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 صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان
 ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة  

 / سيف بن زايد آل نهيان الفريق  صاحب السمو
 نائب رئيس جملس الوزراء ووزير الداخلية بدولة االمارات               

 ،السيدات والسادة احلضور
يسعععيدأي أك أ عععوك بيعععأ ي افيعععوي معععي امممععع   أ مععع    مععع ممر 

قيعع د  االقمصعع د افرقمععي افيربععي أ وأك أملععدي ب فقعع ر وافملععدير  فعع  
 لعع  حسععك افومعع د  و ععري  افممحععد وح ومععد دوفععد اامعع راب افيربيععد 

 مع  أ عرع  عك .. و ل  مب درمه  بيلد هذا افمع ممر افهع ي افضي مد 
فص حع افسمو افقيخ محمد بعك اايعد    أهيع كأ وفعي  هعد ملديري 

أبو ظبي أ ئع افل ئد األ ل  فللعواب افمسعلحد  لع  ر  يمعك اف ريمعد 
 أل م   هذا افم ممر.

د افرقمععي افيربععي أ في ععوك وافحععأ أك ايميعع ر موضععوت  االقمصعع 
افلضعععيد افمحوريعععد أل مععع   هعععذا افمععع ممرأ يي ععع  وبصعععدأ معععد  

افمحعععدي ب افمععي مواجعععك افمأبلعععد افيربيععد معععي ظععع  بجسعع مد اادراك 
افعععععدور افمحعععععوري فلم أوفوجيععععع  افحديجعععععد معععععي مأميعععععد افمجمميععععع ب 

 واالقمص داب بق     ي.
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 ،السيدات والسادة
مععي م أوفوجيعع  افميلومعع ب   ك افمبععوراب افسععرييد وافمم حلععد

أعوت جديعد معك االقمصع د يمميض  أهع  افمي يقهده    فمأ  افيوي و 
أصععبي يليععع دورائ هعع ئ ئ مععي محليععأ افععذي هععو االقمصعع د افرقمععي .. 

افمأميععد االقمصعع ديد مععك يعع   يلععأ مععرح اسععمجم ريد حليليععد مععي 
جميع افمج الب وافلب  ع ب ... و عذفك معي محليعأ افقعمو  افمع في 

أ وبم  يد ي االقمص داب مي موا بد افحداجد االقمص ديد افي فميد ...
وال ييف   لي ي أك افحعرع افعدائر  بعيك افلعو  اف بعر   لع  افصعييد 
افيعع فمي مي عع أ مععي ج أععع مهععي مأهعع أ سععب ق ئ  لعع  افععمح ي بسععوأ 
افم أوفوجيعع  افرقميععد وبمسععملبلكأ ي صععد م أوفوجيعع  افجيعع  افيعع م  

(5G أه  حرع ضرو  .. )   ألك افم  سعع ه ئلعدأ ممع  معك مفصع
مي افمجممي ب افمي صر  ال ممح ي بك ومسيره افم أوفوجي  افرقميد .. 
و  ئد االبم  ر مي هذه افم أوفوجي  يفوأ ميدالب افربحيد مي غيره  
معععك افلب  ععع ب بمععع  ال يلععع رك ... بععع   ك امعععم ك أ صعععيمه  يعععدمع 

 بلب   ب االقمص د األير   ف  األم ي.

 أأعع  أمعع ي جععور  مم  ملععد محر هعع  افم أوفوجيعع  افرقميععد وملودهعع  
مببيلععع ب افعععذ  ن االصعععبأ  ي وافبي أععع ب افضعععيمد )بعععي  دامععع ( .. 
افبيض أبلأ  ليه  افجور  افصأ  يد افرابيد فإليح ن بقد  مأجيرامهع  
مععي ميملععا مأعع حي افحيعع  أ  لعع  غععرار معع  ميلععب افجععور  افصععأ  يد 

دائ أك أسعععمي أك ميعععرن أوب أأععع  معععك هعععذه األوفععع  .. وال يأبأعععي أبععع
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افمير عععد ي فيعععد افومععع ض .. أو أك ملأعععع بم ععع ك ممعععأير معععي هعععذه 
 افمأ مسد افب حأد.

وفم   ع ك اابعدات واالبم ع ر هعو افمحعرك افرئيسعي فهعذه افجعور  
افجديد أ مإك   فمأ  افيربي يجد أفسعك بعيك ييع ريك ال ج فعم فهمع : 

أك أس رت  ف    داد بأيمأع  افميليميعد   م  االبم  ر أو االأدج ر .. أم 
وأسواأ افموظيا فديأ  ف ي موا ع هذه افممأيعراب افيميلعد معي بأيعد 

م  أواجك يبر افمهميش وافملايي.  االقمص د افحديمأ وا 

 ك مأبلمأععع  مواجعععك محعععدي ب غيعععر   ديعععد محمععع   دوفهععع   لععع  
فعك االفمف ب فلض ي  األمك وافسلي أ جعر معك غيرهع  .. وبع فرغي معك ذ

وأاا عع ب وصععرا  ب .. وبعع فرغي ممعع  مقععهده افمأبلععد مععك مععومراب 
مسععلحد ...  ال أك هأعع ك ح ومعع ب مبععذ  جهععودائ مقععهود  وجريئععد 
فموا بععد ايفيعع ب وافمفعع هيي االقمصعع ديد افحديجععد ... وهععي افجهععود 
افمععي البععد وأك محظعع  بمسعع أد  ود ععي مععك افجميعععأ  معع  يأبأععي أك 

ي ومحسعععيك افمأععع ر افمقعععرييي ممواصععع  سي سععع ب ااصععع   افمععع ف
وااجرائي مك أج   بع أ   معد اام  أيع ب االقمصع ديد اف  مأعد معي 

 افمجممي ب افيربيد وجذع مايد مك االسمجم راب افمب قر .

 ،السيدات والسادة
 –ب فقع   األمجع   –ح ك افوقب ف ي مسمفيد افبلداك افيربيعد فلد 

 د ه معد ومحوريعد ..قعع جأراميعاأ ومو بم  مايعر بعك معك قعدراب بقعريد
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  ميععد فمحليععأ افأهضععد افمأقععود  ووضععع وجيوفوجيععد ومععوارد م فيععد 
دوفأععع  معععي افم  أعععد افمعععي مسعععمحله  بعععيك مصععع ا افعععدو  افمملدمعععد 

ييل   ل  سعبي  افمجع   أك حجعي أسعواقأ  االف مروأيعد ال  .. وافممبور 
% مك حجعي افسعوأ االف مروأعي افيع فميأ  مع  ال ييلع  1ال مايد  ك 

أك يميععذر  لعع  افمععوابك افيربععي افمي معع  بف  ليععد مععع مببيلعع ب  أيضعع ئ 
افم أوفوجيعع  افم فيععد افمععي مأععاو افيعع في افمصععرمي بميععد  غيععر مسععبوأ 

يمضععي بصععور  أ بععر مععأجير افمضعع مر بععيك ي مسعع ر ك ... م عع  يععويأ معع
افمببيلعع ب افم أوفوجيععدأ ي صععد مععي مجعع   االمصعع البأ مععك أ حيععدأ 

حيعععد أيعععر أ حيعععم مليعععع افمببيلععع ب وبعععيك افيمععع  افمصعععرمي معععك أ 
 .افم أوفوجيد دوره  مي محليأ افقمو  افم في

 ،السيدات والسادة
 ك ج ميد افدو  افيربيد مسي  دائم ئ فموا بعد افمبعوراب افج ريعد 

أمضع  افمم رسع ب  أعيمك حوفه  معي جميعع افمجع الب وافلب  ع ب ومب
فمفييعع  وميايععا أدان مأظومععد افيمعع  افيربععي افمقععمرك ... ومععي هععذا 
افسععي أ مجععدر ااقعع ر   فعع  افقععرا د ميمعع  بععيك ج ميععد افععدو  افيربيععد 
وفجأد األمعي افممحعد  االقمصع ديد واالجمم  يعد فأربعي  سعي  معي  بع ر 
ك مبععع در  ي ربعععد افبريعععأ فحو معععد االأمرأعععب  قليميععع ئ ودوفيععع ئأ فم عععو

افمجمو عع ب ااقليميععد افمععي   مجمو ععد افععدو  افيربيععد مععك ضععمك أوفعع
الأمرأععب  لعع  افمسععمو  ميمعع   لعع  صععي غد ي ربععد بريععأ فحو مععد ا

 .ااقليمي
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 ك هأعع ك مبععورائ مععي بيععض افععدو  افيربيععد ال مأفلععك افيععيك ... 
ومك بيأه  دوفد اام راب افيربيعد  –حيم محم  بيض افدو  افيربيد 

مملدمد بيك دو  افي في معك حيعم اسعميداي قعب د م  أد  –افممحد  
االأمرأععب مععي ضععون مضعع  ا ميععد  مععدمأ افبي أعع ب افيعع بر  فلحععدود 
افمععي مععربب مأبلمأعع  افيربيععد ببليععد دو  افيعع في يعع   افيلععد افم ضععي 

 . ومععي هععذا افمجعع  أ حللععب  ععد  دو ضععيف ئ .. 150بمعع  يمجعع وا 
ك حيععم ارمفعع ت قفععا  واسععيد مععي قبعع ت االسععمه ك افرقمععي معع ربيععد 

ميععدالب اال ممعع د  لعع  افهوامععا افذ يععد واسععميداي وسعع ئ  افمواصعع  
 االجمم  ي.

 ،احلضور السيدات والسادة

مععك أمعع ئ  افيععوي   أأعي  لعع  يلععيك أك مع  سيسععفر  أععك مع ممر
بأجهامهعععع   فج ميععععد افيربيععععدمععععك ا وك محعععع  أوفويععععد واهممعععع ي يسعععع

ربي افرسمي فهعذا افميملفدأ وبم  يس هي مي   ب ن افبيد وافايي افي
 .افجهد اف بير

ومل عي مر  أيعر   ع  افقع ر فدوفعد اامع راب  لع  مب درمهع  .. 
 اهلل  ف  م  ميك أفع افقيوع افيربيد وااده ره .

 وافس ي  لي ي ورحمد اهلل وبر  مكأأ  
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