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من أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل النهيان


إن اآلباء هــم الـرعـيل األول الـذي لـــوال جــلـدهـم عـلى خطوب الزمان وقـساوة الـعيش لــما كـتب لـجيلنا
الـوجود عـلى هـذه األرض الـتي نـنعم الـيوم بـخيراتها.



إن االتحاد ما قام إال تجسيداً عملياً لرغبات وأماني وتطلعات شعب اإلمارات الواحد في بناء مجتمع حر كريم،
يتمتع بالمنعة والعزة وبناء مستقبل مشرق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق  ،وليكون رائداً ونواة
لوحدة عربية شاملة.



إن الـحاضـر الــذي نــعيــشه اآلن عـلـــى هـذه األرض الـطــيـبة هــو انـتــــصار عـــلى مـعانـاة
الــمـــاضـي وقــسوة ظــروفــه.



نؤمن بضرورة توفر المناخ الحر الذي البد منه لكي تخضب األفكار وتتفاعل اآلراء وصوالً لألفضل ،غير أن
األفضل الذي نراه كمسؤولين ومواطنين مرة ثانيه هو تعزيز المسيرة االتحادية وتعميق مدلوالتها وتمتين
أواصرها ليس لمصلحتنا نحن أبناء هذا الجيل فقط وإنما لمصلحة كل جيل قادم.



إذا كـان اهلل عز وجل قد منّ علينا بالثروة فإن أول ما نلتزم به أن نوّجه هذه الثروة إلصالح البالد ،ولسوق
الخير إلى شعبها.



إن الجيل الجديد يجب ان يعرف كم قاسى الجيل الذي سبقه؛ ألن ذلك يزيده صالبه وصبرا وجهاداً لمواصلة
المسيره التي بدأها اآلباء واألجداد ،وهي المسيرة التي جسدت في النهاية األماني القومية بعد فترة طويلة
من المعاناة ضد التجزئة والتخلف والحرمان.



لقد أكدّت السنوات الماضية أهمية االتحاد وضرورته لتوفير الحياة األفضل للمواطنين ،وتأمين االستقرار في
البالد .وتحقيق آمال شعبنا في التقدم والعزة والرخاء.



لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويالً حتى ينبت الخير ،وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير
لوطننا.



إن رفع مستوى المواطن والدولة ككل هو رائدنا وفوق كل شيء ،والدولة مثل الشجرة التي يجب أن تحظى
بعناية مواطنيها وحرصهم على تنميتها ،وكل مواطن عليه أن يحترم وطنه.



إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها ،فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس
علمي.



إن عملية التنمية والبناء والتطوير ال تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط ،بل تحتاج إلى تضافر
كل الجهود لكل مواطن على أرض هذه الدولة.



البد من الحفاظ على تراثنا؛ ألنه األصل والجذور ،وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة.
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مصطلحات في الجودة

Standard Definition of Quality

Quality Control

Quality Assurance

Quality Improvement

Quality Policy

Quality Costs

Quality Strategy

Quality Activities

