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خليفة:  
أبوظبي - وام 

أكــــد صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئـــيـــس الــــدولــــة الـــقـــائـــد األعـــلـــى لــلــقــوات 
الــمــســّلــحــة، حــفــظــه الـــلـــه، أن تــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســّلــحــة، تــحــت رايــــة وقـــيـــادة مــركــزيــة واحــــدة 
كان قــراراً حكيماً جسد الرؤية الثاقبة والنهج الرشيد الذي التزمه آباؤنا المؤّسسون إرساًء 
لقواعد دولة اتحادية منيعة، قادرة على تعزيز أمنها وصون ثرواتها والدفاع عن مصالحها. 
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في كلمة له وجهها عبر مجلة »درع الوطن« في الذكرى 
الـ45 لتوحيد القوات المسّلحة: »إن ما حّققته قواتنا المسّلحة، من مكانة ُمتقّدمة وجاهزية 
عــالــيــة وإنــــجــــازات داخــلــيــة وخــارجــيــة مــشــهــودة، لـــم يــــأِت مـــن فــــراغ وإنـــمـــا ثــمــرة خــطــة تــطــويــريــة 
هـــادفـــة، تــبــّنــاهــا الــمــغــفــور لــه بـــإذن الــلــه الــشــيــخ زايـــد بــن ســلــطــان آل نــهــيــان، وعــلــى الــنــهــج ذاتــه 
سرنا وإخــوانــي صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

لالتحاد حكام اإلمارات«.

أولوية 
وأضــــــاف ســـمـــوه: »إن قـــواتـــنـــا الــمــســّلــحــة الــبــاســلــة هـــي درع الـــوطـــن الــحــصــيــن، وصـــمـــام أمـــانـــه، 
وحــامــي مكتسباته وسيظّل تحديثها وتطويرها، هــدفــاً إستراتيجياً وأولــويــة قــصــوى، نــزّودهــا 
بأحدث النظم والسالح والعتاد، ونوّفر لُمنتسبيها أعلى درجات التدريب والتأهيل والرعاية، 

ولصناعاتنا الدفاعية الوطنية نولي فائق العناية واالهتمام«. 
وفيما يلي نص الكلمة.. 

»أبنائي قادة وضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسّلحة الباسلة السالم عليكم ورحمة 
الله وبركاته، في الذكرى الـ45 لتوحيد قواتنا المسّلحة، نتوّجه إليكم بتحّية تقدير، وأنتم 
تؤّدون الواجب بكفاءة واقتدار وإخالص بناًء لقوة عسكرية، ُتدافع عن الوطن وُتحافظ على 
أمنه وتحمي ُمكتسباته، وُتسهم في بناء دولته االتحادية التي نحتفل مع نهاية هذه السنة 
الخمسين  نــحــو  إســتــراتــيــجــيــة مستقبلية،  بــرؤيــة  ُمنطلقين،  لتأسيسها،  الــذهــبــي«  بـــ»الــيــوبــيــل 
سنة الُمقبلة«.  لقد كــان توحيد قواتنا المسّلحة، تحت رايــة وقــيــادة مركزية واحـــدة، قــراراً 
آبــاؤنــا المؤّسسون، إرســـاًء لقواعد  حكيماً جّسد الــرؤيــة الثاقبة والنهج الرشيد الــذي التزمه 
دولـــة اتــحــاديــة منيعة، قـــادرة على تعزيز أمنها وصـــون ثــرواتــهــا والــدفــاع عــن مصالحها، وما 
حــّقــقــتــه قــواتــنــا الــمــســّلــحــة، مــن مــكــانــة ُمــتــقــّدمــة وجــاهــزيــة عــالــيــة وإنـــجـــازات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
مشهودة، لم يأِت من فراغ، وإنما ثمرة خطة تطويرية هادفة، تبّناها المغفور له بإذن الله 

الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، وعلى ذات النهج سرنا، وإخــوانــي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.

أبناء الوطن وحماته..
ُتــــصــــادف هـــــذه الـــســـنـــة الــــذكــــرى الــــــــ45 لــتــوحــيــد قـــواتـــنـــا الـــمـــســـّلـــحـــة، فــيــمــا تــســتــشــرف دولـــتـــنـــا أفـــقـــاً 
بــرؤى وخطط استباقية بعيدة  الــــ50 سنة الُمقبلة، وذلــك  جــديــداً، لنهضة شاملة تستهدف 
الــــمــــدى، تــتــخــذ مــــن إنـــــجـــــازات مــرحــلــتــي الـــتـــأســـيـــس والــتــمــكــيــن قــــاعــــدة راســــخــــة لــعــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
ــــنـــــاء، وبــــمــــشــــاركــــة فـــاعـــلـــة مـــــن مــــؤّســــســــات الــــــدولــــــة، وفــــــي ُمـــقـــّدمـــتـــهـــا الـــمـــؤّســـســـة  ــــبـ والــــتــــطــــويــــر والـ
العسكرية التي ظّلت منذ تأسيسها في مايو 1976، رافداً مهماً في التنمية ومنظومة البناء 
الوطني، وإلى جانب دورها األصيل في حماية الوطن، وتوفير بيئة آمنة الستدامة مسيرته 
ـــــ45 الــمــاضــيــة، إلـــى مــركــز تــدريــب  الــتــنــمــويــة، فــقــد تــحــّولــت قــواتــنــا الــمــســّلــحــة خـــالل الــســنــوات الـ
وتــأهــيــل للشباب اإلمـــاراتـــي، ومــدرســة وطنية لتعميق قيم الـــوالء والــفــداء واالنــتــمــاء والهوية 
الـــوطـــنـــيـــة، ومـــؤّســـســـة تـــربـــويـــة لــتــقــويــة أواصـــــــر الـــتـــالحـــم االجـــتـــمـــاعـــي، ُيــــضــــاف إلـــــى دورهـــــــا الـــبـــارز 
والمؤّثر ضّد التطّرف واإلرهاب وكونها شريكاً قوياً في التحالفات اإلقليمية والدولية، وإغاثة 

المنكوبين، وتقديم المساعدات، وحّل النزاعات، وحفظ األمن والسالم الدولي. 

المواطنون والمواطنات
فـــي هــــذا الـــيـــوم الـــخـــالـــد، نــتــقــّدم بــالــتــحــّيــة والــتــقــديــر، لـــلـــرواد األوائــــــل مـــن الــضــبــاط وضـــبـــاط الــصــف 
والــــجــــنــــود، الــــذيــــن أســـهـــمـــوا بــــإخــــالص فــــي وضـــــع الـــلـــبـــنـــات الــتــأســيــســيــة األولـــــــى لـــقـــواتـــنـــا الــمــســّلــحــة، 
ســائــلــيــن الــلــه أن يــتــغــّمــد الــراحــلــيــن مــنــهــم بـــواســـع رحــمــتــه، وأن ُيـــديـــم عــلــى األحـــيـــاء مــنــهــم مــوفــور 
الصحة والعافية، وتحّية خاصة للمرأة اإلماراتية، وهي تؤّدي واجبها ومهامها بكفاءة واقتدار، 
في ميادين العمل كافة شريكاً أصيالً في التنمية الوطنية الشاملة، والتقدير لشهدائنا األبرار، 
الــذيــن قــّدمــوا األرواح والــدمــاء فـــداًء للوطن، ودفــاعــاً عـن أمــنــه وُمكتسباته، ليظّل اســم الــدولــة 
عـــالـــيـــاً ورايـــتـــهـــا خـــّفـــاقـــة فـــي ســـاحـــات الــمــجــد ومـــيـــاديـــن الــــعــــّزة والــــشــــرف، فــمــن تــضــحــيــات شــهــدائــنــا 
يــســتــمــّد الـــوطـــن عــــّزتــــه، والـــجـــيـــش قـــوتـــه ومــنــعــتــه. إن قـــواتـــنـــا الــمــســّلــحــة الــبــاســلــة هـــي درع الــوطــن 
الــحــصــيــن، وصـــمـــام أمـــانـــه، وحـــامـــي مــكــتــســبــاتــه وســيــظــّل تــحــديــثــهــا وتــطــويــرهــا، هـــدفـــاً إســتــراتــيــجــيــاً 
وأولــــويــــة قـــصـــوى، نــــزّودهــــا بـــأحـــدث الــنــظــم والــــســــالح والـــعـــتـــاد، ونــــوّفــــر لــُمــنــتــســبــيــهــا أعـــلـــى درجــــات 
الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل والــــرعــــايــــة، ولــصــنــاعــاتــنــا الـــدفـــاعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، نـــولـــي فـــائـــق الــعــنــايــة واالهـــتـــمـــام. 

حفظكم الله للوطن، وحفظ الله الوطن بكم، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حققته قواتنا المسلحة من مكانة    ›
متقدمة وإنجازات مشهودة ثمرة خطة 

تطويرية هادفة
‹   سيظل تحديث قواتنا وتطويرها هدفًا 

استراتيجيًا وأولوية قصوى 
‹  قواتنا مدرسة وطنية لتعميق قيم 

الوالء والفداء واالنتماء والهوية 
الوطنية

قواتنا المسلحة الباسلة درع 
الوطن الحصين وصمام أمانه

في كلمة لسموه بالذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسلحة
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دبي - وام 

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن قرار توحيد 
القوات المسلحة كان إنجازاً تاريخياً أكد عزم اآلباء المؤسسين على 

المضّي قدماً في استكمال أركان االتحاد وتعزيز مسيرته.
وأضـــــاف ســـمـــوه، فـــي كــلــمــة وجــهــهــا عــبــر مــجــلــة »درع الـــوطـــن« في 
الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة، أن احتفاءنا بهذه الذكرى 
الغالية يكتسب أهمية استثنائية ألنه يأتي في »عام الخمسين« الذي 
أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة 
الـــقـــائـــد األعـــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة، حــفــظــه الـــلـــه، لــاحــتــفــاء بــرحــلــتــنــا 
اإلنسانية الفريدة في األعوام الـ 50 األولى من تاريخ دولتنا واإلعداد 

للتحول الفاعل والمستدام لألعوام الـ 50 المقبلة .
ــــا الـــمـــســـلـــحـــة لــلــمــســتــقــبــل  ــــنـ ولـــــفـــــت ســـــمـــــوه إلــــــــى أن اســـــتـــــشـــــراف قـــــواتـ
ــــــزء مـــــن ثـــقـــافـــتـــهـــا، ودورهـــــــــــا فـــــي الــــســــنــــوات  ومــــواكــــبــــتــــهــــا لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات جـ
الخمسين المقبلة هو بطبيعة الحال امتداد لدورها منذ تأسيسها؛ 
ــــقـــــرارنـــــا،  ــــتـ درع وطــــنــــنــــا وســــيــــفــــه الـــــبـــــتـــــار، والـــــســـــيـــــاج الـــمـــنـــيـــع ألمــــنــــنــــا واسـ

والحافظ األمين لسيادتنا واستقالنا.
وفيما يلي نص الكلمة: 

)بسم الله الرحمن الرحيم (
ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة

أبناء وبنات اإلمارات الكرام
السام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحتفي الــيــوم بــالــذكــرى  الـــ 45 لــصــدور قــرار توحيد قــوات اإلمـــارات 
ــــا حــــــمــــــداً لــــلــــمــــولــــى ســـبـــحـــانـــه  ــــزيـــــدنـ الـــمـــســـلـــحـــة وبـــــــركـــــــات شــــهــــر رمــــــضــــــان تـ
وتـــعـــالـــى، وشــــكــــراً عــلــى مـــا أفـــــاض بـــه عــلــيــنــا مـــن نــعــمــه، ومــــا كــتــبــه لنا 
من توفيق في أعمالنا، ومن نجاح في تحقيق التنمية الشاملة في 

بادنا.
ويكتسب احتفاؤنا بهذه الذكرى الغالية أهمية استثنائية ألنه يأتي 
في »عــام الخمسين« الــذي أعلنه أخي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، 
حــفــظــه الــلــه، لــاحــتــفــاء بــرحــلــتــنــا اإلنــســانــيــة الــفــريــدة فــي األعـــــوام الــــ 50 
األولى من تاريخ دولتنا، واإلعداد للتحول الفاعل والمستدام لألعوام 

الـ 50 المقبلة.
يدعونا »عام الخمسين« إلى التأمل في مسيرتنا؛ أين كنا؟ وكيف 
أصــبــحــنــا؟ وكــيــف ســــارت حــكــمــة وعــزيــمــة وإرادة ورؤى آبــــاء الــتــأســيــس 
وآباء التمكين في بناء دولتنا، حتى أصبحت في وقت قياسي واحدة 

من أسرع دول العالم نمواً وتطوراً وتقدماً ومنعة وفاعلية.

أنموذج 
لـــقـــد حـــقـــق آبـــــاؤنـــــا الـــمـــؤســـســـون فــــي 2 ديــــســــمــــبــــر1971 أقــــصــــى مــــا يــمــكــن 
تحقيقه ضمن معطيات الوقائع المحلية واإلقليمية والدولية، كانوا 
يــــــدركــــــون أنـــــهـــــم يــــبــــنــــون نـــــمـــــوذجـــــاً اتـــــحـــــاديـــــاً غــــيــــر مــــســــبــــوق فـــــي الــمــنــطــقــة 
الــعــربــيــة، وأن الــنــجــاح فــي بــنــاء دولـــة مــكــونــة مــن عـــدة إمـــــارات يتطلب 
ــــــم الــــتــــاريــــخــــي  ــــازهـ ــ ــــجـ ــ ـــفــــــس، وكــــــــانــــــــوا يــــــــدركــــــــون أن إنـ الــــــــتــــــــدرج وطــــــــــــول الــــــنـــ
بــإقــامــة االتـــحـــاد ومــؤســســاتــه وتــثــبــيــت حــضــوره فــي الــمــحــافــل اإلقليمية 
الــدولــيــة هـــو خــطــوة أولــــى ستتبعها خـــطـــوات أخــــرى الســتــكــمــال أركــانــه 
وتوطيد دعائمه، وفي مقدمة هذه الخطوات توحيد قــوات اإلمــارات 
الــمــســلــحــة، وهـــــو مــــا انـــطـــلـــق فــــي مـــثـــل هـــــذا الــــيــــوم مـــنـــذ 45 عــــامــــاً، وقـــد 
تـــشـــرفـــت بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذه االنــــطــــاقــــة ومــــواكــــبــــة مــســيــرتــهــا فــــي كــل 

مراحلها، وما زالت تفاصيل تلك األيام حية في ذاكرتي.
كان الشيخ زايد، طّيب الله ثراه، قد شّكل لجنة لدراسة واقتراح 
إجـــــــراءات الــتــوحــيــد، ورفـــعـــت الــلــجــنــة تــوصــيــاتــهــا إلــــى الــمــجــلــس األعــلــى 
لـــاتـــحـــاد الـــــذي وافـــــق عــلــيــهــا، وتــــــرأس الــشــيــخ زايـــــد اجـــتـــمـــاعـــاً للمجلس 
األعلى للدفاع الذي يضم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء 
ووزراء الــدفــاع والــخــارجــيــة والــداخــلــيــة والمالية والــقــائــد الــعــام ورئيس 
األركـــــان، وأمـــر بــوضــع خــطــة لتطوير »قـــوة دفـــاع االتـــحـــاد« الــتــي أصبح 
اسمها »القوات المسلحة االتحادية«، ورفع كفاءة أفرادها وتزويدها 
باألسلحة المناسبة، وفي 6 مايو 1976 عقد المجلس األعلى للدفاع 
اجـــتـــمـــاعـــاً بـــرئـــاســـة الـــشـــيـــخ زايــــــــد، وأصــــــــدر قـــــــرار تـــوحـــيـــد قـــــــوات اإلمــــــــارات 

المسلحة.

تحديات 
ــــازاً تـــاريـــخـــيـــاً أكـــــد عـــــزم اآلبـــــــاء الــمــؤســســيــن عــلــى  كـــــان قــــــرار الـــتـــوحـــيـــد إنـــــجـ
ــــاً فــــــي اســــتــــكــــمــــال أركـــــــــــان االتــــــحــــــاد وتــــعــــزيــــز مــــســــيــــرتــــه، أمــــا  الــــمــــضــــّي قــــــدمــ
ــــقـــــد ارتــــبــــطــــت  إجـــــــــــــــــراءات تــــنــــفــــيــــذ الــــــــقــــــــرار وصـــــــــــــوالً إلـــــــــى الـــــــدمـــــــج الـــــكـــــامـــــل فـ
بقدرتنا على مواجهة التحدي الصعب الماثل في محدودية مواردنا 
الــعــســكــريــة الــوطــنــيــة، كـــان الــنــقــص فـــادحـــاً فــي كـــوادرنـــا الــمــؤهــلــة، ولــم 
تــكــن تــتــوفــر قــاعــدة بــشــريــة وطــنــيــة كــافــيــة فــي قـــوات اإلمـــــارات الــمــدعــوة 
للتوحيد، ولــم أكــن أتــصــور جيشاً حديثاً لدولتنا ال يــكــون المواطنون 
قــادتــه وقــاعــدتــه العريضة، وهــذا فــي واقــع األمــر مــا جعل الــتــدرج في 

عملية التوحيد أمراً محتوماً.

ــــادات الـــعـــســـكـــريـــة تـــحـــديـــاً  ــيــ ــ ــــقــ نــــعــــم، كـــــــان بــــنــــاء وتــــكــــويــــن الـــــــكـــــــوادر والــ
ــــتـــــحـــــدي كــــمــــا يـــــجـــــب، وبــــفــــضــــل قــــيــــادة  ــــنـــــا هــــــــذا الـ ضـــــخـــــمـــــاً، ولــــكــــنــــنــــا واجـــــهـ
الــشــيــخ زايــــــد، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، وأخـــــي صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان، حفظه الله، وأخــي صاحب السمو الشيخ محمد 
بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رعــــاه الـــلـــه، نــجــحــنــا خــــال ســـنـــوات مــــعــــدودات في 
تحقيق التوطين فــي رتــب قــواتــنــا المسلحة كــافــة، وبـــات عــديــد قواتنا 
نخبة نفتخر بــكــفــاءاتــهــا وجــدارتــهــا وقــدراتــهــا، ونــجــاحــهــا فــي استيعاب 
واســـتـــخـــدام أحــــدث األســـلـــحـــة، وإدارة أكــثــر مــنــظــومــات الـــســـاح تــقــدمــاً 

وتطوراً.

قصة 
إن أجيالنا الناشئة التي تفخر بقواتنا المسلحة وتطمئن إلى جدارتها 
وفــاعــلــيــتــهــا، مـــدعـــوة ألن تــتــمــعــن فـــي قــصــة تــكــويــن كـــوادرنـــا العسكرية 
الوطنية التي تلخص بدقة مسيرة التنمية البشرية في بادنا، وتشهد 
أن بــــنــــاء اإلنـــــســـــان اإلمـــــــاراتـــــــي لـــــم يـــكـــن مــــجــــرد شــــعــــار نــــرفــــعــــه، بـــــل عــمــل 
مخطط ودؤوب أثــمــر كــــوادر وقـــيـــادات تــتــولــى مــســؤولــيــات جــســامــاً في 
كل مواقع العمل الوطني ومراكز النشاط في بادنا؛ في الحكومة، 
وفـــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، وفـــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــدنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، وفـــي 
عــــلــــوم وصــــنــــاعــــات الـــفـــضـــاء والــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة والـــــــــذرة واســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا 

السلمية.

تمكين 
ــــتـــــاريـــــخ مـــعـــلـــم كــــبــــيــــر، وتــــاريــــخــــنــــا فـــــي األعـــــــــــوام الــــــــ 50 الــــمــــاضــــيــــة حـــافـــل  الـ
بالدروس والعبر، وحاضرنا المزدهر مدين لجهود جبارة بدأها آباء 
التأسيس وأضاف إليها آباء التمكين، وإذا كان اإلنجاز واضحاً وجلياً 
في مجال العمران، فإن إنجازنا األكبر كان في مجال التنمية البشرية 
وبناء اإلنسان اإلماراتي، وهو ما يحتاج من مثقفينا وإعاميينا جهداً 

أكبر لتبيانه وتوضيحه، بخاصة ألجيالنا الناشئة والشابة. 
وهــنــا يكفي أن نــتــذكــر واقـــع أحـــد الــمــحــركــات الــرئــيــســيــة فــي التنمية 

البشرية، وهو التعليم، ونقارنه بواقعنا اليوم.
ــــلـــــى %80،  ــــبـــــة وتـــــــزيـــــــد نـــســـبـــتـــهـــا عـ ــــالـ ــــانــــــت األمـــــــيـــــــة غـ كــ ــــبـــــل 50 عـــــــامـــــــاً  قـ
الـــــــمـــــــدارس فــي  ـ 1971 كـــــــان عـــــــدد طـــــــاب  الـــــــدراســـــــي 1970  الـــــعـــــام  وفـــــــي 
جــمــيــع اإلمــــــارات 16400 طــالــب وطــالــبــة فــقــط، »11 ألـــفـــاً فـــي الــمــرحــلــة 
االبــتــدائــيــة، 4500 فــي الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة، 900 فــقــط فــي المرحلة 
الثانوية«، لم تصبنا هذه األرقام باإلحباط، فهذا هو الواقع في بادنا 
آنذاك، وكانت استجابتنا لتحديات هذا الواقع بإطاق وتنفيذ خطط 
نشر التعليم وبناء المدارس وإرســال البعثات وتأسيس الجامعات، 
واليوم يسعدنا أن نسبة األمية في بادنا هي بين األقل عالمياً، وأن 

مستوى التعليم بين األفضل عالمياً. 

إعداد عسكري 
وأمـــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــســــكــــري، فــــقــــد كـــــــان فـــــي بـــــادنـــــا قــبــل 
االتــــحــــاد مــــدرســــة عــســكــريــة واحـــــــدة تـــقـــوم بــــإعــــداد طـــابـــهـــا لــلــخــدمــة فــي 
قوة الكشافة التابعة للسلطة البريطانية، ومهمتها الرئيسية حماية 
منشآت النفط ومصالح بريطانيا ورعاياها، وكانت استجابتنا لتحدي 

باتت  الــتــي  العسكرية  والكليات  الــمــدارس  بإنشاء  العسكري  التعليم 
ــــالـــــم، وتـــــرفـــــد قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة بــــالــــكــــفــــاءات  تــــضــــاهــــي األفـــــضـــــل فـــــي الـــــعـ
والـــــكـــــوادر الـــوطـــنـــيـــة فــــي جــمــيــع فــــــروع وعــــلــــوم الــــســــاح فــــي الـــبـــر والــبــحــر 
ــــجــــــو، وتـــــؤهـــــل الــــضــــبــــاط لـــشـــغـــل وظـــــائـــــف الــــقــــيــــادة واألركــــــــــــــان، وتـــعـــد  والــ
ــــــن عــلــى  الــــقــــيــــادات وتــــرفــــع قــــدراتــــهــــا عـــلـــى تـــحـــديـــد وتـــقـــيـــيـــم تـــحـــديـــات األمـ
الصعد الوطنية واإلقليمية والــدولــيــة، وإدارة وتوظيف مــوارد الدولة 

لخدمة المصالح الوطنية العليا.
وقـــد اكــتــمــلــت منظوماتنا الــوطــنــيــة بــبــرنــامــج الــخــدمــة الــوطــنــيــة الــذي 
يـــرســـخ قــيــم الــــــوالء واالنـــتـــمـــاء لــــدى شــبــابــنــا، ويــــــزرع فــيــهــم روح الــنــظــام 
واالنضباط والتضحية بما يمكنهم من خدمة وطننا على أفضل وجه، 
فـــلـــيـــس مـــثـــل الـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــــدرســــة لـــبـــنـــاء الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة 
وصـــقـــلـــهـــا وتـــعـــزيـــز وعـــيـــهـــا بـــالـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه 

مسيرة وطننا في دروب التنمية والتقدم.
أيها الضباط والجنود

أيها اإلماراتيون واإلماراتيات
ونحن نحتفي بذكرى توحيد قواتنا المسلحة مطمئنين لقدراتها، 
فخورين بكفاءتها، وبأدائها في كافة المهام المنوطة بها، ال بد أن 
نتوقف عند إنجاز كبير كان لقواتنا المسلحة دور رئيسي في تحقيقه 

وهو الصناعات العسكرية اإلماراتية.
والواقع أن التفكير بالصناعات العسكرية كان حاضراً عند صدور 
يبدو بعيد المنال،  آنـــذاك حلماً  قــرار توحيد قواتنا المسلحة، وكــان 
لكن رؤيــة القيادة وخططها وسهرها، وعزيمة الرجال حولت الحلم 
بــاتــت معه صناعاتنا العسكرية مكوناً رئيسياً من  إلــى واقـــع مــعــاش، 

مكونات قوتنا الذاتية.
كنا ندرك أهمية بناء صناعة عسكرية وطنية، ليس فقط لسد جزء 
مـــن احــتــيــاجــات قــواتــنــا، بـــل أيـــضـــاً لــتــعــزيــز اســتــقــالــيــة قـــرارنـــا الــســيــاســي، 
ودعـــــم جـــهـــودنـــا لــتــنــويــع اقـــتـــصـــادنـــا، ورفـــــد الــمــجــتــمــع الــعــلــمــي اإلمــــاراتــــي 
ــبــــــرات وطــــنــــيــــة، فـــالـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي كـــــل الــــــدول  ــ بــــكــــفــــاءات وخــ
ــــبـــــحـــــث والـــــتـــــطـــــويـــــر واالخـــــــتـــــــراعـــــــات  الــــمــــتــــقــــدمــــة هـــــــي مـــــــن أهـــــــــم حـــــــواضـــــــن الـ

واالبتكارات ذات االستخدامات العسكرية والمدنية.

معرفة 
وكما واجهنا قبل خمسين عاماً تحدي ندرة الموارد البشرية ونجحنا 
فــي مــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي، واجــهــت خــطــط بــنــاء صــنــاعــاتــنــا العسكرية 
تـــحـــدي اكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرة ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا وتـــوطـــيـــنـــهـــا، وقـــــد نــهــضــنــا 
لـــمـــواجـــهـــة هــــــذا الــــتــــحــــدي عـــبـــر ربــــــط بـــــرامـــــج الـــتـــســـلـــيـــح بــــبــــرامــــج الــتــصــنــيــع 
ونقل المعرفة، وعبر المعارض المتخصصة، وفي مقدمتها معرضا 
الطيران وآيدكس اللذان وفرا لنا فرصة االطاع على أحدث منجزات 
الــــصــــنــــاعــــات الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي دول الـــــعـــــالـــــم الــــمــــتــــقــــدمــــة، وفــــــرصــــــة عــقــد 
شــراكــات مــع أهــم المصنعين، فــضــاً مــن توفير نــوافــذ لتسويق إنتاج 

مصانعنا.
لــــقــــد مـــكـــنـــت صــــنــــاعــــاتــــنــــا الــــعــــســــكــــريــــة أبـــــنـــــاءنـــــا وبــــنــــاتــــنــــا مــــــن االحــــتــــكــــاك 
ــــقــــــدرات  ــــا عـــــــزز الــ الــــمــــبــــاشــــر مــــــع أرفـــــــــع الـــــخـــــبـــــرات وأحـــــــــــدث الــــتــــقــــنــــيــــات، مــ

العلمية الوطنية، وسرع في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها.
واليوم مصانعنا تنتج وتصدر العربات المدرعة، ومركبات النقل 

الــعــســكــري، والـــقـــذائـــف بــكــل أنــواعــهــا وعـــيـــاراتـــهـــا، واألســلــحــة الــفــرديــة، 
ــــائـــــرات الـــتـــدريـــب والـــمـــنـــاطـــيـــد، والـــطـــائـــرات  والــــطــــائــــرات بــــــدون طــــيــــار، وطـ
الــمــقــاتــلــة الــخــفــيــفــة الــتــي تــعــتــمــد تــقــنــيــة الــتــخــفــي، والــســفــن والـــطـــرادات 
والــــــــــــزوارق الـــحـــربـــيـــة، وتـــقـــنـــيـــات الـــمـــســـح الــــجــــوي وجــــمــــع الـــمـــعـــلـــومـــات، 
المدنية، وأكملت  العسكرية مع صناعاتنا  تكاملت صناعاتنا  وهكذا 
ــــنـــــع فــي  ــــاتــــــت عـــــامـــــة »صـ مـــنـــظـــومـــة الـــتـــصـــنـــيـــع الــــمــــتــــقــــدم فــــــي بــــــادنــــــا، وبــ
اإلمــــــــارات« عـــنـــوانـــاً لــلــجــودة واإلتــــقــــان، ومـــحـــاً لــلــثــقــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
أيها الضباط والجنود

أيها اإلماراتيون واإلماراتيات
لقد أنجزنا في األعوام الـ 50 الماضية الكثير مما يشهد به القاصي 
ــــاراتـــــي قـــاعـــدة قـــويـــة مـــمـــهـــورة بــالــمــعــرفــة  والـــــدانـــــي، وبـــــات نــمــوذجــنــا اإلمـ
والـــخـــبـــرة النــطــاقــنــا بــثــقــة وخـــطـــوات ثــابــتــة نــحــو مــســتــقــبــل أكـــثـــر ازدهــــــاراً 
ومــــنــــعــــة وفــــاعــــلــــيــــة، وأكـــــثـــــر قـــــــــدرة عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــحــــيــــاة اآلمـــــنـــــة الــــرغــــيــــدة 

ألجيالنا القادمة.
ــــنـــــذ أن أعــــلــــنــــت وأخـــــــــي صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــد  ومـ
الـــمـــقـــبـــلـــة،  الـــــــــ 50  لــــلــــســــنــــوات  ــــعــــــداد  ــتــ ــ اســ عــــــــام  الــــــعــــــام 2020  نــــهــــيــــان  آل 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن األثــــقــــال الـــتـــي ألـــقـــت بـــهـــا جـــائـــحـــة كــــورونــــا عـــلـــى بــلــدنــا 
وعــالــمــنــا، قــــادت حــكــومــتــنــا ورش عــمــل كــبــرى أشــركــت فــيــهــا المجتمع 
بكل فعالياته لوضع إطار إستراتيجي لعملنا في العقود الـ 5 المقبلة، 
وخطة تنموية واضحة األهداف واألولويات ومحددة البرامج الزمنية، 
ورؤيــــــــة لـــمـــنـــظـــومـــة الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي لـــتـــعـــزيـــز جـــاهـــزيـــتـــهـــا لــلــمــســتــقــبــل، 
واتجاهاتها  العالمية  والمتغيرات  التحديات  استشراف  وقدرتها على 
الصاعدة، لتكون حكومتنا األسرع واألكثر مرونة وقدرة على التكيف 
مــــع هـــــذه الـــمـــتـــغـــيـــرات والـــتـــحـــســـب الـــمـــســـبـــق آلثـــــارهـــــا، واغــــتــــنــــام الـــفـــرص 

المصاحبة لها.

مواكبة 
وبــالــنــســبــة لــقــواتــنــا الــمــســلــحــة فــــإن اســتــشــرافــهــا لــلــمــســتــقــبــل ومــواكــبــتــهــا 
للمتغيرات هو جزء من ثقافتها، ودورها في السنوات الـ 50 المقبلة 
هو بطبيعة الحال امتداد لدورها منذ تأسيسها : درع وطننا وسيفه 
البتار، والسياج المنيع ألمننا واستقرارنا، والحافظ األمين لسيادتنا 

واستقالنا.
ــــيـــــوم مـــســـيـــرة بـــنـــاء  وإذ نــســتــعــيــد فـــــي الـــمـــنـــاســـبـــة الــــتــــي نـــحـــتـــفـــي بـــهـــا الـ
وتــطــور قــواتــنــا الــمــســلــحــة، فــأنــا عــلــى يــقــيــن بـــأن الــبــنــاء سيعلو والــتــطــور 
سيتواصل والقدرات ستتضاعف، برعاية أخي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة.
ــــلـــــحـــــة، نـــــشـــــد عـــــلـــــى أيــــــــــــدي جـــمـــيـــع  فـــــــي ذكــــــــــــرى تـــــوحـــــيـــــد قــــــواتــــــنــــــا الـــــمـــــسـ
مــنــســوبــيــهــا، ونـــكـــبـــر فــيــهــم شــجــاعــتــهــم وإخــــاصــــهــــم ووفـــــاءهـــــم وصــــدق 
والئـــهـــم وانــتــمــائــهــم، ونــحــيــي مــعــهــم شـــهـــداءنـــا الـــذيـــن ارتــــقــــوا إلــــى أرفـــع 

الدرجات أحياء عند ربهم يرزقون.
أســـــــأل الــــلــــه أن يـــوفـــقـــنـــا إلــــــى مـــــا يـــحـــب ويـــــرضـــــى، وأن يــــســــدد خــطــانــا 
ويلهمنا سواء السبيل، وأن يحفظ وطننا وشعبنا ويديم علينا نعمة 

األمن واالستقرار واالزدهار. والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا على يقين بأن البناء سيعلو والتطور سيتواصل والقدرات ستتضاعف برعاية    › 

أخي محمد بن زايد 
استشراف قواتنا المسلحة للمستقبل ومواكبتها للمتغيرات جزء من ثقافتها    ›

توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي في مسيرة دولة االتحاد    ›
نفتخر بكفاءة قواتنا وجدارتها ونجاحها في استيعاب واستخدام أحدث األسلحة   ›

بناء اإلنسان اإلماراتي لم يكن مجرد شعار نرفعه بل عمل مخطط ودؤوب أثمر كوادر    ›
وقيادات تتولى مسؤوليات جسامًا 

التاريخ معلم كبير وتاريخنا في األعوام الخمسين الماضية حافل بالدروس والعبر   ›

محمد بن راشد:
قواتنا المسلحة درع وطننا وسيفه 

البتار والسياج المنيع ألمننا واستقرارنا
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محمد بن زايد:
توحيد القوات المسلحة أحد القرارات 

المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا

أبوظبي - وام 

أكــد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ولــي عهد 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات المسلحة، أن قـــرار توحيد 
القوات المسلحة في الـ 6 من مايو عام 1976 كان أحد القرارات 
المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا العزيز، والتي عبرت عن 
حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طــــيــــب الــــلــــه ثــــــــــراه، وإخـــــــوانـــــــه مـــــن الــــــقــــــادة الــــمــــؤســــســــيــــن، ووعـــيـــهـــم 
الــعــمــيــق وبـــعـــد نـــظـــرهـــم وإيـــمـــانـــهـــم بـــالـــوحـــدة طـــريـــقـــاً نـــحـــو الــتــقــدم 
والعزة لشعبنا في كل أنحاء الوطن. جاء ذلك في كلمة سموه 
ـــ 45 لــتــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة، وفــيــمــا يلي  بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
نصها: »أبــنــائــي الــضــبــاط وضــبــاط الــصــف والــجــنــود.. أبــنــاء الــقــوات 
ـــ 6 مــن  ــ الـــمـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة، إن تـــوحـــيـــد قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة فــــي الــ
مـــايـــو عــــام 1976، هـــو الـــحـــدث الــوطــنــي األكـــثـــر أهــمــيــة وتـــأثـــيـــراً في 
تــاريــخــنــا الــحــديــث، بــعــد قـــرار إنــشــاء دولـــة االتــحــاد فــي الــثــانــي من 
شهر ديسمبر عام 1971؛ ففي هذا اليوم المجيد انطلق اتحادنا 
الـــمـــبـــارك واثـــقـــاً مــطــمــئــنــاً نــحــو الــمــســتــقــبــل، وتـــعـــززت أركـــانـــه بــأحــد 
أهم عناصر قوته ونجاحه ومنعته وهو وحدة قواته المسلحة، 
وأرسل رسالة واضحة إلى العالم كله بأن دولة اإلمارات العربية 
الــمــتــحــدة راســخــة الــبــنــيــان قــويــة األركـــــان تستند إلـــى أســـس صلبة 
ومـــرتـــكـــزات مــتــيــنــة، وقـــــــادرة عــلــى مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات تــحــت رايـــة 

واحدة وبروح وطنية واحدة.

معاٍن 
وأضــــــاف ســـمـــوه: »نــحــتــفــل الـــيـــوم بـــالـــذكـــرى الـــــ 45 لــتــوحــيــد قــواتــنــا 
المسلحة فــي »عــام الخمسين«، مــا يعطي هــذه الــذكــرى رمزية 
خـــاصـــة ويــمــنــحــهــا دالالت مــهــمــة ومـــعـــانـــي عـــمـــيـــقـــة؛ فــلــقــد كــانــت 
قواتنا المسلحة حامي مسيرتنا التنموية الناجحة خالل العقود 
الخمسة الماضية، وأحد أهم مرتكزات هذه المسيرة وأعمدتها 
الــصــلــبــة، والــمــدرســة الــتــي عـــززت قــيــم الــوحــدة والــــوالء واالنــتــمــاء 
ــــيـــــة فـــــــي نــــــفــــــوس األجــــــــــيــــــــــال، ومـــــصـــــنـــــع الــــــــرجــــــــال األقـــــــويـــــــاء  ــــتـــــضـــــحـ والـ
الــمــســتــعــديــن لــلــدفــاع عـــن الـــوطـــن بــالــمــهــج واألرواح، والــتــجــســيــد 
الحي لمبادئ دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها وقيمهم 

وأخالقهم في السلم والحرب«. 

مسؤولية
وتــابــع ســمــوه: »وكــلــنــا ثقة فــي أن قــواتــنــا المسلحة ستكون على 
ــــاً خــــــالل الــــعــــقــــود الـــــــ 5 الـــمـــقـــبـــلـــة، رمـــــــــزاً لــلــبــطــولــة  ــــمــ الـــعـــهـــد بـــهـــا دائــ
والشجاعة والتضحية بال حدود، وعلى قدر المسؤولية الوطنية 
ــــا يـــحـــكـــم عـــمـــلـــهـــا هــــــو حــــــب الــــوطــــن  الــــمــــلــــقــــاة عــــلــــى عــــاتــــقــــهــــا، ألن مــ

واالستعداد للذود عنه بكل غال ونفيس«.

ــــبـــــاط وضــــــبــــــاط الـــــصـــــف والـــــــجـــــــنـــــــود.. أبــــــنــــــاء الـــــقـــــوات  ــــائـــــي الـــــضـ ــنـ ــ أبـ
المسلحة الباسلة..

فــــي هـــــذا الــــيــــوم نــســتــذكــر بـــكـــل فـــخـــر وإجـــــــالل واعـــــتـــــزاز، األدوار 
الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة عـــلـــى مـــدى 
الــــعــــقــــود الـــــــ 5 الـــمـــاضـــيـــة وعــــبــــر الــــمــــراحــــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي مـــــر بــهــا 
وطننا العزيز، سواء على مستوى حفظ األمن الوطني والدفاع 
عــن الــمــكــتــســبــات الــتــنــمــويــة وصــيــانــة ســيــادتــنــا ومــقــدراتــنــا، أو على 
ــــــات  ــــــى جـــانـــبـــهـــم فـــــي أوقـ ــــــوف إلـ ــــوقـ ــ مــــســــتــــوى مــــســــانــــدة األشــــــقــــــاء والـ
ــــدائــــــد والـــــمـــــحـــــن، وتـــــعـــــزيـــــز أركـــــــــــان مــــنــــظــــومــــة األمــــــن  األزمـــــــــــــات والــــــشــ
الــقــومــي الــعــربــي فـــي مــواجــهــة الــمــخــاطــر الــتــي تــتــهــددهــا، أو على 
مـــســـتـــوى دعــــــم الــــســــالم واالســـــتـــــقـــــرار إقـــلـــيـــمـــيـــاً وعـــالـــمـــيـــاً مــــن خـــالل 
الــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــات حــفــظ الـــســـالم فـــي الــعــديــد مـــن الــمــنــاطــق 
حول العالم، ومكافحة اإلرهاب واالنخراط الفاعل في الجهود 
الـــدولـــيـــة لــلــتــصــدي لــمــخــاطــر الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة وفــــي مقدمتها 
تنظيما »الــقــاعــدة« و»داعـــــش«، إضــافــة إلــى تضحيات منتسبيها 
الـــعـــظـــيـــمـــة وحــــبــــهــــم لـــوطـــنـــهـــم وأدائـــــــهـــــــم لـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم بــــإخــــالص 
وتـــفـــان فـــي كـــل الــمــهــام الــتــي أوكـــلـــت إلــيــهــم ســــواء فـــي الـــداخـــل أو 

في الخارج. 

تضحية 
وأضــــاف ســمــوه: »فـــي هـــذه الــذكــرى الــمــجــيــدة نــتــرحــم عــلــى أرواح 
شــــهــــدائــــنــــا األبـــــــطـــــــال الــــــذيــــــن ضــــــربــــــوا أروع األمـــــثـــــلـــــة فــــــي الـــتـــضـــحـــيـــة 
والــفــداء، وجــســدوا قيم العسكرية اإلمــاراتــيــة العريقة ومبادئها 
ودورهـــــا فـــي مــاضــي دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وحــاضــرهــا 
ومستقبلها، ونؤكد أن الوطن سيظل على الدوام حصناً منيعاً 
في مواجهة المخاطر والتهديدات بتضحيات أبنائه وشجاعتهم 

في الدفاع عنه في كل مكان وزمان.
وال بـــد أن أنــــــوه، فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة الــوطــنــيــة الـــعـــزيـــزة، بـــدور 
الــمــرأة اإلمــاراتــيــة الفاعل فــي قواتنا المسلحة وحــضــورهــا المهم 
ــــا عــلــى  ــــهـ ــــمـــــؤثـــــر ضــــمــــن صـــفـــوفـــهـــا مــــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــــلــــة، وقـــــدرتـ والـ

ـــــاالت الـــــعـــــمـــــل الـــــوطـــــنـــــي وهـــــو  ـــــجــ ـــا ضـــــمـــــن أحـــــــــد أهـــــــــم مــ ـــ ـــهـ ـــ ــــات ذاتـ ــــبـــ إثـــ
الــمــجــال الــعــســكــري، تــجــســيــداً لــمــا تــتــمــتــع بـــه مـــن مــشــاركــة بــــارزة 
في منظومة التنمية الوطنية بكل جوانبها وفروعها، وما تبديه 
القيادة من اهتمام كبير بتمكينها وتعزيز مشاركتها على جميع 

المستويات«. 

ــــبـــــاط وضــــــبــــــاط الـــــصـــــف والـــــــجـــــــنـــــــود.. أبــــــنــــــاء الـــــقـــــوات  ــــائـــــي الـــــضـ ــنـ ــ أبـ
المسلحة الباسلة..

لـــقـــد كـــــان تــنــظــيــم دولــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة مــعــرضــي 
الــــدفــــاع الــــدولــــي »آيـــــدكـــــس«، والــــدفــــاع الـــبـــحـــري »نـــافـــدكـــس« رغــم 
ظـــــــــروف جــــائــــحــــة »كــــوفــــيــــد 19« خـــــــالل شــــهــــر فــــبــــرايــــر عـــــــام 2021، 
والـــمـــشـــاركـــة الــعــالــمــيــة الــكــبــيــرة فــيــهــمــا والــفــعــالــيــات الــمــهــمــة الــتــي 
صاحبتهما، هو دليل على ثقة العالم في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وفي قواتنا المسلحة ودورها في خدمة السالم واألمن 

واالستقرار على الساحتين اإلقليمية والدولية. 
وعـــلـــى مــــدى الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، غــــدت الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
اإلمـــاراتـــيـــة أحــــد الــــروافــــد الــمــهــمــة لــالقــتــصــاد الــوطــنــي الــمــبــنــي على 
المعرفة، وقـــادرة على إقــامــة شــراكــات مثمرة مــع أكــبــر شركات 
صـــنـــاعـــة الــــدفــــاع فــــي الـــعـــالـــم. ويـــظـــل تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة دفــــــاع وطــنــيــة 
حديثة، أحد العناصر الرئيسية في نظرتنا إلى قواتنا المسلحة 
وآلــــيــــات تــقــويــتــهــا وتــحــديــثــهــا خـــــالل الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة بـــمـــا يــعــود 

بالخير على المستويين العسكري والتنموي.

ــــبـــــاط وضــــــبــــــاط الـــــصـــــف والـــــــجـــــــنـــــــود.. أبــــــنــــــاء الـــــقـــــوات  ــــائـــــي الـــــضـ ــنـ ــ أبـ
المسلحة الباسلة..

لــقــد كــــان تــطــويــر قــواتــنــا الــمــســلــحــة وتــحــديــثــهــا أولـــويـــة أســاســيــة 
ضمن منظومة أولوياتنا الوطنية، منذ توحيد القوات المسلحة 
خالل عام 1976، وسيظل كذلك خالل العقود المقبلة، لتوفير 
ــــقـــــاء الــمــســتــمــر بـــكـــفـــاءة الـــعـــنـــاصـــر الــبــشــريــة  كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه االرتـ

وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة عالية.
لــــقــــد غـــــــدت قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة الــــبــــاســــلــــة، بــــكــــل فـــــروعـــــهـــــا، رمـــــزا 
لـــلـــقـــوة، وأحـــــد الـــجـــيـــوش الــعــصــريــة ذات الــــقــــدرات الــنــوعــيــة الــتــي 
يـــمـــكـــنـــهـــا تـــنـــفـــيـــذ مـــهـــامـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة بــــكــــل كـــــفـــــاءة واحـــــتـــــرافـــــيـــــة، فــي 
الــداخــل والـــخـــارج، وهـــذا بفضل الــدعــم الكبير الـــذي تتلقاه منذ 
عــهــد الــمــغــفــور لـــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، 
طـــيـــب الـــلـــه ثـــــــراه، والـــــــذي امـــتـــد إلـــــى عـــهـــد صـــاحـــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
ــــــة، حـــفـــظـــه الـــــلـــــه، مــن  ــــــدولـ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، رئــــيــــس الـ
مـــنـــطـــلـــق اإليــــــمــــــان بـــــــأن الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة الــــقــــويــــة والــــــــقــــــــادرة هــي 
ضـــمـــان لـــأمـــن واالســــتــــقــــرار والــتــنــمــيــة فــــي عـــالـــم يـــمـــوج بــالــمــخــاطــر 

واالضطرابات والتهديدات على جميع المستويات.
ـــــذي نـــحـــرص فـــيـــه عـــلـــى تـــقـــويـــة قـــواتـــنـــا الــمــســلــحــة  وفـــــي الــــوقــــت الـ
ورفدها بكل عناصر القدرة والتميز في مختلف المجاالت، فإننا 
نعمل بــقــوة وثــبــات مــن أجـــل دعـــم الــســالم اإلقــلــيــمــي، وسنستمر 
في هذا الطريق بإيمان وشجاعة من أجل صنع مستقبل أفضل 
لشعبنا وشعوب المنطقة كلها وتحقيق طموحاتها في التنمية 
واالستقرار والرخاء بعد سنوات طويلة من الحروب والصراعات.

محطات فارقة
ــــبـــــاط وضــــــبــــــاط الـــــصـــــف والـــــــجـــــــنـــــــود.. أبــــــنــــــاء الـــــقـــــوات  ــــائـــــي الـــــضـ ــنـ ــ أبـ

المسلحة الباسلة..
فـــــــــي تـــــــــاريـــــــــخ األمـــــــــــــــم والــــــــشــــــــعــــــــوب مــــــحــــــطــــــات فــــــــــارقــــــــــة، وقـــــــــــــــــرارات 
مصيرية، وقيادات فريدة، تصنع تاريخها وتضع األسس القوية 
لحاضرها ومستقبلها.. وقــد كــان قــرار توحيد الــقــوات المسلحة 
في السادس من مايو عام 1976، أحد هذه القرارات المصيرية 
والـــمـــفـــصـــلـــيـــة فــــي تــــاريــــخ وطـــنـــنـــا الــــعــــزيــــز، الــــتــــي عــــبــــرت عــــن حــكــمــة 
المغفور لــه بـــإذن الــلــه الشيخ زايـــد بــن سلطان آل نــهــيــان، طيب 
الـــلـــه ثـــــراه، وإخــــوانــــه مـــن الـــقـــادة الــمــؤســســيــن، ووعــيــهــم الــعــمــيــق 
وبــــعــــد نـــظـــرهـــم وإيـــمـــانـــهـــم بــــالــــوحــــدة طـــريـــقـــاً نـــحـــو الـــتـــقـــدم والــــعــــزة 

لشعبنا في كل أنحاء الوطن.
ونظل واألجيال من بعدنا مدينين لهؤالء القادة العظام الذين 
وضعوا األســاس القوي لنهضتنا، وتــركــوا لنا وطناً قوياً بشعبه 
ــــوانــــــه وأســكــنــهــم  وقـــــواتـــــه الـــمـــســـلـــحـــة. رحــــــم الــــلــــه الـــشـــيـــخ زايـــــــد وإخــ
فسيح جناته جزاء ما قدموه إلى اإلمارات وشعبها، ونسأل الله 
تعالى أن يمنحنا القوة والعزم على مواصلة مسيرتهم وصيانة 

أمانة الوطن التي تركوها لنا.. وما أثقلها من أمانة. 

تهنئة 
ــــبـــــاط وضــــــبــــــاط الـــــصـــــف والـــــــجـــــــنـــــــود.. أبــــــنــــــاء الـــــقـــــوات  ــــائـــــي الـــــضـ ــنـ ــ أبـ

المسلحة الباسلة..
ال يـــســـعـــنـــي فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــزيــــزة عـــلـــى قــلــب 
كـــل إمــــاراتــــي، إال أن أرفـــــع أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة 
القائد األعلى للقوات المسّلحة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام 
ـــاء قـــواتـــنـــا الــمــســلــحــة الـــبـــاســـلـــة، وشــعــب  ــنـ اإلمـــــــــــارات، وإلــــــى كــــل أبــ
اإلمــارات الوفي. وكل عام ودولــة اإلمــارات العربية المتحدة في 

خير وسالم وتقدم ومنعة.

في تاريخ األمم والشعوب محطات فارقة وقرارات مصيرية وقيادات فريدة   ›
تصنع تاريخها

اإلمارات راسخة البنيان قوية األركان تستند إلى أسس صلبة   › 

ومرتكزات متينة
قواتنا المسلحة حامي مسيرتنا التنموية الناجحة خالل العقود الـ 5 الماضية  ›

قواتنا مصنع الرجال األقوياء المستعدين للدفاع عن الوطن بالمهج واألرواح  ›
الوطن سيظل على الدوام حصنًا منيعًا في مواجهة المخاطر   › 

بتضحيات أبنائه

المرأة اإلماراتية لها دور   ›
فاعل في قواتنا المسلحة 

وحضورها مهم ومؤثر 
ضمن صفوفها 

الصناعات الدفاعية   ›
اإلماراتية أحد الروافد 

المهمة لالقتصاد الوطني
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سلطان القاسمي:قواتنا المسلحة 
ستبقى لنا مصدر عز وفخر

حمد الشرقي: السادس من مايو 
محطة فارقة ومفصلية

الشارقة - وام 

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
ــــا الـــمـــســـلـــحـــة  ــــنـ عــــضــــو الــــمــــجــــلــــس األعــــــلــــــى حـــــاكـــــم الـــــشـــــارقـــــة إن قـــــواتـ
ستبقى مصدر عز وفخر لنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وســـنـــبـــقـــى مــتــكــاتــفــيــن مــعــهــا لـــحـــمـــايـــة وطـــنـــنـــا والـــــدفـــــاع عـــنـــه لــنــنــعــم 

بفضل من الله باألمن والرخاء والتقدم.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة »درع الوطن« 
بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: 
»نحتفي في الـ 6 من مايو بذكرى عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى 
توحيد القوات المسلحة اإلماراتية الـ 45، نعيش هذه المناسبة 
ــــتـــــقـــــدم مـــن  ــــتـــــوى مـ ــــــن مـــــسـ بــــمــــشــــاعــــر االعـــــــــتـــــــــزاز والـــــفـــــخـــــر لـــــمـــــا نـــــــــــراه مـ
الجاهزية والكفاءة العالية التي أصبحت عليها قواتنا المسلحة 
من خالل التأهيل والتدريب والتمارين التي نفذتها بالتعاون مع 

الجهات العسكرية على مستوى المنطقة والعالم«.

تطور 
وتـــــــابـــــــع ســـــــمـــــــوه: »إن مـــــــا تــــحــــقــــق مـــــــن تــــــطــــــور كــــبــــيــــر عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
ــــقـــــوات الــمــســلــحــة كــــافــــة يـــنـــم عــــن الــتــخــطــيــط الــمــســبــق  قـــطـــاعـــات الـ
والــــطــــمــــوح الـــــــذي وضـــعـــتـــه الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة مـــنـــذ تـــأســـيـــس دولــــة 
اإلمــارات العربية المتحدة لالستثمار في السواعد الوطنية التي 
ــــــل مــن  ــــــذه األرض الـــطـــيـــبـــة وكـ ـــــاٍن عـــــن هـ ــــفـ ســـــتـــــذود بــــكــــل بــــســــالــــة وتــ
ــــتـــــي تــــمــــر عــلــى  يـــقـــطـــنـــهـــا. أثــــبــــتــــت الـــــتـــــجـــــارب والـــــــظـــــــروف الــــمــــتــــغــــيــــرة الـ
الــعــالــم كــافــة وقـــوف قــواتــنــا المسلحة بشكل دائـــم كصمام أمــان 
وعون للمحتاجين كافة، ولعل الجهود اإلغاثية اإلنسانية التي 
تقدمها الدولة عن طريق أبطالنا في القوات المسلحة أبرز مثال 
على ذلك وتعكس اإلرث الديني والقيمي الــذي تضعه اإلمــارات 

موجهاً في مسيرتها التنموية«.

عالمات مشّرفة
واخــــتــــتــــم ســــمــــوه: »ومـــــــع كــــافــــة الــــعــــطــــاءات الــــجــــزلــــة الــــتــــي تــقــدمــهــا 
الـــقـــوات الــمــســلــحــة مــنــذ إنــشــائــهــا البـــد أن نــســتــذكــر مـــن قـــدم أكــبــر 
عطاء بالتضحية بنفسه للحفاظ على وطنه والذود عن حياضه 
والــــــدفــــــاع عـــــن كـــلـــمـــة الـــــحـــــق، وهـــــــذه الـــتـــضـــحـــيـــة خــــلــــدت فـــــي تـــاريـــخ 
الـــدولـــة كــعــالمــات مــشــّرفــة لــشــهــدائــنــا وذويـــهـــم وســنــظــل نعتز بما 
قدموه ونحيي ذكراهم في المناسبات والوسائل كافة. ستبقى 
قواتنا المسلحة مصدر عز وفخر لنا في دولــة اإلمــارات العربية 
الــمــتــحــدة وسنبقى متكاتفين معها لحماية وطــنــنــا والـــدفـــاع عنه 

لننعم بفضل من الله باألمن والرخاء والتقدم«.

الفجيرة - وام 

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو 
المجلس األعلى حاكم الفجيرة، أن الـ 6 من مايو عام 1976 
محطة فارقة ومفصلية ساهمت في ترسيخ أركــان االتحاد 

وتوطيد وحدته وتثبيت دعائمه. 

مناسبة
جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة ســـمـــوه الـــتـــي وجــهــهــا عــبــر مــجــلــة »درع 
الــــــــوطــــــــن« فـــــــي الــــــــذكــــــــرى الــــــــــ 45 لــــتــــوحــــيــــد الــــــــقــــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة 
فـــيـــمـــا يـــلـــي نـــصـــهـــا: »يـــطـــيـــب لـــنـــا فـــــي هــــــذا الـــــيـــــوم الـــعـــظـــيـــم فــي 
تـــاريـــخ دولــتــنــا مـــن كـــل عــــام، أن نــســتــذكــر يـــوم تــوحــيــد قــواتــنــا 
الـــــــســـــــادس مــــــن مـــــايـــــو عــــــــام 1976، كــمــحــطــة  الـــمـــســـلـــحـــة فــــــي 
هامة ومشرقة ساهمت في إرساء األمن واالستقرار، حيث 
حافظ جيشنا الباسل على مكتسبات الوطن ودعم مسيرة 
الـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــطــــويــــر الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا دولــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

المتحدة«.

قفزات نوعية 
الـــــقـــــائـــــد  يــــــــــــوم أعــــــــلــــــــن  مــــــــضــــــــت،  وتـــــــــابـــــــــع ســـــــــمـــــــــوه: »45 عـــــــــامـــــــــاً 
الــمــؤســس الــمــغــفــور لــه بـــإذن الــلــه الــشــيــخ زايـــد بــن سلطان 
آل نهيان وإخــوانــه الــمــؤســســون توحيد الــقــوات المسلحة 
والبدء بإرساء قواعدها المتينة، ومنذ ذلك الوقت تشهد 
ــــفـــــزات نـــوعـــيـــة فـــــي درجــــــــة اإلعــــــــــداد والــــتــــأهــــيــــل عــلــى  قــــواتــــنــــا قـ
المستويات كافة، وال تزال هذه المسيرة الظافرة تتقدم 
نحو األمــام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يحرص على 
تــوفــيــر كــافــة الــتــجــهــيــزات الــعــالــيــة لــدعــم الـــقـــوات المسلحة 
بــمــا يــضــاهــي الــمــســتــويــات الــعــالــمــيــة فـــي مـــجـــاالت الــتــدريــب 

والتجهيز والتسليح«.

تهنئة
واختتم سموه: »في هذه المناسبة الجليلة أرفع أسمى آيات 
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــــى صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
زايــد آل نهيان، رئيس الــدولــة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبـــــــــي، رعـــــــــاه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعــلــى لــلــقــوات المسلحة، وأصــحــاب السمو الــشــيــوخ أعضاء 
الــمــجــلــس األعـــلـــى حــكــام اإلمــــــــارات، وشــعــب اإلمـــــــارات الـــكـــرام، 
قــواتــنــا المسلحة وشهدائها  مستذكرين مــعــاً تضحيات رجـــال 
الـــذيـــن بـــذلـــوا أرواحــــهــــم فـــي ســبــيــل الــــدفــــاع عـــن األرض ووحــــدة 

ورفعة الوطن، وحفظ الشرعية والسالم في المنطقة«.

عجمان - وام 

أكــــــــد صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ حــــمــــيــــد بــــــن راشــــــــــد الـــنـــعـــيـــمـــي عــضــو 
المجلس األعلى حاكم عجمان أن قرار توحيد القوات المسلحة 
فــــي الـــــســـــادس مــــن مـــايـــو لـــعـــام 1976 تـــحـــت عـــلـــم واحــــــــد، وقـــيـــادة 
مــركــزيــة واحــــــدة، يــمــثــل مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تــوطــيــد أركـــــان االتــحــاد 

وتعزيز مسيرته المباركة.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة »درع الوطن«، 
ـــــ 45 لــتــوحــيــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة فــــي مــــا يــلــي  بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الـ
نصها: يطيب لــي فــي الــذكــرى الـــ 45 لتوحيد قواتنا المسلحة أن 
نستذكر القرار التاريخي واالستراتيجي للمغفور له، بإذن الله، 
الـــشـــيـــخ زايـــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نــــهــــيــــان، طـــيـــب الــــلــــه ثــــــــراه، وإخــــوانــــه 
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام 
ــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة،  ــــقـ ــ بــــتــــوحــــيــــد الـ ــــايـــــو عـــــــام 1976  اإلمــــــــــــــارات فــــــي 6 مـ
والـــــــذي نــــص عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة تـــحـــت عـــلـــم واحـــــد، 
وقيادة مركزية واحدة، تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة 
مــن منطلق الــســعــي المستمر لــدعــم الــكــيــان االتـــحـــادي، وتوطيد 

أركانه، وتعزيز أمنه، واستقراره.

تطوير 
وتابع سموه: »وضعت القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو 
الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس الـــــدولـــــة، حــفــظــه الـــلـــه، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الــدولــة رئيس مجلس الــــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الــلــه، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، نــصــب أعــيــنــهــا الــقــيــام بــتــطــويــر 
الـــجـــيـــش، مــــن خـــــالل الـــنـــهـــوض بــاســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة األركـــــــان، 

تـــنـــســـجـــم مـــــع الـــنـــهـــضـــة الـــشـــامـــلـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة لـــلـــدولـــة، 
وقامت بفضل السعي الحثيث باستقطاب الخبرات العسكرية، 
القوات  الفريدة لدعم  المتطورة والتكنولوجية  الــقــدرات  وتوفير 
المسلحة، وإيجاد صناعة عسكرية على أرض دولتنا وبسواعد 
رجــــالــــهــــا حـــتـــى أصـــبـــحـــت تــــدشــــن اآللـــــيـــــات الـــمـــتـــقـــدمـــة وتــــنــــافــــس فــي 

السوق العالمي«. 
واختتم سموه: »يدرك العالم جيداً أن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة تعد أيــقــونــة ســالم وتــســامــح، فلدولتنا مــبــادئ ال تحيد 
عنها، وتستشعر دوافـــع االســتــقــرار فــي كــل مــكــان وزمــــان، فتمد 
ــــبـــــات الـــجـــيـــرة فــــي دفـــــع األذى عــن  يــــد الــــعــــون وال تـــتـــوانـــى عــــن واجـ
الـــشـــعـــوب وقـــضـــايـــاهـــا الـــعـــادلـــة حـــتـــى يــتــحــقــق االســــتــــقــــرار والـــســـالم 

والعدالة على األرض.

أم القيوين - وام 

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ ســعــود بـــن راشــــد الــمــعــال، عضو 
الــمــجــلــس األعـــلـــى حــاكــم أم الــقــيــويــن، أن قــــرار تــوحــيــد قــواتــنــا 
الـــمـــســـلـــحـــة الــــبــــاســــلــــة تــــحــــت عــــلــــم واحـــــــــد وقــــــيــــــادة واحــــــــــدة جــــاء 
لتكون الحصن الحصين لهذا الوطن العزيز وكفيلة بضمان 
أمنه واستقراره وسيادته على أرضه وسمائه وبحاره وسياجاً 
مــنــيــعــاً لــمــنــجــزاتــه فـــي كــافــة الـــظـــروف واألزمــــــات الــتــي قـــد تــطــرأ 
تحت أي ظــرف استثنائي، وهــذا مــا أكــدتــه الخطط والبرامج 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة عـــنـــد إعــــــداد 
الـــــــكـــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة وتــــدريــــبــــاتــــهــــا طــــبــــقــــاً ألرقـــــــــى مـــعـــايـــيـــر الـــتـــطـــور 
األكــــاديــــمــــي والـــفـــنـــي والـــتـــقـــنـــي الـــعـــســـكـــري فــــي مــلــحــمــة وطــنــيــة 
ــــا الــــمــــســــلــــحــــة. جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي كــلــمــة  ــــنـ عــــــــــززت مــــــن وحــــــــــدة قـــــواتـ
لــســمــوه وجــهــهــا عــبــر مــجــلــة »درع الـــوطـــن« بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
الــــ 45 لــتــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة فــيــمــا يــلــي نــصــهــا: »فـــي يــوم 
من أيام الوطن الخالدة تحتفل دولتنا الفتية بالذكرى الـ 45 
لــتــوحــيــد قــواتــنــا الــمــســلــحــة الــبــاســلــة تــحــت عــلــم واحـــــد وقـــيـــادة 
واحـــــدة اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــقـــرار الــتــاريــخــي الـــــذي أصـــــدره الــمــغــفــور 
لـــه بـــــإذن الـــلـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه 
ــــقـــــادة الـــمـــؤســـســـون فــــي الــــــ 6 مــــن مــــايــــو عـــام  ثــــــــراه، وإخـــــوانـــــه الـ
1979، لتكون الحصن الحصين لهذا الوطن العزيز وكفيلة 
بضمان أمنه واستقراره وسيادته على أرضه وسمائه وبحاره 
وســيــاجــاً مــنــيــعــاً لــمــنــجــزاتــه فـــي كــافــة الـــظـــروف واألزمــــــات الــتــي 
قــد تــطــرأ تــحــت أي ظـــرف اســتــثــنــائــي، وهــــذا مــا أكــدتــه الخطط 
والــبــرامــج االســتــراتــيــجــيــة الــتــي وضــعــتــهــا قــيــادتــنــا الــرشــيــدة عند 
إعداد الكوادر الوطنية وتدريباتها طبقاً ألرقى معايير التطور 
األكــــاديــــمــــي والـــفـــنـــي والـــتـــقـــنـــي الـــعـــســـكـــري فــــي مــلــحــمــة وطــنــيــة 
عـــــــززت مــــن وحـــــــدة قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة وهــــيــــأت ســـبـــل تــطــويــرهــا 
وســــاهــــمــــت فـــــي رفــــــع قــــدراتــــهــــا الـــقـــتـــالـــيـــة مـــــن حـــيـــث اإلمــــكــــانــــات 

والــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل وتــــعــــدد الـــصـــنـــوف وزيــــــــادة األفــــــــراد ونــشــر 
أبناء الوطن للقيام بواجباتهم بكل  لــدى  الثقافة العسكرية 

احترافية«.
واختتم سموه: »بهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرنا 
أن نــتــقــدم بــأســمــى آيـــــات الــتــهــانــي إلــــى صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
ــــيـــــس الـــــــدولـــــــة، حـــفـــظـــه الــــلــــه،  ــــيـــــان، رئـ ـــــن زايـــــــــد آل نـــــهـ خـــلـــيـــفـــة بـ
وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وإخــوانــهــم 
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى 
أبـــنـــاء قــواتــنــا الــمــســلــحــة بــكــافــة صــنــوفــهــا، وإلــــى أســـر الــشــهــداء 
وشــــعــــب اإلمــــــــــارات الـــــوفـــــي، داعــــيــــن الــــلــــه أن يـــعـــيـــد عــلــيــنــا هـــذه 

المناسبة بالنصر والسؤدد.

حميد النعيمي: توحيد قواتنا مرحلة 
مهمة في توطيد أركان االتحاد

سعود المعال: قواتنا المسلحة 
الحصن الحصين لوطننا العزيز

سعود القاسمي: توحيد قواتنا عزز مكانة اإلمارات واحة لألمن واألمان
رأس الخيمة - وام 

أكــــــد صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ ســــعــــود بــــن صـــقـــر الـــقـــاســـمـــي عــضــو 
الـــــــقـــــــوات  ــــيــــــد  تــــــوحــ أن  الـــــخـــــيـــــمـــــة  حـــــــاكـــــــم رأس  األعــــــــلــــــــى  الـــــمـــــجـــــلـــــس 
المسلحة اإلمــاراتــيــة هــو إحــدى الركائز التي ساهمت فــي تعزيز 
مــســيــرة االتـــحـــاد وحــمــايــة مــقــدراتــهــا وتــوفــيــر الـــســـالم والــطــمــأنــيــنــة 
لسكانها، وهو أحد الممكنات التي عززت مكانة اإلمارات واحة 

لألمن واألمان والتعايش السلمي في المنطقة.
وقـــــال ســـمـــوه فـــي كــلــمــة وجــهــهــا عــبــر مــجــلــة »درع الــــوطــــن« في 
الذكرى الـ45 لتوحيد القوات المسّلحة إن القرار التاريخي بتوحيد 
الـــقـــوات المسلحة فــي الــــ6 مــن مــايــو عـــام 1976 تــحــت رايـــة واحـــدة 
عكس روح االتــحــاد فــي فكر اآلبـــاء المؤسسين، وشــكــل منعطفاً 
مــفــصــلــيــاً اســتــطــاعــت مـــن خـــاللـــه دولـــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 

تعزيز دورها المحوري على المستويين اإلقليمي والعالمي.

تهاٍن 
وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه 
الــمــنــاســبــة: »أرفــــع أســمــى الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلـــى أخـــي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئــيــس الــدولــة، حفظه 
الله، وأخــي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــــاه 

الـــلـــه، وأخـــــي صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإلى 
ــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــذكــــــرى الـــخـــامـــســـة  أفــــــــــراد وضـــــبـــــاط قــــواتــ
واألربــعــيــن لتوحيد الــقــوات المسلحة التي تمثل عالمة مضيئة 
فــــــي تــــــاريــــــخ اإلمـــــــــــــــــارات، ومــــــصــــــدر فــــخــــر واعــــــــتــــــــزاز لــــــدولــــــة اإلمــــــــــــارات 
وشعبها. إن الــقــرار التاريخي بتوحيد الــقــوات المسلحة في الـ6 

مـــن مــايــو عــــام 1976 تــحــت رايــــة واحـــــدة عــكــس روح االتـــحـــاد في 
فكر اآلباء المؤسسين، وشكل منعطفاً مفصلياً استطاعت من 
خــاللــه دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة تعزيز دورهـــا المحوري 
عــلــى الــمــســتــويــيــن اإلقــلــيــمــي والــعــالــمــي. تــوحــيــد قــواتــنــا المسلحة 
ــــتـــــي ســــاهــــمــــت فــــــي تــــعــــزيــــز مــــســــيــــرة االتـــــحـــــاد  هــــــو إحـــــــــدى الـــــركـــــائـــــز الـ
وحـــمـــايـــة مــقــدراتــهــا وتـــوفـــيـــر الـــســـالم والــطــمــأنــيــنــة لــســكــانــهــا، وهــو 
أحــــد الــمــمــكــنــات الـــتـــي عـــــززت مــكــانــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
واحـــــة لـــألمـــن واألمــــــان والــتــعــايــش الــســلــمــي فـــي الــمــنــطــقــة. قــواتــنــا 
الـــمـــســـلـــحـــة هـــــي ســــيــــاج الــــــوطــــــن، ودرع االتـــــــحـــــــاد، وصـــــمـــــام أمـــــان 
االستقرار واالزدهار، ومبعث الطمأنينة التي ننعم بها في ربوع 

إماراتنا الحبيبة«.

قيم 
وأضــــــــاف ســــمــــوه: »يـــجـــســـد أبــــنــــاء قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة قـــيـــم وثـــقـــافـــة 
وأصـــــــالـــــــة اإلنـــــــســـــــان اإلمــــــــــاراتــــــــــي، فــــهــــم أبــــــنــــــاء هــــــــذه األرض الـــطـــيـــبـــة 
الــمــعــطــاء، وهـــم ســلــيــل رجــــال وقــــادة لــهــم مــن الــهــمــة والــعــزيــمــة 
واإلصرار ما يؤهلهم ليكونوا خير خلف لخير سلف، ويقدمون 
نموذجاً يحتذى به في التفاني بحب الوطن واالستعداد الدائم 
للدفاع عنه والذود عن حياضه، وهم يحملون في الوقت ذاته 
فكر ورســالــة اإلمــــارات فــي بــنــاء دولـــة الــســالم والــعــطــاء اإلنساني 
وفــــي حــمــل رســـالـــة اإلمــــــــارات وتـــعـــزيـــز دورهــــــا الــــرائــــد فـــي اإلســـهـــام 

الفاعل بتحقيق السلم واالستقرار اإلقليمي والعالمي، واليوم 
تـــــشـــــارك فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــهــــام الـــنـــبـــيـــلـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي تــقــديــم 
الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة، وفــــي حـــل الـــنـــزاعـــات، والــمــســاهــمــة في 
إعادة األمل واالستقرار في العديد من المناطق حول العالم«.

مواكبة 
وتــابــع ســمــوه: »رجــــال قــواتــنــا المسلحة هــم حــمــاة دولـــة االتــحــاد 
وحـــدودهـــا بــــراً وبـــحـــراً وجـــــواً، وهـــم الــعــيــن الــســاهــرة الــتــي تــحــرس 
الــــدوام أنهم  طموحاتنا وحــاضــرنــا ومستقبلنا، ولــقــد أثــبــتــوا على 
عند حسن ظن أهلهم وشعبهم وقادتهم بهم، وأكدوا قدرتهم 
على تطوير مهاراتهم من خالل التدريبات والــدورات المستمرة 
الهادفة إلى تأهيلهم لمواكبة المستجدات في العلوم العسكرية 
وبالتالي الحفاظ على جهوزيتهم العالية واستعدادهم للتعامل 

مع أحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة«. 
واخـــتـــتـــم ســــمــــوه: »فـــــي هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــغـــالـــيـــة، وتــــزامــــنــــاً مــع 
احــتــفــالــنــا بـــذكـــرى تــوحــيــد قــواتــنــا الــمــســلــحــة نــســتــذكــر بــكــل تــقــديــر 
وإجــــــــالل شــــهــــداء الــــوطــــن مــــن أبــــنــــاء الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة األبــــــــرار، 
الــــذيــــن ضــــحــــوا بــحــيــاتــهــم فـــــــداء لـــلـــوطـــن لــتــبــقــى رايــــتــــه خـــفـــاقـــة فــي 
ســـمـــاء الـــمـــجـــد وفـــــي مـــيـــاديـــن الــــعــــزة والـــــشـــــرف. كــــل عـــــام وقـــواتـــنـــا 
ــــيـــــر.. كــــــل عــــــــام وشـــــعـــــب اإلمـــــــــــــــارات مــــنــــعــــم بـــــاألمـــــان  الـــمـــســـلـــحـــة بـــــخـ

واالستقرار«.
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حمدان بن محمد: قواتنا المسلحة السياج اآلمن لطموحات دولتنا
دبي - وام 

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد 
الباسلة كــانــت وستظل ضمانة أساسية  دبـــي، أن قــواتــنــا المسلحة 
لتأكيد قدرة وطننا الغالي على االرتقاء فوق كل التحديات وترسيخ 
منعته فــي وجــه كافة المخاطر، لتبقى دولــة اإلمـــارات على الــدوام 
ــــفـــــاؤل بــمــســتــقــبــل يـــعـــم فـــيـــه الــخــيــر  ــــتـ نــــمــــوذجــــاً لــــاســــتــــقــــرار واألمـــــــــن والـ
الــجــمــيــع، وســتــبــقــى الــــقــــوات الــمــســلــحــة بــعــزيــمــة أبــنــائــهــا الــمــخــلــصــيــن 
الــســيــاج اآلمـــن والــحــصــن المنيع لــطــمــوحــات دولـــة اإلمـــــارات العربية 
الــمــتــحــدة ولـــكـــل مـــا تــصــبــو لـــه مـــن تـــقـــدم ورفـــعـــة ولـــمـــا يــأمــلــه شعبها 
مــن رخــــاء وازدهــــــار. جـــاء ذلـــك فــي كــلــمــة لــســمــوه وجــهــهــا عــبــر مجلة 
ـــ 45 لــتــوحــيــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة  »درع الــــوطــــن« بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى الــ
فيما يلي نصها: »تتزامن الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة، 
مع استعداد دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة لبدء مرحلة جديدة 
المقبلة، مرحلة  الـــ 50 عــامــاً  فــي مسيرتها التنموية المباركة خــال 
نـــــواصـــــل فـــيـــهـــا بــــقــــيــــادة صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــــد آل 
نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، حفظه الــلــه، تحقيق الــطــمــوحــات العريضة 
ــــاء الــمــؤســســيــن عــنــدمــا وضـــعـــوا الــلــبــنــات األولــــــى في  الـــتـــي راودت اآلبــ
ــــاً بـــمـــولـــد دولــــــة اخــــتــــارت مــنــذ  بـــنـــاء صـــــرح االتــــحــــاد ورفــــعــــوا رايــــتــــه إيـــــذانـ
تأسيسها أن تبقى هامتها مرفوعة في سماء العزة والكرامة، وأن 
يكون النجاح والتميز صفتين مازمتين لها، وهو ما أكدته قيادتنا 

الــــرشــــيــــدة بــتــبــّنــي ســـيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات ومــــشــــاريــــع تـــشـــتـــرك فــي 
هــــدف واحــــد أن يــكــون شــعــب اإلمـــــــارات مـــن أســعــد شــعــوب األرض 

وأكثرها رخاًء وتقدماً ورفعة. 

رؤية طموحة
وأضــــــــــاف ســـــمـــــوه: »فـــــــي ضـــــــوء الــــــرؤيــــــة الــــطــــمــــوحــــة لــــصــــاحــــب الـــســـمـــو 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــــدولـــــة رئــيــس 
مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، والمتابعة المستمرة من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
ــــلـــــى لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، وبـــــدعـــــم مـــــن إخـــوانـــهـــمـــا  نــــائــــب الــــقــــائــــد األعـ
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات، 
تواصل اإلمــارات سعيها الحثيث نحو المستقبل بإنجازات تبرهن 
أننا نسير على الطريق الصحيح لبلوغ هــذا الهدف، مطمئنين أن 
مــقــومــات وركـــائـــز ســامــة واســتــقــرار دولــــة اإلمـــــارات تحفظها قــواتــنــا 
الــمــســلــحــة الــبــاســلــة، بــيــد أمــيــنــة تـــصـــون عــلــيــهــا مــكــتــســبــاتــهــا وتــحــمــي 
مــــقــــدراتــــهــــا، وعــــيــــن ال تــــنــــام ســـــهـــــراً عـــلـــى أمــــــن وأمـــــــــان وطـــنـــنـــا الـــغـــالـــي 
وكل من يعيش على أرضه، وعزيمة ال تلين ُتوطد أركان سيادته 
وهــيــبــتــه وُتــعــلــي رايــتــه خــفــاقــًة رمــــزاً لــعــزتــه وكــرامــتــه. فــأمــن األوطــــان 
واســـــتـــــقـــــرارهـــــا هــــــي الــــضــــمــــانــــة األولـــــــــــى والــــــركــــــيــــــزة األســـــاســـــيـــــة لـــنـــمـــائـــهـــا 
وتقدمها وازدهارها، وهو ما نجحت قواتنا المسلحة في تحقيقه 
لــــدولــــتــــنــــا الــــغــــالــــيــــة عــــلــــى مــــــــدار عــــقــــود تــــفــــّرغــــت فـــيـــهـــا الــــــدولــــــة لــمــهــمــة 

الــبــنــاء والــتــطــويــر واالســتــثــمــار فــي طــاقــات أبــنــائــهــا واالرتـــقـــاء بقدراتهم 
وتوسيع دائرة مشاركتهم وتأثيرهم اإليجابي، واستقطاب المواهب 
والعقول والطاقات المبدعة من كافة ربوع األرض تأسيساً لنموذج 
فـــريـــد لــنــهــج تـــنـــمـــوي يـــضـــع مــصــلــحــة اإلنــــســــان وســـعـــادتـــه ورفــــاهــــه فــي 

مقدمة األولويات«. 

رفعة الوطن 
وتــــابــــع ســــمــــوه: »تـــحـــيـــة إعــــــــزاز وتـــقـــديـــر لـــكـــل أبــــطــــال قـــواتـــنـــا الــمــســلــحــة 
الباسلة في هذه الذكرى المجيدة التي نتوقف عندها في الـ 6 من 
مايو من كل عام لنستحضر اإلنجازات التي حققها أبطالنا البواسل 
خال مسيرة طويلة من العطاء والتضحيات لم يبخلوا فيها ببذل 

الغالي والنفيس في سبيل رفعة اإلمارات. 
وال يفوتنا في هذه المناسبة أن نوجه تحية تقدير وإجال ألرواح 
شهدائنا األبرار الذين جادوا بدمائهم في ميادين الشرف دفاعاً عن 
الوطن وذوداً عن كرامته وتأكيداً الصطفاف أبنائه في وجه كل من 
تسّول له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن، أو أن يحاول النيل من 
نــداء  هيبته ومكانته، وإقبالهم بكل الشجاعة واإلقـــدام على تلبية 
الواجب في كل وقت وحين إلعاء كلمة الحق واالنتصار ألصحابه 
لكي تكون راية اإلمــارات بقوة اتحادها وصابة عزيمة أبنائها دائماً 

خفاقة في سماء الِعزَّة والكرامة«. 

جاهزية عالية 
وأضـــــــــاف ســـــمـــــوه: »قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة ســـتـــبـــقـــى عـــلـــى الــــــــــدوام مــحــل 
فــخــر واعـــتـــزاز كــل إمـــاراتـــي وإمــاراتــيــة بــمــا وصــلــت إلــيــه مــن جاهزية 
عالية وإمكانات دفاعية متطورة وقدرة رفيعة على القيام بكافة 
الــمــهــام الــُمــوكــلــة إلــيــهــا فـــي جــمــيــع األوقـــــات وفـــق أرقــــى المقاييس 
ــــا بــكــل إتــــقــــاٍن وتــــفــــاٍن وإخـــــــاص، وتــؤكــد  الــعــالــمــيــة، لـــتـــواصـــل دورهــ
حضور اسم اإلمارات كمنارة لألمل في مختلف بقاع األرض التي 
تنشد يد العون، إقـــراراً للدور التاريخي الــذي أخذته دولتنا على 
عــاتــقــهــا والــعــهــد الــــذي قــطــعــتــه عــلــى نــفــســهــا أن تــكــون دائـــمـــاً ســبــبــاً 
فـــي إشـــاعـــة األمــــل بــيــن الـــنـــاس ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــخــطــي مختلف 
أشكال المحن والملمات، بالمساهمة في إقرار األمن واالستقرار 
وتــــقــــديــــم الــــمــــســــاعــــدة لــــكــــل مــــحــــتــــاج فـــــي مــــنــــاطــــق الـــــصـــــراعـــــات حــــول 

العالم«. 
واخــتــتــم ســمــوه: »لــقــد كــانــت قــواتــنــا المسلحة الباسلة وستظل 
ضمانة أساسية لتأكيد قــدرة وطننا الغالي على االرتــقــاء فــوق كل 
الــتــحــديــات وتــرســيــخ منعته فــي وجـــه كــافــة الــمــخــاطــر، لتبقى دولــة 
اإلمـــارات العربية المتحدة على الــدوام نموذجاً لاستقرار واألمــن 
والــــتــــفــــاؤل بــمــســتــقــبــل يـــعـــم فـــيـــه الـــخـــيـــر الـــجـــمـــيـــع، وســتــبــقــى الـــقـــوات 
الـــمـــســـلـــحـــة بـــعـــزيـــمـــة أبـــنـــائـــهـــا الـــمـــخـــلـــصـــيـــن الــــســــيــــاج اآلمــــــــن والـــحـــصـــن 
الـــمـــنـــيـــع لـــطـــمـــوحـــات دولـــــــة اإلمـــــــــــارات ولــــكــــل مـــــا تـــصـــبـــو لـــــه مـــــن تـــقـــدم 

ورفعة ولما يأمله شعبها من رخاء وازدهار«.

ذكرى توحيد قواتنا تتزامن مع استعداد دولتنا لبدء مرحلة    ›
جديدة في مسيرتها التنموية

دولتنا اختارت منذ تأسيسها أن يكون النجاح والتميز صفتين    ›
مالزمتين لها

مقومات وركائز سالمة واستقرار اإلمارات تحفظها قواتنا    ›
المسلحة الباسلة بيد أمينة 

أمن األوطان واستقرارها الضمانة األولى والركيزة    ›
األساسية لنمائها وتقدمها وازدهارها

راية اإلمارات بقوة اتحادها وصالبة عزيمة أبنائها خفاقة    ›
دائمًا في سماء العزة والكرامة

أبوظبي - وام 

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون 
الـــــــدفـــــــاع أن الــــقــــيــــم والــــــمــــــبــــــادئ الـــــتـــــي نـــــشـــــأت عـــلـــيـــهـــا قــــواتــــنــــا 
الـــمـــســـلـــحـــة مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا مـــســـتـــمـــدة مـــــن فـــكـــر وتـــوجـــهـــات 
الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة، وســـيـــاســـة الـــــدولـــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى حــبــهــا 
ــــيـــــهـــــا لــــــلــــــســــــام، واحــــــتــــــرامــــــهــــــا لــــــســــــيــــــادة الــــــــــدول  لــــلــــخــــيــــر وســـــعـ
والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية، وإيمانها بضرورة 
التعاون الدولي المشترك لخير البشرية، وإصرارها على 
ــــــم بـــالـــحـــوار  ــــنـــــزاعـــــات بـــيـــن األمـ تـــســـويـــة جـــمـــيـــع الــــخــــافــــات والـ
والــتــفــاهــم بــعــيــداً عـــن الــعــنــف أو الــلــجــوء إلــــى قــــوة الــســاح 
غير المشروعة، وبــهــذا أُســنــدت للقوات المسلحة مهمة 
ضـــمـــان األمـــــن واالســـتـــقـــرار مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً. جــــاء ذلــــك في 
كــلــمــة مــعــالــيــه الــتــي وجــهــهــا عــبــر مــجــلــة »درع الـــوطـــن« في 
الــقــوات المسّلحة فيما يلي نصها:  الــــ45 لتوحيد  الــذكــرى 

»على مــدى 45 عــامــاً ارتبطت ذكــرى توحيد 
الــــــــقــــــــوات الــــمــــســــلــــحــــة بــــالــــمــــســــيــــرة الــــحــــضــــاريــــة 
المباركة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ـــا  ــــواتـــــنــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا نــــحــــتــــفــــل الــــــــيــــــــوم بــــــمــــــنــــــجــــــزات قـ
الــمــســلــحــة الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــــي تـــعـــزيـــز مــنــعــة 
ورفـــــعـــــة الــــــدولــــــة عــــلــــى الـــســـاحـــتـــيـــن الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــلــــيــــمــــيــــة، فـــــــإن الــــفــــضــــل يــــعــــود إلـــــــى نــهــج  واإلقــ
قيادتنا الرشيدة لحرصها على توفير األمن 
واالســــــــــتــــــــــقــــــــــرار وســـــعـــــيـــــهـــــا الــــــــــــــــــــدؤوب لـــتـــحـــقـــيـــق 

الخير والرخاء لشعب اإلمــارات وللمقيمين على أرضها، 
ولـــكـــونـــهـــا تـــرجـــمـــة حــقــيــقــيــة لـــــرؤيـــــة مــــؤســــس الـــــدولـــــة وبـــانـــي 
نهضتها الــراحــل الشيخ زايـــد بــن سلطان آل نهيان، طيب 
الــــلــــه ثـــــــــراه، الـــــــذي آمــــــن بــــــأن األمـــــــن واألمــــــــــان يـــجـــلـــبـــان الــخــيــر 
واالســـــتـــــقـــــرار ويــــدفــــعــــان بـــعـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة إلــــــى األمــــــــــام، وأن 
الـــســـام والــتــســامــح والــتــعــايــش بــيــن الـــنـــاس هـــي مـــن ركــائــز 
التقدم واالزدهار، فذلك اليوم هو سيرة اإلمارات العطرة 
كما رآهـــا وحققها زايـــد الخير، طيب الــلــه ثـــراه، وصورتها 
الحقيقية الــتــي انــعــكــســت مــن خـــال مــنــجــزاتــهــا الــحــضــاريــة 
الرائدة والتي جعلت من الدولة واحــة من األمــن واألمــان 

ونموذجاً للعيش المشترك ومنارًة للعلم والتطور«. 

قيم ومبادئ 
وتــــابــــع مـــعـــالـــيـــه: »إن الـــقـــيـــم والــــمــــبــــادئ الـــتـــي نـــشـــأت عــلــيــهــا 
ــــمــــــدة مـــــــــن فـــكـــر  ــــتــ قـــــــواتـــــــنـــــــا الـــــمـــــســـــلـــــحـــــة مــــــنــــــذ تـــــأســـــيـــــســـــهـــــا مــــــســ
وتوجهات القيادة الرشيدة، وسياسة الدولة القائمة على 
الــدول  للسام، واحترامها لسيادة  للخير وسعيها  حبها 
والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية، وإيمانها بضرورة 
التعاون الدولي المشترك لخير البشرية، وإصرارها على 
ــــــم بـــالـــحـــوار  ــــنـــــزاعـــــات بـــيـــن األمـ تـــســـويـــة جـــمـــيـــع الــــخــــافــــات والـ
والتفاهم بعيداً عن العنف أو اللجوء إلى قوة الساح غير 

المشروعة، وبهذا أُسندت للقوات المسلحة مهمة ضمان 
األمن واالستقرار محلياً وإقليمياً، على أن تبقى على أهبة 
االستعداد للدفاع عن الحق والشرعية الدولية، كما أنها 
تــشــكــل قـــوة رادعـــــة لــكــل مـــن تــســول نــفــســه بـــاالعـــتـــداء على 
الدولة أو تهديد أمنها وسيادتها واستقالها، عاوة على 
مـــشـــاركـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة فــــي جــــهــــود بــــنــــاء وحــــفــــظ الــــســــام فــي 
مناطق مختلفة من العالم وتقديم المساعدات اإلنسانية 
ونجدة الملهوفين والمنكوبين، إلى جانب دعمها لجهود 
الـــــدولـــــة اقــــتــــصــــاديــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــمـــشـــاركـــة 

الفاعلة في جهود إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث«. 
ــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة بــــــــــدوٍر مــتــمــيــز  وأضـــــــــــاف: »لــــقــــد قــــامــــت قــــواتــ
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كـــوفـــيـــد 19 وفــــــي مـــواجـــهـــة 
الجائحة العالمية وذلك بالتعاون مع مؤسساتنا الوطنية 
اإلنـــســـانـــيـــة والـــصـــحـــيـــة واألمــــنــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة بـــكـــل كـــفـــاءة 
واقـــتـــدار، وقـــد كــرســت جــهــودهــا للتعامل مــع هـــذه األزمـــة 
الحقيقية بهدف تقليل تداعياتها الصحية 
واالقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الــمــجــتــمــع، واالحـــتـــفـــاظ 
بــــــــــــقــــــــــــدر كــــــــبــــــــيــــــــر مـــــــــــــــن الـــــــــــــمـــــــــــــرونـــــــــــــة الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة، 
كـــــــمـــــــا ســـــــاهـــــــمـــــــت بــــــتــــــقــــــديــــــم الــــــــــدعــــــــــم لــــلــــعــــديــــد 
ــــــي مـــــواجـــــهـــــة الــــجــــائــــحــــة  الـــــعـــــالـــــم فـ ــــــن دول  مـ
بـــهـــدف الـــمـــســـاعـــدة فــــي احــــتــــواء آثــــارهــــا عــلــى 
المستوى العالمي والتقليل من تداعياتها 
على المجتمع الدولي من خال إمدادهم 
الطبية،  والمساعدات  الخدمات  بمختلف 
األمــــر الــــذي ســاهــم بــجــعــل اإلمــــــارات تــحــتــل الــمــراكــز األولـــى 
فــي العديد مــن الــمــؤشــرات الخاصة بالتعامل مع  عالمياً 

تفشي الفيروس على مستوى العالم«.

شموخ 
ــــقـــــوات الــمــســلــحــة نــتــضــرع  واخــــتــــتــــم: »فـــــي ذكـــــــرى تـــوحـــيـــد الـ
إلـــــى الــــلــــه الـــعـــلـــي الـــقـــديـــر أن يــــرحــــم شــــهــــداء الــــوطــــن اإلبـــــــرار 
الــــذيــــن بــــذلــــوا أرواحـــــهـــــم ودمـــــاءهـــــم فــــي ســـبـــيـــل الــــلــــه لــتــبــقــى 
رايــة وطنهم مرفوعة وتبقى بادهم عزيزة وشامخة بين 
األمـــــــــم، وأن يــســكــنــهــم الــــلــــه فـــســـيـــح جـــنـــاتـــه ويـــلـــهـــم أهــلــهــم 
وذويـــــــــهـــــــــم الـــــصـــــبـــــر والــــــــســــــــلــــــــوان، كـــــمـــــا أتـــــــوجـــــــه بــــتــــحــــيــــة شـــكـــر 
وامتنان ألبنائنا أبطال القوات المسلحة البواسل لدورهم 
الــفــاعــل واشـــتـــراكـــهـــم طـــــوال الــســنــيــن الــمــاضــيــة فـــي الــعــديــد 
من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم 
بــمــنــتــهــى الــحــرفــيــة، ولـــدورهـــم الـــبـــارز فـــي مــواجــهــة الــتــطــرف 
واإلرهــــــــاب والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الـــحـــق ونـــصـــرة الــمــظــلــوم، 
ولمساهمتهم فــي جــهــود بــنــاء وحــفــظ الــســام فــي مناطق 
ــــاً لـــتـــحـــقـــيـــق األمـــــــــــن واالســــــتــــــقــــــرار  ــــيـ عـــــــديـــــــدة مـــــــن الـــــعـــــالـــــم ســـــعـ
إلى  الــدولــي، باإلضافة  المحلي واإلقليمي وتعزيز السلم 
جــــهــــودهــــم فـــــي تـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدات اإلنــــســــانــــيــــة واإلغــــاثــــيــــة 

ودعمهم للعديد من الدول المحتاجة والمنكوبة«.

محمد البواردي: قيم قواتنا قائمة 
على حب الخير والسعي للسالم

محمد البواردي



ولي عهد الشارقة:توحيد قواتنا 
خطوة مهمة في تاريخ اإلمارات

محمد الشرقي:نفاخر بإنجازات 
ومكاسب قواتنا المسلحة

الشارقة - وام

أكــــد ســمــو الــشــيــخ ســلــطــان بـــن مــحــمــد بـــن ســلــطــان الــقــاســمــي 
ولـــــــي عــــهــــد ونـــــائـــــب حــــاكــــم الـــــشـــــارقـــــة أن قــــــــرار تــــوحــــيــــد الــــقــــوات 
الــمــســلــحــة يــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة فــــي تــــاريــــخ اإلمـــــــــارات وذكـــــرى 
وطنية عــزيــزة فــي نــفــوس أبــنــاء الــوطــن ومــصــدر فخر واعــتــزاز 
لدولة اإلمارات وشعبها. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها 
عـــبـــر مـــجـــلـــة »درع الـــــوطـــــن« بــمــنــاســبــة الـــــذكـــــرى الـــــــــ45 لــتــوحــيــد 
الــقــوات المسلحة فيما يلي نصها: »نحيي فــي الـــ6 مــن مايو 
ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية الـ45 والتي تشكل 
خـــــطـــــوة مـــهـــمـــة فــــــي مــــســــيــــرة دولـــــتـــــنـــــا، حــــيــــث شـــكـــلـــت الـــــقـــــوات 
الـــمـــســـلـــحـــة درعــــــــــاً حـــصـــيـــنـــاً لــــاتــــحــــاد وعــــيــــنــــاً ســـــاهـــــرة عــــلــــى أمــــن 
واســــتــــقــــرار الــــوطــــن ومـــــن يـــقـــيـــم فـــيـــه مــــن مـــواطـــنـــيـــن ومــقــيــمــيــن 

وزائرين«.

بسالة 
وأضـــــاف ســـمـــوه: »تــمــثــل الـــقـــوات الــمــســلــحــة بــكــافــة قــطــاعــاتــهــا 
ووحداتها وكلياتها مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، حيث حققت إنجازات كبيرة في 
مختلف المجاالت وأهلت أبناء الوطن الذين يعملون بكل 
بسالة للدفاع عن وطنهم وغدت إحدى القوات المهمة في 

المنطقة بمستواها العسكري المتقدم«.

تضحيات جليلة
وتابع سموه: »مــع كافة الجهود الكبيرة التي بذلتها قواتنا 

المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن كانت هنالك تضحيات 
جليلة ألبــنــائــنــا مــن الــجــنــود الــبــواســل الــذيــن قــدمــوا أرواحــهــم 
فــــداء لــلــوطــن وارتــــقــــوا إلــــى ربــهــم شـــهـــداء لـــم يــرهــبــهــم الــمــوت 
عن الذود عن حياض وطنهم بل تقدموا بكل شجاعة ألداء 
واجــبــهــم الـــوطـــنـــي، وبـــهـــم نــفــاخــر ونــعــتــز فــبــطــوالتــهــم ســطــرهــا 
الــوطــن نــجــومــاً تــضــيء تــاريــخ دولــتــنــا الــمــشــرف. ستظل قواتنا 
الـــمـــســـلـــحـــة الــــــــدرع الـــحـــصـــيـــن الـــــــذي نـــعـــتـــز بــــه ونـــفـــاخـــر بـــكـــل مــا 
تبذله مــن جــهــود لحماية وطننا ومكتسباته لينعم كــل من 
يــقــطــن عـــلـــى أرض دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بـــاألمـــن 

واألمان والعيش الكريم«.

الفجيرة - وام 

أكــــد ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن حــمــد بـــن مــحــمــد الــشــرقــي 
ولـــي عــهــد الــفــجــيــرة أن تــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة ذكــرى 
وطــــنــــيــــة عـــــزيـــــزة فـــــي نــــفــــوس أبـــــنـــــاء الـــــوطـــــن ومـــــصـــــدر فــخــر 
واعــــــتــــــزاز لـــــدولـــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة وشـــعـــبـــهـــا، 
وبّين سموه أن قواتنا المسلحة الــدرع الحامية للوطن 

والساهرة على أمنه وأمانه.

ذكرى
جـــــاء ذلـــــك فــــي كــلــمــة لـــســـمـــوه وجـــهـــهـــا عـــبـــر مــجــلــة »درع 
ــــبـــــة الــــــــــذكــــــــــرى الــــــــــــ 45 لـــــتـــــوحـــــيـــــد الـــــــقـــــــوات  ــــنـــــاسـ الــــــــــوطــــــــــن« بـــــمـ
الــمــســلــحــة فــيــمــا يــلــي نــصــهــا: »نــحــتــفــل الـــيـــوم بــالــذكــرى الـــ 
45 لــتــوحــيــد قــواتــنــا الــمــســلــحــة الــبــاســلــة، الـــــدرع الــحــامــيــة 
لــلــوطــن والـــســـاهـــرة عــلــى أمـــنـــه وأمـــانـــه تــحــت قـــيـــادة دولـــة 
الحكيمة  الرشيدة، ورؤيتها  المتحدة  العربية  اإلمـــارات 
ــــلــــــى مــــســــيــــرتــــهــــا  ــــا والـــــــحـــــــفـــــــاظ عــ ــــهــ ــــائــ ــنــ ــ ــــلــــــى أبــ فــــــــي الــــــــحــــــــرص عــ

الحضارية واتحادها الشامخ«.

 رمز العزة 
ــــز الـــعـــزة  وأضــــــــاف ســــمــــوه: »إن قـــواتـــنـــا الـــمـــســـلـــحـــة هــــي رمــ
ــيــــٍة فـــــي نــــفــــوس أبــــنــــاء  ــــــرف، لــــمــــا لــــهــــا مـــــن قــــيــــمــــٍة غــــالــ ــــــشـ والـ
اإلمارات منذ قيام االتحاد حتى يومنا هذا، وتحت راية 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
ــّيــــب الــــلــــه ثـــــــــراه، وإخــــــوانــــــه مـــؤســـســـي وحــــدتــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة  طــ

وبانيي حصنها األصيل. 
إننا في هذه المناسبة الغالية، نفاخر بإنجازات القوات 
الــدفــاع  الــمــقــتــدرة فــي  المسلحة اإلمــاراتــيــة، وبمكاسبها 
عــــن الــــوطــــن وأبــــنــــائــــه، وإنــــجــــازاتــــهــــا الــمــتــحــقــقــة بــفــضــل مــا 
تملكه من خبرات عسكرية وتقنيات متقدمة وجاهزية 
يشار لها بالبنان بين دول العالم، وقوٍة ال يستهان بها 
في الجو والبر والبحر، مشيدين باإلرادة والعزيمة التي 
ال تـــتـــوانـــى عـــن رد الـــحـــق، والــمــســاهــمــة فـــي حــفــظ األمـــن 
والسام في المنطقة، تجسيداً لقيم اإلنسانية واإلخاء 

مع جميع الشعوب واألوطان«. 

عطاء 
وتابع سموه: »كما أننا نستذكر بطوالت شهداء اإلمارات 
وأبنائها البررة من أفراد القوات المسلحة، الذين قدموا 
أرواحـــــهـــــم فــــــــداًء لـــلـــوطـــن، ودافـــــعـــــوا عــــن الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــق 
حفظاً للسام واألمن، تاركين نماذج خالدة في اإلنسانية 
الـــتـــي  هـــــــذه األرض األصــــيــــلــــة  إرث  وُمــــجــــّســــديــــن  والـــــعـــــطـــــاء، 
نشأوا عليها وتــرّبــوا فيها، مانحين أسماءهم خيوطاً من 

الّنور ُتضيء طريق األجيال الاحقة«.

تهنئة
واخــتــتــم ســـمـــوه: »ونـــرفـــع فـــي هــــذا الـــتـــاريـــخ الــمــجــيــد أســمــى 
ــــبـــــريـــــكـــــات إلــــــــى صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ  ــــتـ آيــــــــــات الــــتــــهــــانــــي والـ
خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان رئــــيــــس الــــــدولــــــة، حـــفـــظـــه الـــلـــه، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــــاه 
الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان 
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
ــــاء الـــمـــجـــلـــس  ــــيـــــوخ أعــــــضــ ــــهــــــم أصــــــحــــــاب الــــســــمــــو الـــــشـ ــــوانــ وإخــ
األعلى لاتحاد حكام اإلمارات وشعب اإلمارات ومنتسبي 

القوات المسلحة«.

عجمان - وام 

أكــد سمو الشيخ عــمــار بــن حميد النعيمي، ولــي عهد عــجــمــان، أن 
الــقــوات المسلحة اإلمــاراتــيــة درع الــوطــن الحصين والعين الساهرة 
على حفظ أمن المواطنين والمقيمين المتمتعين بنعيم االستقرار 
والطمأنينة والثقة التامة بأنهم في حفظ أبطال القوات المسلحة 
الـــذيـــن ال يــتــوانــون لــلــحــظــة عـــن رصـــد الــمــتــغــيــرات الــمــحــيــطــة والـــشـــرور 
واألحقاد التي قد يفكر بها من يعادي دولة االتحاد، وبين سموه أن 
أبطالنا البواسل ال يهنأ لهم بال ما لم يتيقنوا أن كل فرد من أفراد 
مــجــتــمــع اإلمـــــــــارات مــتــمــتــع بــنــعــيــم األمـــــــان وطــمــأنــيــنــة الـــعـــقـــل والــقــلــب 
والــــبــــال. جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة ســـمـــوه الـــتـــي وجــهــهــا عــبــر مــجــلــة »درع 
الوطن« في الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها: 
»تــحــل عــلــيــنــا الـــيـــوم الـــذكـــرى الــــ 45 لــتــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة فـــي الـــ 
6 مــن مــايــو، هــذا الــتــاريــخ الـــذي سجل إنــجــازاً وطــنــيــاً أّســســتــه قيادتنا 
الرشيدة ممثلة بمؤسسي دولة االتحاد الكرام على رأسهم المغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه«.

ثقة 
ــــابـــــع ســـــمـــــوه: »يـــطـــيـــب لـــنـــا فـــــي هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الــــعــــزيــــزة أن نــتــقــدم  وتـ
بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو 
ــــيـــــس الــــــدولــــــة رئـــيـــس  ــــائـــــب رئـ الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـ
ــــاه الــــلــــه، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــ
مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى 
لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، وأصـــــحـــــاب الـــســـمـــو الــــشــــيــــوخ أعــــضــــاء الــمــجــلــس 

األعــلــى لــاتــحــاد حــكــام اإلمـــــارات، وشــعــب اإلمــــارات والمقيمين على 
أرض الدولة«.

مسيرة االتحاد 
الــقــوات المسلحة نستذكر شــهــداء الوطن  وبمناسبة ذكــرى توحيد 
األبـــــــــرار ونــســتــحــضــر أســــمــــاءهــــم وأمــــجــــادهــــم وبـــطـــوالتـــهـــم، ونــــؤكــــد أن 
ــــاريــــــخ الــــــوطــــــن الـــــغـــــالـــــي، فـــمـــهـــمـــا طــــــــال الـــــزمـــــان  ــــالــــــدة فــــــي تــ ـــــم خــ ـــــراهــ ذكــ
وتغيرت األحــوال فإن مسيرة االتحاد ستبقى وفية لمن مضى على 
نهجها وضحى بنفسه وروحه وماله وجهده وتعبه، وعلمه وعمله 

وخبرته في سبيل إكمال المسيرة.

أم القيوين - وام 

قــال سمو الشيخ راشــد بن سعود بن راشــد المعا ولي 
عـــهـــد أم الـــقـــيـــويـــن إن ذكــــــــرى تـــوحـــيـــد الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة 
مــنــاســبــة غـــالـــيـــة عـــلـــى قــلــوبــنــا نــســتــذكــرهــا بــمــشــاعــر الــفــخــر 
واالعــتــزاز لما وصــلــت إلــيــه قواتنا المسلحة مــن مستوى 
عاٍل من الجاهزية والكفاءة. جاء ذلك في كلمة لسموه 
وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى الـ 45 
لتوحيد الــقــوات المسلحة فيما يــلــي نــصــهــا: »فـــي ذكــرى 
تــــوحــــيــــد الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة نـــســـتـــلـــهـــم الــــعــــبــــر فـــــي اإلرادة 
السياسية وانطاق ملحمة بناء الدرع االتحادية لتعزيز 
ــــقـــــرار وصـــيـــانـــة الـــمـــنـــجـــزات  ــــتـ قــــواعــــد األمـــــــن والـــــســـــام واالسـ
ــــنـــــي الـــــتـــــي جــــمــــعــــت كــل  فــــــي إطــــــــــار مــــنــــظــــومــــة الــــعــــمــــل الـــــوطـ
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــمــــدنــــيــــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
ــــر الـــــتـــــي قــــــد تــــنــــشــــأ تــــحــــت أي ظــــرف  ــــاطـ ــــمـــــخـ ــتـــــحـــــديـــــات والـ ــ الـ

ولتؤكد التكامل المؤسسي المدني والعسكري«.

دعم 
وتابع سموه: »لقد حظيت قواتنا المسلحة بدعم كبير 
مـــن قــيــادتــنــا الــرشــيــدة ســاهــم فـــي تــطــويــر إمــكــانــاتــهــا ســـواء 
فــي مــجــال التصنيع أو التسليح والــتــجــهــيــز أو اســتــخــدام 
التدريبات المشتركة مع العديد  الــذكــاء االصطناعي أو 
من جيوش الدول الشقيقة والصديقة وإقامة فعاليات 
ــــتـــــدريـــــب والــــتــــأهــــيــــل الـــعـــســـكـــري  مـــشـــتـــركـــة تــــخــــدم بـــــرامـــــج الـ
ــــامـــــة مــــعــــارض الـــــدفـــــاع الــــدولــــيــــة لــــاطــــاع عـــلـــى آخـــــر مــا  وإقـ
تـــوصـــلـــت إلــــيــــه تـــقـــنـــيـــات الــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــعـــلـــوم 
ــــفـــــرديـــــة والـــــجـــــاهـــــزيـــــة الــــجــــمــــاعــــيــــة، األمـــــــــر الـــــــــذي رفـــــــع مــن  الـ
الـــــــــقـــــــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــخــــلــــيــــج وحــــــقــــــق 45 
ــــمــــــو االقــــــتــــــصــــــادي،  ــــنــ ــيـــــاســـــي والــ ــ عـــــــامـــــــاً مـــــــن االســـــــتـــــــقـــــــرار الـــــسـ
الدولية  البحرية، وعــزز الجهود  وأمــن خطوط الماحة 
والتحالفات اإلقليمية والتصدي لإلرهاب، وأضــاف ثقاً 

سياسياً للدولة على المستويين اإلقليمي والعالمي«.

مالحم وبطوالت 
وأضـــــاف ســـمـــوه: »والـــيـــوم ونــحــن نــحــتــفــل بــالــذكــرى الــــ 45 

لـــتـــوحـــيـــد قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة الـــبـــاســـلـــة نـــســـتـــذكـــر بـــكـــل فــخــر 
واعــــتــــزاز الــمــاحــم والـــبـــطـــوالت الــتــي حــقــقــهــا أبـــنـــاء الــوطــن 
فـــي كـــل الـــمـــهـــام الــمــوكــلــة إلــيــهــم ســـــواء داخـــــل الــــدولــــة أو 
خــــارجــــهــــا بــــكــــل جـــــــــــدارة واقـــــــتـــــــدار ونــــثــــمــــن عــــالــــيــــاً تـــضـــحـــيـــات 
شـــهـــدائـــنـــا األبــــــــرار الــــذيــــن نـــــــذروا أنــفــســهــم لـــخـــدمـــة وطــنــهــم 
الـــــــغـــــــالـــــــي، داعــــــــيــــــــن الـــــــلـــــــه أن يــــتــــغــــمــــدهــــم بــــــــواســــــــع رحــــمــــتــــه 
ــــيـــــح جـــــنـــــاتـــــه ويـــــنـــــزلـــــهـــــم مـــــنـــــازل  ورضــــــــــوانــــــــــه ويــــســــكــــنــــهــــم فـــــسـ

الشهداء والصديقين«.

تهاٍن 
واختتم سموه: »وبهذه المناسبة يسرنا أن نتقدم بأحر 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلـــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب 
الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس 
ــــاه الــلــه،  الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـ
وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــي 
ــــلــــــى لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة  ــــائـــــب الــــقــــائــــد األعــ عــــهــــد أبــــوظــــبــــي نـ
ــــاء الــــمــــجــــلــــس األعــــلــــى  ــــهــــــم أصــــــحــــــاب الــــســــمــــو أعــــــضــ ــــوانــ وإخــ
حــكــام اإلمــــــارات وأولـــيـــاء الــعــهــود، وإلــــى شــعــب اإلمـــــارات 

الوفي وإلى أسر الشهداء«.

ولي عهد عجمان:قواتنا عين ساهرة 
على أمن المواطنين والمقيمين 

راشد المعال: مناسبة غالية 
نستذكرها بمشاعر الفخر واالعتزاز

محمد بن سعود: منتسبو قواتنا يقّدمون أروع األمثلة في الوالء
رأس الخيمة - وام 

 أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي 
عــهــد رأس الــخــيــمــة، أن الـــقـــوات المسلحة اإلمـــاراتـــيـــة ستظل 
عــلــى الــــــدوام مــصــدر فــخــر واعــــتــــزاز، كــمــا أن مــنــتــســبــي الــقــوات 
المسلحة يقدمون أروع األمثلة في الوالء واالنتماء والوفاء 

للوطن.
جــاء ذلــك فــي كلمة وجهها عبر مجلة »درع الــوطــن« في 
ذكــــــرى تـــوحـــيـــد الــــقــــوات الــمــســّلــحــة فــيــمــا يـــلـــي نـــصـــهـــا: »تــشــكــل 
الـــــذكـــــرى الـــــــ 45 لـــتـــوحـــيـــد الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة لـــــدولـــــة اإلمـــــــــارات 
قلوبنا جميعاً  المتحدة مناسبة مهمة وغالية على  العربية 
تــعــكــس قــــوة ومــنــعــة اتـــحـــادنـــا الـــــذي انــطــلــق فـــي مــســيــرتــه قبل 
نـــحـــو 50 عــــامــــاً حــــامــــاً مـــشـــاعـــل األمــــــل وأضــــحــــى الــــيــــوم عـــنـــوانـــاً 

لريادة عالمية وإنجازات رائدة عانقت المريخ«.
وأضــاف سموه: »نستذكر اليوم ما بذله القادة المؤسسون 

في تأسيس االتحاد حتى بات رمزاً لإلرادة والعزيمة ونموذجاً 
أبناء قواتنا  للبناء والتنمية ومصنع الرجال وعرين األبطال 

المسلحة«.
وتابع سموه: »إن قواتنا المسلحة بقيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ستظل 
على الدوام مصدر فخر واعتزاز ورمز القوة واألمن والحصن 

المنيع الذي يصون مكتسبات ومنجزات الوطن«.

رؤية 
وأضـــاف: »إن احتفالنا الــيــوم بــالــذكــرى الـــ 45 لتوحيد القوات 
الــمــســلــحــة يـــتـــزامـــن مــــع مــنــاســبــة تـــاريـــخـــيـــة نــعــيــشــهــا بـــكـــل فــخــر 

وهــــي االحـــتـــفـــاء بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي ومـــــرور 50 عـــامـــاً عــلــى قــيــام 
االتـــــحـــــاد، فــعــلــى مــــــدار 5 عـــقـــود قـــهـــرت دولــــــة اإلمـــــــــارات بـــرؤيـــة 
قيادتها وعزيمة أبنائها التحديات ونجحت في تحويلها إلى 

فرص وحققت اإلنجازات العالمية في مختلف المجاالت.
تــحــيــة تــقــديــر لمنتسبي الـــقـــوات الــمــســلــحــة الـــذيـــن يــقــدمــون 
أروع األمـــثـــلـــة فــــي الـــــــوالء واالنــــتــــمــــاء والـــــوفـــــاء لـــلـــوطـــن والـــذيـــن 
حافظوا على رايـــة الــوطــن خفاقة عالية فــي مختلف ميادين 
الواجب وتحية تقدير واعتزاز لشهداء الوطن األبرار وأمهات 
الــدوام  الشهداء وذويــهــم فتضحياتهم الخالدة ستظل على 
لــــنــــا دروب الــــتــــمــــيــــز واإلنــــــــجــــــــاز ويـــمـــنـــحـــنـــا  الــــــنــــــبــــــراس الــــــــــذي يــــنــــيــــر 
الـــعـــالـــمـــيـــة«.  لـــمـــواصـــلـــة مـــســـيـــرة اإلنــــــجــــــازات  الـــعـــزيـــمـــة واإلرادة 
واختتم سموه: »نجدد في هذه المناسبة الغالية عهد الوالء 
والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة، وسنعمل معاً من أجل 
خمسين عــامــاً جــديــدة نحو مستقبل مــلــؤه الــريــادة والتفوق 

والتفرد«.
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هزاع بن زايد:  قواتنا المسلحة قدمت 
أعظم التضحيات لرفعة الوطن

أبوظبي - وام 

أكــــــــــــد ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ هـــــــــــــــزاع بـــــــــن زايـــــــــد 
الــــمــــجــــلــــس  رئـــــــيـــــــس  نـــــــائـــــــب  نــــــهــــــيــــــان  آل 
أبــــــــــــوظــــــــــــبــــــــــــي أن  الــــــــــتــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــذي إلمـــــــــــــــــــــــــــــــارة 
الــقــوات المسلحة اإلمــاراتــيــة، طــوال 
مـــســـيـــرتـــهـــا الـــمـــجـــيـــدة، قــــدمــــت أعــظــم 
الــتــضــحــيــات فــي ســبــيــل رفــعــة الــوطــن 
وإعــــــــاء رايــــتــــه وحـــفـــظ أمـــنـــه وأمــــانــــه، 
ــبـــــة مـــن  ــ ــــقــــــت فـــــــي صــــفــــوفــــهــــا كـــــوكـ ــــارتــ فــ
الـــــشـــــهـــــداء، الـــــذيـــــن نــــوجــــه ألرواحـــــهـــــم 
الــــــــخــــــــالــــــــدة وألســـــــــــرهـــــــــــم الــــــكــــــريــــــمــــــة كـــل 
الـــتـــقـــديـــر واالمـــــتـــــنـــــان، مـــتـــعـــهـــديـــن بـــأن 

نظل أوفياء لذكراهم الغالية وإرثهم الوطني المشّرف. 
جــاء ذلــك فــي كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة »درع الوطن« 

في الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسّلحة فيما يلي نصها..
فـــي الــــذكــــرى الـــــ 45 لــتــوحــيــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة اإلمــــاراتــــيــــة، تــمــلــؤنــا 
مــشــاعــر الــفــخــر واالعـــتـــزاز، بــالــدور الــتــاريــخــي لــهــذه الــمــؤســســة الوطنية 
ــــجــــــيــــــدة، الــــــتــــــي تــــشــــكــــل ركــــــــنــــــــاً أســـــــــاســـــــــاً لــــــاتــــــحــــــاد ومــــــســــــيــــــرة الـــنـــهـــضـــة  الــــــمــ
اإلماراتية، متقدمين بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القائد األعلى للقوات 
المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعــاه 

الــــــلــــــه، وصــــــاحــــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعــــلــــى لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، وإلـــــــى إخـــوانـــهـــم 
أصــــــحــــــاب الــــســــمــــو أعــــــضــــــاء الــــمــــجــــلــــس األعــــلــــى 
حكام اإلمـــارات، معربين عن أسمى مشاعر 
ــــيـــــادة وضـــبـــاطـــاً  الـــتـــقـــديـــر لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة قـ
وأفــــراداً، فهم حماة الــديــار وحـــراس النهضة 

ومدرسة الهوية الوطنية الراسخة. 

إرث 
لــــقــــد قــــدمــــت الــــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة، 
طوال مسيرتها المجيدة، أعظم التضحيات 
في سبيل رفعة الوطن وإعــاء رايته وحفظ 
أمــــنــــه وأمــــــانــــــه، فــــارتــــقــــت فـــــي صـــفـــوفـــهـــا كـــوكـــبـــة مـــــن الـــــشـــــهـــــداء، الـــذيـــن 
نــوجــه ألرواحـــهـــم الــخــالــدة وألســرهــم الــكــريــمــة كــل الــتــقــديــر واالمــتــنــان، 
متعهدين بأن نظل أوفياء لذكراهم الغالية وإرثهم الوطني المشّرف. 
ـــــ 45 لــتــوحــيــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة، فـــإنـــنـــا نــنــظــر  وإذ تـــحـــّل الــــذكــــرى الـ
إلـــى المستقبل الــمــشــرق بــمــزيــد مــن الــثــقــة واإليــجــابــيــة، حــيــث يــتــخــّرج 
الشباب اإلماراتي، ذكوراً وإناثاً، من هذه المدرسة الوطنية العريقة، 
مــــدرســــة الـــــقـــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، مــتــســلــحــيــن بـــالـــقـــوة والـــعـــزيـــمـــة واإلرادة 
الصلبة والعلم والمعرفة، لكي يكونوا جزءاً ال يتجزأ من هذا البنيان 
الحضاري الشامخ الذي يشكله اتحادنا المجيد الذي نحتفل جميعاً 

ببلوغه 50 عاماً ونستعد لـ 50 عاماً مقبلة حافلة باإلنجازات.

أبوظبي - وام 

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيـــر شــؤون 
الـــرئـــاســـة أن الــــقــــوات الــمــســلــحــة اإلمـــاراتـــيـــة 
ركن أساسي في التحوالت المستقبلية، 
ــــرعــــــت فــي  ــــتـــــي تـــســـتـــشـــرفـــهـــا الـــــــدولـــــــة، وشــ الـ
االستعداد لها برؤى استراتيجية وأهداف 

طموحة بعيدة المدى.
ــــلـــــمـــــة ســــــــمــــــــوه، الــــتــــي  جــــــــــاء ذلــــــــــك فــــــــي كـ
الـــــــوطـــــــن« فــي  وجــــهــــهــــا عــــبــــر مــــجــــلــــة »درع 
الــقــوات المسّلحة  الـــــ45 لتوحيد  الــذكــرى 
فـــــــــــي مـــــــــــا يـــــــلـــــــي نـــــــصـــــــهـــــــا: »فــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــيـــــــوم 

ــــالـــــذكـــــرى الــــــــ 45 لــتــوحــيــد  الــــمــــجــــيــــد، الــــــــذي تـــحـــتـــفـــي فــــيــــه دولــــتــــنــــا بـ
قــواتــهــا الــمــســّلــحــة، أرفــــع أســمــى آيــــات الــتــهــنــئــة والــتــبــريــكــات إلــى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعلى للقوات المسّلحة، حفظه الله، الذي قاد مسيرة 
بناء قواتنا المسّلحة منذ توحيدها، وصادق التقدير لصاحب 
الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الــدولــة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعـــلـــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وأصـــحـــاب الــســمــو الــشــيــوخ أعــضــاء 
ــــارات، لدعمهم الُمستمّر  لــاتــحــاد حــكــام اإلمــ المجلس األعــلــى 

لـــقـــواتـــنـــا الـــمـــســـّلـــحـــة وُمــنــتــســبــيــهــا، 
ولــرعــايــتــهــم الــكــريــمــة ألبــنــاء وأســر 
شهدائها األبــطــال، الــذيــن قّدموا 
األرواح والـــدمـــاء الــغــالــيــة، دفــاعــاً 
عــــــــــــن الــــــــــــوطــــــــــــن وتــــــــــــــــرابــــــــــــــــه، وصــــــــــونــــــــــاً 

لسيادته«. 

فخر
الـــــســـــادس  »إن  وأضــــــــــــاف ســــــمــــــوه: 
ـــالــــد، نــســتــحــضــر  مــــن مـــايـــو يـــــوم خـ
فــيــه، بالتقدير والــعــرفــان، الــقــرار 
الــتــاريــخــي الــحــكــيــم، الــــذي اتــخــذه 
الــــقــــائــــد الــــمــــؤّســــس الـــمـــغـــفـــور لـــه، 
بــإذن الــلــه، الشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان، وإخــوانــه القادة 
ــــيـــــادة  الـــــمـــــؤّســـــســـــون، بـــتـــوحـــيـــد قــــواتــــنــــا الــــمــــســــّلــــحــــة تــــحــــت رايـــــــــة وقـ
مـــــركـــــزيـــــة واحــــــــــــــدة، كــــمــــا نـــســـتـــعـــيـــد فــــيــــه بــــالــــفــــخــــر مــــســــيــــرة قــــواتــــنــــا 
المسّلحة، التي ظّلت طوال مرحلتي التأسيس والتمكين درعاً 
حــصــيــنــة وحـــارســـاً أمــيــنــاً، وشــريــكــاً قـــائـــداً فـــي جــمــيــع الــتــحــوالت، 
التي شهدتها الدولة على مستوى التنمية البشرية واالقتصادية 
واالجتماعية وتطوير البنى التحتية، وستظّل هذه القوات ركناً 
الــدولــة،  الــتــي تستشرفها  الــتــحــوالت المستقبلية،  فــي  أســاســيــاً 
وشرعت في االستعداد لها برؤى استراتيجية وأهداف طموحة 

بعيدة المدى«. 

 منصور بن زايد: ركن أساسي

في التحوالت المستقبلية

عبر اإلمارات08 ٢ ٠ ٢ ١ يو  ما   ٠ ٦  |  1 4 4 2 ن   مضا ر   ٢ ٤   | الخميــس   
١ ٤ 9 3 ٢ د  لعد ا

حمدان بن زايد:  6 مايو عالمة فارقة 
في مسيرة اإلمارات

أبوظبي - وام 

أكـــد ســمــو الــشــيــخ حــمــدان بــن زايـــد آل نهيان، 
ممثل حاكم أبوظبي فــي منطقة الظفرة، أن 
قــــواتــــنــــا الـــمـــســـلـــحـــة ســــيــــاج مـــنـــيـــع لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره. وقال: إن 
الـ 6 من مايو من كل عام يشكل عامة فارقة 
فـــي مــســيــرة دولـــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
وترجمة لمبادئ راســخــة حــرص عليها الــقــادة 
إيــمــان مطلق بأهمية  مــن  المؤسسون انطاقاً 
تعزيز ركــائــز الــدولــة كــي تــواصــل مسيرة البناء 

والتطور.
وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة 

»درع الـــوطـــن« بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـــــ 45 لــتــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة: إن 
الـــقـــرار الـــذي اتــخــذه مــؤســس الـــدولـــة الــمــغــفــور لــه بـــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــد 
بــن سلطان آل نــهــيــان، طيب الــلــه ثـــراه، بتوحيد قــواتــنــا المسلحة تحت 
قيادة واحدة وعلم واحد ثبت أركان دولة االتحاد وعزز مفهوم الوحدة 

الوطنية.

تحصين 
وأكـــد ســمــوه: إن إنـــجـــازات قــواتــنــا المسلحة وتــطــورهــا مــا كــانــت لتتحقق 
ــــا في  لـــوال وجــــود قـــيـــادة حــكــيــمــة تــــدرك أهــمــيــة الـــقـــوات الــمــســلــحــة ودورهــ
ــــهـــــا صــــاحــــب الــســمــو  ـــلــــى رأسـ حـــمـــايـــة الـــــوطـــــن ومـــكـــتـــســـبـــاتـــه وتـــحـــصـــيـــنـــهـــا وعـ
الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الــدولــة الــقــائــد األعــلــى للقوات 

ــــه الــــــــــــلــــــــــــه، وصــــــــاحــــــــب  ــ ــــفـــــــظـ الـــــــمـــــــســـــــلـــــــحـــــــة، حـــ
الـــــــســـــــمـــــــو الـــــــشـــــــيـــــــخ مــــــحــــــمــــــد بـــــــــــن راشــــــــــــــــــد آل 
مــــــــكــــــــتــــــــوم، نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس الــــــــــــدولــــــــــــة رئـــــيـــــس 
مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، 
وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة. وأضاف: إن ما 
تحققه قواتنا المسلحة من نجاحات في 
مهماتها المختلفة العسكرية واإلنسانية 
ــــة يـــبـــذلـــهـــا أبــــنــــاء  ــــادقــ ــــا هــــــي إال جـــــهـــــود صــ مــ
المؤسسة العسكرية إيماناً منهم بأهمية 
دورهــم في دعم مسيرة الوطن ونهضته 

المباركة.

تطوير 
وأكـــــــد ســــمــــوه أن قـــواتـــنـــا الـــمـــســـلـــحـــة أصـــبـــحـــت الــــيــــوم مـــفـــخـــرة تــــضــــاف إلـــى 
ــــي تـــحـــقـــقـــهـــا الـــــــدولـــــــة عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن اإلقـــلـــيـــمـــي  ـــتـ الــــمــــفــــاخــــر الـــــعـــــديـــــدة الــ
والـــــدولـــــي ودرعـــــــــاً وســـيـــفـــاً يـــحـــمـــي مــكــتــســبــاتــنــا الـــوطـــنـــيـــة ويــــصــــون مــســيــرتــنــا 
االتــحــاديــة الــمــبــاركــة فــي ظــل المتغيرات الــتــي يــمــوج بها الــعــالــم، مشيراً 
إلى أن قواتنا المسلحة سابقت الزمن وهي تمضي بكل جد في تطوير 
قــدراتــهــا ورفـــع جاهزيتها. وقـــال: »نستذكر بكل فخر واعــتــزاز تضحيات 
شهدائنا األبــرار الذين قدموا أرواحــهــم دفاعاً عن الوطن، ونتضرع إلى 
الــلــه عـــز وجـــل أن يتقبلهم مـــع الــصــديــقــيــن والـــشـــهـــداء وأن يــلــهــم أهلهم 

وذويهم الصبر والسلوان«.

العين - وام 

أشـــــــــاد ســــمــــو الــــشــــيــــخ طــــحــــنــــون بــــــن مــحــمــد 
آل نهيان ممثل حــاكــم أبــوظــبــي فــي منطقة 
ــــو الــــشــــيــــخ  ــــمــ الــــــعــــــيــــــن، بــــــرعــــــايــــــة صـــــــاحـــــــب الــــــســ
خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان رئــــيــــس الـــــدولـــــة، 
ــــيـــــخ  ــــو الـــــشـ ــ ــــمـ ــــــســـ ــــفــــــظــــــه الــــــــــلــــــــــه، وصــــــــــاحــــــــــب الـ حــ
مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، نــــائــــب رئــيــس 
الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
رعـــاه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 
بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 
المسلحة وإخوانهم  للقوات  القائد األعلى 
ــــكــــــام اإلمـــــــــــــــــارات لــــقــــواتــــنــــا  ــــــاب الـــــســـــمـــــو حــ ــــحـ ــ أصـ

المسلحة، وتــوفــيــر كــل اإلمــكــانــات حــتــى أصــبــحــت قـــوة مسلحة عصرية 
ذات قـــــــدرات نـــوعـــيـــة ومــــــــزودة بــــأحــــدث الـــنـــظـــم الـــدفـــاعـــيـــة الـــمـــتـــطـــورة الــتــي 

نفتخر بها بين دول العالم.
ــــــوات  ــــقـ ــ ــيـــــد الـ ــ ــــتـــــوحـ ــــلـــــمـــــة بــــمــــنــــاســــبــــة الـــــــــذكـــــــــرى 45 لـ ــــــوه فــــــــي كـ ـــمـ ــ وقـــــــــــــال ســ
ــــرار تـــوحـــيـــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة فــــي الــــســــادس مــــن مــايــو  الــمــســلــحــة، إن قــ
لـــعـــام 1976 الـــــذي أقـــــره الــمــغــفــور لـــه بـــــإذن الـــلـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان 
آل نــهــيــان، وأعــضــاء المجلس األعــلــى لــاتــحــاد تحت علم واحـــد وقــيــادة 
واحدة، يمثل مرحلة مهمة في توطيد دعائم االتحاد، وتعزيز مسيرته 
الـــمـــبـــاركـــة وإزالــــــــة الـــحـــواجـــز الـــتـــي قــــد تـــقـــف فــــي مـــســـيـــرة االنـــــدمـــــاج الــكــامــل 
لــكــل مـــؤســـســـات االتــــحــــاد، كــمــا أن قـــــرار تــوحــيــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة جــاء 
مـــلـــبـــيـــاً لــــرؤيــــة اآلبــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن وآلمــــــــال شــعــبــنــا الـــعـــزيـــز وتـــطـــلـــعـــاتـــه فــي 

دمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة 
لــــتــــكــــون ســــيــــاجــــاً مـــنـــيـــعـــاً يـــحـــمـــي ويــــــدافــــــع عــن 
الــــــوطــــــن والــــــمــــــواطــــــن. وأضـــــــــــــاف، أن احـــتـــفـــال 
قواتنا المسلحة الباسلة اليوم بالذكرى 45 
فــــي »عــــــام الـــخـــمـــســـيـــن« هــــي مـــنـــاســـبـــة نــتــقــدم 
فــيــهــا بــالــشــكــر والـــتـــقـــديـــر لــــآبــــاء الــمــؤســســيــن 
الــــــــــــذيــــــــــــن اســـــــــتـــــــــطـــــــــاعـــــــــوا بــــــــرؤيــــــــتــــــــهــــــــم الـــــحـــــكـــــيـــــمـــــة 
وســـــعـــــيـــــهـــــم الـــــــــجـــــــــاد والـــــــــــــــــــــــدؤوب فـــــــــي تـــعـــمـــيـــق 
جذور الوحدة بين أبناء اإلمارات من خال 
قـــــرار تــوحــيــد الــــقــــوات الــمــســلــحــة الـــتـــي كــانــت 
الـــحـــامـــي لــلــمــســيــرة الــمــظــفــرة خــــال الــعــقــود 
الخمسة الماضية، وستظل بإذن الله على 

العهد خال العقود القادمة.

فخر 
وأكد أن الذكرى 45 لتوحيد قواتنا المسلحة هي مناسبة نفتخر 
فيها بــاإلنــجــازات الــتــي تحققت خـــال الــعــقــود الــخــمــســة الماضية 
ــــبـــــح وطــــنــــنــــا الــــعــــزيــــز يــــضــــاهــــي دول الــــعــــالــــم الــــمــــتــــقــــدم فــي  حــــتــــى أصـ
جميع المجاالت، بل أصبح يتفوق على كثير من هذه الدول في 
عدد من المؤشرات االقتصادية والتنموية، وذلك بفضل الرؤى 
الــحــكــيــمــة لــقــيــادتــنــا الــرشــيــدة وطــمــوحــات شعبنا الــكــريــم، وكــذلــك 
بــفــضــل قــواتــنــا الــمــســلــحــة الــتــي آمــنــت بــالــتــضــحــيــة مـــن أجـــل الــدفــاع 
عــن الــســام واالســـتـــقـــرار وحــمــايــة الــمــنــجــزات الــوطــنــيــة والـــــذود عن 

تراب وطننا الغالي.

طحنون بن محمد: قرار توحيد قواتنا 
مرحلة مهمة في توطيد دعائم االتحاد

سهيل المزروعي: انطالقة 
حقيقية نحو بناء دولة عصرية

فارس المزروعي: يوم مجيد 
في تاريخنا

قــــال مــعــالــي ســهــيــل الـــمـــزروعـــي وزيـــــر الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إن ذكـــرى 
توحيد القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، في السادس 
من مايو عام 1976، عزيزة على قلوبنا، فهي لحظة تاريخية في مسيرة 
اإلمارات الحافلة باإلنجازات، وعالمة فارقة على تأكيد وجود كيان واحد 
تـــحـــت قــــيــــادة واحـــــــدة فــــي ظــــل دولــــــة االتـــــحـــــاد، كــــي يــصــبــح جــيــشــهــا وقـــواتـــهـــا 
المسلحة صــمــام أمـــان وخـــط الــدفــاع فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات والــمــخــاطــر، 
من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة منذ قيام االتحاد 

على يد اآلباء المؤسسين.
وأضـــــــــــــــــــــــــاف مـــــــــعـــــــــالـــــــــيـــــــــه: كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــرار تــــــوحــــــيــــــد 
الــــقــــوات الــمــســلــحــة اإلمــــاراتــــيــــة مـــن أعــظــم 
ــّكـــــل  ــ الـــــــــــــقـــــــــــــرارات الـــــــتـــــــي اتــــــــــخــــــــــذت، حــــــيــــــث شـ
ــــقــــــوات  انـــــطـــــالقـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة نـــــحـــــو تـــــطـــــويـــــر الــ
الــمــســلــحــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــي 
بــــنــــاء دولــــــــة عــــصــــريــــة قــــويــــة ذات ســــيــــادة، 
يــتــمــتــع شــعــبــهــا والـــمـــقـــيـــمـــون عـــلـــى أرضـــهـــا 
بــالــطــمــأنــيــنــة واألمـــــان واالســـتـــقـــرار، كــمــا ال 

نغفل دورها اإلنساني الداعم لألشقاء واألصدقاء، إلى جانب مشاركتها 
فــي حــفــظ الــســالم ومــســاعــدة الــمــحــتــاجــيــن أيــنــمــا تـــواجـــدوا دون الــنــظــر إلــى 

العرق أو اللون أو الدين. 
وتـــابـــع مــعــالــي وزيــــر الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة: »تــحــظــى الـــقـــوات المسلحة 
اإلماراتية بدعم القيادة الرشيدة، من خالل توفير كل اإلمكانات الالزمة 
لــلــقــيــام بــــدورهــــا واالضـــــطـــــالع بــمــهــامــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي ضـــمـــان اســـتـــمـــرار 
إنجازات الدولة النوعية، ودورها الفاعل والمشهود له في حفظ السلم 

إقليميًا ودوليًا«.
ــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة،  ــــلـــــقـ ــــتـــــهـــــانـــــي والـــــتـــــبـــــريـــــكـــــات لـ ــــمــــــى آيـــــــــــات الـ ورفـــــــــــع مــــعــــالــــيــــه أســ
ولــمــنــتــســبــي الــــقــــوات الــمــســلــحــة اإلمــــاراتــــيــــة الــــذيــــن يـــســـطـــرون أروع مــالحــم 

الشرف والوالء واالنتماء والوفاء للوطن. )دبي - البيان(

أكــــــــد الـــــــلـــــــواء ركــــــــن طـــــيـــــار فــــــــــارس خــــلــــف الــــــمــــــزروعــــــي الـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لـــشـــرطـــة 
ــــقـــــوات  ــــتـــــفـــــال دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات بـــــالـــــذكـــــرى الــــــــ 45 لــــتــــوحــــيــــد الـ أبـــــوظـــــبـــــي، أن احـ
ــــيـــــوم مــجــيــد  ــــتـــــفـــــال بـ ــــو احـ ــــايـــــو هــ ـــــن مـ الـــمـــســـلـــحـــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة فــــــي الـــــــســـــــادس مـ
ولحظة تاريخية مهمة في الدولة تجسد الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس 
الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان، طـــيـــب الـــلـــه ثـــــــراه، الــــذي 
آمــن بــأن امتالك القوة ركــن أســاس في بناء الــدولــة، فجعل بناء القوات 
الــمــســلــحــة هــــدًفــــا اســـتـــراتـــيـــجـــًيـــا وأولـــــويـــــة قـــصـــوى انــعــكــســت فــــي بـــنـــاء جــيــش 

موحد متماسك أسهم بقوة في ترسيخ 
اتــــحــــاد دولــــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
ــــاء وحــــفــــظ األمــــــــن والــــســــالم  ــــقــ ودعــــــــم األشــ
وتعزيز ريادتها محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا. 
وأضـــاف أن االحتفال بالذكرى الخامسة 
واألربــــــعــــــيــــــن لــــتــــوحــــيــــد الـــــــقـــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة 
يـــــأتـــــي فــــــي عــــــــام الــــخــــمــــســــيــــن، وهــــــــو الــــعــــام 
الــــــــــــــذي تــــحــــتــــفــــل فــــــيــــــه اإلمــــــــــــــــــــــارات بــــالــــيــــوبــــيــــل 
الذهبي، وتستعد خالله أيًضا لالنطالق 

إلــــــى مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي مـــســـيـــرتـــهـــا الـــتـــنـــمـــويـــة لــلــخــمــســيــن عــــاًمــــا الــمــقــبــلــة، 
عــبــر اســتــراتــيــجــيــة طــمــوحــة تـــشـــارك فـــي تــنــفــيــذهــا كــافــة مــؤســســات الـــدولـــة، 
وفــي مقدمتها الــقــوات المسلحة الــتــي كــانــت على مـــدار العقود الخمسة 
الـــمـــاضـــيـــة أهـــــم مـــؤســـســـات دولــــــة االتــــحــــاد الـــقـــويـــة، وأهــــــم مـــرتـــكـــزات الـــقـــوة 

الشاملة لدولة اإلمارات. 
 وأكـــــد اعـــتـــزاز دولـــــة اإلمـــــــارات بــالــنــجــاحــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا قــيــادتــهــا الــرشــيــدة 
والـــتـــي انــعــكــســت فـــي تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات بــمــســيــرة قــواتــنــا الــمــســلــحــة الــرمــز 
الذي نعتز به للوحدة الوطنية والسند الدائم للشرعية الدولية، مشيًدا 

بجهودها وعطاءاتها في سبيل الدفاع عن أمن اإلمارات وعزتها.
وأشار إلى أن توحيد القوات المسلحة عزز منجزات االتحاد في بناء دولة 

عصرية قادرة على حماية مكتسبات الوطن. )أبوظبي - البيان(

حمد الرميثي: قواتنا قدمت 
صورة مشرفة لإلمارات

أكـــــد مـــعـــالـــي الـــفـــريـــق الــــركــــن حـــمـــد مــحــمــد ثـــانـــي الـــرمـــيـــثـــي رئـــيـــس أركـــــان 
القوات المسلحة أن القوات المسلحة في كل مراحل تطورها قدمت 
صــــورة مــشــرفــة لــــإمــــارات وشــعــبــهــا عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة فـــي الــمــهــام 

العملياتية واإلنسانية ومهام حفظ السالم، التي شاركت فيها.
جاء ذلك في كلمة معاليه، التي وجهها عبر مجلة »درع الوطن« في 

الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسّلحة في ما يلي نصها:
تـــحـــتـــفـــي دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــــمــــتــــحــــدة، بـــــواحـــــدة مـــــن مــنــاســبــاتــهــا 

الوطنية المجيدة، وهي الذكرى الـ 45 
الــقــوات المسلحة، ففي مثل  لتوحيد 
هــذا الــيــوم، الـــ 6 مــن مايو عــام 1976، 
اتــفــقــت رؤى الــــقــــادة الــمــؤســســيــن على 
وضـــــــع قــــواتــــنــــا الــــمــــســــّلــــحــــة تــــحــــت قــــيــــادة 
ــــلـــــم واحـــــــــد وهـــــــــدف واحـــــــد،  واحــــــــــــدة، وعـ
لــــتــــكــــتــــمــــل بــــــذلــــــك أركـــــــــــــان دولـــــــــــة االتــــــحــــــاد 
الفتية، ولتنطلق معها مرحلة جديدة 

من البناء والتنمية. 
يــتــزامــن االحـــتـــفـــال بــتــوحــيــد الـــقـــوات الــمــســلــحــة هــــذا الـــعـــام مـــع الــيــوبــيــل 
الــــذهــــبــــي لـــتـــأســـيـــس دولـــــــة االتـــــحـــــاد الـــفـــتـــيـــة، ومــــــا حـــقـــقـــتـــه مـــــن إنـــــجـــــازات 
ونـــجـــاحـــات خــــالل الـــــ 50 عـــامـــًا الــمــاضــيــة، كــــان لــلــقــوات الــمــســلــحــة دور 
فــاعــل ورئــيــســي فــيــهــا، فــكــانــت ركـــيـــزة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة، 
وقــــــــــــوة لــــــلــــــدفــــــاع عــــــــن أمــــــــــن الــــــــوطــــــــن ومــــــــقــــــــّدراتــــــــه والـــــــحـــــــامـــــــي لـــمـــكـــتـــســـبـــاتـــه 
وإنجازاته، وستظل درع الوطن ومصدر قوته ومنعته، خالل القرون 

المقبلة. 
لقد قــدمــت الــقــوات المسلحة فــي كــل مــراحــل تــطــورهــا صـــورة مشرفة 
ــــيـــــة فـــــي الــــمــــهــــام الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة  لـــــــإمـــــــارات وشـــعـــبـــهـــا عــــلــــى الــــســــاحــــة الـــــدولـ
واإلنــــســــانــــيــــة ومـــــهـــــام حــــفــــظ الــــــســــــالم، الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا فـــــي مـــنـــاطـــق 

مختلفة في العالم. )أبوظبي - وام (

حمد الرميثي  فارس المزروعيسهيل المزروعي 



٠٩ الخميسعبر اإلمارات   |   ٢ ٠ ٢ ١ يــو  ما   ٠ ٦  |  1 4 4 2 ن   مضــا ر   ٢ ٤
١ ٤ 9 3 ٢ د  لعد ا

صقر غباش: اإلمارات أنجزت التنمية 
وحققت األمن والسعادة

أكــــــــــد مـــــعـــــالـــــي صـــــقـــــر غـــــــبـــــــاش رئـــــــيـــــــس الــــمــــجــــلــــس 
الــوطــنــي االتـــحـــادي، أن الـــذكـــرى الــــ 45 لتوحيد 
ــــة مــــجــــيــــدة  ـــيــ ــ ــنـ ــ ــــلـــــحـــــة مـــــنـــــاســـــبـــــة وطــ قـــــــواتـــــــنـــــــا الـــــمـــــسـ
راســــخــــة فــــي وجــــــــدان شـــعـــب االتـــــحـــــاد، نــحــتــفــل 
بــــهــــا وقــــــــد أنــــــجــــــزت بــــــادنــــــا مــــــعــــــدالت عــــالــــيــــة مــن 
التنمية المستدامة وحققت األمن واالستقرار 
والــــــــســــــــعــــــــادة والـــــــــرضـــــــــا والـــــــرفـــــــاهـــــــيـــــــة لــــمــــواطــــنــــيــــهــــا 
وتـــــبـــــوأت عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي 
مــــكــــانــــة مــــتــــقــــدمــــة ومـــــرمـــــوقـــــة فــــــي خــــــارطــــــة أكـــثـــر 

الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم.
ـــــ فــــي كــلــمــة وجـــهـــهـــا عـــبـــر »مــجــلــة  وعـــبـــر مــعــالــيــه ـ
درع الـــوطـــن« بــهــذه الــمــنــاســبــة الــتــي تــوافــق يــوم 

السادس من شهر مايو من كل عام ــ عن أسمى آيات االعتزاز والفخر التي يحملها جميع أعضاء 
المجلس الوطني االتحادي لقواتنا المسلحة. كما رفع معاليه، نيابة عن كافة أعضاء المجلس، 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جميع منتسبي القوات المسلحة، وإلى 
شعب اإلمارات الكريم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه 
الذكرى العزيزة على وطننا وشعبنا وقواتنا المسلحة بالخير واليمن والبركات..  )أبوظبي - وام(

محمد بن خليفة: قواتنا صمام أمان 
الوطن وخط دفاعه األمامي

حّيا سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، 
عـــضـــو الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلمـــــــارة أبـــوظـــبـــي، 
الــقــوات المسلحة فــي ذكـــرى تــوحــيــدهــا الــــ45 
وأدوارهــــــا الــبــطــولــيــة الــمــشــهــودة الــتــي سجلها 
الــــــــتــــــــاريــــــــخ بـــــــــمـــــــــداد مـــــــــن نـــــــــــور دعــــــــــمــــــــــاً  لـــــأشـــــقـــــاء 
ــــاً لـــــأمـــــن والـــــــســـــــام عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  وحـــــفـــــظـ
اإلقـــلـــيـــمـــي والـــعـــالـــمـــي والــــمــــهــــام الـــتـــي أنــجــزتــهــا 
عــــلــــى أكـــــمـــــل وجــــــــــه  دفـــــــاعـــــــاً عــــــن أمــــــــن الــــوطــــن 

ومصالح اإلمارات العليا وشعبها.
  وقـــــال ســـمـــوه فـــي كــلــمــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة: إن 
قواتنا المسلحة كانت وال تــزال صمام أمان 
الـــــوطـــــن وخــــــط دفـــــاعـــــه األمـــــامـــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 

المخاطر في مختلف الظروف حافظة لسيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية المشهودة 
على مدى عقود.

  ونــــوه ســمــوه بـــالـــدور الــتــاريــخــي لــلــقــائــد الــمــؤســس الــمــغــفــور لــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بــن ســلــطــان آل 
نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثــــراه، فــي تــوحــيــد الــقــوات المسلحة وهـــو الــهــدف الـــذي أصـــر عــلــيــه، رحــمــه الــلــه، 

منذ قيام االتحاد وعمل بدأب وإرادة قوية وبصيرة نافذة من أجل تحقيقه.         )أبوظبي - وام(

 خليفة بن محمد: 
أحد أغلى األيام الوطنية

شرطة دبي تهنئ قيادة وشعب 
اإلمارات بالمناسبة 

ــــالـــــد  ــــفـــــة بـــــــــن مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن خـ ــيـ ــ ــلـ ــ قــــــــــــال الــــــشــــــيــــــخ خـ
جـــمـــعـــيـــة  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئـــــــيـــــــس  نـــــــهـــــــيـــــــان،  آل 
واجـــــب الــتــطــوعــيــة، إن ذكـــــرى تــوحــيــد الـــقـــوات 
الــمــســلــحــة، تـــعـــّد بــمــثــابــة وســــــام فـــخـــر واعــــتــــزاز 
عــلــى صـــــدور جــمــيــع مـــواطـــنـــي اإلمـــــــــارات، وهــي 
أحد أغلى األيام الوطنية التي ترمز إلى الوحدة 
والتماسك والعزيمة ومنبع االســتــقــرار. وأكد 
أن الــــســــادس مــــن مـــايـــو يـــــوم تـــاريـــخـــي مــشــهــود 
ســـطـــر أســـمـــى مـــعـــانـــي الــــتــــعــــاون، حـــيـــث الــتــقــت 

ــــقـــــوات الــمــســلــحــة اإلمـــــاراتـــــيـــــة، تـــحـــت قــــيــــادة ورايـــــة  إرادة اآلبــــــــاء الـــمـــؤســـســـيـــن عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـ
واحدة؛ إيماناً بأن االتحاد قوة، والسياج اآلمن والحصن الحصين لحماية تراب الوطن، 

وثروة البلد، والدفاع عن كيانه ومصالحه ومستقبله.     )أبوظبي- وام(

ــــربــــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــــعـــــامـــــة لــــشــــرطــــة دبـــــــي عــن  أعــ
ـــانــــي والــــتــــبــــريــــكــــات إلــــــــى الــــقــــيــــادة  ــتــــهـ خـــــالـــــص الــ
ــــبـــــة  ــــنـــــاسـ الـــــــــرشـــــــــيـــــــــدة وشـــــــــعـــــــــب اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــارات، بـــــمـ
ــــقــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة. وثــمــنــت  ذكــــــــرى تـــوحـــيـــد الــ
الدور الكبير واالستثنائي للقوات المسلحة 
فـــي خـــدمـــة الـــوطـــن وإعــــــاء كــلــمــتــه، مــشــيــدة 
بـــالـــجـــهـــود الـــحـــثـــيـــثـــة الــــمــــبــــذولــــة فـــــي بــــنــــاء قـــوة 
عسكرية عصرية متطورة يفخر بها الجميع.
وقـــــــــــــــال مــــــعــــــالــــــي الـــــــفـــــــريـــــــق عــــــبــــــد الــــــــلــــــــه خـــلـــيـــفـــة 

الـــمـــري، الــقــائــد الـــعـــام لــشــرطــة دبــــي، إن تــوحــيــد قــواتــنــا الــمــســلــحــة يــؤكــد حــكــمــة قــيــادتــنــا 
الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الثاقبة والتي لم تدخر جهداً في دعم القوات المسلحة 

وتوفير كل ما من شأنه رفع كفاءتها وقدراتها القتالية والعملياتية.    )دبي- وام(

قــــــــــــــــال الــــــــشــــــــيــــــــخ خــــــلــــــيــــــفــــــة بــــن 
طـــــــــحـــــــــنـــــــــون بـــــــــــــن مــــــــحــــــــمــــــــد آل 
ــــــذي  ــيـ ــ ــ ــــفـ ــ ــنـ ــ ــ نــــــــــــهــــــــــــيــــــــــــان، مـــــــــــــديـــــــــــــر تـ
مـــــــــــــــــكـــــــــــــــــتـــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون أســــــــــــــــــــر 
ــــــي ديـــــــــــــوان ولـــــي  الــــــشــــــهــــــداء فـ
قــــــــــــرار  إن  أبـــــــــــوظـــــــــــبـــــــــــي،  عــــــــهــــــــد 
تـــوحـــيـــد الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة 
فـــــــــــي دولــــــــــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــــــــــارات كـــــــان 
ثــــــــــمــــــــــرة مــــــــــــن ثــــــــــمــــــــــار االتــــــــــحــــــــــاد 

الــذي شيده وأرســـى دعائمه المغفور لــه الشيخ زايــد بن 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« واآلباء المؤسسون.

وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعين 
لتوحيد القوات المسّلحة، إن قواتنا الباسلة استطاعت 
خــــــال مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بــــاإلنــــجــــاز والــــعــــطــــاء أن تــــنــــال مــكــانــة 
مرموقة بين جــيــوش المنطقة والــعــالــم بــأســره ســـواء من 
حــيــث الــجــاهــزيــة الــبــشــريــة أو الــجــاهــزيــة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، 
وذلك بفضل اهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، مؤكداً 
الــــوطــــن  الـــــــــــــدوام درع  الـــمـــســـلـــحـــة كـــــانـــــت عــــلــــى  الـــــــقـــــــوات  أن 
وسياجه، وحامي مصالحه والمدافع عن مبادئه وقيمه 

النبيلة في كل مكان حول العالم.
وأشار إلى الدور الحيوي والبطولي الذي تقوم به قواتنا 
ـــــي حـــــفـــــظ األمـــــــــــن والـــــســـــلـــــم الـــــدولـــــيـــــيـــــن فـــــــي مــــخــــتــــلــــف بــــقــــاع  فــ
األرض، فسطر أفرادها أروع قصص البطولة والشجاعة 
وأســـمـــى مــعــانــي الــتــضــحــيــة والــــبــــذل والـــعـــطـــاء فـــي مــيــاديــن 

الشرف.
ورفــع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بهذه المناسبة 
إلــى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة »حــــفــــظــــه الـــــــلـــــــه«، وصــــــاحــــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئـــيـــس 
مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي »رعـــاه الــلــه«، وصــاحــب السمو 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 
الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة، وإلــــــى أصــــحــــاب الــســمــو 
أعـــضـــاء الــمــجــلــس األعـــلـــى لــاتــحــاد حــكــام اإلمـــــــارات، أســمــى 
آيـــــات الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات.. داعــــيــــًا الـــلـــه عـــز وجــــل أن يعيد 
هذه المناسبة على دولة اإلمارات العربية المتحدة بالخير 
والــســداد، وأن يــبــارك جهودهم لتظل اإلمـــارات فــي طليعة 

دول العالم ومنارة للتقدم والحضارة.   )أبوظبي- وام(

خليفة بن طحنون: توحيد 
القوات المسلحة ثمرة 

من ثمار االتحاد

عبد الله المري
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