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أبوظيب  1ديسمرب  :2017قال معايل الدكتور أمحد مبارك املزروعي األمني العام للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظيب
إن يوم الثاين من ديسمرب عام  1971ميثل مناسبة غالية يف نفوس أبناء اإلمارات ،فهو اليوم الذي تآلفت فيه قلوب
اإلماراتيني ليحققوا إجنازاً عظيماً سيظل عالمة فارقة ونقطة مضيئة يف تاريخ دولتنا ،بل تاريخ املنطقة ككل.
وأكد معاليه أن حكمة اآلباء املؤسسني قادهتم إىل اليقني بأن مكمن قوهتم يف احتادهم ،وأن منعتهم وحصانتهم يف
تآزرهم ،وأنه ال ميكن بناء دولة عصرية منيعة وجمتمع آمن مستقر إال إذا اجتمعوا حتت راية واحدة ،فجاء احتاد
اإلمارات ليمثل كما قال الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل هنيان ،رمحه اهلل " :جتسيداً عملياً لرغبات وأماين
وتطلعات شعب اإلمارات الواحد يف بناء جمتمع حر كرمي ،يتمتع باملنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح ترفرف فوقه
راية العدالة واحلق ،وليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة".
وأشاد معاليه مبرحلة التمكني اليت انطلقت مع تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة،
حفظه اهلل ،زمام احلكم ،واليت جاءت استكماالً لنهج اآلباء املؤسسني ،واليت شهدت فيها الدولة تطوراً كبرياً يف
خمتلف الصعد ،من خالل الرؤى امللهمة ،والتخطيط اجليد ،واختيار الكوادر القادرة على ترمجة تلك اخلطط إىل واقع
ملموس ،وقرن األقوال باألفعال مبتابعة دؤوبة من قائدين كبريين مها صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب ،رعاه اهلل ،وصاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل هنيان ،ويل
عهد أبوظيب نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.
وأكد معاليه أن دولة اإلمارات ماضية قدماً يف مسريهتا ،وهي حتصد كل يوم مثار جناحاهتا اليت تشهد هبا تقارير التنمية
البشرية الدولية ،وكان آخرها اعتماد منظومة التميز احلكومي اإلمارايت كمرجعية عاملية لتحسني احلكومات .وقال

معاليه "تتطلع دولة اإلمارات حنو حتقيق املزيد وصوالً إىل حتقيق أهداف "رؤية  "2021اليت ترنو إىل أن جتعل دولة
اإلمارات واحدة من أفضل دول العامل بالتزامن مع االحتفال بالذكرى اخلمسني لليوم الوطين".
مستهالً الحتفائنا بعام زايد الذي أقره صاحب
وقال معاليه "إن احتفالنا هذا العام يكتسب معىن جديداً ألنه سيكون َ
السمو رئيس الدولة يف  ،2018والذي سيمثل فرصة للتعبري عن فخرنا بإرثه اخلالد ،واالقتداء بقيمه ورؤاه ،فهو حبق
"صانع عاملي للتغيري" كما وصفه صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل هنيان".
وتقدم املزروعي يف ختام كلمته بأمسى آيات التهنئة وأصدقها إىل القيادة احلكيمة وأبناء اإلمارات واملقيمني على
أرضها ،سائالً املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على دولتنا احلبيبة ،وهي تنعم األمن والسالم واالزدهار.
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