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قال سعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام األمانة العامة للمجلس

التنفيذي إلمارة أبوظبي إن االحتفال باليوم الوطني يمثل مناسبة مهمة الستذكار تجربة ملهمة ،حولت سبع

إمارات في غضون  46عاماً إلى دولة متحدة متفوقة تنافس أكبر وأعرق دول العالم في مؤشرات التنمية
البشرية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية.

وتقدم سعادته بهذه المناسبة الغالية بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه اهلل ،والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل ،والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة ،والى أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد وأولياء عهودهم ،ومواطني

الدولة وكل من يقيم على أرضها الطيبة المباركة ،والى كل الشعوب الصديقة التي تشاركنا الفرح والسرور
بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقال سعادته إن دولة اإلمارات وهي تحتفل باليوم الوطني السادس واألربعين تخطو واثقة نحو صدارة دول
العالم في كل المجاالت ،مشي اًر إلى أن "التقدم والتطور الذي تشهده الدولة لم يتوقف عند الجانب المادي أو
االقتصادي الذي حققنا فيه نتائج مبهرة ،لكننا اآلن نسعى إلى بلوغ الصدارة في الجوانب الروحية والمعنوية

مثل السعادة والتسامح وجودة الحياة".

وأضاف النيادي " لم يكن الوصول إلى هذه النتيجة باألمر السهل ،لكن عبقرية القيادة ورؤيتها الشاملة وقدرتها
على وضع األهداف الكبيرة وتحقيقها ،كانت حجر الزاوية في القفزة التي اختصرت الزمن وسطرت ملحمة

غير مسبوقة في تاريخ العالم".

وأكد أن هذه القيادة التي جمعت الحكمة والعزيمة ألهمت شعباً مخلصاً يمتلك أبناؤه القدرة على قهر التحديات
وتذليل الصعاب وتحويل األحالم إلى حقيقة ،ويدرك ما هو مطلوب منه تماماً ،فانطلقت مسيرة البناء تسابق

الزمن .وكانت ثقة الشعب في قيادته ووالؤه المطلق لها والتفافه حولها من أهم الدعائم التي قام عليها صرح
العمل الوطني ،وظل يعلو وينهض شامخاً حتى طاول عنان السماء.
وأشار النيادي إلى أن رؤية المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،القائد
الفذ الذي رزقه اهلل البصيرة النافذة والقدرة على استشراف المستقبل واختيار أنسب البدائل وأفضلها برغم
التحديات ،كانت كفيلة بتغيير وجه الحياة على أرض دولة اإلمارات ،وتحقيق معجزة تنموية بكل ما في الكلمة
من معان ،مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو خير خلف لخير سلف ،إذ واصل ما
بدأه الوالد المؤسس ،وسار على خطاه ،لتواصل اإلمارات رحلة التفوق والعطاء الذي ال ينقطع ألبنائها
وللعالم.
وقال سعادته إن ثقة أبناء الدولة بمستقبلها المشرق تتأكد في مثل هذه المناسبات الوطنية ،حيث يشعر الجميع
بالفخر واليقين بأن مزيداً من اإلنجازات ومزيداً من النجاحات تنتظرنا ،في ظل الراية الخفاقة لدولتنا الحبيبة،
حفظها اهلل ،وأدام علينا ما ننعم به من أمن ورخاء واستقرار في "البيت المتوحد" حول األهداف والغايات
الوطنية النبيلة.
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