اليوم الوطني اإلماراتي
الثاني من ديسمبر
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة تأسست في الثاني من ديسمبر ١٩٧١م ،وتتضمن سبع إمارات مستقلة وهي :إمارة أبو ظبي ،وإمارة دبي
وإمارة الشارقة ،وإمارة عجمان ،وإمارة أم القيوين ،وإمارة راس الخيمة ،وإمارة الفجيرة .اإلمارات العربية المتحدة هي أكثر دولة
لبرالية في الخليج العربي ومرت بتحوالت كبيرة ومذهلة خالل الخمسين سنة الفائتة.
العاصمة :
نظام الحكم :
المجموعات العرقية:
التعداد السكان:
الديانات:

أبو ظبي
نظام ملكي إتحادي
عرب ،أسياويون وأفارقة
 ٩مليون نسمة )(www.worldometers.info
 ٪٧٦مسلمون ٪٩ ،مسيحيون٪١٥ ،ديانات أُخرى

اإلمارات العربية المتحدة ،بسياساتها الليبرالية ،أصبحت مركز إقليمي في الشرق األوسط .الصناعات النفطية
والتجارة والسياحة والتمويل ،مع الحصول السهل على رعية صحية ودراسات عليا بمقيس غربية تجذب الكثير من
األجانب ،الذين يكونون  ٪٩٠من السكان.
اإلمارات العربية المتحدة ،بسياساتها الليبرالية ،أصبحت مركز إقليمي في الشرق األوسط.
الصناعات النفطية والتجارة والسياحة والتمويل ،مع الحصول السهل على رعية صحية ودراسات
عليا بمقيس غربية تجذب الكثير من األجانب ،الذين يكونون  ٪٩٠من السكان.
بحسب الدراسات اإلستقصائية لألوليات الشباب العرب في  ،٢٠٢٠األمن و األمان من أهم
األولويات الماسة للشباب العرب.و أصبحت اإلمارات العربية المتحدة إكثر المدن التي يرغبون بها.
التسامح الديني ُمنح للمسيحين ،يمكن للكنائس والمدارس المسيحية أن تعمل بشكل علني في مناطق
محددة من قبل الحكومة.
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https://prayercast.com/united-arab-emirates.html
https://prayforap.com/uae.html
http://www.apinfo.eu

• كامعظم إجزاء الجزيرة العربية ،اإلمارات العربية المتحدة صحراء،
صل لك يعرف األماراتيي أن يسوع المسيح هو (ينبوع ماء الحياة)
و أن يذهبوا إليه لك ر
يشبوا و يحيوا.
• صلي إلبطال القانون الذي يمنع الناس من مشاركة إيمانهم.
صلي للمغتربين المسيحين لكي يتبنوا رؤية لكي يروا اإلنجيل يعلن لإلماراتيين.
صلي لتدريبات أكثر على التلمذة في أوساط المغتربين المسيحين العاملين
في اإلمارات.
صلي لعقول منفتحة ل تخاف من تغير جذري نحو أفكار ومعتقدات جديدة.
صلي إلنفتح أكبر نحو اإلنجيل عند ترك بعض األفكار التقليدية.
صلي للمؤمنين اإلماراتيون القليلين ،لكي ينموا في نعمة ومعرفة سيدنا
ومخلصنا يسوع المسيح.
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