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عندما يستذكر اإلماراتيون الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، القائد املؤسس لدولة 
االتحاد، تدور يف مخيلتهم العديد من املشاعر واألفكار املختلفة واملتباينة تحمل يف صميمها قيامً 
التي  الصور  أروع  تقديم  إىل  جاهدة  وتسعى  اإلمارات.  مجتمع  عن  تحيد  ال  راسخة  ومبادئ 
تعكس «قلب زايد» الخري والعطاء يف كل مناحي الحياة. وعىل الرغم من اختالف النهايات يف كل 
هي  فام  أبناؤه،  يؤكده  كام  تنتهي.  ال  «زايد»  قصة حب  فإن  الحياة،  عىل مرسح  قصة حب 
األحاسيس التي جادت بها مشاعرهم؟ الحديث يحلو سامعه من جدة أو أم تجاوزت الخمسني!.. 

وما هي يا ترى الرسالة التي يوجهونها ألبناء اإلمارات «عيال زايد» بعد رحيله؟

ما كان يحبه املغفور 
له الشيخ زايد هو 

نهجها يف الحياة

التنازل عن يشء نحبه 
لشخص أكرث حاجة 
سعادة وليس حرماناً

نعم اإلمارات كثرية تتطلب 
الدعاء للموىل عز وجل بأن ميتع 

قادتنا بالصحة والعافية

العفو عند 
املقدرة من دون 

النظر للرضر 

أغرس يف نفوس أبنايئ أن 
خدمة الوطن تكون يف 

املنزل وخارجه ويف 
الوظيفة وبعد التقاعد

ترتيب األولويات يف ظل 
املشاغل الكثرية 
ومغريات الحياة

النعم ال بد أن 
نشارك بها 

اآلخرين
دخويل إىل الجامعة من 

حرص الشيخ زايد عىل نرش 
التعليم سأرويه ألحفادي

مستعدة أن أشارك مع أبناء 
القوات املسلحة يف امليدان حتى 

بإعداد الوجبات لهم

مدينون لإلمارات 
وقادتها بأرواحنا وال 

بد أن نقدم الكثري رداً 
للجميل

من مواليد 
إمارة أم 
القيوين

متزوجة 
ولديها 7 

أبناء

القيادة الرشيدة 
عملت عىل تطوير 

جوانب الحياة 
لتحقيق رفاهية 
قناعتها أنوسعادة أبنائها

اإلنسان سفري بلده 
مع كل شخص 

يقابله يف الداخل أو 
التطوع يف عمل الخارج

الخري ومساعدة 
اآلخرين نهج ال 
يجب الحياد 

عنه

تؤمن بأن زيارة 
األقارب والجريان 
لها أثر يف سعادة 

اإلنسان 

تأثرت حياتها 
بحرص الشيخ زايد 

طيب الله ثراه، 
عىل تعليم الناس

تردد دامئاً أن عطاء 
أبناء اإلمارات هو 
نتاج غرس الشيخ 
زايد، رحمه اللّه

تعترب الشيخ زايد  
مثلها األعىل يف 

الحياة لحبه الخري 
لجميع الناس

تعلمت أن تربية 
النشء عىل النهج 

الصحيح أهم 
مكاسب الحياة

اإلماراتية تقدم 
منوذجاً مرشقاً 

عن املرأة 
وإمكانياتها
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