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جهة الإ�صدار :وزارة الدف ـ ـ ـ ــاع
الإدارة التنفيذية للخدمات امل�شاندة /مديرية ال�ش�ؤون العامة
الإ�صدار ( / )1الطبعة ()1
�شنة الإ�شدار2016 :

مقدمـــة
�شعت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية املتحدة منذ تاأ�شي�شها يف عام  1976وحتى نهاية عام 2013

لتحقيق دورها الرئي�شي يف و�شع الأ�ش�س والأهداف ال�شرتاتيجية وتط�ير املنظ�مة الدفاعية ،ور�شم
اأحدث ال�شيا�شات الدفاعية عاملية امل�شت�ى.
ويف بداية عام  2014انتقلت وزارة الدفاع اإىل اإمارة اأب�ظبي وكانت النطالقة احلقيقية ملهامها
وتعزيز دورها الرئي�شي يف و�شع ال�شيا�شة الدفاعية وتط�يرها مبا يتما�شى مع الطفرة العاملية التي
ي�شهدها العامل الي�م ،واحلفاظ على الت�افق العملياتي ل�شنع القرار بني ال�زارة والقيادة العامة للق�ات
امل�شلحة ،لل��ش�ل اإىل الهدف الرئي�شي وه� احلفاظ على مكت�شبات الدولة وال�شتعداد لتلبية الحتياجات
امل�شتقبلية ،والتكامل ال�شرتاتيجي مع باقي م�ؤ�ش�شات احلك�مة الحتادية.
ولقد �شهدت وزارة الدفاع خالل عام  2014اأحداث كثرية وهامة ولعل من اأهم الأخبار املن�ش�رة يف
هذا ال�شجل هي زيارة �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد
الأعلى للق�ات امل�شلحة اإىل مقر وزارة الدفاع يف مع�شكر املقطع باأب�ظبي يف دي�شمرب  ،2014حيث اأكد
�شم�ه على الدور املهم الذي تق�م به وزارة الدفاع وغريها من امل�ؤ�ش�شات الع�شكرية والأمنية يف حماية
وحفظ اأمن ال�طن و�ش�ن مكت�شباته ،ودعا �شم�ه اإىل بذل املزيد من اجله�د يف �شبيل خدمة ال�طن.
لذا قامت مديرية ال�ش�ؤون العامة يف وزارة الدفاع بر�شد اأهم الفعاليات والأخبار التي جرت خالل
عام  2014وجمعها كح�شاد �شن�ي ،من خالل اإ�شدار اأول �شجل لأخبار ال�زارة ،وت�شليط ال�ش�ء على
اأهم اأعمال وزارة الدفاع عرب �شفحات هذا ال�شجل•

الفهرس

اإلشراف العام
الل�اء ركن طيار /عبداهلل الها�شمي
ال�كيل امل�شاعد للخدمات امل�شاندة
العميد الركن /دروي�س �شعيد احل�شاين
رئي�س الإدارة التنفيذية للخدمات امل�شاندة
العقيد /را�شد علي �شيف املحرزي
مدير مديرية ال�ص�ؤون العامة

التنفيذ

إعداد وتحرير
مدين  / 2حنان الذهب اجلنيبي
رئي�س ق�شم التحرير والتاأليف
مدين  / 2مرمي حممد الرميثي
حمرر اأخبار رئي�شي

اإلخراج الفني
مدين  / 2اآلء حممد الزعابي
ق�شم قن�ات الإعالم

مارس

وكيل وزارة الدفاع ونائب وزير الدفاع الك�ري ي�شتعر�شان العالقات الثنائية

إبريل
وكيل وزارة الدفاع يبحث اأوجه التعاون مع وزير الدولة للق�ات امل�شلحة الربيطانية

مايو
وفد وزارة الدفاع ّ
يطلع على مهام العمل مبكتب املفت�س العام يف «الداخلية»
كلمة وكيل وزارة الدفاع مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون الإ�شرتاتيجية يف الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
الجتماع الت�شاوري الأول ملجل�س الدفاع امل�شرتك لدول جمل�س التعاون
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع يلتقي نائب
مدير مكتب ال�شيا�شة الدولية للدفاع الك�ري

يونيو

حممد بن را�شد ي�شهد تخريج الدورة الأوىل يف كلية الدفاع ال�طني
وكيل وزارة الدفاع يلتقي رئي�س اأركان الدفاع ال�طني الي�ناين

وزارة الدفاع ت�قع اتفاقية مع كلية الدفاع  -حلف النات� ب�شاأن التعاون الع�شكري الأكادميي
وفد من وزارة الدفاع يبحث �شبل التعاون مع الهيئة الحتادية للم�ارد الب�شرية

يوليو

وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية ي�شتقبل �شفري اإندوني�شيا
بعثة وزارة الدفاع تغادر لأداء العمرة على نفقة حممد بن را�شد

أغسطس

الب�اردي ي�شتقبل نائب وزير الدفاع الياباين

الب�اردي يبحث التعاون مع مدير �شيا�شات ال�شرق الأو�شط الأمريكي

سبتمبر

وزارة الدفاع تبحث العالقات الثنائية مع وفد من كلية الدفاع ال�طني يف بنجالدي�س

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل رئي�س هيئة الأركان لق�ة دفاع البحرين
الب�اردي يبحث التعاون الع�شكري مع وزير الدفاع ال�شرتايل

أكتوبر

اللجنة العليا املنظمة ملعر�س وم�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�س» ت�شع اللم�شات الأخرية لإنطالقه بن�شخته للعام 2015

المارات /وزارة الدفاع و اخلارجية الأمريكية تبحثان التعاون امل�شرتك
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل م�ش�ؤو ًل بريطاني ًا

نوفمبر

وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل رئي�س اأركان اجلي��س الفرن�شية

وزارة الدفاع تناق�س �شبل تط�ير العالقات الدفاعية مع نظريتها الأمريكية
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع اللبناين

ديسمبر

كلمة وكيل وزارة الدفاع مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد للخدمات امل�شاندة مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ 43

حممد بن زايد يزور وزارة الدفاع للدولة
وزارة الدفاع ت�قع مذكرة تفاهم مع مركز اأب�ظبي لالأنظمة الإلكرتونية
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مارس
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وكيل وزارة الدفاع ونائب وزير الدفاع الك�ري ي�شتعر�شان العالقات الثنائية
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وكيل وزارة الدفاع ونائب وزير الدفاع الكوري يستعرضان
العالقات الثنائية
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تاريخ الن�شر 16 :مار�س 2014

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل جرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س العالقات الثنائية وبحث
وزارة الدفاع يف مكتبه يف وزارة الدفاع يف اأب�ظبي �شباح عدد من جمالت التعاون وتبادل وجهات النظر يف الأم�ر
الي�م الدكت�ر بايك �شينغ ج�و نائب وزير الدفاع الك�ري ذات الهتمام امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني•
اجلن�بي وال�فد املرافق الذي يزور البالد حالي ًا.
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إبريل
12

وكيل وزارة الدفاع يبحث اأوجه التعاون مع وزير الدولة للق�ات امل�شلحة الربيطانية
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وكيل وزارة الدفاع يبحث أوجه التعاون مع وزير الدولة
للقوات المسلحة البريطانية
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تاريخ الن�شر 23 :اإبريل 2014

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع مبكتبه يف مبنى ال�زارة الي�م ال�شيد مارك فران�ش�ا
وزير الدولة للق�ات امل�شلحة الربيطانية وال�فد املرافق له.
جرى خالل اللقاء الذي ح�شره عدد من كبار ال�شباط

تبادل الأحاديث ،وبحث اأوجه التعاون امل�شرتك بني
اجلانبني ،وال�شبل الكفيلة بدعمها وتط�يرها•

مايو
16

وفد وزارة الدفاع ّ
يطلع على مهام العمل مبكتب املفت�س العام يف «الداخلية»
كلمة وكيل وزارة الدفاع مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون الإ�شرتاتيجية يف الذكرى
الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
الجتماع الت�شاوري الأول ملجل�س الدفاع امل�شرتك لدول جمل�س التعاون
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة
ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف وزارة الدفاع يلتقي
نائب مدير مكتب ال�شيا�شة الدولية للدفاع الك�ري
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يطلع على مهام العمل بمكتب المفتش
وفد وزارة الدفاع ّ
العام في «الداخلية»
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تاريخ الن�شر 1 :ماي� 2014

اطلع وفد من وزارة الدفاع على جتربة مكتب املفت�س العام
يف جمال الأنظمة الإلكرتونية املطبقة ،واأف�شل ممار�شـات
العمـل التط�يريـة مبكتـب املفتـ�س العـام بـ�زارة الداخليــة.
وكان العميد علي جمعة ال�شام�شي ،نائب املفت�س العام يف وزارة
الداخلية ،التقى يف مكتبه مبقر ال�زارة ،وفد وزارة الدفاع ،برئا�شة
العميد �شامل بخيت ال�شب��شي؛ مفت�س عام وزارة الدفاع ،ومت خالل
اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق القائم بني اجلانبني
يف املجالت الإدارية ،وتبادل اخلربات يف هذا املجال.

وقدم العميد ال�شام�شي �شرح ًا م�جز ًا عن الهيكل التنظيمي
ملكتب املفت�س العام؛ واملهام وال�اجبات التي ينه�س بها
املكتب ،والدور الرقابي الذي يق�م به ،الذي ميار�شه على كل
القيادات وال�حدات الإقليمية واملركزية ب�زارة الداخلية.
وقدم املقدم الدكت�ر �شعيد ال�شريدي ،مدير اإدارة اجل�دة،
عر�ش ًا م�جز ًا لإجنازات وزارة الداخلية التي حققتها ،واجل�ائز
وال�شهادات التي ح�شلت عليها ال�زارة•
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كلمة وكيل وزارة الدفاع بمناسبة الذكرى الـ  38لتوحيد
القوات المسلحة

تاريخ الن�شر 5 :ماي� 2014

20

وجه معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع كلمة مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات
امل�شلحة فيما يلي ن�شها..
«يف الي�م ال�شاد�س من ماي� ن�شتذكر بالفخر والعتزاز
الإرادة اخلرية وراء القرار التاريخي لت�حيد الق�ات
امل�شلحة لدولة الإمارات العربية املتحدة ،والذي اأك�شب
امل�شرية الحتادية املباركة مزيد ًا من الر�ش�خ وال�شالبة،
وعزز من متا�شك وقدرات ق�اتنا امل�شلحة ،مما اأكد
التالحم ووحدة القرار على كافة امل�شت�يات.
ول�شك اأن قرار ت�حيد الق�ات امل�شلحة جاء نتيجة الفكر
الثاقب لقيادتنا ا�شتجابة ملتطلبات احلفاظ على الأمن
ال�طني والدفاع عن قيمنا ووحدتنا ومكت�شباتنا و�شيادتنا
ال�طنية ،وا�شتدعى ذلك �شرورة العمل ب�شكل م�شتمر
على مراجعة �شيا�شاتنا واإ�شرتاتيجيتنا الع�شكرية لتط�ير
وحت�شني كفاءة واأداء ق�اتنا امل�شلحة ،لكي تن�شجم وتتفاعل
ايجابي ًا مع معطيات وحتديات الع�شر يف كافة ميادين
العمل الع�شكري ،نتيجة الث�رة املعرفية واملعل�ماتية
وما تطرحه مدار�س الفكر ال�شرتاتيجي والتعب�ي من

نظريات حديثة متجددة ،اآخذين بعني العتبار ال�اقع
الإقليمي والعاملي اجلديد الذي يفر�س التكيف والتعاي�س
مع متغرياته ل�شمان املحافظة على حماية وا�شتقرار
ال�طن و�شيادة اأرا�شيه ،حيث تق�م وزارة الدفاع لدولة
الإمارات العربية املتحدة ب��شع ال�شيا�شات الدفاعية
وذلك بالتن�شيق امل�شتمر مع اجلهات ذات ال�شلة مثل
الهيئات وامل�ؤ�ش�شات ال�طنية والدولية.
ويف ظل النهج ال�ا�شح لدولتنا التي تنبذ العنف والتطرف
ب�شتى �ش�ره ،وتدع� ملد ج�ش�ر التفاهم والتعاون بني
الدول املحبة لل�شالم ،لبت ق�اتنا امل�شلحة نداء املنظمات
العاملية واأ�شهمت باإيجابية وفعالية يف العديد من �شاحات
العمل الإن�شاين الدويل ،و�شاركت حتت علم الأمم املتحدة
يف عمليات حفظ الأمن وال�شلم الدوليني يف خمتلف بقاع
العامل ،حتى اأ�شبح لها �شجل �شرف ي�شهد بنجاحاتها
برغم تعدد وتباين امل�اقع.
وكان اأبناء الق�ات امل�شلحة م��شع الإ�شادة وحمل التقدير
وذلك بف�شل الكفاءة يف الأداء والدقة وامل��ش�عية
والن�شباط يف التعامل ،مع التم�شك بروح الإ�شالم

معالي محمد أحمد البواردي الفالسي

الداعية للت�شامح وال�شالم.
والي�م ونحن ن�شتعيد هذه الذكرى املجيدة نرى غر�س
القيادة الر�شيدة وقد جت�شد يف ك�ادر قيادية م�اطنة
ذات كفاءة عالية وت�شكيالت مميزة ،غدت بف�شلها
ق�اتنا امل�شلحة اأكرث فعالية واأف�شل كفاءة واأعظم تفاع ًال
مع معطيات وحتديات ع�شر تالحقت فيه البتكارات
والإبداعات و�شادت فيه التقنيات كافة ميادين العمل
الع�شكري ،ومل يكن هذا التط�ير والتحديث واإحداث نقلة
ن�عية يف ت�شلح الق�ات امل�شلحة وكافة جمالت عملها
�شه ـ ًال ،بـل جــاء تت�يج ـ ًا جلهــ�د م�شنيــة بذلهــا وـما
يــزال يبذلهــا �شيـدي �شاحــب ال�شمــ� ال�شيــخ خليفــة بــن
زايــد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة
«حفظه اهلل» مب�ؤازرة اأخيه �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» ،واإخ�انهما اأ�شحاب ال�شم�
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اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،واملتابعة
احلثيثة ل�شيدي الفريق اأول �شمـ� ال�شيخ حممـد
بن زايـد اآل نهيـان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد
الأعلى للق�ات امل�شلحة.
اإننـا ونحـن اليـ�م نحتفي بالذكرى الثامنـة
والثالثني لت�حيـد ق�اتنــا امل�شلحـة ،نذكـر بكل
فخـر اأن تعزيز وا�شتكمـال م�شرية التنميـة
املت�ازنـة وال�شاملـة التي حققتهـا الدولة بحكمـة
املغف�ر لـه باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل
نهيـان «طيب اهلل ثراه» قد واكبهـا تطـ�ر مماثـل يف
الق�ات امل�شلحـة ،مل يت�قـف عند تعزيز وحداتها،
بل �شمل الكليات واملعاهد الع�شكرية ومراكز
التدريب ،فكانت ح�شيلة ذلك ق�ات م�شلحة ذات
كفاءة عالية تناف�س اأحدث جي��س الع�شر.

ويطيـب لنا يف هـذه املنا�شبـة اخلالـدة اأن جنـدد
العهـد ونرفـع اأ�شمـى اآياتي التهاين والتربيكات
اإىل مقـام �شيـدي �شاحـب ال�شمـ� ال�شيـخ خليفـة
بن زايـد اآل نهيـان رئيـ�س الدولة القائـد الأعلى
للقــ�ات امل�شلحــة «حفظه اهلل» ،و�شيـدي �شاحـب
ال�شمـ� ال�شيـخ حممــد بن را�شــد اآل مكتـ�م نائب
رئيـ�س الدولـة رئيـ�س جملـ�س ال�زراء حاكـم
دبي «رعاه اهلل» ،واإىل �شيـدي الفريـق اأول �شمـ�
ال�شيـخ حممــد بن زايــد اآل نهيــان ويل عهد
اأب�ظبي نائب القائـد الأعلى للق�ات امل�شلحـة،
داعني اللـه �شبحانه وتعـاىل اأن يعيـد عليهـم هذه
الذكرى باخلري والعـزة و�شــ�ؤدد ،حفظكـم اللـه
وحقـق على اأيـدي �شم�كـم مزيـد ًا من اخلري
والتقــدم»•
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كلمة وكيل وزارة الدفاع المساعد بمناسبة الذكرى الـ 38
لتوحيد القوات المسلحة
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وجه �شعادة الفريق حممد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة
الدفاع امل�شاعد كلمة مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد
الق�ات امل�شلحة فيما يلي ن�شها:
«�شيظل ي�م ال�شاد�س من ماي� عام  1976حمف�ر ًا
يف ذاكرة اأبناء الإمارات ك�احد من اأعز اأيامهم لأنه
الي�م الذي �شهد ال�لدة احلقيقية لق�اتنا امل�شلحة بعد
اأن التقت الإرادة اخلرية والعزمية ال�شادقة للمغف�ر
له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان «طيب
اهلل ثراه» باإرادة اإخ�انه اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات على ت�حيد الق�ات
امل�شلحة حتت علم واحد لتك�ن �شياج ًا يحمي تراب
ال�طن وي�ش�ن اأمنه وا�شتقراره واإجنازاته ومكت�شباته.
ففي مثل هذا الي�م ال�شاد�س من ماي� عام 1976
انعقدت الإرادة ال�طنية على و�شع ق�اتنا امل�شلحة حتت
قيادة واحدة ليمثل ذلك نقلة ن�عية يف م�شرية الحتاد
املباركة وخط�ة كبرية على متتني اأوا�شر الحتاد ودعم
دولة ال�حدة وتاأكيد تر�شخ الإميان بها  ..وعلى مدى

ال�شن�ات الثماين والثالثني املا�شية كانت ق�اتنا امل�شلحة
م�شنع ًا للرجال وح�شن ًا للدفاع عن ال�طن ومكت�شباته
وعن�ان ًا حلب ال�طن والتفاين يف خدمته والذود عن
حيا�شه و�شند ًا للحق والعدل ودعم ًا لل�شالم والأمن.
اإن ذكرى ت�حيد الق�ات امل�شلحة هي منا�شبة ل�شتذكار
ت�شحيات امل�ؤ�ش�شني الأوائل لدولة ال�حدة وجه�دهم
اجلبارة من اأجل حتقيقها واحلفاظ عليها وكيف كان�ا
ميلك�ن روؤية نافذة وحكيمة ا�شتطاع�ا من خاللها ال�شري
بالتجربة اإىل بر الأمان  ..كما اأنها منا�شبة للفخر مبا
قامت به الق�ات امل�شلحة الإماراتية خالل ال�شن�ات
املا�شية يف خدمة ال�شالم وال�ق�ف اإىل جانب ال�شرعية
الدولية يف اأكرث من م�قع وما و�شلت اإليه من تقدم كبري
على م�شت�يات التدريب والت�شليح والتحديث.
اإن الدعم الال حمدود الذي تلقاه الق�ات امل�شلحة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شيدي �شاحب
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» وت�جيه

سعادة الفريق محمد عبدالرحيم العلي

�شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» ومتابعة �شيدي الفريق اأول �شم� ال�شيخ
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد
الأعلى للق�ات امل�شلحة اأتاح ويتيح لها احل�ش�ل على
اأحدث الأ�شلحة واملعدات الع�شكرية املتط�رة يف العامل
التي متكنها من القيام بدورها مدافعة عن ال�طن
وم�شاندة لل�شالم.
ول �شك يف اأن ما و�شلت اإليه ق�اتنا امل�شلحة الي�م
من تط�ر اإمنا يعك�س قدرتها على حتمل م�ش�ؤولياتها
والقيام مبهامها بكفاءة واحرتاف عاليني يف اأي م�قع
واأي وقت ولعل الإ�شادة الدولية بدورها وباأخالق
عنا�شرها وان�شباطهم يف عمليات حفظ ال�شالم التي
�شاركت وت�شارك فيها يف مناطق خمتلفة ح�ل العامل
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اإمنا هي �شهادة للع�شكرية الإماراتية وجناحها يف
اإجناز اأي مهام يتم تكليفها به بف�شل ما لديها من
اإمكانات كبرية �ش�اء على م�شت�ى املعدات اأو الق�ة
الب�شرية املدربة وفق اأعلى معايري التدريب يف العامل.
فعلى مدى ال�شن�ات املا�شية كانت الق�ات امل�شلحة
الإماراتية ومازالت م�شنع ًا لالأبطال وعن�ان ًا
لل�طنية الإماراتية وال�شرح ال�شامخ الذي ينظر اإليه
اجلميع بكل تقدير واحرتام ويرون فيه جت�شيد ًا لقيم
الت�شحية والتفاين وال�شجاعة وال�لء لل�طن الغايل
والقيادة الر�شيدة وح�شن ًا ق�ي ًا يدافع عن اأر�س
ال�طن.

ويف هذه املنا�شبة الغالية نت�جه بالتهنئة اإىل �شيــدي
�شاحــب ال�شمـ� ال�شيـخ خليفـة بـن زايـد اآل نهيـان
رئيـ�س الدولـة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه
اهلل» واإىل �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن
را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» واإىل �شيدي الفريق اأول
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة ونعاهدهم اأن
نظل م�شتعدين دائم ًا للدفاع عن ترابنا ومقدراتنا
واأن ن�ش�ن املنجزات الحتادية التي حتققت لأبناء
�شعبنا الكرمي»•
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كلمة وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات والشؤون اإلستراتيجية
في الذكرى الـ  38لتوحيد القوات المسلحة
تاريخ الن�شر 5 :ماي� 2014
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وجه �شعادة الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي وكيل
وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون الإ�شرتاتيجية
كلمة مبنا�شبة الذكرى الـ  38لت�حيد الق�ات امل�شلحة فيما
يلي ن�شها:
«تاأتي الذكرى الثامنة والثالث�ن لت�حيد الق�ات امل�شلحة
كل عام لت�ؤكد على اأهم اإجناز وحدوي �شهده تاريخ دولة
الإمارات العربية املتحدة حيث اأثبتت روؤية اأ�شحاب ال�شم�
يف ذلك احلني مدى �ش�ابها وجعلت من ق�ات متفرقة ق�ة
م�حدة �شاربة ومن�ذج ًا يحتذى به وح�شن ًا منيع ًا لدولة
ق�ية �شاخمة بحكمة قيادتها وجهد اأبنائها واإ�شرارهم على
الت�شلح بالعلم واملثابرة على العمل اجلاد  ..وتتجلى اأهمية
ذلك القرار التاريخي فيما اأحدثه من حت�لت جذرية يف
جي�س الإمارات حيث جمع عنا�شر الق�ة من خالل دمج
الق�ات وت�حيد قياداتها وكان ذلك �شروري ًا كاأحد اأعمدة
بناء الدولة احلديثة واإيذان ًا ببداية انطالقة لتط�ير وحتديث
ق�اتنا امل�شلحة لت�اكب اأحدث جي��س الدول املتقدمة.
لقد اأيقنت قيادتنا الر�شيدة منذ قيام دولة الحتاد اأن

ال�طن ل ميكن اأن يظل �شاخم ًا عزيز ًا ومهاب ًا دون ق�ة ت�ش�نه
وحتميه..ق�ة حتفظ لل�طن ا�شتقالله وللم�اطن كرامته
واأمنه..ق�ة ت�شنعها �ش�اعد الأبناء وعق�لهم وت�شحياتهم
وتفانيهم من اأجل وطن يت�ا�شل مع الدول الأخرى عرب
ج�ش�ر ال�شالم والتعاون والحرتام املتبادل.
لقد �شبقنا يف تاأ�شي�س وبناء هذه الق�ات رجال لهم
الف�شل يف كثري فيما نراه الي�م ولبد من وقفة �شكر وعرفان
لالآباء امل�ؤ�ش�شني ملا بذل�ه من جهد لتاأ�شي�س وت�حيد ق�اتنا
امل�شلحة وكذلك لبد من وقفة ن�شرتجع خاللها املا�شي بكل
ما بذل فيه من جهد لبناء الق�ات امل�شلحة واحلا�شر بكل
ما ي�شهده من اإجنازات وامل�شتقبل بكل ما ي�شت�جب طرحه
من اإ�شرتاتيجيات لنبني على اأ�شا�شها حتديث القدرات
الع�شكرية للحفاظ على اأمننا ال�طني.
اإن وج�د نظام فعال للدفاع عن الدولة ه� اأمر ي�شب
يف م�شلحة جميع امل�اطنني واملقيمني على حد �ش�اء حيث
ياأتي ت�فري الأمن وال�شتقرار على راأ�س اأول�يات قيادة دولة
الإمارات الر�شيدة ..فكان الرتكيز على الأمن وال�شتقرار

سعادة اللواء الدكتور
خليفة محمد ثاني الرميثي

من اأهم الع�امل وراء جناح دولة الإمارات يف حتقيق
التنمية الجتماعية والقت�شادية ال�شريعة وبالتايل
مكن دولة الإمارات من م�ا�شلة م�شرية التط�ر والتنمية
القت�شادية من خالل احلفاظ على الأمن..لذا فاإن وق�ف
الق�ات امل�شلحة لدولة الإمارات يف اخلط الأمامي للدفاع
عن ال�طن ه� واجب يكت�شب اأهمية ق�ش�ى كما اأن ت�شافر
جه�د منت�شبي الق�ات امل�شلحة واقتناء و�شائل التقنية
املتط�رة يقفان درع ًا منيع ًا حلماية �شعب دولة الإمارات
مما يتطلب من منظ�مة الدفاع يف دولة الإمارات اأن تك�ن
على ا�شتعداد دائم مل�اجهة التحديات التي قد ت�اجهها
ولتط�ير التقنيات امل�شتخدمة والتكن�ل�جيا الالزمة وهيكل
امل�ؤ�ش�شات امل�ش�ؤولة عن الدفاع.
لذا فقد عمدت وزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية اإىل
و�شع ال�شيا�شات الدفاعية والتن�شيق مع الهيئات ال�طنية
والدولية والإ�شراف ال�شرتاتيجي تت�افق ومكانة الدولة
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الداعية لل�شالم الإقليمي والدويل وت�شمن �شيادتها
املطلقة على اأرا�شيها..هذه ال�شيا�شات التي تنبثق
من �شيا�شة الدولة املت�ازنة التي تركز على نبذ العنف
والعدوان ومد ج�ش�ر التعاون مع كل ال�شع�ب املحبة
لل�شالم واللتزام بعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
للغري ومراعاة ح�شن اجل�ار وال�ق�ف جانب احلق
والعدل يف اإطار ال�شرعية والقان�ن الدويل..ويف هذا
ال�شياق ل بد من ال�شتنارة مبق�لة �شيدي الفريق
اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد
اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة حيث قال:
«لقد ا�شتطعنا خالل العق�د الأربعة اأن نعزز الأداء
العايل لق�اتنا امل�شلحة..ليك�ن لها الن�شيب ال�افر
من التط�ير والهتمام اإذ جرى الرتكيز على تط�ير
الق�ة الذاتية وتعزيز القدرات الدفاعية لها عن طريق
اعتماد املعايري الن�عية على م�شت�ى التدريب واخلطط

على نح� يالئم متطلبات الع�شر».
وي�شرفني يف هذه املنا�شبة ونحن نحتفل بهذه
الذكرى اخلالدة اأن اأرفع اإىل مقام �شيدي �شاحب
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» و�شيدي
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» واإىل اإخ�انهما اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س
الأعلى حكام الإمارات واإىل �شيدي الفريق اأول �شم�
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة اأ�شمى اآيات التهاين
والتربيكات داعني اهلل العلي القدير اأن يعيد عليهم
هذه املنا�شبة اخلالدة وعلى جميع منت�شبي الق�ات
امل�شلحة باملجد وال�ش�ؤدد جمددين العهد على اأن نك�ن
على الدوام اجلند الأوفياء والعني التي ل تنام»•

االجتماع التشاوري األول لمجلس الدفاع المشترك لدول
مجلس التعاون
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تاريخ الن�شر 14 :ماي� 2014

افتتح �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن عبدالعزيز
اآل �شع�د ويل العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير
الدفاع الجتماع الت�شاوري الأول ملجل�س الدفاع امل�شرتك
لأ�شحاب ال�شم� واملعايل وزراء الدفاع بدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية بح�ش�ر معايل وزير الدفاع

الأمريكي ت�شاك هيغل وذلك يف ق�شر امل�ؤمترات بجدة
�شباح الي�م.
تراأ�س وفد الدولة اىل الجتماع �شعادة حممد اأحمد
الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع•

الوكيل المساعد للسياسات والشؤون االستراتيجية في وزارة الدفاع
يلتقي نائب مدير مكتب السياسة الدولية للدفاع الكوري
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تاريخ الن�شر 18 :ماي� 2014

التقى الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي ال�كيل
امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف مكتبه يف
وزارة الدفاع يف اأب�ظبي الي�م..العميد بارك ت�ش�ل كي�ن
نائب مدير عام مكتب ال�شيا�شة الدولية يف وزارة الدفاع
ال�طني الك�ري الذي يزور البالد.

مت خالل اللقاء ا�شتعرا�س عدد من امل��ش�عات املتعلقة
بتط�ير العالقات الثنائية بني البلدين بجانب مناق�شة عدد
من امل��ش�عات ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط ال�زارة•

يونيو
34

حممد بن را�شد ي�شهد تخريج الدورة الأوىل يف كلية الدفاع ال�طني
وكيل وزارة الدفاع يلتقي رئي�س اأركان الدفاع ال�طني الي�ناين
وزارة الدفاع ت�قع اتفاقية مع كلية الدفاع  -حلف النات� ب�شاأن التعاون الع�شكري الأكادميي
وفد من وزارة الدفاع يبحث �شبل التعاون مع الهيئة الحتادية للم�ارد الب�شرية

35

محمد بن راشد يشهد تخريج الدورة األولى في كلية الدفاع الوطني
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تاريخ الن�شر 5 :ي�ني� 2014

�شهد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل»
واإىل جانبه �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�شت�شار
الأمن ال�طني والفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الداخلية حفل تخريج
الدورة الأوىل يف كلية الدفاع ال�طني يف العا�شمة اأب�ظبي.

وح�شر الحتفال الذي اأقيم يف مقر الكلية ظهر الي�م
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع ومعايل ال�شيخ حمدان بن
مبارك اآل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
ومعايل الدكت�ر �شلطان بن اأحمد �شلطان اجلابر وزير
دولة ومعايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة

الدفاع و�شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي
رئي�س اأركان الق�ات امل�شلحة ومعايل الفريق م�شبح بن
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شم� نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي و�شعادة الفريق
�شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية وعدد من
كبار امل�ش�ؤولني من مدنيني وع�شكريني.
وقد بدىء الحتفال لدى و�ش�ل �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكت�م اىل القاعة الرئي�شية يف الكلية
بال�شالم ال�طني ثم اآيات من الذكر احلكيم بعدها األقى
قائد الكلية �شعادة الل�اء ركن طيار ر�شاد حممد �شامل
ال�شعدي كلمة ترحيبية ب�شاحب ال�شم� راعي احلفل
واحل�ش�ر وت�جه من خاللها بال�شكر وال�لء اإىل �شاحب
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» على الهدية
الغالية التي اأهداها �شم�ه اىل ال�طن و�شباب ال�طن
والتي متثلت يف اإن�شاء كلية الدفاع ال�طني هذا ال�شرح
الأكادميي الذي ل نظري له على م�شت�ى املنطقة.
كما ت�جه بال�شكر اإىل �شاحب ال�شم� نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي والفريق اأول
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي

نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة رئي�س املجل�س
الأعلى للكلية.
واأو�شح الل�اء ركن طيار ر�شاد ال�شعدي اأن مهمة
الكلية ترتكز على اإعداد وتاأهيل القيادات الع�شكرية
واملدنية وتعزيز واإثراء قدراتهم على حتديد وتقييم
حتديات الأمن ال�طني والإقليمي والدويل وفهم اأ�ش�س
ومتطلبات اإدارة وت�ظيف م�ارد الدولة من اأجل حماية
م�شاحلها ال�طنية العليا.
واأ�شار قائد الكلية اإىل اأن مدة الدرا�شة يف الدورة
تبلغ �شتة واأربعني اأ�شب�ع ًا ويتلقى فيها الدار�س برناجم ًا
مكثف ًا يت�شمن اأربعة حماور تعني بالبيئة ال�شرتاتيجية
وال�شرتاتيجية وعنا�شر ق�ة الدولة والأمن ال�طني
واإدارة الأزمات اإىل جانب الق�شايا املعا�شرة واأ�شاليب
البحث العلمي واأخري ًا م�شروع التخرج اإذ يح�شل
اخلريج على درجة املاج�شتري ودرجة الدبل�م ويف
الإدارة ال�شرتاتيجية مل�ارد الدولة وذلك يف حالة عدم
ا�شتكمال متطلبات احل�ش�ل على املاج�شتري.
كما األقى اأحد اخلريجني نيابة عن زمالئه
كلمة رفع فيها اأ�شمى اآيات
ال�فاء وال�شكر وال�لء اإىل

37

38

قائد ال�طن �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة
بن زايد اآل نهيـان رئيـ�س الدولـة القائد
الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل»
و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل
واإىل الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة
الذي ت�شرفت كلية الدفاع ال�طني بت�ليه رئا�شة املجل�س
الأعلى للكلية.
كما �شكر العميد الركن مطر �شعيد را�شد النعيمي يف
كلمته جمل�س الكلية واأع�شاء الهيئة الت�جيهية والتدري�شية
الذين �شاعدوا اخلريجني ودعم�هم بكل ما لديهم من علم
ومعرفة وخربة ط�يلة معرب ًا عن فخره واعتزازه وزمالئه
بح�ش�لهم على �شهادة الكلية التي ي�شع�نها و�شام ًا على
�شدورهم معاهد ًا اهلل والقيادة الر�شيدة باأن يك�ن�ا جن�د
ال�طن الأوفياء وحماة مكت�شباته ال�طنية واحل�شارية.
وقام �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
بت�شليم ال�شهادات اإىل اخلريجني الع�شكريني وعددهم �شتة
ع�شر ع�شكري ًا من الق�ات امل�شلحة ووزارة الداخلية واأربعة
ع�شر خريج ًا وخريجة من خمتلف ال�زارات واجلهات

احلك�مية واخلا�شة وبارك لهم �شم�ه تخرجهم واإجنازهم
العلمي املميز.
وقدم قائد الكلية يف ختام احلفل هدية تذكارية اىل
�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م.
واألتقطت ل�شم�ه واإىل جانبه �شم� ال�شيخ هزاع بن زايد اآل
نهيان والفريق �شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان ال�ش�ر
التذكارية مع اخلريجني الثالثني من مدنيني وع�شكريني
ورئي�س اأركان الق�ات امل�شلحة وقائد الكلية واأع�شاء الهيئة
الت�جيهية يف الكلية.
وقد هناأ �شاحب ال�شم� نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال�زراء حاكم دبي اخلريجني واأو�شاهم مب�ا�شلة م�شرية
التح�شيل العلمي دون ت�قف.
وقال �شم�ه خماطب ًا اخلريجني «اإنني مازلت اأتعلم �شيئ ًا
جديد ًا كل ي�م ومل اأت�قف عن ذلك لأن العلم واملعرفة هما
�شبب تقدم الإن�شان و�شعادته وا�شتقراره وهما املدماك
الأ�شا�شي يف بناء ال�طن الذي نريد له اأن يعل� ب�شم�خ
نح� العزة والرخاء والتقدم يف خمتلف مناحي احلياة ..
وفقكم اهلل اإخ�اين ملا فيه خدمة وطنكم العزيز الذي ل
عزيز يعز على عزته»•
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وكيل وزارة الدفاع يلتقي رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناني
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تاريخ الن�شر 11 :ي�ني� 2014

التقى معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع مبكتبة مبقر ال�زارة يف اأب�ظبي �شباح الي�م
الفريق اأول ميخائيل ك��شتاراك��س رئي�س اأركان الدفاع
ال�طني الي�ناين وال�فد املرافق الذي يزور البالد حالي ًا.
واأعرب معايل وكيل الدفاع خالل اللقاء عن ترحيبه

برئي�س اأركان الدفاع ال�طني الي�ناين ..م�شيد ًا بالعالقات
القائمة بني البلدين ال�شديقني والتي ت�شهد تط�ر ًا وتقدم ًا
يف خمتلف املجالت.
جرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث ال�دية وبحث اأوجه
التعاون امل�شرتك بني اجلانبني•

وزارة الدفاع توقع اتفاقية مع كلية الدفاع  -حلف الناتو
بشأن التعاون العسكري األكاديمي
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تاريخ الن�شر 17 :ي�ني� 2014

وقعت وزارة الدفاع الي�م اإتفاقية تعاون ع�شكري اأكادميي
مع كلية الدفاع  -حلف النات� وذلك يف مقر ال�زارة
باأب�ظبي.
وقع التفاقية عن جانب وزارة الدفاع �شعادة الل�اء
الركن �شليمان اأحمد بن �شليمان ال�كيل امل�شاعد
للخدمات امل�شاندة فيما وقعها عن «النات�» الفريق
اآرمي بارد دالهاج قائد كلية الدفاع.

وتت�شمن التفاقية املجالت ذات العالقة بالتعاون
الع�شكري خا�شة فيما يتعلق منها باملجالت الأكادميية
وتبادل اخلربات والتدريب والتعليم امل�شرتك.
ح�شر ت�قيع التفاقية عدد من كبار ال�شباط واأع�شاء
ال�فد املرافق لقائد كلية الدفاع•

وفد من وزارة الدفاع يبحث سبل التعاون مع الهيئة االتحادية
للموارد البشرية
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تاريخ الن�شر 23 :ي�ني� 2014

ا�شتقبلت الهيئة الحتادية للم�ارد الب�شرية احلك�مية
م�ؤخر ًا وفد ًا من وزارة الدفاع زارها لبحث اآفاق و�شبل
التعاون معها والتعرف اإىل الأدوار املن�طة بها على
م�شت�ى احلك�مة الحتادية وال�شتفادة من خرباتها
وجتاربها ملا فيه خدمة دولة الإمارات العربية املتحدة

وحتقيق تطلعات وت�جهات قيادتها الر�شيدة املتمثلة
يف روؤية الإمارات  2021واأجندتها ال�طنية.
واطلع ال�فد الزائر على اأبرز م�شروعات الهيئة
ومبادراتها على امل�شت�ى الحتادي كنظامي اإدارة
الأداء والتدريب والتط�ير مل�ظفي احلك�مة الحتادية

ونظام اإدارة معل�مات امل�ارد الب�شرية «بياناتي»
ومبادرة «معارف» ل�شركاء التدريب املف�شلني
للحك�مة الحتادية وبرنامج امل�ظف املتميز يف
احلك�مة الحتادية «ت�شتاهل» ومبادرة نادي
امل�ارد الب�شرية وبرنامج اخل�ش�مات مل�ظفي
احلك�مة الحتادية «امتيازات».
وا�شتمع ال�فد اإىل �شرح مف�شل عن ا�شرتاتيجية
امل�ارد الب�شرية يف احلك�مة الحتادية لالأع�ام
 2016 - 2014التي تهدف اإىل تفعيل دور امل�ارد
الب�شرية يف حتقيق اأهداف احلك�مة الحتادية
املت��شطة وط�يلة الأمد ودعم ال�شرتاتيجية
ال�شاملة للحك�مة الحتادية لدولة الإمارات
العربية املتحدة وتقدمي منهجية مرتابطة
ومتكاملة لإدارة راأ�س املال الب�شري يف احلك�مة
الحتادية بالإ�شافة اإىل ت�شليط ال�ش�ء على اأف�شل

املمار�شات التي حتقق الأهداف ال�شرتاتيجية
للحك�مة الحتادية فيما يتعلق باإدارة امل�ارد
الب�شرية بكفاءة وفاعلية.
وتعرف وفد وزارة الدفاع اإىل وثيقة مبادئ
ال�شل�ك املهني واأخالقيات ال�ظيفة العامة
املطبقة على م�شت�ى احلك�مة الحتادية ونظام
تخطيط الق�ى العاملة يف ال�زارات واجلهات
الحتادية ودليل اجلذب وال�شتقطاب واحلفاظ
على امل�ظفني بالإ�شافة اإىل دليل الرفاه ال�ظيفي
وبيئة العمل الإيجابية.
كان يف ا�شتقبال ال�فد كل من �شعادة الدكت�ر
عبدالرحمن الع�ر مدير عام الهيئة الحتادية
للم�ارد الب�شرية احلك�مية وعدد من املدراء
التنفيذيني ومدراء الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام يف
الهيئة•
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يوليو
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وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية ي�شتقبل �شفري اإندوني�شيا
بعثة وزارة الدفاع تغادر لأداء العمرة على نفقة حممد بن را�شد
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وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات والشؤون االستراتيجية
يستقبل سفير إندونيسيا
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تاريخ الن�شر 2 :ي�لي� 2014

بحث �شعادة الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي و�شعادة �شلمان الفار�شي �شفري اجلمه�رية الإندوني�شية
وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون لدى الدولة..اأوجه التعاون بني البلدين.
ال�شرتاتيجية يف مكتبه يف وزارة الدفاع يف اأب�ظبي الي�م
ح�شر اللقاء عدد من كبار ال�شباط يف ال�زارة•

بعثة وزارة الدفاع تغادر ألداء العمرة على نفقة محمد بن راشد
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تاريخ الن�شر 6 :ي�لي� 2014

ت�جهت بعثة وزارة الدفاع م�شاء اأم�س اإىل الأرا�شي الأج�اء الإميانية خالل ال�شهر الكرمي ملنت�شبي ال�زارة
املقد�شة لأداء منا�شك العمرة على نفقة �شاحب ال�شم� لأداء عمرة رم�شان.
يرافق البعثة طاقم اإداري ملتابعة وت�شهيل اإجراءات
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال�زراء حاكم دبي « رعاه اهلل ».
املغادرة والإقامة يف مكة املكرمة•
وتاأتي املنحة من منطلق حر�س �شم�ه على ت�فري

أغسطس
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الب�اردي ي�شتقبل نائب وزير الدفاع الياباين
الب�اردي يبحث التعاون مع مدير �شيا�شات ال�شرق الأو�شط الأمريكي
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البواردي يستقبل نائب وزير الدفاع الياباني
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تاريخ الن�شر 3 :اأغ�شط�س 2014

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وجرى خالل املقابلة  -التي ح�شرها عدد من كبار
وزارة الدفاع الي�م يف مكتبه يف ال�زارة يف اأب�ظبي� ..شباط وزارة الدفاع  -تبادل الأحاديث وامل��ش�عات
معايل مين�رو كيهارا نائب وزير الدفاع الياباين وال�فد الدفاعية ذات الهتمام امل�شرتك واأف�شل ال�شبل لدعمها
املرافق.
وتط�يرها•

البواردي يبحث التعاون مع مدير سياسات الشرق األوسط األمريكي
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تاريخ الن�شر 17 :اأغ�شط�س 2014

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي من كبار �شباط ال�زارة امل��ش�عات ذات ال�شلة
وكيل وزارة الدفاع مبكتبه يف مع�شكر املقطع الي�م بعالقات التعاون بني دولة الإمارات العربية املتحدة
الل�اء مايكل بلني مدير �شيا�شات ال�شرق الأو�شط وال�ليات املتحدة الأمريكية يف جمالت
مبكتب وزير الدفاع الأمريكي.
الدفاع وتبادل اخلربات•
وبحث اجلانبان خالل اللقاء الذي ح�شره عدد

سبتمبر
52

وزارة الدفاع تبحث العالقات الثنائية مع وفد من كلية الدفاع ال�طني يف بنجالدي�س
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل رئي�س هيئة الأركان لق�ة دفاع البحرين
الب�اردي يبحث التعاون الع�شكري مع وزير الدفاع ال�شرتايل

وزارة الدفاع تبحث العالقات الثنائية مع وفد من كلية الدفاع
الوطني في بنجالديش
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تاريخ الن�شر� 15 :شبتمرب 2014

ا�شتقبل العميد الركن �شامل حممد �شامل الزعابي
رئي�س الإدارة التنفيذية لل�شيا�شات والتعاون ب�زارة
الدفاع الي�م وفد ًا رفيع امل�شت�ى من كلية الدفاع
ال�طني يف بنجالدي�س «اإن دي �شي» يرتاأ�شه الفريق

م�له فا�شل اأكرب قائد الكلية وجمم�عة من طالبها.
مت خالل اللقاء الذي ح�شره عدد من �شباط وزارة
الدفاع تقدمي عر�س م�جز تعريفي عن ال�زارة اإىل
جانب بحث �شبل تعزيز العالقات الثنائية•

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس هيئة األركان لقوة دفاع البحرين
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تاريخ الن�شر� 17 :شبتمرب 2014

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع الي�م مبكتبه يف ال�زارة باأب�ظبي الفريق الركن
ال�شيخ دعيج بن �شلمان بن اأحمد اآل خليفة رئي�س هيئة
الأركان لق�ة دفاع البحرين وال�فد املرافق له بح�ش�ر
�شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س
اأركان الق�ات امل�شلحة.

وجرى خالل اللقاء  -الذي ح�شره عدد من كبار �شباط
وزارة الدفاع  -ا�شتعرا�س جمالت التن�شيق والتعاون
ال�شرتاتيجي يف عدد من املجالت الع�شكرية والدفاعية
وبحث عدد من الأم�ر ذات الهتمام امل�شرتك
واأف�شل ال�شبل لدعمها
وتط�يرها•

البواردي يبحث التعاون العسكري مع وزير الدفاع األسترالي
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تاريخ الن�شر� 23 :شبتمرب 2014

ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل
وزارة الدفاع الي�م يف اأب�ظبي ال�شيد ديفيد ج�ن�شت�ن
وزير الدفاع الأ�شرتايل وال�فد املرافق له الذي يزور
البالد حالي ًا بح�ش�ر �شعادة الفريق الركن حمد حممد
ثاين الرميثي رئي�س اأركان الق�ات امل�شلحة .
وجرى خالل اللقاء  -الذي ح�شره عدد من كبار �شباط

وزارة الدفاع  -ا�شتعرا�س جمالت التن�شيق والتعاون
يف عدد من املجالت الع�شكرية والدفاعية بني الق�ات
امل�شلحة لدولة المارات العربية املتحدة والق�ات امل�شلحة
ال�شرتالية وبحث عدد من الأم�ر ذات الهتمام امل�شرتك
واأف�شل ال�شبل لدعمها وتط�يرها•

أكتوبر
58

اللجنة العليا املنظمة ملعر�س وم�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�س» ت�شع اللم�شات الأخرية
لإنطالقه بن�شخته للعام 2015
وزارة الدفاع واخلارجية الأمريكية تبحثان التعاون امل�شرتك
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل م�ش�ؤو ًل بريطاني ًا

اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس»
تضع اللمسات األخيرة إلنطالقه بنسخته للعام 2015
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و�شعت اللجنة العليا املنظمة ملعر�س وم�ؤمتر
الدفاع الدويل «اآيدك�س» اللم�شات الأخرية املتعلقة
بالتح�شريات اخلا�شة بفعاليات الفتتاح الر�شمي
للن�شخة املقبلة من معر�س «اآيدك�س  »2015الذي

يقام حتت رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» وباهتمام
من �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي

«رعاه اهلل» ومبتابعة م�شتمرة من قبل الفريق اأول �شم�
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة خالل الفرتة من
 22اإىل  26فرباير  2015يف مركز اأب�ظبي ال�طني
للمعار�س.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقدته اللجنة �شمن
�شل�شلة الجتماعات التح�شريية الدورية يف مركز
اأب�ظبي ال�طني للمعار�س «اأدنيك» وتراأ�شه معايل
الل�اء الركن الدكت�ر عبيد الكتبي رئي�س اللجنة العليا
املنظمة للمعر�س وبح�ش�ر �شعادة علي �شعيد بن حرمل
الع�ش� املنتدب ل�شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س
«اأدنيك» و�شالح املرزوقي الرئي�س التنفيذي ملعر�س
وم�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�س» وممثلي الدوائر
احلك�مية الحتادية واملحلية والقيادة العامة للق�ات
امل�شلحة ووزارة الداخلية وممثل وزارة الدفاع لدولة
المارات العربية املتحدة.
وناق�س الجتماع التح�شريات اخلا�شة بتنظيم

الدورة املقبلة من معر�س وم�ؤمتر الدفاع الدويل
«اآيدك�س» ومعر�س الدفاع البحري «نافدك�س» ومعر�س
اأنظمة الدفاع غري املاأه�لة «ي�مك�س» الذي يعقد للمرة
الأوىل �شمن فعاليات املعر�س.
و�شدد معايل رئي�س اللجنة خالل الجتماع على
�شرورة ت�حيد اجله�د من قبل جميع الأطراف
املعنية والعمل كفريق واحد للخروج بحدث م�شرف
يعزز ريادة دولة الإمارات العربية املتحدة يف جمال
ال�شناعات الدفاعية على امل�شت�يني الإقليمي والدويل
ونبه اإىل �شرورة تكاتف جميع اللجان الفرعية للعمل
بتميز وتعاون ودقة يليق ب�شمعة ومكانة دولة الإمارات
العربية املتحدة.
واأو�شح معاليه اأن تنظيم هذا احلدث ال�شخم
يتطلب اأفكار ًا مبتكرة يك�ن لها تاأثريها الإيجابي
واملبا�شر يف اخلروج بحدث عاملي يف �شناعة الدفاع
لفت ًا اإىل وج�ب تقدمي خدمات ترتقي مل�شت�ى احلدث
الذي يح�شره كبار ال�شخ�شيات
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وخرباء �شناعة الدفاع و�شناع القرار
من وزراء دفاع وروؤ�شاء اأركان من
جميع اأنحاء العامل وي�شتقطب كربى
ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات املعنية بهذه ال�شناعة على
م�شت�ى العامل خا�شة اأن اآيدك�س ر�شخ لدى العار�شني
والزوار على حد �ش�اء ريادته الأمر الذي يتطلب منا
يف كل دورة و�شع ت�ش�رات وروؤى جديدة تبهر العامل
وحتقق النجاح املن�ش�د.
من جهته قال �شالح املرزوقي الرئي�س التنفيذي
ملعر�س وم�ؤمتر الدفاع الدويل «اآيدك�س»« :اإن الدورة
املقبلة من «اآيدك�س» تعد اإحدى اأكرث الدورات متيز ًا يف
تاريخ املعر�س ك�نها حتت�شن الن�شخة الأوىل ملعر�س
اأنظمة الدفاع غري املاأه�لة «ي�مك�س» الذي ي�شلط
ال�ش�ء على اأحدث ما ت��شلت اإليه �شناعة الدفاع على
م�شت�ى العامل ..ونحن نحر�س دائم ًا على اأن يك�ن
املعر�س م�اكب ًا لآخر م�شتجدات ال�شناعة وذلك عرب
ا�شتقطاب امل�ؤ�ش�شات الرائدة عاملي ًا يف تقنيات الدفاع

الربي والبحري واجل�ي».
وينظم املعر�س �شركة اأب�ظبي ال�طنية للمعار�س
«اأدنيك» بالتعاون مع القيادة العامة للق�ات امل�شلحة
وي�شتقطب كبار ال�شخ�شيات وخرباء �شناعة الدفاع
و�شناع القرار من وزراء دفاع وروؤ�شاء اأركان من جميع
اأنحاء العامل.
وت�شهد الدورة املقبلة من املعر�س ت��شيع م�شاحات
العر�س لأجنحة الدول امل�شاركة بالإ�شافة اإىل
تخ�شي�س منطقة لالأنظمة امل�شرية بهدف م�اكبة
تط�ر ال�شناعات الدفاعية والنم� امل�شتمر يف عدد
الزوار والعار�شني وامل�شاركني يف املعر�س اإذ يت�قع اأن
متثل الدورة اجلديدة من «اآيدك�س» امتداد ًا للنجاحات
والإجنازات البارزة للمعر�س خالل م�شريته التي
ا�شتمرت لأكرث من  20عام ًا.
وكان «اآيدك�س» و«نافدك�س» قد ا�شتقطبا الدورة
املا�شية � 1112شركة عار�شة واأكرث من  80األف زائر
من خمتلف دول العامل•

وزارة الدفاع والخارجية األمريكية تبحثان التعاون المشترك
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ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي
وكيل وزارة الدفاع مبكتبه ب�زارة الدفاع يف اأب�ظبي
�شباح الي�م ال�شيد فرانك روز نائب م�شاعد وزير
اخلارجية الأمريكية للف�شاء وال�شيا�شة الدفاعية
وال�فد املرافق الذي يزور البالد حالي ًا.
مت خالل اللقاء الذي ح�شره �شعادة مايكل ك�ربني

�شفري ال�ليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة والل�اء
بحري غاري رو�شه�لت امللحق الع�شكري يف �شفارة
ال�ليات املتحدة الأمريكية لدى الدولة وعدد من كبار
�شباط وزارة الدفاع بحث اأوجه التعاون امل�شرتك
بني البلدين وال�شبل الكفيلة بدعمها وتط�يرها يف
خمتلف املجالت•

ً
بريطانيا
مسؤوال
وكيل وزارة الدفاع يستقبل
ً
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ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل
وزارة الدفاع مبكتبه ب�زارة الدفاع يف اأب�ظبي �شباح
الي�م معايل مايكل فال�ن وزير الدولة ل�ش�ؤون الدفاع
الربيطاين وال�فد املرافق له.
جرى خالل اللقاء بحث تط�ير العالقات وتنميتها
وتعزيز التعاون بني البلدين خا�شة يف املجالت

الدفاعية والع�شكرية وتبادل اخلربات وتط�يرها.
وتطرق احلديث اإىل عدد من امل��ش�عات ذات
الهتمام امل�شرتك .ح�شر اللقاء �شعادة الل�اء الركن
عي�شى �شيف حممد املزروعي نائب رئي�س اأركان
الق�ات امل�شلحة وعدد من
كبار �شباط وزارة الدفاع•

نوفمبر
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وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل رئي�س اأركان اجلي��س الفرن�شية
وزارة الدفاع تناق�س �شبل تط�ير العالقات الدفاعية مع نظريتها الأمريكية
وكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير الدفاع اللبناين

وكيل وزارة الدفاع يستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية
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ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع مبكتبه يف وزارة الدفاع باأب�ظبي �شباح الي�م الفريق
اأول الركن «بيري دو فيلييه» رئي�س هيئة اأركان اجلي��س
الفرن�شية وال�فد املرافق له الذي يزور البالد حالي ًا.
وقد اأعرب معايل وكيل وزارة الدفاع خالل اللقاء عن
ترحيبه بال�شيف م�شيد ًا بعمق العالقات القائمة بني
البلدين ال�شديقني واأكدا اأهمية تبادل مثل هذه الزيارات

التي ت�شاهم يف تعزيز وتدعيم عالقات ال�شداقة بني
اجلانبني.
ومت خالل اللقاء  -الذي ح�شره �شعادة الل�اء الركن
عي�شى �شيف حممد املزروعي نائب رئي�س اأركان الق�ات
امل�شلحة وعدد من كبار �شباط وزارة الدفاع  -بحث اأوجه
التعاون يف املجالت الع�شكرية وال�شبل الكفيلة بدعمها•

وزارة الدفاع تناقش سبل تطوير العالقات الدفاعية مع نظيرتها األمريكية
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ا�شتقبل الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي ال�كيل
امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية يف مكتبه يف وزارة
الدفاع �شباح الي�م  ..الدكت�رة مارا كارلني نائب م�شاعد وزير
الدفاع لل�ش�ؤون ال�شرتاتيجية الأمريكية وال�فد املرافق لها
الذي يزور البالد حالي ًا.
ناق�س الطرفان خالل اللقاء الذي ح�شره عدد من كبار
�شباط وزارة الدفاع �شبل تط�ير العالقات الدفاعية وال�ش�ؤون
ال�شرتاتيجية وتنميتها.

واأ�شاد �شعادة ال�كيل امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون
ال�شرتاتيجية بالعالقات الطيبة بني البلدين ..م�ؤكد ًا احلر�س
الدائم على اأهمية تط�يرها وتنميتها يف املجالت كافة.
ورحب بهذه الزيارات التي ت�شهم يف تعزيز التعاون بني البلدين
خا�شة يف جمال التخطيط ال�شرتاتيجي وتبادل اخلربات.
وتناول احلديث بحث عدد
من امل��ش�عات ذات الهتمام
امل�شرتك•
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع اللبناني
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ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل
وزاة الدفاع مبكتبه يف وزارة الدفاع مبع�شكر املقطع
باأب�ظبي �شباح الي�م ال�شيد �شمري مقبل نائب رئي�س
جمل�س ال�زراء وزير الدفاع اللبناين وال�فد املرافق
له الذي يزور البالد حالي ًا.
وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س جمالت التن�شيق

والتعاون ال�شرتاتيجي وبحث امل��ش�عات ذات
الهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز عالقات التعاون
القائمة بني دولة الإمارات العربية املتحدة
واجلمه�رية اللبنانية واأهمية تط�يرها
مبا يخدم البلدين•

ديسمبر
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كلمة وكيل وزارة الدفاع مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون ال�شرتاتيجية
مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة
كلمة وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد للخدمات امل�شاندة مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة
حممد بن زايد يزور وزارة الدفاع
وزارة الدفاع ت�قع مذكرة تفاهم مع مركز اأب�ظبي لالأنظمة الإلكرتونية
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كلمة وكيل وزارة الدفاع بمناسبة اليوم الوطني الـ  43للدولة
تاريخ الن�شر 1 :دي�شمرب 2014
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وجه معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة
الدفاع كلمة مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43وفيما يلي ن�س
الكلمة:
«تاأتي هذه املنا�شبة كل عام وتزرع يف نف��شنا املزيد
من الثقة بقيادتنا وال�لء والفخر مب�شرية دولة الإمارات
وت�شعرنا بال�شعادة وعظم امل�ش�ؤولية فالثاين من دي�شمرب
والحتفال بالي�م ال�طني لدولة الإمارات العربية املتحدة
يرجعنا لأيام م�شت كان لالإ�شرار واحلكمة �شاأن كبري فيها
وكان للروؤية والأمل مب�شتقبل واعد والآمال الكبرية لدولة
الإمارات �شاأن اأكرب وكان للثقة باهلل عز وجل والإميان
بتحقيق هدف واحد اأكرب دليل على �شدق امل�شاعر وحب
اأر�س وتراب هذا ال�طن الغايل.
والي�م ومبنا�شبة الي�م ال�طني الثالث والأربعني لدولة
الإمارات ل ي�شعنا اإل اأن نق�ل رحم اهلل امل�ؤ�ش�شني وراعي
فكرة الحتاد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان «طيب اهلل
ثراه» الذي اآمن بالفكرة وحققها بروح امل�ؤمن وحكمة الفطني
وقدرة الرجل ال�اثق باهلل عز وجل وبت�شجيع من باقي
امل�ؤ�ش�شني الذين وقف�ا وقفة الأخ�ة املتعا�شدين وحقق�ا
بالإرادة الهدف الأ�شمى.

فقد حتققت بعد قيام الحتاد الكثري من الأهداف التي
و�شعها امل�ؤ�ش�ش�ن يف البدايات وو�شلت دولة الإمارات بجه�د
قيادتنا الر�شيدة اإىل م�شاف الدول املتقدمة وكان اأول هذه
الأهداف هي بناء نظام دفاعي ق�ي الأركان وعايل امل�شت�ى
وذلك عن طريق و�شع ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات الدفاعية
التط�يرية للمنظ�مة الدفاعية فدعم قائدنا �شاحب ال�شم�
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» الالحمدود واإميانه وت�شجيعه
على زرع الروح الدفاعية يف نف�س كل م�اطن وغر�س بذرة
الدفاع عن ال�طن وتاأدية ال�اجب لدى اجلميع ه� ما
�شعت له قيادتنا الر�شيدة منذ قيام الحتاد ول�ل جه�دهم
واهتمامهم الكبري ومتابعتهم املت�ا�شلة ملا حتققت تلك
القفزات العالية من النجاح والتميز يف هذا ال�شاأن.
وقد لعبت وزارة الدفاع دور ًا هام ًا وكبري ًا يف حتقيق
ذلك الهدف ال�شامي وذلك عن طريق اهتمامها يف ر�شم
ال�شيا�شات التط�يرية للنظام الدفاعي وو�شع ال�شرتاتيجيات
التي تخدم هذا القطاع الهام والعمل على ت�شخري كل ال�شبل
لتط�يره وتنميته ح�شب خطط تنم�ية وتط�يرية حمددة
وتطبيق الروؤى امل�شتقبلية لالإ�شرتاتيجية الدفاعية ودفعها

معالي محمد أحمد البواردي الفالسي

اإىل الأمام بثقة واإ�شرار فاأخذت على عاتقها م�ش�ؤولية عظيمة
يف تعبئة القدرات وامل�ارد الدفاعية لتحقيق الغاية الرئي�شية
وهي حتقيق الأمن ال�طني ال�شامل فالنظام الدفاعي يعد من
اأهم الأعمدة الرئي�شية يف ن�شاأة اأي جمتمع حيث ترتكز عليه
احلك�مة من اأجل دولة متحدة الأركان ق�ية الأ�ش�س عالية
ال�شتعداد ف�اجبنا اأن نعزز تلك الأهداف عن طريق ت�فري
نظام دفاعي كامل و�شامل مطلع على اأق�ى الأنظمة العاملية
م�اكب لكل جديد وح�شب كل الظروف.
كما اأن لدور الدولة ال�شيا�شي والدفاعي العاملي املت�ازن
منذ البدايات الب�شمة التي ل ميكن نكرانها على خريطة
العامل اأجمع فالنهج الذي تتبعه دولة الإمارات نهج يت�شم
بالعتدال والت�ازن وال��ش�ح ،والإ�شرتاتيجية التي اعتمدتها
ترتكز على تعزيز العالقات واحرتام جميع الق�انني وامل�اثيق
الدولية وتعد ر�شالتها ر�شالة �شالم وحماية لالإن�شانية من
خمالب الإرهاب ونبذه على جميع امل�شت�يات اإىل جانب
اهتمامها بالدفاع عن حق�قها وعدم التنازل عن اأي حق لها
واملطالبة فيه بثقة وعزم.
وبعظيم الفخر نرى اأن
ما و�شلت له دولة الإمارات
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من مكانة على امل�شت�ى العاملي
والإقليمي واملحلي ه� رمز لالإرادة
والإ�شرار ،فاخلط�ات التي
اتخذتها الدولة مل تاأتي من فراغ بل هي خط�ات هامة
يف طريق اإثبات الذات والقدرات من خالل اإر�شاء نظم
و�شيا�شات وا�شرتاتيجيات عالية امل�شت�ى حتققت بعد ط�ل
عناء وجهد قامت به قيادتنا الر�شيدة واأ�شرت من خالله
على الهتمام باملنجزات واملكت�شبات وحفظها متطلعة
للعاملية ومل�شتقبل واعد يعد بالكثري ويطمح للمزيد.
وي�شرين بهذه املنا�شبة الغالية اأن اأرفع اأ�شمى اآيات
التهاين والتربيكات ملقام �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة
«حفظه اهلل» واإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل
مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» واإىل اإخ�انهما اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س
الأعلى حكام الإمارات واإىل الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة واإىل جميع منت�شبي وزارة الدفاع وجميع
�شباط و�شباط �شف وجن�د ومنت�شبي الق�ات امل�شلحة واإىل
�شعب الإمارات الغايل واأبارك لنف�شي وللجميع اأعياد الدولة
املجيدة واأدع� اهلل عز وجل اأن يدمي علينا الأفراح والأعياد
اأع�ام واأع�ام حتت ظل قيادتنا الر�شيدة»•

كلمة وكيل وزارة الدفاع المساعد بمناسبة اليوم الوطني
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وجه �شعادة الفريق حممد عبدالرحيم العلي وكيل وزارة
الدفاع امل�شاعد كلمة مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ  43للدولة.
وفيما يلي ن�س الكلمة:
«تهل علينا اإ�شراقة الي�م ال�طني الثالث والأربعني وهي
ذكرى غالية وعزيزة على نف��شنا ووجداننا حيث تغمرنا
بفي�س من امل�شاعر والنفعالت منها ما يع�د بذاكرتنا اإىل
بداية ن�شاأة الحتاد منذ اأن كان حلم ًا ملك اأفئدة الرعيل الأول
الذين رفع�ا ل�اءه اإىل اأن �شار حقيقة وواقع ًا معا�ش ًا يرفل
اأبناء الإمارات يف ظله وي�شت�شعرون العزة والفخار باله�ية
ال�احدة التي تتج�شد فيه وبفخر النتماء اإليه والذود عنه
بالنف�س والنفي�س.
وتثري هذه الذكرى يف نف��شنا اخل�اطر وال�شجن حني
ن�شتذكر من قام�ا بتاأ�شي�شه ويف مقدمتهم رائد امل�شرية طيب
الذكر املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان
طيب اهلل ثراه واإن كان ل ي�جد بيننا بج�شده يف هذه املنا�شبة
التاريخية العزيزة اإل اأنه ماثل اأمامنا على الدوام باإجنازاته
اإذ ترفرف روحه الطاهرة حيثما ورد ذكر اأو وجد اأثر لقيام
الحتاد.

ففي مثل هذا الي�م الثاين من دي�شمرب عام  1971كانت
بداية النطالقة العمالقة نح� العمل والبناء وعالمة م�شيئة
يف تاريخ املنطقة ففي ظل الحتاد وعلى امتداد ثالثة واأربعني
عام ًا �شهدت الدولة واحدة من اأكرب عمليات التنمية والت�شييد
والعمران يف العامل ابتداء من بناء اأبناء الإمارات وت�شليحهم
بالعلم باعتباره القاعدة الأ�شا�شية لبناء احل�شارة بكل
مق�ماتها وقد اأكدت لنا ال�شن�ات املا�شية اأن الحتاد كان
�شبيلنا اإىل حتقيق اأمانينا و�شيظل الغاية التي ن�شعى اإىل
تعزيزها والدفاع عنها والت�شحية يف �شبيلها.
واإجنازات الإمارات �ش�اء على ال�شعيد املحلي اأو الإقليمي
اأو العاملي اأكرث من اأن تعد اأو حت�شى ففي زمن ق�شري من
عمر ال�شع�ب ا�شتطاعت دولة الإمارات حتقيق العديد
من الإجنازات التي جعلت منها من�ذج ًا للدولة احل�شارية
املتقدمة بل والرائدة يف جمالت هامة وعاملية  ..وجعلت
الدولة تكتب ا�شمها بحروف من ذهب على خريطة العامل
اإذ عززت الدولة مكانتها باأرقام واإح�شائيات حملية ودولية
و�شنفت الإمارات �شمن الدول التي اعتلت �شرح الرقي
والتط�ر واأعلى م�شت�يات التنمية ال�شاملة ومنها ..الأوىل

سعادة الفريق محمد عبدالرحيم العلي

عامليـ ًا يف الفعالية احلك�مية اإذ تربعت على عر�س العامل من
حيث الفعالية احلك�مية بح�ش�لها على املركز الأول بعد اأن
جاءت يف العام املا�شي يف املركز الثالث.
ومل ي�شتطع املجتمع الدويل اإغفال وجتاهل ما حققته
الإمارات خالل م�شرية النه�شة التي انتهجتها منذ تاأ�شي�شها
وتط�رها الالفت على خمتلف ال�شعد ليكافئها بالت�ش�يت
باأحقية ا�شت�شافة اإك�شب�  2020بعد مناف�شة دولية ق�ية
حققت خاللها الدولة انت�شار ًا جديد ًا بف�زها بتنظيم
احلدث العاملي.
وهذه الإجنازات التي حققتها دولة الإمارات العربية
املتحدة يف زمن ق�شري عززت قدرتها على التكيف مع
املتغريات وم�اكبة التط�رات لرت�شيخ مكانة الدولة وريادتها
يف م�شريتها نح� حتقيق روؤية الإمارات  2021ما انعك�س
على �شعب الإمارات الذي اعترب من اأ�شعد �شع�ب العامل اإذ
ح�شدت الدولة املركز الأول ً
عربيا بح�شب تقرير ال�شعادة
العاملي الذي اأعده مركز الأر�س يف جامعة ك�ل�مبيا.
وعملت دولة الإمارات على بناء جمتمع ي�ش�ده الأمن
والأمان وخطت خط�ات هائلة
يف جه�دها الهادفة اإىل ت�فري
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الطماأنينة وال�شالمة اإىل كل من يعي�س
على اأر�شها الطيبة حتى غدت دولة العدل
واحلق والقان�ن.
ومل يكن لهذه الإجنازات امل�شرفة التي �شهد لها العامل
اأجمع لتتحقق ل�ل اأن وهب اهلل هذه الأر�س املباركة
حك�مة �شهرت وعملت من دون كلل اأو ملل حك�مة حتظى
باحرتام وتقدير �شعبها واأمتها العربية وبثقة الزعماء
والقادة الدوليني  ..حك�مة يقف يف مقدمتها �شيدي
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س
الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» الذي
يعد امتداد ًا ل�شجايا املغف�ر له والده ال�شيخ زايد بن
�شلطان اآل نهيان «طيب اهلل ثراه» يف رجاحة العقل وبعد
النظر وكرم اخل�شال ف�شم�ه «خري خلف خلري �شلف»
ملتزم ًا بحكمة قالها والده «رحمه اهلل» واتخذها �شم�ه
منهج ًا يف التعامل وه� يرددها با�شتمرار «ل فائدة من
املال اإذا مل يـ�شخر مل�شلحة ال�شعب».
ويف خارج الإمارات كما فيها فاإن يد �شاحب ال�شم� ال�شيخ
خليفة بن زايد اآل نهيان البي�شاء امتدت بخريها حاملة ا�شم
الإمارات اإىل كل اأرجاء املعم�رة فكان لالإمارات م�شاهمة
وا�شحة يف كل عمل من اأجل خري كل النا�س.

ويدير حك�مة الإجنازات �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» الذي جتاوزت مكارمه اأبناء
الإمارات لت�شـل اإىل العامل اأجمـع �شــ�اء يف دعمـه مل�شاريــع
التعليــم اأو م�شاعدة املنك�بني اأو غريها من املجالت
الأخرى وكان للريا�شة ن�شيب بارز من اإجنازات �شم�ه
كريا�شي وفار�س ل ي�شق له غبار وكقائد ومعلم ل�شائر
الريا�شيني الذين قدم لهم درو�ش ًا بليغة يف فن الف�ز
والريادة ويف املناف�شة ال�شريفة بروح ريا�شية.
وت�شتمر دولة الإمارات بقيادة اأ�شحاب ال�شم� ال�شي�خ
حكام الإمارات يف م�ا�شلة نهجها احل�شاري املميز ويف
دع�تها من اأجل اإحقاق احلق واإن�شاف املظل�م وبناء
ج�ش�ر املحبة والتاآلف والتعاون بني خمتلف �شع�ب
الأر�س ومتكني الب�شرية جمعاء من العي�س يف �شالم
ورخاء وازدهار.
واإذا كانت ال�شن�ات املا�شية قد �شهدت الكثري من
الإجنازات فاإن احلفاظ على هذه املكت�شبات واملنجزات
كان ل بد له من ق�ة حتميه ولهذا عمدت القيادة الر�شيدة
اإىل بناء ق�ات م�شلحة حديثة وفعالة تعد الي�م من
اأهم الإجنازات التي حققتها دولة الحتاد من منطلق

الإميان باأن ق�اتنا امل�شلحة هي الدرع ال�اقي لالأمن
وال�شتقرار وهي القادرة على الدفاع عن �شيادتنا وما
حققناه وما ن�شب� اإىل حتقيقه من اأهداف وغايات يف
احلا�شر وامل�شتقبل.
اإن ق�اتنا امل�شلحة هي ال�شياج احل�شني حلماية ال�طن
واإن ال�ش�ط الذي قطعته ق�اتنا امل�شلحة على طريق
التط�ير والتحديث لت�اكب اأحدث جي��س الع�شر ه�
الذي هياأها بدورها كام ًال غري منق��س يف حماية
ال�طن والذود عن حيا�شه ولتك�ن على الدوام ق�ة
ل ي�شتهان بها دعم ًا لل�شقيق و�شند ًا لل�شديق وتقف
اإىل جانب ال�شع�ب املت�شررة من احلروب والك�ارث
الطبيعية وقد قامت ق�اتنا امل�شلحة منذ ت�حيدها حتت
علم واحد وقيادة واحدة بتنفيذ العديد من املهمات
ال�طنية والإن�شانية على نطاق العامل.
ول �شك اأن هذه امل�اقف جميعها ت�شكل معلم ًا بارز ًا
ي�شاف اإىل معامل تاريخها الع�شكري امل�شرف الذي
ه� جزء ل يتجزاأ من تاريخ دولة الإمارات العربية
املتحدة.
ويف هذا الي�م الأغر الثاين من دي�شمرب ي�شعدين

اأن اأرفع اإىل مقام �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للق�ات
امل�شلحة «حفظه اهلل» و�شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» واإىل اإخ�انهما
اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام
الإمارات واإىل �شيدي الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات داعي ًا
اهلل عز وجل اأن يعيد عليهم هذه الذكرى باخلري وعلى
ق�اتنا امل�شلحة باملجد وال�ش�ؤدد وجندد العهد باأن
نك�ن اجلند الأوفياء والعني التي ل تنام ل�طن اخلري
والعطاء»•
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وجه �شعادة الل�اء الدكت�ر خليفة حممد ثاين الرميثي
وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد لل�شيا�شات وال�ش�ؤون
ال�شرتاتيجية كلمة مبنا�شبة الي�م ال�طني الـ 43
للدولة .وفيما يلي ن�س الكلمة:
«ي�شرفني ونحن نحتفل مبنا�شبة الي�م ال�طني الثالث
والأربعني لدولة الإمارات العربية املتحدة اأن اأت�جه
با�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام �شيدي
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايـد اآل نهيان رئي�س
الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» واإىل
�شيــدي �شاح ــب ال�شمــ� ال�شيــخ مــحم ــد بـن را�شـ ــد اآل
مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم
دبي «رعاه اهلل» واإىل اإخ�انهما اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء
املجل�س الأعلى حكام الإمارات واإىل �شيدي الفريق اأول
�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة.
تاأتي ذكرى الثاين من دي�شمرب يف كل عام لت�ؤكد على
اأهم اإجناز وحدوي �شهده تاريخ الأمة العربية املعا�شر
حيث اأثبتت روؤية اأ�شحاب ال�شم� يف ذلك احلني مدى

�ش�ابها وجعلت من اإمارات متفرقة دولة م�حدة
ومن�ذج ًا يحتذى به وم�قع ًا فعا ًل يف خمتلف املجالت
ففي هذا الي�م �شطع فجر جديد مالأ الأر�س خري ًا
وعمران ًا حيث ولدت دولة ق�ية �شاخمة وما تزال كذلك
بحكمة قيادتها وجهد اأبنائها واإ�شرارهم على الت�شلح
بالعلم واملثابرة على العمل اجلاد لذا كان ا�شتمرار رفع
راية ال�حدة �شاخمة م�ش�ؤولية عظيمة قام بها �شيدي
�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س
الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل»
بكل حب وق�ة و�شجاعة و�شطر التاريخ تلك الإجنازات
بحروف نرية اأ�شاءت دروب اخلري واحلكمة وجعلت من
ال�اجب علينا اأن ن�شتمر يف العطاء وبذل اجله�د يف
�شبيل املحافظة عليها.
تق�م وزارة الدفاع بانتهاج الأ�شاليب العلمية
املبتكرة وامل�شتخل�شة من التجارب العاملية الناجحة
يف ت�شميم و�شياغة وتطبيق ال�شيا�شات الع�شكرية التي
ت�شمن التكامل والتناغم باقي �شيا�شات الدولة العامة
وال�شرتاتيجيات الع�شكرية لل�شري بكل ثقة نح� حتقيق

سعادة اللواء الدكتور
خليفة محمد ثاني الرميثي

غايات الدولة العليا ودعم الكيان الحتادي و�شمان اأمنه
وا�شتقراره وتعزيز قدرات الق�ات امل�شلحة لتبقى على
الدوام درع ًا واقي ًا يحمي الأر�س وي�ش�ن العر�س ويدافع
عن حدود ال�طن واأرا�شيه ومكت�شباته ويك�ن �شند ًا لكل
�شقيق ودعم ًا لكل �شديق.
تنفرد دولة الإمارات العربية املتحدة مب�شاريع جبارة
تبهر بها العامل وتع�د اإىل التم�شك واللتزام بث�ابت
الحتاد الأ�شيلة التي تق ّ�م �شمان ال�شيادة وال�شتقالل
ال�شيا�شي والقت�شادي وما تتطلبه تلك الث�ابت من
بناء اقت�شاد ق�ي يق�م على املعرفة والتميز يناف�س
القت�شاديات العاملية ببنية علمية و�شناعة معرفية
باأيدي وطنية م�شممة على الريادة لتحقيق اأهداف
الدولة املحددة وقد بدى ذلك جلي ًا يف قرار �شاحب
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة «حفظه
اهلل» باإن�شاء وكالة الإمارات للف�شاء والبدء يف «م�شروع
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امل�شبار» لإر�شال اأول م�شبار عربي
اإ�شالمي لعامل الف�شاء واكت�شاف ك�كب
املريخ بقيادة فريق عمل اإماراتي مما
�شي�شهم ب�شكل كبري يف تن�يع القت�شاد ال�طني وذلك
بدعم ال�شناعات املحلية الرافدة للقطاع الف�شائي
بالدولة وتعزيز مكانة الإمارات عاملي ًا ولي�شل امل�شبار
الإماراتي لك�كب املريخ عام  2021يف الذكرى
اخلم�شني لقيام دولة الإمارات ولي�ؤكد للعامل وللتاريخ
باأنه ل حدود للطم�ح الإماراتي والعزمية العالية.
وما ت�شهده دولة الإمارات الي�م من تقدم ورخاء

يف قطاعاتها املختلفة يرجع لنتهاج �شيا�شات دفاعية
مط�رة وديناميكية طبق ًا للم�شتجدات الإقليمية
والعاملية مع احلفاظ على الأهداف املر�ش�مة وتق�م
وزارة الدفاع بالرتكيز على هذا النهج لر�شم ال�شيا�شات
وال�شرتاتيجية الدفاعية بالتعاون والتن�شيق مع اأركان
الدولة املعنية دعم ًا للكيان الحتادي و�شمان اأمنه
وا�شتقراره.
وبهذه املنا�شبة العزيزة علينا جندد العهد ل�يل
الأمر بالطاعة ول�شعب الإمارات الأبي باملثابرة على
بذل كل اجلهد ورفع راية العزة والفخار»•
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وجه �شعادة الل�اء الركن �شليمان اأحمد �شليمان بن �شليمان
وكيل وزارة الدفاع امل�شاعد للخدمات امل�شاندة كلمة مبنا�شبة
الي�م ال�طني الـ  43للدولة .وفيما يلي ن�س الكلمة:
«ياأتي الثاين من دي�شمرب يف كل عام ومير على ذاكرتنا
تاريخ ط�يل من العناء والعمل واجلهد واأهداف �شامية �شعى
يف حتقيقها حكامنا امل�ؤ�ش�شني بال�شرب وق�ة ال�شكيمة مما
يدع�نا ملزيد من ال�لء والعطاء ل�طن معطاء ي�شتحق منا
الأف�شل والمتنان وال�فاء لقادة كرام كان ول زال هدفهم
ه� راحة �شعبهم وم�شلحته فالهدف الأ�شمى الذي ات�شحت
�ش�رته اأمام قائد عظيم ات�شف باحلكمة وق�ة الباأ�س خالد
الذكر املغف�ر له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان
«رحمه اهلل» ه� كيفية حتقيق الأمن وال�شتقرار والطماأنينة
ل�شعبه وت�فري احلياة الكرمية لهم وم�شى يف حتقيق هذا
الهدف بق�ة وعزم وحمل من بعده الراية خري خلف خلري
�شلف �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س
الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل» والذي مل
يت�انى عن اإكمال امل�شرية النرية وتط�يقها بعق�د من النجاح
انعك�س ذلك على كثري من امل�ؤ�شرات والإجنازات التي �شجلت

يف تاريخ الدولة وعزز تقدمها.
والي�م ونحن نحتفل بالي�م ال�طني الثالث والأربعني علينا
اأن ن�شتمر ونبذل املزيد من اجله�د يف �شبيل املحافظة ملا
و�شلنا له من اإجنازات ومكت�شبات وحتقيق اأهدافنا يف م�شروع
النه�شة الذي و�شعه قائدنا �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة
«حفظه اهلل» والذي دعا اإىل ال�شتمرار يف هذا امل�شروع التنم�ي
وامل�شي نح� حتقيق الروؤية التط�يرية لالإ�شرتاتيجية ال�شاملة
ونك�ن بذلك قد انتقلنا من مرحلة و�شع ال�شرتاتيجيات
اإىل تطبيقها ومتكينها واملحافظة على مبادئ وقيم ال�لء
وامل�ش�ؤولية.
لقد كان ول زال اهتمام قيادتنا الر�شيدة بالك�ادر
الب�شرية وتط�يرها علمي ًا وعملي ًا ال�شغل ال�شاغل يف عملية
النه�شة ور�شم ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات فهي ال�شتثمار
الأ�شمن لعملية التط�ير والتنمية ومل يكن ذلك ليتحقق اإل
بالت�ا�شل املبا�شر بني قادتنا الكرام وبني �شعبهم املخل�س
فهذا الت�ا�شل يعك�س مدى حر�س الدولة على م�شلحة ال�طن
وامل�اطن وك�شر كل احل�اجز التي حت�ل دون التط�ر والتنمية

سعادة اللواء الركن
سليمان أحمد سليمان بن سليمان

فقد حققت الإمارات اأعلى معايري يف التنمية الب�شرية عاملي ًا
بح�شب القراءات الأخرية واأعلى ج�دة ومتيز يف البنية التحتية
كما �شجلت اأعلى اأرقام يف م�ؤ�شرات التنمية الجتماعية
والقت�شادية بح�شب امل�ؤ�شرات العاملية مما دعا اإىل احت�شانها
لكثري من امل�شتثمرين اقت�شادي ًا واأ�شبحت الإمارات مبا تت�شم
به من اأمن وا�شتقرار بيئة جاذبة لالإقامة وال�شتثمار وخري
دليل على ذلك ا�شت�شافة الإمارات ملعر�س اإك�شب�  2020الذي
يعد من اأهم واأكرب املعار�س العاملية ومن�شة هامة يف الت�ا�شل
والزدهار م�شتقب ًال.
وياأتي دور الدفاع والق�ات امل�شلحة من �شمن الأول�يات التي
ركزت قيادتنا الر�شيدة جل اهتمامها لها و�شخرت لها جميع
الإمكانيات وامل�ارد منذ بدايات الحتاد وقامت بدعم اأركانه
مادي ًا ومعن�ي ًا وتقني ًا وو�شعت ال�شرتاتيجية الع�شكرية �شمن
اأول�ياتها فاأ�ش�شت الكليات واملدار�س الع�شكرية واأهلت جميع
املنت�شبني لي�شبح�ا �شباط وقادة قادرين على حتمل امل�ش�ؤولية
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وعلى درجة عالية من التعليم واملقدرة
ووفق اأحدث اأ�شاليب التدريب الع�شكري
والتاأهيل وال��ش�ل بها اإىل اأعلى درجات
الكفاءة واجلاهزية كما عززت اجلانب الدفاعي و�شجعت
على اإن�شاء ال�شناعات املحلية كركيزة هامة لل�شيادة
ال�طنية ودرع ًا واقي ًا لها واكت�شبت املعار�س الدولية اأهميتها
وخ�ش��ش ًا معر�شي «اآيدك�س» و «دبي للطريان» حتى اأ�شبحت
الإمارات قبلة جلميع دول العامل وفر�شة كبرية لعر�س
جميع املعدات والآلت الع�شكرية والأ�شلحة والطائرات
وال�شتفادة من ال�شفقات التي تعقد من خاللهما مما �شجع
على ا�شتمرار وتط�ير قطاع املعار�س يف الدولة.

وبهذه املنا�شبة العزيزة على قل�بنا ي�شرين اأن اأرفع اإىل
مقام �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفـة بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة «حفظه اهلل»
واإىل �شيدي �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي «رعاه
اهلل» واإىل اإخ�انهما اأ�شحاب ال�شم� اأع�شاء املجل�س الأعلى
حكام الإمارات واإىل �شيــدي الفريــق اأول �شمــ� ال�شيـخ
حمـمــد بــن زايــد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي القائد الأعلى
للق�ات امل�شلحة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات داعني اهلل
اأن يعيد عليهم وعلى ال�طن هذه املنا�شبة اخلالدة باليمن
والربكات»•
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اأكد الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل
عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة اأن دولة
الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ت�ؤمن اإميان ًا

عميق ًا باأن التعامل مع حتديات الع�شر وجممل التح�لت
واملتغريات التي ت�شهدها املنطقة يتطلب وج�د م�ؤ�ش�شات
اأمنية وع�شكرية متخ�ش�شة تعمل بكل ان�شجام وتكامل
وقادرة على تقدير طبيعة التط�رات والتهديدات ب�شكل علمي

وتقدمي روؤى وتقييمات ا�شرتاتيجية من �شاأنها ا�شتباق
خمتلف املخاطر والت�شدي لها.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شم� ال�شيخ حممد
بن زايد اآل نهيان الي�م اإىل مقر وزارة الدفاع يف مع�شكر
املقطع باأب�ظبي.
وقال �شم�ه اإن وزارة الدفاع وغريها من امل�ؤ�ش�شات
الع�شكرية والأمنية حظيت باهتمام امل�ؤ�ش�س املغف�ر له
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان «طيب
اهلل ثراه» لإدراكه «يرحمه اهلل» الدور املهم الذي تق�م
به هذه امل�ؤ�ش�شات يف حماية وحفظ اأمن ال�طن و�ش�ن
مكت�شباته ..م�شيد ًا �شم�ه بنهج املتابعة والدعم املت�ا�شلني
من قبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» واأخيه �شاحب ال�شم� ال�شيخ
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال�زراء حاكم دبي «رعاه اهلل» الذي عزز من
م�شرية واأدوار هذه امل�ؤ�ش�شات يف حتقيق مهامها واأعمالها
و�ش� ًل باأداء هذه امل�ؤ�ش�شات الع�شكرية اإىل اأعلى املعايري
العاملية اإدارة وتنظيم ًا.
ودعا �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل بذل
املزيد من اجله�د يف �شبيل تاأهيل العنا�شر الب�شرية

امل�اطنة واإعداد وتط�ير القيادات ال�طنية باعتبارهم
الركيزة الأ�شا�شية لتحقيق التنمية ال�شاملة ومل�اجهة
التحديات واملتغريات وامل�شتجدات الإقليمية والدولية بكل
كفاءة واقتدار.
وكان يف ا�شتقبال �شم�ه لدى و�ش�له مقر ال�زارة
معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي وكيل وزارة الدفاع
و�شعادة الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س
اأركان الق�ات امل�شلحة وكبار القادة وال�شباط يف وزارة
الدفاع والق�ات امل�شلحة.
وا�شتمع �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإىل م�جز
عن تط�رات �شري العمل يف وزارة الدفاع مبا يتما�شى مع
الإجنازات واملكت�شبات ال�طنية التي تتحقق على اأر�س
الدولة ومبا ي�اكب التحديات واملتغريات وامل�شتجدات
املختلفة.
واطلع �شم�ه على خطط ال�زارة امل�شتقبلية التي تهدف
اإىل رفع كفاءة العمل والرتقاء بالأداء املهني ومبا يحقق
الأهداف ال�طنية التي ت�شعى اإىل تعزيز مكانة دولة
الإمارات اإقليمي ًا ودولي ًا•
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وزارة الدفاع توقع مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية
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ا�شتقبل معايل حممد اأحمد الب�اردي الفال�شي اأب�ظبي لالأنظمة اللكرتونية واملعل�مات ب�شاأن
وكيل وزير الدفاع يف مكتبه مبقر وزارة الدفاع يف التعاون يف جمال تقنية املعل�مات والت�شالت
اأب�ظبي �شعادة را�شد بن لحج املن�ش�ري مديرعام بح�ش�ر عدد من كبار �شباط وزارة الدفاع•
مركز اأب�ظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعل�مات.
ومت ت�قيع مذكرة تفاهم بني وزارة الدفاع ومركز

تم بحمدالله

جهة الإ�صدار :وزارة الدف ـ ـ ـ ــاع
الإدارة التنفيذية للخدمات امل�شاندة /مديرية ال�ش�ؤون العامة
الإ�صدار ( / )1الطبعة ()1
�شنة الإ�شدار2016 :
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