية جميعا بإذن الله.
ان ما نحلم به لبالدنا من قوة ومنعة وعزة 
ورفعة هو جوهر الهامنا يف اتحادنا ... وما 
قــام عليه هذا االتحاد مــن ايثار ملصلحة 

الوطن وابناءه ســيظل عــىل الدوام املنبع 
املتجدد إللهام أبناء شعبنا العظيم بالعطاء 

واإلخالص لقيادته ووطنه الغايل.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حميد بن راشد النعيمي
عضو اجمللس ا=على حاكم عجمان

وجه صاحب الســمو الشــيخ حميد بن راشــد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم 
عجامن كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني 
الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن دولة اإلمارات أصبحت 
قويــة مزدهرة عىل كل األصعدة، ، وتحولت صحرائها  إىل حضارة إنســانية يذكرها 
التاريخ، وتســطر أســمى معاين العطاء والوفاء، والرب وبذل الخري لكل الناس. ويف ما 

ييل نص كلمة سموه:
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يطيــب يل مبناســبة ذكرى اليــوم الوطني الرابع 
واألربعني التحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أن أتقــدم بأحر التهاين وأصــدق األمنيات بدوام 
الصحة والعافية والســعادة، إىل صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
«حفظه الله»، وإىل أخيه صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب، وإىل صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
وإىل إخوانهــم أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء 

املجلــس األعىل لالتحــاد حكام اإلمــارات، وإىل 
شعب اإلمارات الكريم، راجيا املوىل العيل القدير 
أن يعيد علينا جميعــاً هذا اليوم الوطني املجيد 

وبالدنا تنعم باالستقرار واألمن والرخاء.
إن الثاين من ديســمرب من كل عام مناسبة خالدة  
أنعم الله بها علينا يف دولة اإلمارات، نستذكر فيها 
األيادي البيضاء التي أسســت اتحاد سبع إمارات 
يف وطــٍن واحد متحد، يجمعه أمل واحد وهدف 
مشــرتك، ونســرتجع تاريخ مســرية االتحاد التي 
سطرها القائد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان» طيب الله ثراه» ، الذي دعا إخوانه حكام 
اإلمارات ليتحدوا يف دولة واحدة ومصري مشرتك، 
فلبى الحكام دعوة االتحــاد املباركة، واجتمعت 
القلوب وغاب الشــتات فكان ميــالد دولة قوية 

مستقرة هي اإلمارت العربية املتحدة.
يف يوم اتحاد اإلمــارات تجتمع اآلمال واألمنيات 
بدوام العز واملجد، ونتذكر آباءنا املؤسسني الذين 
بذلوا جهودهم لتشــييد وطن شــامخ نفاخر به 
عــىل مّر األجيال وتعاقب األزمان، ويوم اإلمارات 
الوطنــي هو دعــوة لشــباب وبنــات اإلمارات 
ليكملوا مســرية االتحاد ويرفعــوا راية اإلمارات، 
باإلخالص والعمل الجاد، وطلب العلم واملعرفة، 
وبذل الغايل، ليبقى هذا الوطن الحبيب، شــامخاً

معطاًء.
منذ قيام االتحاد، أدرك القادة أهمية بناء اإلنسان 

القوات املسلحة 
يد حتمل السالح 

وأخرى تبني
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ليعّمر هذا الوطن ويسّخر له كل مجهود ليسمو 
به ويستفيد من خرياته ، فسعت دولة االتحاد إىل 
توفري متطلبات الحيــاة الكرمية للمواطن، وتوفري 
الســكن ودور التعليم واملستشــفيات الحديثة، 
والخدمــات االجتامعية والثقافيــة، حتى يعيش 

شعبنا العزيز، يف بيئة صالحة للعمل واإلبداع.
إن ما تحقق من نتائــج مثمرة وإنجازات مرشفة 
عىل كافة املســتويات محليــة واقليمية وعاملية 
، خري برهان وشــاهد عىل صحــة النهج ووضوح 
الهدف يف جميع املجاالت االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية، فأصبحت اإلمارات دولة قوية مزدهرة 
عىل كل األصعدة، ، وتحولت صحرائها  إىل حضارة 
إنســانية يذكرها التاريخ، وتســطر أسمى معاين 

العطاء والوفاء، والرب وبذل الخري لكل الناس.
وحرصت دولتنا املباركة عىل تسخري كافة امكانياتها 
ومواردهــا لتعزيز دور القوات املســلحة وأجهزة 
األمن األخرى لحامية املنجزات وصون املكتسبات 
حتى اصبحــت  اليوم مصدر فخــر واعتزاز لكل 
مواطن. حيث لبت النداء يف السلم والحرب ، يد 
تحمل الســالح وأخرى للبناء يف مالحم جســدت 
بصــدق املكانة العالية التي وصلــت إليها قواتنا 
املسلحة تدريبا وتأهيال وعدة وعتادا مسنود ذلك 
كله بقيم نبيلة وخصال حميدة ومواقف انسانية 
خالدة سوف تبقى عىل مر الزمن تحيك عن اصالة 

إنسان اإلمارات ونبعه الطيب ومنبته الحسن. 
لقد أســهمت دولة اإلمــارات العربية املتحدة يف 

تقديم العــون وتلبية نــداء دول الخليج العريب، 
انطالقاً من مبادئ األخوة الصادقة واملصري الواحد، 
وقناعًة بقيمة اإلنسان الكبرية عند خالقنا سبحانه 
وتعاىل، الــذي أمرنا بنــرصة املظلــوم واملنكوب 
وإعانــة املحتاجني، يف أي مــكان دون تفرقة بني 
جنس أو لون أو عــرق أو دين أو مذهب، وهذا 

هو األساس الذي قامت عليه دولتنا الفتية.
ويف يــوم االتحاد، ال ننىس شــهداء الوطن الذين 
قدموا أرواحهم الطاهرة ليدوم عز الدولة وشموخ 
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رايتهــا الخفاقــة، ولينــرصوا دينهم وأشــقائهم، 
ويحافظوا عىل أمن األوطان وكرامة اإلنسان، من 
الظلم والفســاد والدمار، إننا نستذكر بطوالتهم 
الخالــدة يف عاصفة الحــزم باليمن، والتي أثبتت 
للعامل أن أبناء زايد قوٌل وفعل، ينرصون املظلوم، 
ويغيثون املنكوب، ويعطــون املحروم، وهذا ما 
رباهم وطنهم عليه من القيم اإلسالمية األصيلة، 
ونهــج زايد الخري الذي علّمهــم املبادرة إىل بذل 

الخري ونرصة اإلنسان وحفظ كرامته.
وإننا نفخر بكل شــهيد ارتقى إىل الســامء تاركاً
وســام الفخر والرشف عىل صدورنا وصدور أهله 
وعشريته، ويرشفنا أن يكون عىل أرض هذا الوطن 
أمهــات وآبــاء يربــون أبناءهم عــىل البطوالت 
والتضحيــات، ويحمدون الله عــىل نعمته التي 
أنعم بهــا عىل أبنائهــم ونيلهم الشــهادة، التي 
هي أعظم رشف يناله اإلنســان، وإننا نبتهل إىل 
الله وندعوه أن يتقبل شهداءنا ويدخلهم فسيح 
الجنان، مع النبيني والصديقني والصالحني، ونسأل 

الله أن يجمعنا بهم يف الفردوس األعىل.

وعامــاً بعد عــام، متــيض اإلمارات يف مســريتها 
املباركــة لبنــاء مجدها وحضارتهــا، وهي تنتهج 
مبــدأ االنفتاح عــىل العامل أجمع، مع التمســك 
مببادئ الدين الحنيــف، والقيم العربية األصيلة، 
والهويــة الثقافيــة الفريــدة، وإننا ندعــو أبناء 
اإلمــارات واملقيمني والزائريــن إىل التحيل بروح 
االتحاد والحفاظ عىل قيمنا األصيلة ورفعة البالد، 
ونرصة اإلنســانية وإعانة املحتاج، وكلنا مدعوون 
جميعاً إىل العمل سوياً وبذل الجهد إلعامر أرض 
اإلمــارات، ومواجهة التحديــات، ومحاربة الفنت 

التي تفتك باألوطان وتفرق بني األشقاء.
ســتبقى اإلمارات رمزاً للعز والوفاء وصون كرامة 
اإلنسان، وذلك بعون الله تعاىل ثم بفضل القادة، 

وأبناء وبنات اإلمارات.
وكّل عام وأنتم بخري ..

f يوم احتاد اWمارات 
جتتمع اpمال 

وا=منيات بدوام 
العز واجملد، ونتذكر 

آباءنا املؤسسني 
الذين بذلوا 

جهودهم لتشييد 
وطن شامخ نفاخر 
به على مّر ا=جيال 

وتعاقب ا=زمان
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حمد بن +مد الشرقي
عضو اجمللس ا=على حاكم الفجNة

وجه صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد الرشقي عضــو املجلس األعىل حاكم 
الفجرية  كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني 
الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة اســتذكر فيها إنجاز آبائنا املؤسسني 
رحمهم الله، وقد وضعوا لبنات االتحاد بجد وحب وإخالص، وبذلوا الغايل والرخيص 
لبناء رصح شــامخ ونهج واضح، كان اإلنسان فيه قبل العمران، ثروته الحقيقية، ويف 

ما ييل نص كلمة سموه:
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44 عامــاً مرت من عمر رصح دولتنا الشــامخ، 
والذي متتد جذوره إىل آالف الســنني، هي سنوات 
عمل وبناء، قامت لبناتها عىل أســاس راســخ هو 
اإلنســان، ورؤى حاملــة لآلباء املؤسســني األوائل، 
الذين آمنوا بالوطن ووحدته،  فجعلوا من رؤاهم 
تلك حقيقــة تقود اليوم العامل يف مســارات الخري 
والحق والتطور املبتكر الذي يسمو بجودة الحياة 

يف العامل كله
ومــا األيام األخرية التي شــهدتها الدولة، والتي 
متثلــت مبشــاركة قواتنا املســلحة ضمــن قوات 
التحالف يف اليمن، إال شــاهداً عــىل عظمة هذه 

الدولــة واألمة، وقد برهن أبناؤها عىل ســمو فكر 
والتطــور ..بدمائهم  دولتهــم يف الخــري والحــق 
الطاهرة، فكانوا خري أبناء لخري دولة..وقد ســطروا 
بتضحياتهم أمثولة التضحية والوفاء، فكانوا شهداء 
الدولة، وشــهداء الحــق والفكــرة  النبيلة..وكانوا 
املثــال الواضح عىل لحمة اتحادنــا وإمياننا بوطننا 
ورايتــه العالية. نســأل الله العظيــم أن يتقبلهم 

ويحرشهم مع األنبياء والصديقني.
لقــد أدى أبناؤنا البواســل واجبهــم عىل أكمل 
وجه ، الشــهداء منهم والعائــدون من اليمن من 
الدفعــة األوىل واملرابطــون هنــاك ضمــن قوات 

برهن أبناء القوات 
املسلحة على سمو 
 Nاخل f فكر دولتهم

واحلق والتطور 
بدمائهم الطاهرة
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التحالف العريب الذين يكملون اآلن ما بدأه إخوانهم، جميعهم دافعوا عن الحق 
ورفعــوا راية دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ســامء الفخر واملجد، ولهم نرفع 
أســمى تحية، ونثمن تضحياتهم وعطاءاتهم يف مختلــف مواقع العمل الوطني 

املدين والعسكري واإلنساين.
نحــن يف هذا اليوم نســتذكرجميعاً إنجاز آبائنا املؤسســني رحمهم الله، وقد 
وضعــوا لبنات االتحاد بجد وحب وإخــالص، وبذلوا الغايل والرخيص لبناء رصح 
شــامخ ونهج واضح، كان اإلنســان فيه قبل العمران، ثروتــه الحقيقية. ويف يوم 
الثاين من ديســمرب، اليوم الخالد يف الذاكرة نســتذكر ما قدمه اآلباء املؤسســون 
رحمهم الله ونعمل جاهدين لصون هذا اإلرث الفريد لدولة يشــار إليها بالبنان 
بتوفيــق من الله عز وجل ثم بحكمة وبصــرية صناع املجد، بناة االتحاد رحمهم 
الله وأســكنهم فســيح جناته، آباؤنا الذين نذروا أنفسهم ملا فيه مصلحة الناس 

ومصلحة الوطن .
إنه تاريخ ســيبقى دوماً يف عقول وقلوب أبناء اإلمارات، نجدد فيه عهد الوالء 
والنهوض بها، وامليض  واالنتامء للوطن، ونعمل جاهدين للحفاظ عىل مكتسباته 

قدماً يف مسرية التطور والتنمية .
يف الذكــرى الرابعــة واألربعني لقيــام االتحاد أتقدم بخالــص التهاين وأطيب 
التربيــكات إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 
حفظه الله وإىل أخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب رعاه اللــه وإىل إخواين أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وصاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات 
أبنائنا من منتسبي قواتنا املسلحة  املســلحة وإىل شــعب اإلمارات العظيم وإىل 

الباسلة .
اليــوم نحن ندرك أننا ال نعيش مبعزل عــىل العامل ، وأن التطورات واملتغريات 
التي تشــهدها املنطقة تحتم علينا تنبي اســرتاتيجيات ثابتة لتعزيز االســتقرار 
والحفاظ عىل األمن والســلم اإلقليمي والدويل وتوحيد الرؤى والجهود ملواجهة 
التحديات والتهديدات املرتبصة بأمن الدولة واســتقرارها والصورة التي عكستها 

الفرتة املاضية تدل عىل ترابط ووحدة دول املنطقة يف التصدي لهذه املخاطر .
وكام نرفع سياج الوطن ونحميه بدماء شهدائنا، نبني بيتنا الداخيل عىل أسس 
العلم والخري التي أرساها آباؤنا املؤسسني، واليوم تويل قيادة الدولة اهتامماً كبرياً
يف تحفيــز روح االبتكار وخلق بيئات تعزز البحث واالستكشــاف ملواكبة تطور 

 f إننا ماضون بعون ا�
تعميق مسNة التقدم 

والرخاء وإعالء راية االحتاد 
ومتتني أركانه

العامل الرسيع يف تغرياته، الزاخر باالكتشــافات واالخرتاعات، وهذا ما ترجمه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بإعالن 2015 عاماً لالبتكار الذي 
يــأيت دعام لجهود الحكومة االتحادية ، وجمعا للطاقــات الوطنية املخلصة، وتكثيفا 
للجهــود البحثية املتميزة، وتعزيــزا للجهود املبذولة لصناعة كــوادر وطنية متميزة 
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، وإننــا ماضــون بعون اللــه يف تعميق مســرية التقدم 
والرخــاء وإعالء راية االتحــاد ومتتني أركانــه ومواصلة 
 اإلنجــازات والتمكني للمواطن وتوفــري العيش الكريم .

ندعو الله العيل القدير أن يتغمد الوالد املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان برحمته، وأن يديم 
علينا األمن واالستقرار يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظــه الله وإخوانه أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.
ونسأل الله عز وجل أن مين عىل وطننا الغايل بالعزة 
واملنعة، ويحفظ جنودنا املرابطني يف سبيل الله، ويثبّت 

أقدامهم وينرصهم عىل عدوهم.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

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

وجه صاحب الســمو الشــيخ سعود بن راشــد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم 
القيوين كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني 
الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة  أكد فيها أن االحتفال بهذه املناسبة 
الوطنية املجيدة هو اســتذكار لقيام االتحاد الذي أصبح كياناً راسخاً شامخاً مدعوماً 
بالتالحــم الوطنــي مع قيادتنــا الرشــيدة ، ومعــززاً بقدراتنا وامكانياتنــا البرشية 

واالقتصادية واالجتامعية ،
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 بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن 
آل نهيــان رئيــس الدولة– حفظــه الله – زايــد 
نحتفــل حكومــة وشــعباً باليوم الوطنــي الرابع 
لدولتنا الفتية مســتذكرين بكل فخر  واألربعــني
واعتزاز قادتنا املؤسســني وعىل رأســهم املغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان و 

إخوانه رحمهم الله .
إن احتفالنــا اليــوم بهــذه املناســبة الوطنية 
املجيدة هو اســتذكار لقيام االتحــاد الذي أصبح 
كياناً راســخاً شــامخاً مدعوماً بالتالحــم الوطني 
مع قيادتنا الرشــيدة ، ومعززاً بقدراتنا وامكانياتنا 

البرشية واالقتصادية واالجتامعية .
املواطــن  الرشــيدة  قيادتنــا  وضعــت  لقــد 

هدفــاً قدراتــه  وتطويــر  اإلمــارات  دولــة  يف 
ومحوراً أساسياً يف برامج التنمية . اسرتاتيجياً

لقــد عملت حكومــة دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة بقيادة صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكــم ديب – رعــاه الله – عىل 
تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لوضع اسرتاتيجيات 
وسياســات بعيدة املدى لتطوير الكوادر الوطنية 
محــور التنمية وهو  باعتبــار أن االنســان هــو 
الهدف االســرتاتيجي يف كافة املبادرات الحكومية 
وســاهمت الحكومة يف وضــع برامج تعتمد عىل 
بنــاء القدرات الذاتية واالســتفادة مــن التجارب 
العامليــة من خالل االهتامم بالعلوم والتكنولوجيا 

 لقد وضعت قيادتنا 
 Xالرشيدة املواطن هدف

اس�اتيجيX  و+ور^ 
أساسيf X برامج 

التنمية



  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

62

والبحث العلمــي ، وخلق العوامل املحفزة لدعم 
االقتصاد وتأهيل الكوادر وتطوير أداء املؤسسات 
لتحقيق مســتقبل واعد لألجيــال القادمة ،ولتبوأ 
مراكــز عامليــة متقدمــة ،وخلــق رشاكات بــني
الحكومــة والقطاع الخاص ســواء عىل املســتوى 

العاملي أو املحيل .
انه ملــن دواعي الفخر واالعتزاز أن نثمن اليوم 
الدور الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة وتفانيه يف تعزيز وحدتنا 
الوطنية والدفاع عن حياض الوطن واملكتســبات 
املســلحة التي تحقق  ، وتعزيــز قــدرات قواتنا 
االنتصــارات يف مالحــم املجــد والخلــود ، لقــد 

قدم شــهداء الوطن األبرار منوذجاً فــذاً يف الوالء 
والتضحيــة ، وأعطى أرس الشــهداء مثــاالً للرتبية 
الوطنية واســتعداداً للتضحية نفتخــر به جميعاً
واملجد  ، فتحية اجــالل واكبار لشــهدائنا األبرار 
والخلود لهم والفخر واالعتزاز بتضحياتهم والعزة 

والشموخ ألرسهم .
إىل مقام صاحب  ويف الختــام يرسين أن أرفــع 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة – حفظــه اللــه – أســمى آيــات التهاين 
والتربيكات وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم ديب – رعاه اللــه – و إىل صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

حتية اجالل 
واكبار لشهدائنا 

ا=برار  واجملد واخللود 
لهم والعزة والشموخ 

=سرهم



63

  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

أبوظبــي نائــب القائد األعــىل للقوات 
املســلحة وإىل إخواين أصحاب الســمو 
أعضــاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات 
وإىل شــعبنا الويف وجميــع املقيمني يف 
رحاب الدولة ... بهذه املناســبة الوطنية 

املجيدة .
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كلمة صاحب السمو الشيخ

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

وجه صاحب الســمو الشــيخ سعود بن صقر القاســمي عضو املجلس األعىل حاكم 
رأس الخيمــة كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناســبة اليوم 
الوطنــي الرابــع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحــدة  أكد فيها أن االنجازات 
التــي حققتها دولة اإلمارات عىل مدى اربعة وأربعون عاما يدعونا للفخر واالعتزاز 
مبا وصلت اليه دولتنا الحبيبة من مكانة مرموقة عىل املســتويني االقليمي والعاملي 
وما تحقق من مكتســبات ونهضة شاملة يف فرتة تعد قصرية يف حياة الشعوب،. ويف 

ما ييل نص كلمة سموه:
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« نعيــش اليوم ذكرى غالية عــىل قلوبنا .. ذكرى متثل 
نقطــة انطالق مســريتنا االتحادية التــي قدمت للعامل 
أنجــح تجربة اتحادية تجلت مــن خاللها دولة عرصية 
يشار إليها بالبنان كواحدة من أرسع الدول منوا وتقدما 
يف مجــال التنمية البرشية والحضارية التي تســعى إىل 
بناء االنســان وتدعم االمن واالستقرار وتحقق الرفاهية 
لشــعبها الكريم مع شــعب مخلص لوطنه وٌيف لقيادته 

الرشيدة يؤمن بثوابته الوطنية الراسخة يف وجدانه»
اليوم نشــهد الذكرى الـ /44/ لقيــام دولتنا الحبيبة يف 
ظل قيادة طموحه ألخي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة ” حفظه الله ” وأخي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب ”رعاه 
الله“ وإخواين  أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء املجلس 
األعــىل حكام اإلمارات ”حفظهــم الله“ وأخي صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيــان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
” إن االنجــازات التي حققتها دولة اإلمارات عىل مدى 
اربعة وأربعون عاما يدعونا للفخر واالعتزاز مبا وصلت 
اليــه دولتنا الحبيبة من مكانة مرموقة عىل املســتويني 
االقليمــي والعاملي وما تحقق من مكتســبات ونهضة 
شــاملة يف فرتة تعد قصرية يف حياة الشعوب .. ملتزمني 
بهويتنا الوطنية وعروبتنا األصيلة ومتمسكني بالثوابت 
االتحادية ومؤمنني بأن االتحاد هو مصرينا وال سبيل لنا 
للوصول إىل األمن واالســتقرار والتقدم واالزدهار إال يف 
ظل دولتنا االتحادية وخلف قيادتنا الرشــيدة ملواجهة 
التحديات والصعوبات للحفاظ عىل مكتسباتنا الوطنية 

وتعزيز موقعنا يف مصاف الدول املتقدمة“.

إن االجنازات التي 
حققتها دولة 

اWمارات على مدى 
44 عاما يدعونا 

للفخر واالعتزاز مبا 
وصلت إليه دولتنا 

احلبيبة من مكانة 
مرموقة



  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

68

« اليــوم نحتفل مبرور /44 / عاما عىل انطالق املســرية 
االتحادية ونســتذكر الــدور القيادي للوالد املؤســس 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله 
ثراه « يف قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة وانجازاته 
الكبرية التي تقف اليوم بشــموخ الجبال، شاهدة عىل 
صفات قيادية وزعامة تاريخية كان لها الفضل بعد الله 
ســبحانه وتعاىل يف بناء االنسان االمارايت وإرساء دعائم 
الدولــة االتحادية وزرع  بــذور املواطنة وحب الوطن 
يف نفــوس أبناء اإلمارات وتســخري مقــدرات وثروات 
الدولــة لبناء املواطن اإلمــارايت يف املقام االول ومد يد 
املساعدة والعون لألشــقاء العرب والشعوب املنكوبة 
حول العامل واليوم بعد /44/ عاما ما زال أبناء اإلمارات 
متمسكني بغراس زايد الخري وعاقدين العزم للسري عىل 

نعمل على خطى 
زايد اخلN لتتواصل 

اWجنازات

خطاه مســتمدين من مواقفه النبيلة معاين االنســانية 
والوفاء، ومــن أقواله النرية نهج ودســتور لبناء الوطن 

ونرش املحبة واملواطنة يف نفوس النشئ «.
اليوم يف عهد أخي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة « حفظه اللــه « وأخي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه 
الله» نعمل عىل خطــى زايد الخري لتتواصل االنجازات 
واملكتســبات عىل كافــة املجــاالت ولتواصــل الدولة 
مكانتهــا بني مصاف دول العــامل املتقدم  وتعزز دورها 
الريادي يف مجال التعاون الدويل يضاف لذلك دورها يف 
تدعيم التالحم الشــعبي بني مختلف ابناء الشعب من 
خالل ارســاء قيم العدل واملساواة ليستمر البناء بوترية 
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متصاعدة نحو طموحات ال يحدها ســقف وتطلعات ال 
تعرف املستحيل». 

« كــام ال ننىس تضحيات اآلباء املؤسســني املغفور لهم 
حــكام اإلمارات الذين امنوا بأن االتحاد هو املســتقبل 
املرشق لهذا الشــعب بحكم وحدة املصري وحدة االرض 
والعــادات والتقاليد ليشــهد الثاين من ديســمرب 1971

ميــالد دولة اتحاديــة  تســتلهم منها الشــعوب قصة 
نجاح شــعب آمن بقيم الوحدة واإلخاء والتالحم فكان 
إيذانا مبيالد دولــة اإلمارات التي اصبحت منوذجا عامليا 
يف التنمية الشــاملة واملســتدامة وواحة لألمن واألمان 

واالستقرار السيايس االجتامعي واالقتصادي».
أبناء وطننا املعطاء ..

” أن التضحيات التي قدمها أبناء اإلمارات يؤكد املعدن 

االصيــل النابــع مــن اعتزازهــم بعروبتهم ومتســكهم 
بقيمهم االسالمية والوطنية ، وما حققته قواتنا املسلحة 
من االنتصــارات يف اليمن هي ترجمة لــإلرادة الصلبة 
والعزميــة العالية التي يتحىل بها أبناء شــعب اإلمارات 
من أجل رفع راية الوطن وحامية أمنه واستقراره انطالقا 
مــن اميانهم بحكمــة قيادتهم الحكيمــة ألخي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
«حفظــه اللــه « الــذي ال يدخر جهدا يف ســبيل رفعة 

الوطن واملواطن».
وأخريا ..

أتوجه بأسمى آيات التهاين ألخي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه الله» 
وأدعو الله أن مين عىل ســموه نعمــة الصحة والعافية. 

كام أهنئ أخي صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» وأهنئ إخواين  أصحاب الســمو 
الشيوخ، أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات «حفظهم 
الله» صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
وشــعب دولة اإلمارات العربية املتحدة مبناسبة الذكرى 
الـ/ 44 / لقيام دولتنا الحبيب .. داعيا الله - عز وجل - 
أن يديم علينا نعمة األمن واالستقرار والتقدم واالزدهار 

يف ظل القيادة الرشيدة ..
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   ودعــا أعضاء املجلس الوطنــي إىل أن يكونوا همزة وصل بني الحكومة واملواطنني عىل 
امتداد مســاحة الوطن .. مؤكدا أن دولتنا الحبيبة تحافظ عىل مكتسباتها الوطنية بفضل 
تضحيات أبنائها يف قواتنا املســلحة الباســلة .. وجثهم عىل االلتــزام بواجباتهم الوطنية 

وخدمة وطنهم ومجتمعهم أمام الله تعاىل ثم أمام الشعب.
    إن أبــرز مــا مييز انعقاد هذه الــدورة أنها جاءت بعد انتخــاب األعضاء الجدد يف 
املجلــس الوطنــي االتحاد وانتخاب معايل أمل القبييس رئيســا للمجلــس وهو ما يعني 
تحقيق التمكني للمرأة الذي وعد به صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله .
و يجســد انتخــاب معايل الدكتورة أمل القبييس رئيســا للمجلــس كأول امرأة ترتأس 
مؤسســة برملانية عىل املستوى العريب.. مدى ما تحظى به ابنة اإلمارات من دعم ورعاية 
ومــا حققته من نجــاح وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطــور يف جميع القطاعات ال 

سيام يف مجال تعزيز مشاركة أبناء وبنات اإلمارات يف عملية صنع القرار.
وتعــد معايل الدكتورة أمــل القبيــيس أول إماراتية تفوز بعضويــة املجلس الوطني 
االتحــادي عرب انتخابات ترشيعية وذلــك يف أول تجربة انتخابية جرت عام 2006م وأول 
إماراتية ترتأس جلسة للمجلس الوطني االتحادي هي الجلسة السادسة من دور االنعقاد 
العــادي الثاين مــن الفصل الترشيعي الخامس عــرش بتاريخ 22 ينايــر 2013م كام أنها 
الخليجية األوىل التي تحصل عىل عضوية مؤسســة ترشيعية عــرب صناديق االقرتاع األمر 
الــذي يعكس نجاح املرأة اإلماراتية ومشــاركتها الفاعلــة يف صناعة القرار يف إطار حرص 
القيادة الحكيمة عىل متكني املرأة وتسخري جميع اإلمكانيات لتعزيز مشاركتها يف مختلف 

مناحي الحياة.
ومنذ تأســيس الدولة حازت ابنة اإلمارات عىل دورها الطبيعي يف املشــاركة يف عملية 
البنــاء والتنمية حيث آمن املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه 
بقدرات املرأة وأهمية دورها كرشيكة للرجل يف بناء الوطن فقدم لها الدعم منذ البداية 
حيث تســتند اسرتاتيجية النهوض باملرأة إىل خطط محددة ذات أهداف واضحة للحارض 
واملســتقبل األمر الذي يعكســه النجاحات الكبرية التي تحققها املرأة وحضورها الفاعل 

يف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتامعية واألمنية والعسكرية والثقافية وغريها.
 و يقــود صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة حفظه 
الله مســرية متكني املرأة لتتبــوأ أعىل املناصب يف املجاالت كافة مســتكمال خطة الدولة 

  اجمللس 
الوطنـــي 
االحتــادي 

    تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه الله افتتح صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 
الله  دور االنعقاد العادي األول من الفصل 
الترشيعي السادس عرش للمجلس الوطني 
االتحادي وذلك بعد أن تم انتخاب اعضاء 
املجلس الوطني الجدد .

   وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم أن  انعقاد املجلس الجديد 
يأيت يف ظروف وتحديات أصبحت فيها 
دولتنا أكرث قوة وتالحام وطنيا بني الشعب 
والقيادة .. ونوه سموه ببطوالت قواتنا 
املسلحة التي ترفع رايات العز واملجد 
بانتصاراتها وانجازاتها الوطنية والقومية.

تقرير
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االســرتاتيجية التي اســتهدفت املرأة يف بدايات تأســيس 
الدولــة وركزت يف حينها عىل تعليمهــا ومتكينها بوصفها 
مربية األجيــال والرشيك الفاعل يف عملية البناء والتنمية 
وتقلدت حقائب وزارية وحصلــت عىل عضوية املجلس 
الوطني االتحادي ومثلت بالدها كســفرية يف الخارج كام 

سجلت حضورها يف السلك القضايئ.

التمكني السيايس
وتستهدف عملية التمكني التي أطلقها صاحب السمو 
رئيس الدولة حفظه الله املواطن يف شــتى مواقع العمل 
لتمكينــه مــن القيام بــدوره عىل أفضل وجــه يف خدمة 
مســرية التنميــة والبنــاء يف دولة اإلمــارات حيث حظي 
العمــل الربملاين يف عهد ســموه برعايــة واهتامم وتوجيه 
ترجمة للربنامج الســيايس الذي أعلنه سموه عام 2005م 
ومشــاركة املرأة ناخبــة وعضوة والتي تــم خاللها زيادة 
أعــداد الهيئات االنتخابية من ما يقارب من ســبعة آالف 
عام 2006م يف أول تجربة انتخابية إىل ما يقارب من 224 

ألف ناخب عام 2015م.
ويف خطوة عززت من موقع اإلمارات يف مصاف الدول 
املتقدمــة يف دعم مشــاركة املــرأة يف الحياة السياســية 
والعمــل الربملاين تضمن مرســوم صاحب الســمو رئيس 
الدولــة رقم "6" لســنة 2007 بتشــكيل املجلس الوطني 
االتحــادي يف الفصــل الترشيعي الرابع عــرش تعيني مثاين 
نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة يف انتخابات عام 
2006 لعضويــة املجلس يف التجربة االنتخابية األوىل التي 
شهدتها الدولة لتشكل نســبة النساء يف املجلس الوطني 

22.2 باملائة.
 ويف تعليق لسموه عىل مشــاركة املرأة يف االنتخابات 

األوىل قال ســموه : " إذا كانت املرأة اإلماراتية قد أثبتت 
حضورهــا يف هذه التجربــة االنتخابيــة األوىل فإننا عىل 
يقني بــأن االنجاز الــذي تحقق للمــرأة بدخول املجلس 
الوطني االتحادي ســيتعزز مضمونه من خالل إسهاماتها 
يف مناقشــات الدورة املقبلة خاصــة يف القضايا التي تهم 

املرأة والبناء االجتامعي للدولة ".
 و أكد ســموه أن بروز دور املرأة يف الحياة العامة 
اإلماراتيــة قائم عىل خيارات تنمويــة وطنية ولقد وصلنا 
يف عملية متكينها إىل ســقف الطموح فمدنيا ال متييز بينها 
وبني الرجــل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات 
كافة وقد جاءت مشــاركتها يف العملية االنتخابية األخرية 
ـ ترشــحا واقرتاعــاـ  اســتكامال لدورها يف الحيــاة العامة 
والنجــاح الذي حققته يف كل املواقــع مؤرش عىل قدرتها 
عــىل النجاح يف العمل الربملــاين ويف التعبري بصورة أفضل 

عن قضايــا املرأة ورفاه األرسة ورعايــة الطفل إىل جانب 
دورها يف اإلدارة والتخطيط ملستقبل وطن هي نصفه".

      وشدد صاحب الســمو رئيس الدولة حفظه الله  
عىل أن ما مييــز املجلس الوطني التواجــد القوي للمرأة 
األمر الذي يعكــس الثقة الالمحــدودة بقدراتها ودورها 
ومســاهامتها الفاعلة يف دفع مسرية العمل الوطني نحو 
آفاق أرحب ومامرســة العمل التنفيذي والترشيعي بكل 

اقتدار.
وتضمن تشــكيل املجلس يف فصله الترشيعي الخامس 
عــرش الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمرب 2011م ســبع عضوات 
واحــدة منهن فازت باالنتخابات كــام حصلت املرأة عىل 
منصب النائب األول لرئيس املجلس.. كام تضمن مرســوم 
تشــكيل املجلس الوطني االتحــادي يف فصله الترشيعي 
السادس عرش تسع سيدات واحدة منهن فازت باالنتخاب.
 وســاهم املجلس الوطني االتحادي منذ عقد جلسته 
األوىل بتاريــخ 12 فربايــر 1972م يف إقــرار الترشيعــات 
وطــرح مختلف القضايــا وتبني التوصيــات التي عملت 
عىل متكني املرأة للقيام بدورها يف خدمة املجتمع وتكفل 
لهــا حقوقها الدســتورية وتتيــح لها فرصة املشــاركة يف 
املؤسسات الترشيعية والتنفيذية ومواقع اتخاذ القرار مام 
يؤهلها للنهوض مبسؤولياتها إىل جانب الرجل يف مختلف 
ميادين العمل الوطني يف إطار الحفاظ عىل هوية مجتمع 

اإلمارات اإلسالمية وتقاليده العربية األصيلة.
 وتضطلــع املــرأة اإلماراتيــة من خــالل عضويتها يف 
املجلــس الوطنــي االتحادي بــدور متميز عــىل الصعيد 
الداخيل مبشــاركتها يف جميع مناقشــات املجلس وطرح 
األســئلة عىل ممثيل الحكومــة ومناقشـــة املوضوعــات 

العامـة وحـازت 

وصلت املرأة 
اCماراتية B عمليات 

متكينها إD سقف 
الطموح
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عــىل منصب النائب األول لرئيــس املجلس يف الفصل 
الترشيعــي الخامــس عرش وترأســت عددا مــن اللجان 
الدامئة واملؤقتة وكان لها دور فاعل من خالل مشــاركتها 
يف املؤمترات الخارجية عــىل الصعيدين العريب واإلقليمي 

والدويل.

دعم للمرأة
كام مييز الــدورة دعم القيــادة الحكيمــة للمرأة يف 
مســرية الحياة الربملانية ونجاحها مــن خالل عضويتها يف 
املجلس الوطني االتحادي باملشاركة يف عملية صنع القرار 
حيث يقود صاحب الســمو رئيــس الدولة " حفظه الله" 
مسرية متكني املرأة لتتبوأ أعىل املناصب يف املجاالت كافة.

وكان ســموه قــد أكد أن بــروز دور املــرأة يف الحياة 
العامة اإلماراتية قائم عىل خيــارات تنموية وطنية ولقد 
وصلنــا يف عملية متكينها إىل ســقف الطمــوح فمدنيا ال 
متييز بينها وبني الرجل فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي 

الواجبات كافة.
كام ســاهم املجلس الوطنــي االتحادي عىل مدى أكرث 
من أربعة عقود من خالل مامرسة اختصاصاته الدستورية 
يف عمليــة متكني املــرأة ألخذ دورها الطبيعي يف مســرية 
التنمية. واملرأة اإلماراتية مشاركة فاعلة يف العمل الربملاين 
ناخبة وعضوة ولها حضور عىل صعيد مناقشــات املجلس 
ومشــاركاته يف الفعاليــات الربملانيــة ويف عضوية اللجان 

املتنوعة يف االتحادات الربملانية.
 وقــد أحــدث انتخــاب معايل أمــل القبييس رئيســا 
للمجلس الوطني االتحادي ترحيبا محليا وعربيا وعامليا اذ 
أعترب هذا االنتخاب سبقا اماراتيا يضاف اىل  رصيد الدولة 
يف متكــني املــرأة ويأيت ضمــن رؤية اســترشافية محددة 

تضطلع املرأة 
اCماراتية من 

 B خالل عضويتها
اجمللس الوطني 

االحتادي بدور متميز 
على الصعيد الداخلي

املطلــق بتوجهات القيادة الرشــيدة التي تؤمن بقدراتهم 
وأدوارهــم يف تحقيق التنمية املســتدامة واملكانة املميزة 

لدولة اإلمارات يف جميع املجاالت.
 ولعبــت املرأة اإلماراتيــة دورا محوريا يف تعزيز نجاح 
العمليــة االنتخابية خاصة وأن توعيتها سياســيا ومتكينها 
من لعــب أدوار قيادية وتشــجيعها عىل مامرســة حقها 
باملشــاركة يف العملية االنتخابية هي مســؤولية مشرتكة 

لجميع املواطنني .
وارتقــت املســؤولية الفرديــة والجامعيــة إىل أعــىل

مســتوياتها متامزجة مع الشعور الوطني بأهمية دور كل 
شــخص من أجل اســتمرار االنجاز الدميقراطي يف الدولة 
واملتمثــل يف تصويــت الناخبــني الختيار أعضــاء املجلس 

الوطني االتحادي.
 وكان يــوم التصويــت يــوم للتاريــخ نســج فيــه 

اإلماراتيون خيوط ثــوب دميقراطي جديد عندما توجهوا
إىل صناديق االقرتاع الختيــار ممثليهم يف املجلس الوطني 

االتحادي" .

مثار التمكني
ويجني االماراتيــون جميعا مثار التمكني الذي دعا اليه 
صاحب الســمو رئيس الدولة حفظه الله  بعد أن آىت أكله 
يف تعزيــز الحياة الربملانية..   وبغــض النظر عن الفائزين 
الذيــن نالــوا رشف عضوية املجلــس الوطنــي يف دورته 
الجديدة فــإن الفائز الحقيقي هــو الوطن الذي اصطف 
الجميع تحت رايته وخلف قيادته التي عملت منذ البداية 
عىل إنجاح هذه التجربة وشــجعت أبناءه عىل املشــاركة 

الفاعلة واإليجابية يف صنع مستقبله.
ويف ضــوء الصورة الحضارية املرشفة التي تجلت طوال 

املالمح يف املسار الربملاين والتمكني املجتمعي يف الدولة.
        وشــهدت دولــة االمارات العربيــة املتحدة هذا 
العام انتخابات اعضاء املجلس الوطني االتحادي يف دورته 
الجديــدة .. وتعد هذه الخطوة من خطوات التمكني التي 
وعد بها صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة " حفظه الله ".
وتعــد هــذه العمليــة الدميقراطية  اســتحقاقا وطنيا 
وأولوية رئيســية كانت املشــاركة فيها فاعلة ومبنية عىل 
املصلحة العامة للدولة الختيار أعضاء فاعلني ومســاهمني 

رئيسيني يف خدمة الوطن واالرتقاء باملواطن.
 وتؤكد االنتخابات ثقة مواطني دولة اإلمارات وإميانهم 
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مراحل العملية االنتخابية ميكن القول إن جميع املرشحني 
والناخبــني أدوا ما عليهم وحرصوا عــىل التفاعل اإليجايب 
معهــا وأثبتــوا أنهــم أهل لثقــة قيادتهم فيهــم وجاءت 

مشاركة املرأة والشباب قوية ومثرية لالهتامم واإلعجاب.
 ووفقــا للعملية االنتخابية التي جرت هذا العام فقد 
تم انتخاب 20 عضوا ميثلون نصف أعضاء املجلس الوطني 
االتحــادي وبلغ مجمــوع األصوات عىل مســتوى الدولة 
79157 ألــف صوت بواقــع 61,06 يف املائة من الذكور و 

38,94 يف املائة من االناث.
 ووصلت نسبة املشــاركة يف العملية االنتخابية إىل 
35,29 يف املائة ونســبة مشــاركة الذكور بلغت 61,06 يف 
املائة ونســبة مشــاركة اإلناث 38,94 يف املائة فيام بلغ 

عدد املصوتني 79157 شخصا.
إن تتبــع مســار تجربــة انتخابــات املجلــس الوطني 
االتحــادي منــذ دورتهــا األوىل عــام 2006، وصــوال إىل 
انتخابــات املجلس الوطنــي االتحادي عــام 2015، يؤكد 
هذه الفلســفة.. ففي االنتخابات األوىل التي أجريت عام 
2006 بلــغ عدد املواطنني الذيــن كان لهم حق االنتخاب 
والرتشــح 6700 مواطن ومواطنة ويف انتخابات عام 2011 
تضاعــف العدد نحو 20 ضعفا ووصــل إىل نحو 135 ألفا 
و308 مواطنني ومواطنات ويف انتخابات اليوم 2015 متت 
زيادة أعداد القوائــم االنتخابية لتصل إىل 224 ألفا و279 
عضــوا ميثلون الهيئات االنتخابية يف جميع إمارات الدولة، 
بنسبة زيادة تصل إىل %66 مقارنة بـانتخابات عام 2011.

صوت الشعب
لقد أثبت املجلــس الوطني االتحــادي وخالل دوراته 
السابقة أنه صوت الشعب املعرب عن طموحاته وأنه داعم 

لعبت املرأة 
اCماراتية دورا 

�وريا B تعزيز 
جناح العملية 

االنتخابية

الربملانيــة عــىل صعيد مامرســة اختصاصاتــه الترشيعية 
والرقابيــة فضال عن تحقيقه العديد من املكاســب خالل 
مشــاركات الشــعبة الربملانيــة اإلماراتيــة يف الفعاليــات 
الربملانية العربية والدولية واإلســالمية  األمر الذي يجسد 
حــرص املجلس عىل تفعيل وتعزيز وتطويــر آليات أدائه 
ملختلف مجاالت عمله ملواكبة التطور الذي تشهده الدولة 
يف جميع القطاعات واملساهمة يف مسرية التنمية الشاملة.

وتنص املادة " 72" من الدســتور عىل أن مدة العضوية 
يف املجلــس أربع ســنوات ميالديــة تبدأ مــن تاريخ أول 
اجتــامع له فيام تنــص املادة " 78" عىل مــا ييل: " يعقد 
املجلس دورة عادية سنوية ال تقل مدتها عن سبعة شهور 
تبدأ يف األسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام وميكن 
دعوتــه لالنعقاد يف دور غري عــادي عند قيام املقتىض وال 
يجوز للمجلس يف دور االنعقاد غري العادي أن ينظر يف غري 

األمور التي دعي من أجلها" .
وبذلك يكون املجلس الوطنــي االتحادي قد عقد منذ 
بدء أوىل جلســاته بتاريــخ 12 فربايــر 1972م عىل مدى 
خمســة عرش فصــال ترشيعيا " 539" جلســة ناقش وأقر 
خاللهــا " 571" مرشوع قانون منها " 342 " مرشوع قانون 
عــادي و"205" مرشوعــات قوانني مليزانيات وحســابات 

ختامية  .
وســاهمت التعديــالت الدســتورية لســنة 2009م يف 
متكني املجلس الوطني االتحادي من مامرســة اختصاصاته 
الدســتورية يف مناقشــة مختلف القضايا التــي لها عالقة 
بالوطــن واملواطنــني وتعزيــز نهج الشــورى ومشــاركة 
املواطنــني يف صنع القــرار وذلك تنفيــذا لربنامج التمكني 
الذي أطلقه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة "حفظه الله.

للحكومــة ورافد رئييس عرب مدها باألفــكار والرؤى التي 
تستهدف تحقيق املصالح الوطنية يف الداخل والخارج.

   ويف ظل الدعم املتواصل للقيادة الرشــيدة للمجلس 
الوطنــي االتحادي فإن االنتخابــات االخرية كانت مرحلة 
مهمة يف مســرية املجلس واالرتقاء بدوره عىل املستويات 

كافة.
واختتــم املجلس الوطني االتحــادي فصله الترشيعي 
الخامــس عرش وفقــا للامدة " 72" من الدســتور بتاريخ 
14 نوفمــرب 2015م  ليكــون بذلــك قد أنهــى مدة هذا 
الفصــل الذي عقد خالل أربعة أدوار انعقاد عادية ودور 
غري عادي  حقق خالله العديد من االنجازات والســوابق 
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كلمة سمو الشيخ

سلطان بن زايد آل نهيان
ممثل صاحب السمو رئيس الدولة 

وجه سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة كلمة 
عــرب مجلــة «  » إىل أبنــاء وبنات الوطن مبناســبة اليــوم الوطني الرابع 
واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أكد فيها أنه بفضل القيادة الحكيمة التي 
تابع فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، 
ما أنجزه اآلباء وأضاف إليه من خربته وحنكته وفيض محبّته لشــعبه، انتقل شعب 
اإلمارات من مجتمع الكفاية إىل مجتمع الرخاء والرفاهية والسعادة،ويف ما ييل نص 

كلمة سموه:
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تطــّل علينا الذكرى الرابعة واألربعون لقيام إتحاد دولة 
اإلمارات العربية املتحدة مجّسدة ذروة سامية من االرتقاء 
النوعــي يف كل مجاالت الحياة، وقد نَعــم األبناء مبا أنجز 
اآلباء املؤسســون، ومبا أضافت األجيال الشــابة من تطوير 
لألهداف، وتحديث للرؤى، ومواكبة أوســع للمستجدات، 
واندماج أعمق يف األرسة العربية والدولية، ومشــاركة أكرث 
فاعلية  يف مســرية التقدم اإلنســاين، ونحمد الله أن تجربة 
دولة اإلمارات يف التنمية والتحديث باتت منوذجاً يحتذى، 
وملحمة تَســتلِهم منها الشعوب النامية أســباب النجاح، 
وتنظــر إليها الــدول املتقدمة الكربى يف العــامل كله، نظرة 

احرتام وتقدير وإكبار.
كان هــذا هو الحلم الذي خطّه الوالد القائد املؤســس 
املغفور لــه بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
(طيب الله ثراه) مع إخوانــه أعضاء املجلس األعىل حّكام 
اإلمارات وقادتها الذين آمنوا بأن االتحاد قوة، وبأن شعبهم 
ميلك طاقات وكفــاءات ضخمة تحتاج إىل تكاتف وتعاضد 
ومتاسك، فإذا التقت األيدي الخرية تدفّق منها نهر العطاء، 
ومتّكنت من أن تشكل البنية الصلبة التي ينهض عليها بناء 
املســتقبل، وقد امتلك هؤالء القــادة الكبار ما يحتاج إليه 
مــرشوع االتحاد من إميــان عظيم، وإرصار متــني، وإرادة 
قوية، وأدركــوا أن تحويل الحلم إىل حقيقة لن يتم إال عرب 
إعداد اإلنسان اإلمارايت ومتكينه من أن يكون طاقة التنمية 
مثلــام هو غايتهــا العظمى، وقد لبّى شــعبنا دعوة قادته 
مثلام لبّوا أمنياته وأهدافه، وانطلق الجميع رجاالً ونســاء 
منذ الثاين من ديسمرب عام 1971 إلعالن والدة دولة االتحاد 

وبدء ملحمة التنمية والبناء.
ولقد كان ملشاركة املرأة اإلماراتية يف كل ميادين العمل 
دور كبري يف ترسيع اإلنجاز، حيث شغلت مختلف الوظائف 
اإلداريــة والتنفيذيــة والهندســية والتعليميــة والرتبوية 
والصحيــة واإلعالمية والفنية، ثم اتســعت مشــاركتها يف 
الحياة السياســية والقيادية، مام أضاف قيامً نوعيّة ملسرية 
البناء والتنمية، ومشاركة شــاملة لكل القوى والطاقات يف 

املجتمع.
وبفضل القيادة الحكيمة التي تابع فيها صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله 
ورعــاه)، ما أنجــزه اآلباء وأضاف إليه مــن خربته وحنكته 
وفيض محبّته لشــعبه، انتقل شــعب اإلمارات من مجتمع 
الكفاية إىل مجتمع الرخاء والرفاهية والســعادة، وامتّدت 
يد الخري اإلماراتية بالعون واملســاعدات الخرّية للمحتاجني 
من شــعوب العامل، وحقق الهــالل األحمر اإلمارايت حضوراً 
دولياً الئقاً، وكانت خدماته عىل صعيد عريب وعاملي معّربة 
عن مكانة اإلمارات ومحققة مبادىء العمل اإلنســاين التي 
رّســخها زايد الخري يف مجتمع العطاء الذي ينتقل اليوم من 
العطــاء املادي واملعنوي إىل ذروة هــي األعظم واألصدق، 
حيث الجود بالنفس وبــذل الّدم الوطنّي الغايل دفاعاً عن 
شــعب اليمن الشــقيق وعن أرض األجــداد التي تتعرض 
اليوم لعدوان داخيل وخارجي، يهدد املنطقة العربية كلها، 

وبخاصة دول خليجنا العريب.
لقــد عّربت دولة اإلمارات يف مشــاركتها الفاعلة يف صّد
العــدوان ورفــع الظلم عن اليمن الشــقيق، وعّرب شــعبنا 
العظيم الــذي قــّدم أرواح أبنائه، عن أصالــة القيم التي 
تجمعنا داخــل األرسة العربية ويف الخليج العريب، ومتكنت 
قواتنا املسلحة من االنتصار يف معارك الرشف، ووقفت دولة 
اإلمــارات وقفة قويّة صامدة ضد التطرف واإلرهاب، وضد 
زعزعة األمن العريب والخليجي بشــكل خاص، وعىل الرغم 
من حرصنا الشــديد عىل ترسيخ السلم يف املنطقة وتجّنب 
الحروب، ومن دعواتنا املتكررة لحّل املشكالت القامئة عرب 
الحوار السيايس واالحتكام إىل القوانني الدولية، وبخاصة يف 
قضيــة الجزر اإلماراتية املحتلة، فإّن بعض اآلخرين يّرصون 
عىل العــدوان، وعىل إثارة الفنت من أجل بســط نفوذهم 
عىل شــعبنا العريب، وتفتيت وحدته الوطنية، وهذا ما دعا 
التحالــف العريب بقيــادة اململكة العربية الســعودية إىل 
إطــالق «عاصفة الحزم» من أجل إعادة األمل، واســتعادة 

األمن والسالم يف املنطقة.
إن روح االتحاد التي ترسي يف أجسادنا وتنبض يف قلوبنا 

هي مصدر الطاقــة والقوة التي تحّىل بها شــعبنا فكانت 
دافعــه للنجــاح يف التنمية، وللنرص يف الدفاع عن ســالمة 

الوطن وعن أمن مستقبله.
كام أن التالحم الوطني الذي يشــّكل الوحدة املتامسكة  
بني قادة وحكام اإلمارات وبني شــعبهم الــوّيف، هو البنية 
الراســخة التي ينهض عليها بناء الدولة، وهو يتّسع ويكرب 
مع اتّســاع اآلمال وتعدد األهداف، وقد باتت تتصاعد مع 
زخم النجاحات لتبلــغ مراتب ُعليا يف التنافس الدويل عىل 
امتالك أدوات التقدم املســتحدثة، وهذا ما جعل صاحب 
السمو رئيس الدولة يسّمي هذا العام   2015 عام االبتكار 
يف اإلمارات، لتعزيز ثقافة اإلبداع والتميز، ولتحقيق نجاح 

أكرب يف مسرية الحكومة الذكيّة.
إننا مطالبون يف كل احتفاء بذكرى والدة دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بأن يتزامن احتفالنا الوطنّي مع املراجعات 
والتقييم والتأّمل ملا تّم إنجازه وتوســيع رؤيتنا للمستقبل، 
وهــذا ما يدعونــا إىل تعزيز مواقع النجاح وأســبابه، وإىل 
تــدارك أّي خلل ميكــن أن يترسب يف هديــر العمل، وهنا 
تربز اهتامماتنــا الدؤوبة بزيادة التطور يف ميادين التعليم 
والصحــة، ويف تطويــر العمل الفكري والثقــايف واإلعالمي 
لرتســيخ قيم الوســطية التي نعتربها منهجاً يقاوم التطرّف 

ومينّت حضور القيم السامية يف حياتنا.
44فإننا نحيي  ومع احتفالنــا بذكرى اليوم الوطني الـــ
أبطال جيشــنا وقواتنا املســلحة، ونؤكد اعتزازنا مبا قّدمه 
شــهداؤنا األبرار يف مالحم البطولة والفداء، ويكرب اعتزازنا 
بشــعبنا العظيم الذي يتنافس يف العطــاء والوفاء، يف أيام 

الّشدة والرّخاء. 
ونقدم  أســمى آيــات التهاين واملباركــة باليوم الوطني 
املجيد لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، وألشقائه حكام اإلمارات العربية 
املتحــدة، وهــم األوفياء ملســرية الخري التي بدأهــا الوالد 
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

إن روح االحتاد التي 
تسري f أجسادنا 

وتنبض f قلوبنا هي 
مصدر الطاقة والقوة 
التي حتّلى بها شعبنا
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن +مد آل مكتوم
و9 عهد دبي رئيس اجمللس التنفيذي

وجه ســمو الشيخ حمدان  بن  محمد بن راشــد آل مكتوم ويل عهد ديب كلمة عرب 
مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة  أكد فيها أن مســرية دولة اإلمارات حافلة بالدروس 
والعرب املفيدة لنا يف حارضنا ومســتقبلنا، وفيها خالصات ترتقي إىل مستوى القوانني 

الالزمة لتحقيق النهضة وتعزيز التقدم ، ويف ما ييل نص كلمة سموه:



81

  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

يطيــب يل ويرشفنــي ونحن نحتفــل بيومنا الوطني 
الرابع واألربعني أن أتوجه بالتهنئة والتربيك إىل صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة، وأخيه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء، وإىل أخي صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل.
والتهنئة موصولة إىل أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء 
املجلــس األعىل حكام اإلمــارات وأولياء عهودهم، وإىل 

أبناء شعبنا الكريم.
وأتوجــه بتهنئــة خاصــة إىل رجال قواتنا املســلحة 
البواسل، وأشد عىل أيديهم وهم يخوضون مع أشقائهم 
يف التحالف العريب معركة اسرتداد اليمن ألهله وإحباط 
مخططــات الــرش الزاخرة باألخطار عــىل أمن منطقتنا 

واستقرارها.
وأحيي شــهداءنا األبرار، واحتسبهم أحياء عند ربهم 
يرزقون، وأشــعر بوجودهم بيننا يجمعون شــعبنا عىل 
قلب رجــل واحدة، ويلهمــون أبناء وبنــات اإلمارات، 

ويعمقون يف نفوسهم قيم االنتامء واإليثار والعطاء.
يف احتفالنــا بهذا اليوم األعــز، نعاهد قادتنا أن نظل 
عند حســن ظنهــم، وأن نرتقي بعطائنــا للوطن يف كل 
مواقعنا وتخصصاتنا إىل مســتوى عطاء شهدائنا. نخلص 
يف عملنــا، ونتوخى اإلتقــان، وننمــي معارفنا، ونصون 
مكتســباتنا، ونرســخ مكانــة وطننا يف قلوبنــا ونفتدي 

كرامته وحريته وأمنه بأرواحنا.
واليــوم، إذ يحــرض منجزنــا الوطني كله باعثــاً فينا 

مشــاعر الرضا والفخر واالعتزاز والتفــاؤل، فإنه يدعونا 
إىل التمعــن يف مســرية دولتنــا منــذ بداياتنــا األوىل 
لنعــرف كيف وصلنا إىل هنــا، وكيف نجحت قيادتنا يف 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وكيف راكمت 
اإلنجــازات، ووضعتها يف مســار صاعد وصــوالً إىل بناء 
منوذجنــا اإلمــارايت املتألق واملتمكــن والحارض بقوة يف 

منطقنا وعاملنا.
إن مسرية دولتنا حافلة بالدروس والعرب املفيدة لنا يف 
حارضنا ومســتقبلنا، وفيها خالصات ترتقي إىل مستوى 
القوانني الالزمة لتحقيق النهضــة وتعزيز التقدم. علينا 
التأمل يف سرية مؤســس اتحادنا ودولتنا الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان طيــب الله ثراه، وســرية رفيق دربه 
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، لنتعلم 
منها الحكمــة وبعد النظــر وكيفية صناعة املســتقبل 
بالرؤيــة والتخطيط ومتكــني املوارد البرشيــة الوطنية 
والعمل الــدؤوب واملتابعــة الحثيثــة والتنفيذ املتقن 

للمشاريع وتوخي أفضل املامرسات العاملية.
وعلينا التأمل يف ســرية قائد مســريتنا صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، ورفيق دربه صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللذين شاركا 
يف بنــاء الدولة منذ إنشــائها، وقدمــا منوذجاً يف تواصل 
األجيــال، وتحقيق االســتمرارية يف اإلنجــاز وتعظيمه 
وتأمني مواكبته ألفضل ما يف عاملنا من إنجازات حضارية، 
فضالً عن تعميق نهج الحكم الذي رسالته خدمة الوطن 
وتعزيــز قدراته الذاتية وتوطيد أمنه واســتقراره، وبناء 

االنسان اإلمارايت وإسعاده ومتكينه من تحقيق ذاته.
لقــد تعلمنا من قادتنا أن ما أنجــز قد أنجز وأصبح 
تاريخاً ينتسب للاميض، وأن الجدارة تكمن يف ما ننجزه 

غداً لنصنع مستقبالً ونكتب تاريخاً جديداً.
أنا واثق بأن أبناء اإلمارات، وبخاصة شــباب وشابات 

اإلمارات أهل لصناعة املستقبل.
وكل يوم وطني ووطنا بخري.

لقد تعلمنا من 
قادتنا أن ما أجنز قد 

 Xأجنز وأصبح تاريخ
ينتسب للماضي، وأن 

اجلدارة تكمن f ما 
ننجزه غد^ لنصنع 
مستقبالً ونكتب 

تاريخX جديد^
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كلمة سمو الشيخ

سلطان بن +مد بن 
سلطان القاسمي

و9 العهد نائب حاكم الشارقة

وجه سمو الشيخ ســلطان بن محمد بن سلطان القاســمي ويل عهد ونائب حاكم 
الشارقة كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني 
الرابع واألربعــني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،  أكد فيها أن اتحاد اإلمارات هو 
اإلنجاز األول الذي حمل منذ إعالنه أهدافاً نوعية ... وانتهج الكثري من الطموحات 
وفق أعمدة بناء اإلنســان بفكره وعلمه ليبني به مســتقبالً حافالً بالعطاء واإلنجاز، 

ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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حكايــة فخر  الخالــدة هناك صفحــات التاريخ بني
سنواتها  ليست أربعة عقود ونيف، ومجد إماراتية عمرها
بالكثــرية لكنهــا تحمــل إنجــازات مئات ســنني لدول 
مستقبل أجيال وأجيال. بها لتصون وآثارها باقية أخرى

يوم  التاريخي القــرار  ذلك  الصفحــات إىل بنا تعود
املؤسسون بقيادة املغفور له  إعالن االتحاد عندما وضع

بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله 
اإلسالمية  املبادىء ضمن اتحادهم تأسيس  قواعد ثراه،
وفق رؤية  التــي تحقق آمال أمتنــا العربية والقومية،

شمولية ومنهج وحدوي.
اإلمارات» هو اإلنجاز األول الذي حمل منذ  «اتحاد
الكثري من الطموحات  وانتهج إعالنه أهدافاً نوعيــة ...
وفــق أعمــدة بناء اإلنســان بفكــره وعلمــه ليبني به 
بخطى جادة وبرامج ال  مستقبالً حافالً بالعطاء واإلنجاز

بالتنفيذ واإلنجاز.. املستحيل وال تعرتف إال تعرف
فضائــل  العربيــة  أمتنــا  تتلمس يــوم  كل  يف 
ليكون نرباســاً التحاد أوطان  بلحمتــه الوطنية اتحادنا
إنجازات ســبع  كل يوم تتزاحم عاملنا العريب الكبري ..ويف

إمارات تكمل يف مســريتها أهــداف دولة واحدة ورؤى 
مشــرتكة نقطف مثارها بأبناء نرفع بهــم هاماتنا وببناء 
أسس ومرتكزات األمن واالستقرار. يسري بخطى ثابتة مع

اتحاد االمارات مناســبة ليســت كباقي املناســبات، 
مناســبة صنعهــا رجال وســار عىل نهجهــم رجال من 
ليســتكملوا بناء ذلك الصنيع وال يســعني يف  أصالبهم 
هذا املقام ســوى ان أتقدم بالتهنئة إىل صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة حفظه 
اللــه، وإخوانه أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات مبناسبة مرور 44 عاما 

عىل تأسيس االتحاد.

احتاد اWمارات هو 
اWجناز ا=ول الذي 
حمل منذ إعالنه 

أهدافX نوعية
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كلمة سمو الشيخ

عمار بن حميد النعيمي
و9 عهد عجمان

وجـــه سمــو الشيــخ عمــار بن حميـــد النعيمــي ولــي عهــد عجمــان كلمــة 
عــرب مجلــة «  » إىل أبنــاء وبنات الوطن مبناســبة اليــوم الوطني الرابع 
واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، اســتحرض فيهــا القيم واملُثل العليا التي 
أرســاها قادة اإلمارات وعىل رأســهم املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
«طيّب الله ثراه»، وإخوانه املؤسســني، الذين وضعوا لبنات الوطن وعّمروه، ويف ما 

ييل نص كلمة سموه:
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يّرشفني يف ذكرى اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أن أرفع  أســمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
«حفظــه الله»، وإىل أخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وإىل صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة، وإىل أصحاب الســمو الشــيوخ 
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل شــعب 
اإلمارات العزيز، مبناســبة اليوم الوطنــي الرابع واألربعني 

لدولتنا الحبيبة.
يف غمرة ابتهاجنا بهذا اليوم التاريخي، الثاين من ديسمرب 
يــوم اإلمــارات الوطني الســعيد، وهذه الذكــرى املباركة 
والعزيزة عىل قلوبنا جميعاً، نســتحرض القيم واملُثل العليا 
التي أرســاها قادة اإلمارات وعىل رأسهم املغفور له الشيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان ”طيّــب الله ثــراه“، وإخوانه 
املؤسســني، الذين وضعوا لبنات الوطــن وعّمروه، وأدركوا 
ببصريتهم الثاقبة ورؤيتهم العميقة، أن االستثامر الحقيقي 
والرثوة الباقية التي ال تنضب هو اإلنســان املتسلح بسالح 
الديــن والعلم واملعرفــة، واملعتز بأخالقــه وقيمه األصيلة 
وهويتــه الثقافية، فكان هدفهم هو بناء إنســان اإلمارات 
الذي يشــيّد حضارتها، ويرفع مقامها ويُعيل شــانها بعلمه 
وعملــه وإخالصه، فقاموا بإرســاء أســس وقواعد النهضة، 
يف كافــة مجاالتها، السياســية واالقتصاديــة واالجتامعية، 
وترجمــوا آمال شــعب اإلمارات وتطلعاتــه وطموحاته يف 
الحيــاة الكرمية، وصنعوا واقعاً بفضــل الله تعاىل ونعمته، 

يهنأ فيه اإلنسان، ويبني نفسه ووطنه ومجتمعه.
لقد مرت دولتنا مبراحل تاريخية هامة وواجهت تحديات 
وصعوبات جسيمة، لكن بفضل من الله تعاىل ونعمته، ثم 
بحكمة القادة املؤسســني ورجاحة عقولهم وسعة قلوبهم، 
قاموا بجمع شــمل القبائل وأبنــاء أرض اإلمارات ووحدوا 
صفوفهم ورفعوا راية واحدة يســتظل بها الشــعب ويرفع 
هامته بها، فسجل التاريخ أسامءهم بحروف من نور، وإننا 
نستلهم منهم كل معاين الخري والبذل والحكمة، فمهام طال 
الزمن، لن ننىس أن الخري الذي عشــناه ونعيشه هو نعمة 
مــن الله تعاىل الذي اختصنا بقادة صنعوا املجد وأسســوا 
وطناً شــامخاً يرتقي فيه اإلنســان، وتُحفظ فيــه كرامته، 

فيعيش عزيزاً كرميا.
نــدرك يف هذه املرحلة من عمر دولتنا واتحادنا املبارك، 
حجــم التحديات التي تواجه مســريتنا الوطنيــة، وتربّص 
الحاقدين املبغضني إلنجازاتنا، وإننا يف هذا اليوم، نرسل كل 
التحية والتقدير لقواتنا املسلحة الباسلة، التي أسسها قادتنا 
الكرام، وقاموا بتوفري أحدث األســلحة والتقنيات املتطورة 
يف الدفاع والهجوم العســكري، وذلك لحفظ الوطن وأمنه 
ومكتســباته، ولحامية اإلنسان أينام كان، وإغاثة املنكوبني 
واملكروبــني عىل ، وقد أدرك حكامنا برشــدهم وحكمتهم 

نقف اليوم اعتزاز^ 
و+بًة وتقدير^ 

لقواتنا املسلحة 
وأبطال اWمارات 

البواسل

أن الحفــاظ عىل أمن الوطن هو أســاس الحضارة والحياة 
الكرميــة، ولواله لعاش اإلنســان خائفاً كســرياً وعاجزاً عن 

العيش بكرامة وعزة وسالم.
نقف اليــوم اعتزازاً ومحبــًة وتقديراً لقواتنا املســلحة 
وأبطال اإلمارات البواســل، الذين يذودون عن أمن وطننا 
وبالد أشــقائنا، وببطوالتهم الســامية يهدمون الطموحات 
الخبيثة التي يسعى إليها األعداء واملرتبصني لتدمري األوطان 

واستباحة الدماء، ونرش الخوف والذل واملوت.
لقد قدم أبطالنا من جنــود اإلمارات األوفياء تضحيات 
عظيمة لن ينســاها التاريخ، ُســطرت بدمائهــم الطاهرة، 
وأرواحهــم الغاليــة التي قدموهــا فداًء للديــن والوطن 
والقادة، وال ننىس شــهداؤنا ما حيينا، فبأســامئهم الخالدة 
ارتقينــا فخراً وعــزاً ومجداً، وندعو اللــه العيل العظيم أن 

يتقبلهم من الشهداء السعداء األبرار.
إن مــرور العــام بعد العــام عىل قيام اتحــاد اإلمارات 
يزيدنا إرصاراً عىل متابعة املسرية وإعامر الوطن، والسعي 
إىل تحقيق أهداف القادة يف بناء حضارة إنســانية شامخة، 
وكســب املزيد من النجاحات واإلنجــازات بتعاون وتفاين 
أبناء وبنات الوطن واتحاد آمالهم وطموحاتهم الســامية، 

بــأن تتبوأ اإلمارات مكانتها العاليــة بني األمم وتصبح رمزاً 
لدولة السالم واملحبة واإلنسانية، وتربهن للعامل أن العطاء 
والتســامح وبذل الخري والسعي لحفظ كرامة اإلنسان، هو 

األساس الذي قامت عليه دولتنا الفتية.
إن آمالنــا بأبناء اإلمارات كبرية، والرهان عىل نجاحاتهم 
لــن يخذلنا، وسنســعى بأيٍد متحدة وقلــوٍب تنبض بروح 
االتحاد، للميض قدماً يف مسريتنا القاصدة نحو املجد والعال. 
إننا نقدم كل االحرتام والتقدير واملحبة، لكل من سعى 
لبنــاء اتحاد اإلمــارات وامليض به نحو املســتقبل املرشق، 
ونقدم بكل فخر واعتزاز، مشــاعر الشكر واالمتنان للقائد 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه 
اللــه، وإخوانه حكام اإلمــارات، عىل عطائهم غري املحدود 
وحكمتهــم واتحاد آمالهم وطموحاتهــم لبناء وطن ينعم 

شعبه بالرخاء والسعادة.
حفظ الله دولة اإلمارات وقيادتها وشعبها العزيز، وأدام 
الله علينا األفراح واملرسات والخريات، ونسأل الله أن يرفع 

قدر هذا الوطن وأن يحفظ أمنه وأمانه.
وكل عام وأنتم بخري ..



  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

86

كلمة سمو الشيخ

+مد بن حمد الشرقي 
و9 عهد الفجNة

وجــه سمـو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية كلمـة عرب 
مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أكد فيها أن رجال االتحاد املؤسســني قاموا بجهود 
جبــارة وتوالت اإلنجازات التي تشــكل نهضة حضارية يف جميــع املجاالت يف ظل 
القيادة الرشــيدة التي ســارت عــىل النهج ذاته والســعي لتطوير األداء وتحســني 

الخدمات بأعىل جودة وكفاءة، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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يــأيت الثاين من ديســمرب مــن كل عام لنتذكــر جهود 
القــادة املخلصــني الذيــن عانــوا وتحملوا مســؤوليتهم 
الوطنية بإخــالص وتفاٍن لتحقيق طموح شــعبهم وتوفري 
كل ســبل العيش الرغيد لهم  ، مــن عاهدوا الله فصدقوا 
وترجموا األحالم واألماين واقعاً ملموســاً يتحدث عن دولة 
عرصيــة  بناها رجال يتوكلون عــىل الله  يتحلون باإلرادة 
، ويثقــون بالله ثم بقلوب وســواعد أرادت الحلم حقيقة 
فــكان لها ما أرادت فال مســتحيل يف قاموس رجال عظام 

رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته . 
نســرتجع يف الذكرى الرابعة واألربعني دروس قصة بناء 
االتحاد وذكــرى رجال تعلمنــا منهم  اإلخــالص والتفاين 
والصرب واليقــني بعظمة اإلنجازات، هــي لحظات مرشقة 
بنــور اإلرادة أفــردت الســم دولتنــا صفحات يف ســجل 
التاريخ حيث كتب هذا االســم « دولــة اإلمارات العربية 
املتحــدة « مبداد الذهــب الذي ال يوازيه مــا تحقق من 
آمــال وطموحات عــىل أرض الواقع ســجل التاريخ الذي 
مل يضــم يف طياته تجربة اتحاديــة كتجربة دولتنا العزيزة 
بفكر وحكمة الغائب الحارض املغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والقيادة الرشيدة 
املتمثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه حكام اإلمارات وإخالص 

أبناء الوطن.
أبنــاء اإلمارات رضبوا مثاالً يحتــذى يف البذل والعطاء 
واالنتــامء والوالء للوطن، فشــهداؤنا الــربرة الذين ضحوا 
بأرواحهم أثناء تأديتهم واجب الدفاع عن الحق والكرامة 
والرشعيــة يف اليمن هم فخر اإلمارات وشــعبها، فهم من 
قدمــوا أرواحهــم رخيصة دفاعاً عن كرامــة األمة، رشفونا 
وأرسهــم وعروبتهم وإنســانيتهم مبا  ورشفــوا اإلمــارات 
قدموه مــن تضحيات لنرصة أشــقائهم يف اليمن، ســائالً 
الله تعاىل أن يبارك يف أرسهم، وأن يتقبل الشــهداء بواسع 

رحمته.

أبناء اWمارات ضربوا 
 f مثاالً يحتذى
البذل والعطاء 

واالنتماء والوالء 
للوطن

أصحــاب الســمو أعضاء املجلــس األعىل لالتحــاد حكام 
 اإلمارات وإىل أرس الشــهداء الكرام وشعب اإلمارات الويف.

كلــام مرت ســنة اتضحت مالمــح تالحم االتحــاد وقوته 
وأصبحــت الصــورة أكــرث وضوحــاً وجــامالً وقربــاً من 
القلــب أصبحنــا نــدرك متامــاً أن االتحــاد هــو نقطــة 
البدايــة واالنطالقــة الحقيقيــة للنهضــة الشــاملة التي 
تعيشــها دولتنــا الفتية وذلك بفضل الله ســبحانه وتعاىل 
ثــم بجهــود القائــد وحكمته التــي دفعــت االتحاد إىل 
األمــام وجعلتــه حقيقة شــامخة تعانق الســحاب يراها 
 العــامل بأرسه يجســد القــوة الحقيقية لقيادتنا وشــعبنا.

حقيقــة ان رجال االتحاد املؤسســني قامــوا بجهود جبارة 
وتوالــت اإلنجازات التي تشــكل نهضة حضارية يف جميع 
املجاالت يف ظل القيادة الرشــيدة التي ســارت عىل النهج 
ذاته والســعي لتطويــر األداء وتحســني الخدمات بأعىل 
وأن تصبح املدارس  جودة وكفاءة من االهتــامم بالتعليم 
والجامعات األفضل يف العامل وأن تتطور الخدمات الصحية 
وأن يستفيد من املواطن واملقيم عىل حد سواء ، ولتنسيق 
عمل برنامج اإلســكان االتحادي مع الربامج املحلية لتوفري 
الســكن املناســب، لبناء األرسة الســعيدة وتوفــري املناخ 
املســتقر للتنميــة االجتامعيــة واألرسية يضمــن لألرسة 
املواطنة االســتقرار والحياة الطيبة كام أصبح اقتصادنا من 
ضمن أقوى اقتصاديات العامل يف القطاع النفطي والصناعي 
والتجــاري نتيجــة لجهود التنميــة املســتمرة يف الدولة.

واليوم مع تجدد الذكــرى الرابعة واألربعني لقيام االتحاد 
ندعو الله العــيل القدير أن يتغمد الوالد املغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان برحمته وأن يديم 
علينا األمن واالســتقرار يف ظــل القيادة الحكيمة لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
حفظه اللــه واخوانــه أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.

تالحم ووالء وحب بني القيادة والشعب تجسد يف صورة 
مل ولن تتكرر إال يف وطننا الغايل ، شاهدها القريب والبعيد 
يف بيوت عزاء الشــهداء حيث ترتابط القلوب ونتشــارك 
الفرح والحزن ألننا أرسة واحدة وبيتنا متوحد ، كل شهيد 
هو ابن للوطن وللقيادة وألرسته وإن خالط فرحة الشهادة 
أمل الفراق فيد القيــادة الحانية عىل أبنائها تخفف عنهم 
وتقف إىل جانبهــم ، االختبار كان صعباً لكننا والحمدلله 
خرجنــا منه أكــرث متاســكاً ومبعنويات أعىل وأكــرث اتزاناً 
 ،  وجميعنــا منوت لتحيا دولة اإلمارات العربية املتحدة .
وإننــا يف هذا اليوم األغر يــرسين أن أتقدم بأجمل التهاين 
وأســمى التربيكات إىل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإىل صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله وإىل إخوانهام 
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راشد بن سعود بن راشد 
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و9 عهد أم القيوين 

وجـه ســمــو الشيــخ راشد بن سعـود بن راشـد املعـال ويل عهـد أم القيوين كلمة 
عــرب مجلــة «  » إىل أبنــاء وبنات الوطن مبناســبة اليــوم الوطني الرابع 
واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أكد فيها أن احتفال الدولة باليوم الوطني 
الرابع واالربعني هو مناســبة وطنية تجلت فيها عزائم القادة املؤسسني رحمهم الله 
وعىل رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه -الذي وضع القواعد 
املتينــة لهــذا االتحاد الذي أضحى اليــوم منوذجاً متفرداً لــإلرادة الوطنية والريادة 

املستقبلية والتالحم بني القيادة والشعب، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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إن احتفالنــا باليوم الوطني الرابــع واألربعني لقيام 
دولتنا الفتية بقيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله – هو مناسبة 
وطنية تجلت فيها عزائم القادة املؤسسني رحمهم الله 
وعىل رأســهم الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب 
اللــه ثراه -الــذي وضــع القواعد املتينة لهــذا االتحاد 
الــذي أضحــى اليوم منوذجــاً متفرداً لــالرادة الوطنية 
والريــادة املســتقبلية والتالحم بني القيادة والشــعب 
معززاً بنهضة حضارية ومبادرات تنموية واسرتاتيجيات 
تدعم مستقبل املسرية وتسهم يف بناء القدرات البرشية 
وتطويرهــا وريادتها لتكــون عنرصاً فاعــالً يف العملية 
التنمويــة لخلق جيل يتمتع بأرقــى مواصفات القيادة 
وفــق أعىل معايري التنمية البرشية ، لتســاهم بتنميتها 
الفكرية ومامرســاتها لتحقيق رؤية القيادة يف مواصلة 

التفرد الحضاري .
لقد شــهدت مؤسسات الدولة خالل األعوام املاضية 
تطورات ايجابية تعكس رؤية صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم ديب – رعــاه اللــه – وحرصه 
عــىل تحقيــق أفضــل املامرســات العامليــة ســواء يف 
وضــع اســرتاتيجيات التنمية وتقديم أجــود الخدمات 
واالستفادة من التقنية الحديثة وتشجيع عنرص االبتكار 
باإلضافــة إىل دعم البحوث العلميــة وخلق بيئة عمل 
ايجابية تحقق التميز يف االنجاز وترعى الكوادر الوطنية 
املؤهلة لتســاهم يف النهضة الحضارية التي تشــهدها 

الدولة يف كافة املجاالت .
لقد ســاهم صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

عA أسر الشهداء عن 
اعتزازهم وجاهزيتهم 

وأبنائهم لتلبية نداء 
 f واAالواجب وع

مناسبات عديدة عن 
والئهم و+بتهم 

لقيادتهم ووطنهم

املسلحة يف تعزيز قدرات قواتنا املسلحة بكافة صنوفها 
لتكــون واحــدة مــن أفضل الجيــوش عىل املســتوى 
االقليمي والعاملي معززاً برجالها الشــجعان وقدراتهم 
الفائقــة واميانهم القوي بــأن الدفاع عن الوطن واجب 

وطني مقدس .
لقد قدم شهداؤنا األبرار منوذجاً فذاً يف الوالء للقيادة 
والدفاع عن الوطن ومكتسباته ، وعرب أرس الشهداء عن 
اعتزازهم وجاهزيتهــم وأبنائهم لتلبيــة نداء الواجب 
وعــربوا يف مناســبات عديدة عــن والئهــم ومحبتهم 

لقيادتهم ووطنهم .
إن احتفالنا اليوم هو مناســبة لتجديد الوالء للقيادة 
الرشــيدة وعهد منا لنكون الجنــود األوفياء للدفاع عن 

حياض الوطن ، وعنرصاً فاعالً يف مســرية التنمية والخري 
التي تشهدها الدولة يف املجاالت كافة.

ويف الختام أرفع أســمى آيات التهاين والتربيكات إىل 
مقام صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة – حفظــه الله – وإىل صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب – رعاه الله – و إىل 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات 
وإىل سمو أولياء العهود ، وشعب اإلمارات الويف وكافة 

املقيمني عىل هذه األرض الطيبة
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+مد بن سعود القاسمي 
و9 عهد رأس اخليمة 

وجـه سمـو الشيـخ محمـد بن سعـود القاسمـي ويل عهـد رأس الخيمـة  كلمة عرب 
مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني 
لدولــة اإلمارات العربية املتحدة، أكد فيها إن مســرية النهضة التي تشــهدها دولة 
اإلمارات هي نهضة مستمرة حثيثة ال تعرف التباطؤ فقد أثبتت بفضل الله وقيادتها 

الرشيدة قدرتها عىل النمو والتقدم والرقي، ، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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يسعدين يف هذه املناسبة أن ارفع أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة «حفظــه الله» وإىل أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه 
الله» وإىل أصحاب الســمو الشــيوخ أعضــاء املجلس 
األعــىل لالتحاد حــكام اإلمارات وإىل صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة وإخــواين أولياء العهود  
وإىل شــعب اإلمارات مبناســبة اليــوم الوطني األربعة 

واألربعون لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
إننا بهذه املناســبة نجدد الــوالء لرمز وحدتنا وقائد 
مســريتنا صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الدولة «حفظــه الله» الذي ســار عىل 
خطى اآلباء املؤسسني وساهم برؤيته وقيادته الحكيمة 
ونهجه القويم إلرســاء دعائم الثوابت الوطنية وتسخري 
مكتســبات الدولة االتحادية ملصلحة الوطن واملواطن 
وفق السياســة الرشــيدة وســخر كل املوارد والطاقات 
املاديــة يف خدمة شــعبه وتوفري كل مقومــات الحياة 
الكرمية ألبناء وبنات اإلمارات وحامية دولتنا وســيادتنا 

الوطنية.

إن مس	ة النهضة 
التي تشهدها دولة 
ا�مارات هي نهضة 
مستمرة حثيثة ال 

تعرف التباطؤ
وتوفري بيئة اجتامعية وثقافية.

نســأل الله العيل القديــر أن يعيد هذه املناســبة 
الغالية عىل الوطن وعىل شعب دولتنا بالخري والربكات 
وأن مين عىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولة «حفظــه الله» مبوفور الصحة 
والعافية ويتغمد مؤســس الوطن املغفور له بإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان واإلباء املؤسســني

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 

 تواصل املســرية االتحادية الشامخة بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
«حفظه اللــه»  الذي أطلق مرحلة التمكني الســيايس 
واالقتصــادي واالجتامعــي والعلمي والثقــايف للدولة 
إلعــالء رصوح اإلنجــازات واملكتســبات التي تحققت 
وتطويــر آليات األداء املؤســيس والعمل املنهجي وفق 
أســس علمية واســرتاتيجيات محددة وصوال إىل التميز 
والريــادة واإلبــداع يف تحقيــق املزيد مــن اإلنجازات 
النوعية يف شــتى املجــاالت وإعالء رايــة الوطن حيث 
تصنف دولة اإلمــارات اليوم كواحدة من أفضل الدول 
من حيث كفــاءة الخدمات والسياســات العامة ومن 
حيث مصداقية الحكومة تجاه املجتمع وتحسب ضمن 
الدول األكرث أمنا وأمانا واســتقرارا واألكرث اســتثامرا يف 

اإلنسان تعليام وتأهيال
إن مســرية النهضة التي تشهدها دولة اإلمارات هي 
نهضة مســتمرة حثيثــة ال تعرف التباطــؤ فقد أثبتت 
بفضل الله وقيادتها الرشيدة قدرتها عىل النمو والتقدم 
والرقــي ويظهر هذا واضحا فيام قدمته لكل مواطن يف 
شتى املجاالت ويف تحقال يق أكرب قدر ممكن من الرخاء 
والرفاهية ألبنائها عرب تحســني جودة الخدمات وتعزيز 
األمن واألمــان وتطوير التعليم وتعزيز الرعاية الصحية 
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إن قــرار الحرب مل يكــن الهدف األول والنهــايئ وإمنا كان 
لــه هدف إنســاين آخر وهو تخليص الشــعب اليمني من 
الفئة الباغية ومن ثم الدخول يف معركة اعتامر لكل املدن 
والقرى اليمنية وإعادة الحياة إىل كل شرب يتحرر من قبضة 
الحوثيني فكان أن هبت الدولة مبؤسســاتها الخريية ورمت 
بثقلها يف عــدن ومديرياتها واملدن القريبــة التي تحررت 
والعمــل ليل نهار إلعــادة الحياة إليها وتعويض الشــعب 
اليمني الشقيق عن الحرمان والدمار الذي عانت منه بالده 

أثناء العدوان .
ومل تغفل الدولة عن أن مســاعدة الشعوب هي األهم 
لــذا مل تغفل الجانب اإلنســاين فانطلقــت لتقديم العون 
واملســاعدة للشــعب اليمنــي منــذ عرشات الســنني وما 
موضوع إعادة سد مأرب سوى عالمة بارزة عىل مساعدات 

اإلمارات حيث تعهد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان بتحمل تكاليف إعادة بناء هذا السد كموقع تاريخي 

له أهميته يف اليمن واملنطقة العربية.

األوضاع اإلنسانية يف اليمن
ومنــذ بــدء األزمــة أعلنــت وزارة التنميــة والتعاون 
الــدويل أن إجاميل حجم املســاعدات اإلماراتيــة املقدمة 
لالســتجابة لألوضاع اإلنســانية يف اليمن منذ مطلع العام 
2015 والناجمــة عن االضطرابات السياســية هناك بلغ يف 
املرحلــة األوىل نحــو 430 مليون درهــم.. ثم أوضحت أن 
تلك املســاعدات وصلت اىل 744 مليون درهم حتى شهر 
أغســطس املــايض وال تــزال املســاعدات اإلماراتية تقدم 

للشعب اليمني.

وساهمت يف تقديم تلك املساعدات بناء عىل توجيهات 
القيادة الرشــيدة لدولة اإلمــارات هيئاتها الخريية وأبرزها 
هيئــة الهالل األحمر اإلمارايت ومؤسســة خليفــة بن زايد 
آل نهيان لألعامل اإلنســانية ومؤسســة زايد بن ســلطان 
آل نهيــان لألعامل الخريية واإلنســانية ومؤسســة محمد 
بن راشــد آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية ومؤسسة 
ســلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية ومؤسسة 
ســقيا اإلمارات ومؤسســة الرحمة لألعامل الخريية وبيت 

الشارقة الخريي.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة ىف ترصيح مبناســبة 
اإلعالن عن بلوغ املســاعدات اإلنســانية اإلماراتية لليمن 
هــذه األرقــام إن دولــة اإلمــارات من أوىل الــدول التي 

املساعدات 
ا�نسانية 
  والحرب هي الحرب  لها خسائر ونتائج وال 
بد من أن يسقط بها شهداء من جانب أية 
دولة تشارك فيها دفاعا عن الحق فكان لقواتنا 
املسلحة نصيب بأن تشارك يف الدفاع عن اليمن 
الشقيق ويسقط من جنودها شهداء وهؤالء رغم 
أنهم ارتقوا إىل العال إال أن القيادة وجميع أفراد 
الشعب مل يرتكوا أرسهم وأطفالهم فهب الجميع 
اىل بيوت العزاء وقدموا واجبهم وشدوا عىل 
أيدي ذويهم فكانت اإلجابة متوقعة من عيال 
زايد" سريوا عىل بركة الله وكلنا فداء للوطن " .

تقرير
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رشعت ومن خالل الرشاكة والتنســيق الفاعل والقوي مع 
اململكة العربية الســعودية الشــقيقة يف تقديم كل سبل 
اإلغاثة اإلنسانية للشعب اليمني الشقيق وترافق ذلك مع 
دور دولة اإلمارات ضمــن التحالف العريب بقيادة اململكة 
العربية السعودية لرفع الضيم عن الشعب اليمني الشقيق 
نتيجة سيطرة الفئة الباغية من الحوثيني واملتعاونني معهم 

والساعني للهيمنة عىل مقدرات اليمن الشقيقة.
وقالــت وزارة التنمية والتعاون الدويل إن عدد اليمنيني 
املســتفيدين من املســاعدات الغذائية التي قدمتها دولة 
اإلمارات وصل إىل أكرث من 181 ألف عائلة مينية مبا يقارب 
1.1 مليون شــخص من أبناء الشعب اليمني الشقيق وقدر 
حجمهــا بنحــو 23 ألف طــن إضافة إىل ســتة آالف طن 
ســيتم إرســالها خالل الفرتة القريبة ليناهز مجموع حجم 

املساعدات الغذائية 29 ألف طن.
وأوضــح تقرير اصدرتــه الوزارة أن قيمة املســاعدات 
اإلماراتيــة التي تــم توجيهها منذ بدء األزمــة يف مجاالت 
الطاقــة وتوفري الكهربــاء وإصالح ما ترضر من إنشــاءات 
وشــبكات إمــداد الطاقــة الكهربائية والالزمة الســتمرار 
املعيشــة ألفراد الشعب اليمني الشــقيق بلغت نحو 314
مليــون درهم فيام بلغ إجاميل قيمة املســاعدات الغذائية 
اإلماراتية العاجلة نحو 188 مليون درهم وتشمل الحبوب 
والزيــوت واألغذيــة املحفوظــة وغريها مــن اإلمدادات 

الغذائية.

املساعدات الطبية
 وقدرت الــوزارة يف تقريرها قيمة املســاعدات الطبية 

العاجلــة واألدوية بنحــو 122 مليون درهم ومســاعدات 
خدمــات الدعم والتنســيق بنحو 46 مليــون درهم فيام 
بلغــت قيمــة املســاعدات اإلماراتية لتوفــري مياه الرشب 
واملياه النظيفة وخدمات الــرصف الصحي نحو 41 مليون 
درهم ومساعدات الوقود نحو 14 مليون درهم إضافة إىل 
مــواد إغاثية متنوعة بقيمة 12 مليون درهم وقطاع النقل 

بنحو سبعة ماليني درهم.
جديــر بالذكر أن اإلمارات احتلــت املرتبة األوىل عامليا 
كأكرب مانح للمســاعدات اإلنســانية خــالل األزمة اليمنية 
حتى اآلن وذلك اســتجابة لألوضاع اإلنسانية الحالية حيث 
جاءت يف صدارة الدول التي تجاوبت مع األزمة اإلنسانية 
يف اليمن وذلك حســب البيانات الصادرة من خدمة التتبع 

املايل التابعة لألمم املتحدة.
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثل احلاكم 7 املنطقة الغربية 

وجه ســمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية كلمة 
عــرب مجلــة «  » إىل أبنــاء وبنات الوطن مبناســبة اليــوم الوطني الرابع 
واألربعــني لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة ، أكد فيها أن دولة اإلمارات متيض قدما 
بخطى ثابتة ورؤية ثاقبة لتعزيز رســالتها اإلنســانية واإللتزام مبسؤولياتها لتخفيف 
املعاناة البرشية وحشــد الدعــم والتأييد للمبادئ اإلنســانية العاملية ومســاندتها 
املســتمرة للمنكوبني واملترضرين ضحايــا النزاعات والكوارث، ويف ما ييل نص كلمة 

سموه:
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وأكد ســموه بأن احتفالنا يف الثاين من ديسمرب من كل 
عام باليوم الوطني لدولة اإلمارات يحمل يف طياته مشاعر 
الحب والتقدير والوفاء ملؤسس دولة االتحاد وباين نهضتها 
املغفــور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه فهي مناسبة متجددة تزخر باملشاعر 
الصادقة واملتدفقــة التي تعرب عن الفخر واالعتزاز بوحدة 
الكلمــة والتقاء اإلرادة الشــعبية والرســمية التي قادها 
املغفــور له زايــد الخري لبناء دولة حديثة شــامخة تصون 
وحدة شــعبها وتحقق تطلعاته الكبــرية يف التقدم والنامء 
وتحافظ عــىل تراثه العريــق وموروثاتــه الغالية وروحه 

العربية املتميزة .. 
وقال سموه ان صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله وصاحب السمو الشيخ 
محمد بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة وإخوانهم حكام االمارات واصلوا 
املســرية الخــرية عــىل ذات الطريق حتى تبــوأت الدولة 
مكانهــا البارز يف مصاف الــدول املتقدمة وأصبحت مثاال 

يحتذى به لدول العامل أجمع.
وأشار ســموه إن ما حققته مســرية االتحاد يف العقود 
املاضيــة يزيدنا اطمئناناً إىل مســريتنا املوفقة وميلؤنا ثقة 
وفخراً مبنجزاتنا واثقني بالله وبقيادتنا الرشــيدة بأن هذه 
املسرية ســتميض قدًما إىل آفاق أرحب ومجاالت متعددة 
أوســع تجعلنــا قادريــن عىل تحقيــق مزيد مــن املنعة 
واالستقرار للوطن ومزيد من التقدم واالزدهار للمواطنني.

وأكد ســموه أن دولة اإلمارات متيض قدما بخطى ثابتة 
ورؤية ثاقبة لتعزيز رسالتها اإلنسانية واإللتزام مبسؤولياتها 
لتخفيف املعاناة البرشية وحشــد الدعم والتأييد للمبادئ 
اإلنســانية العامليــة ومســاندتها املســتمرة للمنكوبــني

واملترضرين ضحايا النزاعات والكوارث.
وذكر ســموه أن هيئــة الهالل األحمر ومنذ تأسيســها 
وحتى اآلن كثفت أنشــطتها وبرامجها اإلنسانية والخريية 
عىل الســاحة املحلية والخارجية وسط إقبال من املانحني 
واملحســنني املبادرين بالدعم واملســاندة املادية بأنواعها 
وأشكالها املختلفة تجاوباً مع رسالة الهيئة ونهجها اإلنساين 
ســعيا للتخفيف من معاناة أشــد الفئات ضعفاً واحتياجاً

من دون متييز .
وقال ســموه إن الدعم الــذي تقدمه دولــة اإلمارات 
للقضايا اإلنســانية يف مختلف الساحات وعرب القارات يأيت 
انطالقاً من سياســة اإلمارات الثابتة التــي تدعو للتعاون 
بني الدول والشــعوب من أجل تعزيز السالم العاملي وهي 
السياســة التي وضعها املغفور له بــإذن الله تعاىل الوالد 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ويواصل 
مســريتها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

إن ما حققته مس	ة 
االحتاد 7 العقود 

املاضية يزيدنا 
اطمئنانA إ@ مس	تنا 

املوفقة وميلؤنا 
ثقة وفخرG مبنجزاتنا

الرشــيدة لتبنى مبادئ التنمية املستدامة يف مرحلة مبكرة 
رافقهــا وضع برامج وخطــط التنمية بأبعادهــا املختلفة 
حيث اهتمت باآلثــار االقتصادية واالجتامعية عىل البيئة 
واهتمــت بالحياة الفطريــة وتنميها وتشــجيع التقنيات 
النظيفة واســتخدام األجهزة الحديثة لرصد ومراقبة البيئة 
لدعم املعرفة وســبل جمع البيانات الالزمة التخاذ قرارات 

بيئية أكرث استنارة.
44 وأضاف ســموه ” ونحن نحتفل اليــوم بالذكرى الـ

لقيــام االتحاد نســتذكر شــهدائنا األبرار ومــا قدموه من 
تضحيات جليلة للوطن العزيز ضارعني اىل املوىل تعاىل ان 
يتغمدهم بواســع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم 

منازل الشهداء“.
كام حيا ســموه جنــود قواتنا املســلحة املرابطني عىل 
جبهات القتال لنــرصة إخوانهم يف اليمن دفاعاً عن األهل 
واألشقاء لرفع الظلم عنهم ومتكينهم من حياة عزيزة كرمية 
يســودها العدل والنظــام والرشعية كام تجّســد الواجب 

تجاه الوطن لصون عزته وكرامته والذود عن حامه.
ورفع ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيان يف ختام 
كلمته أســمى آيات التهاين والتربيكات بهذه املناســبة إىل 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله وإىل أخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات الحبيبة.

الذي يوجــه دامئاً باملبــادرة لتقديم العون لكل األشــقاء 
واألصدقاء يف أوقات املحن والشدائد .

ويف املجال البيئي أكد ســمو الشــيخ حمــدان بن زايد 
آل نهيــان أن مــا حققته دولة اإلمــارات يف مجال حامية 
البيئــة ومواردها الطبيعية ما كان ليتحقق لوال السياســة 
الحكيمــة والتوجيهات الســديدة لصاحب الســمو رئيس 
الدولــة والتي ارتكزت عىل رؤية ثاقبة بعيدة املدى تحقق 
التوازن بني االعتبارات االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف 
ضوء املبادئ والرؤى التي وضعها املغفور له الشــيخ زايد 

رحمه الله.
وأكد ســموه أن التحديــات البيئية التــي تواجه دولة 
االمــارات مــع اســتمرار عجلــة التنمية دفعــت قيادتنا 
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98

كلمة سمو الشيخ

مكتوم بن Lمد ال مكتوم 
نائب حاكم دبي

وجه ســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب كلمة عرب 
مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، استذكر فيها اآلباء املؤسسني الذين نستلهم قيمهم 
ونقتدي بهم ونتعلم دروس وخربات مســرية التأسيس التي قادوها بحكمه واقتدار 

وعطاء وسخاء ، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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نقــرأ يف مســتهل احتفالنــا بيومنــا الوطنــي الرابــع 
واألربعــني الفاتحه عىل أرواح شــهدائنا ونســأل الله أن 
يحســن مقامهم، ويثيب ذويهم عــىل صربهم، وامتثالهم 
لحكمته، وتسليمهم ملشــيئته وقضائه ونتذكر اليوم بكل 
الحب والتقدير أباءنا املؤسسني، ونستلهم قيمهم ونقتدي 
بهم ونتعلم دروس وخربات مســرية التأسيس التي قادها 
بحكمه واقتدار وعطاء وســخاء والــد اإلماراتيني وعنوان 
عزهم الشــيخ زايد بن ســلطان ال نهيان طيب الله ثراه. 
ونتذكر رفيق دربه الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم، 
القائــد الرايئ، ورجــل البنــاء واإلنجاز، طيــب الله  ثراه 

وإخوانهام الذين شاركوا يف التأسيس .
ونجــدد يف يومنا الوطنــي إلتزامنا لوطننــا بأن نبذل 
الغايل والنفيس لتوطيد أمنه واســتقراره وصون ســيادته 
واستقالله، وتعزيز نهضته ورفعته ومكانته ونجدد عهدنا 
لقادتنا بأن نظل عند حسن ظنهم ويف مستوى تطلعاتهم 
، نبادلهم الحب بالحب، والعطاء بالعطاء، ملتحمني بهم، 

جندد عهدنا 
لقادتنا بأن نظل 

عند حسن ظنهم 
و7 مستوى 

تطلعاتهم

صانعي فخرنــا وفرحنا بيومنا الوطني، وســعادتنا يف كل 
أيامنا، صاحب الســمو الوالد الشــيخ خليفــه بن زايد ال 
نهيــان رئيــس الدولــه القائد األعــىل لقواتنا املســلحة، 
وصاحب الســمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد ال نهيان نائب 

القائد االعىل ويل عهد أبوظبي.
والتهنئــة موصولة ألصحاب الســمو أعضــاء املجلس 
األعىل حكام اإلمارات واخواين  سمو أولياء العهود ونواب 

الحكام، وإىل كل  شعب االمارات.
حفــظ الله وطننــا وقيادتنا وشــعبنا، ووفقنــا ملا فيه 
مرضاته، وجعل كل أيامنــا أفراحا ومرسات وانجازات  له 
ســبحانه وتعاىل االمر من قبل ومن بعد، وإلسمه العظيم 

الحمد والشكر والثناء 

وملتفني حول رؤيتهم ونهجم وسياساتهم .
واليوم ونحن نحتفل بذكرى تأســيس اتحادنا ودولتنا، 
شــاكرين بعد الله قيادتنا عىل ما حققته لوطننا وشــعبنا 
من إنجازات ومكتســبات، فإننا مبقدار ما تغمرنا مشاعر 
الفخــر بنموذجنا اإلمارايت، والســعادة بنجاحاتنا يف كافه 
حقول التنمية الشــامله، مبقدار يقيننــا بأن الحفاظ عىل 
إنجازاتنــا ومكتســبانا يتحقق فقــط بتطويرها وتحديثها 
واإلضافــة إليهــا، وضــامن مواكبتهــا لعرصهــا وتوخيها 
ألفضل مامرســاته. وهذا بالضبط ما تجسده رؤية قيادتنا 
واســرتاتيجيتها وخططها لصنع املســتقبل وما علينا أبناء 
وبنــات اإلمارات إال ان نغتنم الفرص الكثرية التي أتاحتها 
حكومتنــا لتمكيننــا وتعزيــز قدراتنــا وتنميــة معارفنا. 
فلنشحذ الهمم، ونجد ونجتهد، ونضاعف العطاء، ونغرس 
يف نفوس شــبابنا وأجيالنا الناشئة روح املنافسة واملبادرة 

واإلبداع .
يف هــذا اليــوم املجيد، أتوجــه بالتهنئــة والتربيك اىل 
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كلمة سمو الشيخ

أحمد بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

وجــه ســمـو الشيــخ أحمــد بـن ســلطان القاســمــي نائــب حاكــم الشارقــة 
كلمــة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني الرابع 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية املتحــدة، أكد فيها أن دولة اإلمارات شــكلت  
مبســريتها منوذجاَ رائداً غري مســبوق يف وصولها إىل املراتــب العاملية يف العديد من 

املجاالت ، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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تنتابنا الكثري من املشــاعر الجياشة خالل هذه األيام 
التي تشــهد ذكرى اليــوم الوطني 44 لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة، والنظر إىل هــذه االحتفاالت يقودنا 
التي  املليئة باإلنجازات إىل رشيط مراحل هذه املســرية
تحققــت يف زمــن يعد قصرياً بالنســبة لألوقــات التي 

حققت فيه الحضارات والدول أمجادها.
شكلت اإلمارات مبسريتها منوذجاَ رائداً غري مسبوق يف 
وصولها إىل املراتب العاملية يف العديد من املجاالت، وقد 
أتــت هذه اإلنجازات بعد جهــود كبرية بذلت من قبل 
مؤســس هذه الدولة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام اإلمارات الذين 
أسســوا هذا الكيان املبني عىل أساس قوي بني القيادة 
والشــعب من خالل التواصل الدائــم واملفتوح لجميع 

أفراد هذه املجتمع.

البــد ألي نجــاح أن تنتابه صعوبــات وعقبات التي 
تتطلــب العديد مــن التضحيات ومنها مــا قدمه أبناء 
من خــالل الفــداء بأرواحهم من أجل  البواســل دولتنا
وطنهــم ومن أجــل احقاق الحق ولــيك يعيش كل من 
يقيم عىل أرضنا بأمن واستقرار ولنرش السالم والتسامح 

التي تنبني عليه أسس ومبادئ ديننا الحنيف.
تســتمر مســرية االنجازات والتقــدم يف دولتنا وفقاً
للرؤيــة الواضحة واملدروســة لحكومة دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة وبجهود أبنائهــا الذين يقفون بجانب 
رؤيــة اإلمارات  تصبــو إليه قيادتهــم لتحقيــق كل ما
ويعملون بإخالص وتفاين يعكس أصالة شعبنا املعطاء.

إن ما مييز دولة اإلمارات هو شــعبها املعطاء املبدع 
بكل جد واجتهاد من أجل رفع راية وطنهم  الذي يعمل
عاليــاً، ويتجىل من خــالل االنجازات التــي حققها من 

ابتكارات واخرتاعات ومراكز عاملية متقدمة وعضويات 
اكتســبها وغريها من االنجازات التي جعلت من شعبنا 
يشار إليه بالبنان يف مختلف املحافل اإلقليمية والعاملية.
وال يســعني يف هذه املناســبة إال أن أتقدم بخالص 
التهــاين والتربيكات إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة حفظه الله، 
املجلس األعىل  وإىل مقام اخوانه أصحاب السمو أعضاء
حــكام اإلمارات، وإىل شــعب دولة اإلمــارات العربية 
الله  املتحدة ، مبناســبةالذكرى 44 لقيام االتحاد، داعياً
عز و جــل أن مين عىل دولتنا الحبيبــة باألمن والرخاء 
والتقدم واالزدهار، واملزيــد من التقدم والنجاحات مبا 
يحقق الرفاهية والرخاء والسعادة ألبناء دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

شكلت ا�مارات مبس	تها منوذجَا رائدG غ	 
مسبوق 7 وصولها إ@ املراتب العاملية 7 

العديد من اجملاالت
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كلمة سمو الشيخ

عبد اa بن سا` القاسمي
نائب حاكم الشارقة

وجــه ســمو الشــيــخ عبد الله بن ســــامل القاســمــي نائــب حاكـــم الشارقـــة 
كلمــة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني الرابع 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية املتحــدة، أكد فيها أن دولــة اإلمارات حققت 
إنجازات كثرية يف وقت قيايس بالنســبة إىل عمر الدول، مام أهلها بأن تتبوء  مكانة 
مرموقة بني دول العامل، وآتت املسرية مثارها فها هي اليوم اإلمارات يف مصاف الدول 

يف توفري مقومات السعادة والرخاء ألبنائها، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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يف عامها الرابع واألربعني تحتفل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة بتأســيس اتحادهــا امليمون، هذه 
املناســبة العظيمة نســتذكر فيها ما بذله أصحاب 
السمو مؤسيس الدولة وعىل رأسهم الشيخ املرحوم 
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من جهود 
لتحقيــق حلم طاملــا روادهــم وراود املواطنني يف 
اتحــاد يضمهم تحت مظلته، فــكان يوم الثاين من 
ديسمرب لعام 1971 تاريخ ال ميحى يف سجل الوطن، 
إيذاناً بتأسيس دولة اإلمارات وبداية ملسرية العطاء 

والنامء.
عقبــات كثــرية واجهة املؤسســني خــالل هذه 
املسرية لتحويل الصحراء املرتامية األطراف إىل جنة 

خرضاء وواحة أمن يســتظل فيها املواطن واملقيم، 
فكان اإلرصار والعزمية عــىل النهوض بهذه الدولة، 
فرشع املؤسسني يف رسم مالمح هذه الدولة الفتية 
وحددوا لها نهج واضح مل تحد عنها يوماً يف إســعاد 
مواطنيها وتوفري كافة احتياجاته، ومد يد العون إىل 

املحتاج ونرصة املظلوم يف كافة بقاع األرض.
وسار صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولــة حفظه الله عــىل درب العز 
وخطى املؤسســني، فحققت الدولة إنجازات كثرية 
يف وقت قيايس بالنســبة إىل عمر الدول، مام أهلها 
بأن تتبــوء  مكانة مرموقة بــني دول العامل، وآتت 
املســرية مثارها فها هي اليوم اإلمــارات يف مصاف 

الدول يف توفري مقومات الســعادة والرخاء ألبنائها، 
وتوفري البنى األساســية وشــبكات الطرق الحديثة 
واملستشــفيات ذات املكانة املرموقة باإلضافة إىل  
االستثامر يف النشئ وإعداد جيل واعي ومثقف من 

خالل إنشاء املدارس والجامعات.
 وبهذه املناســبة نهنئ صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، 
وإخوانــه أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات مبرور 44 عام عىل 

تأسيس االتحاد.

يوم الثاb من 
ديسمc لعام 1971 

تاريخ ال ميحى 7 
سجل الوطن
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كلمة سمو الشيخ

حمد بن سيف الشرقي
نائب حاكم الفج	ة 

وجـــه ســمــو الشــيـخ حمــد بن ســيــف الرشقـــي نائــــب حاكـــم الفجيــرة 
كلمـة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني الرابع 
واألربعني لدولــة اإلمارات العربية املتحدة، أكد فيها أن الثاين من ديســمرب، تاريخ 

مرشق ببهاء وعظمة ما تم انجازه باإلرادة، ويف ما ييل نص كلمة سموه:



105

  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

يف كل عــام تحتفل به دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
بيوم جديد من أيام العزة واملجد ..يوم عزيز وغال يف تاريخ 
الوطن يفخــر به كل مواطن ومقيم عاش عىل هذه األرض 
الطيبة املعطــاء التي مل تألوا جهدا لتوفــري الحياة الكرمية 

لشعبها . 
ال يزال الثاين من ديسمرب عالقا يف الذاكرة ..تاريخ مرشق 
ببهاء وعظمة ما أنجزناه باإلرادة يوم ترشق فيه الشــمس 
باملعاين الســامية ونتذكر فيه تلك املواقف العظيمة لرجال 
عاهدوا الله عىل العمل املخلص للوطن والشعب .. مهدوا 
الطريــق إلنجازات يشــهد لها العامل ملا تحقق يف ســنوات 

بسيطة مقارنة بحجم النجاحات واإلنجازات . 
أربعــة وأربعون عاما عمر دولتنــا الزمني إال أن النجاح 
الــذي مَن الله بــه علينا ال ميكــن أن نقارنــه باإلنجازات 
العظيمــة التي حققناهــا والبصامت املتميــزة والتجارب 
الرائدة التي سجلناها باسم اإلمارات يف وقت قصري ،ونحن 
عــىل يقني أننا ماضون إىل املزيد من النجاحات بتوفيق من 
الله عز و جل ثم بقيادة صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة حفظه 

الله . 
وال يســعنا إال أن نتوجــه إىل الله العــيل القدير بوافر 
الشكر والحمد عىل جزيل نعمه وعىل ما وهبنا من حكمة 
القيادة وإخالص الشــعب الذي يعشــق قيادته .. ونتوجه 
بالتهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
وإىل إخوانهام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل 
محمد بن زايد  حكام اإلمارات وإىل صاحب السمو الشيخ 
آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائب القائــد األعىل للقوات 

املسلحة وإىل شعب اإلمارات املخلص. 
ويف هذه املناســبة العزيزة عــىل قلوبنا جميعا ال ننىس 

رجال بواسل لبوا نداء 
الواجب وضربوا أروع 

اjمثلة على الوطنية 
والنبل والعطاء 

والتضحية تفتخر 
بهم االمارات وقواتها 

املسلحة
شهداء الواجب من جنودنا البواسل وتضحياتهم خري دليل 
عىل الوفاء والــوالء واالنتامء لدولة اإلمارات ونرصة الحق، 
من ضحــوا بأغىل ما ميلكــون، وهي أرواحهــم، من أجل 
إحقاق الحق ودعم الرشعية الدســتورية يف اليمن، دفاعاً

عن الوطن .
رجال بواســل لبوا نداء الواجب ورضبــوا أروع األمثلة 
عىل الوطنية والنبل والعطاء والتضحية تفتخر بهم االمارات 
وقواتها املســلحة، من قاموا مبهام مرشفة نعتز ملا تجسده 

هذه األدوار واملهام من قيم حضارية وإنسانية أصيلة.
ورباطة جأشــهم  ونحيــي أرس الشــهداء عىل صربهم 
وتقديرهم ملساندة القيادة لهم ومشاركتهم هذه التجربة 
التــي ما زادتنا إال لحمة وقرباً يف مجتمع مرتابط ،متعاضد 

ومتكاتف .

نعتز بأمسنا ونفخر بحارضنا ومنيض إىل مستقبلنا بوعي 
وعــزم وإرادة ال تعرف املســتحيل ويف كل عام ويف التاريخ 
ذاته مير من أمامي رشيط الذكريات ليتوقف عند كل فصل 
من فصول ومراحل االتحاد من أرىس دعامئه باين ومؤســس 
االتحاد املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان طيب 

الله ثراه .. 
وال يخفى عىل الجميع أن ما هذا التقدم إال مثرة الرعاية 
الكرمية والفكر الصحيح لقادتنا الذين أولوا العناية الفائقة 
باإلنســان الذي هو أســاس ومحور كل نجاح فقد توفرت 
املدارس واملعاهد ومؤسســات التعليم العايل واملؤسسات 
العســكرية واألكادميية والفنية لتهيئة كل الظروف املالمئة 
التي متكن ابن اإلمارات من اإلســهام يف تحمل مســؤوليته 

الوطنية . 
مل تغفــل دولتنا أهمية تطوير النظام الســيايس وتعزيز 
العمــل الوطني بتفعيــل دور املجلس الوطنــي االتحادي 
لتأهيل الكوادر الوطنية للمشاركة يف صنع القرارات العامة 
وتعزيز دور املرأة واإلســهام يف مسرية التقدم والرخاء ومبا 
أننــا جزء من نســيج املجتمع العريب والــدويل فنحن نتأثر 
مبا يحدث يف العامل لذلك ســعينا باملشاركة يف إيجاد حلول 
للتغلب عىل مشكالت البيئة وارتفاع حرارة األرض وإضافة 
إىل ذلك دعم اإلنســان يف كل مكان وإغاثة الدول املنكوبة 
ومد يد العون واملســاعدة لها بدافع اإلنسانية ودون النظر 

إىل اللون أو العرق أو العقيدة . 
نســأل الله العيل القدير أن يعيد هذه املناسبة الغالية 
عىل الوطن وعىل شــعب دولتنا بالخــري والربكات وأن مين 
عىل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله بالصحة والعافية ويتغمد مؤسس الوطن 
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بواسع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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 و البيئــة الجاذبة التي تم تأسيســها من خــالل البنية 
التحتية املتطورة تم تدعيمها بقوانني وترشيعات وسياسات 
اقتصاديــة محفزة ومنفتحة عىل العامل ترتقي مبكانة الدولة 

كمركز اقتصادي عاملي.
فقد جاءت سياسة الفضاء املفتوح امتدادا لالنفتاح عىل 
العــامل بعدما غدت ســامء اإلمارات شــبكة جوية من أكرث 
الشــبكات ازدحاما بالطائرات عىل مستوى العامل وتحولت 
إىل مركز لوجســتي عاملــي للنقل الــربي والبحري والجوي 
وحلقــة وصــل بني مختلــف دول العــامل وبوابــة للتجارة 

اإلقليمية والدولية.

ولهــذا فإن دولــة اإلمــارات ونتيجة للجهــود الوطنية 
املبذولة لدعــم النهضــة االقتصادية أصبحت مقــرا عامليا 
500 الكربى  وإقليميا ألكرث مــن 25 باملائة من الرشكات الـ
يف العامل ومقصدا استثامريا أساسيا لرؤوس األموال األجنبية 
التي ستســتمر بالتدفق بشــكل كبري يف السنوات الخمس 
القادمة نتيجة للمرشوعات العمالقة التي تقودها قطاعات 

السياحة والصناعة والنقل والطاقة املتجددة.
 و تعــد دولــة اإلمارات اليــوم إحدى أكــرث دول العامل 
تقدما يف سن القوانني والترشيعات االقتصادية التي تحمي 
املســتثمر يف ظل بيئة تنافســية تعمها الشــفافية وغياب 

الفســاد وتتوفر فيها كافة التســهيالت الالزمــة ملزاولة أي 
نشاط تجاري.

 إن النمــو يف القطاعــات غــري النفطية جــاء مثرة عمل 
دؤوب عــىل مدى عقود وسياســة ناجحة انتهجتها حكومة 
دولــة اإلمارات من خالل تطوير قطاعات مختلفة كالقطاع 

الصناعي الذي يســهم اليوم يف نجاح املنظومة االقتصادية
للبالد وأن مساهمة هذا القطاع وصلت إىل حوايل 15 باملائة 

من مجمل الناتج املحيل.
 فاملصانع الوطنية أصبحــت تصدر منتجاتها إىل جميع

دول العامل والحكومة تســعى باســتمرار لتطوير الصناعة 

إن  التطور الكبري الذي حدث عىل صعيد االقتصاد الوطني منذ قيام االتحاد حتى اليوم 
ملفت للنظر حيث تضاعف الناتج الوطني اإلجاميل 236 مرة ومل يأت ذلك من فراغ بل 
هو نتاج عمل دؤوب تم خالله متكني اإلنسان وصقل املهارات وتجهيز بنية تحتية متطورة 
مبنظور عاملي عززت من املوقع الجغرايف االسرتاتيجي لدولة اإلمارات بني الرشق والغرب 
وأسهمت يف تقوية الروابط والرشاكات االقتصادية مع كافة دول العامل.

االقتصاد 
الوطني ..

تقرير
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وتذليــل كافة العقبات أمام منوهــا واليوم متتلك مجموعة 
من كربى املدن الصناعية عىل مستوى املنطقة والعامل والتي 
متتاز بإمكانيات جبارة تســهم يف متكني كافة املســتثمرين 
الوطنيــني واألجانــب مــن االرتقــاء بالصناعــات مبختلف 

التخصصات واملجاالت.

أقتصاد معريف تنافيس
و عن التقدم الصناعي للدولة أكد ســمو الشيخ عبدالله 
بن زايد رضورة الوقوف عند نقطة بالغة األهمية واملتمثلة 
يف مســعى اإلمارات للوصــول إىل اقتصاد معــريف تنافيس 
ومستدام مشــيدا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإعالن مجلس 
الوزراء للعــام 2015 عاما لالبتكار يف الدولة.. كام أكد عىل 
ما نتج عــن هذا اإلعالن من بدء كافــة الجهات االتحادية 
مبراجعــة السياســات الحكومية العامة بهــدف خلق بيئة 
محفزة لالبتكار تصل بدولــة اإلمارات للمراكز األوىل عامليا 

عىل مؤرش االبتكار العاملي.
ويف جانب آخر أكد سموه أن دولة اإلمارات تبذل جهودا 
كبرية للوصــول إىل مجتمع علمي ومعــريف متمكن منوها 
بأن اإلعالن عن تأســيس وكالة اإلمــارات للفضاء وما متثله 
من نقلة نوعية عىل مســتوى املنطقــة يف مجال ظل حكرا 
عــىل كربى الــدول املتقدمة يأيت يف مقدمة تلــك الجهود.. 
وأن تأســيس هذا الرصح العظيم سيسهم يف دعم البحوث 
العلميــة املتقدمــة يف املجاالت الفضائية والتي ستســاعد 
يف تطويــر العديد مــن القطاعــات االقتصاديــة الحيوية 

كاالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والطريان وغريها.
ومل تكتــف الدولــة باالســتثامر يف قطاعــات الطاقــة 
التقليدية لكن القيادة الرشــيدة ارتأت رضورة االستثامر يف 
مستقبل الطاقة .. األمر الذي مهد   لدخول الدولة يف مجال 

الطاقة املتجددة بشكل قوي .
ويف هذا اإلطــار ظهرت مدينة مصــدر ومحطة الطاقة 
النووية السلمية يف براكة بخالف مشاريع الطاقة الشمسية 
الكبرية مثل "شــمس 1" ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم 

للطاقة الشمسية .
وعــىل صعيــد االســتثامرات الخارجية  كرســت دولة 
اإلمارات  سياسة االستثامر يف الحارض والعمل عىل اإلستثامر 
يف املســتقبل.. وكانــت إحــدى أوائل الدول التي أنشــأت 
الصناديــق الســيادية لتقوم باســتثامر فوائــض اإليرادات 

النفطية وغري النفطية.
 وتشــكل االســتثامرات الخارجية للدولة جزءا أساســيا 
من تنويع مصادر الدخل وتســهم يف الوقت ذاته يف تطوير 
املوارد البرشية اإلمارتية وصقل املهارات الوطنية وذلك من 
خالل عمل العديد من اإلماراتيني يف رشكات ومصانع كثرية 

حول العامل.

التعليم والصحة
وحول مسرية التعليم قال سمو الشيخ عبدالله  بن زايد 
: " منذ ســنني طويلة وخاصة بعد تأســيس الدولة يف العام 

1971 كان حوايل نصف الذكور وثلث اإلناث فقط يعرفون 
القراءة والكتابة.. أما اليوم فـ 90 باملائة من الذكور واالناث 
عىل حد سواء متعلمون.. واقرتن تقدم التعليم مع منو عدد 
املؤسســات التعليمية والجامعــات يف الدولة والتي تجاوز 
عددها 1200 مؤسسة تعليمية تخدم كافة املراحل السنية 

ومستويات التعليم العايل " .
أما الرعايــة الصحية فهي تحظــى بأولوية قصوى لدى 
الحكومــة االتحادية لذا حرصت الحكومة عىل توفري كافة 
مقومــات الرعاية الصحية كحق لــكل مواطن ومقيم وإن 
املطالع للمشهد اإلمارايت ســيالحظ حجم التطور الكبري يف 
القطاع الطبي الذي يضم اليوم أكرث من ألفني و200 منشأة 
عالجيــة من مستشــفيات ومراكز صحيــة مجهزة بأحدث 
املعدات الطبية ويعمل فيها أفضل األطباء من االستشاريني 
واإلخصائيني يرشفون عىل صحة اإلنسان اإلمارايت الذي يعد 

أهم الرثوات الوطنية.
وحول الدور األســايس لنصف املجتمع أكد سمو الشيخ 
عبداللــه بــن زايد آل نهيــان أن املســرية الحضارية لدولة 
اإلمارات كانت ســتبقى ناقصة لوال الــدور املحوري والهام 
للمرأة اإلماراتية كرشيــك رئييس يف نهضة الدولة وتطورها 
منــذ البداية ويف حارضها ومســتقبلها.. منوهــا بأنه وبعد 
عامني فقط من تأســيس اإلتحاد قامت أول جمعية نسائية 
برئاسة أم اإلمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحاد النســايئ العــام الرئيــس األعىل ملؤسســة التنمية 
األرسية رئيســة املجلس األعىل لألمومة والطفولة وحققت 
املرأة اإلماراتية منذ ذلك الحني إنجازات مهمة مشددا عىل 
أن متكني املرأة ليس شــعارا تتغنى بــه الحكومة أو مقولة 
يرددهــا املســؤولون بل هــي حقيقة ملموســة من خالل 
منجزات تحمل بصامت سيدات إماراتيات يف شتى املجاالت 

كالسياسة والطريان وادارة املتاحف والرياضة وغريها.
 إن االمــارات تعد منوذجا عامليا يف التعددية األمر الذي 
مكنهــا من جذب العقول واملبدعني مــن كافة أنحاء العامل 
فاإلمــارات هي مقصــد للمبدعني واملتميزيــن من جميع 

أنحاء العامل.
 وسياســة االنفتاح عــىل العامل جــاءت كنتيجة طبيعية 
لالنفتاح واالنســجام الداخــيل الذي انعكــس بدوره عىل 
السياســة الخارجية لدولة اإلمارات..  و أن املودة واالحرتام 
واإلرادة املشــرتكة للنجــاح وتحقيق االزدهــار عززت من 
اتحاد اإلمارات ومكانتها العاملية واستطاعت أن تصبح مركز 

جذب للجميع.
و تشري البيانات الصادرة عن املركز الوطني لإلحصاء اىل 
أن تقديرات الناتج املحىل اإلجاميل لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة - باألســعار الجاريــة - بلغت لعام 2014 ما قيمته 
1467 مليار درهم مبعدل منو بلغ 3.2 باملائة عن مســتواه 
يف نهايــة عام 2013.. وبلغــت قيمة الناتج املحيل اإلجاميل 
للدولة لعام 2014 - باألســعار الثابتة - نحو 1154.9 مليار 
درهم مبعدل منو بلغ 4.6  باملائة عن مســتواه يف نهاية عام 

.2013

أصبحت ا�مارات 
ونتيجة للجهود 

الوطنية املبذولة 
مقرا عامليا 

وإقليميا #ك! من 
25 % من الشركـــات 

الـ 500 الك,ى * 
العا. 
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كلمة سمو الشيخ

طحنون بن Lمد آل نهيان
ممثل احلاكم 7 املنطقة الشرقية

وجه ســمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان  ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية 
كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء وبنات الوطن مبناســبة اليوم الوطني الرابع 
واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن سفينة االتحاد مضت بجهود 
القادة املؤسسني وأبناء األمارات نحو الرقي والتقدم والتنمية وتطلعات أبناء الدولة 
لتحقيق األحالم واألماين لواقع ملموس تحولت معه البالد اىل ورشــة عمل كبرية يف 
مختلف مجاالت التنمية ورفعة االنســان وتوفري اســباب الحياة الكرمية له،، ويف ما 

ييل نص كلمة سموه:
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تحتفل دولــة األمــارات العربية املتحدة هــذه االيام 
بالذكري الرابعة واألربعني للعيد الوطني املجيد عيد العزة 

والشموخ .
يف هذا اليوم الثاين من ديسمرب أرتفع علم الدولة إيذاناً
بإنشــاء دولة االتحاد من مدينة ديب العزيزة التي جسدت 
إرادة أبناء الوطن يف كيان يجمعهم ويودعون به ســنوات 
العزلــة واالنغــالق والترشذم كيــان يرتجم رؤيــة القيادة 
الحكيمة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان طيب الله ثراه وإخوانه حكام اإلمارات املؤسســني

لهذا الرصح العمالق.
ومضت ســفينة االتحاد بجهود القادة املؤسسني وأبناء 
األمــارات نحو الرقي والتقــدم والتنميــة وتطلعات أبناء 
الدولة لتحقيق األحالم واألماين لواقع ملموس تحولت معه 
البالد اىل ورشــة عمل كبرية يف مختلف مجــاالت التنمية 
ورفعة االنســان وتوفري اســباب الحياة الكرمية له، حيث 
دارت عجلــة البنــاء يف كل أمارات الدولة لبناء اإلنســان 
املتعلــم والواعي وتوفري البني التحتية من خدمات صحية 
وتعليمية واقتصادية وثقافية ، ال شــك أن النموذج املميز 
وفائق النجاح غالبا تجده صناعة إماراتية بامتياز تســتمد 
مادتهــا األوليــة وخامتها من تراب وطــن مقدس تجتمع 
علية قيادة تاريخية حكيمة وشعب مخلص ومحب لوطنه 

وقيادته.
وعندمــا نعود اىل الوراء عند قيام االتحاد قبل 44 عاما 
يف ظــروف غاية الصعوبــة وعوامل تفرقه كانت ســائدة 
تغذيها مصالح أجنبيــة مختلفة ألهداف وأطامع معروفة 
ولكن حكمــة القائد وبعد نظرة رحمة الله عليه وإخوانه 
الحكام كانت تسعى اىل قيام وحدة تجمع ابناء املنطقة يف 
كيان واحد وشعب واحد باتا منوذجاً ملن يريد أن يستفيد 
مــن هذه التجربة الرائدة وأننا اليوم نعيش يف دولة قوية 
وتعمل ملصلحة أبنائهــا وأبناء أمتها وخريها ميتد اىل آالف 

الكيلومرتات عىل الساحة العامليه.
واســتمر العطــاء والبناء بعد أن توىل صاحب الســمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وكان خــري خلف لخري ســلف وأكمل مســرية والده يف 
العمــل الجاد واملخلص يف خدمة الوطــن واملواطن وتابع 
املســرية وتجذرت االنجازات يف أعــامق األرض وارتفعت 
هامة اإلمارات لتطال الســامء عزاً وفخراً ، 11 عاما مضت 
من تويل صاحب الســمو رئيس الدولة هذه املهمة واصل 
خاللها مسرية البناء والتمكني مدعوماً بثقة شعبه ومحبته.
وتعاون أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
وحــكام اإلمــارات يف أنجاح املســرية الظافــرة وواصلت 
قاطرة التنميــة تبني وتزرع وتحصد وتنــرش خري االتحاد 
عىل ربــوع الدولة ،حيث وفــرت كل اإلمكانيات لتحقيق 
النجــاح وخدمة أبناء الوطن ونظر العــامل بأرسه بإعجاب 
اىل هــذه البقعة الجغرافية من الكــرة االرضية لريى ماذا 

مضت سفينة االحتاد 
بجهود القادة 

املؤسسني وأبناء 
اjمارات نحو الرقي 

والتقدم والتنمية

السياســة الحكيمة التي تنتهجهــا وتأخذ بها الدولة يف 
األوضاع الدولية واإلقليمية والحفاظ والدفاع عن تراب 
وأمن الوطن ومســاعدة األشقاء يف الحفاظ عىل أمنهم 
واســتقرارهم وكان ملوقف الدولة الحاسم والنبيل مع 
األشقاء يف اليمن واملشــاركة يف قوات التحالف بقيادة 
اململكة السعودية الشقيقة للقضاء عىل الخطر املحدق 

عىل عروبة اليمن وجريانه .
وقدمت الدولة من خرية أبنائها شــهداء يف ســبيل 
هذا الهدف االســرتاتيجي الهام الذين ضحوا بأرواحهم 
يف سبيل نرصة الشقيق واملظلوم والقضاء عىل العصابة 

التي انقلبت عىل الرشعية يف اليمن الشقيق.
أن مظاهــر االحتفاء بهذا اليوم املبــارك واألغر من 
أيام اإلمــارات تحمل عهداً يتجدد برتســيخ قيم الوالء 
واالنتامء وقســامً يتأكد مبزيد من العمل والجد والوفاء 
واإلخالص لبنــاء رصوح الوطن وإعالء رايته يف املحافل 
الدوليــة كام أن العمل يف مختلف القطاعات االنتاجية 
وتشــجيع االبتــكار الخالق ومنح أبنــاء الوطن الفرص 
والدعم يف هذا املجال ، وشهدت القطاعات االقتصادية 
واالجتامعية طفرة كبرية منذ قيام االتحاد ، حيث أنترش 
العلــم وبنيت املدارس والجامعــات يف مختلف أرجاء 
الدولة ووصل عــدد الجامعات والكليــات املتخصصة 
اىل 73 كليــة وجامعة تلبي معايــري االعتامد األكادميي 
كام أنها ترفد ســوق العمل وتلبــي احتياجات اقتصاد 
املعرفــة كام وفرت الدولة منظومة متميزة للمنشــات 
التعليميــة وتطــور التعليــم الذيك واملعــريف يف جميع 
مؤسســاتنا التعليمية ، ووفرت الدولــة البني التحتية 
ذات املواصفــات العاملية يف ربوع الدولة كام ســعت 
ايل توفــري الحياة الكرمية للمواطنــني من رعاية صحية 
وســكنية وتعليمية ليجني املواطن مثرات خري اإلتحاد 

وعطاء قائدة وحكامه.

يحدث فيها ، كيف اســتطاعت يف ســنوات قليلة تحقيق 
هذه االنجازات قياساً بأعامر الشعوب وما الرس يف ذلك ؟
اإلجابــة تكمــن يف التكاتــف والتعــاون والتخطيط 
الجيد إلدارة الــرثوات التي أنعم بها الله عىل هذه البالد 
، حيــث يقــدم النموذج اإلمــارايت املتفــرد دامئا ملحمة 
رائعة يف العالقات اإلنســانية القامئــة عىل توحد املصالح 
وتجانــس األهــداف وتطابقها، وال شــك أن الوصول اىل 
املراكــز األوىل عاملياً والحفــاظ عليها ما كان ليتحقق لوال 
حكمة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة حفظة الله ودعم املحبني له ويف مقدمتهم 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وىل عهد 
أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة وإخوانه 
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وأن 
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كلمة سمو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان 
مستشار اjمن الوطني نائب رئيس 

اجمللس التنفيذي �مارة أبوظبي 
وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني نائب رئيس املجلس 
التنفيــذي إلمارة أبوظبي كلمــة عرب مجلة «  » إىل أبنــاء وبنات الوطن 
مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن 
ذكــرى اليوم الوطني الرابــع واألربعني لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة، تحمل يف 
طياتهــا عبق الهوية الوطنية الراســخة املتينة األســس والبنيان، وبعــدا جديدا يف 

تجلياتها ، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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يف مثل هــذا اليوم، قبــل أربعة وأربعــني عاماً، وقف 
الراحل الكبري املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
وإخوانــه الحــكام، ورفعوا علــم دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، معلنني لشــعبهم وللمنطقة والعامل والدة تجربة 
جديدة؛ تجربة جاءت من أعامق تاريخ الشــعب اإلمارايت 
العريق، ذلك الشعب الذي واجه عىل مّر الحقب واملراحل 
الكثــري مــن التحديات والصعــاب وحافظ عــىل وجوده 
ومتاســكه وهويته، حتى جاء اليوم الذي أنتجت فيه هذه 
الهوية دولة قوية عازمة مضت بصالبة اتحادها ورســوخه 
وقوتــه عىل طريق البناء والتنميــة، وصوالً إىل يومنا هذا، 
الــذي يزيدنا فخراً واعتــزازاً بكّل ما تحقــق، ويجّدد فينا 
العزم لتحقيق املزيد واملزيد، معتمدين بذلك عىل القيادة 
الحكيمة لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» امللتصقة بتطلعات 
شعبها وطموحاتهم، شعب ال حدود لتطلعاته وقدرته عىل 

التجّدد واالبتكار.
إن ذكرى اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة اإلمارات 
العربية املتحــدة، تحمل يف طياتها عبــق الهوية الوطنية 
الراسخة املتينة األسس والبنيان، وبعدا جديدا يف تجلياتها، 
وهو ذلــك البعد الذي اخترصه صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعــىل للقوات املســلحة، بكلمتني بالغتــي التعبري: روح 
جديدة. نعم، هي روح جديدة، يشعر بها ويعيشها ويراها 
متجّســدة أمامه، كّل واحد منا، ومبــا يتجاوز بكثري الكالم 
العام، إىل الواقع املحسوس والفكرة الناصعة الباهرة التي 

متتلك قوة الفعل وعمق التجربة.
ففي هــذا العام خاض اإلماراتيون معاً، قيادة وشــعباً، 
تجربــة الذهاب حتــى النهاية، حتى االفتــداء والتضحية 
بالغــايل والنفيس، بل التضحية بالروح، وهي أغىل ما ميلك 
اإلنســان، يف ســبيل نرصة الحّق والوقوف إىل جانب الجار 
والشــقيق يف أزمته ومحنتــه. فإذا كان من أمــر تعلمناه 
جميعاً من مشاركتنا يف دعم اليمن الشقيق، تلك املشاركة 
التي نعتّز بهــا كل االعتزاز، فهو أن البناء ال تكتمل أركانه 
دون بنــاء الروح الوطنيــة الجامعة، والتنمية ال تســتمّر

وتزهو إال بســواعد جميع أبناء الوطن وإرادتهم املشرتكة، 
واألمن واالســتقرار ال يتحققان مبعزل عن أمن واســتقرار 

املنطقة والعامل.
رأينا هذا العام كيف تجاوز اإلماراتيون جميعاً مشــاعر 
الحــزن واألىس واألمل بفقد كوكبة مــن خرية أبنائهم الذين 
ضّحــوا بأرواحهــم جنبــاً إىل جنب إخوانهــم يف التحالف 
العــريب بقيادة اململكة العربية الســعودية، ليقولوا للعامل 
بأن الشعب الذي بنى وعّمر وما زال يبني ويعّمر ويصنع 
معجــزة التنميــة الحديثة، هو الذي مييض قويــاً واثقاً إىل 

إن ذكرى اليوم 
الوطني 44 لqمارات 

حتمل 7 طياتها 
عبق الهوية الوطنية 

الراسخة املتينة 
اjسس والبنيان

وأننا قادرون بقوة إرادتنا املشــرتكة عىل امليض أكرث فأكرث  
يف تدعيم عنارص قوتنا، مستلهمني يف ذلك القيادة الحكيمة 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة حفظه الله، الذي سار مخلصاً عىل درب اآلباء وشّق 
لنا جميعاً دروباً جديدة رّسخت مكانتنا وعززت موقعنا يف 

املنطقة والعامل. 
يحّق لإلماراتيــني جميعاً، أن يحيوا هــذا العام يومهم 
الوطني مبزيد مــن الفخر واالعتزاز وأيضاً األمل الذي نراه 
متوهجاً مرشقاً، بســواعد أبنائنا الذيــن يبنون ويبتكرون 
األفــكار واملبادرات والحلول يف الداخل، وقواتنا املســلحة 
الباســلة التي ترتفع بها وبشــجاعتها وتضحياتها الهامات 
وتشــتد العزائم ويلوح مستقبل باهر تزداد فيه الشخصية 
اإلماراتية حضوراً وتألقاً وسرياً يف طريق املجد واإلنجازات.

وبهذه املناســبة العزيــزة أتقدم بأســمى آيات التهاين 
والتربيــكات إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإىل أخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله وصاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل إخوانهم أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضاء املجلــس األعىل لالتحــاد حكام 
اإلمــارات، وإىل جميع أبناء اإلمارات واملقيمني عىل أرضها 
داعيــاً املوىل عز وجل أن نحيي معــاً ذكرى اليوم الوطني 
لدولة اإلمارات العام املقبل وقد أضفنا إىل رصيدها الباهر 

املزيد من النجاحات واإلنجازات.
وكل عــام واإلمــارات قيادة وشــعباً بخــري وأدام الله 
عــىل دولة اإلمارات العربية املتحــدة نعمة األمن واألمان 

والتقدم واالزدهار.

ساحات القتال ملبياً نداء الواجب والحّق واإلنسانية.
أن يجتمع كّل هذا معاً؛ مواصلة تجربة البناء النموذجية 
الناجحة، وتربع الدولة عــىل املزيد من مؤرشات التنمية، 
رغم األزمــات االقتصادية التي يعيشــها العامل بأرسه، ويف 
الوقت نفسه مشــاركتنا املرشفة، سواء يف التحالف الدويل 
ضــّد اإلرهاب، أو ضّد مــن حاولوا مصــادرة إرادة اليمن 
ورسقته مــن هويته العربية األصيلة؛ وال ننىس يف ســياق 
ذلــك اإلنجاز الكبري الذي حققتــه الدولة هذا العام، حني 
أصدرت قانــون مكافحة التمييز ونبــذ الكراهية دون أن 
ننىس قانون مكافحة الجرائــم اإلرهابية وقامئة املنظامت 
اإلرهابية، وهو ما يجعلنا نقف عىل أرض راسخة صلبة من 
النظــم والقوانني التي تحمي مــا تحّقق وتجعلنا أكرث قوة 
ومناعة يف مواجهة التحديات التي تشهدها هذه املرحلة. 

كّل هــذا أثبت أننا أهل للتحدي، مهام بلغت شــّدته، 
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سعيد بن زايد آل نهيان
ممثل حاكم أبوظبي

وجه ســمو الشــيخ سعيد بن زايد آل نهيان كلمة عرب مجلة «  » إىل أبناء 
وبنات الوطن مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
أكــد فيها أن إنجازات دولة االمــارات ونجاحاتها وتقدمها جاء نتــاج رؤية القيادة 
وعملها املخطــط واملنظم والواعي واملخلص والدؤوب الــذي يتوخى رفعه الوطن 

وسعادة املواطنني.
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يأيت يوم الثاين من ديســمرب من كل عام لنتذكر هذا 
اليوم ونتمعن يف درسه املمتد عرب التاريخ، تتداول ذكراه 
أجيــال بعد أجيال: كيف كنا.. وكيف أصبحنا.. وإىل أين 
نتجه.. نتذكر معاناة املؤسســني وبناة الوطن، ونسرتجع 
ذكريــات وأحداث مثلــت نقطة انطالق لهــذا الوطن 
املعطــاء نحــو غد ترشق شمســه مناًء ورخــاًء... نتذكر 
ونسرتجع تأسيس وطننا الغايل، ونعرتف بصدق وعزمية 
القــادة املخلصــني الذين تحملوا مســؤوليتهم الوطنية 
بإرصار وعزمية وإخالص وتفان، لتحقيق آمال شعوبهم، 
مــوا للعامل بأرسه  فصدقــوا مــا عاهدوا الله عليــه، وقدَّ
منوذجــاً لدولة عرصيــة بزغت من بني رمــال الصحراء 
القاحلة، وبأيدي رجال يحلمون باألمل ويتحلون باإلرادة 

ويثقون يف الله وقدرة البرش عىل صنع املستحيل.
يف التاريــخ اإلنســاين، محطــات فارقة وشــخصيات 
قيادية استثنائية تعرف جيًدا كيف تدير أحداث التاريخ 
وتوّجه مســريته محققة تحوًال فارقًــا ونقلة حضارية يف 
زمــن قيايس. ويظل ”الوالد“ زايد بن ســلطان آل نهيان 
عالمــة فارقة وشــخصية متفردة يف طبيعتهــا القيادية، 
فهو مؤســس دولة اإلمارات العربية املتحدة، وأول من 
نــادى بإقامة اتحــاد بني إمارات الســاحل الخليجي يك 
تكون قادرة عىل مواجهة التحديات الجديدة بعد الجالء 
الربيطاين. ما أنبله من إنسان، أفعاله تسبق أقواله، خريه 
اجتــاز حدود بالده؛ وأياديه البيضاء امتدت إىل الجميع، 
عريب أصيــل، قلام يجــود الزمان مبثله. رجــل من هذا 
الزمــان، حكيم بقراءة ســطور األيام وحــروف التاريخ، 
استطاع أن يسترشف آفاق املستقبل بكل ثقة ووضوح؛ 
فسار بشــعبه نحو الحضارة والتقدم الذي أذهل العامل، 
يف أرض صحــراء قاحلــة، صارت خــالل 40 عاًما وجهة 
ســياحية رائدة يف العامل ، وأمنوذًجا اقتصاديًا وسياســيًا 
وشــعبيًا يحتذى به، وينظر إليه كبارقة أمل تنتظر هذه 
املنطقــة التي طاملــا عانت من شــظف العيش، وطاملا 

انتظرت رجًال كـ“زايد الخيــر“
لقد وهب زايد نفســه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه 
وتحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهم يف الحيــاة الكرمية 
الرغدة، وقاد ملحمة البنــاء من مرحلة الصفر، منطلقاً 
من رؤية ثاقبة بتســخري عوائد الــرثوات الطبيعية لبناء 
اإلنســان وإقامة املــدارس ونرش التعليــم، وتوفري أرقى 
الخدمــات الصحية وأحــدث املستشــفيات والعيادات 
العالجية يف كل أرجاء الوطن، وإنجاز املئات من مشاريع 
البنية األساســية العرصية واملســتوطنات البرشية التي 
شكلت منظومة من املدن العرصية الحديثة التي حققت 
االســتقرار للمواطنني.. لقد كان بحق رجل التنمية ومن 
الزعامء القالئل الذين تفانوا وكرسوا حياتهم وأعطوا بكل 

سخاء من أجل عزة وطنهم وإسعاد شعبهم.
وأكد الوالد: ”هذا االتحاد الذي نعيشــه اليوم إنجاز 
سيايس وواقع اجتامعي واقتصادي مل يكن هبة أو منحة، 
كام مل يكن مناله ســهالً يسرياً، لقد جاء مثرة غرس طيب 

وهب زايد نفسه 
لبناء وطنه وخدمة 
مواطنيه وحتقيق 

طموحاتهم 
وتطلعاتهم 7 احلياة 

الكرمية الرغدة

آلباء حملوا الفكرة أمــالً وتولوها رعاية متفانني يف إعالء 
رايــة االتحاد وتقويته.. إنهم روح االتحاد، ومن ســريتهم 
تســتخلص األجيال العرب، وتواصل تحمل املســؤولية يف 
وطن زاه مباضيه ويفخر بحارضه املعطاء وغده ومل يغب 
زايــد لحظة من الزمن عن ذاكــرة الوطن ووجدان األمة 
قيادة وشعباً، فالنهج الذي أرساه يف مجاالت العمل كافة 
ظل نرباســاً تقتدي به القيادة وهادياً لألمة يف السري عىل 

طريقه وااللتزام به»
وأجمع العامل عىل أن زايد كان زعيامً رائداً ورجل دولة 
قويــاً يتمتع بالحكمة وبعد النظر أســهم يف دعم قضايا 
أمته العربية واإلســالمية من أجل تحقيق وحدة الصف 
والتضامن بني شــعوبها والدفاع عــن حقوقها، كام دعم 
القضايــا العامليــة العادلة مبواقفه الرصيحة والشــجاعة 
ومبادراتــه العديــدة عىل صعيــد العمــل القومي ويف 

ساحات العمل اإلنساين لخدمة البرشية جمعاء.
إن إنجــازات دولتنا ونجاحاتهــا وتقدمها مل يأت من 
فــراغ. ومل يحــدث بالصدفة فهــو نتائج رؤيــة القيادة 
وعملهــا املخطط واملنظم والواعــي واملخلص والدؤوب 
الذي يتوخى رفعه الوطن وســعادة املواطنني..وهو نتاج 
االستمرارية والتواصل بني األجيال..ونتاج العالقة الفريدة 
العامرة بالحب والثقة والوفاء بني شعبنا وقيادته..ونتاج 
تطويــر الذات والفكــر واملعرفة. ونتــاج مواكبة العرص 
ومتغرياتــه واالنفتاح عىل كل جديد مفيــد وكل تجربه 
ناجحة وكل مامرســة فضــىل ونتاج التعاطــي اإليجايب 
مــع تفاصيل الحيــاة والنظر بتفاؤل للمســتقبل..ونتاج 
نرش ثقافة الريادة وتعميقهــا وتحفيز اإلبداع ومكافأته 
وتشجيع الناجحني ودعمهم واإلميان بأن الفشل يف عمل 
هو مجرد تجربــة حافلة بالدروس املفيــدة يف املحاولة 
التالية..وعــىل الرغم من أن هــذه النجاحات تبعث فينا 
مشــاعر الرضا والفخر والطأمنينة وتعــزز ثقتنا برؤيتنا 

واســرتاتيجيات وبرامــج عملنــا فإنهــا ال تجعلنا نزهو 
بأنفســنا أو نغــرت أو نتباهــا بها عىل غرينــا. إنها عندنا 
مبثابة املنبه الذي يذكرنا مبسؤوليتنا عن صونها واإلضافة 
إليها..وهي نداء يدعونا لشــحذ الهمم وحشد الطاقات 
والتحرك معا ككتلة واحدة يف الدروب التي تحقق العزة 

والتقدم لوطننا وشعبنا. 
إننا مدعوون اليوم إىل مزيد من العمل والجهد لنجعل 
من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، حفظه الله ورعاه، حقيقة واقعة من التمكني يف 
املجاالت كلها، فهو مل يتواَن عن تحمل الواجب الوطني 
واملسؤولية التاريخية يف استكامل الرصح واالنطالق نحو 
املستقبل، بإميان راسخ بقدرة شعبنا العريق عىل تحقيق 
املســتحيل مبا يحفظ الثوابت الوطنية، ويدعم الوحدة 
بني أبنــاء الوطن عن طريق الحــوار واالنفتاح وبالروح 
اإليجابيــة، فكلّــل الله خطــاه يف التطويــر االقتصادي 
واالجتامعي والســيايس وانطالق الدبلوماسية اإلماراتية 
لتسهم يف حل املشــكالت واألزمات العربية واإلقليمية 
والدولية، متمسكني برؤيتنا االسرتاتيجية نحو املستقبل، 
ومستلهمني مرياث اآلباء واألجداد، ونعتمد عىل برنامج 

واضح ومتكامل لتحقيق مصالح الوطن واملواطنني.
ختاما بهذه املناسبة الغالية علينا جميعاً وعىل شعب 
االمــارات خاصة اقــدم ارق واجمل التهــاين لحكومتنا 
الرشيدة وشــعبنا الكريم ســائالً الله عز وجل ان يديم 
عليهم نعمــة االمن والرخاء يف ظــل قيادتهم الحكيمة 

وكل عام وأنتم بخري.
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سيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس tلس الوزراء وزير الداخلية

وجه سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  
كلمة عرب مجلة «  » مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة، أكد فيها أن ذكرى الثاين من ديســمرب هي مناســبٌة نابضٌة طوال 
العــام، تُْذيك جــذوة الوالء واالنتامء والعزم عىل مواصلــة البناء، نحو آفاق ال تعرف 

الحدود، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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مع كل عاٍم ترشُق فيه شمُس الثاين من ديسمرب، تتوهُج
يف القلوب ذكرى اآلباء املؤسسني الذين اجتمعت كلمتهم 
مدويًة ”نعم لالتحاد“، والتقْت عزميتهم للســري يف طريق 
واحد محفــوٍف بالصعاب؛ لكنه يقــود اىل ذروة األمجاد، 
فكان لهم ما أرادوا ألنهم صَدقوا ما عاهدوا الله عليه وكان 
لشــعب اإلمــارات موعٌد مع خريِ الحصــاد وحّق االفتخار 

بصنيع اآلباء واالجداد.
هي مناســبٌة نابضٌة طــوال العام، تُْذيك جــذوة الوالء 
واالنتــامء والعزم عىل مواصلة البنــاء، نحو آفاق ال تعرف 
الحدود، فبهجُة االتحاد ليســت قارصَة عىل أبناء اإلمارات؛ 
ألن مــا من عريبٍّ أصيــٍل إال وتبهجه تجربــة هذا االتحاد 
األوحد نجاحــاً يف املنطقة، واألعىل إنجــازاً لبني البرش يف 
مختلف االزمان، لكل إنســان يتوق إىل عامٍل متحٍرض آمن، 
ومنوذج إنساين ملا ينبغي أن تكون عليه الشعوب واملدائن.
إنه يوٌم بهيٌج ملاليــني األرس حول العامل، التي تعتمد يف 
عيشــها عىل خري هــذا الوطن املعطاء، ســواء مبا مينحهم 
من معونات إنســانية ووقفات نبيلة، او مبا يستضيفه من 
مقيمني رشفاء يســعون لحياة كرمية، وهو بهجُة األصدقاء 
واألشــقاء الذين بــذل اإلماراتيــون أرواحهــم ودماءهم 
رخيصة لنرصة الحق يف كل مكان، وهو قُرّة عني الصالحني، 
مثقفني ومبدعــني.. الحاملني مبجتمعات يســوُدها العدل 
والتسامح واألمان، ويزدهر فيها العقل والروح وتعلو فيها 

كرامُة اإلنسان.
وعندما نحتفي بهذه املناســبة العظيمــة، إمنا نحتفي 
بحجــم اإلنجــازات وتنامــي دور ومكانة دولــة اإلمارات 
عىل الخارطة الدولية كواحدة من الدول املؤثرة يف شــتى 
املجاالت، فهي نرباس قوى األمن االفرتايض لحامية األطفال، 
وهي البلد األكرث ازدهارا واســتقرارا ورفاه، وهي من يقود 
البحث العلمي يف املنطقة بأرسها ليعيد للعامل العريب دوره 

إنه يوٌم بهيٌج 
ملاليني اjسر حول 

العا`، التي تعتمد 7 
عيشها على خ	 هذا 

الوطن املعطاء

الريادي يف علوم الفضاء، وهي من يذود عن سامحة أديان 
الســامء، والحفاظ عىل الهوية، وتراث األجداد، ويزاوج بني 
االنفتاح والخصوصية، واالنضباط والحرية، فبالُدنا وحكاُمنا 
هم من جعلونا اليوم أسعَد الُسعداء، كل ذلك وغريه، يعد 
مصدر فخر واعتــزاز أبناء اإلمارات الذيــن بوأتْهم حكمة 
القيادة الرشيدة مكانتهم املُستحقة بني األمم، وجعلت لهم 

موطئ قدم فوق القمم.
وبهذه املناسبة الوطنية العزيزة، يرشفُني أن أرفع أسمى 
آيات التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة ”حفظه 
الله“، وإىل أخيه ســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب ”رعاه الله“، وإىل أخيهام ســيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبو ظبي نائب 
القائــد األعىل للقــوات املســلحة، وإىل إخوانهم أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل 

جميع أبناء اإلمارات واملقيمني عىل أرِضنا الطهور.
كــام ال يســُعني إال أن أتّرضَع اىل الله تعــاىل أن ينَرص

قواتنا املسلحة الباســلة التي تخوُض حرباً ضمن التحالف 
العريب الذي تقوده اململكة العربية الســعودية الشــقيقة 
للوقــوف إىل جانــب الحكومة الرشعيــة يف اليمن، ضمن 
عملية ”إعادة األمل“، داعياً املوىل أن يتقبّل شهداءنا األبرار 
مع الصديقني والنبيني واألخيار، وأن مَيُنَّ بالشــفاء العاجل 

عىل مصابينا، إنه مجيب الدعاء.
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كلمة سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس tلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة
وجه ســمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان كلمة عرب مجلة «  » مبناسبة 
اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ، أكد فيها إن االتحاد 
إنجاز تاريخــي عظيم، تحّقق بالرؤية الثاقبة، والقــرارات الصائبة، واإلرادة القوية، 
واإلدارة الرشــيدة، لتشــهد بالدنا بفضله، نهضًة تنمويًة مشــهودة، فاقت معدالت 

إنجازها كل املعايري، ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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يف هذا اليوم العظيم، الذي يحتفل فيه شعبنا بالذكرى 
الرابعة واألربعني لتأســيس دولتنا، يرشّفني كام يرشف كل 
أبناء الوطن، أن نتقّدم بخالص التهاين إىل ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
- حفظــه الله - وهو يقود مســريتنا االتحادية، اســتكامالً 
للنهضة الوطنية الشاملة، التي وضع لبناتها الوالد املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورفاقه امليامني، تغّمد 
اللُه برحمته الراحلني منهم، وشمل مبوفور الصحة والعافية 
الذين ما زالوا بالرأي الصائب واملشــورة السديدة يرفدون 
حياتنا؛ والتهنئة مرفوعٌة لصاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، وأصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آِل نهيان 

ويل عهد ابوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
إن االتحاد إنجاز تاريخي عظيم، تحّقق بالرؤية الثاقبة، 
والقــرارات الصائبــة، واإلرادة القوية، واإلدارة الرشــيدة، 
لتشــهد بالدنــا بفضله، نهضــًة تنمويًة مشــهودة، فاقت 
معدالت إنجازها كل املعايري، وارتفع مستوى معيشة الفرد 
ومؤرشات رفاهيته وسعادته إىل معدالت قياسية، نتيجة ملا 
وفرته دولتنا الرشيدة ملواطنيها من العدل ومقومات الرقي 
وتكافؤ الفرص، وما تبذل من جهد لبناء القدرات وحشــد 
للطاقــات، ومتكني املرأة، وتوفري البنــى التحتية املتطورة، 
والخدمات العامة الحديثة، والرعاية االجتامعية الشاملة. 
ويف ظل هذه اإلنجازات الفائقة، نحن اليوم أكرث تقدماً، 
وأكرب تالحامً، وأشــد التفافاً حول قيادتنا الرشــيدة، وأقوى 
عزماً عىل مواصلة مســرية العطاء والنامء والفداء، حفاظاً
عــىل كياننا االتحــادي، ودفاعاً عن دولتنا التي يســودها 
العدل، وتحكمها مبادئ القانون، ويعمها األمن والسعادة 
والرخاء؛ كام أننا اليوم، وبرغم التحديات، أكرب أثراً وتأثرياً يف 

 yنحن اليوم أك
 cوأك ،Aتقدم
تالحمA وأشد 
التفافA حول 

قيادتنا الرشيدة 

محيطنا اإلقليمي والدويل، بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء، 
لنرصة املستضعفني، ومحاربة التطرف واإلرهاب، والسعي 
بالخري لإلصالح بني الفرقاء، واملســاهمة يف كل عمل يعزز 
مسرية األمن والتكامل والتنسيق الخليجي، ويصون الكيان 

العريب، ويحفظ السالم اإلقليمي والعاملي.
وال يفوتنا يف هذه املناسبة أن نوجه تحية تقدير وإعزاز 
لشهداءنا األبرار، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم يف سبيل 
الوطــن، وتحية خالصة لبطــوالت قواتنا املســلحة، التي 
ترضب أروع األمثلة يف الدفاع عن وطنها وأمتها يف مواجهة 

كل التهديدات والتحديات.
ويف هذا اليوم املبارك، نتوجه إىل املوىل عز وجل بالحمد 
والثناء، وندعوه أن يديم عىل شعب دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة نعمة األمن، واألمان، وأن تتواصل مســرية الخري، 
واالزدهــار يف ظل قيادتنا الحكيمة، وعىل رأســها ســيدي 

صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله).
وكل عام وأنتم بخري.
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كلمة سمو الشيخ

عبداa بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية

وجـــه سمـــو الشيــخ عبـدالله بـن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجيــة كلمــة عـرب 
مجلة «  » مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، أكد فيها أن يوم الثاين من ديســمرب هو تخليد النطالقة املســرية االتحادية 
املباركة، وهو يوم للوفاء لآلباء املؤسسني والوالء للقيادة الرشيدة وعىل رأسها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ ، ويف ما ييل نص 

كلمة سموه:
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ميثــل الثاين من ديســمرب مــن كل عام محطــة زمنية 
يتوقــف عندهــا تاريخنا مليــاً، ففي مثل هــذا اليوم يف 
عام 1971، توج مؤســس الدولــة وباين نهضتها املغفور له 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ حلمه 
الوحدوي بإعالن تأســيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ليتغــري التاريــخ وتتحــول الجغرافيا ويبــزغ فجر جديد 
وتشــهد املنطقة واحدة من أنجح التجارب الوحدوية عىل 

الصعيدين االقليمي والدويل.
إن يوم الثاين من ديســمرب هو مبعــث فخرنا وموضع 
عزنا ومجدنا، ففي هذا اليوم انطلقت مسرية الخري والبناء، 
وهي املســرية التــي تواصــل عطاءها بكل ثقــة واقتدار 
ومتيز بقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولةـ  حفظه اللهـ  وهذا الشــعور بالفخر 
الوطنــي الجارف يكتســب قيمة اســتثنائية يف احتفاالت 
اليــوم الوطنــي الرابع واألربعني يف ظل مــا حققته قواتنا 
املسلحة الباسلة من بطوالت وما قدمته من تضحيات عىل 
أرض اليمن الشــقيق، يف مهمــة نبيلة تدافع فيها عن قيم 
اإلمارات ومبادئها وثوابتها اإلنسانية والحضارية واالخالقية 
يف الوقــوف إىل جانب الحــق والعدل ودعــم املظلومني 

واالستجابة لنداءات اغاثتهم.
إن يوم الثاين من ديســمرب هو تخليد النطالقة املسرية 
االتحادية املباركة، وهو يوم للوفاء لآلباء املؤسسني والوالء 
للقيادة الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة ـ حفظه اللــه ـ الذي 
أكمل مرحلة التأسيس واســتكمل استحقاقاتها وأهدافها، 
ثم أطلق مرحلة التمكني منذ نحو عرشة ســنوات مضت، 
معلناً اســتمرار الطموح وارتقاء سقف األهداف التنموية 
إىل فضــاءات ال تحدها حدود، فمرت األعــوام واحداً تلو 
اآلخر، وتحققت خاللها الكثري من االنجازات يف القطاعات 
الخدميــة والصناعيــة واالجتامعية والثقافيــة والرياضية، 
ودخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة مرحلة التنافســية 
العامليــة باحتاللهــا مراتب متقدمــة يف مختلف مجاالت 

التنمية البرشية.
لقد أصبحــت دولة اإلمارات، نتيجة للتنمية الشــاملة 
واالزدهــار االقتصــادي الــذي حققته، مقصداً للتســامح 
واالنفتاح عىل الثقافات العاملية، تُباِدُل احرتامهم باالحرتام، 
وتُعــزز األمن واألمان يف ظل قوانني تحرتم حرية االختالف 
والتنوع ويعامل الجميع بإنصاف أمام القانون، األمر الذي 
تجّسد يف وجود تنّوع من مختلف دول العامل ينعمون فيها 

باالستقرار والحياة الكرمية. 
إننا نواصل تحركنا الدؤوب واملســتمر لتمتني جســور 
التفاهــم والتعــاون مــع جميع الــدول يف قــارات العامل 
لخدمــة مصلحتنا الوطنية، وتعزيــز حضورنا وتأثرينا عىل 
املســتويني اإلقليمي والدويل، فأقمنا رشاكات اســرتاتيجية 
مــع مختلــف دول العــامل، وارتبطنــا بعالقات سياســية 

عىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فكان قرار 
املشــاركة التاريخي ضمن قوات التحالــف العريب الداعم 
للرشعية الدستورية يف اليمن، وهي الخطوة التي سيكتب 
التاريــخ أنها أســهمت يف صون األمن واالســتقرار يف دول 
مجلس التعاون وحاميتها من تهديدات اســرتاتيجية بالغة 

الخطورة.
يف هذه املناســبة الوطنية املجيــدة، يرشفني أن أوجه 
خالص التحية والتقدير إىل أرواح شهدائنا األبرار يف معارك 
الرشف والكرامة والفخــر، وإىل أهلهم الذين رضبوا املثل 
والقدوة يف الوطنية والوالء واالنتامء بثباتهم وقوة إرادتهم 
وبدعمهم ملواقف القيادة الرشــيدة، كــام يرسين يف هذه 
املناسبة أيضا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إىل مصايب 
العمليات العسكرية يف اليمن، وأؤكد دعم قواتنا املسلحة 
ومؤسســات الدولة كافة لهم، متمنيــاً لهم موفور الصحة 

والشفاء العاجل.
ويف الختــام أغتنم هذه الفرصة ألرفع إىل مقام صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»، وإىل صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعــاه الله»، 
وإىل صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة وإىل 
إخوانهام أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل 
لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل شعب اإلمارات الويف.. أسمى 
آيات التهنئة بهذه املناسبة الغالية عىل قلوبنا داعني املوىل 
عز وجل أن يعيد هذه املناســبة عىل وطننا وشعبنا بالخري 

واألمن والسعادة.

واقتصادية واســتثامرية مميزة مع الدول الكربى وعملنا 
مــع حلفائنا وأصدقائنا للمســاعدة يف تعزيز االســتقرار 
والتنميــة يف العــامل. لقــد أصبحت دولتنا، وللــه الحمد، 
وبفضــل توجيهات ودعم قيادتنا الرشــيدة تتمتع مبكانة 

دولية مرموقة يشهد الها الجميع.
لقد شــهدت قواتنا املســلحة خالل مرحلــة التمكني 
تطــورات نوعية عــىل صعيد تعزيــز قدراتهــا الدفاعية 
والهجوميــة والتدريبية، وباتت الــدرع الواقي والحصن 
الحصني للدفاع عن مكتسباتنا ومصالحنا وتحقيق أهدافنا 
االسرتاتيجية وضامن األمن واالستقرار لدولتنا الفتية. كام 
تعتز قواتنا املســلحة باالهتامم والعناية التي تحظى بها 
من جانب القيادة الرشيدة، وقد وجد هذا االهتامم صدى 
شــعبياً ووطنياً واضحاً تجســد يف النجاح الكبري واالقبال 
املرشف مــن شــبابنا وفتياتنا عــىل االلتحــاق بالخدمة 
الوطنية، ثم جاءت تضحيات شــهدائنا يف اليمن الشقيق 
وما تبع ذلك من حالة االصطفاف الشــعبية والتالحم بني 
الشــعب وقيادته ليؤكد أن دولة اإلمارات ستبقى عصية 
عىل خطط املتآمرين والحاقدين والعابثني بأمن األوطان 
سواء كانوا من القوى األجنبية أم من العنارص الالُمنتمية 
التي باعــت ضامئرها وارتضت أن تكــون حليفة ألعداء 
أوطانهــا ودينها. لقــد أثبتت تجربتنا يف اليمن الشــقيق 
ويف إطار مشاركتنا بالتحالف العريب الذي تقوده اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة، ان قواتنا املسلحة أصبحت 

منوذجاً يحتذى يف الكفاءة والتنظيم والفعالية واإلقدام.
إن العام االتحادي الرابع واألربعني سيظل شاهداً عىل 
كثري من االنجازات التي ستســهم من دون شــك يف متتني 
البنيــان االتحادي وتقوية دعامئــه، حيث نجحت قيادتنا 
الرشــيدة يف اثبات قوة اإلرادة السياســية اإلماراتية حني 
قررت بثبات شــديد التصدي ملؤامرات األعداء ضد األمن 
القومي العريب، ومحاولة إحكام طوق الحصار االسرتاتيجي 
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 تحتفل دولة اإلمارات 
العربية املتحدة باليوم 
الوطني الرابع واألربعني 
وسط تطورات سياسية 
و اقتصادية محلية 
وإقليمية وعاملية 
متالحقة تعاملت معها 
بكل حكمة وقدرة عىل 
النجاح والصمود أمام 
املحن واإلرصار بعزمية ال 
تلني عىل تحقيق التقدم 
لشعبها يف مختلف 
املجاالت.

املحن واإلرصار بعزمية ال 
تلني عىل تحقيق التقدم 
لشعبها يف مختلف 
املجاالت.

تقرير
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السالح... 7 وجه الظلم والطغيان
 وكان لحكمة القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 
للقــوات املســلحة حفظه الله بشــأن كيفيــة التعامل 
مع هــذه األحداث والتطورات الــدور األكرب يف تخطي 
الصعوبــات وتحقيــق النجــاح خاصة أمــام أكرب تطور 

سيايس شهده العام 2015 أال وهو األزمة اليمنية.
 فقــد وضعــت التطــورات التي شــهدها اليمن 
القيــادة السياســية يف الدولة أمام اختبــار حقيقي ألن 
القضيــة اليمنيــة متس األمن واالســتقرار ليــس لدولة 
اإلمارات فحســب ولكن ملنطقة الخليج العربية واألمة 
العربية كلها .. لذا كان القرار الحاسم و الشجاع بالدفاع 
عن أمننــا وأمــن أمتنا عرب املشــاركة الفعليــة بقواتنا 
املســلحة ضمن قــوات التحالف العريب لــردع العدوان 

ودحره .
إن مــا حــدث يف اليمن مــن انقالب عــىل الرشعية 
والتصــدي له كان رضورة وطنية وقومية ألن اليمن كام 
قال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
جزء من منظومة خليجية وعربية ال ينفصل عنهام وأي 
تفريط به ســينقلب عىل أمن الوطــن أيضا لذا اتخذت 
القيادة القرار باملشــاركة يف التصدي للعدوان عىل هذا 

البلد .

غري أن املشــاركة اإلماراتيــة الفعلية يف التصدي لهذا 
العــدوان مل يشــغل الدولة عــن مراقبة مــا يحدث يف 
املنطقــة العربية من تطــورات والتعامل معها بحكمة، 
كــام أن هــذه التطورات مل تحــرف الدولة عــن تنفيذ 
خططهــا االقتصادية والنهوض بالبــالد وتحقيق التقدم 
يف مختلف املجاالت وليس أدل عىل ذلك من شــهادات 
دولية بأن اإلمارات باتت الدولة األوىل عىل صعيد الرقي 
االقتصادي عىل املســتوى الداخيل والعمل اإلنساين عىل 

مستوى العامل.
لقد أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب رعاه الله يف هــذا الصدد إن دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مل ترفع السالح يوما إال يف وجه الظلم والطغيان 
وقوى الرش الخبيثة التي تضمر لها الســوء وتريد النيل 

من حارضها وسلبها الحق يف رسم مالمح مستقبلها.

املشاركة ا�ماراتية 
الفعلية 7 التصدي 

لهذا العدوان ` 
يشغل الدولة عن 

مراقبة ما يحدث 7 
املنطقة العربية من 

تطورات والتعامل 
معها بحكمة
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ام ن ي ن ي و و ي و رضور ن ي و
قال صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
جزء من منظومة خليجية وعربية ال ينفصل عنهام وأي

تفريط به ســينقلب عىل أمن الوطــن أيضا لذا اتخذت 
القيادة القرار باملشــاركة يف التصدي للعدوان عىل هذا 

البلد .

ل و ور
معها بحكمة
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الفريق الركن

حمد Lمد ثاb الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة

وجه ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة كلمة 
مبناســبة اليوم الوطنــي الرابع واألربعني لدولــة االمارات العربية املتحــدة أكد فيها  أن 
اليوم الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة يكتســب قيمة مضافة ونوعية لدى القوات 
املسلحة، التي كانت أوىل لبنات االتحاد ومثاره، حيث أدرك القادة املؤسسون وعىل رأسهم 
املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ أنه البد 
للدولة الوليدة من جيش قوي يحميها، وأن االنجازات والنجاحات تحتاج إىل ســياج قوي 
ودرع واق يصون أمنها واســتقرارها، فكان قرار توحيد القوات املســلحة تحت علم واحد 

وقيادة واحدة  وتالياً نص الكلمة:

م ؤ ي ب وىل ي
الالالاله البدبدبدبدبد ررر ثراه ـ أن اب اللهللهللهللهلله اب اب اب ـطيطيطيطيطيب ـــــ

كلكلكللكلكلمةمةمةمةمة: ننن نصصصصص ا ًًًًً وتاوتاوتاوتاوتاللللليا ووووة واحداحداحداحداحدةةةة وقياد
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يف هــذه األيــام الغاليــة، نحتفــل جميعــاً باليوم 
الرابع واألربعني، الذي يعد مناســبة وطنية مجيدة 
وغاليــة يرتقبها للتعبري عن الوفاء والفخر واالعتزاز 
والــوالء واالنتامء للوطن والقيادة الرشــيدة وعىل 
رأســها ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة،حفظه الله. وهي أيضاً مناسبة استثنائية 
وفرصــة مثينــة للتعبري عام يجــول يف القلوب من 
حــب ووفــاء لقيــادة تســهر عىل خدمة شــعبها 
ولتحقيــق مصالحــه وال تألو جهداً يف االســتجابة 
ملطالبه وتطلعاته وضامن أقىص معايري ومستويات 
الرفــاه االجتامعــي لهذا الشــعب الــويف، الذي ال 
يرتك مناســبة إال ويظهر والئه وحبه والتفافه حول 
قيادته واصطفافه عىل قلب رجل واحد يف مواجهة 
املحــن والصعاب، وهــو تقليد توارثــه أبناء هذه 
األرض منذ ســنوات التأســيس األوىل، حيث واجه 
اآلباء املؤسسون الشدائد وتحدوا الصعب من أجل 
بناء هذا الوطن الذي ننعم بخرياته ونعتز بسامئه 

ونحمل لوائه.
إن العام الرابع واألربعني قد متيز من بني كل أعوام 
التجربة االتحادية املجيدة بخوض قواتنا املســلحة 
الباســلة مرحلة مهمة يف تاريخها البطويل املرشف، 
حيث شــاركت قواتنــا يف معارك العــزة والكرامة 
التي دارت يف ســاحات الــرشف والبطولة باليمن 
الشــقيق،  ونحن نشــعر بالفخر الشديد ملشاركتنا 
يف هذه املهمة الوطنية والقومية، ونعتز بتضحيات 

إن العام 44 قد متيز 
من بني كل أعوام 

التجربة االحتادية 
اجمليدة بخوض 
قواتنا املسلحة 
الباسلة مرحلة 

مهمة 7 تاريخها 
البطو� املشرف

أبطال قواتنا املســلحة، ممن سطروا التاريخ وكتبوا 
ببطوالتهم وتضحياتهم وشــجاعتهم تاريخاً جديداً 
ليس لليمن الشقيق فقط بل ملنطقة الخليج العريب 
واملنطقة العربية بأكملها، ونؤكد للجميع أننا عىل 
الدرب ماضون وسنواصل مهمتنا الوطنية بكل ثقة 
وعزم واقتدار حتى تتحرر األرايض اليمنية بأكملها 

ويعود األمن واالستقرار إىل ربوع هذا البلد العريب 
الشقيق.

ويف اليوم الوطني الرابع واألربعني، نتذكر شهداءنا 
ونشد عىل أيدي أبنائنا ورجالنا املرابطني يف ميادين 
الفخــر والبطولة باليمن الشــقيق، ممن يرضبون 
املثل والقــدوة يف الوطنية واالنتامء ويرفعون راية 
االمــارات عالية خفاقة يف ســاحات الرشف واملجد 
واالنتصــار، ويدافعــون عن الحق والعــدل وقيم 
االمــارات األصيلة ضد معتد أثيم وعدو غاشــم ال 
يعرف للنخوة طريقاً وال لألوطان وحرمتها شئناً أو 

سبيالً.
إن اليوم الوطني لدولــة االمارات العربية املتحدة 
يكتســب قيمــة مضافــة ونوعيــة لــدى القوات 
املســلحة، التي كانت أوىل لبنــات االتحاد ومثاره، 
حيث أدرك القادة املؤسسون وعىل رأسهم املغفور 
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ـ طيب الله ثراهـ  أنه البد للدولة الوليدة من جيش 
قوي يحميها، وأن االنجازات والنجاحات تحتاج إىل 
ســياج قوي ودرع واق يصون أمنها واســتقرارها، 
فكان قــرار توحيــد القوات املســلحة تحت علم 
واحد وقيادة واحــدة، وكان االهتامم ببناء الجيش 
منذ انطالقة دولة االتحاد، وكانت استجابة القوات 
املسلحة لتطلعات القيادة الرشيدة والشعب الويف، 
حيث كان أبطال قواتنا املســلحة عند حسن الظن 
بهم يف مختلف املهام القتالية واالغاثية واالنسانية، 
كام نجحت قواتنا املســلحة يف مواصلــة التطوير 
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أبطال قواتنا 
املسلحة سطروا 

التاريخ وكتبوا 
ببطوالتهم 

وتضحياتهم 
 Aوشجاعتهم تاريخ

Gجديد

والتحديــث والتــزود بأحــدث األســلحة والعتاد 
واالحتكاك باملدارس العسكرية املتقدمة والجيوش 
الحديثــة يك متتلك ما يؤهلهــا بجدارة للدفاع عن 
الوطــن والذود عن حياضه وحامية كل شــرب من 

ترابه الوطني.
إن قواتنا املسلحة قد استطاعت أن تواكب مسرية 
التطور التي تشــهدها دولــة االمارات يف مختلف 
قطاعات العمل واالنتــاج، وأن تصبح قوة داعمة 
لألمــن واالســتقرار الوطني واالقليمــي، وداعمة 
لألشقاء ورائدة للعمل االنساين واالغايث يف مناطق 
شــتى من العــامل دون تفرقــة بني لــون وجنس 
وعرق، حيث أصبحت مشــاركات قواتنا املسلحة 
يف األعامل االنســانية واالغاثية عالمة من عالمات 
الــدور االنســاين العاملــي الرائد واملتميــز لدولة 

االمارات العربية املتحدة.
وإذا كان يــوم الثاين من ديســمرب عام 1971 هو 
يوم ميالد إرادتنــا الوطنية ودولتنا االتحادية، فإن 
الثــاين من ديســمرب من كل عام هــو يوم تجديد 
العهد وتأكيد الــوالء واالنتامء لقيادتنا الرشــيدة 
وعىل رأسها ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة ـ حفظه الله ـ وسيدي صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب ـ 
رعاه الله ـ  وســيدي صاحب السمو الشيخ محمد 

أن يعيد عليهم هذه الذكرى وعىل منتســبي قواتنا 
املسلحة كافة بالخري.

وعهدنــا دامئــا أن يكون أبطال القوات املســلحة، 
ومنتســبيها كافة، يف خدمة الوطن ساهرين، وعىل 
حياضه مدافعني، ومببادىء الوطن وثوابته مؤمنني 
وموقنــني، وعىل مصالحه محافظني، ويف ســاحات 
الحق والواجب صامدين غري مرتاجعني، ويف الذود 
عن كل شــرب من ترابه مؤمنني غــري مرتددين، ويف 
رفــع رايته ثابتني مثابريــن، ويف حبه متفانني، ويف 

الوالء للقيادة الرشيدة راسخني.

بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد حــكام اإلمارات، 
وبهــذه املناســبة أتقدم باســمي وباســم القوات 
املســلحة ضباطاً وأفراداً ومدنيني لسموهم جميعاً 
بأسمى آيات التهاين والتربيكات داعيا الله عز وجل 
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اللواء الركن مهندس

عيسى سيف بن عبالن املزروعي
نائب رئيس أركان القوات املسلحة

وجه ســعادة اللواء الركن عيىس سيف بن عبالن املزروعي نائب  رئيس أركان القوات املسلحة 
كلمة مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة االمارات العربية املتحدة أشار  فيها إىل  أن 
العام الرابع واألربعني من عمر اتحاد دولة االمارات العربية املتحدة ميثل محطة تاريخية فارقة 
لقواتنا املسلحة الباسلة يف ظل مشاركتها البطولية يف الدفاع عن أمن واستقرار اليمن الشقيق، 
والدفــاع عن مبادىء الحق والعدالة وتلبية نداء الواجب وأداء املهام العســكرية واالنســانية 
واالغاثية املكلفة بها مبســتويات ومعدالت ومعايري تنفيذية نفخر ونعتز به، وتعكس ما ارتقت 
إليــه قواتنا من تطور وتقدم عىل مســتوى التدريب والتأهيل والقــدرات القتالية والخططية 

والتنفيذية وتالياً نص الكلمة:



133

  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

إننــا نحتفل اليوم باليوم الوطنــي الرابع واألربعني من 
عمر اتحادنا املجيد، الــذي مييض بخطى واثقة نحو مزيد 
من التقــدم والتطور والتنافســية العاملية بعد ميض عقد 
كامل من «مرحلة التمكني» التي يقودها باقتدار ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة ـ حفظه الله ـ.
إن العام الرابع واألربعني من عمر اتحاد دولة االمارات 
العربيــة املتحــدة ميثــل محطــة تاريخية فارقــة لقواتنا 
املســلحة الباســلة يف ظل مشــاركتها البطولية يف الدفاع 
عن أمن واســتقرار اليمن الشــقيق، والدفاع عن مبادىء 
الحق والعدالة وتلبية نداء الواجب وأداء املهام العسكرية 
واالنســانية واالغاثيــة املكلفة بها مبســتويات ومعدالت 
ومعايري تنفيذية نفخــر ونعتز به، وتعكس ما ارتقت إليه 
قواتنــا من تطور وتقدم عىل مســتوى التدريب والتأهيل 

والقدرات القتالية والخططية والتنفيذية.
إن مشاركة قواتنا املسلحة ضمن قوات التحالف الداعم 
للرشعية الدستورية يف اليمن الشقيق ستظل عالمة مضيئة 
ومرشقة ومرشفة يف تاريخ قواتنا املســلحة ملا حققته من 
أهداف اســرتاتيجية وطنية، ويف مقدمتهــا حامية وصون 
األمن القومي العريب يف مواجهة الخطط التوســعية للقوى 
االقليميــة، التــي دعمت انحراف جامعــة الحويث اليمنية 
باملسار الدستوري واالنقالب عليه، يف خطوة مثلت تهديداً 
بالغــاً لألمن الوطني لدول مجلــس التعاون لدول الخليج 
العربيــة وتقويضــاً ألمن واســتقرار اليمن الشــقيق بكل 
ماميثله من ثقل ومكانة وأهمية استثنائية ضمن حسابات 
األمن الخليجي، فضال عن حامية الشعب اليمني الشقيق 
الــذي تعرضـ  وال يــزالـ  إىل واحدة من أصعب الظروف 
األمنية واملعيشــية التي مر بها يف تاريخــه الطويل، ومن 
ثم كانت اســتجابة القيادة الرشــيدة الستغاثة أهل اليمن 
واالنخراط بقوة يف التحالف العريب بقيادة اململكة العربية 

الســعودية دفاعاً عن هذا البلد الشقيق، الذي ميثل جزءاً 
ال يتجزأ من األمن القومي العريب والخليجي. وقد حققت 
قواتنا املســلحة يف معارك الفخــر والرشف يف اليمن أروع 
البطــوالت وقدمت أغىل التضحيات ورضب أبناء االمارات 
املثــل والقدوة يف تلبية النداء واغاثة امللهوف والدفاع عن 
قيم االمارات االنسانية والحضارية يف الدفاع عن املظلومني 

ومساعدة املحتاجني.
إن قواتنا املســلحة ســتبقي دامئا الحصــن الحصني يف 
مواجهة أطــامع الطامعــني وأحقاد الحاقدين، وســتبقي 
حريصــة عىل املبــادىء والقيم واملثل التي غرســها اآلباء 
املؤسسون، وعىل رأسهم املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان ـ طيب اللــه ثراه ـ الذي أرىس 
قواعد الــرصح االتحادي وفق ثوابت كان لها بالغ األثر يف 
ما وصلت إليــه دولة االمارات العربيــة املتحدة من متيز 
وتنافســية جعلــت منها منوذجاً عاملياً يحتــذى يف التطور 
التنموي وتوظيــف املوارد املتاحة ملصلحة املواطنني وبناء 
الدول. ووعدنا وعهدنا أن تظل قواتنا املســلحة عىل أهبة 
االســتعداد والجاهزية من أجل حامية كل شــرب من أرض 
الوطــن الغــايل، ومن أجل تلبيــة أوامر القيادة الرشــيدة 
وتنفيذ أي مهام تكلف بها، وأن يكون رجالها ومنتســبوها 
كافة عىل اســتعداد للتضحية بكل غال ونفيس يف ســبيل 

رفع راية الوطن والدفاع عن مكتسباته
ويف هذه املناســبة العظيمة، يوم الوطن، نحيي أرواح 
شــهداؤنا األبرار ونتذكر بكل فخر ورشف وعزة ما قدموه 
من تضحيــات من أجل رفعــة راية الوطــن والدفاع عن 
مكتســباته، ويف هذا اليــوم املجيد أيضا نســتلهم دروس 
النجاح ونشــحذ الهمم للمستقبل، ونجدد العهد بأن يظل 
منتســبي قواتنا املسلحة الباســلة جميعا عىل قلب رجل 
واحد مدافعني عن كل شرب من أرض دولة االمارات العربية 
املتحدة، ســاهرين عىل أمنها واســتقرارها، ومدافعني عن 

أمن واســتقرار الدول العربية والخليجية الذي هو جزء ال 
يتجزأ من أمن واســتقرار دولتنا، كام قال ســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، ويف هذا اليوم املجيد 
أيضــا نجدد العهد والوالء لقيادتنا الرشــيدة وعىل رأســها 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة ـ حفظه الله 
ـ وإخوانه أصحاب الســمو حكام اإلمارات بأن نظل أوفياء 
للقيادة والوطن واألرض ساعني بكل عزم وجد واجتهاد إىل 

تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا الويف.

إن قواتنا املسلحة 
ستبقي دائما احلصن 

احلصني 7 مواجهة 
أطماع الطامعني 
وأحقاد احلاقدين، 

وستبقي حريصة 
على املبادىء والقيم 

واملثل التي غرسها 
ا�باء املؤسسون
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Selex ES. The power of one.
Defence, Security and Information.
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اللواء الركن

سيف مصبح املسافري
رئيس هيئة العمليات

وجه ســعادة اللواء الركن ســيف مصبح عبدالله املســافري رئيس هيئة العمليات كلمة 
مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة االمارات العربية املتحدة أكد فيها إىل أن ما 
تشهده دولة اإلمارات من إنجازات ونجاحات، وما نعيشه من رخاء ورفاهية، وما ننعم به 
من أمن واستقرار، يشكل مبعث فخر لنا جميعاً، ويحّملنا مسؤولية الحفاظ عليه وصونه، 

بل البناء عليه وتطويره، حتى تنعم به األجيال القادمة من بعدنا، وتالياً نص الكلمة:



137

  2
01

5 
رب/

سم
دي

   

ميثــل يوم الثاين من ديســمرب عام 1971 مناســبة وذكرى 
غالية لكل مواطني دولة اإلمــارات العربية املتحدة، ففي 
مثــل هذا اليــوم تآلفــت قلوبنا جميعــاً، وتحقق عىل يد 
اآلباء املؤسسني إنجاز عظيم، ليس لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة فحســب، بل لألمة العربية كلهــا؛ إذ ال يزال هذا 
االتحاد الــذي قام يف ذلــك اليوم التاريخــي عالمة فارقة 

ونقطة مضيئة يف تاريخ األمة العربية بأرسها.
لقــد أدرك آباؤنا املؤسســون أن قوتهــم يف اتحادهم، وأن 
منعتهم يف تآزرهم، وأنه ال سبيل لتحقيق األمن واالستقرار 
إال االنضــواء تحت راية واحدة، فكان اتحاد دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الذي شكل نقطة انطالق مهمة لبناء دولة 
عرصية قوية ومجتمع مستقر آمن، وهذا ما عرب عنه الوالد 
املؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
حني قال: «االتحاد مل يقم إال تجسيداً عملياً لرغبات وأماين 
وتطلعات شعب اإلمارات الواحد يف بناء مجتمع حر كريم، 
يتمتع باملنعة والعزة وبناء مســتقبل مرشق وضاح ترفرف 
فوقه رايــة العدالة والحــق، وليكون رائــداً ونواة لوحدة 

عربية شاملة».
لقــد بذل مؤسســو االتحاد كل ما يف وســعهم يف ســبيل 
تحقيــق االتحــاد، وتســلحوا بالحكمة والعزميــة واإلرادة 
القوية للتغلب عــىل كل الظروف، وإذا كنا ننعم اليوم مبا 
أنجزوه لنا، فإننا ندرك أن «الحارض الذي نعيشــه اآلن عىل 
هـذه األرض الطـيبة هو انتصار عىل معاناة املايض وقسوة 

ظـروفه».
وقــد مضت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة منذ قيامها 
ســنة 1971 بخطى واثقة نحو تحقيــق أهدافها، وال تزال 
تنتقــل من نجــاح إىل نجاح دون أن يحد مــن طموحاتها 
يشء. وهي اليوم تواصل مسريتها يف مرحلة التمكني بقيادة 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، 
وتشــهد سلســلة متكاملة من األعامل التي تستكمل فيها 
بناء رصوح املنجــزات التنموية يف مختلف املجاالت وعىل 

كل املستويات.
إن ما تشــهده دولة اإلمارات من إنجازات ونجاحات، وما 
نعيشه من رخاء ورفاهية، وما ننعم به من أمن واستقرار، 
يشــكل مبعث فخر لنا جميعاً، ويحّملنا مسؤولية الحفاظ 
عليــه وصونه، بــل البناء عليــه وتطويره، حتــى تنعم به 
األجيــال القادمــة من بعدنــا، فالتنمية، كام قال ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس 
الدولــة، القائــد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، إىل 
جانــب دورها يف تعزيــز اإلنتاجية ودفع النمو وتحســني 
الدخل ورفع مســتوى املعيشــة فإن نجاحها الفعيل يقاس 
بقدرتها عىل تعزيز قدرات اإلنسان ومتكينه من عيش حياة 
أكــرث أمناً واحرتاماً وحرية ومشــاركة وعطاء يف بيئة خالية 

من التهديد واملخاطر.
لقد تحولــت دولة اإلمارات العربية بفضــل النجاح الذي 
حققته إىل وجهة للكثريين، يقصدونها لالستثامر أو العمل 
أو اإلقامــة فيها، يشــجعهم عىل ذلك ما تشــهده من أمن 

واستقرار وتعايش سلمي ال مثيل له يف أي دولة أخرى. 
وإننــا يف القــوات املســلحة اإلماراتية التــي تلقى الدعم 
املعنــوي واملــادي املطلق مــن قيادتنــا الرشــيدة، لنجد 
مســؤوليتنا مضاعفــة يف الحفــاظ عىل منجــزات االتحاد 
ومكتسبات دولتنا الحبيبة، وما وجود أبناء قواتنا املسلحة 
يف اليمن الشــقيق إال جزء من هذه املهمــة، فالدفاع عن 
أمننــا الوطنــي ومصالحنا، وإبعــاد الخطر عــن محيطنا 

اإلقليمي هو يف صلب عمل القوات املسلحة اإلماراتية.
 وإننــا يف ذكرى يــوم االتحاد الخالدة، لنذكــر بكل الفخر 
واإلجــالل أبناء القوات املســلحة الذين قضوا شــهداء يف 
أرض اليمن الشــقيق، وسائر شــهدائنا الربرة، الذين قدموا 
التضحيــات الكبــرية، ورضبــوا أروع األمثلــة يف البطولــة 
والفداء، ولهم منا العهد بــأن تكون دماؤهم الزكية حافزاً 
لنــا ملتابعة مســرية الدفاع عن أرضنــا وقضايانا العادلة يف 

كل مكان. 
إننــا نؤمن أن أي تنمية ال ميكــن لها أن تتحقق إال يف ظل 

احلاضر الذي نعيشه 
ا�ن على هـذه اjرض 

الطـيبة هو انتصار 
على معاناة املاضي 

وقسوة ظـروفه
دولة آمنة ومجتمع مستقر، وهذا ما يجعلنا حريصني عىل 
تطوير قواتنا املســلحة، ورفع كفاءتها القتالية حتى تكون 
يف أعىل درجات الجاهزية دامئاً للحفاظ عىل األمن الوطني 

والدفاع عن قيمنا ووحدتنا ومقدراتنا. 
وبهذه املناســبة املباركة، يرشفني أن أتقدم بأســمى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيــان، رئيس الدولــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة، حفظه الله، وإىل سيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، وإىل صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وإىل أصحاب السمو 
أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات، وشــعب 
اإلمارات األيب، سائالً املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة 
عليهــم جميعــاً وعىل دولتنــا الغالية واملواطنــني جميعاً 
باليمن والخــري، كام نجدد العهد والــوالء ضباطاً وضباط 
صف وأفــراداً بأن نكون الجنود األوفياء الســاهرين عىل 

أمن وطنهم وعزة دولتهم.
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وجه سعادة اللواء الركن طيار اسحاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة االمداد 
كلمة مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة االمارات العربية املتحدة أكد 
فيها  أن دولة االمارات باتت  مرضب املثل يف الســنوات األخرية بفضل توجهاتها 
التنموية الطموحة، وحسن استثامرها لكل مواردها، وتوظيفها من أجل االرتقاء 

بشعبها والوصول به إىل منزلة متقدمة بني شعوب العامل، وتالياً نص الكلمة:

اللواء الركن طيار

اسحاق صالح البلوشي
رئيس هيئة ا�مداد

وج ب ري و يف رضب ب ر و ن يه

كلكلكلكللكلمة:مة:مة:مة:مة: ًً نصص ص ص ص ا
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نحتفل اليوم بالذكرى الرابعــة واألربعون من عمر االتحاد 
يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة، وكلنــا فخر واعتزاز مبا 

تحقق، وثقة وأمل بأن القادم أجمل وأبهى.
لقــد قّدم آباؤنا املؤسســون كل ما يف وســعهم إلنجاز هذا 
االتحاد، وتكللت جهود الوالد املؤسس املغفور له بإذن الله 
تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، 
وإخوانه حكام اإلمارات بالنجاح، وتحقق عىل أرض اإلمارات 

الحبيبة اتحاد دولتنا الذي ال يزال يٌشار إليه بالبنان.
وهــا هي ذي دولة اإلمارات العربية املتحدة تســري بخطى 
واثقة يف ظل القيادة الحكيمة لســيدي صاحــب الســــمو 
الشــيــخ خليفــة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، القائد 
األعىل للقوات املســلحة،حفظه الله؛ وأخيه سيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله؛ وســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبو ظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة وإخوانهم 

أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات .
لقــد حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة نجاحات كثرية 
عــىل مختلف املســتويات، وهــذا النجاح الباهــر ما كان 
ليتحقق من فراغ، بل هو نجاح مدروس، يقوم عىل أســس 
عدة، أولها وجود قيادة رشــيدة حصيفة، وثانيها شعب ذو 
عزميــة ال تلني يســري خلف قيادته ومينحهــا الوالء املطلق، 
وثالثهــا إمكانــات يتم توظيفها أحســن وأفضــل ما يكون 

التوظيف.
لقد باتت دولتنا الحبيبة مرضب املثل يف الســنوات األخرية 
بفضل توجهاتها التنموية الطموحة، وحسن استثامرها لكل 
مواردها، وتوظيفها من أجل االرتقاء بشــعبها والوصول به 

إىل منزلة متقدمة بني شعوب العامل.
إن كل عام مير من عمر االتحاد يزيدنا ثقة بحســن التدبري 
واإلدارة الــذي انتهجته قيادتنا الرشــيدة، فإذا الصعاب يتم 
تذليلهــا، وإذا كل صعب يغدو هيناً، ولعــل ما وصلنا إليه 
خري شاهد عىل ما نقول، فام كان يظنه البعض مجرد أحالم 
بات واقعاً ملموســاً نطمح عىل تجاوزه وتحقيق املزيد من 

النجاح.
لقد كان بناء اإلنســان عــىل الدوام محط اهتــامم قيادتنا 
الرشــيدة، فقد أدرك الوالد املؤسس املغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، رحمه اللــه، أهمية العنرص البرشي 
يف النهوض بالدولة، وعّرب عن ذلك بقوله: «إن اإلنســان هو 
أســاس أي عملية حضاريــة. واهتاممنا باإلنســان رضوري 
ألنه محور كل تقدم حقيقي مســتمر؛فمهام أقمنا من مباٍن 
ومنشآت ومدارس ومستشــفيات، ومهام مددنا من جسور 
وأقمنا مــن زينات، فإن ذلك كله يظل كيانــاً مادياً ال روح 
فيه، وغري قادر عىل االســتمرار. إن روح كل ذلك اإلنســان، 
اإلنســان القادر بفكره،القادر بفنــه وإمكانياته عىل صيانة 
كل هذه املنشــآت والتقدم بها والنمو معها». هذه النظرة 
العميقة ورثها عنه قادة اإلمارات، فمنحوا املواطن اإلمارايت 
األولويــة كلهــا، األمــر الذي انعكــس إيجابيــاً عىل جميع 

املستويات.

أثبتت قواتنا 
املسلحة أنها أهل 

للثقة، وعلى قدر 
املسؤولية، فكانت 

Lط إعجاب اجلميع

وقــد كانت قواتنا املســلحة عــىل الدوام محــط اهتامم 
القيادة الرشــيدة ورعايتها، فهيأت لها ســبل النجاح كافة، 
من أســلحة متطــورة ومتقدمة، وتدريب عايل املســتوى، 
ودعم معنوي ال محدود، إمياناً منها بأن القوات املســلحة 
هي درع الوطن الذي يحميــه ويصد عنه األذى، وانطالقاً 
من أنه ال ميكن ألي تنمية أن تتحقق ما مل يكن هناك أمن 
واستقرار. وما مشــاركة قواتنا املسلحة يف التحالف العريب 
الــذي يخوض معركة «إعــادة األمل» يف اليمن الشــقيق، 
إال جزء من نهوضها مبهمتها األساســية، وهي حامية أمننا 
الوطني والدفاع عن مصالح دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وقضاياها العادلة. 
وقد أثبتــت قواتنا املســلحة أنها أهل للثقــة، وعىل قدر 
املســؤولية، فكانت محط إعجاب الجميــع مبا تؤديه من 
دور مرشف يف اليمن، فقد ســطر أبناؤها بطوالتهم يف تلك 
األرض العربيــة، وفاضــت دماء عدد من شــهدائنا الربرة 
دفاعاً عن كرامة العرب وعزتهم. وال شك يف أن هذا هدف 

سام من أهداف قواتنا املسلحة واتحاد دولتنا املجيد.

لقدد حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل أكرث من 
أربعة عقود من عمرها إنجازات مهمة، سياســياً واقتصادياً 
وعســكرياً، فضالً عن بنى تحتية غري مســبوقة أسهمت يف 
عمليــة التنمية املســتدامة التي تنمو بشــكل مطرد. وإن 
واجبنــا اليــوم هو حامية تلــك املكتســبات الضخمة التي 
تحققــت لجيلنا، حتى نورثها لجيل الغد الذي نتطلع إىل أن 

تكون حياته أكرث رخاء وهناء.
إن التفافنــا حول قيادتنا الرشــيدة، والوفــاء لذكرى الوالد 
املؤســس، وبذل الجهود املضاعفة للنهوض بدولتنا الحبيبة، 
هــي الضامن لصون ما تحقق والبنــاء عليه واالنطالق نحو 

مستقبل أفضل. 
وإن قواتنــا املســلحة، ضباطاً وأفــراداً، إذ تحتفل بالذكرى 
الرابعــة واألربعني التحاد دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
لتجدد العهد والــوالء لقيادتنا الرشــيدة، ووطننا الغايل أن 
يكون دامئاً عند حســن الظن بهم، وأن يظل أبناؤها الجنود 
الســاهرين عىل حامية دولتنا العربية ومصالحها يف األرض 

والبحر والجو، ويف أي بقعة من بقاع األرض.
وإين أغتنم هذه املناسبة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً ألتقدم 
بالتهنئة القلبية الصادقة إىل ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املسلحة، حفظه الله؛ وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم ديب، رعاه الله؛وإىل ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة،وإىل أصحاب السمو الشيوخ 
أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمــارات، حفظهم 
الله؛ وإىل شــعب اإلمارات الويف،ســائالً املــوىل عز وجل أن 
ميّن عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة باألمن واالســتقرار، 
وأن يحفظ لنا قادتنا ويلهمهم الســداد والتوفيق يف تعزيز 
مســرية البناء والتنمية الشاملة، حتى تحقق دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة مزيداً من النجاح والتقدم والرقي، وتبقى 

رايتها خفاقة أبية.



Thales and the UAE.
Together since 1978.

Wherever safety and security matter, we deliver

We are honoured to congratulate

His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
UAE President, Supreme Commander of the Armed Forces and

His Highness Sheikh Mohamed Bin Rashid Al Maktoum
Vice President, Prime Minister, Ruler of Dubai

and To Their Brothers, Their Highnesses Members of the Supreme Council
and Rulers of the Emirates and

His Highness General Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the Armed Forces

on the Occasion of the 44th National Day
“Wishing the Nation more prosperity and progress under their wise leadership.”
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اللواء الركن

سا` سعيد غافان اجلابري
رئيس هيئة ا�دارة والقوى البشرية

وجه سعادة اللواء الركن سامل سعيد غافان الجابري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية 
كلمة مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة االمارات العربية املتحدة أكد فيها  
أن  الثاين من ديســمرب عام 1971 شــكل نقطة تحول كبرية يف حياة اإلماراتيني جميعاً، 
الذين باركوا الخطوة العظيمة التي قام بها مؤسس الدولة وبانيها املغفور له، بإذن الله 
تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام اإلمارات، الذين 

منحوا األجيال من بعدهم أجمل هدية وأمثن عطاء وتالياً نص الكلمة:
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يتطلــع أبناء دولة اإلمــارات العربية املتحــدة كل عام إىل 
يوم الثاين من ديســمرب بنظرة ملؤها الفخر واالعتزاز إىل ما 
حققه اآلباء املؤسســون من إنجاز عظيم، يوم اجتمعوا عىل 
قلــب رجل واحد، وقالوا كلمتهــم الفصل بأنه ال قوة لنا إال 

باتحادنا. 
لقد شــكل يوم الثاين من ديســمرب عام 1971 نقطة تحول 
كبــرية يف حيــاة اإلماراتيني جميعــاً، الذين باركــوا الخطوة 
العظيمة التي قام بها مؤســس الدولــة وبانيها املغفور له، 
بــإذن الله تعاىل، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، وإخوانه حكام اإلمارات، الذين منحوا األجيال من 

بعدهم أجمل هدية وأمثن عطاء.
وقــد قدمت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة خالل أربعة 
عقــود ونيف منوذجاً يحتــذى لدولة تحافظ عــىل أصالتها 
وتراثهــا، وتنفتــح يف الوقت نفســه عىل العــامل كله بوعي 
ومسؤولية. دولة تحقق باســتمرار أرقاماً قياسية جديدة يف 
مجال التنمية البرشية وتطوير البنية التحتية، وانتقلت من 
املنافسة عىل تصدر دول املنطقة يف هذا املجال إىل منافسة 

الدول الغربية املتقدمة. 
إن كل مــا وصلت إليه دولة اإلمــارات العربية املتحدة من 
إنجــازات عــىل مختلف املســتويات مل يكــن ليتحقق لوال 
قيادتنا الرشــيدة التي جعلت االرتقــاء بالوطن واملواطن يف 
مقدمة اهتامماتها، بل إنها، كام قال ســيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايد ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة رعاه الله، تعترب كل مواطن ثروة وطنية.
لقــد اســتطاعت قيادتنــا الحكيمة، وعىل رأســها ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد آل نهيــان، رئيس 
الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، تكريس 
مســرية االتحاد وتعزيزها، من خالل انتهاج سياســات بّناءة 
تخــدم مصالح شــعبها، وتعــزز مكانته بني شــعوب العامل. 
وقد اســتطاعت دولة اإلمــارات العربية املتحدة أن تحافظ 
عىل أمنها واســتقرارها عىل الرغم مــن وجودها يف منطقة 

متــوج باالضطرابات واألزمــات، وحافظت عــىل اقتصادها 
القوي بالرغم من انخفاض أســعار النفــط، كام أنها عززت 
املشاركة السياســية للمواطنني من خالل انتخابات املجلس 
الوطنــي االتحادي التــي أقيمت مؤخــراً، والتي أفضت إىل 
وصــول أول امرأة عربية إىل رئاســة الربملان يف بلدها، وهذا 
أمر يســهم أيضاً يف تعزيز مسرية املرأة اإلماراتية، ويؤكد مبا 
ال يــدع مجاالً للشــك أنها أصبحت رشيكاً رئيســياً يف حركة 
تطّور املجتمع وتنميته وباتت موجودة بفاعليّة يف مختلف 

املجاالت وفقاً للفكر التنموي الرشيد للقيادة الحكيمة.
أمــا قواتنا املســلحة فقد أثبت أبناؤها مــن ضباط وضباط 
صف وأفرادأنهــم خري من يتحمل املســؤولية وينهض بها، 
وأنهــم الحــامة الحقيقيــون لدولتنا الحبيــة الذائدون عن 
حامهــا، واملدافعــون عــن قضاياهــا. ولنئ كانــت القوات 
املسلحة اإلماراتية قد أدت مهامت خارجية عدة، وكانت يف 
جميعهــا محل تقدير وثناء، فإن ما أظهره أبناؤها يف معركة 
إعــادة األمل التي يخوضها التحالف العريب يف اليمن جعلها 
محــط أنظار الجميع واهتاممهم، وهي اليوم أكرث عزماً عىل 
متابعة التدريب ملواكبة أحدث أســلحة العرص، واالستعداد 

ألي مهمة قادمة.
لقد كان جيشــنا هذا العام عىل موعد مــع معركة الكرامة 
والــرشف يف أرض اليمــن الشــقيق دفاعاً عــن كرامة األمة 
العربيــة، وحفاظــاً عىل أمننا الوطني والقومي. وقد ســطر 
أبناؤنــا أروع املالحــم يف الشــجاعة والبطولــة، وســجل 
مجموعة منهم مبداد من النور أسامءهم يف سجل الخالدين 
باستشــهادهم يف ســاحة املعركة، فلهم منــا تحية اإلجالل 

واإلكبار.
لقد كان التالحم بني القيادة والشعب، وال يزال، السمة التي 
متيز دولتنا الحبيبة، وقد تابع العامل بإعجاب صور شيوخنا يف 
مجالس العزاء التي أقيمت لشــهدائنا األبرار، والتي تحولت 
إىل مناســبة لتجديــد العهد والوالء للقيــادة والوطن، األمر 

الذي يجسد روح االتحاد يف أبهى صوره.

إن كل ما وصلت إليه 
دولة ا�مارات من 

إجنازات ` يكن ليتحقق 
لوال قيادتنا الرشيدة 
التي جعلت االرتقاء 

بالوطن واملواطن 7 
مقدمة اهتماماتها

وال يســعني يف ختام كلمتي بهذه املناســبة الخالدة إال أن 
أتوجه بأجمل التهاين وأصدق التربيكات وأعطرها إىل مقام 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، 
وصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، 
وصاحب السموالشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، وأصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، كام 
أتقــدم بالتهنئــة إىل أبناء القــوات املســلحة وجميع أبناء 
اإلمــارات متمنياً أن يعيــد الله هذه املناســبة عىل دولتنا 

الحبيبة بالخري واليمن والربكة ودوام االستقرار.
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سعادة

مطر سا` الظاهري
وكيل وزارة الدفاع املساعد للسياسات والشؤون ا�س�اتيجية

وجه سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع املساعد للسياسات والشؤون االسرتاتيجية 
كلمة مبناســبة اليوم الوطني الرابع واألربعني لدولة االمــارات العربية املتحدة أكد فيها إىل 
أن دولة اإلمــارات العربية املتحدة تحتفل باليوم الوطني الرابع واألربعني، وهي تنتقل من 
نجــاح إىل نجاح، ومــن نرص إىل نرص، ال تكاد ترتبط أخبار الدولــة إال باإلنجازات العظيمة، 
وإحراز املراكز األوىل يف املجاالت التي تتنافس دول العامل املتقدم عىل تحقيق الســبق فيها 

وتالياً نص الكلمة:
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وال تــكاد ترتبــط أخبار الدولــة إال باإلنجــازات العظيمة، 
وإحراز املراكز األوىل يف املجــاالت التي تتنافس دول العامل 
املتقدم عىل تحقيق الســبق فيها إن السياسة العليا للدولة 
يف مجــال العلــوم  والتكنولوجيا واالبتــكار، وأداء القوات 
املســلحة يف اليمن، ميثــالن النهج املتكامــل للدولة، حيث 
متيض مسرية التنمية بقوة وثبات، فيام تحمي أمنها وتدافع 
عنها قواتها املســلحة التي أثبتت أنها الدرع الحصينة التي 
ال ميكن اخرتاقها، واليد الضاربة التي تعاقب كل من تسول 
له نفســه أن يحيك املؤامرات والدســائس، وتحبط خططه 

الخبيثة وهي يف مهدها،
تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة باليوم الوطني الرابع 
واألربعــني، وهي تنتقل من نجــاح إىل نجاح، ومن نرص إىل 
نرص. وال تكاد ترتبط أخبار الدولة إال باإلنجازات العظيمة، 
وإحراز املراكز األوىل يف املجــاالت التي تتنافس دول العامل 

املتقدم عىل تحقيق السبق فيها.
نســتقبل الذكــرى الغالية عىل نفوســنا وقلوبنــا بطريقتنا 
الخاصة، وهي املزيد من املبادرات الفعالة نحو املســتقبل 
املرشق املزدهر. ومتثلت آخــر الخطوات املباركة يف اعتامد 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، 
السياســة العليا لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة يف مجال 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار. وتتضمن هذه االســرتاتيجية 
الطموحة 100 مبادرة يف قطاعات الصحة والتعليم والطاقة 
والنقل والفضاء والنقل واملياه، ويبلغ حجم استثامراتها 300 
مليار درهم. وهذه الخطوة املباركة، تهدف إىل تغيري البنية 
االقتصادية للدولة، وتقليل االعتامد عىل النفط لصالح إقامة 

اقتصاد معريف يقوم عىل االستثامر يف العلم ويف اإلنسان.
يأيت هذا التطور، فيام يواصل أبناء القوات املسلحة مهمتهم 
النبيلة يف دحر االنقالب عىل الرشعية يف اليمن، واســتعادة 
البلــد العريب العريق الذي اختطفته ميليشــيات مســلحة 
تعمــل لصالح قوى خارجيــة تتآمر عىل املصالــح العربية، 
وتســعى إىل نرش الفــوىض والفرقــة واملشــكالت، وإذكاء 

النزعات الطائفية لزعزعة االستقرار يف البلدان العربية.
ولقد أثبــت أبناء القوات املســلحة اإلماراتيــة أنهم األكرث 
جاهزيــة وكفاءة، واألقــدر عىل وضع الخطط العســكرية 
املتكاملــة، وتنفيذ املهام العســرية بكل اقتــدار. كام أكدوا 
شــجاعة منقطعة النظري يف أصعب املواقف، مستندين إىل 
تدريب رفيع وقدرات شخصية وتقنية عالية، وإميان بعدالة 
موقفهــم ودفاعهم عن الحق والعدل، وســعيهم إىل تأمني 
الحياة الكرمية ألشــقائهم اليمنيني، والقضاء عىل املؤامرات 
التي تســتهدف وحــدة اليمــن وهويته العربيــة األصيلة 

وتتسعى إىل تدمري مؤسسات الدولة وهدم أسسها.
إن السياســة العليا للدولة يف مجال العلــوم  والتكنولوجيا 
واالبتــكار، وأداء القوات املســلحة يف اليمــن، ميثالن النهج 
املتكامــل للدولة، حيث متيض مســرية التنمية بقوة وثبات، 
فيام تحمي أمنها وتدافع عنها قواتها املســلحة التي أثبتت 
أنهــا الدرع الحصينة التي ال ميكــن اخرتاقها، واليد الضاربة 
التي تعاقب كل من تســول له نفســه أن يحيك املؤامرات 

أثبت أبناء القوات 
 yكjاملسلحة أنهم ا

جاهزية وكفاءة

اإلمــارات لبلدهم الحبيب، وتحمــل تهنئة كل منهم لآلخر 
فرحــاً باالنتــامء إليــه، ورغبة يف املســاهمة يف إعالء رصح 
مجــده وعزته، ويقيناً بأن األيــام القادمة تحمل مزيداً من 
االنتصارات واإلنجازات، فقد علمهم وطنهم التفاؤل والثقة 

م لهم كل ما يحلمون به. واألمل يف املستقبل، وقدَّ
يف هــذه األيــام، نســتذكر بكل اإلكبــار والتقديــر، الرجل 
الذي صنع ملحمة االتحاد وقادها، وأبحر بســفينته وســط 
العواصف واألنواء، لريســو بها عىل شــاطئ الرخاء والعدل 
والعلم والتقدم، وســوف يظل املغفور له الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، رحمه الله، منوذجاً للقائد الفذ الذي بنى 
دولة وصنع حضارة وأسس بحكمته دولة انتقلت برسعة إىل 
موقع الصدارة العاملية، وانترش خريها وفاض عىل العامل من 
حولها، ووصلت مساعداتها اإلنسانية إىل كل مكان يف العامل، 
لتقول للجميع: هذه هــي دولة اإلمارات التي ال تعرف إال 

العطاء والخري.
إننا يف هذا اليوم العظيم، نتقدم بأصدق التهاين والتربيكات 
إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وأصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وأولياء 
عمودهــم. كام نتقدم بالتهنئــة إىل كل أبناء دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، وإىل كل من يعيش عىل أرضها ويســتظل 
بســامئها، وإىل كل أشــقائنا يف دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الذين يشــاركوننا فرحتنــا باليوم الوطني، 
ويعــربون عــن حبهم لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 

وقيادتها الرشيدة بأصدق العبارات واملشاعر.
إننــا لندعو الله يف هذا اليوم أن يديــم عىل دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة أمنهــا وأمانهــا واســتقرارها ورخاءها 
وازدهارهــا، وأن يحفــظ قادتها وشــيوخها ويجزيهم عام 
يبذلون من أجل رفعتها وتقدمهــا خري الجزاء، وأن يحميها 
بفضله ورعايته من كل من أراد بها ســوءاً، إنه سبحانه نعم 

املوىل ونعم النصري.

والدسائس، وتحبط خططه الخبيثة وهي يف مهدها.
تحتفــل دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة باليــوم الوطني 
الرابع واألربعني، مؤكدة اســتقرارها وقوتها يف منطقة متوج 
باالضطراب واملشــكالت والرصاعات. وتتصدى الدولة بكل 
شــجاعة ملحاوالت اإلرهاب إشــعال املنطقة، ونرش الخوف 
والرعــب واملــوت يف كل مكان، وتعمل عــىل نرش الصورة 
الصحيحة لإلسالم الوسطي السمح، مبا فيه من رحمة ومحبة 
ودعوة إىل الخري والســالم. ويف الوقت الذي استطاعت فيه 
قوى الرش اإلرهابية اخرتاق أكرب دول العامل وأقواها، وتنفيذ 
عملياتها الوحشــية يف أكــرب العواصم العامليــة، فإن يقظة 
املؤسســات األمنية اإلماراتية قد ضمنت األمن واألمان لكل 
من يقيمون عىل هــذه األرض الطيبة، وهي تقف باملرصاد 
لكل املحــاوالت اإلجرامية، وتقيض عليها قضاء مربماً بفضل 

ما تتسم به من مهارة وكفاءة.
إنه ليحق لنــا، نحن أبناء دولة اإلمــارات العربية املتحدة، 
أن نفخر بوطننا الغايل، وأن نعرب يف احتفالنا باليوم الوطني 
الرابع واألربعني عن انتامئنا إليه، ووالئنا لقيادته الرشــيدة. 
ومتثل ألوان العلم اإلمارايت الغايل التي انترشت عىل كل شرب 
من أرض الدولة رسالة حب ووفاء وعرفان، ومحاولة إلظهار 

بعض املشاعر الفياضة تجاه الوطن وقادته ورموزه.
إن مشــاعر الحــب املتدفقة التي يتســابق الكبار والصغار 
إىل التعبــري عنهــا ليســت إال جزءاً يســرياً مام يكنــه أبناء 
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memory of our martyrs and hail our sons 
and men who are on the alert in Yemen; 
they are role models of patriotism and 
belonging and raise the UAE Flag high 
in the fields of honor, glory and victory. 
They are defending the truth, justice and 
noble values against a malicious enemy 
who has no respect for the sovereignty 
of countries.

The UAE National Day signifies an 
added value for the Armed Forces, be-
ing the first cornerstone and fruit of the 
Union. The founding fathers, led by the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
may God rest his soul, realized that the 
nascent state must have a strong army 
to protect it, and that achievements and 
successes need a strong shield to safe-
guard its  security and stability. Hence 
the decision to unify the Armed Forces 
under one flag and one leadership. Spe-
cial care was given to building the army 
since the launch of the Federal State, and 
the Armed Forces responded well to the 
aspirations of the prudent leadership 
and the loyal people. The heroes of our 
Armed Forces were up to expectations 
in all combat, relief and humanitarian 

missions. Our Armed Forces also car-
ried on the efforts of development, up-
grading and equipping themselves with 
the most modern weapons and ammu-
nition, and kept in touch with advanced 
military schools and modern armies so 
as to be able to defend the country.

Our Armed Forces was able to keep 
up with the development process going 
on in the various sectors of business and 
production in the UAE. It has become 
a supporting force for national and re-
gional security and stability, as well as 
for sisterly countries, and leader of hu-
manitarian and relief action all over 
the world, without discrimination on 
account of color, race or ethnicity. The 
Armed Forces’ contributions to humani-
tarian and relief activities have become 
the hallmark of the UAE’s pioneering 
global role in this field.

While the 2nd of December 1971 was 
the birthday of our national will and fed-
eral state, the 2nd of December of every 
year is the day of renewal of pledge and 
confirmation of allegiance and belong-
ing to our wise leadership, led by His 
Highness the President Sheikh Khalifa  

bin Zayed Al Nahyan, Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces and 
Ruler of Abu Dhabi, may God safeguard 
him; His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice 
President and Prime Minister and Ruler 
of Dubai; and His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE Armed 
Forces and to their brothers, Their High-
nesses Members of the Federal Supreme 
Council and Rulers of the Emirates. On 
this occasion, I present, in my name and 
on behalf of the officers, personnel and 
civilians in the Armed Forces, to Their 
Highnesses, the heartiest congratula-
tions and sincerest prayers that this oc-
casion will be repeated every year with 
welfare and prosperity for them and for 
all members of our Armed Forces. 

The valiant heroes of the Armed 
Forced will always serve and defend 
their country and its interests firmly and 
faithfully, showing their love and loyalty 
to their homeland and prudent leader-
ship• 
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His Excellency Lieutenant General 
Hamad Mohammad Thani Al Rumaithi
Chief of Staff of the UAE Armed Forces

On the occasion of the 44th National Day of the UAE, H.E. Lieutenant General Hamad Moham-
mad Thani Al Rumaithi, Chief of Staff of the UAE Armed Forces, has issued a speech to Dira’a Al 
Watan, the Nation Shield, journal. Following is the speech in full:

In these valuable days, we are all cel-
ebrating the 44th National Day. It is a 
dear and glorious national occasion that 
we commemorate to express our pride, 
loyalty and belonging to our homeland 
and the prudent leadership under His 
Highness the President Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces and 
Ruler of Abu Dhabi, may God safeguard 
him. It is also a unique occasion and 
a precious opportunity to express our 
heartiest love and allegiance to a lead-
ership that looks after the interests and 
affairs of its people. It spares no efforts 
to respond to the citizens’ requirements 

and aspirations and ensure the highest 
standards of social welfare for the UAE 
people, who show their loyalty and love 
for their leadership on all occasions, and 
rally around it during all difficult times. 
This is a tradition they inherited since 
the early foundation years, when our 
founding forefathers braved ordeals and 
challenges to build this homeland, the 
source of our pride and prosperity. 

The 44th year is distinguished from all 
other years of the glorious union jour-
ney, for our valiant Armed Forces are 
passing through an important stage in 
their noble heroic history. Our Armed 
Forces have participated in the battles of 

honor and dignity in sisterly Yemen. We 
feel extremely proud of our participation 
in this national and nationalistic mission, 
and we are proud of the sacrifices of the 
heroes of our Armed Forces who have 
created  through their brave and heroic 
deeds, a new history, not for Yemen only 
but also for the Arabian Gulf and the 
Arab region at large. We assure everyone 
that we are going ahead in our national 
mission with all determination and con-
fidence until the whole Yemeni land is 
liberated and security and stability are 
restored to this Arab country.

On the occasion of the 44th anniver-
sary of the National Day, we recall the 





26
 

 
  



25

 D
ec

em
be

r -
20

15
 

internationally to build counter-terrorism 
strategies. 

Throughout its history, the UAE has 
been a promoter of peace and a symbol 
of development and tolerance among peo-
ple, cultures and civilisations. That is why 
it views extremism and violence as the 
biggest threat to the security and stability 
of societies, not only where they originate 
but across the world. Terrorist threats have 
an international dimension, and no soci-
ety can consider itself immune from them. 
The UAE maintains that terrorism cannot 
be restricted to a certain people, religion 
or culture, necessitating an international 
effort to combat it. 

Dear brothers and sisters, 
The Arab region and the Middle East are 

facing difficult, turbulent times, including 
civil wars, terror threats, foreign interven-
tion in the domestic affairs of other coun-
tries, in addition to changes in the region 
and the policies of other powers towards 
it. We, in the UAE, believe that our na-
tional security is part of Arab security and 

that building a strong Arab front to deal 
with the region’s variables and transforma-
tions is the only way to protect Arab inter-
ests and immunise the region against for-
eign intervention. From this perspective, 
we have been keen to fully cooperate and 
liaise with members of the Gulf Coopera-
tion Council and other Arab countries, 
especially the Kingdom of Saudi Arabia 
and the Arab Republic of Egypt, in order 
to reinforce Arab capability for preserving 
national security in a region facing signifi-
cant transformations and multiple threats. 

In view of the different political, eco-
nomic and cultural transformations that 
can occur, with their direct influence 
on all countries and societies, the UAE 
adheres to the principles that have gov-
erned its foreign policy and international 
relations since its inception. These prin-
ciples have earned the UAE respect, ap-
preciation and acceptance, both at home 
and abroad. Amongst these principles, 
the most important are mutual respect, 
reciprocity, refusal of foreign interven-
tion in domestic affairs, solving disputes 

and problems in peaceful ways and pro-
moting international cooperation to deal 
with global challenges that threaten the 
future of humanity, most significantly the 
proliferation of weapons of mass destruc-
tion, climate change, epidemics, poverty, 
extremism and terrorism. In this context, 
the UAE chooses to take a multifaceted 
international approach, cooperating with 
all countries and building effective foreign 
relations based on equality, reinforcing its 
status and influence regionally and inter-
nationally, and reflecting positively on de-
velopment projects at home. 

Dear brothers and sisters, 
On this special national occasion, I con-

gratulate President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan and his 
brothers, Their Highnesses Rulers of the 
Emirates. I also congratulate my fellow cit-
izens on the anniversary of UAE National 
Day, wishing our beloved nation further 
progress, prosperity and glory. 

Peace be upon you all•
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gram launched by President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan in 
2005. The UAE’s evolving parliamentary 
process has been successful thanks to the 
cooperation and understanding of its par-
ticipants because the ultimate goal of eve-
ryone is to serve the nation, away from 
any individual or factional goals or ide-
ologies. I have full confidence that, given 
the deep national sense and the outstand-
ing expertise of FNC members, the Coun-
cil will be able to serve the UAE and its 
people on domestic and external levels, to 
bolster the Union’s work and deepen na-
tional solidarity in cooperation with other 
government organisations. I am also con-
fident the UAE will continue to be a posi-
tive, distinguished model of constructive 
cooperation between the FNC and other 
parts of the government. 

Through a clear vision, perseverance 
and dedicated work, we aspire to rein-
force national achievements and gains 
and make the UAE an Arab and interna-
tional success story. We aim to promote 
the role of institutions built on authentic 
values that stem from Islam and our tradi-
tions, on the values of justice, equality and 

loyalty, so as to allow everyone to partici-
pate in building and serving the nation. 
We aim to promote such values to make 
them a beacon for the achievements of the 
UAE in a changing, volatile world. 

Dear brothers and sisters,
The scourge of terrorism has plagued 

the world, threatening the security of 
countries and societies. Recent terrorist 
attacks targeting civilians have reaffirmed 
the need for effective, concerted interna-
tional efforts to face the forces and groups 
who practice, support or justify terror un-
der the guise of Islam, despite their actions 
being contrary to its tolerant and human 
teachings that call for peace, cooperation 
and coexistence among mankind.

The war against terrorist groups of all 
types is a war against attempts to destroy 
human civilisation and its gains, and in 
such a war there is no choice but to pre-
vail. 

Within this context, the UAE firmly 
counters all forces of violence, extremism 
and terror using a threefold strategy. The 
first element in this strategy is promoting 
the values of tolerance, moderation and 

the acceptance of others as opposed to 
extremist, radical or immoderate ideolo-
gies, which terrorist forces seek to implant 
in the minds of young people around the 
world. The UAE has launched many pio-
neering initiatives in this regard that have 
earned the respect of the world. The sec-
ond element in the strategy against terror-
ism is effective efforts to achieve sustain-
able development in poorer regions all 
over the world, because extremist groups 
thrive in poor and distressed regions and 
exploit the difficult living conditions of 
people to recruit and brainwash them. 
That is one reason why the UAE has been 
at the forefront of foreign development 
aid and topped the world’s foreign devel-
opment aid list in 2014, in relation to its 
GDP, according to the OECD’s Develop-
ment Assistance Committee. The third el-
ement is strong and effective involvement 
in any international effort to curb the ex-
pansion of terrorist groups and their at-
tempts to control countries and societies 
by the force of terrorism. In this context, 
the UAE joined the global anti-ISIS alli-
ance and is keen to liaise and cooperate 
with different countries regionally and 
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our development plans and future aspira-
tions have not been affected. This is be-
cause we had realised at an early stage the 
danger of relying too heavily on oil as a 
source of income and have worked hard 
to build a more knowledge-based, diversi-
fied economy that can deliver sustainable 
development even in times of fluctuat-
ing oil prices or production. Therefore, 
we have focused on industrial develop-
ment, tourism, renewable energy, space 
and nuclear energy for peaceful purposes, 
in addition to development projects that 
have provided our national economy 
with additional sources of income. At the 
Government Summit of 2015, I said that 
‘In fifty years’ time, we will celebrate the 
last barrel of oil’. I wanted to emphasize 
that oil was an exhaustible resource, and 
therefore we should lay down our future 
development plans based on this premise. 
The recent decline in oil prices reinforces 
the importance of economic diversifica-
tion and the building of an economy that 

is based on knowledge and innovation, in 
order to achieve sustainable development 
for current and future generations. 

Dear brothers and sisters, 
The Federal National Council’s 2015 

Elections demonstrated fair competi-
tion in the interest of the nation, among 
candidates from all seven emirates. The 
engagement of citizens, male and female, 
and their awareness of its importance, 
confirms the approach of the United Arab 
Emirates to a political process based on 
the principles of gradation and consid-
eration of the distinctive cultural nature 
of UAE society. Gradation preserves the 
balance in society and guarantees that we 
achieve every step towards our goal of 

serving the nation and its citizens. In this 
way, every change is not an end in itself 
but a means to ensure the interests of peo-
ple and their wellbeing are met. Secondly, 
considering the cultural nature of UAE 
society, since every society has its own 
distinctive nature and what is good for 
one at a particular time may not necessar-
ily be right for another. 

We in the UAE are keen to increase pop-
ular participation and strengthen the role 
of the Federal National Council based on 
our belief that the FNC has a major role 
to perform with national awareness and 
responsibility. Through this role, the FNC 
joins the government in making national 
development projects a success within 
the framework of the empowerment pro-
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their own lives for it. We reaffirm that the 
United Arab Emirates will never forget its 
martyrs and that their names will forever 
be engraved in the minds and hearts of 
our nation. 

The determination of our leadership to 
honor our martyrs and provide full care 
for their families, on all levels, confirms 
the commitment of our nation towards 
its children who have sacrificed their lives 
for it. 

The United Arab Emirates will continue 
to advocate just and legitimate causes, in-
cluding those of the Yemeni people and 
their right to live in peace, stability and 
dignity, free from the conspiracies and 
aggressive practices of coup militias and 
those who support them. It will also con-
tinue to support its Arab brothers and 
provide them with all possible help, and 
protect Arab security against internal and 
external threats. On this basis, the UAE 
took part in the Arab Coalition led by 
the sisterly Kingdom of Saudi Arabia to 

restore legitimacy in Yemen and liberate 
it from rebels serving their own agenda. 

Dear brothers and sisters, 
The United Arab Emirates, under the 

leadership of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and 
the assistance of his brother His High-
ness Sheikh Mohamed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime Minis-
ter and Ruler of Dubai, and their broth-
ers the Rulers of the Emirates, continues 
to progress with the welfare, security and 
development of Emiratis as the utmost 
priority in all development plans and 
programs, present and future. Every year 
Emiratis celebrate their National Day on 
the 2nd of December and recognise the 
great development achievements the na-
tion has realised in the previous year and 
what it aspires to achieve in the next year. 
Our comprehensive development vision 
aspires to a leading position, concerns it-
self with the future as it does with the pre-

sent, competes with full confidence based 
on proper planning and knowledge, and 
views our Emirati workforce as the most 
important national asset to be developed, 
cultivated and invested in. 

On this special occasion, I address the 
younger generation, our greatest hope and 
resource in this blessed quest. Dear sons 
and daughters, the treasure of the nation, 
you will receive a great, precious country, 
with outstanding achievements to build 
upon. You will shoulder the responsibility 
of taking it ahead towards new horizons 
of development and progress. The com-
petitive challenges of the future are many 
but we are totally confident that you will 
be worthy of the responsibility you are en-
trusted with. We have faith in your abili-
ties in every domain. Be armed with faith, 
knowledge, skills and expertise, and be 
loyal and dedicated, for it is to you that 
we will hand over the flag to continue the 
march of achievement and glory.  

Despite a recent decline in oil prices, 
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Dear brothers and sisters, 
Today we celebrate an important anni-

versary cherished by Emiratis and Arabs: 
the 44th anniversary of UAE National Day. 
On a day like this in 1971, the dawn of the 
Union appeared and our nation embarked 
on its confident and victorious journey 
towards progress and development. Our 
nation’s ambitions have become a reality 
thanks to our wise leadership and the uni-
ty of our people- a reality embodied in the 
UAE Vision 2021, which aims to make the 
UAE one of the best countries in the world 
by its 50th anniversary.  

As we celebrate National Day each year 
we remember with respect and grati-
tude our founding fathers, led by the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may 
his soul rest in peace, who resolved to 
unite and overcome all obstacles and chal-
lenges. They were dedicated to building a 
united and strong nation that provides its 
people with security, peace and stability, 
without succumbing to individual glory or 
empty slogans and ideologies. They built 

the United Arab Emirates on solid 
ground materially, but also socially 
and culturally. 

The road to building the Union 
was not an easy or smooth one, but 
was fraught with obstacles and chal-
lenges that our ancestors faced with 
determination, dedication and faith. They 
succeeded in building a united, strong na-
tion that we should be proud of but that 
still requires effort and solidarity to pro-
tect and preserve its gains and defend it 
against threats. In protecting our union, 
we find inspiration in our founding fa-
thers’ absolute faith that a united people 
who follows its leadership will be resilient 
to threats and no challenge can prevent it 
from having a bright future. Our ancestors 
faced difficult circumstances to realise the 
dream of union and instill its ideals in the 
minds of Emiratis. Therefore, we all have a 
responsibility to work together, each in our 
own fields, to continue to make our nation 
unique and prosperous and preserve it as a 
symbol of unity. The important lesson we 

learn from the past decades of our beloved 
union is that our unity is the source of our 
strength, and that all we have achieved as a 
secure and stable country amidst a turbu-
lent region is because we were one people, 
united with its leadership. 

Dear brothers and sisters,
On the 44th anniversary of the found-

ing of the UAE, we pay homage to our 
blessed martyrs who have sacrificed their 
lives in battles of duty and honor through-
out UAE history, including our intrepid 
martyrs in Operation Restoring Legitima-
cy in Yemen. We remember their heroism 
and sacrifice. We pay tribute as well to the 
families of martyrs who raised their sons 
to love their country enough to sacrifice 
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His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces  
 To the “Nation Shield” Journal

On the occasion of the 44th Anniversary of UAE National Day, His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces has issued a 
statement to Dira’a Al Watan, the Nation Shield journal. In the statement 
His Highness said the road to building the Union was not an easy or smooth 
one, but was fraught with obstacles and challenges that our ancestors faced 
with determination, dedication and faith. Below is the statement in full.
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sured about our present and future.
Challenges do not frighten or confuse 

us, rather they stimulate us to develop our 
assets and self-power and double our ef-
forts in work, adeptness, initiatives and 
innovation. They also encourage us to 
strengthen our cohesion, solidarity, cau-
tion and giving to the nation.

I stress here that your leaders continue 
to look to the future and prepare to con-
front all the challenges that it holds, full of 

hope and relying on trust in Allah, in your 
arms and minds and your interest in the 
glory of your country, its security, stability 
and gains.

Let us all pray to Almighty Allah, thank 
and glorify Him and ask Him to continue 
to bless us and our work, enable our suc-
cess and guide us to the right path.

May Allah’s peace be Upon you all•”

legislation on human rights and duties. 
The law, which shows the civilisation level 
of our state, is an important one as it was 
based on Islamic Sharia and embodies our 
values and traditions, putting emphasis 
on good ethics, the pillars of our religion. 
The new law is an addition to our assets, 
the strength of our social fabric as well as 
the mechanisms of protecting our country 
and people from the plagues of fanaticism, 
discrimination and hate spread by extrem-
ist and terrorist ideologies and ignorance, 
in Arab and Muslim countries as well as 
across the globe.

 Dear men and women citizens,
We are well and so is our country.
On the occasion of the National Day, 

and as we recall the journey of establishing 
our state and society, we are overwhelmed 
by the feeling of pride in the vibrant UAE 
model that is full of achievements, and our 
national loyalty and belonging become 
even stronger. We also recall the chal-
lenges which we faced and all of which we 
were able to overcome, as we grow more 
self-confident, become more confident in 
our approach and policies and more as-
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Innovation Higher Policy which includes 
100 national initiatives in the educational 
sector, health, energy, transportation, space 
and water. The plan foresees an investment 
of over AED300 billion and includes new 
national policies in legislation, investment, 
technology, education and finance. Its goal 
is to build a vibrant knowledge economy 
in the UAE. The plan is aimed at capacity-
building, nurturing talents, promoting a 
national culture conductive of innovation, 
entrepreneurship and providing services 
that advance the quality of life and drive 
our economy to new avenues.

Our country, which ranks first in the 
Arab region in terms of innovation, is 
determined to be among the best in the 
world in this field in the coming few years 
as innovation is the pivot of sectors driv-
ing global economy for today and in the 
future. The more we spread the culture of 
innovation in our society, schools, univer-
sities and public and private sectors, the 
stronger, more effective and competitive 
our presence in these sectors will become.

These initiatives and projects provide us 
will additional tools to complete and accel-
erate our shift to a knowledge-based econ-
omy, expand our economy and deepen its 
diversity and contribute to higher growth 
rates in non-oil sectors to minimise the 

impact of falling oil prices on our economy 
and enable it to continue growth and sus-
tainability.

In this context, fuel subsidies were cut 
to also promote green economy, a pillar 
of sustainable development and diversi-
fication of income. We are confident that 
this decision will increase the efficient use 
of energy and resources, curb emissions 
and environmental pollution, encourage 
investment in renewable energy, back our 
country’s leadership in this field and our 
plans to produce 24% of our electricity 
from clean energy by 2021.

Dear men and women citizens,
It is difficult here to cite all the success 

and achievements we made in the past 
year, but still some of them were important 
milestones.

The initiative of my brother, His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed, to es-
tablish The Martyrs’ Families’ Affairs Of-
fice, MFAO, at the Court of Abu Dhabi 
Crown Prince was the most important, as 
it shows that our people take pride in the 
martyrs and appreciate their sublime giv-
ing. The initiative also created an institu-
tional framework to honour the martyrs, 
celebrate their memory, take full care of 
their children and families, fulfill their 

needs and promote their welfare. The 
office shows further embodiment of 
the cohesion between the UAE lead-
ers and citizens and adds a boost to 
our social values of solidarity and the 
value of giving to the nation.

This year, we also succeeded in 
securing Visa-free entry to the EU 
Schengen zone for our citizens. This 
exemption from visa requirements re-
flects the stature and good reputation 
of our state and represents an appre-
ciation of the efficiency of our govern-
ment and security institutions and the 
good traits of Emiratis.

I thank H.H. Sheikh Abdullah bin 
Zayed, Foreign Minister, and his team 
for their high professionalism and 
continuous efforts to enable this suc-
cess.

Another important milestone this 
year was the successful third National 
Federal Council elections which fea-
tured expansion of electoral colleges 
(to 224,304, up from 129,274 in 2011, 
an 82% increase).

The elections were crowned by the 
election of Dr. Amal Al Qubaisi as 
Speaker of the Council. Al Qubaisi has 
become the first Arab woman to hold 
this post, an achievement that shows 
that the success of our approach to 
empowering women and bolstering 
their role in all fields of national work, 
on an equal basis with men, is a suc-
cessful one. In this way, political devel-
opment goes on the rise and assumes 
its full role in comprehensive develop-
ment and the national empowerment 
programme launched by President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan.

Another milestone this year was the 
enactment and enforcement of the 
anti-discrimination law, the first of its 
kind in our region and in the wider 
Arab region. It represents an impor-
tant additional achievement in our 
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and can hold its place among coun-
tries with innovation-based econo-
mies, including the world’s majors, 
i.e. the U.S., Germany, Switzerland 
and Singapore. It also preserved its 
ranking as the second best in the 
world in terms of quality of infra-
structure, and advanced to third 
place on the indicator of foreign di-
rect investment, technology transfer 
and ability to retain talents. It also 
advanced from 18th to the 9th place 
in terms of internet access at schools, 
from 14th to 11th in terms of quality 
of nurseries, and from 15th to 12th 
in terms of the quality of the educa-
tional system and efficient training 
of education staff.

As usual, we approved the 2016 
federal budget early as part of the 
second three-year cycle (2014-2017) 
in line with the government’s strat-
egy to continue to rationalise finan-
cial spending, maximise its return, 
efficiency and transparency. The fed-
eral government budget, estimated 

at AED48.556 billion, was approved 
with zero deficit, with the largest 
part of it being geared  towards sec-
tors serving Emiratis.

While the cabinet is successfully 
carrying out a roadmap for a shift to 
smart government, and seeks to in-
crease the usage rate of smart servic-
es to 80% by 2018, we continue the 
Government Leaders Programme 
we launched in 2003,  a women 
leaders programme and the Leader 
of the 21st Century model to prepare 
national leaders with a global per-
spective, capable of adapting to fast-
paced changes, leading work teams 
to promote their creative thinking 
and encouraging them to take the 
initiative, engage in experiences and 
innovate solutions.

As part of our growing positive 
interaction with rising global trends 
in fields such as energy, advanced 
technology and knowledge-based 
economy, we have launched the 
Emirates Science, Technology and 

gic planning, launch of projects and new 
initiatives, as well as to adopting the best 
practices in government work, execution 
of plans, innovating initiatives for empow-
erment, excellence and development.

The 43rd year of our federation featured 
new achievements and gains that contrib-
ute towards the growth of our citizens’ 
capabilities, boost comprehensive devel-
opment with additional elements of sus-
tainability, strengthen the stature of our 
country and help it achieve higher rank-
ings on global competitiveness indices 
of overall development and competitive-
ness. For instance, our country is one of 
the world’s top ten countries on 12 out of 
21 indices of  government work, quality 
of decisions, lack of bureaucracy, govern-
ment priorities for travel and tourism sec-
tors and quality of road networks. It also 
ranked second globally on indicators such 
as citizens’ confidence in government and 
leadership after Singapore, which has been 
in the top place for many years.

Our country advanced on all indicators 
of research, development and innovation 
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countries that drove the Arab Region into 
a crucial and historical phase that will de-
termine the destiny of Arabs and the fu-
ture of security and stability not only in the 
Middle East, but also in the whole world.

These crises put the Arab region to a 
hard test, forced the GCC countries to face 
threats - the development of which they 
were not responsible for - and to reluc-
tantly bear responsibilities. Making over-
all success in countering these challenges 
requires stronger unity of the GCC coun-
tries, and unified stances on Arab crises so 
that differences would not undermine the 
achievements made by the GCC, domesti-
cally in particular. I pin great hopes on the 
leaders and the 36th GCC Summit, to be 
held in a few days time in Riyadh.

Dear sons and daughters:
As we play our role in Yemen and coun-

ter the challenges that the Arab region is 
facing, we never forget that these chal-
lenges do not imply risks only, but also av-
enues for development. We in the UAE see 
several such avenues and spare no effort 

to join hands with our brothers as we rec-
ognise the nature and volume of the perils 
surrounding our Arab nation.

We do recognise the possibility of build-
ing a new pan-Arab regime that preserves 
the existence of Arabs, protects their 
rights, curbs foreign interference in their 
affairs and gives them positive effective-
ness in their region where regional powers 
are vying for influence, and international 
powers are jostling to achieve their own 
interests, unconcerned about the interests 
and the fate of others.

The crisis that the Syrian people is go-
ing through is the best instance here. The 
Arab countries which succeeded in build-
ing a coalition around Operation Decisive 
Storm and Operation Restoring Hope can 
be the solid core of the hoped-for pan-Ar-
ab regional regime.

We think that there is a need to high-
light straightforward religion and promote 
the role it plays in unifying our nation and 
stimulating its growth and progress. Close 
the gaps through which extremism, fanati-
cism, terrorism and hatred can enter. We 

have no alternative but to engage in a cru-
cial confrontation with those who use re-
ligion to achieve goals that are not among 
the goals authorised by religion. Those that 
defaced our straightforward religion more 
than the enemies of religion could, and 
have done, inflict on all Muslims damages 
that are unprecedented in terms of scale, 
depth and consequences.

In these spheres, we don’t have the lux-
ury of choosing, leaving or postponing  to 
choose a certain option, because Arabs are 
at a crucial historical crossroads. Our op-
tion is that we should approach opportuni-
ties and join hands with our brothers to 
take our nation to safety, development and 
growth.

Dear men and women citizens,
External challenges received due atten-

tion from our government and people, but 
this was not at the expense of our atten-
tion to our internal affairs. Rather, they 
induced further work and achievements in 
all domains of national work. Your govern-
ment has bolstered its approach to strate-
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Dear Emirati men and women,
Since our state was established, we have 

continued to commit ourselves to the prin-
ciples of international law, seek peaceful 
co-existence with our neighbours, expand 
our friendship with all the world’s coun-
tries and reject the use of force, or the 
threat of force, to resolve disputes and set-
tle conflicts.

At the same time, we are interested in 
building our capabilities to protect our 
country, independence and gains, and 
ward off whoever plans to assault or dam-
age our security and stability.

We were and will always be people of 
peace, building and development. But we 
will counter whoever plots to target us 
with evil acts, they will be fended off by us 
using full force, and if war is imposed on 
us, then we will fight. We have never em-
barked on aggression on others, but we are 
always ready to counter whoever attempts 
to attack us.

Our forces taking part in Operation 
Decisive Storm and Operation Restor-
ing Hope are fighting a war that was im-
posed on us. Our Arab brothers and us 
responded to the call of Yemen to stand up 
for its people and legitimacy, counter the 
aggression before it expands and settles in 
the country, and thwart its treacherous fire 
from spilling over to set the region ablaze 
and pose serious threats to the stability, se-
curity and gains of the states of this region.

The aggressors cannot recognise the fact 
that the shared security of the Gulf Coop-
eration member states is part and parcel 
of Arab security. They also fail to recog-
nise that the security of the GCC countries 
is closely connected with the security of 
Yemen and that the GCC countries will 
not allow Yemen to become a source of 
danger for their security and stability. 
Since the situation in Yemen exploded in 
early 2011, the GCC countries have been 
trying to help Yemenis to get out of the 
bottleneck of disputes and violence, to find 
reconciliation and development. The GCC 

exerted efforts for Yemen on two tracks: 
a political track represented by the GCC 
Initiative, and an economic track where 
conferences for Yemen donors and Friends 
of Yemen were held. Thanks to the success 
made on both tracks, Yemen went along 
the path of peace, reconstruction and 
building, until the coup against the legiti-
mate government took place undermining 
all these achievements and threatening to 
be the start of a permanent threat to the 
security of Saudi Arabia and all other 
members of the GCC, which are taking up 
the responsibility of bringing about change 
for the better in the Arab region.

As the Arab Coalition continues to 
achieve its goals following its success in 
restoring legitimacy to most of Yemen, we 
look forward to an end of this war based 
on the implementation of UN Security 
Council Resolution No. 2216, rooting out 
the evil, restoring Yemen to its people, and 
entering, with the help of its Arab broth-
erly countries, the stage of reconstruction 
already initiated in the liberated areas.

Dear Citizens,
In addition to our necessary interven-

tion in the Yemeni crisis, we are involved 
in other exacerbating crises in other Arab 
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It is enough honour for them that they 
further ennobled our Armed Forces as 
they embodied the ethics of national ser-
vice and revived the spirit of sacrifice.

Greetings to the servicemen, the com-
rades of the martyrs, and to all command-
ers, officers and soldiers for responding 
to the call of duty and showing their effi-
ciency and professionalism in Operation 
Decisive Storm and Operation Restoring 
Hope.

The performance of the air, land and sea 
services of the UAE Armed Forces proves 
once again that our approach to develop-
ment was efficient and right. The building 
of a modern national army of the highest 
level of professionalism was a top prior-
ity during the establishment of the UAE 
Federation which was launched on this 
day 44 years ago by the founding father 
and symbol of the Union, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah 
bless his soul. It is the priority that became 
even more important during the stage of 
empowerment and excellence led by my 
brother, President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and super-
vised by my other brother, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
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“In The Name of Allah, The Most Be-
neficent, The Most Merciful,
Dear men and women citizens, Peace 
be upon you all.
On the occasion of our 44th National 
Day, I would like to greet you all.

I would also like to greet my brothers, 
President His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, 
Their Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates.

I also extend my greetings to the com-
manders, officers and soldiers of our cou-
rageous Armed Forces who are the shield 
of our country and its keen sword, and 
our ever-watchful security services pro-
tecting our country, our people as well as 
our guests.

My greetings also to our loyal martyrs 
and congratulate them on attaining this 
sublime status in Paradise and in our 
national psyche, and their families who 
maintain strong faith in God and sincere 
national loyalty, and to whom I say: Your 
sons granted you, your country and peo-
ple an unrivaled honour and revived the 
memory of our forefathers who protected 
this land to which they gave everything 
and for which they sacrificed their lives.

Almighty Allah chose the martyrs to be 
in Heaven and to be our source of hon-
our as their exploits bless our country and 
people with better well-being. Their blood 
runs in the veins of our country, bolster-
ing its immunity, strength and dignity.

The radiance of martyrdom is engulfing 
our society and people, enhancing cohe-
sion and solidarity.

Our martyrs’ lives continue to inspire 
our young generations and tell the sto-
ries of sincere men, men who have been 
true to their covenant with Allah and have 
never changed their determination in the 
least. These are the stories of heroic fa-
thers, brothers, cousins, fellow tribesmen 

and compatriots.
The martyrs and their fellow servicemen 

show once again that Emiratis are up to 
the challenges everywhere and to the ups 
and downs, however severe, and that they 
are generous in good times and in bad, 
and in times of peace and war.

Emiratis have proven that they are capa-
ble of building development and achieving 
renaissance, and that they are intrepid and 
firm too.

They have shown their true essence 
when they responded to the call of duty 
and proved that prosperity has not made 
us idle, but rather it has fueled our strength 
and determination and showed that the 
very gains we have made stimulate us to 
preserve and protect them.

Dear men and women citizens,
Our martyrs have added a sublime di-

mension to our National Day celebrations, 
and from now on, the National Day and 
Martyrs Day will be celebrated together to 
show the highest dedication to patriotism, 
uphold the values of generous giving, as 
martyrdom is an unrivalled honour and 
sacrificing one’s life for the homeland is 
the most sublime offering.

It is enough honour for the martyrs that 
they have honoured our history and our 
present, and revived the memory of those 
who were martyrs in the past and became 
pole-stars adding more light to our pre-
sent and future too, to show us the way, 
sharpen our determination and our urge 
for more offerings for the nation.
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12

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum

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

To the “Nation Shield” Journal

On the occasion of the 44th National Day of the UAE, Vice President 
and Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, has issued a statement to to Dira’a Al Watan, 
The Nation Shield, journal. In the statement His Highness said Emiratis 
have proven that they are capable of building development and achiev-
ing renaissance, and that they are intrepid and firm too. Following is the 
statement in full:
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sightful and prudent and is always seeking 
to maintain collective action.   

Our foreign policy is based on principles 
of good neighbourliness, mutual respect, 
non-intervention in the internal affairs of 
states and commitment to dialogue to settle 
disputes and differences.

In consideration of these established 
principles, we repeat our call to the Islamic 
Republic of Iran to deal positively with the 
issue of our three occupied islands (Great-
er and Lesser Tunbs and Abu Musa) and 
respond to our repeated initiatives to set-
tle the case, either through direct bilateral 
negotiations or by recourse to international 
arbitration. A peaceful settlement of the 
case will bolster bilateral relations and en-
hance security in the Arabian Gulf, a top 
goal of our foreign policy which we pursue 
through sincere efforts to develop mecha-
nisms of joint action so as to leverage our 
capabilities to respond to regional and in-
ternational changes, and defend our inter-
ests.  

We hereby voice our unwavering stance 
with the Kingdom of Bahrain in whatever 
actions it takes in defence of unity, and our 
rejection of any foreign intervention in its 
internal affairs. We are also closely moni-
toring the positive developments taking 
place in sisterly Egypt and urging the in-
ternational community to back these efforts 
aimed at cementing pillars of security and 
stability. A safe Egypt is the gateway for 
Arab peace and moderation. We also call 
for intensified efforts by the international 
community to back legitimacy and its insti-
tutions in both Libya and Somalia. We call 
on political factions in Iraq and Lebanon to 
exert more efforts to achieve national ac-
cord and consensus on national principles 
in order to stop squandering of resources 
and potentials.

While fully supporting the Palestinian 
people’s right to self-determination and 
establishment of its independent state, we 
strongly condemn the recent Israeli viola-
tions against the Palestinian people and 

against Al Aqsa Mosque. We also express 
our concern about the deteriorating situa-
tion in Syria as a direct result of the failure 
and inability of the UN mechanisms to ad-
dress the root causes of the crisis, leading to 
aggravating and worsening the scourge of 
war and causing unprecedented humanitar-
ian tragedies. From here, we call for con-
certed regional and international efforts to 
secure humanitarian needs for, and protec-
tion of, displaced people and refugees.

We will also work with other brotherly 
leaders to develop and upgrade work mech-
anisms in the Gulf Cooperation Council 
(GCC) and the League of Arab States. We 
also strongly call for developing structures 
in the UN and for reforming the UN Secu-
rity Council.

Dear people of the UAE,
We will stay on the same course that our 

founding fathers charted for us and laid 

its building blocks and features, motivated 
by pride to defend our nation’s interests 
and glory. Our ambitions and aspirations 
for the welfare and wellbeing of our peo-
ple are unlimited. Our steps are guided by 
unequivocal commitment to safeguarding 
and protecting the present and future of 
our state. We are also determined to make 
a promising future that is full of qualitative 
achievements and safe, prosperous living.

We supplicate to God to sustain our se-
curity and peace, to give us the strength 
to achieve more progress and glory, to let 
peace and stability prevail in our Arab-
Islamic Nation and other countries of the 
world, to bestow mercy on our martyrs and 
to protect the UAE and its people from any 
harm.

May God guide our steps to success and 
welfare•”
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joint responsibility involving the govern-
ment, society and public and private com-
panies in the state.

8. Intensifying efforts to build a national 
responsible media which is capable of as-
suming its responsibilities, well qualified to 
convey our voice and present our auspicious 
image to the world, to defend our national 
policies and highlight the prominent stand-
ing the UAE has gained internationally.

9. Maximising government efforts to in-
vest in the youth so as to unleash their skills 
and talents, nurture the spirit of innovation, 
harness energies for work, giving and inno-
vation. Persistent efforts for empowering 
women should continue so that they may 
participate, as a full partner, in sustainable 
development.

10. Developing and introducing national 
legislations, policies and priorities to en-
able the state to always remain an oasis of 
security and stability, a thriving, attractive 
investment destination, a regional and in-
ternational trade, business and tourism 
centre and a favourite destination for living 
and working.

This national programme we present 
today answers and fulfills the noble aspi-
rations for which our martyrs offered the 
ultimate sacrifice. These ambitions aim to 
raise the nation’s profile and prestige and 
protect its security in order to advance our 
intensified national initiatives to become 
one of the best countries in the world by 
the time of the Golden Jubilee in December 
2021 in areas of housing, infrastructure and 
government services, which is the ultimate 
goal of our national agenda.

Dear people of the UAE,
Last year was eventful and fraught with 

challenges as well as with spectacular 
achievements, which our state accom-
plished thanks to diligent work by UAE citi-
zens, their deep loyalty to their nation and 
continued government work towards fur-
ther growth, renaissance and progress. The 
Federal National Council election of 2015 

was at the forefront of these achievements, 
and it represented an important milestone 
and a step forward on the path towards the 
national empowerment programme, which 
we launched in 2005, for increasing politi-
cal participation with the ultimate goal of 
enhancing the role of the house. The elec-
toral process has proven the high sense of 
awareness among the UAE people and their 
firm commitment to engage in the process 
of developing the state institutions.

Internationally, the economic crises the 
world experienced last year proved once 
again the soundness and resilience of the 
economic policies we have adopted. In 
the face of a decline in world oil prices 

and global financial uncertainty and fluc-
tuations, our state has averted the ensuing 
negative impact of these crises, thanks to 
God and to our good, vibrant economic 
policies, which were built on diversifica-
tion of sources of income and broadening 
the productive base to ensure sustained 
development and strengthen our resilience, 
enabling us to respond to global economic 
crises.

Our active diplomacy last year made 
resounding successes and remarkable 
achievements, including joint partnerships 
and understandings and coordination at re-
gional and international levels. This shows 
once again how our foreign policy is in-
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around a national programme in tribute to 
our martyrs to achieve the following goals:

1. Happiness of UAE citizens remains a 
top priority and permanent target of our 
federal and local governments, for which 
they work diligently in order to provide 
world class housing, first-rate learning sys-
tems and high quality, modern healthcare 
services to citizens. In this respect, our initi-
atives will continue, in full partnership and 
coordination with other federal and local 
authorities, to deliver all these goals.

2. Increasing federal financial allocations 
dedicated to improve the quality of life, 
support family stability, and continue gov-
ernment spending on major infrastructure 
and development projects with the aim of 
stimulating economic growth, generating 
more job opportunities and enhancing so-
cial stability.

3. Maintaining the balanced policy of 

our national economy which is driven by 
diversification of sources of income, expan-
sion of the product base and opening up to 
the world to spur growth and ensure and 
enhance sustainable development to build 
and strengthen our national resilience to 
respond promptly to foreign economic and 
financial setbacks.

4. Pursuing diligent government efforts 
to build a national economy far removed 
from dependence on oil revenue by invest-
ing in human development, technology and 
innovation. To that end, we have recently 
adopted the Emirates Higher Policy for 
Science, Technology and Innovation. The 
AED 300 billion plan features new national 
policies and initiatives in legislation, invest-
ment, technology, education and finance. 
Its goal is to build a vibrant knowledge-
based economy in the UAE.

5. Making more focused efforts to devel-

op practices that promote and deepen na-
tional identity and loyalty. The high sense of 
happiness, justice and equality that prevails 
among us should not prevent us from par-
ticipation in national work, which is a right 
and duty of every Emirati man and woman.

6. Paying more care and attention to the 
teaching profession in a bid to make teach-
ing one of the most attractive and competi-
tive jobs. Improving teachers’ conditions 
will contribute to developing education and 
upgrading the learning process. It is a prof-
itable investment in the future we aspire to 
for our nation.

7. Mobilising and directing efforts to 
promote the social responsibility concept, 
so it can become an officiallly sanctioned 
approach, culture and practice in our lives. 
Bringing happiness to people, which we 
have taken as a strategic objective to our 
federal and local government, is itself a 
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rity, are not only well-established priorities 
in our national policy, but also form the 
essence of the trust and responsibility our 
fathers passed on to us. To that end, we will 
forge ahead in full partnership with fellow 
leaders to confront any threats to the se-
curity, peace and stability of the GCC and 
Arab countries.  

To advance this declared policy, we have 
been among the founders of the Saudi-led 
Arab Coalition to restore right and legiti-
macy in Yemen. We actively participated 
in Operation Decisive Storm, and today 
we are participating in Operation Restor-
ing Hope, which aims to preserve the inde-
pendence, security, sovereignty and unity of 
sisterly Yemen and help its people launch a 
process for building, development and pro-
gress of their country.

Based on the same values and principles, 
our country is actively participating in the 

international counter-terrorism coalition 
as part of our efforts to deter extremism 
and violence. We mobilise all our capabili-
ties and resources to stand with our broth-
ers and friends and support their efforts to 
combat extremism and its cells and work, at 
the same time, to promote and spread the 
culture of moderation and tolerance, to ab-
hor violence.

Terrorism is a menace that poses an ex-
istential threat to our states and their social 
fabric, and participation in the global anti-
terror fight is an imperative and must-do 
act as the world will not see security or sta-
bility, or development, without eradicating 
it. Our state will continue to play its role 
in supporting brothers in this respect. We 
will neither compromise our state’s security 
nor that of our brothers. Their security is 
also ours and we will strongly stand against 
plots that target the security and stability of 

our GCC and Arab neighbours.
For the sake of this duty, our Armed Forc-

es servicemen have set wonderful examples 
of the ultimate heroism and sacrifice. We 
have lost martyrs, who offered their lives in 
defence of their nation and its values. Their 
valuable sacrifices will only stiffen our re-
solve, enhance our strength and solidify 
our cohesion and solidarity. Our martyrs 
will always remain a symbol of dignity and 
glory and an example of sacrifice and dedi-
cation. All of us have a duty, which is to 
remain loyal to the values for which they 
offered their lives, to complete what they 
have begun, to instill in the hearts and 
minds of our children the values of sacrifice 
and loyalty and to work together to keep 
our nation, for which those martyrs offered 
their lives, ever stronger and respectable.

To achieve these noble goals, today we 
call on the government and people to rally 
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“Dear, honourable people of the 
UAE,
On the 44th anniversary of the National 
Day of the United Arab Emirates, we ex-
tend our warm congratulations and grati-
tude to you for the contributions you have 
made in the process of building and devel-
oping the nation, and for your considerable 
and sincere participation in the defence of 
the nation, its gains and achievements. And 
on behalf of you, we send our heartfelt con-
gratulations to my brother, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minister 
of the UAE and Ruler of Dubai, and his 
brothers Their Highnesses Members of the 
Supreme Council of the Union and Rulers 
of the Emirates, who are leading the devel-
opment process of our nation with pru-
dence and wisdom. Our congratulations 
also go to commanders, officers, person-
nel and recruits of the gallant UAE Armed 
Forces, and to our security agencies, which 

are always vigilant to protect the nation and 
its people. We also pay gratitude to the ex-
patriate residents from sisterly and friendly 
countries.

The 2nd December is a day on which we 
remember with full pride and reverence 
the insightful life of the founding father of 
the Union, the late Sheikh Zayed, and his 
brothers the late founding fathers, who, in 
their lifetimes became role models for us 
all.

We pray to Almighty God to bestow His 
mercy on their souls and grant good health 
and wellbeing to those who are still among 
us. Thanks to their far-sighted vision, our 
nation has developed a successful devel-
opment model, presenting to the world a 
pioneering experiment in justice, rule of 
law, economic diversification, judicious 
harnessing of resources and sustainable de-
velopment. These spectacular achievements 
have drawn wide commendation from 
prominent international organisations and 
institutions, which have placed the UAE 

among the top and most advanced nations. 
Furthermore, this proves and confirms the 
soundness and veracity of our development 
approach, which set priorities for federal 
and local governments to bring happiness 
to Emirati citizens, expatriate residents and 
visitors alike, with high quality and excel-
lence.

On this glorious National Day, we pay a 
glowing tribute to our people for the valu-
able confidence they have placed in our 
march, and to our young generations, who 
rushed enthusiastically to join national 
military service. It is this confidence and 
enthusiasm that makes us feel more proud 
of our citizens’ capabilities, more optimistic 
and reassured about the future of the UAE 
and more resolved to carry out our national 
responsibility.

Building our security capabilities, sus-
taining social peace, advancing initiatives 
for GCC joint security and integration, 
contributing effectively to safeguarding 
Arab unity and preserving regional secu-
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President of the UAE & Supreme Commander 
of the Armed Forces 

 To the “Nation Shield” Journal

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan

On the occasion of the 44th National Day of the UAE, Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, has is-
sued a statement to Dira’a Al Watan, The Nation Shield, journal. 
In the statement His Highness said the 2nd December is a day on 
which we remember with full pride and reverence the insightful 
life of the founding father of the Union, the late Sheikh Zayed, 
and his brothers the late founding fathers, who, in their lifetimes 
became role models for us all. Following is the statement in full.
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Editorial

The 2nd of December … 
A Day for Deepening the sense of 

National Pride
The growth and development achieved by our Union are reflected in good 
planning, accurate implementation, strong will and unlimited development 
ambitions. What has been achieved so far is due to the insightful vision, sound 
planning and well-studied execution by the continued efforts of the successive 
generations rallying around our prudent leadership under His Highness the 
President Sheikh Khalifa  bin Zayed Al Nahyan, Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces and Ruler of Abu Dhabi, may God safeguard him. It is also a fruit 
of the culture of excellence, creativity and innovation, combined with the catalysts 
for success and achievement. This outstanding environment provides the necessary 
driving force for success in all sectors, mainly the UAE Armed Forces, which is 
always at the forefront of all areas of activity.

Since the inception of the Union on 2 December 1971, our Armed forces has 
been one of the icons of the union and a sign of its strength and safety. Our 
founding fathers, led by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God 
rest his soul, were keen from the beginning to build a strong army that protects 
the land. Our army was always up to expectations in all its combat, relief and 
humanitarian missions. It has produced many heroes and has remained a source of 
leaders and resources required for development  of our young state.

What has been achieved so far highlights the fact that the UAE is going ahead 
confidently on the road to excellence and global competitiveness. This is in 
implementation of the UAE Vision 2021, which set pioneering global standards for 
performance and growth in the various sectors.

The Union experience of the UAE is going ahead steadfastly toward its goal of 
comprehensive and sustainable development, to achieve the highest levels of global 
competitiveness and ensure the optimal standards of social prosperity for citizens. 
Moreover, all indicators confirm that this development model is characterized by 
balance, comprehensiveness and sustainability which make it one of the superior 
and successful models in the world. Other states look forward to this model.

The readiness demonstrated by our Armed Forces in all its missions, especially 
its participation in Yemen, deepens our feeling of national pride and our 
confidence in the ability of the army to defend our dear homeland.  

The noble values and spirit of the union remain lofty and dynamic. Our Armed 
Forces are one of the pillars of this union. It is a symbol of unity, a source of 
deepening our national identity, and an unbreakable sword which protects our 
country. In conclusion, I extend the heartiest congratulations and compliments to 
our prudent leadership, our Armed Forces and all the UAE nationals and residents, 
wishing that this national occasion will come again ushering more prosperity and 
stability every year• 

By: Staff Lt. Colonel  
Yousef Juma AL Hadad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com
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