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اإلمارات تحتفل اليوم برفع العلم 

في وقت واحد 11 صباحًا

 علمنا
 رمز 

عزتنا
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عبر اإلمارات

علمنا يجسد أمجادنا واتحادناترسيخ الوالء للقيادة 
حمد العامري: محمد سليم العلماء:

■ دبي - البيان

أكد مســؤولون فــي دوائر ومؤسســات 

إمارة دبي األهمية الكبيرة والرمزية التي 

يمثلهــا علم اإلمارات في الوالء واالنتماء 

لالتحــاد الشــامخ وللقيــادة الرشــيدة، 

وأشــاروا إلى أن مناســبة رفــع العلم لها 

أهمية خاصة لــدى أبناء دولة اإلمارات، 

ومحطة ســنوية يســتحضرون فيها تاريخ 

اإلمارات الحافل بالعطاء والبناء والتنمية، 

كما أكدوا أنها تعبير حقيقي عن االنتماء 

للوطن الــذي يلتقي الجميع على محبته 

والعمل من أجل رفعته وحمايته.

 وأكــد اللواء عبد اللــه خليفة المري، 

القائــد العــام لشــرطة دبــي، األهمية 

الكبيرة والرمزية التــي يمثلها علم دولة 

الرشــيدة  الــوالء للقيادة  اإلمــارات في 

واتحــاد دولــة اإلمارات، مشــيراً إلى أن 

مناسبة واحتفالية رفع العلم على الدوائر 

الحكوميــة والمؤسســات التــي تصادف 

الثالــث من نوفمبر مــن كل عام، ذكرى 

تولي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، 

تعيد إلى األجيال والمشــاركين لحظات 

تاريخيــة مهمة في تأســيس قوة االتحاد 

وبنائه.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة دبي 

تحــرص كل الحرص على المشــاركة في 

الفعاليــة الوطنية المهمــة، تلبيًة لدعوة 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، رعــاه اللــه، إذ أصبــح يوم 

العلــم محطــة ســنوية لتجديــد الوالء 

تاريــخ  واســتحضار  الرشــيدة،  للقيــادة 

اإلمارات الحافل بالعطاء والبناء والتنمية 

المســتدامة، إلى أن وصــل وطننا اليوم 

إلى مصاف الدولة المتقدمة في مختلف 

المجاالت.

اعتزاز
من جانبه، أكد اللواء محمد أحمد المري، 

المديــر العــام لــإلدارة العامــة لإلقامة 

الكبيرة  وشؤون األجانب بدبي، األهمية 

التي يمثلها علم دولــة اإلمارات العربية 

المتحــدة في الــوالء للقيادة الرشــيدة 

واالتحــاد، باعتباره رمزاً للوطن ولتكريس 

االنتماء إليه، مبيناً أن مناســبة رفع العلم 

لهــا أهمية خاصة ألبنــاء دولة اإلمارات، 

لكونهــا تتزامن مع الثالــث من نوفمبر، 

الذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد بن ســلطان آل 

نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة.

 مــن جهته، قــال أحمد عبــد الكريم 

جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع 

بدبــي: »يــوم العلم هو تجســيد ألعلى 

مشــاعر اللحمــة الوطنيــة ورمــز للوالء 

الوطنــي اإلماراتــي، يعود بنــا إلى زمن 

الرعيل األول من اآلباء المؤسسين، الذين 

وضعوا حجر األساس لبناء دولة اإلمارات 

القويــة الشــامخة، وعقــدوا العزم على 

توحيد شعب اإلمارات األصيل تحت راية 

العلم  ألوان  واحدة«. وأضاف: »تضــرب 

األربعــة أروع أمثلــة التســامح والعيش 

المشــترك وقبول اآلخر، فالعلم اإلماراتي 

هو الرمــز الخالد لدولة االتحــاد، اتحاد 

المجتمعي  العزائم والتالحم والتماســك 

لصنع مســتقبل مشرق، هو مصدر فخرنا 

وعنوان اتحادنا ورمز وجودنا، تحت ظل 

قيادة رشيدة تبذل كل ما بوسعها إلسعاد 

شعبها«.

 خدمة الوطن
كمــا تحتفل مؤسســة محمد بن راشــد 

لإلسكان بيوم العلم اإلماراتي، حيث أشاد 

سامي عبد الله قرقاش، المدير التنفيذي 

للمؤسسة، بمبادرة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة، رئيس مجلــس الــوزراء، حاكم 

دبي، رعــاه الله، بتخصيص يــوم الثالث 

مــن نوفمبر، الذي يصــادف ذكرى تولي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان، حفظه الله، رئاســة الدولة، يوماً 

للعلــم، مضيفاً أن هذه المبادرة تســهم 

في غرس روح االتحاد، ومحبة الوطن في 

نفوس أبنائه.

 ومن جانبه، قــال هيثم عبد الرحمن 

الخاجــة، مديــر أول مكتــب االتصــال 

المبــادرة  إن  والتســويق،  المؤسســي 

تحرص على ترســيخ مجموعة من القيم، 

تتصدرها قيمة الوحــدة الوطنية، إضافة 

إلــى إعالء قيمة االتحاد انطالقاً من مبدأ 

أن علــم الدولــة هــو الهوية األساســية 

لالتحاد، وبهذه المناسبة تنظم المؤسسة 

احتفالية وطنية خاصة تتضمن حزمة من 

الفعاليــات التــي من شــأنها الحث على 

تبني مقومات المواطنة الصالحة.

 قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل 

المجتمــع: »إن  الصحــة ووقايــة  وزارة 

يوم العلم مناســبة وطنيــة لتجديد روح 

الوالء للوطــن، وتأكيد معانــي الوحدة 

واالنتمــاء إلــى دولة االتحاد، وترســيخ 

الوالء لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 

قائد مســيرتنا نحو التنمية المســتدامة 

مكانة  وتعزيز  المســتقبل،  واستشــراف 

الدولة في المحافل الدولية«.

يوم العلم مناسبة لتجديد العهود وشحذ 

الهمــم وعقــد العــزم، كي يبقــى علم 

اإلمارات خفاقاً وشامخاً في سماء الوطن، 

ومبعث فخر واعتزاز لألجيال، واستعداداً 

للتضحية في سبيله من أجل رفعة الوطن 

ومجده وعزته.

وتعتبــر مبــادرة االحتفال بيــوم العلم ، 

فرصة لتأكيد الوالء للقيادة الرشيدة التي 

استشرفت المستقبل.

 

أعرب حمد ســالم بن كردوس العامري مدير 

عــام مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل نهيان 

لألعمــال الخيريــة واإلنســانية عــن الفخــر 

واالعتــزار باالحتفال برفــع علم وطننا الغالي 

تعبيــراً عن االلتــزام بالقيم الوطنيــة النبيلة 

واالحترام لهذا الرمز الوطني المشــرف الذي 

يجسد أمجادنا واتحادنا.

وقال إن المؤسسة انطالقاً من انتمائها الوطني 

تشارك اإلمارات قيادة وحكومة وشعباً باأليام 

الوطنية المشرفة.        أبوظبي ـ وام

الساعة 11 صباحًا يرتفع فوق الدوائر والمؤسسات والبيوت 

عَلم اإلمارات يعلو اليوم في ربوع الوطن مجّســــــدًا أزهى ألوان التالحم بين الشعب والقيادة

مسؤولون في دبي: محطة ترّسخ االنتماء لالتحاد الشامخ 

■ دبي ـ البيان

تنطلــق احتفــاالت دولة اإلمــارات، في 

تمام الســاعة الحادية عشرة صباحاً بيوم 

العلم، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعــاه اللــه، جميــع الجهــات االتحادية 

والجهات التابعة لها إلى مشــاركة وطنية 

واســعة برفع علم الدولة على الســارية 

وفي وقت واحد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم وّجــه بتقديم االحتفال 

بيــوم العلم لهــذا العام إلــى الثاني من 

نوفمبــر بدالً مــن الثالث مــن نوفمبر، 

من خالل تغريدات لسموه في »تويتر«، 

حيــث قــال: »ندعــو جميع مؤسســاتنا 

الحكومية  وجهاتنــا  ومدارســنا  ووزاراتنا 

لتوحيــد رفعــه الخميــس 2 نوفمبر 11 

صباحاً فــي وقت واحــد، وبقلب واحد 

نابض بعشق تراب بلدنا«، مضيفاً: »نريد 

أن نــراه على بيوتنــا ومزارعنا ومرافقنا.. 

نريــده في الســماء.. عاليــاً كطموحاتنا 

عزيزاً كنفوســنا خفاقاً على جميع أركان 

وطننا«.

ودعــت األمانة العامة لمجلس الوزراء 

كافة الجهات إلى التقيد وااللتزام بالدليل 

اإلرشادي الستخدام علم اإلمارات، والذي 

يوضــح المواصفات القياســية المعتمدة 

للعلم والسارية، وإرشــادات استخدامها، 

كما يضم النماذج اإلرشادية للمواصفات 

إلى  العلــم، إضافة  الفنيــة، وبروتوكول 

تطبيقاتــه األخرى، ويمكن الحصول على 

نســخة منه من خالل الموقع اإللكتروني 

لمجلس الوزراء.

■  سامي قرقاش■ أحمد جلفار■ عبدالله المري ■ محمد المري

أكاديميون: يوم اعتزاز واحتفالية كبـــــــــــــرى بإنجازات الوطن
■ دبي، أبوظبي - البيان 

عّبــر أكاديميون عن فخرهــم واعتزازهم 

أن يكونوا جــزءاً من االحتفال بيوم العلم 

الــذي يعّبــر في ترجمة واضحــة عن قيم 

الــوالء لــكل مواطن يعيش تحت ســماء 

دولة اإلمــارات العربية المتحدة، مؤكدين 

أن يوم العلم هو احتفالية كبرى إلنجازات 

الدولة الكبيرة فــي كافة األصعدة لتكون 

مثاالً يحتذى به ليس في المنطقة فحسب 

بل في العالم أجمع.

مناسبة غالية 
مــن جهتها أكــدت أمل العفيفــي األمين 

العــام لجائزة خليفة التربوية أن االحتفال 

بيوم العلم هو مناســبة غالية على قلوبنا 

جميعاً وهو ذكرى متجددة لعطاء الوطن 

والقيادة والشعب.

وقالت العفيفي: هذا العطاء الذي جعل 

من دولة اإلمارات نموذجاً وحدوياً ناجحاً 

شــق طريقه بعزم وإصرار وسط متغيرات 

إقليميــة ودولية جاء نتيجــة عزم وإصرار 

القائــد الباني المغفور له الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان، طيب اللــه ثراه، على 

أن تكــون الوحدة هي عنوان مجد الوطن 

وطريق ريادته نحو الغد، والحمد لله فقد 

تحققــت هــذه الرؤية وأصبحــت حاضراً 

ساطعاً في حياتنا بالمنجزات والمكتسبات 

الحضارية.

وأوضحت أمــل العفيفــي أن احتفالنا 

بيــوم العلم تزامناً مع ذكرى تولي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولــة، حفظه الله، مقاليد الحكم 

في البالد هو رســالة عرفــان وامتنان من 

الشــعب لقيادته الرشــيدة التي لم تدخر 

جهــداً أو مــاالً في ســبيل رفعــة الوطن 

البــذل والعطاء  وأبنائــه وبناته، وتواصل 

وصــوالً بالوطــن إلى مراكز الصــدارة في 

جميع المجاالت التنموية.

تالحم
مــن ناحيتــه عبــر الدكتــور عبداللطيف 

الشامســي مدير مجمــع كليــات التقنية 

العليا، عن مشــاعر الفخــر واالعتزاز بيوم 

العلــم في دولــة اإلمــارات، مؤكــداً أنه 

حــدث وطني رائد يجســد تالحم ووحدة 

الشــعب اإلماراتي تحت راية واحدة، وهو 

حــدث يقام فــي الثالث مــن نوفمبر من 

كل عــام بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولــة، حفظه الله، رئاســة دولة 

اإلمــارات، منــذ أعلن عن هــذه المبادرة 

الوطنيــة صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 

اللــه، في العــام 2013، ليصبح هذا اليوم 

مــن كل عام مناســبة مهمة لكل إنســان 

إماراتــي وحتى مقيم، يحتفــي به األفراد 

واألسر والمؤسســات المجتمعية، الجميع 

يقف وقفة واحدة ليحيي هذا العلم الذي 

ســيبقى شامخاً إن شاء الله تعالى في ظل 

قيادتنا الحكيمة، حفظها الله.

ويوم العلــم في كليــات التقنية العليا 

لــه ميــزة خاصة، كــون العلــم يرفع في 

17 فرعــاً للكليــات في مختلــف إمارات 

الدولــة، ويحتفي به نحــو 23 ألف طالب 

وطالبــة، باإلضافــة إلى أعضــاء الهيئتين 

اإلدارية والتدريســية من نحو 60 جنســية 

■ محمد الشامسي ■  عبد اللطيف الشامسي 

رفع العلم في وقت واحد 

رسالة  تؤّطر »البيت متوحد«

■ دبي ــ أحمد يحيى

أكدت مريم النعيمي، مستشارة وزير 

تطوير البنية التحتية، أن توحيد رفع 

العلــم في وقت واحد رســالة تؤكد 

أن البيــت متوحد، لترســيخ معنى 

الــوالء واالنتماء إلى هــذا الوطن، 

الوطنيين  تجتمــع ســواعد  حيــث 

تحت رايتــه، لتؤكد اللحمة الوطنية 

واالنتماء الوطني، وتعكس ما توليه 

قيادتنا الرشــيدة من اهتمام وحرص 

على تعميق أواصر المحبة والتواصل 

بين جميع أبنــاء الوطن، ما يعكس 

تالحم القيادة مع الشعب، ويضمن 

حياة مســتقرة ينعم فيهــا الجميع 

بالحــب واألمــان، في ظــل القيادة 

الحكيمــة التي ال تدخــر جهداً في 

ســبيل تحقيق آمال وتطلعات أبناء 

الوطن.

وقالت النعيمــي: »إن يوم العلم 

إحــدى أهــم المناســبات الوطنية 

الغالية على قلــوب الجميع، لكونه 

رمز وحدتنا واتحادنا، ومصدر فخرنا 

المناســبة  أن  موضحًة  واعتزازنــا«، 

تأتي لنجدد فيها العهد على خدمته 

ورفعته وبذل الروح من أجله، ليبقى 

شــامخاً خفاقاً قوياً، كشــموخ وقوة 

شعب اإلمارات.  

■  مريم النعيمي

 األمانة العامة 
لمجلس الوزراء 

تدعو إلى االلتزام 
بالدليل اإلرشادي 

الستخدام العلم 
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تعزيز لمعاني الوحدةمناسبة لها مكانتها في القلوب
أحمد المنصوري: حمد الشيباني: 

رفــع الدكتور حمد الشــيخ أحمد الشــيباني 

العضــو المنتدب لمعهد التســامح في دبي، 

أســمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة 

الرشــيدة، بمناســبة يــوم العلم، الــذي يعد 

مناسبة وطنية لها مكانتها العالية في القلوب، 

متمنيــاً أن يديــم اللــه على اإلمــارات أمنها 

واستقرارها، وأن تعود هذه المناسبة العزيزة 

والوطن في تقدٍم مستمر ورخاٍء دائم وازدهار 

متواصل.

وقال إن االحتفاء ما هو إال تعبير عن مشــاعر 

العز والفخار بمســيرة التمكيــن التي يقودها 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 

المجلس األعلى حكام اإلمارات، واعتبر الثالث 

من نوفمبر مناســبة وطنية هامة ووقفة تأمل 

تســتوجب رصد أبرز معالــم التنمية والتطور 

التي شهدتها الدولة.          دبي - البيان 

 قال العميــد أحمد خلفــان المنصوري، 

األميــن العــام لجائــزة محمد بن راشــد 

للتســامح، إن يــوم العلم يجســد معاني 

الوحدة واالنتمــاء، باعتباره ذكرى وطنية 

أطلقها صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 

بالتزامن مع تولي صاحب الســمو الشيخ 

خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، مقاليد الحكم.

وأضــاف أن االحتفال بيــوم العلم مبعث 

فخر واعتــزاز برئيس قاد اإلمارات بحكمة 

واقتــدار وثقــة وعبر بها نحو المســتقبل 

الدولــة شــهدت  أن  المشــرق، مؤكــداً 

تحــوالت نوعية تطويريــة غطت جميع 

عد والمجاالت.            دبي - وام الصُّ

■ أبوظبي - البيان 

أكد مســؤولون في أبوظبــي أن االحتفال 

بيــوم العلــم هو منبــع فخر لــكل مواطن 

ــد ملحمة الوقوف خلف هذا  إماراتي يجسِّ

الرمــز الذي يعبر في كل لون من ألوانه عن 

قيــم مجد اإلمارات التي ســطرت بإنجازها 

وشــموخها أروع القصص أمام العالم ليظل 

هــذا العلــم شــاهداً على شــموخ القيادة 

الرشيدة التي جســدت مالحم المجد بكل 

تفاعالتــه التــي دفعــت بالعالــم أن يقف 

احترامــاً لهــذا الرمز ومــن ورائــه القيادة 

الرشيدة.

ثوابت 
مــن جهته قال الشــيخ مســلم بن ســالم 

بن حم العامري عضو المجلس االستشــاري 

إدارة  مجلــس  رئيــس  أبوظبــي،  إلمــارة 

مجموعــة بن حم بمناســبة يوم العلم جاء 

فيهــا: إن االحتفال بيــوم العلم ينطلق من 

الثوابــت الوطنيــة وينبــع من قيــم الوالء 

واالنتماء والوفاء للوطن وقادته، مشيراً إلى 

أن هذه المناســبة عزيزة على قلوب جميع 

المواطنين والمقيميــن على أرض اإلمارات 

وتعكــس تجديد العهد للقــادة ورد جميل 

وطننا علينا جميعاً.

وأشار بن حم أن االحتفاء من خالل رفع 

رايــة اإلمــارات عالية تثير فــي كل مواطن 

ومقيم شــعوراً بالفخر بانتمائه لتراب هذه 

الدولة الغالية وإحساساً باالمتنان والعرفان 

لمؤسســها وباني نهضتها المغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 

الله ثــراه« وإخوانــه الحكام المؤسســين 

الذيــن ضربوا أروع األمثلة في بناء األوطان 

وتوحيد ترابها وجمــع أبنائها ليكونوا على 

قلب رجل واحد.

 

شموخ
من ناحيته بعث ســعيد عيد الغفلي رئيس 

هيئة أبوظبي لإلســكان بمناســبة يوم الَعَلم 

بأجمل التهانــي والتبريكات إلى قيادة دولة 

اإلمارات ممثلة في صاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيــس الدولة، 

حفظه الله، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 

الدولــة رئيس مجلــس الــوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي، نائب 

القائــد األعلــى للقــوات المســلحة، وإلى 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام 

اإلمارات، وســمو أولياء العهــود، داعياً الله 

العلــي القدير أن تبقى رايــة دولة اإلمارات 

عاليــة شــامخة، وأن تحقق دولتنــا الحبيبة 

المزيد من التقدم والرقي.

أما مصبح مبارك المــرر، المدير العام لبلدية 

مدينة أبوظبي باإلنابة فقد رفع أسمى آيات 

التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيــان، وأخيه صاحب 

السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 

وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيــان، وإخوانهــم أصحاب الســمو أعضاء 

المجلس األعلــى حكام اإلمارات، بمناســبة 

يوم العلم الذي يجسد معاني الفخر والعزة.

  عنوان المجد
وتوجــه حمد الحر الســويدي رئيــس جهاز 

أبوظبي للمحاسبة بمناسبة يوم العلم بأسمى 

آيــات التهنئة والوالء للوطن وللقائد صاحب 

الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان، 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو 

حكام اإلمارات وسمو أولياء العهود.

 مــن ناحيته أكد الدكتــور علي بن تميم 

المديــر العــام لـ»أبوظبي لإلعــالم« أن يوم 

العلــم مصدر فخر لــكّل إماراتي ومقيم على 

أرض دولــة اإلمارات، إذ تتجّســد من خالله 

القيم الســامية التــي قامت عليهــا التجربة 

الوحدويــة اإلماراتيــة، كمــا تتجلــى فيــه 

المحطات المضيئة في مســيرة التنمية وبناء 

الدولة.

الساعة 11 صباحًا يرتفع فوق الدوائر والمؤسسات والبيوت 

عَلم اإلمارات يعلو اليوم في ربوع الوطن مجّســــــدًا أزهى ألوان التالحم بين الشعب والقيادة

مسؤولون في أبوظبي: يوم العلم مصدر فخر وقيم والء

حمدان بن راشد: اإلمارات بقيادة خليفة حققت إنجازات شامخة
■ أبوظبي - وام 

أكد ســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 

وزير المالية أن االحتفال بيوم العلم يجســد ثقافة احترام أبناء 

شــعبنا لعلــم اإلمارات، بصفتــه رمزاً لســيادة الدولة ووحدتها 

واالنتماء للوطن.

وأضــاف ســموه: »لقــد اســتطاعت دولة اإلمــارات بقيادة 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، تحقيق إنجازات شــامخة ســطرت من خاللها اسم 

اإلمــارات بأحــرف من نور فــي المحافل اإلقليميــة والعالمية 

إنجازات تجــاوزت مرحلة التخطيط والنهوض بالحاضر لترســم 

المســتقبل برؤية استشرافية تبني لألجيال القادمة، حيث أوعز 

ســموه بتوجيه الموارد المالية لالرتقاء بالبنية التحتية لالقتصاد 

الوطني وإصــالح السياســات االقتصادية والماليــة، والنهوض 

بمســتوى الخدمات األساســية والحكومية لتعزيــز بنيان وطن 

يسوده العدل، ويعم في نفوس أبنائه الرضا ويحقق لهم الرخاء 

واالزدهار والسعادة ليعلو علم اإلمارات خفاقاً فوق سماء أرضنا 

الحبيبة وفي نفوســنا جميعاً، كرمز لعزتنا وكرامتنا وشاهد على 

دولة لطالما كانت منارة للمحبة والسالم والعطاء«.

وأشــار إلى أنه من خالل احتفائنا بيوم العلم، نجدد انتماءنا 

ووالءنــا المطلق لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي شــهدت دولة اإلمارات 

تحت رئاسته نهضة شــاملة في جميع الميادين ومّكن اإلنسان 

اإلماراتي خاللها مــن أن ينجز ويبدع ويبتكر ليثبت مجدداً بأن 

اإلنســان هو الثروة الحقيقية التي تتمتع بها اإلمارات وذخرها 

في بناء مستقبل مشرق لألجيال القادمة.

وقــال ســموه: »نهدف من هــذا االحتفال إلى ربــط أبنائنا 

واألجيــال الناشــئة بموروثهــم الوطنــي والثقافــي وتعريفهم 

بالجهــود والتضحيات التي بذلها اآلباء المؤسســون في قيادة 

هذه المسيرة التنموية، ولنجدد العهد وااللتزام بثوابتنا الوطنية 

النابعة من والئنا وانتمائنا ووفائنا للوطن وقيادته«.

واختتم ســموه: »أبنــاء اإلمــارات والمقيمين علــى أرضها 

يرفعــون علم الدولــة في تأكيد جديد علــى أن اإلمارات أرض 

الخيــر والعطاء وأن علم الدولة يحمل روح وقيم دولة اإلمارات 

فــي أن تكون منــارة للخير والعطاء والمعرفــة والثقافة وعلى 

مختلــف األصعدة اإلقليمية والعالمية، حفظ الله الوطن وعلم 

الوطن وإلى مزيد من التقدم واالزدهار«.

■  حمد السويدي  ■ علي بن تميم ■ سعيد الغفلي  ■ مصبح المرر 

قيادات أكاديمية: العلم رمز 

عزتنا  وهويتنا الوطنية

■ العين - وام 

قالــت قيــادات أكاديميــة فــي جامعة 

اإلمارات إن العلــم يمثل العزة والكبرياء 

وهو شــاهد على ما وصلــت إليه الدولة 

من ريادة وتقدم، مشيرين إلى أنه يجسد 

عنوان وطن وشــعب، وقصة والء وانتماء 

لدولة االتحاد.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس 

دائــرة التعليم والمعرفــة الرئيس األعلى 

لجامعــة اإلمارات، أننا نقــف اليوم بكل 

شــموخ وكبريــاء، لنحتفل جميعــاً بيوم 

العلــم، رمز وحدتنــا وهويتنــا الوطنية، 

والــذي يأتــي متزامنــاً مع ذكــرى غالية 

علــى نفوســنا، أال وهــي تولــي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، 

لتمضي بقيادته مسيرة البناء والنماء.

   مــن جانبــه أكــد األســتاذ الدكتور 

محمــد البيلــي مديــر جامعــة اإلمارات 

العربية المتحدة أن االحتفال بيوم العلم 

ُيعد واجباً وطنياً نســتلهم منه اســتذكار 

إنجازات الدولة في كافة المجاالت، حيث 

إنه يجســد عنوان وطن وشــعب، وقصة 

والء وانتمــاء لدولة االتحاد، ورمزاً للهوية 

الوطنية.

 والء
 وقالــت األســتاذة فائقــة هــالل األمين 

العــام للجامعة إن االحتفــال بيوم العلم 

هو فرصــة لتجديد الــوالء لقيادتنا، فهو 

يــوم نفتخــر فيه جميعــاً بهــذا الوطن، 

ونعتــز باالنتماء إليه وبقيادته الرشــيدة، 

إنــه يوم غاٍل على قلوبنــا بتولي صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئاسة دولة 

اإلمارات، يوم للتالحم الوطني تحت راية 

علم دولة اإلمارات.

 وأكد األســتاذ الدكتور حســن محمد 

النابــودة عميد كليــة العلوم اإلنســانية 

واالجتماعيــة أن العلم يعد رمزاً لســيادة 

دولة اإلمارات ووحدتهــا الوطنية، ويأتي 

تخصيص يوم لالحتفال به تعبيراً عن قوة 

انتمــاء أبناء اإلمارات لهــذا الوطن العزيز 

وإخالصهم لقيادته الرشيدة.

أكاديميون: يوم اعتزاز واحتفالية كبـــــــــــــرى بإنجازات الوطن

مختلفــة، يعبــرون جميعهم عــن الحب 

والــوالء واالنتماء لهذا البلــد الغالي على 

قلوبنــا، والحقيقة أن هذا اليوم يســاهم 

فــي تعزيز كافة معاني الوطنية في نفوس 

أبنائنــا وخاصة األطفال والشــباب الذين 

يمثلون المستقبل وجيل الغد، الجيل الذي 

ســيتحمل مســؤولية البناء والتعمير لهذا 

الوطن وكلــه فخر بوطنه ومعتــز بهويته 

ومتميز بعلمه ومعرفته، فكل عام وإماراتنا 

أرضاً وحكومة وشعباً بألف خير وتميز.

منجزات 
أما علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس 

مجلس جامعة أبوظبــي التنفيذي فأكد 

أن االحتفال بـ»يوم العلم« يمثل مناسبة 

وطنية عظيمة نســتذكر فيها بكل الفخر 

واإلعــزاز الدور الرائــد للمغفور له بإذن 

الله تعالى القائد المؤســس الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، 

الــذي جعل من دولة اإلمــارات العربية 

نفاخر  المتحدة نموذجاً وحدويــاً فريداً 

به العالم كافة. 

وأشــار ابن حرمل إلــى أن يوم العلم 

يجسد مكتسبات النهضة الحضارية التي 

تشــهدها دولتنا برعاية قيادتنا الرشيدة 

متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة، 

رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 

وصاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلــى للقــوات المســلحة، وإخوانهم 

أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس 

األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، وفي هذا 

اليــوم علينا جميعاً أن نضاعف من بذل 

الجهد والعطاء في ســبيل رفعة الوطن 

وإعالء رايته خفاقة في جميع المجاالت.

وحدة القيادة والشعب 
من جهته هنأ محمد عمران الشامســي 

التقنيــة العليا،  رئيــس مجمع كليــات 

قيادتنــا الحكيمة وعلى رأســها صاحب 

الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولــة، حفظه اللــه، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب الســمو 

حكام اإلمارات، بمناســبة »يوم العلم«، 

مؤكداً أن هذا يوم وطني مهم يجســد 

ُلحمة القيادة والشعب على قلب واحد 

يخفق بحب الوطن في ظل راياته التي 

ستبقى عالية شامخة في السماء.

وأضــاف معاليه أن يوم العلم يتزامن 

مع ذكرى االحتفال بتولي صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه 

اللــه، رئاســة الدولة، متمنيــاً أن تبقى 

إماراتنــا الغالية دائمــاً في ريادة وتقدم 

وأمــن وأمان، في ظل قيادتنا الحكيمة، 

التــي نجحت في غــرس الهوية والروح 

الوطنية فــي نفوس أبناء هــذا الوطن 

منذ الصغر، ليكون االحتفاء بيوم العلم 

انعكاســاً حقيقياً لنتاج غرس مؤسســي 

وقــادة هــذا البلــد العظيــم، فأيادينا 

جميعــاً اليوم ترفع العلم وقلوبنا تتغنى 

بحبــه وعيوننــا تنظر إلى الســماء، إلى 

راياتنــا الخفاقة بكل فخــر واعتزاز وثقة 

في مســتقبل أفضل ألبنائنــا ولألجيال 

القادمة.

■  علي الظاهري ■  أمل عفيفي

■ مسلم العامري 

االحتفاء يجسد ثقافة 
احترام أبناء شعبنا لعلم 

اإلمارات
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أكد معالي الشــيخ نهيان بــن مبارك آل 

نهيــان، وزير التســامح، أن علم اإلمارات 

حــب  جميعــاً  إلينــا  بالنســبة  يجّســد 

الوطــن والوالء له ودعــم جميع أهدافه 

وطموحاته وأمانيه. جــاء ذلك في كلمة 

لمعاليه بمناســبة احتفاالت الدولة بيوم 

الَعَلم، حيث قال معاليه: »يشرفنا جميعاً، 

أن نحتفــل بَعَلم اإلمــارات، باعتزاز كبير، 

وفخر عظيــم، في أنــه الَعَلــم الخّفاق، 

الــذي رفعــه بيديــه الكريمتيــن، وألول 

مرة، المؤسس العظيم، المغفور له بإذن 

اللــه الوالد الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان، عليه رحمة اللــه وبركاته، إيذاناً 

بقيام دولتنــا العزيزة: اإلمــارات العربية 

المتحدة«.

نحتفــل  ونحــن  »إننــا  وأضــاف: 

بَعَلــم اإلمــارات اليوم، فإنمــا نؤكد من 

جديــد، فخرنا واعتزازنــا ببلدنا اإلمارات، 

فــي  الهائلــة  الوطنيــة  وبمكتســباتها 

المجــاالت كافــة، نفتخر ونعتــز بالقيم 

والمبــادئ التي تحرص عليها هذه الدولة 

الرائدة، نفتخر ونعتز بنظام الدولة وقادتها 

وأبنائها وبناتهــا، وبالمحبة العميقة بين 

القيــادة والشــعب، نفتخــر ونعتــز بما 

تمثلــه الدولة من نمــوذج حضاري فريد 

ومتطور في التسامح والتعايش والتعارف 

واحترام اآلخر، وما صاحب ذلك من سالم 

واستقرار ونجاح كبير في التنمية والتعمير 

والبناء«.

وتابــع معاليــه: »إننا نعتــز ونفتخر 

بمكانتنا المرموقة في مســيرة العالم، 

نفتخــر ونعتز بماضينا الخالد، وحاضرنا 

الزاهــر، وما نتطلع إليه من مســتقبل 

مشــرق وواعد، بإذن الله، نفتخر ونعتز 

بدور القائد والمؤسس المغفور له بإذن 

الله الوالد الشيخ زايد، عليه رحمة الله 

ورضوانه، ونعتز ونفتخر أيضاً، بالقيادة 

الحكيمة لصاحب الســمو الوالد الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظــه اللــه، وأخيه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه اللــه، وأخيه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى 

للقوات المســلحة، وإخوانهم أصحاب 

المجلس األعلى  الشيوخ أعضاء  السمو 

لالتحــاد حكام اإلمــارات، نعتز ونفتخر 

التخطيــط  فــي  القياديــة  بأدوارهــم 

الذكــّي، والتنفيــذ الدقيــق والهــادف 

لتحقيق التقــدم واالزدهار لهذه الدولة 

الرائــدة، وتأكيد قدراتهــا الواعدة على 

اإلسهام النشــط في المنطقة والعالم، 

وباستمرار«.

وأضــاف: »في يوم الَعَلم، يشــرفني 

كثيــراً، بتقدير عظيم، وبحــٍب عميق، 

أن أرفــع إلــى جنودنــا البواســل، في 

القوات المسلحة، تحية اعتزاٍز وتقدير، 

وهــم يحتفون بهــذا الَعَلــم، ويلتفون 

ونبياًل،  حوله، ويضربــون المثل رائعــاً 

في الــذود عــن الوطــن، وحماية كل 

مكتســباته وإنجازاته، نرفع أيضاً تحية 

وفــاء وإجالل، لشــهدائنا األبرار، الذين 

ضّحوا بأرواحهم الشريفة والطاهرة، في 

ظّل َعَلــم اإلمارات المجيد، الذي يمثل 

لنا جميعاً، رمز العزة واإلنجاز.

Ⅶ دبي - البيان

يرتبــط علم الدول ارتباطــاً وثيقاً بهويتها، وهو 

عالمة لســيادتها وعنوانها، وهو الراية الرسمية 

التــي تمثلها في كافة المحافــل واألزمنة، وهو 

محــل احتــرام وتقديــر ســكان كل دولة على 

اختالف فئاتهم االجتماعية والتعليمية وغيرها، 

ألنه ببساطة يمثلهم جميعاً.

لذلــك فعلــم دولة اإلمــارات، رمــز لهويتها 

التاريخية، ويجســد طموحات شعبها وآمالهم، 

وهو رمز السالم واألمان والفرح والسعادة، التي 

تتجسد خالل المناسبات الوطنية واالجتماعية، 

والفعاليــات الرســمية والشــعبية فــي كافــة 

المجاالت السياســية واالقتصادية واالجتماعية 

والرياضيــة وغيرها من القضايا اليومية، ســواء 

في داخل اإلمارات أو خارجها، كما يرافقه على 

الدوام السالم الوطني.

ولعلــم اإلمارات قصة، يرويهــا فيلم وثائقي 

قصيــر أنتجــه مكتــب االتصــال الحكومي في 

األمانــة العامــة لمجلس الوزراء بوزارة شــؤون 

مجلس الوزراء والمســتقبل بمناسبة يوم العلم، 

يتحــدث فيــه مصمم العلــم عبداللــه محمد 

المعينة عن قصة اختيار تصميمه ضمن مسابقة 

وطنيــة أعلن عنها لتصميم علــم خاص باتحاد 

دولــة اإلمارات، من قبل الديــوان األميري في 

أبوظبي، وقد نشــر في صحيفة »االتحاد« التي 

تصدر في أبوظبي، وذلك قبل نحو شــهرين من 

إعــالن اتحاد دولة اإلمــارات العربية المتحدة، 

وتقدم للمســابقة نحو 1030 تصميماً تم اختيار 

6 منها كترشيح أولي، ووقع االختيار نهائياً على 

الشكل الحالي للعلم.

ذاكرة 
قرر المعينة المشــاركة في مسابقة تصميم علم 

الدولــة حينها، محــدداً هدف المشــاركة بأن 

تكــون له بصمة تذكر مــع التاريخ، رغم تواضع 

موهبته في الرســم، إال أنه عمل على تصاميم 

عــدة حينهــا، وقام بتصميــم 6 نمــاذج لعلم 

اإلمــارات كما تخيله ووضعها في ألبوم أرســله 

علــى العنوان الــوارد في اإلعــالن الذي تلقى 

تصاميم أخرى مشاركة في المسابقة.

ويصــف المعينة مــا آلت إليــه حاله وهو 

ينتظــر نتيجــة المســابقة منــذ لحظة إرســال 

التصاميــم، حيث عاش حالة من القلق واللهفة 

واالنتظار إلــى اللحظة التي ســيتم فيها إعالن 

اتحاد اإلمارات، وإلــى معرفة مصير التصاميم 

التي قدمها للمســابقة، الفتاً فــي حديثه إلى 

أنــه وبعد أيــام قليلة أخبره عضــو في لجنة 

تحكيم المسابقة بأنه تم اختيار أحد التصاميم 

التي قدمها في التصفية النهائية التي اختارتها 

اللجنة المعنية، واقتصرت على بضعة تصاميم 

فقط.

وأضاف المعينة أن حالــة التلهف تطورت 

لديه فصار ينتظر بشغف وقلق عرض التصاميم 

المختارة من قبل اللجنة على المجلس األعلى 

لالتحاد الختيار أحدها وبقي األمر معلقاً دون 

اإلعــالن عن التصميــم الفائز انتظــاراً إلعالن 

اتحاد اإلمارات. وأشار إلى أنه في ليلة اإلعالن 

لم ينم، وكان ينتظر نتيجة المســابقة، وعندما 

لــم تعلن، ذهب في الصبــاح الباكر حتى يرى 

رفــع علم االتحــاد أول مرة، وعندمــا رآه لم 

يصــدق نفســه، وظل واقفــاً أكثر من ســاعة 

ينظــر إليه مدققاً فــي ألوانه، ولم يهدأ له بال 

إال فــي اليوم الثانــي عندما نشــرت صحيفة 

االتحــاد صــورة العلم، وقال معلقــاً على رفع 

العلــم حينها »شــعرت بالفخر عندما رأيت يد 

الشــيخ زايد ترفع العلم، واعتبرته أكبر وســام 

لي في حياتي«.

ويتذكــر جائــزة المســابقة التي تســلمها 

حينذاك، وكانت عبــارة عن مبلغ مالي، يعتبر 

كبيــراً في تلــك الفترة إال أنها لــم تكن تعني 

له الكثير بالمقارنة مع ســعادته باختيار العلم 

الذي صممــه، وهو يرمز إلى دولــة اإلمارات 

العربية المتحدة.

ألـوان
يعكس علــم دولة اإلمــارات طموحات وقيم 

شــعب اإلمارات، خاصة وأنــه الرفيق اليومي 

لهــم ولكافــة المقيمين علــى أرض اإلمارات، 

السيما الطالب والطالبات الذين يحيون العلم 

صباح كل يوم احتراماً وتقديراً للدولة ولدورها 

البنــاء في خلق أجيال قــادرة عن رفد الوطن 

باإلنجــازات واإلبداعات، ويروي المعينة خالل 

الفيديــو دالالت األلــوان التــي اختارها لعلم 

الدولــة، حيث تــم اختيارها علــى ضوء بيت 

الشعر الذي قاله الشــاعر صفي الدين الحلي: 

»بيــض صنائعنا، خضر مرابعنا، ســود وقائعنا، 

حمر مواضينا«، وتعني ألوانها أن: األبيض يرمز 

إلــى عمل الخير والعطاء، ومنهج الدولة لدعم 

األمن والسالم في العالم، واللون األخضر يعبر 

عن النماء واالزدهار والبيئة الخضراء، والنهضة 

الحضارية في الدولة، ويعبر اللون األســود إلى 

قوة أبنــاء الدولة ومنعتهم وشــدتهم، ورفض 

الظلم والتطرف، فيمــا يدل اللون األحمر إلى 

تضحيــات الجيل الســابق لتأســيس االتحاد، 

وتضحيــات شــهداء الوطن لحمايــة منجزاته 

ومكتســباته.  الجدير بالذكر أن الفيديو متوفر 

على قناة حكومة اإلمارات على اليوتيوب، وتم 

إنتاجــه من جانب مكتــب االتصال الحكومي 

www. فــي األمانة العامــة لمجلس الــوزراء

.uaegov /youtube.com
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أكــد وزراء أن االحتفال بيوم العلم مناســبة 

لتجديــد الوالء للقيــادة والوطن، وبينوا أن 

هذه المناسبة الوطنية تعكس تالحم القيادة 

والشــعب، حيث قال معالــي عبد الرحمن 

العويــس وزير الصحة ووقايــة المجتمع إن 

مبادرة االحتفال بيوم العلم، مناسبة عظيمة 

يحتفل فيها شــعب اإلمــارات لتعزيز الهوية 

الوطنيــة وإعالء قيمة االتحاد التي أرســاها 

اآلبــاء المؤسســون من أجل رفعــة الوطن 

المستدامة  التنمية  لمسيرة  وعزته، وتقديراً 

التي يقودها صاحب الســمو رئيس الدولة، 

حفظه الله، وإخوانه أصحاب الســمو حكام 

اإلمارات بكل اقتدار وحكمة للمحافظة على 

مكتسبات الدولة في كل الميادين العالمية.

وجــدد معاليه العهــد والــوالء للقيادة 

الرشــيدة على خدمة الوطن وبــذل الروح 

من أجله. وترســيخ مكانة الوطن بين األمم 

بمزيد من العمــل واالجتهاد وأن نبادر إلى 

مضاعفة الجهود لتوعية أجيال الغد بأهمية 

االعتزاز بالعلم رمز وحدتنا واتحادنا ومصدر 

فخرنــا، ونجدد العهد علــى خدمته ورفعته 

لتكون اإلمــارات ضمن أفضــل دول العالم 

بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد. ومن جانبه 

أكــد معالــي الدكتــور عبدالله بــن محمد 

بلحيف النعيمــي وزير تطوير البنية التحتية 

رئيــس مجلــس إدارة برنامــج الشــيخ زايد 

لإلســكان أن العلم هو رمــز وحدتنا واتحاد 

قلوبنــا ومصــدر فخرنا ورمز احتــرام دولتنا 

مجددين العهــد على خدمته ورفعته وبذل 

الروح مــن أجله ليبقى شــامخاً خفاقاً قوياً 

كشــموخ وقوة أبناء اإلمارات. وقال معاليه 

في كلمة له اليوم بمناســبة يــوم العلم إن 

شــعب اإلمارات يتفاعل برفــع علم الدولة 

على الدوائر والمؤسسات والمنازل في هذه 

المبــادرة التي تمثل رســالة ألبنــاء الوطن 

للمحافظة على االتحاد ومكتســباته وتعزيز 

هذا الرمز الوطني في ظل القيادة الرشــيدة 

لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

رحلة عطاء
وبدوره أكد معالي محمد بن أحمد البواردي 

وزير دولة لشؤون الدفاع أن احتفال اإلمارات 

بيوم العلم إنما هو احتفال بمنجزات تاريخية 

عظيمة ورحلة عطاء طويلة، كما أنه يجســد 

معاني الوحــدة الوطنية تحــت رمز وعنوان 

مســيرة االتحاد، حيث تتوحد مشاعر الجميع 

ابتهاجاً ومحبة ووفاء لهذا الرمز الوطني لتعبر 

عن فرحة كبيرة مشــتركة بيــن أبناء مجتمع 

دولة اإلمارات بجميع شرائحه.

وقــال معاليــه: »لقد جاء إعــالن صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

رعاه الله، بأن يكون تاريخ الثالث من نوفمبر 

مــن كل عام يومــاً للعلم، تزامنــاً مع ذكرى 

تولي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، مقاليد 

الحكــم، حيــث تحتفل دولة اإلمــارات بهذا 

الرمــز الغالي وتتوحد فيه الجهود لرفع العلم 

فــوق كل دائرة من الدوائــر الحكومية وكل 

مبنى في الدولة وكل بيت، إشارة إلى أهمية 

هذه المناســبة الوطنية في بث روح االنتماء 

بيــن أبناء الوطن، وزرع روح التضامن والوالء 

لكل شخص على هذه األرض الطيبة«.

انتماء 
ومــن جانبه أكد معالي الدكتور ســلطان 

بــن أحمــد الجابــر وزيــر دولــة رئيس 

مجلــس إدارة المجلــس الوطني لإلعالم 

أن يــوم العلــم هو مناســبة للتعبير عن 

عمق االنتماء للوطن تتجسد فيها وحدة 

المجتمع وتالحمه بــأروع معانيها وهي 

تتيــح فرصــة نجدد مــن خاللهــا العهد 

للقيــادة علــى المضي قدماً في الســير 

على النهج الذي رســمه األب المؤســس 

المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه، والتشــبث بالقيم 

والثوابت الوطنية التي أرســاها ورسخها 

والتــي جعلــت دولة اإلمــارات نموذجاً 

لقــوة االتحاد ومنارة للتســامح والعيش 

المشترك وقدوة في البذل والعطاء.
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تسليط الضوء على النهضة الحضارية
محمد األحبابي: 

موعد سنوي لتعميق االنتماء للوطن
سعيد الغفلي: 

أكد الدكتور ســعيد عبــد الله بن مطلق 

الغفلــي، المدير العــام للهيئة االتحادية 

للهوية والجنســية، أن يــوم العلم أصبح 

في حياة شــعب اإلمارات موعداً ســنوياً 

لتعميــق االنتماء إلى الوطــن، والتعبير 

عما تكتنــزه صدورهم من حــب لرايته 

ورمــز عزته ومنعته، ومــا يعتمر قلوبهم 

مــن والء وإخالص والتفاف حول قيادته 

الرشيدة، ومناسبة للتأكيد أن هذه الراية 

ســتبقى بإذن الله مرفوعــة عالياً تحّفها 

أهــداب العيــون ودعــوات األمهات أن 

يحفظ الله الوطــن ورايته وقيادته، وأن 

يديم عليه نعم األمن واألمان.

وقــال إّن هــذه المناســبة العزيزة على 

قلــب كل من يعيش علــى هذه األرض 

الطيبة مــن مواطنين ومقيمين تشــّكل 

واحدة من الحاالت التي تتجّلى فيها روح 

الوحدة واالتحاد والوفاء للمبادئ والقيم 

التي أرساها قادة عظام.  أبوظبي - البيان

قال الدكتور محمــد األحبابي المدير العام 

لوكالــة اإلمــارات للفضــاء فــي كلمة له، 

بمناســبة احتفــاالت الدولة بمناســبة يوم 

العلــم: » إن احتفــاالت الدولة بمناســبة 

»يوم العلم« تســلط الضوء علــى النهضة 

الحضاريــة، التــي حققتهــا اإلمــارات عبر 

العقود منذ تأســيس االتحــاد، والمنجزات 

النوعية، التي وصلت إليها بفضل توجيهات 

قيادتنا الرشــيدة التي غرســت فينا أسمى 

معاني الفخر«.    أبوظبي- البيان

■ األطفال جزء أساسي في فرحة االحتفال بيوم العلم  |  تصوير: عماد عالءالدين

■ محمد البواردي ■ عبد الرحمن العويس ■ سلطان الجابر■ عبدالله النعيمي

وزراء: مناسبة تجديد الوالء للقيادة والوطن

أنتجه مكتب االتصال الحكومي في األمانة العامة لمجلس الوزراء 

»قصة علم« فيلم يروي حكاية علم اإلمارات 

خليفة بن طحنون: رمز تالحمنانهيان بن مبارك: يوم العَلم يجّسد الوالء في حب الوطن

 واتحادنا وهويتنا الوطنية

Ⅶ أبوظبي - وام

قال الشــيخ خليفة بــن طحنون آل نهيان 

مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان 

ولي عهــد أبوظبي إنه »في مناســبة يوم 

العلــم من كل عــام تتجدد فينا مشــاعر 

الرفعــة والعزة بعلم اإلمارات رمز تالحمنا 

واتحادنا وهويتنا الوطنية.

وأضاف فــي كلمة له بهذه المناســبة 

إنه فــي هذا اليــوم تتجلى فــي كل فرد 

مــن أفــراد المجتمــع اإلماراتــي معاني 

الحب واإلخالص لدولة اإلمارات وقيادتها 

الحكيمة، ويتجــدد فينا العزم على العمل 

واإلخــالص والتضحيــة فــي ســبيل رفعة 

الوطن وتقدمه وليبقى علم دولتنا مصوناً 

في عليائه.

وقــال إن علمنا رمــز وحدتنــا واتحاد 

قلوبنا ومصدر فخرنا واعتزازنا.. وتضحيات 

شــهدائنا األبــرار هــي أغلى رســالة وفاء 

لعزة اإلمارات ليبقــى علمها خفاقاً عالياً.. 

ســيبقى علم اإلمارات شامخاً فوق سمائها 

وســيحمل في ثناياه نفحات عطرة تمتزج 

بشموخ تضحياتهم«.

وأكــد أنه في يوم العلــم يتجدد العهد 

للوطــن وقيادته الرشــيدة علــى بذل كل 

الجهود ليبقى علم اإلمارات شامخاً خفاقاً 

بالعزة والمجد واالزدهار والتقدم«.
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مناسبة التالحم الوطني والفخر واالعتزازعلم بالدي رمز عزتنا ووحدتنا
عبد الله المندوس: أمينة الطاير:

أكــدت الشــيخة أمينــة بنت حميــد الطاير 

رئيســة جمعية النهضة النسائية بدبي رئيسة 

مجلــس اإلدارة أن احتفاالت إماراتنا الحبيبة 

بيوم العلم تعتبر مناســبة غالية وعزيزة علينا 

جميعــاً نعزز فيهــا قيم الــوالء ألغلى وطن 

وأوفــى قيــادة، إن ارتفــاع وشــموخ علمنا 

عالياً علم إمارات الخير في ســماوات المجد 

والكرامــة تأكيد صريح للعالم أجمع أن دولة 

اإلمــارات العربية المتحــدة بقيادة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة، حفظه الله، وأخيه صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الله، وأخيهم صاحب الســمو الشــيخ محمد 

بن زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب 

القائــد األعلى للقوات المســلحة وإخوانهم 

أصحــاب الســمو أعضــاء المجلــس األعلى 

لالتحاد حــكام اإلمارات هي النموذج األمثل 

للتآخــي واالســتقرار واالســتدامة والســالم 

دبي - البيان  والرخاء. 

أكــد الدكتور عبد اللــه المندوس المدير 

التنفيــذي للمركــز الوطنــي لألرصاد أن 

احتفال الدولة بيوم العلم يعد مناســبة 

التوحد  كريمة تجســد أســمى معانــي 

والتالحم بين أبناء زايد، وتعبر عن حبهم 

لوطنهــم وبذلهــم الغالــي والنفيس في 

خدمة العلم ورفعته، وتقديم التضحيات 

كافة ليبقى شامخاً كشموخ حكام وأبناء 

اإلمارات. 

وقال: »نجــدد العهد بالوفــاء والمحبة 

واإلخــالص لدولة اإلمــارات وأن تبقى 

راية علمنــا مرفوعة دائمــاً، وأن نكون 

جنوداً أوفياء في سبيل حماية منجزات 

وطننا ومكتسباته، لتبقى راية علمنا في 

العالي رمزاً للشــموخ والعزة، وأن نبقى 

على العهد في العمل المتواصل لرفعته 

وتقدمــه وتوريــث هذا الحــب ألبنائنا 

أبوظبي - البيان وبناتنا«. 

من السلع حتى الفجيرة وتحت مظلة »حماة العلم«

»وطني اإلمارات« ُتزّين مناطق الدولة بـ 46 ألف علم

Ⅶ دبي - فادية هاني

كثفــت فــرق العمل التطوعيــة وموظفو 

مؤسســة وطني اإلمارات جهودها لتنفيذ 

الهدف الرئيسي، وهو الوصول إلى توزيع 

46 ألــف علــم مــن منطقة الســلع إلى 

الفجيــرة، وبــرز نجــاح الحملــة لكل من 

يزور مختلف مناطــق الدولة ويتجول في 

أحيائها السكنية، حيث يجد أعالم الدولة 

ترفــرف تعبيراً عن ســعادة النــاس بيوم 

العلم.

وقال ضرار بالهول الفالســي مدير عام 

مؤسسة وطني اإلمارات: »بدأت المؤسسة 

االستعداد لالحتفاء بيوم العلم منذ بداية 

أكتوبــر الماضــي، بإطالق حملــة »حماة 

العلم«، حيث تم توزيع 46 ألف علم على 

والمناطق  والمدارس  المؤسسات  مختلف 

السكنية في الدولة، وهدفت الحملة إلى 

رفع علم اإلمارات على كافة مباني الدولة 

وبيــوت األهالي مــن مواطنين ومقيمين 

إليصال رسالة تالحم الشعب اإلماراتي«.

وأوضــح أن هــذه الحملــة 

ممارسات  من  ممارســة  تمثل 

المواطنــة الصالحــة، وتفاعل 

الجمهــور مع »حماة العلم« يدل على 

مــدى حــرص الشــعب اإلماراتي على 

وحدته وإنجازاته وشــعاره وعنوان دولته 

الذي ســيبقى شــامخاً وعاليــاً، مؤكداً أن 

علم دولة اإلمــارات العربية المتحدة هو 

رمز هويتنا اإلماراتية، ويجســد أبرز معاني 

الوطنيــة والوحــدة والفــداء، إذ يحرص 

الجميــع في كل عــام على تلبية نداء رفع 

العلم.

مشاركة
وشــارك موظفون من دائرة المالية بدبي، 

وفريق سفراء الســعادة الذي يضم أفراداً 

مــن اقتصاديــة عجمان وماليــة عجمان، 

باإلضافة لموظفي شــبكة رؤيــة عجمان 

في إمارتــي دبي وعجمان، وبين ســكان 

الرقايــب بعجمان أنهــم تفاجأوا  منطقة 

بهــذه المبادرة الودية التــي بثت البهجة 

والسرور في قلوبهم.

ووثقــت الحملة نشــاطاً ملحوظاً في أم 

Ⅶ أثناء تجهيز األعالم لتوزيعهاⅦ صورة جماعية للمتطوعين في الحملة

Ⅶ خالل توزيع األعالم ضمن الحملة |  من المصدر 

َعـَلمنــا
كتــب ضرار بالهول الفالســي مدير عام مؤسســة 

وطنــي اإلمــارات عن علــم اإلمارات مستشــهداً 

بأبيات لصاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله:

 

يـــا َعَلمنـــا رّف فـــي عالي الســـما 
االتحاد صانعيـــْن  رافعينـــْك 

هكــذا هو علمنا، علــم اتحادنا ورمــز التفافنا 

حول المشروع الحضاري اإلماراتي وعنوان انتمائنا 

لهذا البيت المتّوحد ووالئنا لقادته العظماء، وهو 

بهــذه الصفة مرفوع فــوق الهامات 

قبل أســطح المبانــي، ومغروس 

في القلوب قبل الســواري، هذا 

علمنــا، وقبل أن يكون قماشــاً 

مــن  نســجناه  نــوع،  أي  مــن 

أجســادنا، وأرواحنا، وسقيناه من 

دماء شــهدائنا، وعرق أبنائنا، وتراث 

أجدادنا، كأنه شجر الغاف ينمو معنا من جيٍل 

لجيل، يتصدر المســافات صابراً فحالماً فمستشرفاً 

لمســتقبل بعيــد لم يُعْد مســتحياًل فــي العيون 

اإلماراتية.

هذا العلم الذي قال عنه سيدي صاحب السمو 

شاعر األمة، رعاه الله:

وتســـلما  للســـام  األبيض  فيك 
والِجاْد البطولـــْة  رمـــْز  والَحَمر 

ولونـــك األخضْر ربوعـــك والِحمى 
حداْد في  ســـوادْك  من  والمعادي 

هو نفسه وشــاح شهدائنا الذين بذلوا أغلى ما 

يملك اإلنسان لكي يظل هذا الَعَلم »سامياً مقامه« 

وخافقاً فــي المعالي والعلى، رمــزاً ألمة اتحدت 

علــى الخير، ووطــٍن ُبنَي على اإلســالم والعروبة 

ضرار بالهول

واإلنســانية والســنع اإلماراتي النبيل، وحين نرفع 

هاماتنا وأيدينا وأعيننا وأفئدتنا اليوم لنحيي »علم 

البــالد«، فإنمــا نرســم باجتماعنا ســوراً متيناً من 

القلــوب المتراصة خلف قيادتنا الشــماء، وخلف 

جيشــنا األعز، وخلف أمننا األكفأ، وخلف حكومتنا 

األبعــد نظــراً، وخلف شــعبنا الذي يســتحق كل 

جميل وكل عطاء وكل بذل وتضحية، ألنه الشعب 

الســيد في دولة الســادة، الذين رباهم زايد الخير 

وأن قادتهم هم األوائل بين متســاوين، يتفاخرون 

بقيادتهم التي تقود الركب والمســيرة في تصميم 

واضح: إننــا ال نترك أحداً خلفنــا، فدولة اإلمارات 

تحتاج لجميع أبنائها.

هذه دولة العــز اإلماراتي والســؤدد الفالحي، 

الفالسي، القاســمي، النعيمي، المعالوي، الشرقي، 

أو قــل اختصــاراً: الســؤدد الزايدي! وهــذا العلم 

نسجت خيوطه من شرايين القلوب وأوردة العقول 

ال عبثــاً، بل عن ســابق إصــرار وتعمــد، فالوطن 

اختيار... الوطن قرار تتخذه أنت، تختار ِبُحرِّ إرادتك 

أن تكون ابن الوطــن، الذي يعمل للوطن، ويقدم 

كل ما يملك للوطن وقيــادة الوطن، واليوم أمامنا 

فرصة عميقــة لكي نعلن جميعاً أننــا اتخذنا هذا 

القرار: أن نكون في صّف الوطن اإلماراتي العزيز.

حيــن ترفع قلبك اليوم لكــي تحيي علم البالد، 

افحــص قلبــك... وافحص معه عقلــك، وأعد على 

نفسك السؤال: ماذا قدمت اليوم لإلمارات بين يوم 

العلم للعام الماضي واليوم؟ وكم مدماكاً في بنيان 

اإلمارات المرصوص بنيَت يا ابن اإلمارات؟

هــذه اإلجابــة ال يملكهــا، بعد اللــِه، غيُرك، 

فكلمــا كنت مخلصــاً لدينــك وعقيدتك ووطنك 

وقيادتك، كانت إجابتك األفضل واألعمق واألكثر 

ُقه  تطبيقــاً عملياً، فاإليمان كما نعلم جميعاً ُتَصدِّ

الجوارح.

تعال معي إذاً يا ابن اإلمارات كي ترفرف قلوبنا 

مــع كل رفرفٍة لهذا العلم، ألنــه اليوم عنواٌن لكل 

شــيء نفتخر به فــي دولة البيــت المتوحد، وكل 

مــا صنعته لنا قيادة المجد من أبواب العز التليدة 

والعتيدة.

تعاَل معي ألن ســواري أعالمنا اليوم لن تحمل 

على قممها قماشــاً فحســب، قد يخّيــل إليك أنها 

قمــاش، لكنها فــي قلوبنا وعيوننا صــور متداخلة 

لشهدائنا األبطال األشــاوس الذي استشهدوا وهم 

يدافعــون عن شــرف هذه األمــة وبقائها، تحّفهم 

مالييــن الدعوات بالرحمة والجنة. هذه الســواري 

اليــوم تحمل ما بين أضلعنــا خّفاقاً بكل ما نحمله 

مــن حب وانتمــاء لهــذا الحمى األصيــل وقادته 

الميامين، وما نشــأنا عليه من انتماء ووالء لدولتنا 

التــي ال دولَة مثلها، وبيتنــا المتوّحد الذي ال بيَت 

مثله، وشعبنا المتكاتف الذي ال شعَب مثله.

إنــه اليوم ليس علمنا فحســب، بــل باقة حبٍّ 

إماراتية رويناها بدماء قلوبنا وعرق جباهنا وتاريخ 

أجدادنا، ألنه:

اتكّلما  عنـــك  المجـــْد  حبـــر  َكـــْن 
الِمداْد ِحبـــر  عـــن  ـــوْر  الّنُ إبـــروْف 

يترّنمـــا  والوطـــْن  بـــْك  نحتفـــل 
االتحـــاْد ليـــوم  الغالـــي  باســـمْك 

يتبّســـما  ـــما  الّسِ ف  زايـــْد  َكـــْن 
بالـــوكاْد يفـــرْح  رفرفـــْت  وكلمـــا 

القيوين بمشاركة فريق »أسعد شعب« الذي 

زار منطقتــي الســلمة والرافعــة، إذ تفاعل 

الجمهــور وفتحــوا أبواب منازلهــم ألعضاء 

الفريــق، مؤكدين أن هــذه المبادرة لفتت 

انتبــاه المواطنين والمقيميــن إلى ضرورة 

احتــرام علــم الدولة، والحــرص على رفعه 

طيلة أيام الســنة، وأكدوا ان أعضاء الفريق 

تحدثوا مع األهالي وشــرحوا لهم بروتوكول 

العلم وكيفية الحفــاظ عليه والتعامل معه 

بطريقة صحيحة ال تعرضه للتلف.

تجاوب 
كمــا تجــاوب ســكان منطقة بنــي ياس 

فــي أبوظبــي مع فريــق »فخــر أبوظبي 

أنهــم يكنون كل  التطوعــي«، مؤكديــن 

االحتــرام والتقديــر للعلــم باعتبــاره رمز 

الدولة. كما شهدت الحملة حضوراً نسائياً 

الفتاً من المتطوعات اللواتي نشــطن في 

منطقة البرشــاء بدبي ومشيرف بعجمان، 

والحمــرا فــي أم القيويــن، وفريق تحت 

أمرك التطوعي في 130 منطقة بالدولة.

وذكر الفالســي أن حملة »حماة العلم« 

بدأت في 2014 بمشاركة 100 شاب وشابة 

مــع مجموعــة من فئــة الصم فــي جولة 

علــى المنازل في دبــي والفجيرة، وكانت 

االنطالقة مــن خالل ورش عمل لمتطوعي 

مؤسســة وطنــي اإلمــارات وفئــة الصم، 

تناولــت تاريــخ العلم وقواعد اســتخدامه 

والحفاظ عليه، بالتعاون مع القيادة العامة 

لشــرطة دبي، حيث بدأ المتطوعون رصد 

وتفقد األعالم فوق المنازل.

وقــال: »وفي 2015 طورت المؤسســة 

الحملة من خالل تســليم كليــات التقنية 

العليا 230 علمــاً بحضور عدد من مديري 

كليــات التقنية العليا وأعضاء من الهيئتين 

اإلدارية والتدريسية، وخالل العام الماضي 

حققت الحملة نجاحاً شــعبياً كبيراً، إذ زاد 

عــدد المتطوعين الذي فاق المئات، وفي 

أول أسبوعين من انطالق الحملة تم توزيع 

أكثــر من 500 علــم، وفي العــام الحالي 

تتطلع المؤسســة لجعل حماة العلم أكبر 

حملة وطنية تجوب اإلمارات من الســلع 

إلى الفجيرة لتوزيــع علم اإلمارات ورفعه 

على كافة مباني الدولة«.
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