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يمثل الثاني من ديسمبر 1971، مرحلة زمنية مهمة 
من تاريخ الدولة،  ففي هذا اليوم، وقف المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع إخوانه حكام 
دولة  بتأسيس  إيذانًا  العلم  ليرفعوا  اإلمارات 

اإلمارات العربية المتحدة وقيام اإلتحاد.

األحداث  تخطى  االتحاد  فإن  وكيان  »كبنية 
اإلتحاد  وإن  كبيرة.  كانت  مهما  والمصاعب 

سوف يبقى وإلى األبد«
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

الهويــة الرســمية لليـــوم الوطنــي  لـ 42 
لدولــة  اإلمارات العربيـة المتحدة



 

 

 

  

    

  
 

     

د.محمدعبداللطيف
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االمارات دامئا يف القلب
 

كافة  امتدت عىل  والتي  الـ42  الوطني  باليوم  الدولة   باحتفاالت  منا  مشاركة   

قيادة  ملشاركة  »ارشاقات«  من  االول  العدد  اصدار  قررنا  الحبيب  الوطن  ربوع 

وشعب االمارات الفرحة بهذه املناسبة املجيدة و لتسليط الضوء عىل ماحققته 

الدولة من انجازات شامخة وماانجزته النسان االمارات من مكاسب عظيمة .

اليوم  الثاين من ديسمرب، يوما خالدا يف قلوبنا وعقولنا جميعا النه  سوف يظل 

الذي اعلن فيه ميالد دولة االمارات العربية املتحدة والتي اصبحت خالل اربعة 

عقود من الزمن واحدة من اكرث الدول تطورا ورقيا ونهضة عىل مستوى املنطقة 

والعامل . 

 ان اإلحتفال بهذه املناسبة الغالية عىل قلوب الجميع يتطلب منا إبراز أهمية 

ذكرى اليوم الوطني للدولة التي يستلهم الجميع فيها بطولة األمجاد التي تحققت 

عىل يد موحد هذا الكيان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«.

ونحن يف مجلة »ارشاقات« ومنذ صدور العدد االول الذي نضعه بني ايديكم اليوم 

نعدكم مبواصلة العمل عىل إبراز هذه املناسبة وفقاً  مبا يليق بأهميتها ومكانتها 

من خالل االعامل التي تربز لألجيال ما تحقق لوطنهم من تطور شامل وتعريفهم 

مبراحل اإلنجازات التي تحققت عرب فصول العطاء وما وصلت إليه الدولة من 

إنجازات كبرية منذ توحيدها حتى هذا العهد الزاهر بقيادة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ومشاركة منا باإلحتفاالت فاننا نؤكد عىل املعنى الحقيقي والوجداين لهذا اليوم 

املصريي يف تاريخنا باإلضافة إىل انه يجسد الوحدة يف الوصول إىل الدور الريادي 

لإلمارات عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل ويؤكد متسكها بثوابتها ومبادئها 

الراسخة ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل القيادة الرشيدة بداية 

باآلباء املؤسسني وحتى اليوم.

 



مجلـة أجتماعية فصلية تصدر عن جمعية
ا�مارات للتنمية  ا�جتماعية برأس الخيمة

اإللكرتوين  املوقع  خالل  من  التسجيل  بإمكانك 

التواصل  شبكات  عرب  حسابك  استخدام  أو 

االجتامعي.
تعديل بيانات الحساب، املؤسسة 

ومنسق االعامل التطوعية.

التطوعية  األعامل  جميع  عرض 

مع  املؤسسة  قبل  من  املطروحة 

تطوعي  عمل  إضافة  امكانية 

تعديل  أو  حذف  وامكانية  جديد، 

األعامل التطوعية السابقة.

قمت  التي  الذاتية  السري  عرض 

بحفظها مسبقاً.

النظام  يف  باملراسالت  خاص  قسم 

املرسل  الوارد والربيد  الربيد  ويشمل 

وجهات االتصال

املرغوب  االشعارات  نوع  تحديد 

باستالمها من خالل الربيد اإللكرتوين

املحفوظة  البحث  معايري  عرض 

لتسهيل عملية الرجوع إليها.

حلقة الوصل بني املؤسسة والباحث 
عن عمل تطوعي ومن خاللها ميكن 
بالتقدميات  قامئة  عرض  للمؤسسة 
أعامل  عن  الباحني  من  املستلمة 
تطوعية وتغري حالة الطلب، مرفوض، 
مقبول،  معلق، والرد عىل املقدمني.

للمؤسسة  فرعية  حسابات  إنشاء 

باملؤسسات  الخاصة  األقسام  لتمثيل 

أعامل  عن  اإلعالن  عملية  وتسهيل 

تطوعية للمؤسسة املسجلة.

التطوعية  باألعامل  االلتحاق  عملية  لتسهيل 

باستخدام   إلكرتونية  ذاتية  سريه  إنشاء  ميكنك 

النظام أو رفع ملف سريتك الذاتية

تطوعي  للباحث عن عمل  تتيح  بالنظام  خاصية 

تتبع حالة الطلب ، مرفوض، مقبول، معلق،

التوعية  األعامل  عن  البحث  محرك  استخدم 

الخاص بالنظام لخصخصة وفرز النتائج بناًء عىل 

النوع  املهني،  املجال  كالقطاع،  املعايري  من  عدد 

ومكان العمل

امللف املؤسيسالتسجيل

تعديل البيانات

أنشئ سريتك الذاتية

متابعة الطلب

البحث عن أعامل تطوعية

اشعارات الربيد اإللكرتوين

الحسابات الفرعية 

األعامل التطوعية املطروحة 

السري الذاتية املحظوظة

الرسائل الخاصة

البحث املححفوظ

متابعة حالة التقدميات



مجلـة أجتماعية فصلية تصدر عن جمعية
ا�مارات للتنمية  ا�جتماعية برأس الخيمة
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االمارات تحتفل بذكرى اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الوطني الـ42 بمزيد من االنجازات

خليفـــة بن زايــــــــــد  قيادة تاريخيـة تتميّز بنهج متفــرد في الحكــم
  وعطاء سخي فـــــــي العمل الوطني وتطور في شتى المجاالت  

اعداد / ا�سرة التحرير

العــــزيـــــــزة  بــــالدنــــــا  حتتفـــــــل 

اليـــــوم الوطني الثاين  بذكــــرى 

تتعــــالى  وقــــــــــــت  يف  واالربعـــــني 

الوطنية  املنجزات  �سروح  فيه 

حتققها  التي  ال�ساملة  النوعية 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة 

كافة  وعلى  املجاالت  جمع  يف 

القيـــــــادة  ظــــــــل  يف  امل�ستــــــويــــات 

ال�ســــــــمو  ل�ســـــاحــــــب  احلكيمــة 

ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 

محمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

واإخوانهما  اهلل  رعاه  دبي  حاكم 

املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب 

االإمارات  حكام  لالحتاد  االأعلى 

والفريق اأول �سمو ال�سيخ محمد 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

اأولياء  واإخوانه  امل�سلحة  للقوات 

العهود.



اليوم  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وتتبواأ 

الع�صرية  الدول  اأف�صل  بني  مرموقة  مكانة 

املتقدمة يف العامل مبا حققته من طفرات تنموية 

قيام  من  عقود  اأربعة  يف  وتقني  علمي  وتقدم 

و�صيا�صي  دبلوما�صي  وبح�صور  ال�صامخ  احتادها 

خالل  من  والدولية  الإقليمية  ال�صاحات  يف  قوي 

كافة  العامل  قارات  يف  الدول  جميع  مع  توا�صلها 

وجتارية  واقت�صادية  �صيا�صية  �صراكات  واإقامة 

مما  و�صحية  وتربوية  وعلمية  وثقافية  و�صناعية 

عزز من ح�صورها ومركزها الريادي املرموق يف 

العامل.

بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  اأجنز  لقد 

وحكمة  بحنكة  ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان 

التاأ�صي�س  مرحلة  �صخي  وعطاء  واقتدار  و�صرب 

بكل حتدياتها وانتقل بدولة الإمارات من ال�صفر 

بكل  قيا�صي  زمن  يف  وو�صعها  التقدم  ع�صر  اإلى 

املقايي�س الدولية يف م�صاف الدول املتقدمة التي 

ي�صار اإليها بالبنان يف العامل.

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ذلك  واأكد 

زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف خطابه 

من  الأول  يف  والثالثني  الثالث  الوطني  اليوم  يف 

دي�صمرب 2004 بقوله.. » اإن ما و�صلت اإليه بالدنا 

من مكانة ورفعة وعزة وما تنعم به من طماأنينة 

ورخاء هو ثمرة م�صرية طويلة من اجلهد واملثابرة 

الكبري  فقيدنا  قادها  الدوؤوب  ال�صاق  والعمل 

البالد  ثروات  كل  �صخر  اإذ  و�صرب  وحلم  بحكمة 

احلياة  وتوفري  وتقدمه  الوطن  لبناء  حياته  ونذر 

الدولة  اأر�س  على  واملقيمني  للمواطنني  الكرمية 

حتى اأ�صبحنا على ما نحن عليه اليوم«.

احتادنا  دعائم  تر�صخت  لقد   « �صموه..  وقال 

ال�صامخ واأ�صبحت دولة المارات العربية املتحدة 

واحلمد هلل عالمة بارزة على تقدم الدول والأمم 

من  وحققته  حكيمة  �صيا�صات  من  انتهجته  مبا 

منجزات عظيمة وما تنعم به من اأمن وا�صتقرار 

وازدهار وطماأنينة.

زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وتعهد 

توّليه مقاليد  الأول بعد  اآل نهيان يف خطابه وهو 

الوطن  بتفاٍن يف خدمة  بالعمل  البالد  احلكم يف 

والرفاهية..  العزة  من  املزيد  لتحقيق  واملواطن 

لقائد م�صريتنا  العهد  اإننا جندد   « �صموه..  وقال 

ال�صيخ زايد بن �صلطان  له  املغفور  وباين نه�صتنا 

ومغفرته  رحمته  بوا�صع  اهلل  تغمده  نهيان  اآل 

االمارات تحتفل بذكرى اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الوطني الـ42 بمزيد من االنجازات

خليفـــة بن زايــــــــــد  قيادة تاريخيـة تتميّز بنهج متفــرد في الحكــم
  وعطاء سخي فـــــــي العمل الوطني وتطور في شتى المجاالت  
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اأجل املحافظة على  العمل فى كل امليادين من 

الجنازات  من  املزيد  وحتقيق  الوطنية  مكا�صبنا 

على طريق تقدم الوطن و�صعادة املواطن ونتطلع 

يف  فاعلة  قوة  دومًا  عهدناكم  كما  جميعا  اإليكم 

امل�صاركة يف جمالت العمل الوطني وبذل جهودكم 

والت�صحية بالغايل والنفي�س لالنطالق اإلى مرحلة 

جديدة من البناء والعمل الوطني لتعزيز م�صريتنا 

والزدهار  العزة  من  املزيد  وحتقيق  الحتادية 

للوطن وامل�صتقبل امل�صرق لأجيالنا املتعاقبة«.

- قيادة تاريخية..

اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  ويعد �صاحب 

نهيان من القيادات التاريخية امل�صهود لها بالعطاء 

والبذل على مدى 45 عاما من العمل الوطني يف 

يف  وهو  �صارك  اأن  منذ  واملواطن  الوطن  خدمة 

اإلى جانب والده املغفور له ال�صيخ زايد بن  �صباه 

�صلطان اآل نهيان يف مرحلة التاأ�صي�س لبناء نه�صة 

واأجنز  العامل  يف  التقدم  م�صرية  ومواكبة  الوطن 



بهمة وكفاءة ودرجة عالية من امل�صوؤولية الوطنية 

املنا�صب  اإليه يف مختلف  اأوكلت  التي  املهام  كافة 

نه�صة  بناء  مراحل  خالل  �صغلها  التي  الرئي�صية 

العربية  الإمارات  دولة  ثم  ومن  اأبوظبي  اإمارة 

للمنجزات  وا�صحة  ب�صمات  ترك  حيث  املتحدة 

�صواهد  اليوم  ثل  تمُ اأ�صبحت  والتي  حتققت  التي 

ومعامل بارزة لتقّدم الإمارات وازدهارها.

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  امتلك  كما 

وخربة  ثرية  تاريخية  جتربة  نهيان  اآل  زايد 

وا�صعة اكت�صبها من معاي�صته ومالزمته عن قرب 

مراحل  مختلف  خالل  الدولة  موؤ�ص�س  لوالده 

من  القائد  به  يتمتع  مبا  فت�صرب  الوطني  العمل 

م�صوؤوليات احلكم حيث  مبا�صرة  حنكة حكمة يف 

 « العام 1990..  �صموه يف حديث �صحفي يف  اأكد 

يوم  يديه كل  اأتتلمذ على  الذي  املعلم  والدي  كان 

منه  وا�صتلهم  دربه  على  واأ�صري  خطاه  واأتر�صم 

واحللم  بال�صرب  والتذرع  الأ�صيلة  والقيم  الر�صد 

والتاأين يف كل الأمور«.

ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو   واعتمد �صاحب 

قيادته  يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

ا�صرتاتيجيات  على  ي�صتند  نهجا  احلكم  ملقاليد 

محددة الغايات والأهداف واملقا�صد وعلى 
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منهجية علمية وخطط موؤ�ص�صة مربجمة وعطاء 

�صخي يف العمل الوطني لإعالء �صروح الإجنازات 

الهائلة التي حتققت يف مرحلة التاأ�صي�س.. واأطلق 

�صموه يف خطابه يف العيد الوطني الرابع والثالثني 

 « التمكني   « برنامج  دي�صمرب 2005  الأول من  يف 

والعلمي  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي 

والثقايف.. وحدد �صموه مرحلة التمكني ال�صيا�صي 

بفتح املجالت كافة اأمام امل�صاركة ال�صعبية لأبنائه 

دور  تفعيل  باإعالن  املواطنات  وبناته  املواطنني 

�صلطة  ليكون  وتكينه  الحتادي  الوطني  املجل�س 

التنفيذية  لل�صلطة  وداعمة  ومر�صدة  م�صاندة 

بق�صايا  والت�صاقًا  وفاعلية  قدرة  اأكرب  وليكون 

امل�صاركة  قيم  لترت�صخ  املواطن  وهموم  الوطن 

متدرج  م�صار  خالل  من  ال�صورى  ونهج  احلقة 

ن�صف  انتخاب  عرب  دوره  بتفعيل  يبداأ  منظم 

اأع�صائه.

ومت بالفعل اإجناز هذه املرحلة التاريخية بنجاح 

اأع�صاء  لن�صف  مبا�صرة  حرة  انتخابات  باإجراء 

 2006 العام  يف  متتاليتني  دورتني  يف  املجل�س 

والعام 2011 مب�صاركة فاعلة للمراأة –لأول مرة- 

اأ�صفرت عن فوز مر�صحة واحدة يف كل دورة.

اآل  ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  واأكد �صاحب 

ا�صتقباله  لدى  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

الوطني  املجل�س  رئي�س  املر  اأحمد  محمد  معايل 

 17 يف  اأع�صائه  من  وعددا  املنتخب  الحتادي 

املجل�س  دور  تعزيز  على  حر�صه   2012 يناير 

ودعمه للم�صاركة الفاعلة يف تطوير العمل الوطني 

نهج  وتر�صيخ  واملوؤ�ص�صات  القانون  دولة  وبناء 

عادات  خ�صو�صية  ويراعي  يتما�صى  مبا  ال�صورى 

ن�صيجه  ومكونات  وتراثه  الإمارات  �صعب  وتقاليد 

الجتماعي والثقايف.

يف  التمكني  مرحلة  اأهداف  �صموه  حدد  كما 

املجالت الأخرى قائاًل.. »اإننا اليوم على م�صارف 

�صيادة  مبادئ  تكري�س  غايتها  جديدة  مرحلة 

القانون وقيم امل�صاءلة وال�صفافية وتكافوؤ الفر�س 

تتطلب  اجلديدة  املرحلة  فاإن  لهذا  وحتقيقا 

للنظم  تاأهيل  واإعادة  ترتيب  واإعادة  بناء  اإعادة 

بنيتها  حيث  من  القائمة  احلكومية  والهياكل 

ووظيفتها.. وقال �صموه.. »ولقد �صرعنا بالفعل يف 

واتخاذ  الت�صريعات  ب�َصنِّ  التمكني  ملرحلة  التهيئة 

الدوائر  من  قائم  هو  ملا  املنظمة  الإجراءات 

واملوؤ�ص�صات والأن�صطة والعالقات ب�صبط املرتهل 



من  والتخل�س  الباطل  ودفع  املعوج  وتقومي  منها 

الرجاء  منه  انقطع  ما  عبء  من  والتحرر  املعوق 

الإنتاج واخلدمات وتوجيه اجلهد دعما  وحت�صني 

وتطويرا وحتفيزا للموؤ�ص�صات والهياكل والأن�صطة 

والكوادر الواعدة تهيئة للظروف املوؤهلة لنطالق 

داعيا  والع�صرين..  احلادي  القرن  اآفاق  نحو  واع 

والثقافية  والدينية  ال�صيا�صية  املوؤ�ص�صات  �صموه 

املدين  املجتمع  ومنظمات  والتعليمية  والإعالمية 

العمل  قيم  غر�س  يف  م�صوؤولياتها  تتحمل  اأن  اإلى 

املرتبطة  ال�صلبية  النظرة  وتغيري  املجتمع  داخل 

بالعمل املهني واليدوي والتاأكيد على مفهوم العمل 

باعتباره م�صوؤولية وقيمة اإن�صانية ح�صارية ودينية.

واأكد �صموه على اأهمية دور القطاع اخلا�س يف 

التنمية والنه�صة م�صريًا اإلى اأنه ي�صتحوذ 
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املنفذة  ال�صتثمارات  من  املائة  يف   43 على 

التحويلية  ال�صناعات  يف  وخا�صة  الدولة  يف 

 .. �صموه  وقال  وغريها..  والعقارات  والتجارة 

اأ�صا�صي  ك�صريك  اخلا�س  للقطاع  ننظر  اإننا   «

والرتقاء  باملجتمع  للنهو�س  خططها  يف  للدولة 

اجلّدية  التحديات  ومواجهة  املواطنني  بحياة 

مختلف  على  العاملية  التطورات  تطرحها  التي 

الأ�صعدة.. و�صت�صتمر الدولة يف �صيا�صتها امل�صجعة 

امل�صروعات  اإن�صاء  من  ليتمكن  القطاع  لهذا 

العمل ودفع  القادرة على توفري املزيد من فر�س 

من  والإقالل  ال�صادرات  وزيادة  الإنتاج  عجلة 

ميكن  التي  ال�صتهالكية  ال�صلع  خا�صة  الواردات 

اإنتاج مثيالتها محليا.

واأجمع املجل�س الأعلى لالحتاد وجمل�س الوزراء 

على اعتبار هذا اخلطاب مبا احتواه من مالمح 

ومعامل ا�صرتاتيجية �صاملة وخطة وطنية متكاملة 

ووثيقة عمل للمرحلة املقبلة.

- ا�سرتاتيجية امل�ستقبل..

واأطلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

الحتادية  للم�صرية  قيادته  يف  اهلل  حفظه  نهيان 

ومبادرة  امل�صتقبل«  »ا�صرتاتيجية   2007 العام  يف 

الهوية الوطنية.. وقال �صموه يف خطابه يف اليوم 

الوطني ال�صاد�س والثالثني يف الأول من دي�صمرب 

هاما  منعطفا  �صهد  املن�صرم  العام  »اإن   ..2007

املمار�صة  وتعميق  ال�صيا�صي  التمكني  طريق  يف 

الحتادي  الوطني  املجل�س  بانعقاد  الدميقراطية 

ن�صف  فكان  ع�صر  الرابع  الت�صريعي  ف�صله  يف 

اأع�صائه من العنا�صر املنتخبة فيما تبواأت املراأة 

اأ�صفى  مبا  مقاعده  من  املائة  يف   22 من  اأكرث 

عهدنا  على  زلنا  وما  وحيوية  ثراء  التجربة  على 

اإلى  الدميقراطية  بالتجربة  اأن ن�صل  قبل عامني 

دور  وتعزيز  امل�صاركة  نطاق  بتو�صيع  مقا�صدها 

املجل�س الوطني ك�صلطة ت�صريعية ورقابية«.

ودعا �صموه اإلى ا�صتثمار كافة الطاقات الوطنية 

قال  التي  الإماراتية  املراأة  طاقات  ذلك  يف  مبا 



�صموه.. » اإنها اأثبتت جناحًا يف كل املنا�صب التي 

�صغلتها واملواقع التي احتلتها«.

ا�صرتاتيجية  واأهداف  مقا�صد  �صموه  وحدد 

امل�صتقبل التي اأطلقها يف ذلك العام وقال �صموه.. 

ح�صدًا  واثقة  وخطى  قوية  باإرادة  ننطلق  اإننا   «

ا�صتجابة ل�صتحقاقات مرحلة  للموارد والطاقات 

عامني  قبل  اليوم  هذا  مثل  يف  معاملها  حددنا 

وترجمتها  وطني  عمل  وثيقة  احلكومة  وتبنتها 

روؤى  من  تنطلق  �صاملة  اإ�صرتاتيجية حكومية  اإلى 

جديدة  ملرحلة  تاأ�صي�صًا  واقعية  واأهداف  وا�صحة 

غايتها الإن�صان ونهجها التعاون والتن�صيق بني كل 

ما هو احتادي ومحلي وحتديث اآليات �صنع القرار 

ورفع كفاءة الأجهزة احلكومية وفاعليتها وقدرتها 

والتنظيمية  والقانونية  الت�صريعية  اأطرها  وتقوية 

مب�صتوى  والرتقاء  الب�صرية  القدرات  وتنمية 

اإ�صرتاتيجية  اإنها  اخلدمات » .. موؤكدًا �صموه.. » 

للم�صتقبل اإل اأن معيار اجلدارة لي�س مبا ت�صمنته 

من روؤى واأفكار ول مبا �صيخ�ص�س لها من موارد 

مبوجهاتها  اللتزام  على  بالقدرة  واإمنا  واأموال 

وجت�صيد مبادئها وتعظيم الثقة يف العن�صر 
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املواطن وحتمل كل قطاع مل�صوؤولياته وواجباته.. 

برامج  دون  تتحّقق  لن  ال�صرتاتيجية  فمقا�صد 

على  قادرة  �صابة  وطنية  قيادات  لتطوير  حقيقية 

ممار�صة امل�صوؤولية وغاياتها لن تكتمل اإل اإذا عمل 

التنمية  عملية  كامل يف  ك�صريك  القطاع اخلا�س 

لدور  نتطلع  املوؤ�ص�صات  دولة  يف  فنحن  الوطنية.. 

اإطاره  دور  القطاع..  لهذا  وفعالية  و�صوحًا  اأكرث 

من  املزيد  خلق  وغايته  املجتمع  نحو  امل�صوؤولية 

فر�س العمل امل�صجعة واجلاذبة لل�صباب املواطنني 

احلديثة  التكنولوجيا  وا�صتيعاب  املعرفة  ونقل 

حقوق  و�صمان  اآمنة  �صحية  عمل  بيئة  وتوفري 

واخلدمات..  املنتجات  بجودة  والرقي  العمال 

اأو  احلكومي  للقطاع  انتمينا  �صواء   - فجميعنا 

القطاع اخلا�س اأو موؤ�ص�صات النفع العام- �صركاء 

م�صريته  وتعزيز  الوطن  هذا  على  احلفاظ  يف 

و�صون هويته وحماية مكت�صباته.

 2008 العام  باعتماد  خطابه  يف  �صموه  ووجه 

عاما للهوية الوطنية.. وقال �صموه .. » اإننا نتطلع 

احلديث  ي�صتوعب  �صامل  ح�صاري  م�صروع  اإلى 

وجوده  للوطن  يحفظ  مبا  بالأ�صيل  اإخالل  دون 

ت�صاهل  فال  تا�صكه  وللمجتمع  هويته  وللمواطن 

ول تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا 

الوطنية  الهوية  قلب  هي  التي  الوطنية  ولغتنا 

ودرعها وروح الأمة وعن�صر اأ�صالتها ووعاء فكرها 

وتراثها ومن هنا كان علينا اأن نواجه اآثار العوملة 

اأي م�صا�س  فاإن  ال�صكانية  الرتكيبة  ال�صلبية وخلل 

حلرماته..  وانتهاك  بالوطن  م�صا�س  هو  بالهوية 

العام الحتادي  باعتماد  نوجه  فاإننا  و�صمن هذا 

بتعزيز  الوطنية  للهوية  عاما   2008 اجلديد 

عنا�صرها وتعميق مكوناتها وتكري�س ممار�صاتها 

ل  من  »اإن  �صموًه..  موؤكدا  مهدداتها«..  وحتديد 

له يف  مكان  ول  احلا�صر  له يف  وجود  ل  له  هوية 

امل�صتقبل«.

باهتمام  ومتابعته  حر�صه  عن  �صموه  واأعرب 

ال�صعيدين  على  املبذولة  اجلادة  للجهود  بالغ 

التعليمية  بالعملية  لالرتقاء  واملحلي  الحتادي 

مخرجاتها  بني  يوائم  مبا  مكوناتها  جميع  يف 

البالد  ت�صهدها  التي  ال�صاملة  التنمية  ومتطلبات 

تعليمية  مبادرات  من  اأطلق  مبا  �صموه  م�صيدا 

والفني  املهني  التعليم  مكانة  لتعظيم  وتربوية 

لكوادر  اإعدادا  وم�صاراته  تخ�ص�صاته  وتنويع 

وتلبية  املناف�صة  على  قادرة  �صابة  مهنية  وطنية 

ال�صرتاتيجية  ال�صناعية  القطاعات  احتياجات 

الكربى مبا يعزز من القدرة التناف�صية لالقت�صاد 

واملتجددة  املتنوعة  الحتياجات  ويلبي  الوطني 

ل�صوق العمل.

خري  من  ح�صدناه  ما  �صموه..»اإن  وقال 

اأكرث  يجعلنا  املا�صية  ال�صنوات  خالل  وثمر 

الو�صول  على  �صعبنا  بقدرة  ثقة  واأكرب  اطمئنانا 



بال�صرتاتيجيات واخلطط اإلى غاياتها واأهدافها 

ال�صدارة  مواقع  دولتنا  تبواأت  فكما  املن�صودة 

والتنمية  الرفاهية  موؤ�صرات  يف  واإقليميًا  عربيًا 

والرتويج  القت�صادية  والتناف�صية  الجتماعية 

تقنية  وا�صتخدام  ال�صتثمارات  وجذب  ال�صياحي 

ثقة  على  فاإننا  وغريها  والت�صالت  املعلومات 

بقدرة �صعبنا على تقدمي منوذج يحتذى يف الإدارة 

الر�صيدة واملمار�صة ال�صيا�صية الواعية«.

- م�سروع النه�سة..

واأطلق �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف افتتاحه لدورة 

 2007 فرباير   12 يف  الحتادي  الوطني  املجل�س 

اإطار  يف  الإمارات  لدولة  النه�صوي«  »امل�صروع 

ا�صرتاتيجية التمكني ومقا�صده وهو امل�صروع الذي 

يج�صد اآماله وطموحاته لإخوانه واأبنائه املواطنني 

ويعرب عن نظرة ثاقبة يف حتويل الروؤية التطويرية 

وقيم  عمل  ا�صرتاتيجيات  اإلى  التمكني  ملرحلة 

�صلوكية ميار�صها املواطن يف حياته اليومية.

واأكد �صموه يف هذا ال�صدد.. »اإن اآمالنا لدولتنا 

ل �صقف لها وطموحاتنا ملواطنينا ل حتدها حدود 

النه�صوى  امل�صروع  من  له  ن�صعى  ما  قمة  وان 

التطويرية  الروؤية  حتويل  هو  لدولتنا  ناأمله  الذي 

اإلى  ومفاهيم  ومبادئ  معان  من  تت�صمنه  مبا 

ميار�صها  �صلوكية  وقيم  عمل  ا�صرتاتيجيات 

ويدافع  لها  وينت�صر  اليومية  حياته  يف  املواطن 

التمكني  غاية  وهذه  مكت�صباتها  وي�صون  عنها 

وقمة امل�صوؤولية والولء«. وا�صار �صموه اإلى الإجناز 

التاريخي يف تعزيز امل�صرية الحتادية والذي تثل 

املجل�س  تاريخ  يف  انتخابية  جتربة  اأول  خو�س  يف 

الوطني الحتادي و�صكل منعطفا مهما يف م�صرية 

للم�صتقبل  توقعاتنا  »اإن  �صموه..  وقال  الوطن.. 

يعك�س  جديدا  عهدا  ن�صتقبل  ونحن  يقينا  تزداد 

الت�صكل  يف  اآخذة  ملرحلة  طموحة  وطنية  روؤى 

واعتمدها  عنها  اأعلّنا  ملبادئ  تكري�صًا  تدرجًا 

ميثاق  الوزراء  وجمل�س  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 

ال�صورى  �صمتها  ملرحلة  طريق  وخريطة  عمل 

امل�صئوليات  حتديد  ونهجها  القانون  و�صيادة 

وتفوي�س ال�صلطات وامل�صاءلة وغايتها اإقامة العدل 

وتكني كل اأفراد هذا املجتمع من الإ�صهام الفاعل 

وامل�صاركة اليجابية يف �صنع امل�صتقبل«.

الطموح  التطوير  م�صروع  »اإن  �صموه..  واأكد 

الذي ن�صت�صرفه لدولتنا اليوم هو م�صروع نه�صوي 

اقت�صادها  يف  احلياة  يختزل  ل  الأفق  وا�صع 

بالأبعاد  لالأخذ  ذلك  يتجاوز  واإمنا  اأهميته  على 

والنف�صية..  واملعنوية  واملجتمعية  الثقافية 

الإنتاجية  تعزيز  يف  دورها  جانب  اإلى  فالتنمية 

ودفع النمو وحت�صني الدخل ورفع م�صتوى املعي�صة 

تعزيز  على  بقدرتها  يقا�س  الفعلي  جناحها  فان 

قدرات الإن�صان وتكينه من عي�س حياة اأكرث اأمنا 

واحرتاما وحرية وم�صاركة وعطاء يف بيئة خالية 

التحول  جوهر  هو  وهذا  واملخاطر  التهديد  من 

املن�صود وهذا هو مق�صد التمكني«.

زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ويوؤمن 

ركيزة  ميّثل  الإن�صان  باأن  اهلل  حفظه  نهيان  اآل 

لتحقيق  النه�صـــوي  امل�صروع  يف  اأ�صـــا�صـــية 

الرفاه  اإن   «  .. �صــــموه  ويقول  والرخاء  الرفاهية 

�صمان  اأو  حتقيقه  ميكن  ل  له  نتطلع  الذي 

مثقف  منتج  ماهر  منتم  اإن�صان  دون  ا�صتمراره 

بعقيدته  معتد  والأخالق  واملمُثل  بالقيم  ملتزم 

الآخر  قبول  على  قادر  بدولته وخ�صو�صيته  معتز 

ل  مواطن  دون  فالوطن  ثقافته..  على  والنفتاح 

قيمة له ول نفع منه مهما �صمت اأر�صه من ثروات 

امتيازا  لي�صت  ذاتها  حّد  يف  واملواطنة  وموارد 

مخل�س  بولء  للدولة  النت�صاب  يقرتن  مل  اإذا 

على  واحلفاظ  متفان  وعطاء  �صادق  وانتماء 

فهذه  ورموزه  بتاريخه  والفخر  الوطن  مكت�صبات 

ويوؤكد  تكون«.  اأن  ينبغي  كما  احلقة  املواطنة  هي 

يف  اخلا�س  للقطاع  املحوري  الدور  على  �صموه 

امل�صروع النه�صوي و�صرورة العمل على تقوية هذا 

يوؤهله  مبا  ح�صته  وتعظيم  دوره  وتعزيز  القطاع 

يف  وامل�صاركة  كافة  املجتمعية  الأن�صطة  لدعم 

اإن   « تنفيذ امل�صروعات العمالقة.. ويرى �صموه.. 

القطاع اخلا�س القوي والقادر �صريك اقت�صادي 

كامل وف�صيل وطني متقدم له دوره الرئي�صي يف 

التي  التحولت  وقيادة  القت�صاد  عجلة  حتريك 

ي�صهدها الوطن«.
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زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  وجدد 

اآل نهيان حفظه اهلل يف خطابه يف اليوم الوطني 

ال�صابع والثالثني عزمه على تعزيز خطى التمكني 

ال�صتمرار  على  حر�صه  �صموه  واأكد  ال�صيا�صي.. 

حتى  وتطويرها  الدميقراطية  العملية  تر�صيخ  يف 

ن�صل بها اإلى م�صتوى ما نطمح اإليه من م�صاركة.. 

وقال �صموه.. » اإننا نتطلع اإلى مزيد من امل�صاركة 

بناء  باأهمية  منا  اإميانا  اجلهد  هذا  يف  ال�صعبية 

عالقة تفاعلية بني قطبي كياننا ال�صيا�صي وهرمنا 

الجتماعي«.

حّققت  الحتادية  امل�صرية  »اإن  �صموه..  واأكد 

خالل ال�صـــبعة والثالثني عاما املا�صيـــة اإجنازات 

جمـــالت  وغّطت  كبارا  اآمال  ج�صــــدت  كثيـــرة 

والفرد  واملجتمع  الدولة  ناقلة  حيــاتنا  من  كثرية 

م�صلحون  وهم  والع�صرين  احلادي  القرن  اإلى 

وا�صتحقاقاته«..  حتدياته  مواجهة  على  بالقدرة 

يف  حتقق  عما  بالر�صا  ال�صعور  من  حّذر  ولكنه 

باعثا  يكون  األ  »يجب  �صموه..  وقال  الوطن.. 

على ال�صرتخاء بل حافزا دائما ملزيد من البذل 

والعطاء تعزيزا ملا حتقق للمواطنني من مكت�صبات 

لآمالنا  وتعظيمًا  الإجنازات  من  ملزيد  و�صمانًا 

بعدنا يف عي�س كرمي  القادمة من  الأجيال  واآمال 

وحياة م�صتقرة اآمنة«.

ودعا �صموه اإلى ال�صتمرار يف العمل على تعزيز 

العام  يف  دعونا  »عندما  وقال..  الوطنية  الهوية 

املا�صي اإلى جعل عام 2008 عاما للهوية الوطنية 

مل نهدف اإلى ربط هويتنا الوطنية بجدول زمني 

لأن الهوية لي�صت �صعارا ملرحلة بل هي اإطار جامع 

بو�صلة  واحل�صاري  الثقايف  موروثنا  فيه  يكون 

الذي  الجتاه  وحتدد  محيطنا  مع  تفاعلنا  تمُوجه 

�صخ�صيتنا..  ومقومات  خ�صو�صيتنا  لنا  يحفظ 

وحتديد  املبادرات  حتفيز  هو  هدفنا  كان  لقد 

الو�صائل والآليات التي ت�صاعد على تنمية مكونات 

هويتنا بال�صكل الذي يحميها من العبث ويح�صنها 

التي  الطماأنينة  توفري  اإلى  و�صوًل  الت�صويه  من 

لأبنائهم  ويرجونها  لأنف�صهم  املواطنون  ين�صدها 

من بعدهم«.

تنمية  اإلى  اخل�صو�س  هذا  يف  �صموه  ودعا 

مختلف  يف  ح�صورها  وزيادة  الوطنية  القدرة 

وقال  والقت�صادية  الجتماعية  واملفا�صل  املواقع 

اإطار  العمل على و�صع  اإن ذلك يتطلب   « �صموه.. 

لكل  والت�صدي  وا�صحة  برامج  واعتماد  ت�صريعي 

ما يهدد ن�صيج املجتمع يف عقيدته ولغته وموروثه 

الجتماعي والثقايف«.



اأ�صاد �صمو ال�صيخ محمد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة  بحنكة وحكمة �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل يف قيادة الدولة ما جعلها واحدة من اأكرث 

دول العامل تقدما ينعم مواطنوها بالرفاه والرخاء .

واأ�صاف �صموه اأن اأبناء دولة الإمارات يكنون ملقام �صاحب القلب الكبري �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان كل احلب والولء والعرفان ملواقف �صموه امل�صهودة ومبادراته الكثرية ووقوف �صموه الدائم 

بجانبهم وعطائه الالمحدود. ، لفتا اإلى جناح املغفور له باإذن اهلل   ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

طيب اهلل ثراه يف اإر�صاء دعائم احلب والوحدة بني اأبناء هذا ال�صعب وهو النهج ذاته الذي ي�صري عليه 

�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة املرتكز على احلب والتاآخي  وجمع  ال�صعب حتت راية واحدة .

الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

حاكم راأ�س اخليمة اأن الإمارات حتت مظلة القيادة الر�صيدة ل�صاحب ال�صمو 

اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، باتت دولة تنموية  ال�صيخ خليفة بن زايد 

تتبواأ مكانتها الرفيعة على خارطة العامل وت�صع مواطنيها على �صلم اأولوياتها 

عرب �صعيها لتوفري �صبل العي�س الكرمي لهم . وثمن �صموه جهود �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ محمد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي، رعاه اهلل، يف م�صرية النه�صة احل�صارية ال�صاملة التي ت�صهدها الدولة، 

وحر�س �صموه الدائم على الرتقاء وتطوير الأداء يف احلكومة الحتادية وفق 

القوانني  من  حزمة  عرب  احلياتية  املجالت  �صتى  ويف  الدولية  املعايري  اأرقى 

اقت�صادية  بيئة  وتخلق  واملواطن  الوطن  م�صلحة  يف  ت�صب  التي  والت�صريعات 

واجتماعية متكاملة تر�صخ ثقافة البداع والتميز .

 و�صدد �صموه على اأن الإمارات بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان واأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات وباملتابعة امل�صتمرة للفريق اأول �صمو 

ال�صيخ محمد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

جل  املواطن  الب�صري  العن�صر  يف  ال�صتثمار  اأولت  املواطنني،  لهموم  امل�صلحة 

اهتمامها ليكونوا ح�صنه احل�صني وركيزة اأ�صا�صية يف �صيا�صة الدولة  ما جعل 

من الإمارات منوذجًا يحتذى به يف التالحم بني ال�صعب والقيادة الر�صيدة يف 

ظل العالقة الأخوية القائمة على العدالة وامل�صاواة وحفظ احلقوق والواجبات 

وهو ما اأك�صب الدولة مكانة و�صمعة طيبة على ال�صعيدين املحلي والدويل .

لقيادتهم  ووفائهم  الغايل  لوطنهم  الدولة  اأبناء  باإخال�س  �صموه  واأ�صاد 

الآباء  بني  والإخاء  والتعاون  املحبة  دعائم  على  القائم  ولحتادهم  الر�صيدة 

املوؤ�ص�صني و�صعب الإمارات الذين قدموا و�صحوا بالكثري يف �صبيل اإر�صاء دولة 

الإماراتي  الإن�صان  وبناء  املتقدمة  الدول  م�صاف  اإلى  بها  والنهو�س  الحتاد 

وت�صليحه بالعلم واملعرفة ليكمل ما بداأه الآباء والأجداد.

عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  بن  �صعود  بن  محمد  ال�صيخ  �صمو  اأكد  جانبه  من 

واأبنائه ي�صكل الأ�صا�س والنهج  العمل ملا فيه م�صلحة الوطن  اأن  راأ�س اخليمة 

الإمارات  نهيان وحكام  اآل  ال�صيخ زايد بن �صلطان  له  املغفور  �صار عليه  الذي 

ويقتدي به �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه 

اهلل، واإخوانه اأ�صحاب ال�صمو حكام الإمارات ، م�صيفا اأن  الدولة قوية باإميان 

اأبنائها املخل�صني لها ولقيادتها الذين يعملون على تر�صيخ وطنيتهم وولئهم 

للقائد ليظل الخال�س والوفاء �صمة خالدة يف اأهل الإمارات .

محمد بن سعود  يشيد بقيادة خليفة
لدولة الرفاه والرخاء

سعود بن صقر يثمن دور القيادة 
في تبوؤ الدولة مكانة متميزة 

على خارطة العالم 
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حني  طفولته،  منذ  بالَعَلم  املواطن  عالقة  تن�صاأ 

�صباح،  كل  ظله  حتت  اأمان  يف  واقفًا  نف�صه  يجد 

ن�صيدًا  مرددًا  واإجالًل،  تقديرًا  التحية  عليه  ليلقي 

خا�صًا به يحمل معاين الولء والنتماء تتعزز وتنمو 

الَعَلم  لقيمة  وتقديرًا  ال�صنني.  مر  على  نف�صه  يف 

الدول  من  جمموعة  خ�ص�صت  ال�صامية،  ومكانته 

الَعَلم«،  »يوم  عنوان  يحمل  مبكانته  لالحتفاء  يومًا 

وحتتفل الإمارات بيوم العلم يف الثالث من نوفمرب 

2013، تلبية لعتماد �صاحب ال�صمو ال�صيخ محمد 

رئي�س  الدولة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 

الَعَلم«  »يوم  مبادرة  دبي،  حاكم  الوزراء،  جمل�س 

تزامنًا  ال�صعب،  بها  يحتفل  �صنوية  وطنية  منا�صبة 

مع الحتفال بيوم تويل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، مقاليد احلكم .

بالجماد  حافل  تاريخ  المارات  دولة  يف  وللعلم 

علم اإلمارات ..  عنوان وطٍن وشعب  وقصة والء وانتماء  
د. جمال املجايدة 

تتوا�سل حملة العلم التي اطلقتها وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع 

يف ربوع االمارات كافة حتت �سعار« ارفعه عالياً ليبقى �سامخاً« .

املواطنني  من  والوفاء  احلب  م�ساعر  الوطنية  احلملة  هذه  ولقيت 

التي جتئ يف  املنا�سبة  واملقيمني الذين عربوا بكل م�ساعر الفرحة يف هذه 

اطار االحتفاالت باليوم الوطني ال 42 للدولة, ووفاء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل, واأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

املجل�س االأعلى حكام االإمارات,   ويج�سد علم االإمارات عنوان وطٍن و�سعب, 

وق�سة والء وانتماء لدولة االحتاد, ورمزاً للهوية الوطنية, وهو ن�سيد قلوب 

االإماراتيني, يف اأي مكان وزمان, حني يرونه خفاقاً وعالياً و�سامخاً ومرفرفاً 

يف �سماء االإمارات, ويف املحافل الدولية واملنا�سبات الوطنية, اإنه عنوان االإباء 

وال�سموخ والعزة, يروي حكاية وطن وانتماء �سعب.



باقامة  الدولة  خلدته  كما   ، الوطنية  والذكريات 

اطول �صارية علم يف العامل ، والتي ان�صئت قبل �صتة 

�صنوات علي كورني�س ابوظبي بتوجيهات من الفريق 

اأول �صمو ال�صيخ محمد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة .  

من  طالب   400 من  اأكرث  العلم  بحياكة  وقام 

ذوي الحتياجات اخلا�صة من طلبة مركز اأبوظبي 

لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�صة باإ�صراف 

نادي �صباط القوات امل�صلحة وا�صتمر العمل به اأكرث 

من 50 يوما ويبلغ طول العلم 30 مرتا وبعر�س 15 

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  افتتح  كما  مرتا. 

الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  محمد  بن  �صلطان 

ال�صارقة،  مدينة  يف  العلم  جزيرة  ال�صارقة،  حاكم 

مرتًا،  ارتفاع  123  على  الإمارات  علم  �صموه  ورفع 

الـ 41.  الوطني  باليوم  الدولة  احتفالت  مع  تزامنًا 

يف دي�صمرب من العام املا�صي .

لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  العلم  جزيرة  ونفذ 

الأ�صغال  دائرة  مع  بالتعاون  )�صروق(،  والتطوير 

يف  احلكومية  الدوائر  من  وعدد  بال�صارقة  العامة 

الإمارة. وا�صتعر�س �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 

الإمارات  دولة  واإجنازات  تاريخ  الحتفال،  خالل 

جزيرة  يف  فوتوغرايف  معر�س  عرب  الحتاد  خالل 

على  الإمارات  دولة  علم  �صموه  رفع  ثم  العلم، 

ال�صارية التي مت تد�صينها �صمن »اجلزيرة«، والتي 

بلغ  123  بارتفاع  العامل  �صارية يف  اأعلى  �صابع  تعد 

يف  املوجودة  ال�صارية  ارتفاعها  يف  وت�صاوي  مرتًا، 

يف  خفاقًا  عاليًا  العلم  لريفرف  اأبوظبي،  العا�صمة 

�صماء الإمارة. 

واأ�صاد �صموه بال�صباب الإماراتي واأفكاره الرائدة 

اقرتحها  التي  ال�صارية  اإن�صاء  فكرة  مثمنًا  دومًا، 

موؤكدًا  ال�صارقة،  اإذاعة  عرب  املزكي  منذر  املواطن 

�صموه على موا�صلة القيادة ال�صتماع اإلى احتياجات 

منها  املتاحة،  املنافذ  جميع  عرب  املواطنني  واآراء 

و�صائل الإعالم الوطنية، والعمل على تلبيتها.

القا�صمي،  �صلطان  بنت  بدور  ال�صيخة  وقالت 

والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة  رئي�صة 

دولتنا  �صموخ  رمز  الإمارات  »علم  اإن  )�صروق(، 

كحال  �صامخًا  عاليًا  دائمًا  يبقى  اأن  يجب  الذي 

الإمارات و�صعبها«، م�صيفة اأن الدولة �صهدت خالل 

�صنوات الحتاد اإجنازات كبرية �صملت كل املناحي 

بها  وتقدمت  والجتماعية،  والقت�صادية  التنموية 

على العديد من دول العامل، واأ�صبحت مثاًل عامليًا 

�صقر  بن  خالد  ال�صيخ  قال  من جهته،  به.  يحتذى 

بال�صارقة،  العامة  الأ�صغال  القا�صمي، رئي�س دائرة 

تاأكيد على مفهوم وم�صمون رمز  العلم  اإن جزيرة 

اإلى  الدولة التي م�صت بخطى واثقة ت�صق طريقها 

يحمل  وعملي  فكري  اإرث  اإلى  مرتكزة  امل�صتقبل، 

بذور البقاء والنماء.

كما رفع اأهايل و�صكان منطقة غليلة �صمال اإمارة 

يبلغ  الدولة  م�صتوى  على  علم  اأطول  اخليمة   راأ�س 

طوله 550 مرتًا ، �صارك يف رفعه وتركيبه وتثبيته 

جميع �صبان واأطفال و�صيوخ املنطقة، وذلك احتفاًل 

وتعبريًا عن م�صاركتهم باحتفالت اليوم الوطني.

اجلدير بالذكر اأن علم الإمارات العربية املتحدة 

اعتمد يف الثاين من دي�صمرب عام 1971، حيث رفعه 

اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  اهلل،  باإذن  له  املغفور 

نهيان، رحمه اهلل، يف ذلك اليوم، معلنًا قيام دولة 

الإمارات العربية املتحدة.  ويت�صمن العلم الوطني 

التي  الألوان: الأحمر والأخ�صر والأبي�س والأ�صود، 

وقد  ن�صف عر�صه،  وطوله  العربية.  للوحدة  ترمز 

�صممه يف ذلك الوقت �صاب اإماراتي ا�صمه عبد اهلل 

الدولة  �صفري  من�صب  بعدها  �صغل  املعينة،  محمد 

لدى كوريا اجلنوبية.  

بر�صمه  تقدم  قد  املعينة  محمد  اهلل  عبد  وكان 

للعلم �صمن �صتة عرو�س فائزة يف م�صابقة لت�صميم 

العلم، �صارك فيها املئات من الفنانني والر�صامني 

وبلغ عدد الت�صاميم املقدمة األفًا وثالثني ت�صميمًا، 

درهم   4،000 اآنذاك  قيمتها  نقدية  جائزة  بحافز 

للت�صميم الفائز. 

من  القريب  العلم  طرف  على  الأحمر  والألوان 

ال�صارية، والأخ�صر والأ�صود والأبي�س، والتي تتوزع 

م�صاحة العلم، باأق�صامه الأربعة امل�صتطيلة ال�صكل، 

ا�صتند فيها امل�صمم اإلى األوان الوحدة العربية

ال�صامية  ومعانيه  ومكانته  العلم  دللت  وحول 

الإماراتي  والكاتب  الباحث  قال  الإماراتيني،  لدى 

ـ  الِقدم  منذ  ـ  الَعَلم  »يعترب  عبيد  محمد  اأحمد 

الراية التي تثل القيمة املعنوية الدالة على انتماء 

اجلماعة، وعادًة ما يرمز اإلى معاين الولء باألوانه 

والذي  ميثله  الذي  الن�صيد  جانب  اإلى  ر�صومه،  اأو 

يعزز ترديده يف املنا�صبات والفعاليات املختلفة من 

هذه املعاين يف نفو�س املواطنني، الذين يرتبطون به 

كونه ممثاًل رئي�صًا للوطن الذي ينتمون اإليه، ورمزًا 

خالدًا له على مر ال�صنني«.

واأ�صاف »يج�صد الَعَلم م�صرية الوطن، حيث ميثل 

تاريخ قيام دولة الحتاد، وي�صمل ت�صطري اإجنازات 

الأمر  �صواء،  الداخلية واخلارجية على حد  الوطن 

الذي يتمثل يف ح�صور العلم عاليًا و�صامخًا يف �صتى 

الأحداث واملنا�صبات والفعاليات«.

ال�صركال  يو�صف  القدم،  وقال رئي�س احتاد كرة 

املحافل  يف  الدولة  �صفري  مبثابة  الَعَلم  »يعد 

م�صاركة  الذي يظهر جليًا خالل  الأمر  اخلارجية، 

التي  املختلفة،  والفعاليات  امل�صابقات  يف  الدولة 

وفنية  وثقافية  ريا�صية  منوعة  جمالت  اإلى  تنتمي 

اإلى  مرفرفًا  �صامخَا  حا�صرَا  جتده  حيث  وغريها، 

جانب اأعالم الدول امل�صاركة«.

وذكر ال�صركال »يعد الَعَلم الرمز املمثل للوطن، 

اأبناوؤه منذ ال�صغر على احرتامه والوقوف  ويرتبى 

له اإجالًل وتقديرًا، فتنمو بينهم وبني العلم عالقة 

والذاكرة  الوجدان  يف  ترت�صخ  وثيقة،  ارتباط 

والقلب«.

 

اإجنازات وجناحات

الَعَلم  الإماراتي علي اخلوار »ميثل  ال�صاعر  قال 

رمزًا اأ�صا�صيًا لالنتماء والولء للوطن اأ�صوًة ب�صعاره، 

�صامخًا  عاليًا  دائمًا  روؤيته  على  اأحر�س  لذلك 

وبالإجنازات  وخارجها،  الوطن  �صماء  يف  مرفرفًا 

املجالت  �صتى  يف  اأبناوؤه  يحققها  التي  والنجاحات 

الَعَلم  الوطن  اأبناء  »يرفع  واأ�صاف  واملحافل«. 

ميكن  الذي  الأمر  وجناحاتهم،  باإجنازاتهم 

واملنا�صبات  الأحداث  يف  امل�صاركات  خالل  قيا�صه 

اأكانت  �صواء  املختلفة،  والبطولت  والفعاليات 

للظفر  واجتهاد  بجد  والعمل  خارجية،  اأو  داخلية 

باملراكز الأولى فيها«.
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وقال يف حديث ملجلة »ا�صراقات« التي ت�صدرها 

راأ�س  يف  الجتماعية  للتنمية  المارات  جمعية 

مقومات  لتوفري  تتوا�صل  �صموه  جهود  ان  اخليمة 

احلياة الكرمية للمواطنني واحلفاظ علي املكانة 

الرفيعة التي تتبواأها الدولة و�صط ال�صرة الدولية.

املجل�س  اع�صاء  ال�صمو  ا�صحاب  بجهود  وا�صاد 

العلى لالحتاد حكام المارات و الفريق اأول �صمو 

ال�صيخ محمد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة و�صمو اولياء 

العهود يف امل�صي قدما مب�صرية الحتاد الى ارقى 

درجات النمو والتطور والزدهار .

املنا�صبة  هذه  اإبراز  اأهمية  على  معاليه  و�صدد 

خالل  من  ومكانتها  باأهميتها  يليق  ما  وفق 

الفعاليات والن�صطة التي تربز لالأجيال ما حتقق 

مبراحل  وتعريفهم  �صامل  تطور  من  لوطنهم 

العطاء  ف�صول  عرب  حتققت  التي  الإجنازات 

منذ  كبرية  اإجنازات  من  الدولة  اإليه  و�صلت  وما 

توحيدها حتى هذا العهد الزاهر بقيادة �صاحب 

رئي�س  نهيان  ال  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

الدولة حفظه اهلل

وا�صار ايل ان اللجنة العليا املنظمة لحتفالت 

اطلقت  للدولة  الأربعني  و  الثاين  الوطني  اليوم 

�صهر  طيلة  البالد  ارجاء  يف  الحتفال  فعاليات 

�صهد  الذي  دي�صمرب  من  الثاين  يوم  نوفمرب حتي 

ميالد دولة المارات العربية املتحدة .

املنا�صبة  بهذه  الحتفالت  ان  معاليه  وذكر 

الغالية على قلوب اأبناء الإمارات العربية املتحدة 

حتى  تتوا�صل  �صوف  اأرا�صيها  على  واملقيمني 

مابعد الثاين من دي�صمرب، وهو اليوم الذي اعلن 

والتي  املتحدة  العربية  المارات  دولة  ميالد  فيه 

واحدة  الزمن  من  عقود  اربعة  خالل  ا�صبحت 

من اكرث الدول تطورا ورقيا ونه�صة علي م�صتوي 

م�صاركة  اأهمية  معاليه  واكد    . والعامل  املنطقة 

واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  �صرائح  جميع 

لكافة  والتوزيع  والتن�صيق  الإمارات  اأر�س  على 

الـ  الوطني  اليوم  باحتفالت  اخلا�صة  الفعاليات 

ليتحقق  الإمارات  اأر�س  على  بقعة  كل  عرب   42

نهيان بن مبارك: 

االمارات بقيادة خليفة حققت منجزات حضارية شامخة 
ابوظبي من جمال املجايدة 

اكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع , رئي�س اللجنة 

العليا املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني الثاين و االأربعني , ان دولة االمارات بقيادة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل , واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي, رعاه  حققت اجنازات ح�سارية 

�سامخة ي�سهد لها القا�سي والداين خالل العقود االربعة املا�سية.



الفرحة  تعم  باأن  الإحتفال  من  املن�صود  الهدف 

بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  واو�صح   . الدولة  ارجاء 

على  الغالية  املنا�صبة  بهذه  الإحتفال  ان  مبارك 

قلوب اجلميع يتطلب منا اإبراز اأهمية ذكرى اليوم 

بطولة  فيها  اجلميع  ي�صتلهم  التي  للدولة  الوطني 

الكيان  التي حتققت على يد موحد هذا  الأجماد 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.

التي  املنا�صبة  هذه  اأهمية  على  معاليه  و�صدد 

التي  والن�صطة  الفعاليات  خالل  من  ابرازها  مت 

تربز لالأجيال ما حتقق لوطنهم من تطور �صامل 

حتققت  التي  الإجنازات  مبراحل  وتعريفهم 

من  الدولة  اإليه  و�صلت  وما  العطاء  ف�صول  عرب 

العهد  هذا  حتى  توحيدها  منذ  كبرية  اإجنازات 

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الزاهر 

زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .

ان  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وقال   

احلقيقي  املعنى  على  يدل  بالإحتفالت  الهتمام 

تاريخنا  يف  امل�صريي  اليوم  لهذا  والوجداين 

يف  الوحدة  اأهمية  اإلى  اإ�صارته  اإلى  بالإ�صافة 

على  لالإمارات  الريادي  الدور  اإلى  الو�صول 

امل�صتوى املحلي والإقليمي والدويل ويوؤكد ت�صكها 

بثوابتها ومبادئها الرا�صخة ومدى ما تنعم به من 

بداية  الر�صيدة  القيادة  بف�صل  ورخاء  وعلم  اأمن 

بالآباء املوؤ�ص�صني وحتى اليوم.

كانت  الوطني   باليوم  الحتفالت  اطار  ويف 

قد  املجتمع   وتنمية  وال�صباب  الثقافة  وزارة 

ترجمة  وذلك  العلم،  حملة  موؤخرا  اطلقت 

الوطنية.  الهوية  تعزيز  يف  الوزارة  ل�صرتاتيجية 

وتتيح حملة العلم التي حملت �صعار« ارفعه عاليًا 

التعبري  واملقيمني  للمواطنني  �صامخًا«  ليبقى 

يج�صده  وما  الدولة  علم  جتاه  م�صاعرهم  عن 

للوطن،  والنتماء  والعزة  الرفعة  معاين  من 

التي حجزت  ل�صموخ دولة الحتاد  باعتباره رمزًا 

الدول يف  �صائر  بني  رفيعة  ومكانة  متقدمًا  مكانًا 

الروح  غر�س  اإلى  احلملة  وتهدف  قيا�صية.   فرتة 

ال�صغار  نفو�س  يف  الوطن  راية  وتقدي�س  الوطنية 

الوزارة  وتهدف   . خفاقة  عالية  لتبقى  وال�صباب 

من وراء هذه الفعالية تعزيز الولء والنتماء لرمز 

به  تليق  التي  الأماكن  »العلم« وو�صعه يف  الوطن  

ورفعه على جميع املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة 

واملركبات  وال�صيارات  العامة  والأماكن  واملنازل 

باألوانه  العلم  باعتبار  واأنواعها  اأ�صكالها  بكافة 

الأخ�صر والأبي�س والأ�صود والأحمر رمزًا لالحتاد 

ومن هنا يكون التوحد حوله دلياًل على ا�صتمرار 

هذا اجليل والأجيال الالحقة على هدي خطوات 

الآباء املوؤ�ص�صني لهذا الوطن والذين وحدوا حتت 

هذه الراية الإمارات كافة.  وتهدف حملة »العلم« 

اأي�صًا اإلى اإذكاء الروح الوطنية يف نفو�س ال�صغار 

وال�صباب لين�صاأوا على حب الوطن واإكبار رايته واأن 

اإليها كل  يعتادوا على وجودها عالية خفاقة ترنو 

الهامات يف كل �صرب على اأر�س الإمارات احلبيبة 

ملونة  قطعة  جمرد  لي�س  الدولة  علم  اأن  باعتبار 

من القما�س اعتاد املواطن اأن يجدها يف امل�صالح 

احلكومية ولكنها تلخي�س معجز لكل تاريخ وتراث 

الإماراتيني جميعًا.  وحر�صت وزارة الثقافة على 

اأن تعم مظاهر الحتفاء والبتهاج باليوم الوطني 

كافة اأرجاء الوطن مع الهتمام الكبري الذي توليه 

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بقيادة  الدولة  

زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ، بجميع 

باعتباره  الوطني  باليوم  لالحتفال  موؤ�ص�صاتها 

للوطن  والنتماء  الولء  لإبراز  �صانحة  فر�صة 

واإعالء القيم واإبراز الهوية الوطنية .  

وتقول اللجنة املنظمة حلملة العلم بالوزارة ان 

اختيار �صعار »ارفعه عاليًا... ليبقى �صامخًا«  ياأتي 

اإلى  والقلوب  والعقول  الأنظار  لفت  منطلق  من 

املكانة العالية للعلم لكونه الرمز الأبرز للدولة ول 

بد اأن يكون عاليًا ياأخذ الب�صر اإلى الأعلى ويرقى 

الهوية  من  ويعلي  الأ�صيلة  الوطنية  القيم  بكافة 

الوطنية لدى النا�س.  واأو�صحت اأن �صعب الإمارات 

اأن  تامًا  يعلمون  اأر�صها  على  املقيمني  وكافة 

»علم الإمارات« هو الرمز والهوية والقيم والروح 

كل  من  جتعل  التي  املعاين  وكل  والولء  والنتماء 

هذا  لرتاب  الإخال�س  كامل  مخل�صًا  �صخ�س 

ترمي  كاحتفالية  العلم  حملة  اإن  وقالت  الوطن.  

�صكله  لرت�صيخ  الغايل  الوطن  برمز  الحتفاء  اإلى 

عاليًا  لوائه  برفع  املرتبطة  والقيم  األوانه  ومعاين 

يف كل مكان بني اأبناء جمتمع الإمارات واملحافظة 

عليه اإلى الأبد مرفوعًا خفاقا .

الإحتفالت  على  امل�صرفة  العليا  اللجنة  وكانت 

باليوم الوطني الـ 42 برئا�صة معايل ال�صيخ نهيان 

بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة وال�صباب وتنمية 

لالإحتفالت  الر�صمي  ال�صعار  اعتمدت  املجتمع 

الحتاد«  »روح  �صعار  يكون  ان  على  العام  لهذا 

الرقم  يف  التعديل  مع  الوطني  اليوم  لإحتفالت 

تر�صيخ  العام )42( وذلك بهدف  يتالئم مع  مبا 

الذكرى  ولتبقى  اجلمهور  نفو�س  يف  ال�صعار 

اأبناء  نفو�س  يف  خالدة  الحتاد«  »روح  الأربعني 

الوطن واملقيمني على اأر�صه حتى يف �صعارها.

  
االهتمام باإلحتفاالت
 يدل على المعنى 

الحقيقي  والوجداني 
لهذا  اليوم المصيري

 في تاريخنا
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القا�صمي  كايد  بن  امللك  عبد  ال�صيخ  اأكد 

م�صت�صار �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س اخليمة رئي�س 

جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية 

اأن م�صاركته يف اأول حكومة بعد قيام الإحتاد من 

من  بتكليف  الأعلى  املجل�س  �صئون  وزارة  خالل 

اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  اهلل  باإذن  له  املغفور 

نهيان طيب اهلل ثراه ف�صال عن تاأ�صي�صه لعدد من 

بتوجيه  اخليمة  براأ�س  املحلية  احلكومية  الدوائر 

اهلل  رحمه  القا�صمي  محمد  بن  �صقر  ال�صيخ  من 

يعد و�صام فخر �صيبقى على �صدره واأمانة عظيمة 

التي  الدولة  نهو�س  بدايات  مع  حملها  يف  �صارك 

حلنكة  كان  التي  التحديات  من  بالعديد  مرت 

وحكمة القادة املوؤ�ص�صني الدور الأكرب يف جتاوزها 

والو�صول بالدولة اإلى م�صاف الدول املتقدمة .

واأ�صاف يف حديثه ملجلة » اإ�صراقات » اأنه يتوجب 

على اأبناء الإمارات يف كافة مواقعهم ومنا�صبهم 

قد�صية  من  انطالقا  واإخال�س  اأمانة  بكل  العمل 

الوطن وخدمة املجتمع بكافة اأفراده وموؤ�ص�صاته ، 

م�صريا اإلى اأن حياته الرثية يعود الف�صل فيها اإلى 

والديه بف�صل �صريتهم العطرة التي ارتكزت على 

�صاهمت  والتي  احلنيف  الإ�صالمي  الدين  تعاليم 

يف و�صوله اإلى ما كان ي�صبو اإليه يف خدمة وطنه 

ومواطنيه . 

فيها من  وما  لغناها  الرثية الفته  حياتك   

عطاءات اإالم  تعزو ذلك ؟

العطرة  و�صريتهم  الأعلى   املثل  هم  الآباء    

املرتبطة بتعاليم ديننا الإ�صالمي احلنيف  وعبادة 

يوجه  ونور  للن�سء  م�صدر  هي  القهار  الواحد 

ويعزز  وتعالى  �صبحانه  اهلل  طاعة  يف  حياتهم 

اأخالقهم واأمانتهم يف كل �صيء مبا يخدم الأبناء 

ويو�صلهم الى بر الأمان  يف ظل حفاظ كل اأ�صرة 

جيال  لتخلق  وعاداتها  واأخالقياتها  دينها  على 

الأمانة  ويوؤدي  �صيء  كل  يف  اهلل  يخاف  مرتابطا 

على  ويحافظ  الوطن  وجتاه  الإن�صان  جتاه  

مكت�صباته ويذود عنه .

ال�سعراء  من  كايد  عبدامللك  ال�سيخ  يعد   

ال�سعر  موهبة  لديك  تفجرت  متى   , املتميزين 

وكيف تعاملت معها ؟ 

ال�صاعر والفنان والر�صام والكاتب والعامل    

والنحات جميعهم لديهم موؤثرات فكرية ونف�صية 

ي�صتطيعون  ل  ما  �صيء  لعمل  تدفعهم   وح�صية 

ايقافه اإلى اأن يخرج اإلى الواقع والعلن لي�صرتيح 

�صاحبه مبا عرب عنه بف�صل الهبة املكنونة التي 

�صمة  �صخ�س  لكل  ليكون  عباده  يف  اهلل  و�صعها 

فيما يقدمه يف خدمة الإن�صان واإنارة طريقه وفق 

مدلول ح�صاري . 

 وهل تاأثرت ب�ساعر ما , وملاذا ؟ 

يف  توؤثر  واملجتمعات  الإن�صان  اأن  ل�صك    

وزمنها  �صكلها  كان  اأيا  املعاناة  واأن  بع�س  بع�صها 

الفرد  حياة  على  بال�صلب  اأو  بالإيجاب  دور  لها 

واملجتمع  ، واأنا �صخ�صيا اعترب اأحد الذين تاأثروا 

مر  على  متغرية   وبحالت  باأ�صخا�س  يف حياتهم 

الأيام  خا�صة مع تطور فكر الإن�صان مبا يراه من 

الظلم والعدل واملعاناة الإن�صانية وتداخل  حياته 

عجلة  ودوران  الأمواج  املتالطم  الزمن  هذا  يف 

التاأثريات  وجود  مع  التغيري  يف  املت�صارعة  العلم 

لالإن�صان  معلما  تعد  التي  وال�صلبية  الإيجابية 

ومعاناته .

يقراأ  ومن   ، حياتك  يف  كبري  عنوان  للحب    

الأخرية   ال�صعرية  جمموعتك  يف  الإهداء 

 ، ال�صافية  ان�صانيتك  منه  ي�صتقريء  )الف�صول( 

حدثنا  عن ذلك وعن اأثر ال�صعر يف حياتك .

وي�صمع  يرى  لالإن�صان  امللهم  هي  احلياة    

ويح�س بكل مافيها ويعمل �صمن منظومة متكاملة 

 ، بعيد  �صيء  يبق  العلم يف زمننا هذا مل  وبتطور 

املجالت  كافة  يف  باحلدث  نح�س  اليوم  فنحن 

نراه  عما  ونعرب   ، نف�صها  اللحظه  يف  الإن�صانية  

ونح�صه باأ�صكال وطرق مختلفة. 

اأجمل  ما   « ال�سوامخ  ق�سيدتك  يف  تقول   

والن�سيم  ال�سواقي  بني  تلتقي   , فيها  التوافق 

واالأ�سدقاء  ال�سداقة  عن  »حدثنا  لطيفا  

ودورهما يف حياتك .

نراه  الذي  واجلمال  والتنا�صق  التوافق    

ال�صماوات  خلق  يف  نعقله  ومال  ونعقله  ونح�صه 

بها  وتعايل  �صبحانه  اهلل  اأكرمنا  التي  والأر�س 

وجعل فيها النور والهواء والغذاء والبحار واجلبال 

والأنهار وجعل فيها كل املقومات حلياة الكائنات 

ومن فوقها الإن�صان الذي كرمه اهلل وجعله خليفة 

واأمده بكل �صيء دلئل على عظمة اخلالق جل يف 

عاله وما اختالف الليل والنهار اإل اآية ملن يتذكر 

اأو تنفعه الذكرى .

اأما فيما يخ�س ال�صداقة  فمن ف�صل اهلل علَيّ 

اأن كل من اأعرفه هو �صديق ، وكل من وما حويل 

�صديق ، وداخلي حب لكل من حويل واحلمد هلل .

الدولة االحتادية  �سغلت منا�سب كثرية يف   

عبدالملك كايد القاسمي
مشاركتي في أول حكومة اتحادية وتأسيس 
بعض الدوائر المحلية وسام فخر على صدري



واحلكومة املحلية , ماذا تقول للعاملني اليوم؟

  لقد �صرفني املغفور له باإذن اهلل ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه  باأن اأكون يف 

�صوؤون  وزارة  هي  الإحتاد  قيام  عند  وزارة  اأول 

قوانني  و�صع  يف  وامل�صاركة  الأعلى  املجل�س 

ومرا�صيم قيام الدولة وتنظيماتها يف تلك الفرتة 

احلرجة من انطالقة م�صرية الإحتاد وال�صهام يف 

و�صع القواعد التي تنظم اأركان الإحتاد وم�صريته 

بالدور  قمت  حيث  الوزارة  اأع�صاء  اإخواين  مع 

الذي اأوكل ايل باأمانه يف خدمة الوطن واأنتمى اأن 

اأكون قد اأديت واجبي الذي ل اأنتظر منه اإل ر�صا 

اهلل وخدمة الوطن على اأكمل وجه . 

ال�صيخ �صقر  باإذن اهلل  له  املغفور  �صرفني  كما 

بع�س  بتاأ�صي�س  اهلل  رحمه  القا�صمي  محمد  بن 

الدوائر يف الإمارة منها دائرة الزراعة ، والغرفة 

التجارية ، ودائرة الأ�صغال ، ودائرة والعمل فيما 

لدائرة  ورئي�صا   ، الرتبية  لدائرة  رئي�صا  عملت 

البلدية ، ورئي�صا للمجل�س البلدي ، ورئي�صا لدائرة 

الأرا�صي ، وم�صرفا عاما على هيئة الإذاعة وكان 

يل �صرف اخلدمة يف عهده رحمه اهلل الذي عينني 

ويراه  ياأمر  فيما  منه  قريبا  جعلني  ما  م�صت�صارًا 

اأزال   ول  عملت  كما   ، واملواطن  الوطن  ل�صالح 

�صقر  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  مع  اأعمل 

القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 

اأمل  ويحذوين  الإعالم  هيئة  وم�صوؤول  كم�صت�صار 

واأتنى   ، العظيم  و�صعبه  الوطن  خدمة  يف  دائم 

دولة  يف  القطاعات  كافة  يف  العاملني  كل  على 

الإمارات الإخال�س يف العمل يف خدمة الدولة لأن 

عليها  املحافظة  يجب  واأمانة  عظيم  �صرف  هذا 

والإخال�س لأويل الأمر مع العلم التام باأن العمل 

تعاليا  ولي�صت  وخدمة  �صرف  هو  به  يقوم  الذي 

مقد�س  واجب  املجتمع  خدمة  واأن  النا�س  على 

واأمانة كربى و�صرف عظيم ، وعلى كافة العاملني 

اأن ي�صعوا ن�صب اأعينهم خدمة الوطن واملحافظة 

عليه واأن يوؤدوا الأمانه كاملة .

املتميزين  عند  اإال  جندها  ال  خربة  لديك   

واملتفردين يف احلياة , ما هي زبدة هذه التجربة 

ونتائجها ؟

  اأقول للجميع اأن يتقوا اهلل يف اأعمالهم و لكل 

من وله ربه اأمر عباده اأن يوؤدي الأمانه التي كلف 

بها يف خدمة الفرد واملجتمع والوطن .

العربية  االإمارات  دولة  الى  تنظر  كيف   

املتحدة من حيث  التطور والتقدم ؟

   دولة الإمارات هي احللم واللحن والغناء 

اأع�صقها  كما  يع�صقونها  واأهلها  واجلمال   والعمل 

وبحرها  وارف  ظلها   ، مثيل  اأو  بديل  لها  ولي�س 

جميل ورملها ترب وجبالها �صاهقة بعزها ، 

وعدلها عميم فال اأراها اإل كعرو�س ومن يراها 

غري ذلك فلي�س منا ، حفظ اهلل الإمارات بقادتها 

و�صعبها العظيم وعدلها العميم .

يف  لل�سباب  توجهها  التي  الن�سيحة  ماهي    

الفكرية  التيارات  فيه  الذي كرثت  الع�سر  هذا 

مختلف  يف  املطلق  واالنفتاح  الثقايف  والغزو 

الثقافات ؟ 

   ال�صباب هم عماد الوطن ، فكيفما يكونوا 

تكون الدول ومن هذا املنطلق اأدعو ال�صباب للنهل  

من العلم احلديث والرتكاز عليه يف بناء الوطن 

هذه  يف  الآن  ونحن   ، خدمته  يف  والخال�س 

وعاداتنا   ديننا  على  املحافظة  علينا  املتغريات 

واأخالقياتنا وح�صاد اأجدادنا وما خلفوه من عز 

الوطن  هذا  خدمة  يف  الت�صحية  وعلينا  وكرامة 

بكل غاٍل ونفي�س واأل نتاأثر اأونقلد كل ما هو زائف  

وما  اأح�صنها  احل�صارة  من  ناأخذ  اأن  علينا  واإمنا 

ينا�صبنا ، ونرتك ما ي�صرنا ، واأن ل يغرينا الربيق 

الزائف عند الآخرين .

 كيف تنظر للتطوع يف الدولة ؟ وكيف ميكن 

تعزيزه وتاأكيده كقيمة اجتماعية ؟ 

ا�صتطاعه  قدر  على  عظيم  عمل  التطوع     

اأكرب �صرف من التطوع  وقدرة كل �صخ�س ولي�س 

باعتباره  احتياجاته  كافة  يف  الوطن  خدمة  يف 

�صبيله  يف  الدولة  موؤ�ص�صات  قامت  مقد�صا  واجبا 

بعمل عظيم . 

 ما هي اأهم الظواهر االجتماعية التي ترى 

ب�سكل  لها  والت�سدي  معها  التعــــــامل  �سرورة 

مهني؟ 

فراغ   من  تاأتي  ل  الجتماعية  الظواهر     

تاأثريًا  لالنفتاح  اأن  كما  لوجودها  اأ�صباب  فهناك 

يجب درا�صة ظواهرة ب�صكل متفرد واإيجاد احللول 

املنا�صبة لها وتقنني بع�س الظواهر حتى نتالفاها 

والإخال�س  والعمل  بالتقوى  اجليل  على  ونحافظ 

خلدمة املجتمع ودولة الإمارات .

   وماذا عن ا�صرتاتيجية اجلمعية ؟ 

   تقوم جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية 

ول تزال بدور هام يف خدمة الدين واملجتمع بكافة 

بينما  للجميع  اخلدمة  ت�صل  اأن  نتمنى  و  اأطيافه 

يوؤدي القائمون عليها دورهم باأكمل وجه ولميكن 

حتى  واملجتمعي  احلكومي  الدعم  عن  ال�صتغناء 

توؤدي دورها املناط بها للجميع . 

اخلطط  وفـــــــق  امل�ستقبليـــــــة  روؤيتكـــــم  ما   

دورها يف خدمة  تاأخذ اجلمعية  املر�سومة حتى 

املجتمع ؟

   اجلمعية اإحدى موؤ�ص�صات اخلدمة الجتماعية 

مع  يتما�صى  اأن  لبد  مهم  دور  وعليها  الدولة   يف 

الإحتياجات وهو ما يدفع باجتاه وعمل درا�صة وافية 

وو�صع  عليها  امللقاة  والواجبات  لالحتياجات 

اأداء  من  تكنها  عملها  يف  وا�صحة  ا�صرتاتيجية 

الواجب  واملهام املنوطة بها بال�صكل املاأمول .

املوؤ�س�سات  بقية  مع  بالتن�سيق  تفكرون  هل   

على  بااليجاب  ينعك�س  مبا  االجتمـــاعية 

اجلمهور؟ 

اإدارات  املوؤ�ص�صات الجتماعية عبارة عن     

خلدمة الوطن ومواطنيه ، فالبد اأن تن�صق بينها 

وتدر�س كل ما من �صاأنه �صالحها وخدمة الوطن 

ليتمكن  بينها  فيما  التعاون  خالل  من  واملواطن 

اجلميع من تاأدية واجبه على اأح�صن وجه . 

 كلمة اأخرية .

واإلى   ، و�صعبا  قادة  الإمارات  اهلل  حفظ     

والبناء  والإ�صتقرار  والتقدم  العطاء  من  مزيد 

واحلياة الطيبة .
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جنحت املراأة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

والإجنازات  املكا�صب  من  املزيد  حتقيق  يف 

التمكني  وخطط  برنامج  اإطار  املتميزة..يف 

ال�صيا�صي الذي يقوده �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل  وتبواأت 

بفعالية  لت�صهم  املجالت  كافة  يف  املنا�صب  اأعلى 

والتحديث عرب  والتطوير  التنمية  قيادة م�صرية  يف 

والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطات  يف  م�صاركتها 

والق�صائية ومواقع اتخاذ القرار.

الت�صكيل  يف  املراأة  تثيل  عدد  ارتفاع  وجاء 

جمل�س  يف   2008 فرباير  يف  اجلديد  الوزاري 

من  ليكون  مقاعد  اأربعة  اإلى  مقعدين  من  الوزراء 

اأعلى الن�صب تثيال على امل�صتوى العربي يف الوقت 

املجل�س  يف  ع�صوات  بت�صع  املراأة  فيه  تتمثل  الذي 

الوطني الحتادي من بني اأع�صائه الأربعني بن�صبة 

22 يف املئة . واأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 

اآل نهيان رئي�س الدولة ب�صفته حاكما لإمارة  زايد 

اأول  اأبوظبي مر�صوما يف 26 مار�س 2008..بتعيني 

اأحمد  خلود   « الدولة  يف  مواطنة  اإبتدائية  قا�صية 

القانونية  اليمن  اأدت  »التي  الظاهري  جوعان 

بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  اأمام   2008 اأكتوبر   7 يف 

وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد 

اأكد  الذي  الق�صاء   دائرة  رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون 

كتجربة  الإمارات  يف  ن�صائي  قا�صي  اأول  تعيني  اأن 

ياأتي يف  بالدولة  الق�صاء  �صلك  نوعها يف  من  اأولى 

اإطار عمليات التطوير ال�صاملة التي ت�صهدها دائرة 

اإ�صراك  ل�صيا�صة  وا�صتمرارا  اأبوظبي  يف  الق�صاء 

املراأة يف عمليات التنمية ال�صاملة وت�صجيعها للعمل 

الرجل.  مع  امل�صاواة  قدم  على  املجالت  كافة  يف 

الق�صاء  بدائرة  عامة  نيابة  وكيلتي  اأول  تعيني  ومت 

ال�صمو  �صاحب  من  �صادر  مبر�صوم  اأبوظبي  يف 

الدولة  يف  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ خليفة 

محمد  عالية  بتعيني   2007 عام  من  الأخري  الربع 

اول  الكثريي  على  عو�س  عاتقة  و  الكعبي  �صعيد 

وكيلتي نيابة عامة يف الإمارات بينما وافق جمل�س 

مذكرة  على  بناء   2008 �صبتمرب   25 يف  الوزراء 

وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  من 

اخلارجية على اأكرب واأو�صع حركة تنقالت يف تاريخ 

تعيني  ت�صمنت  اخلارجية  بوزارة  الدبلوما�صية 

�صيدتني لأول مرة ك�صفريتني للدولة يف اخلارج هما 

املعينة  ال�صفرية  القا�صمي  جنالء  ال�صيخة  �صعادة 

العتيبة �صفرية  و�صعادة ح�صة  ال�صويد  لدى مملكة 

الإمارات املعينة لدى اأ�صبانيا.

اآل  را�صد  بن  ال�صيخ محمد  ال�صمو  واأكد �صاحب 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 

حاكم دبي رعاه اهلل دعمه وت�صجيعه لهذه اخلطوة 

بوجوب  املتمثلة  القيادة احلكيمة  روؤية  التي جت�صد 

ك�صريك  جمتمعنا  من  الآخر  بالن�صف  العرتاف 

وواجبات  حقوق  من  عليها  ما  لها  للرجل  كامل 

وطنية ودينية واأخالقية.

�صهر  يف  املتحدة  الأمم  منظمة  واختارت 

اإدارة  مديرة  خلفان  فوزية  الدكتورة   2008 مايو 

اأول مواطنة  ال�صحة  بوزارة  ال�صندوق الجتماعي 

تربعات  جمع  حملة  يف  احل�صنة  للنوايا  �صفرية 

احلمادي  وفاء  ح�صلت  فيما  القمر  جزر  ل�صالح 

املهند�صة يف �صركة الدار العقارية يف اأبريل 2008 

المرأة تحتل موقعا متميزا في اهتمامات 
القيادة وفي مسيرة التنمية والتطوير
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املعتمدين  للم�صاحني  امللكية  على ع�صوية اجلمعية 

»ار اأي �صي اأ�س« .. لتكون بذلك اأول مواطنة حت�صل 

يف  باقتدار  املراأة  دخلت  كما  الع�صوية  هذه  على 

كمهند�صات  والع�صكري  املدين  الطريان  جمال 

والحتاد  الإمارات  طريان  �صركتي  يف  وطيارات 

وال�صالح اجلوي بالقوات امل�صلحة .

واأعربت �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة 

ملوؤ�ص�صة  العلى  الرئي�صة  العام  الن�صائي  الحتاد 

لالمومة  العلى  املجل�س  رئي�صة  ال�صرية  التنمية 

والطفولة عن ثقة القيادة الر�صيدة باإبنة الإمارات 

وبقدرتها على النجاح يف مختلف املجالت وو�صولها  

لأعلى املنا�صب يف كافة القطاعات .

�صاحب  دعم  بف�صل  ت�صكل  اليوم  املراأة  وباتت 

ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

وبجهود وم�صاندة �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك 

رقما مهما يف م�صرية التنمية التي ت�صهدها البالد 

القطاع  املئة من وظائف  املراأة 66 يف  ت�صغل  حيث 

الوظائف  من  املئة  يف   30 بينها  من  احلكومي 

القيادية العليا املرتبطة باتخاذ القرار و15 يف املئة 

الإمارات  بجامعة  التدري�صية  الهيئة  اأع�صاء  من 

ت�صمل  التي  الفنية  الوظائف  املئة  يف   60 ونحو 

اإلى جانب  والتمري�س  وال�صيدلة  والتدري�س  الطب 

بالقوات  النظامية  القوات  �صفوف  يف  انخراطها 

اقتحمت  كما   ، واجلمارك  وال�صرطة  امل�صلحة 

تاأ�صي�س  بعد  الأعمال  واإقتدار ميدان  بكفاءة  املراأة 

األف   12 نحو  ي�صم  الذي  الأعمال  �صيدات  جمل�س 

�صيدة يدرن 11 األف م�صروع ا�صتثماري ت�صل حجم 

ال�صتثمارات فيها اإلى نحو 5ر12 مليار درهم بينما 

امل�صريف  القطاع  يف  العامالت  الن�صاء  عدد  و�صل 

البالد  يف  القت�صادية  القطاعات  اأهم  يعد  الذي 

اإلى نحو 5 ر37 يف املئة .

العربية  املراأة  م�صاركة  درا�صات  مركز  واأ�صاد   

الذي يتخذ من باري�س مقرًا له يف تقريره ال�صنوي 

الإمارات  يف  املراأة  م�صاركة  مب�صتوى   2007 لعام 

يف  ال�صيا�صية  القيادة  توليها  التي  الرعاية  ظل  يف 

دولة الإمارات ملو�صوع م�صاندة املراأة للم�صاركة يف 

والت�صجيع  والدعم  الوطني  العمل  مختلف جمالت 

حققت  التي  الإمارات  يف  املراأة  به  حتظى  الذي 

له  املغفور  مبنا�صرة  املا�صية  العقود  مدى  على 

ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » 

العديد من املكا�صب واملنجزات من خالل اإ�صهامها 

التحولت  امل�صتدامة ويف  التنمية  الن�صط يف عملية 

من  وغريها  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 

الدين  بتعاليم  اللتزام  من  اإطار  يف  املجالت 

ال�صمحاء  الإ�صالمية  وال�صريعة  الإ�صالمي احلنيف 

والعادات والتقاليد املتوارثة ما �صاهم يف حتقيقها 

كافة  يف  الرجل  مع  مب�صاواتها  عديدة  ملكا�صب 

مناحي احلياة

اإلى  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وان�صمت 

جميع التفاقيات الدولية التي تعنى بق�صايا املراأة 

وحماية حقوقها .. من بينها اتفاقية الق�صاء على 

 2004 العام  يف  املراأة  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع 

والتفاقية   1997 العام  يف  الطفل  حول  واتفاقية 

العام  يف  ال�صناعة  يف  العمل  ب�صاعات  اخلا�صة 

1982 والتفاقية الدولية املتعلقة بالعمل اجلربي اأو 

ب�صاأن  الدولية  والتفاقية  العام 1982  الإلزامي يف 

تفتي�س العمل يف ال�صناعة والتجارة يف العام 1982 

والتفاقية الدولية ب�صاأن عمل الن�صاء ليال يف العام 

العمال  م�صاواة  ب�صاأن  الدولية  والتفاقية   1982

والتفاقية   1996 العام  يف  الأجر  يف  والعامالت 

العام  يف  اجلربي  العمل  باإلغاء  املعنية  الدولية 

الأدنى  باحلد  املعنية  الدولية  والتفاقية   1996

ل�صن ال�صتخدام يف العام 1996.فيما ان�صمت اإلى 

للنهو�س  تعمل  التي  والدولية  الإقليمية  املوؤ�ص�صات 

باملراأة ومن بينها الحتاد الن�صائي الدويل ومنظمة 

ومنظمة  العربية  الأ�صرة  ومنظمة  الدولية  الأ�صرة 

املراأة العربية ومنظمة التاأهيل الدولية .

التي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  واأكدت 

املراأة  نه�صة  جمعية  بتاأ�صي�س  الف�صل  لها  كان 

يف  املراأة  دور  اأن  ن�صائية  موؤ�ص�صة  كاأول  الظبيانية 

الإمارات تعزز من خالل الدعم الكبري الذي منحه 

اإياها موؤ�ص�س الدولة باين نه�صتها املغفور له ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«.. الذي 

ل  والتي  املجتمع  ن�صف  هي  املراأة  اأن  يوؤمن  كان 

مب�صاركتها  اإل  اأحالمه  حتقيق  جمتمع  لأي  ميكن 

قبل  من  الدعم  هذا  فيه  توا�صل  الذي  الوقت   يف 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

اأ�صحاب  واإخوانه  اهلل«  »حفظــــه  الدولة  رئي�س 

خالل  من  انعك�س  والذي  الإمارات  حكام  ال�صمو 

املوؤيدة  والقرارات  الت�صريعات  من  العديد  اإ�صدار 

حلقوق املراأة .



ديسمرب 2013 - العدداالول 

عيد االتحاد 42

27-26

باإذن  له  املغفور  يد  على  قيامها  ومنذ  الإمارات  دولة  اأن  اإلى  واأ�صاروا 

ومبعاونة  ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  تعالى  اهلل 

اإخوانه حكام الإمارات يف ذلك الوقت وب�صري �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 

يف  القومي  النهج  هذا  على  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 

الإ�صتثمار  عاتقها  على  اأخذت  والإزدهار  والتقدم  والنماء  التطور  طريق 

اأولويات احلكومة  �صلم  قائمة  وو�صعه على  املواطن  الب�صري  العن�صر  يف 

وت�صخري كافة الإمكانيات املادية املتاحة خلدمته و�صقل خرباته ومهاراته 

التي  الإمارات  وحكومة  لقيادة  وامتنانهم  �صكرهم  عظيم  عن  معربني   ،

تثبت يف كل يوم اأن رفاهية املواطن وتوفري �صبل العي�س الكرمي له هدفها 

امل�صرق  الدولة  لغد  البناء  معول  هو  املواطن  اأن  باإعتبار  والأ�صمى  الأول 

على  الوارفة  بظالله  األقى  الذي  الإحتاد  مظلة  الزاهر حتت  وم�صتقبلها 

القا�صي والداين باخلري الوفري والعطاء الكبري الذي ل ين�صب .

�صامل الرفاعي لفت اإلى اأن اإهتمام قيادة الإمارات بالعن�صر الب�صري 

الأول لإحتاد  اليوم  ب�صكل جلي ووا�صح منذ بزوغ  بداأت ف�صوله  املواطن 

الإمارات ال�صبع حتت راية واحدة والذي جتلى يف اإهتمام املوؤ�ص�س املغفور 

املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  يف  اهلل  رحمه  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له 

وحث  وجامعات  ومعاهد  وكليات  ومدار�س  اأطفال  ريا�س  من  التعليمية 

العلم  نهل  على  وت�صجيعهم  فيها  اأبنائهم  ت�صجيل  على  الأمور  اأولياء 

والت�صلح بالعلم لي�صهموا يف بناء دولتهم وموؤ�ص�صاتهم الوطنية والإحتادية 

وفق اأعلى املعايري العاملية .

دولة  تزال  ول  عا�صتها  التي  ال�صاملة  النه�صوية  احلركة  اأن  وبني 

الإمارات العربية كان وقودها الإخال�س والعطاء والعزمية ال�صادقة من 

اأبنائها املخل�صني من الرعيل الأول الذين حملوا  الر�صيدة ومن  قيادتنا 

على عاتقهم مهمة عظيمة وثقيلة يف حتويل الدولة من �صحراء قاحلة اإلى 

حديقة غناء ت�صر اأعني الناظرين اإليها ، م�صيفا اأن م�صوؤولية �صباب اليوم 

اإ�صتالم راية التطوير واحلفاظ على منجزات الإحتاد عرب �صحذ الهمم 

والطاقات والإنكباب على التعلم وتطوير الذات و�صقل اخلربات واملهارات 

ل�صمان م�صي الدولة قدما يف طريقها الذي اختارته لنف�صها والذي ت�صري 

شباب االمارات : الحفاظ على منجزات اإلتحاد أمانة في أعناقنا

عليه بخطى وا�صحة مع احلر�س على الإخال�س يف العمل كل يف موقعه لتبقى 

الإمارات عالمة فارقة على خارطة العامل .     

عبد اهلل اخلنبويل اأ�صار اإلى اأن امل�صئولية الواقعة على عاتق كل مواطن من 

اأبناء الدولة تثل مبعث فخر واإنتماء وفر�صة حقيقية ل�صداد جزء من الدين 

لهذا الوطن الذي طاملا كان ول يزال نربا�صا م�صيئا للعطاء واجلود والكرم 

يف كافة املجالت.

واأ�صاف اأن ما ا�صتطاعت دولة الإمارات حتقيقه يف �صنوات ق�صرية حتتاج 

للو�صول  ال�صنوات  اأ�صعافا م�صاعفة من هذه  العامل  ودول  بلدان  من  الكثري 

اليوم  منذ  الر�صيدة  احلكومة  تنتهجها  التي  احلكيمة  ال�صيا�صة  اأن  اإل  اإليه 

باإذن اهلل  له  املغفور  املوؤ�ص�س  القائد  فيه  ن�صتذكر  الذي  الإحتاد  لقيام  الأول 

حتقيق : ا�سرة التحرير

�سدد عدد من �سريحة ال�سباب من اأبناء الدولة على اأن حتقيق االإجنازات يف كافة امليادين منذ قيام االإحتاد القى 

الذي  املعطاء  الوطن  لهذا  التاأ�سي�س  ومتانة  القيادة  حنكة  لوال  تذليلها  ليتم  كان  ما  التي  ال�سعوبات  من  العديد 

يرتكز على العالقة التبادلية القائمة بني القائد و�سعبه على اأ�س�س من املحبة واالإخال�س , م�سيفني اأن االأهم من 

الو�سول لهذه االإجنازات التي بواأت الدولة مكانة رفيعة بني دول العامل املتح�سر يف �سنوات عمرها الق�سرية يتمثل 

يف احلفاظ عليها و�سمان دميومتها واإ�ستمراريتها وهو ما يقع على عاتق ال�سباب املواطن الذي يتوجب عليه �سحذ 

الهمم والت�سلح بالعلم وبذل كل غال ونفي�س يف �سبيل بقاء راية الوطن عالية خفاقة .

�سامل الرفاعي 

عبد اهلل اخلنبويل

الحركة النهضوية الشاملة التي 

اإلمـــارات  دولـــة  تـــزال  وال  عاشتها 

وقودها  كــان  المتحدة    العربية 

اإلخـــــاص والــعــطــاء والــعــزيــمــة 

الــصــادقــة مــن قــيــادتــنــا الــرشــيــدة 

ومن أبنائها المخلصين

أبناء اليوم ورجال الغد إستكمال 

الــمــســيــرة الــتــي بـــدأهـــا الــرعــيــل 

من  وإخــــاص  تــفــان  بــكــل  األول 

العلم  نهل  على  الــحــرص  خــال 

وإكــتــســاب  بالمعرفة  والــتــســلــح 

الـــخـــبـــرات فـــي مــخــتــلــف مــواقــع 

العمل
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ــم األســـاس  مــواطــنــو  الـــدولـــة ه
الـــحـــفـــاظ على  الــحــقــيــقــي فـــي 
إنجازات  وعلى  الوطنية  الثوابت 
ومــكــتــســبــات اإلتـــحـــاد مـــن خــال 
في  والمخلص  الــصــادق  العمل 
كــافــة الــمــيــاديــن وعــكــس صــورة 
في  وحضارتها  الدولة  عن  الئقة 

كافة المحافل الدولية .

عـــاقـــة الـــحـــب الـــتـــي تـــربـــط بين 

الحاكم وشعبه في هذا الوطن 

يـــقـــوم على  الـــــذي  الــمــعــطــاء 

اإلتحاد  من  جعلت  متينة  أســس 

 7 جناحيه  تحت  يضم  خالدا  رمــزا 

دولة  بينها  فيما  شكلت  إمــارات 

عريقة يشار إليها بالبنان

ال�صمو  �صاحب  وحر�س  ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ 

اإ�صتكمال  على  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ 

العمل بهذه ال�صيا�صة كان له اأكرب الأثر يف حتقيق الدولة لقفزات م�صهودة 

اأ�صبح  والعمرانية واحلياتية حتى  وال�صياحية  الإقت�صادية  امليادين  �صتى  يف 

به  يتمتع  ما  ظل  يف  العامل  م�صتوى  على  �صعادة  الأكرث  اليوم  الإمارات  اإبن 

والأمن  الرفاهية  اإجتماعية وحقوق كاملة وحياة كرمية عنوانها  من عدالة 

والأمان والطماأنينة.

واأكد اأن اإكت�صاب املواطن يف دولة الإمارات لكافة حقوقه وزيادة يفر�س 

على اأبناء اليوم ورجال الغد اإ�صتكمال امل�صرية التي بداأها الرعيل الأول بكل 

تفان واإخال�س من خالل احلر�س على نهل العلم والت�صلح باملعرفة واإكت�صاب 

اخلربات يف مختلف مواقع العمل مع بذل كافة اجلهود املمكنة خلدمة الوطن 

واحلفاظ على مكت�صباته بكل اأمانة واإقتدار، لفتا اإلى اأن هذا الهدف يجب 

على  يحر�صوا  واأن  الدولة  ومواطنات  مواطني  جميع  اأعني  ن�صب  يكون  اأن 

غر�صه يف نفو�س وعقول اأبنائهم منذ ال�صغر لي�صبوا رجال على حب الوطن.

اأن  ال�صحي  اأحمد  محمد  املواطن  ال�صاب  يرى  مماثلة  نظر  وجهة  ويف 

كل  يف  الر�صيدة  حكومتنا  عن  ت�صدر  التي  املتوا�صلة  واملكرمات  املبادرات 

و�صعبه  احلاكم  بني  تربط  التي  احلب  عالقة  على  حيا  دليال  تعد  اإمنا  يوم 

يف هذا الوطن املعطاء الذي يقوم على اأ�ص�س متينة جعلت من الإحتاد رمزا 

ي�صار  عريقة  دولة  بينها  فيما  �صكلت  اإمارات   7 جناحيه  حتت  ي�صم  خالدا 

اإليها بالبنان.

وي�صيف اأن ال�صيا�صة احلكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات يف تعاملها مع 

�صعبها يجب اأن تكون مثال يحتذى به لدى كافة �صعوب العامل يف ظل حر�س 

القيادة الر�صيدة على و�صع املواطن على راأ�س هرم الأولويات مما يتوجب 

اإمكانياته  كافة  �صخر  الذي  الوطن  لهذا  رد اجلميل  املواطن  معه على هذا 

لراحته وطماأنينته ورفاهيته، م�صريا اإلى اأن حب الوطن ل يعادله اأو يوازيه 

نوفيه حقه وهذا ما يتطلب منا  فاإننا لن  اأنه مهما فعلنا  يعني  اأي �صيء ما 

جميعا الوقوف معا و�صويا وبكل اأمانة واإخال�س واإنتماء ل�صمان دميومة رفعة 

اأي  بالعلم هو ركيزة  الت�صلح  اأن  الإعتبار  بعني  الأخذ  الإمارات مع  واإزدهار 

فيها  بذل  الذي  الإحتاد  ال�صرية يف احلفاظ على مكت�صبات  تقدم واخللطة 

املوؤ�ص�صون اجلهد والعرق لتحقيقها.

منذ  املواطنني  لدى  والإنتماء  املواطنة  مفهوم  تعزيز  �صرورة  على  واأكد 

ال�صغر من خالل التعاون والتن�صيق بني البيت واملدر�صة وموؤ�ص�صات املجتمع 

واأهم  اأبرز  هو  ال�صباب  عن�صر  اأن  اإعتبار  على  تخ�ص�صاتها  بكافة  املدين 

التقدم  املزيد من  لتحقق  الوطن وتطويرها  اأدوات احلفاظ على مكت�صبات 

العامل  دول  مختلف  بني  املرموقة  مكانتها  الإمارات  لدولة  ولتبقى  والرخاء 

املتح�صر.

على  واحلفاظ  وطنهم  جتاه  ال�صباب  م�صئولية  اأن  الزعابي  عارف  ويرى 

اإجنازاته م�صئولية عظيمة يجب اأن تكون على قائمة اإهتمامات كل مواطن 

والتفاين يف  لالإنتماء  منا منوذجا  �صخ�س  كل  يكون  بحيث  عمله  يف جمال 

حب الوطن وربط ذلك بالأفعال ، مو�صحا اأن مواطني الدولة هم الأ�صا�س 

ومكت�صبات  اإجنازات  وعلى  الوطنية  الثوابت  على  احلفاظ  يف  احلقيقي 

الإحتاد من خالل العمل ال�صادق واملخل�س يف كافة امليادين وت�صكيل وعك�س 

�صورة لئقة عن الدولة وح�صارتها يف كافة املحافل الدولية .
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�صقر  بن  �صعود  بن  محمد  ال�صيخ  �صمو  اأكد 

رد  اأهمية  على  اخليمة  راأ�س  عهد  ويل  القا�صمي 

اأبناء الوطن اجلميل لدولتهم وقيادتهم الر�صيدة 

الإمكانيات  كافة  ت�صخري  يف  جهدا  تاأل  مل  التي 

لراحتهم ورفاهيتهم.

واأو�صح �صموه خالل افتتاحه » معر�س الفر�س 

التطوعية الأول » يف مركز راأ�س اخليمة للمعار�س 

للتنمية الجتماعية  الإمارات  بتنظيم من جمعية 

دائرة  رئي�س  كايد  بن  محمد  ال�صيخ  بح�صور 

بن  طالب  بن  علي  وال�صيخ  القت�صادية  التنمية 

�صقر القا�صمي وال�صيخ محمد بن �صعود بن خالد 

احلكومية  اجلهات  مدراء  من  وعدد  القا�صمي 

الحتادية واملحلية وجمعيات النفع العام واأع�صاء 

جمل�س اإدارة جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية 

اأبناء  حب  عك�س  املعر�س  هذا  واإقامة  تنظيم  اأن 

وللخري  الر�صيدة  دولتهم  حلكومة  الإمارات 

و�صعيهم على التطوع يف مختلف املجالت التي من 

�صاأنها حتقيق الرفعة والتقدم لوطننا املعطاء وهو 

م�صيدا  الدولة،  مواطني  على  غريبا  يعترب  ل  ما 

ا�صتمر  الذي  املعر�س  لهذا  التنظيمي  بامل�صتوى 

العديد  اأمام  الأبواب  وفتح  متوا�صلة  اأيام   3 ملدة 

يف  للتطوع  فر�س  عن  الباحثني  املتطوعني  من 

مختلف اجلهات.

القا�صمي  �صعود  بن  محمد  ال�صيخ  �صمو  ود�صن 

يف  امل�صاركة  واجلهات  لالأجنحة  تفقده  خالل 

نظام  اأول  يعترب  الذي  اللكرتوين  املوقع  املعر�س 

تطوع الكرتوين يف دولة الإمارات يوفر للمتطوعني 

�صهولة اللتحاق بالأعمال التطوعية اإلكرتونيًا مع 

اجلهات امل�صاهمة وامل�صاركة يف املعر�س.

نائب  خليفة  اللطيف  عبد  محمد  الدكتور    

للتنمية  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

الجتماعية اأ�صار اإلى اأن هذا املعر�س اأتاح العديد 

من  الوطن  اأبناء  و�صجع  التطوعية  الفر�س  من 

مختلف الفئات على تقدمي وتنفيذ مبادرات ذاتية 

وم�صاريع تطوعية مبتكرة خلدمة املجتمع يف �صتى 

اجلوانب احلياتية والعملية.

انطالقا من حر�س  اأقيم  املعر�س  اأن  واأ�صاف 

اجلمعية على تطبيق ا�صرتاتيجية الدولة يف اإحياء 

العمل التطوعي واحلفاظ عليه من الندثار فيما 

اأفراد  لدى  التطوع  قيم  وتنمية  غر�س  اإلى  هدف 

خدمة  يف  املواطنني  م�صاهمات  وت�صهيل  املجتمع 

وا�صتثمار  التطوعية  امل�صاريع  عرب  جمتمعهم 

بالنفع  يعود  مبا  املجتمعية  والطاقات  القدرات 

والفائدة على ال�صالح العام، لفتا اإلى اأن املعر�س 

»م�صروعي  برنامج  عن  الإعالن  اأي�صا  �صهد 

تطوعي « الذي يعترب الأول من نوعه على م�صتوى 

الكرتوين  موقع  اأول  اإطالق  عن  ف�صال  الدولة 

خا�س بالعمل التطوعي.

عام  مدير  عنرب  �صامل  خلف  �صدد  جانبه  من 

جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية على الأهمية 

انعك�صت من خالل  والتي  املعر�س  لهذا  الكبرية  

م�صاركة اأكرث من 50 جهة من املوؤ�ص�صات واجلهات 

اإلى  العام  النفع  وجمعيات  واملحلية  احلكومية 

جانب ا�صتقطابه للعديد من املتطوعني من كافة 

لفكرة  ا�صتح�صانهم  عن  عربوا  الذين  الفئات 

املعر�س واأهميتها يف ن�صر الوعي املجتمعي ملفهوم 

املعر�س  على  الكبري  القبال  اأن  م�صيفا  التطوع، 

من املواطنني من داخل وخارج الإمارة �صاهم يف 

لتنظيم  دافعا  وي�صكل  املرجوة  الأهداف  حتقيق 

معار�س مماثلة يف ال�صنوات املقبلة .

�صرب ال�صاب املواطن اأحمد �صامل 20 عاما من اأبناء منطقة اأذن يف راأ�س 

اخليمة اأ�صمى معاين الت�صحية والفداء عندما هب مع اثنني من اأ�صدقائه 

لنجدة 6 اأطفال اآ�صيويني ترتاوح اأعمارهم بني 11 و13 عاما من الغرق ليلقى 

حتفه بعد تكنه من انقاذهم فيما كان لزيارة الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ملجل�س عزاء الفقيد 

اأثرا بالغا يف تخفيف وقع امل�صاب اجللل على اأ�صرته وذويه .

الكائن  البحر  مياه  تفا�صيلها  �صهدت  التي  املوؤملة  الواقعة  هذه  تفا�صيل 

خلف املعهد ال�صعودي براأ�س اخليمة تتلخ�س وفقا لت�صريحات العميد غامن 

ورود  اخليمة يف  راأ�س  �صرطة  املركزية يف  العمليات  عام  مدير  اأحمد غامن 

بالغ لغرفة العمليات ع�صر اأحد  الأيام يفيد بتعر�س ثمانية اأ�صخا�س للغرق 

يف مياه البحر يف املنطقة الواقعة خلف املعهد ال�صعودي لتتحرك بناء عليه 

فرق الإ�صعاف و الإنقاذ بالإ�صافة اإلى الإنقاذ البحري ب�صرطة راأ�س اخليمة 

ملوقع احلادث حيث تبني وفاة ال�صاب املواطن الذي هرع فور �صماعه لأ�صوات 

ا�صتغاثة الأطفال الغرقى مل�صاعدتهم برفقة اإثنني من اأ�صدقائه حيث جنحوا 

نظمته جمعية اإلمارات للتنمية االجتماعية

محمد بن سعود يفتتح معرض الفرص التطوعية األول  ويؤكد 
أهمية رد المواطنين الجميل لوطنهم 

سيف بن زايد زار مجلس عزائه

مواطن يضّحي بنفسه إلنقاذ 6 أطفال آسيويين من الغرق



التعليمية وجمعية  راأ�س اخليمة  نظمت منطقة 

الرتبوي  امللتقى  الجتماعية  للتنمية  المارات 

ونتخطى  املعرفة  نبني  »معا  �صعار  حتت  الثاين 

احلواجز  يف الفرتة  من 5 اإلى 9 مايو .

جمعية  مقر  يف  اأقيمت  التي  الفعالية  افتتح 

للتنمية  المارات  براأ�س اخليمة وجمعية  املعلمني 

القا�صمي  حميد  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  الجتماعية 

راأ�س اخليمة   ال�صمو حاكم  رئي�س مكتب  �صاحب 

والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة نائب جمل�س 

الجتماعية  للتنمية  المارات  جمعية  يف  الدارة 

مدير برنامج ال�صيخ �صقر للتميز احلكومي .

لرئي�س  �صكر  بكلمة  امللتقى  فعاليات  بداأت   

اخليمة  راأ�س  حاكم  ال�صمو  �صاحب  مكتب 

الذكر  من  عطرة  اآيات  تالوة  تبعها  وللح�صور 

حميد  بن  اهلل  عبد  ال�صيخ  اأكد  فيما  احلكيم 

القا�صمي  على الدور املتميز الذي تقوم به منطقة 

راأ�س اخليمة التعليمية  للرقى والنهو�س بالتعليم 

واإن�صاء جيل متميز وفعال ، مبديا اعجابه  بتميز 

جميع املدار�س امل�صاركة يف امللتقى  وبدور الطالب 

ال�صويدي  �صمية حارب  واأثنت  الأداء.   املتميز يف 

مديرة املنطقة التعليمية يف كلمتها  الفتتاحية على 

واأ�صحاب  الر�صيدة  قيادتنا  من  امل�صتمر  العطاء 

يف  والفعال  امل�صتمر  لتوا�صلهم  ال�صيوخ  ال�صمو 

الإمكانيات  كافة  وت�صخري  اجلهد  وبذل  البناء 

جيل  واإبراز  الحتاد  م�صرية  ا�صتمرارية  ل�صمان 

امل�صوؤولية  حتمل  عاتقة  على  اأخذ  الذي  ال�صباب 

التطور  والعطاء يف طريق   البذل  وانتهاج طريق 

يتاآلف  الذي  ال�صامخ  الوحدة  جمتمع  يف  والنماء 

املثابرين  اجلادين  باأبنائه  ال�صرح  هنا  ليبقى 

منوذجا رائعا يف غر�س الثقافة  والعلم والتحدي 

لبلوغ  وال�صعي  والعزم  الطموح  م�صرية  وموا�صلة 

اأ�صمى مراتب العزة والرفعة للوطن .

ومفهوم  مبداأ   تعزيز  اأهمية   على  واأكدت 

دعم  خالل  من  يتجلى  الذي  املجتمعية  ال�صراكة 

لكافة  الجتماعية  للتنمية  المارات  جمعية 

الربامج والفعاليات ومنها هذا امللتقى  الذي �صكل 

حلقة و�صل مع جميع حلقات املدار�س واملعلمات.

ال�صام�صي  جا�صم  عائ�صة  اأ�صادت  جهتها  من 

امل�صاركة  اجلهات  جميع  من  املبذولة  باجلهود 

لإكمال  هاما  رافدا  ي�صكل  الذي  امللتقى   هذا  يف 

م�صرية التعليم من خالل ما ت�صمنه من فعاليات 

�صاهمت يف بناء املعرفة .

نظمته منطقة رأس الخيمة التعليمية بالتعاون مع الجمعية

عبد اهلل بن حميد يشهد ملتقى معا نبني المعرفة ونتخطى الحواجز

الطبية  الرعاية  على  للح�صول  للم�صت�صفى  نقلهم  ومت  اأطفال   6 انقاذ  يف 

اأن  بعد  �صابع  طفل  جثة  على  الثاين  اليوم  �صبيحة  العثور  مت  فيما  الالزمة 

بنف�صه  املواطن  ال�صاب  ت�صحية  وتاأتي  ال�صاطئ.  على  البحر  اأمواج  لفظتها 

الأطفال  لنقاذ  هرع  اأنه  خا�صة  والفداء  ال�صهامة  على  حيا  مثال  لت�صرب 

الذي  الوقت  يف  املوج  م�صتوى  وارتفاع  البحر  حالة  ا�صطراب  من  بالرغم 

ال�صاب لتخفف من وقع  الداخلية ملجل�س عزاء  جاءت فيه زيارة �صمو وزير 

امل�صاب والأمل الذي األقى بظالله على اأ�صرته واأقربائه ولتوؤكد حر�س القيادة 

الر�صيدة على التوا�صل مع اأبناء ومواطني الدولة يف اأفراحهم واأتراحهم . 

ال�صواطئ  و  البحر  مرتادي  كافة  ال�صرطية  العمليات  عام  مدير  ونا�صد 

ب�صرورة متابعة حالة الطق�س و الأر�صاد اجلوية و حالة البحر وعدم ارتياده 

يف حالت ا�صطراب املوج، و العمل على اأخذ كافة اإجراءات ال�صالمة حفاظًا 

على �صالمتهم من التعر�س حلوادث الغرق .

انطلقت فعاليات  املع�صكر ال�صيفي الثاين 2013  الذي تنظمة جمعية 

المارات للتنمية الجتماعية حتت �صعار » �صيفك على كيفك » بعد النجاح 

ال�صاد�س  ال�صف  من  الذكور  ي�صتهدف  والذي  املا�صي  العام  حققه  الذي 

وحتى التا�صع  والإناث من ال�صف ال�صابع وحتى الثاين ع�صر. 

 واأكد خلف �صامل عنرب مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية 

الطلبة  لدى  الوطني  احل�س  تعزيز  اإلى  يهدف  ال�صيفي  املع�صكر  هذا  اأن  

حظى  املع�صكر  اأن  اإلى  م�صريا   ، لديه  الوطنية  الهوية  وتر�صيخ  وال�صباب 

الوطنية  وال�صركات  الحتادية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  من  جمموعة  برعاية 

ت�صم وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة ال�صحة والهيئة العامة 

اجلهات  وتعاون  بدعم  واأ�صاد  والبيارق.   والأوقاف،  الإ�صالمية  لل�صوؤون 

املحا�صرين  من  الالزم  الب�صري  العن�صر  توفري  عرب  الراعية  واملوؤ�ص�صات 

واملدربني املتخ�ص�صني.   من جانبها لفتت عزه احلب�صي امل�صئول العالمي 

بجمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية  اإلى �صعى اإدارة اجلمعية على اختيار 

برنامج الفعاليات بدقة ومنهجية مدرو�صة ت�صمن التنوع فيها بالإ�صافة اإلى 

تنظيم اأن�صطة ميدانيه �صملت رحالت اأ�صبوعية اإلى اإمارات الدولة الأخرى 

والروتني  امللل  على  الق�صاء  يف  و�صاهم  للطلبة  جذب  عن�صر  �صكل  مما 

وقدراتهم،  مهاراتهم  �صقل  عن   ف�صال  ميولهم  مع  ان�صجامها  خالل  من 

وحتفيز الإبداع الذاتي لديهم، والتعريف مبعامل الوطن بحيث جمعت هذه 

الريا�صية  الربامج   من  باقة  عرب  والفائدة  والت�صلية  املتعة  بني  الرحالت 

والثقافية التوعوية الهادفة.

انطالق معسكر صيفك على كيفك
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ا�صت�صافت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية 

الطفل  حقوق  عن  محا�صرة  اخليمة  راأ�س  يف 

فرع  مدير  امبا�صي  �صعيد  محمد  الرائد  األقاها 

يف  املجتمعية  ال�صرطة  باإدارة  املدر�صي  الرتباط 

مدير  عنرب  �صامل  خلف  بح�صور  اخليمة  راأ�س 

الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  من  وعدد  اجلمعية  عام 

وال�صباط والأمهات.

التي عقدت يف مقر اجلمعية  بداأت املحا�صرة 

الذي  الطفل  حقوق  قانون  اإلى  املحا�صر  باإ�صارة 

من  احلنيف  الإ�صالمي  ديننا  اأ�ص�صه  اأول  و�صع 

خالل اإعطاء الطفل حقه الكامل من خالل منحه 

والدين كرميني واإثبات ن�صبه واختيار ا�صم ح�صن 

باحلياة  حقه  و�صمان  الطبيعية  والر�صاعة  له 

احل�صنة  واملعاملة  ال�صحية  والرعاية  والتعليم 

وغريها من احلقوق الأخرى التي كفلها لالأطفال 

الذين يجب التعامل معهم باأ�صلوب علمي راق.

واأو�صح اأن دولة الإمارات �صادقت على اتفاقية 

التي   1997 عام  الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم 

 ، احلياة  يف  اأ�صيل  حق  طفل  لكل  اأن  على  تن�س 

لفتا 

ولكن  موجودة  الطفل  حقوق  قوانني  اأن  اإلى   

يف  الوالدين  و�صلوك  الرتبية  يف  يتمثل  الأهم 

كاف  قدر  على  يكونوا  واأن  اأبنائهم  مع  التعامل 

من املعرفة وموؤهلني لذلك ل�صمان حقوق الطفل 

والت�صلطي  املحارب  الأ�صلوب  عن  والبتعاد 

يعتربون  الذين  الأطفال  التعامل مع  والقا�صي يف 

اأمانة يف اأعناقنا يتوجب علينا حمايتهم وتوعيتهم 

لها  يتعر�صون  قد  مخاطر  اأية  من  الكايف  بالقدر 

الإلكرتونية  الألعاب  ومن  اجلن�صي  التحر�س  مثل 

ال�صوء  ورفقاء  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ومن 

وذلك من خالل اإتباع الطريقة املثلى يف التعامل 

لهم  ال�صتماع  على  احلر�س  خالل  من  معهم 

واملحبة  العطفة  من  اأ�ص�س  على  معهم  والتحاور 

لهم  �صاحلة  قدوة  نكون  اأن  على  التاأكيد  مع 

وم�صاورتهم وم�صاركتهم بالأمور الأ�صرية.

والأمهات  الأمور  باأولياء  املحا�صر  واأهاب 

باإتباع الطرق ال�صليمة والعلمية يف تربية اأبنائهم 

وت�صخري كافة الإمكانيات التي من �صاأنها الو�صول 

�صاحلني  اأفرادا  ليكونوا  الأمان  بر  اإلى  بهم 

لأهلهم وجمتمعهم ونواة �صاحلة تخدم وطنهم يف 

امل�صتقبل وت�صهم يف رقيه وازدهاره .

الإمارات  جمعية  عام  مدير  عنرب  �صامل  خلف 

اجلمعية  حر�س  اإلى  لفت  الجتماعية   للتنمية 

الفعاليات  كافة  وتنفيذ  تنظيم  على  الدائم 

ال�صالح  بوتقة  يف  ت�صب  التي  الهادفة  والربامج 

املجتمعية  امل�صاركة  باأهمية  منها  اإميانًا  العام 

ال�صباب  و�صريحة  عام  ب�صكل  اجلمهور  وخدمة 

على وجه اخل�صو�س.

ال�صرطة  لإدارة  والتقدير  بال�صكر  وتقدم 

اإمبا�صي  محمد  وللرائد  اخليمة  براأ�س  املجتمعية 

تعزز  التي  والهادفة  القيمة  املحا�صرة  هذه  على 

املجتمع  موؤ�ص�صــــات  كافــــــة  مع  التوا�صل  ج�صور 

كافة  الوعي بني  ن�صر  العام عرب  ال�صالح  وتخدم 

اأفراده وفئاته.

استضافتها اإلمارات للتنمية االجتماعية

محاضرة عن حقــوق الطفل تؤكــد أهمية 
دور األسرة في حماية أبنائها



الإجتماعية  للتنمية  الإمارات  جمعية  نظمت 

للطاقة  الإمارات  موؤ�ص�صة  منتدى  اخليمة  براأ�س 

النووية يف منتجع و�صبا هيلتون املعريي�س بح�صور 

من  وعدد  اجلمعية  عام  مدير  عنرب  �صامل  خلف  

املهتمني  من  كبري  وقطاع  الإدارة  جمل�س  اأع�صاء 

وطلبة املدار�س واملعاهد .

جمعية  عام  مدير  عنرب  �صامل  خلف  واأكد   

تنظيم  اأن  على  الجتماعية  للتنمية  الإمارات 

حر�صها  من  انطالقا  ياأتي  املنتدى  لهذا  اجلمعية 

املطلق على اأداء ر�صالتها لال�صهام يف ارتقاء وتطور 

�صيا�صة  مع  يتما�صى  مبا  مقوماته  وتقوية  املجتمع 

�صتى  يف  الدولة  تنتهجها  الذي  ال�صامل  التطوير 

اإيجاد  على  حر�صها  بينها  ومن  احلياة  جمالت 

بني  قدمها  بذلك  لت�صع  للطاقة  بديلة  م�صادر 

م�صاف الدول املتقدمة ، م�صيدا بالدور امل�صتقبلي 

الذي �صتلعبه املوؤ�ص�صة يف توفري م�صدر بديل واآمن 

للطاقة النظيفة يتما�صى مع حركة التنمية ال�صاملة 

التي ت�صهدها الدولة على مختلف ال�صعد .

الت�صال  اإدارة  مدير  القحطاين  محمد  فهد   

للطاقة  الإمارات  موؤ�ص�صة  يف  اخلارجي  والت�صويق 

اإلى  للمنتدى  واإدارته  النووية  لفت خالل مقدمته 

اإنتاج  املطلقة يف  بال�صفافية  الإمارات  دولة  التزام 

الطاقة النووية ال�صلمية بالتوافق مع معايري الوكالة 

على  الطلب  اأن  م�صيفا   ، النووية  للطاقة  الدولية 

الطاقة الكهربائية التي تعترب جوهر اأي تقدم ومنو 

الدخل لأفراد املجتمع  اقت�صادي وحت�صني مل�صتوى 

ي�صهد منوا متزايدا وكبريا ي�صل بن�صبة ترتاوح ما 

بني 9 و10 % �صنويا يف الدولة يف ظل حركة التطور 

والنمو ال�صامل الذي تعي�صها الإمارات.

علي  املهند�س  من  كل  املنتدى  يف  وحتدث 

امل�صاريع  باإدارة  التنفيذي  املدير  الزعابي 

من  قا�صم  واملهند�صة مرمي  باملوؤ�ص�صة  والإن�صاءات 

اإدارة الوقود النووي واأحمد الطنيجي مدير اإدارة 

املوارد الب�صرية يف املوؤ�ص�صة اإلى التعريف بتقنيات 

يف  ال�صلمية  النووية  الطاقة  برنامج  يف  ال�صالمة 

اأي  اأن  اإلى  الزعابي  املهند�س  اأ�صار  حيث  الدولة 

دولة يجب اأن تنظر لتاأمني وتوفري الطاقة الكافية 

البيئة  تاأثري على  اأي  وامل�صتدامة لحتياجاتها دون 

ال�صلمية وفق معايري ال�صتقاللية والقدرة والتنويع 

عن  البحث  باجتاه  الدولة  دفع  ما  وهو  والتكلفة 

م�صدر جديد للطاقة يتمثل يف الطاقة النووية التي 

باعتبارها طاقة �صديقة  والأمن  ال�صتدامة  حتقق 

خف�س  يف   2020 العام  حلول  مع  �صت�صهم  للبيئة 

النبعاثات الكربونية مبقدار 12 مليون طن �صنويا.

الطاقة  جمال  يف  الإمارات  م�صروع  اأن  واأو�صح 

يجري  له حيث  ملا هو مخطط  وفقا  ي�صري  النووية 

اختيارها  مت  التي  براكة  منطقة  يف  العمل  حاليا 

وفق درا�صات م�صتفي�صة قام بها خرباء مخت�صون 

يف 4 محطات من اجليل الثالث املتطور التي تتمتع 

مبزايا ت�صغيل ال�صالمة تلقائيا والتي �صيتم افتتاح 

اأولها يف العام 2017.

م�صاركتها  يف  �صلطت  قا�صم   مرمي  املهند�صة 

بني  املن�صرتة  اخلاطئة  املفاهيم  على  ال�صوء 

يتواجد  الذي  الإ�صعاع«   « م�صطلح  عن  اجلمهور 

بالن�صبة  جنب  اإلى  جنبا  كالأر�س  الطبيعة  يف 

والذي  الإن�صان  �صنع  عن  الناجمة  لالإ�صعاعات 

كمية  اأن  اإلى  لفتة   ،« مللريمي   « بوحدة  يقا�س 

 320 خليفة  برج  وزن  تعادل  الأر�س  على  الإ�صعاع 

مليون مرة يف الوقت الذي يتعر�س له الإن�صان يف 

املتو�صط لإ�صعاع �صنوي بن�صبة 280 مللريمي.

يوميا  �صجائر  لعلبتي  املدخنني  اأن  واأ�صافت 

الإن�صان  واأن  مللريمي   8000 ل  اأنف�صهم  يعر�صون 

ن�صبة  زادت  الأر�س  �صطح  عن  ارتفع  كلما 

 20 ل  ت�صل  التي  لها  يتعر�س  التي  الإ�صعاعات 

اإلى  األف مللريمي بالن�صبة لرواد الف�صاء،  م�صرية 

كيفية عمل محطات الطاقة النووية التي تعترب من 

كميات هائلة من  وتنتج  للبيئة  ال�صديقة  امل�صادر 

الكهرباء.

من جهته لفت الطنيجي اإلى اأن ال�صنوات الأربع 

املا�صية �صهدت ا�صتقطاب 830 موظفا يف موؤ�ص�صة 

الإمارات للطاقة النووية ي�صكل املواطنون منهم 69 

% يف اإطار م�صاعي الدولة خللق جيل جديد مواطن 

الوقت الذي ي�صتهدف  يف هذا القطاع احليوي يف 

برنامج رواد الطاقة الذي اأطلقته املوؤ�ص�صة.

ا�صتقطاب الكفاءات الوطنية املتميزة يف جمال 

العلوم ليكونوا نواة لأ�صحاب فر�س وظيفية واعدة.

أكدت التزام الدولة الشفافية المطلقة في برنامجها

 69 % نسبة التوطين في مؤسسة اإلمـــارات للطاقة النووية 
وافتتـــاح المحطــة األولى عام 2017
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نائب  خليفة  عبداللطيف  محمد  الدكتور  اأكد 

للتنمية  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اجلمعية  اأن  اخليمة،  راأ�س  يف  الجتماعية 

التنمية  يعزز  رائد  اجتماعي  �صرح  مبثابة  تعد 

وثقايف  وطني  اإطار  يف  امل�صتدامة،  املجتمعية 

تاأ�صيل  يف  اجلاد  الوطني  العمل  يج�صد  متكامل 

تتحقق  »بالقيادة  �صعار  حتت  الإماراتية  الهوية 

الريادة« وذلك يف اإطار ما توليه القيادة الر�صيدة 

والتنمية  الجتماعي  للعمل  ودعم  اهتمام  من 

املجتمعية، واأ�صاف: »ما حتقق من اإجنازات وما 

لي�س  متميزة،  مبادرات  من  اجلمعية  اإليه  ت�صعى 

اإل بف�صل الروؤية ال�صديدة لقيادتنا احلكيمة التي 

يف  بتوجيهاتها  ون�صتنري  عملنا  نهج  منها  ن�صتقي 

تطوير براجمنا النوعية« وتكمل اجلمعية م�صريتها 

وتوا�صل طريق التطور الذي حققته منذ بداياتها، 

حيث ا�صتقت روؤيتها من املغفور لهما ال�صيخ زايد 

بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، واأخيه ال�صيخ 

القا�صمي، رحمه اهلل، وب�صواعد  �صقر بن محمد 

جمال  يف  النجاح  تكتب  اأن  ا�صتطاعت  وطنية 

جديدة  بدماء  النهج  هذا  يف  وامل�صتمرة  عملها، 

لها  امل�صهود  الوطنيـة  الكوادر  من  جمموعـة  من 

بالكفاءة وبتوجيهــات قيادة دولتنـا الفتية املتطلعة 

نطـاق  تو�صيع  عرب  اأكرب  اإجنازات  حتقيق  اإلى 

متنوعة  جمالت  لت�صمل  وبراجمها،  ن�صاطاتها 

جهود  ت�صتهدف  كما  املجتمع  على  فائدتها  تعود 

من  الجتماعي  العمل  تعزيز  وبراجمها  اجلمعية 

وتربوية  اجتماعية  وخدمات  برامج  تقدمي  خالل 

وثقافية متنوعة ل�صرائح املجتمع كافة.

روؤية واأهداف اجلمعية 

بالتعاون  ال�صباب،  فئة  على  الرتكيز  يف  تتمثل 

اأجل  من  املعنية،  اجلهات  مختلف  مع  وال�صراكة 

الدعم  وتقدمي  الجتماعية،  باحلياة  الرتقاء 

�صتى  ويف  املختلفة،  املجتمع  لفئات  والتمكني 

للتنمية  الإمارات  جمعية  تعمل  كما  املجالت 

يف  ال�صبابية  امل�صاركة  تفعيل  على  الجتماعية 

لتعزيز  الطاقات  وتوجيه  التنمية،  م�صرية  دعم 

الدكتور  وك�صف  ال�صاملة.   الوطنية  املكت�صبات 

محمد خليفة اأن اجلمعية تعكف حاليًا على درا�صة 

ي�صم يف ع�صويته عددًا  ا�صت�صاري  اإن�صاء جمل�س 

تبادل  بهدف  اأعمارهم،  مبختلف  املواطنني  من 

ولتقدمي  الأولوية،  ذات  املو�صوعات  حول  الراأي 

الن�صح حول تطوير اأجندة العمل. 

حاليًا  عملها  تار�س  اجلمعية  اأن  اإلى  واأ�صار  

من خالل �صتة مراكز، تطرح من خاللها برامج 

نوعية تالم�س التحديات والأولويات املجتمعية.

مركز الأ�سرة واملراأة

اإلى  يهدف  واملراأة  الأ�صرة  مركز  باأن  واأفاد  

املتما�صكة  الإماراتية  الأ�صرة  بناء  يف  الإ�صهام 

يف  دورها  وتوؤدي  والوئـــام،  احلب  ي�صــودها  التي 

والف�صائل  الثقافية  بالقيم  اأجيال متم�صكة  تربية 

وتعزيز  املراأة  ب�صــــوؤون  والعتناء  الأخالقية، 

وامل�صرية  الجتماعية  احلياة  يف  ومكانتها  دورها 

الوطنية.

مركز الريادة ال�سبابية

اأن�صطة مركز الرعاية ال�صبابية ال�صيفية  ومن 

وطالبة،  طالب   500 من  اأكرث  ا�صتهدفت  التي 

كيفك«،  على  »�صيفك  الأول  ال�صيفي  الربنامج 

من  جمموعة  برعاية  املع�صكرات  حظيت  حيث 

وال�صركات  الحتادية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات 

ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�صم  الوطنية، 

الداخلية ووزارة ال�صحة، والهيئة العامة لل�صوؤون 

الإ�صالمية والأوقاف.

مركز التنمية املجتمعية

اأما مركز التوعية والتنمية املجتمعية، فيهدف 

اأفراد  وتوعية  الجتماعية  العالقات  تعزيز  اإلى 

البعد  ذات  وامل�صتجدات  بالق�صايا  املجتمع 

التفاعل  على  وت�صجيعهم  والوطني،  الجتماعي 

مع املنا�صبات ومواكبة املتغريات والأولويات. كما 

يهدف اإلى تو�صيع ثقافة املجتمع يف �صتى النواحي 

والوطنية،  والجتماعية  والقت�صادية  العلمية 

حيث اإنه نظم اأم�صية �صعرية يف حب الوطن �صمن 

فعاليات  اإطار  الـ 40 يف  الوطني  اليوم  احتفالت 

عوايف  مهرجان  وكذلك  الرم�س،  نادي  مهرجان 

2011 وحفل الإفطار اجلماعي.

مركز الريا�سة املجتمعية 

ي�صعى مركز الريا�صة املجتمعية التابع للجمعية 

الجتماعية  العالقات  بناء  يف  الإ�صهام  اإلى 

والتعارف بني اأفراد املجتمع، من خالل امل�صابقات 

والأن�صطة الريا�صية. 

املالئمة  الفر�س  خلق  اإلى  املركز  يهدف  كما 

ت�صجيع  خالل  من  العامة،  بال�صحة  لالرتقاء 

اأمناط  ك�صر  على  ي�صاعد  ما  الريا�صة،  ممار�صة 

الفراغ  اأوقات  من  وال�صتفادة  الع�صرية  احلياة 

باأن�صطة مفيدة. 

مركز التطوير املهني يهدف اإلى رفع الكفاءة

يف  الإ�صهام  اإلى  املهني  التطوير  مركز  يهدف 

والعملية  الذاتية  والقدرات  املهنية  الكفاءة  رفع 

االجتماعية«  للتنمية  »اإلمارات   : خليفة  محمد 
تجسد العمل الوطنـي الجاد في تأصيل الهوية



عن  الباحثني  فئة  على  بالرتكيز  املجتمع،  لأفراد 

العمل، مبا ي�صاعد على حت�صني فر�س الندماج يف 

وتعظيم  الوظيفي  الرتقاء  وحتقيق  العمل،  �صوق 

الإجنازات ال�صخ�صية.

مركز التمكني الرتبوي والتعليمي

اأهداف  خليفة  محمد  الدكتور  ا�صتعر�س 

اأن مركز  ومهام مراكز اجلمعية ال�صتة، مو�صحًا 

تقدمي  اإلى  يهدف  والتعليمي  الرتبوي  التمكني 

الرتبوية  العملية  تدعم  وفعاليات  وبرامج  اأن�صطة 

اإلى  و�صوًل  بها،  الرتقاء  يف  وت�صهم  والتعليمية، 

تعليمية  ونتاجات  رائدة  تربوية  حتقيق مخرجات 

ال�صرتاتيجية  الأهداف  يحقق  مبا  متميزة، 

للدولة. 

اجنازات اجلمعية 

التطوعية  الفر�س  معر�س  اجلمعيه  اقامت 

وبطولة  اخليمة   را�س  اماره  يف  نوعه  من  الول 

مب�صاركة  الأول  اجلماعي  والعر�س  الفرجان 

نظام  اجلمعية  اطلقت  كمـــا  مواطنا  عري�صا   33

جمموعة  اجلمعية  واأقامت  الجتماعي   التطوع 

ور�س العمل ودورات  منها دوره امل�صاريع ال�صغرية 

املهنية  املحا�صبة  ودبلوم  العمالء  خدمة  ودبلوم 

ومحا�صرة  لالأ�صـــرة  املاليــة  الدارة  ودورة 

مميزه  ا�صرة  نحو  ومحا�صرة  اجلن�صي  التحر�س 

ومحا�صرة  ال�صائعة  الطبية  الخطاء  وندوه 

ال�صن  وكبار  لل�صباب  ال�صحيـــة  الريا�صة  عن 

يف  املر�صى  لالأطفال  متكررة  زيارات  عن  ف�صاًل 

امل�صت�صفيات.

كل طاقاتها  حاليًا  اأن اجلمعية حت�صد  واأو�صح 

�صهر  يف  متكامل  وخريي  اإن�صاين  برنامج  لتنفيذ 

رم�صان املقبل ، املنفذ من خالل جمعية الرحمة 

مع  بالتعاون  محا�صرات  تنظيم  مع  اخلريية، 

مكتب الهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 

الذي  الثاين  ال�صيفي  للمع�صكر  ت�صتعد  اأنها  كما 

لرعاية  العامة  الهيئة  مع  بالتعاون  تنظيمه  �صيتم 

ال�صباب والريا�صة.

ا�صتكمال لباقة الربامج والفعاليات الهادفة التي تهم مختلف �صرائح املجتمع وال�صباب منها على 

واأ�صاليب  الزوجية  »امل�صكالت  محا�صرة  الجتماعية  للتنمية  الإمارات  جمعية  نظمت  التحديد  وجه 

التغلب عليها« األقتها الدكتورة اإميان نا�صر العماري يف م�صرح اجلمعية.

اأهم املعوقات يف  و  امل�صاكل  اأ�صباب  العماري يف محا�صرتها لعدة محاور منها  الدكتورة   وتطرقت 

احلياة الزوجية واأهداف الزواج للرجل واملراأة واأهمية التطبيق للتغري الفعلي خا�صة واأن الزواج ميثل 

اقرتان وارتباط اأحد ال�صيئني بالأخر بعد اأن كانا منف�صلني عن بع�صهما، م�صيفة اأن املفهوم ال�صحيح 

والحرتام  والهتمام  املوحدة  والأهداف  ال�صراكة  ت�صمل  مقومات  عدة  على  يرتكز  الناجح  للزواج 

والتعاون الرحمة.

واأ�صافت اأن الزواج ي�صكل عاماًل ا�صا�صيًا للوقاية من عدة اأمرا�س منها اأمرا�س ال�صرطان اإلى جانب 

دوره يف امل�صاعدة يف اإزالة بع�س العوائق كالفقر يف الوقت الذي تقل فيه الوفاة بن�صبة 9% بني املتزوجني، 

مبينة اأن اأ�صباب الكثري من اخلالفات الزوجية تعود اإلى عدم اإدراك كل من الزوجني لطبيعة الآخر 

على  حكمهما  اإلى  يوؤدي  ما  وم�صاعره  عواطفه  عن  التعبري  يف  املراأة  من  اأطول  لوقت  الرجل  وحاجة 

بع�صهما البع�س ب�صكل خاطئ يف معظم الأحيان، م�صرية اإلى اأن التغلب على امل�صكالت الزوجية تبداأ 

من خالل تفهم كل من الزوجني لنف�صية الآخر ومراجعة املخت�صني لفهم طبيعة التطورات الزوجية 

احتياجات  ب�صغائر  الزوجة  اهتمام  وعرب  بينهما  املتبادل  والحرتام  املظهر  يف  والتجديد  والبتكار 

اأجواء  الزوج مما ي�صعره بالراحة وال�صعادة وال�صتقرار تعزز منها لدى الزوجة قيام الزوج باإ�صفاء 

رومان�صية ومفاجاأتها بهدايا دون منا�صبة مع �صرورة احلفاظ على خ�صو�صية الأ�صرار الزوجية.

ويف نهاية املحا�صرة كرم خلف �صامل عنرب مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية الدكتورة 

العماري بح�صور اأع�صاء جمل�س الإدارة اأمل جوهر وعبد اهلل را�صد ال�صغري و�صعيد ح�صن الهدية.

عليها  التغلب  وأساليب  الزوجية  المشكالت 
في محاضرة نظمتها الجمعية
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بالتعاون  املخدرات  مكافحة  اإدارة  نظمت 

يف  العامة  والعالقات  الإعالم  اإدارة  مع 

الإمارات  وجمعية  اخليمة  راأ�س  �صرطة 

باأ�صرار  توعوية  حملة  الجتماعية  للتنمية 

باليوم  الدولة  احتفالت  �صمن  املخدرات 

�صعار  حتت  اأقيم  الذي  للمخدرات  العاملي 

للمخدرات«  ل   ... رافق  بك  من  »رافق 

احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الدوائر  ا�صتهدفت 

اإبراهيم  العقيد  وقال  الإمارة.  يف  واملحلية 

يف  املخدرات   مكافحة  اإدارة  مدير  كبنت 

القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة اإن هذه 

توعية  برو�صورات  توزيع  ت�صمنت  الفعاليات 

عن احلملة على ال�صائقني بهدف ن�صر الوعي 

بني اأفراد املجتمع مبخاطر املخدرات والآثار 

ال�صلبية الكثرية املرتتبة على تعاطيها .

لدولة  الر�صيدة  القيادة  اأن  واأ�صاف   

الإمارات تبذل كل طاقتها وت�صحر امكانياتها  

من  وال�صباب  املجتمع  �صالمة  على  للحفاظ 

ال�صقوط يف براثن الإدمان باأ�صكاله املختلفة  

املوؤ�ص�صات  مختلف  تعاون  على  واحلر�س 

اأقل دول  واحدة من  البالد  احلكومية جلعل 

ومحاربة  مكافحة  و  الآفة  بهذه  تاأثرًا  العامل 

اأهمية  على  موؤكدا  باملخدرات،  الجتار 

القيم يحمي  �صور من  لبناء  ت�صافر اجلهود 

هذا  يف  ال�صقوط  من  واأبنائنا  جمتمعاتنا  

ال�صرك مما يتوجب معه تثقيف ال�صباب الذي 

الوطنية  الإ�صرتاتيجية  عنا�صر  اأحد  ميثل 

وحت�صينـهم من هذا اخلطر املحدق.

الجتماعية  للتنمية  المارات  جمعية  دعمت 

املهني  الدبلوم  بربنامج  لاللتحاق  م�صاركني   7

التعليم  مركز  نظمه  الذي  ال�صري  الر�صاد  يف 

امل�صتمر والتطوير املهني  يف جامعة ال�صارقة .

واأو�صح خلـــف �صامل عنبــــر مدير عــــام جمعية 

ورعاية  دعم  اأن  الإجتماعية  للتنمية  الإمارات 

الذي  الربنامج  هذا  يف  للم�صاركني  اجلمعية 

انطلق يف العا�صر من �صهر اأكتوبر املا�صي وي�صتمر 

حتى مطلع مار�س املقبل يوؤكد �صعي اجلمعية على 

ال�صتـقـرار  حتقـيـق  يف  واأهدافها  روؤيتها  حتقيق 

متـرابطـة  اإمـاراتيـة  اأ�صـرة  وتطـويـر  الأ�صـري 

اإعداد  يف  ولالإ�صهام  النجاح  مقومات  تـتـلك 

لتعزيز  القيادات  وتطوير  الجتماعي  العمل  رواد 

م�صرية التنمية الجتماعية.

في  شاملة  دورة  وتنظم   ..
الكمبيوتر 

الجتماعية  للتنمية  المارات  جمعية  تنظم 

الآيل  للحا�صب  الدولية  القيادة  رخ�صة  دورة 

ICDL  ت�صتمر حتى الثاين من �صهر يناير/ 2014 
مب�صاركة 30 من املواطنني واملواطنات  الباحثني 

عن عمل وبالتعاون مع كليات التقنية العليا  للبنات 

براأ�س اخليمة التي �صتحت�صن الدورة  . 

المارات  جمعية  عام  مدير  �صامل  خلف  وذكر 

ياأتي  الدورة  هذه  تنظيم  اأن  الجتماعية  للتنمية 

العمل  اإعداد رواد  �صمن اهتمامات اجلمعية يف  

م�صرية  لتعزيز  القيادات  وتطوير  الجتماعي 

العملية  مع  التكامـل  وحتقيق  الجتماعية  التنمية 

التعليمية وامل�صاركـة يف التنمية املهنية 

اثراء  على  حري�صة  اجلمعية  باأن  منها  و�صعيا 

امل�صتوى الفكري والتعليمي لأبناء المارة وتوجـيـه 

الطـاقـات لتـعـزيـز املكت�صبات الوطنية ال�صاملة .

الجمعية تدعم 7 مشاركين 
المهني  الدبلوم  ببرنامج 

في االرشاد االسري 

الجمعية تكرم األمهات في يومهن العالمي
بادرت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية �صمن براجمها املجتمعية بتنفيذ زيارات لعدد من 

الأمهات بالعديد من امل�صت�صفيات وتكرمي عدد منهن ممن اأجننب اأطفال حديثي الولدة مبنا�صبة 

يوم الأم العاملي.

واأ�صارت اأمل اجلوهر العلي ع�صو جمل�س الإدارة باجلمعية مدير مركز ال�صرة والطفل اإلى اأن 

هذه املبادرة تاأتي انطالقا من روؤية ور�صالة اجلمعية يف تعزيز العمل الجتماعي الهادف لتقدمي 

الكثري من اخلدمات الجتماعية والرتبوية والثقافية لكافة قطاعات املجتمع ، م�صيفة اأن هذه 

ال�صعادة يف نفو�س  اإدخال  التي �صاهمت يف  الزيارات كانت مليئة بالكثري من املعاين وامل�صاعر 

الأمهات. 

�صامية  ر�صالة  تعك�س  التي  الزيارات  هذه  مبثل  و�صعادتهن  ابتهاجهن  عن  الأمهات  واأعربت 

ت�صعى جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية لتحقيقها �صمن جهودها الرامية اإلى تر�صيخ العديد 

من القيم وامل�صاركة الفاعلة يف مختلف املنا�صبات والأحداث 

الجمعية تشارك بفعاليات اليوم العالمي 
لمكافحة المخدرات



 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفـــة بن زايـــد آل نهيان
رئيس الدولة - حفظه ا�

وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  - رعاه ا� 

وإلى إخوانهما أصحاب السمو
أعضاء المجلس ا�على لالتحاد- حكام ا�مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ

محمد بن زايـد آل نهيـان
ولي عهد أبوظبي- نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام 
وإلى شعب ا�مارات العربية المتحدة
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هيئة تطوير السياحة برأس الخيمة
الرسالــة

االرتقاء بالمكانة السياحية  �مارة رأس الخيمة  لتصبح وجهة رئيسية راقية في
مجال السياحة وا�عمال والترفيه  على المستوى  المحلي والعالمي.

الــرؤيــة
تحقيق العالمة التجارية العالمية كواحدة من أفضل التوجهات العالمية, بحيث

يمكن للزوار التمتع بتجربة سـفر رائعة من خـــالل ا�نشـطة والفعاليات المتنوعــة 
ضمن المناظر الطبيعية المتنوعة.
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وإلى إخوانهما أصحاب السمو
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وإلى الفريق أول سمو الشيخ

محمد بن زايـد آل نهيـان
ولي عهد أبوظبي- نائب القائد ا�على للقوات المسلحة
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