




املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان - تغمده اهلل بوا�سع رحمته





�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان  

رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة





الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ورئي�س املجل�س التنفيذي 





يعود تاريخ ال�سعار الر�سمي حلكومة اأبوظبي اإىل العام 1968، 

حيث ظهر للمرة الأوىل على الطوابع الربيدية املتداولة،   لي�سبح 

اأحد اأبرز الرموز املعربة عن اإمارة اأبوظبي. ومتتد اجلذور العميقة 

للعنا�رص الأ�سا�سية لهذا ال�سعار اإىل تاريخ �سبه اجلزيرة العربية 

الر�سمي  الرتباط  اإىل  ال�سعار  هذا  ا�ستخدام  يرمز  كما  وتراثها، 

باحلكومة.

وتطبيقه  اأبوظبي  حكومة  �سعار  ت�سميم  يتبع  مل  اليوم،  واإىل 

جمموعة متنا�سقة من الإر�سادات وال�سوابط، مما �سبب كثرياً من 

عدم التنا�سق يف �سكل ال�سعار وطرق ا�ستخدامه .

يعمل هذا الكتاب على توثيق مبادرة طموحة  اإمتدت لأكرث من 

خم�س �سنوات  حتت اإ�رصاف املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 

التاريخية  الناحية  من  دقة  واأكرث  حديثة  ن�سخة  و�سع  بهدف 

طرق  تطابق  مراعاة  على  واحلر�س  اأبوظبي،  حكومة  ل�سعار 

ا�ستخدامه من قبل كافة اجلهات الر�سمية يف الإمارة.
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املقدمة

شعار أبوظبي الرسمي حاليا.ً

من  مزيجًا  اليوم  نعرفه  الذي  الر�سمي  اأبوظبي  �سعار  ميثل 

اإىل  وال�ساريات  الأعالم  َتدين  حيث  املختلفة،  التاأثريات 

ميثل  فيما  الربيطانية،  والبحرية  الع�سكرية  القوات  تاريخ 

اأكرب  ب�سكل  متيل  تاأثريات  العربي  واخلط  واخلنجران  ال�سقر 

اإىل الطابع التقليدي. وقد �سهدت ال�سنوات املا�سية حماولت 

هذه  اأن  اإل  وهيئته،  ال�سعار  �سكل  وتطوير  لتح�سني  عدة 

العنا�رص الأ�سا�سية ظلت دائمًا على حالها.

اأن الوقت قد حان لإعادة النظر يف ال�سعار  وقد تبني موؤخراً 

ل�سمان ر�سم كافة عنا�رصه وتقدميها ب�سكل ي�سمن اأ�سالتها 

اإىل اأق�سى حد ممكن. ومع تداول العديد من �سور ذلك ال�سعار 

�سعار  ت�سميم  فاإن  احلكومية،  وغري  احلكومية  الدوائر  يف 

حكومي موّحد وُمعتَمد �سيتيح للحكومة فر�سة مثالية لو�سع 

املعايري القيا�سية التي حتكم ا�ستخدامه ومظهره.

لقد خ�سعت جميع عنا�رص ال�سعار اإىل تدقيق مكثف لرت�سيخ 

قيمتها الرتاثية ومفهومها التاريخي. كما  مت اختيار واحد 

على  الربية  احلياة  جمال  يف  املخت�سني  الفنانني  اأبرز  من 

م�ستوى العامل لو�سع ت�سميم اأويل لل�سقر. كما متت ا�ستعارة 

احلاكمة  بالأ�سـرة  اخلا�سة  املقتنيات  جمموعة  من  خناجر 

من باب احلر�س على الر�سد الدقيق لتفا�سيل تلك اخلناجر.

كانت  اأ�سالتها،  من  والتحقق  العنا�رص  كافة  جتميع  وبعد 

الفني  للنمط  الأمثل  املزيج  خلق  هي  التالية  املرحلة 

خمتلف  يف  فّعال  نحو  على  ال�سعار  لتوظيف  وامل�سمون 

مم لها. اجلوانب التي �سُ
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1958

1964

1968

1968

1971

2006

تاريخ ال�سعار الر�سمي 

ت�سكيل علم اأبوظبي

اإ�سافة مربع اأبي�س اإىل ركن العلم

ظهور �سعارات متثل رايات ورماح 

متقاطعة على الطوابع الربيدية

ظهور �سعارات متثل �سقراً ورايات 

على املرا�سالت احلكومية

اكتمال �سكل ال�سعار الر�سمي كما 

نعرفه اليوم على الطوابع الربيدية

ظهور ال�سعار على املرا�سالت 

احلكومية

الر�سام اآندرو اإيلي�س، اأحد الرّواد يف ر�سم احلياة الربّية، 

خالل ر�سمه لل�سقر

5
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التحديات
مبجرد التجول ب�سكل عابر يف اأنحاء مدينة اأبوظبي واملناطق 

املحيطة بها يتبني باأن هناك كثرياً من اأوجه التناق�س يف 

�سكل ال�سعار الر�سمي لالإمارة، وذلك من واقع ا�ستخدامه من 

تنا�سق  يف  الفتقار  وهذا  احلكومية.  واجلهات  الدوائر  قبل 

ال�سكل اإمنا يوؤدي اإىل خلق �سورة جمزاأة، كما يتعار�س مع 

امل�ستوى الفائق للتن�سيق الفعلي القائم بني اجلهات احلكومية 

العديدة يف الإمارة.

احلاجة  اإىل  احلا�رصة  جمتمعاتنا  على  الإعالم  تاأثري  اأدى 

يتعني  التي  املختلفة  الأوجه  وتباين  التنوع  اىل  املتزايدة 

توظيف ال�سعار الر�سمي فيها. ففي ع�رصنا احلديث، لن يقت�رص 

ا�ستخدام ال�سعار على املطبوعات والالفتات الر�سمية فح�سب، 

بل �سيمتد ا�ستخدامه يف الو�سائل الإعالمية اأي�سًا. فالبد من 

اأن يتمتع ال�سعار مبظهر متعدد ال�ستخدام �سواًء بو�سعه على 

اأحد املباين احلكومية، اأو طباعته على البطاقات ال�سخ�سية.

التي  الدقيقة  العملية  على  ال�سوء  التالية  الف�سول  و�ست�سلط 

اأكرث حداثًة  ليكون  اأبوظبي  مت خو�سها لتطوير رمز حكومة 

والتزامًا بالدقة التاريخية.

تبين األمثلة الموضحة أعاله تعدد تصاميم الشعار وافتقارها حاليًا إلى التوافق في استخدامه ما بين الجهات الحكومية.



الصقر
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ال�سقر

التقليدية  الثقافة  من  مهمًا  جانبًا  بال�سقور  ال�سيد  ميثل 

لأبوظبي، مما يجعل من ال�سقر حموراً مالئمًا لل�سعار الر�سمي 

حلكومة الإمارة.

تعاىل  الـّله  باإذن  له  للمغفور  ت�رصيحٍ  يف  ورد  ملا  ووفقًا 

يف   - ثراه  الـّله  َطيب   - نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 

كتابه ‘ريا�سة ال�سيد بال�سقور’.

“�هذه الرحالت )ال�سيد بال�سقور( تعودنا على ال�سرب واجللد، 
ونحن ن�سعد لهذا، وننتظر هذه الفر�سة ب�سوق كبري، ونكيف 

الرب وحياة املدن، وهذه  املوازنة بني معي�سة  اأنف�سنا على 

الب�ساطة التي ن�سعر بها من خالل ممار�ستنا لهذه الريا�سة 

تعطينا دوافع قوية ل�ستيعاب العمل كما تعطينا الكثري من 

قوة الدفع ملا ينتظرنا من واجبات، ونهياأ الكثري لأمانينا 

وطموحنا يف امل�ستقبل وما يجب اأن نعمله من اأجله.”

الر�سمي  ال�سعار  يف  يظهر  ما  فاإن  التحديد،  وجه  وعلى 

لأبوظبي هو ال�سقر، فال خالف على كونه اأكرث الطيور هيبة 

ُيعرف  كما  والرزانة،  بالهدوء  ال�سقر  ويتميز  الإطالق.  على 

وري�سه  املهندم  مظهره  اأن  رغم  والذكاء،  ال�سجاعة  عنه 

املتنا�سق يخفيان قدراته احلادة كطري كا�سـر.

احلديث،  ال�سهري يف ع�رصنا  ال�سقر  من  الأ�سيلة  ال�ساللت  َتنُدر 

ال�سقور  مربيي  جهود  بفعل  الهجينة  ال�سقور  انت�سار  مع  وذلك 

�سدرت  التي  التوجيهات  وكانت  لل�سيد.  فّعال  �سالح  لتهجني 

خ�سال  اأ�سمى  جت�سيد  على  ان�سبت  قد  الر�سمي  ال�سعار  ب�ساأن 

�سهول به  �رصفت  التي  والرزانة  واجلمال  كالنقاء   ال�سقر 

�سحراء اأبوظبي.  

4	 THE	STORY	OF	THE	ABU	DHABI	CREST:	THE FAL-
CON 
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يعد ھذا الطير الصبور رمزاً ھاماً 
للمزج بين التقاليد العربية 

 والمستقبل الذي يزھو بالفخر
ويصبو إلى التقدم.
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آندرو إيليس خالل عمله في االستوديو.لوحة ُتجسد تفاصيل الصقر بريشة آندرو إيليس.

العملية الفنية

ال�سقر  هذا  خ�سال  ت�سجيل  اإىل  الرامي  اجلهد  اإطار  يف 

اأحد  اإيلي�س،  اآندرو  ال�سيد  على  الختيار  وقع  فقد  وجوهره، 

الفنانني الرواد على م�ستوى العامل ال�سغوفني باحلياة الربية 

ال�سيد  حر�س  وبحكم  لل�سقر.  اأويل  ت�سميم  و�سع  ليتوىل 

اآندرو على ريا�سة ال�سيد بال�سقور، فقد اجتذب فنه اهتمام 

عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق 

 اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لدولة الإمارات

العربية املتحدة.

وينحدر الطري امل�ستخدم من اأف�سل ال�ساللت، متميزاً ببنيته 

وعينيه  الري�س   
ّ
كثيفتي و�ساقيه  احلاد  ومنقاره  القوية 

الطويلني  الثاقبة وجناحيه  بنظرتهما  الوا�سعتني  العميقتني 

وجود  د 
ّ
�ِس جُتُ اأن  الر�سمة  على  وكان  اخللف.  اإىل  املن�سحبني 

�سقر قوي ومهيمن.

وقد ركزت الر�سوم التخطيطية على التاأكد من �سحة و�سعية 

لين�سب  الهتمام  انتقل  فقد  ذلك  وبعد  وتفا�سيلها.  الراأ�س 

وكيفية  والفخور  القوي  جذعه  جت�سيد  على  منهجي  ب�سكل 

اجلناحني  وانحناء  باإهتمام  للخناجر  القدمني  قب�سة 

ال�سبيهني بالن�سال وباطن اجلناحني. 

تطوير  اأريد  “كنت  قائاًل:  ذلك  على  اآندرو  ال�سيد  عّلق  وقد 

اإىل  الكاريكاتوري  بالر�سم  اأ�سبه  ت�سوير  جمرد  من  ال�سورة 

العمل على جت�سيد وقفته ال�ساحرة املرت�سدة.”
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رسومات تجريبية أولية للصقر.
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 بشكل متوازن على عمود وذلك كمرجع ليتسنى لهما استكشاف مواضع القدمين. وبناًء عليه فقد تم وضع رسم  لقد اعتمد آنردو إيليس ونيك فوكس، وهو خبير في الصيد بالصقور يعيش في ويلز، على صقٍر حٍي وآخر مّيت تم تعليقهما 
هندسي ثالثي األبعاد.

رسوم تجريبية أولية.

استكشاف انحناء الجناحين وقبضة القدمين.

رسم الجناحين كحدة السيف إلبراز خطوط الشعار.
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قبضة القدمين.

الجناح والباطن.

تفاصيل الرأس.
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الرسمة األخيرة آلندرو إيليس يجسد فيها الصقر ليكون الرسم األساسي للشعار الرسمي الجديد.

عملية ت�سوير ال�سعار

تطوير  ليتوىل  ميت�سل  كري�س  ال�سيد  على  الختيار  وقع  لقد 

الر�سمي.  لل�سعار  تعبريي  برمز  منها  ويخرج  اآندرو  ر�سوم 

العالمات  وتنفيذ  تطوير  رّواد  من  ميت�سل  كري�س  ال�سيد  يعد 

التجارية وال�سعارات على م�ستوى العامل.

مع  الأبعاد،  كافة  لتنا�سب  الأ�سلية  الر�سوم  تب�سيط  مت  لقد 

احلر�س على دقة اخل�سائ�س الأ�سا�سية.

بهيئته  يحتفظ  بحيث  لل�سقر  داكنة  خطوط  اإ�سافة  متت 

و�سكله، كما �ساعد ذلك على التاأكيد على تقاطع اخلناجر فوق 

الذيل امُل�رَصع.
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رسوم كريس ميتشل –�تطوير للنمط التصويري وتفاصيل الصقر.

نقطة انطالق تفصيلية. توضيح القدمين وتبسيط 
للرأس. الرسم معتم بشكل عام.

 أضيف التحديد باللون األسود لتوضيح الجناح
وأرجل الصقر.

صدر الصقر مرتفع لألعلى. مايزال اللون معتمًا وخاصة 
على جوانب األجنحة وبين رجلي الصقر.

يحتاج الصقر لموازنة أكثر من ناحية التحديد. يبدو 
مبالغًا في اإلزدحام والتفصيل.

نسخة مبسطة من الشعار. أزيلت الخطوط غير 
الضرورية وتظهر الخطوط هنا بطريقة أخف.

المنقار أسود.

يبدو الريش في األجنحة أكثر وضوحًا.

تم تكبير حجم رأس الصقر وخفض علو الصدر.

مايزال لون األجنحة والصدر والذيل معتمًا.

المسار المختار لتنفيذ الرسم على أساسه.
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إن تبسيط الخطوط واألشكال وتصفيتها يزيد من نسبة الوضوح كما يقودنا إلى الخروج بشكل عصري وُمعّبر لرسم الصقر بحيث 
يتالئم تمامًا مع العرض على نطاق ُمكّبر أو ُمصّغر. وتتميز النسخة النهائية بكثافة اللون األسود المتواجد ما بين القدمين، مما يساعد 

على إكساب الرسم بعدًا عميقًا ويضمن وضوح الخناجر.

تم إضافة مزيدًا من الريش على الذيل وأسفل جسم الصقر.

تم تغيير لون ريش الذيل إلى اللون األبيض.

تبدو منطقة الصدر أكثر طوالً وأكثر كثافة بالريش.

تم تقصير طرف الجناح الخارجي مما أعطى شكاًل أكثر تميزًا.

أضيف بعض الريش إلى الجزء العلوي من األجنحة.

 يبدو رأس الصقر أكثر وضوحًا، كما أضيف بعض الضوء 
لمنطقة العين.

تم تصغير منطقة الصدر وإطالتها قلياًل.

تم تحريك أطراف األجنحة بطريقة أقرب نحو الذيل.

تم تصغير عرض الجناح وضمه إلى الداخل.

تم تخفيف وتبسيط الخطوط المضافة حول رأس الصقر 
إلعطاء وضوح ومصداقية أكثر للشعار. 

تم إضافة ريش أكثر لذيل الصقر.

تم إظهار صدر الصقر بشكل بارز.
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 رسم جديد مبسط ورمزي للصقر، تم تركيبه على الشعار الرسمي الحالي.
تم تكبير الصقر إلبرازه كعنصر محوري للشعار.

املرحلة الأوىل
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الخنجر
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اخلنجر

مكانة  عن  ينم  وجماليًا  عمليًا  رمزاً  اخلنجر  كان  لطاملا 

املرء وذلك منذ قبل قيام الحتاد، وكثرياً ما ارتداه املغفور 

الع�سكرية  الرحالت  نهيان يف  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  له 

ورحالت ال�سيد بال�سقور. و�سـرعان ما اأ�سبح اخلنجر العربي 

يف  ظهر  عندما   1968 عام  منذ  هامًا  وطنيًا  رمزاً  امللتوي 

ال�سعار الر�سمي لأبوظبي.

ر�سم  اإظهار  املهم  من  كان  الإبداعية،  العملية  مدار  على 

 
ّ
مطابق يو�سح تّقو�س الأ�سلحة والتنا�سق واخلطوط وِمقب�سي

اخلنجرين واحلاجة لر�سمهما يف اجتاهني متقابلني.

لقد متت ا�ستعارة خنجرين من اخلناجر الأ�سلية من جمموعة 

ظهور  على  حر�سًا  نهيان  اآل  بعائلة  اخلا�سة  املقتنيات 

اخلناجر يف الن�سخة الأكرث حداثة من ال�سعار الر�سمي، وب�سكل 

اأن  للفنان  بذلك  فت�سنى  اأ�سالتها،  الإمكان على  قدر  يحافظ 

يبني ر�سوماته على اأ�سا�س هذين اخلنجرين.

لقد ا�ستك�سف اآندرو اإيلي�س موا�سع خمتلفة للخنجرين، حر�سًا 

اخلنجرين  على  فعاًل  يقف  وكاأنه  ال�سقر  يظهر  اأن  على  منه 

دون اأن يقب�س عليهما فح�سب. وقد مت عقد اجتماع مع اخلبري 

يف ال�سيد بال�سقور نيك فوك�س، والذي قام با�ستخدام �سقر 

للقدمني.  الواقعية  املوا�سع  ل�سبط  كمراجع  مّيت  واآخر  حي 

على  للم�ساعدة  الأبعاد  ثالثي  هند�سي  ر�سم  تنفيذ  مت  كما 

تطوير ال�سكل النهائي.

الت�سويري  الفنان  بوا�سطة  اخلناجر  ر�سم  حتويل  مت  بعدها، 

احلاد  القو�س  اإىل  ترمز  قوية  خطوطًا  عليها  اأ�سفى  حيث 

للن�سل.

خناجر من مجموعة المقتنيات الخاصة 
باألسرة الحاكمة.

طابع يعود تاريخه إلى عام 1968 حيث تظهر 
فيه الخناجر على الشعار الرسمي ألبوظبي.

عملة فئة عشرة دراهم إماراتية يظهر 
عليها الخنجر.
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رسوم تبين العالقة ما بين الخنجرين والصقر.

رسوم كريس ميتشل.

تطوير للنمط التصويري وتفاصيل الخنجرين. لقد تطورت الرسوم التفصيلية التي وضعها آندرو إيليس وذلك بتبسيط وتنقية الخطوط 
واألشكال. وقد نتج عن ذلك رسمًا لخنجر قوي وعصري ورمزي بحيث ُيكمل دور الصقر، كما يمكن طباعته بشكل جيد وبمقاييس مختلفة.

ر�سم اخلنجر
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املرحلة الثانية

رسم جديد مبسط ورمزي تم فيه وضع الخنجرين على الشعار الرسمي القديم.
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األعالم
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تطور شهده األسلوب التصويري لبيان التفاصيل المتغيرة لألعالم وثنياتها وطيها.

األعالم األصلية من عام 1968.

تقديم تفاصيل الثنية. 
إضافة ظالل فاتحة وداكنة 

إلى الرماح.

قدر زائد من التفاصيل 
على الثنية، كما أن الطية 

غير واضحة.

األعالم النهائية بثنية 
وطية واقعيتين.

يعيد العلم النهائي تقديم 
فكرة طي العلم من األسفل 

بحيث يتسنى إضفاء 
الواقعية، مع بيان الثنيات 

في نسيج العلم. ويقدم هذا 
العلم خلفية مبهرة ليستقر 

عليها الصقر.

طابع مجموعة اإلصدارات 
البريدية الثالثة –�1968.

 قوة دفاع أبوظبي
19 اغسطس 1968.

طابع يعود إلى عام 1968 ُيظهر تكوين 
الشعار الرسمي كما نعرفه اليوم.

إعادة تقديم تفاصيل طي 
العلم لكنها غير واضحة.

أعالم من الشعار الرسمي الحالي 
–�تفتقد التفاصيل.

األعالم
يعود تاريخ علم اأبوظبي اإىل عام 1820 وكان ممثاًل اأ�سا�سيًا 

الأحمر  من  ال�سنني  مدار  على  تطور  وقد  الإمارة.  لهوية 

ال�سايف اإىل الأخ�رص، ثم اإىل الأحمر مبربع اأبي�س يف الركن، 

ويبلغ العر�س ثلث ال�سارية والطول الثلث بدوره. 

مع  لأبوظبي  علمني  ظهر  املا�سي،  القرن  �ستينيات  ويف 

قدما  اأنهما  كما  الربيدية،  الطوابع  على  متقاطعني  رحمني 

�ساهداً مرجعيًا على اأ�سول ال�سعار الر�سمي الذي نعهده اليوم. 

ومنذ عام 1968، اأ�سبحت الأعالم جزًء ل يتجزاأ من ال�سعار 

ل�سكل  وفّعالة  ملونة  خلفية  قدمت  حيث  لأبوظبي،  الر�سمي 

ال�سقر.

الأعالم  واأ�سبحت  ال�سنني،  مدار  على  التفا�سيل  لقد �ساعت 

اأقل واقعية، واأقرب اإىل التمثيل لألوان اإمارة اأبوظبي، والتي 

تتاألف من م�ساحات لونية وا�سحة من الأحمر والأبي�س.

الأولويات  اأهم  الدقة يف كل ما يتعلق بالأعالم من  وتعترب 

لفريق الت�سميم، فقد كان تكوين الأعالم بحاجة اإىل مظهر اأكرث 

واقعية مع جت�سيدها ب�سكل رمزي يالئم جميع ال�ستخدامات 

املمكنة لل�سعار الر�سمي. وقد �ساعد التجمع املوجود يف قاع 

ثنيات  بذلك  املرجو، حيث ظهرت  الهدف  على حتقيق  العلم 

نعت منه الأعالم. واقعية يف القما�س الذي �سُ

من  والتحقق  الرماح  حتديث  اأي�سًا  ال�رصوري  من  وكان 

دقتها، ومع اإ�سافة ظالل فاحتة وداكنة، فقد اكت�سبت الرماح 

�سكاًل ثالثي الأبعاد يتنا�سب مع الثنيات الواقعية لالأعالم.

التاأكد من ر�سم  الت�سويري، وهو  للر�سام  اأخري  ن�ساأ حتٍد  لقد 

ال�سكل البي�ساوي لل�سعار الر�سمي على نحو جمايل، واإ�سفاء 

عالمة قوية بعد اإ�سافة التحديد اخلارجي.
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املرحلة الثالثة

شكل جديد مبسط ورمزي للصقر، مع إضافة الخناجر واألعالم على الشعار الرسمي القديم.
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اللفافة
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تطوير للنمط التصويري يهدف إلى إظهار تفاصيل اللفافة، حيث يتحول الشكل المظلل إلى إشارة ترمز إلى جامع الشيخ زايد الكبير.

اللفافة األصلية كما هي مأخوذة من الشعار 
الرسمي الحالي مع الرسم القديم لكلمة 

‘أبوظبي’�بالخط العربي.

تم استبدال الخط القديم بالرسم العربي 
الجديد لكلمة ‘أبوظبي’، كما تم إضفاء 

المزيد من العمق والمساحة السوداء في 
كل طرف من أطراف اللفافة.

تم تحويل الشكل المظلل العلوي 
للفافة بحيث يرمز إلى مسجد الشيخ 

زايد. وقد تمت زيادة ُسمك الخطوط 
المستخدمة إلبرازها أكثر.

تم تبسيط اللفافة باستبعاد الخطوط 
السوداء والتفاصيل، لكن هذا التبسيط 

بدا ُمخاًل للشكل.

تم إضافة المزيد من التفاصيل، وإضفاء 
السالسة على الخط السفلي للفافة 

وذلك لتكوين شكل محدد بحيث يكون 
منتصف رأس الصقر تحت منتصف اللفافة.

تم تقريب طرف اللفافة بحيث تستقر 
على الرماح بدالً من أن تنساب خلفها. 

كما تم إضافة المزيد من المساحة للخط.

تم تصميم رسم بالخط العربي المعاصر لكلمة ‘أبوظبي’�بحيث يحل محل الخط القديم جامع الشيخ زايد الكبير.
في الشعار الرسمي الحالي، ويمثل هذا الرسم االتجاه الذي تتبعه اإلمارة، والذي يتمثل 

في الحداثة والتطلع نحو المستقبل.

اللفافة

ال�سعار  داخل  الأعالم  رماح  يف  املعلقة  اللفافة  ُو�سعت 

لغر�س  العربي  باخلط  بوظبي’  اأ ‘ اإىل  ي�سري  الذي  الر�سمي 

ملكية  اإليها  تعود  التي  اجلهة  اإىل  الإ�سارة  وهو  األ  معني، 

يتالءم مع  ال�سكل بحيث  لتطوير هذا  ال�سعار. وهناك حاجة 

هناك  اأن  لوحظ  وقد  تطويرها،  مت  التي  الأخرى  العنا�رص 

الت�سميم اجلديد للفافة  اإىل  فر�سة لإ�سفاء منحنيات �سل�سة 

والذي ي�سري اإىل املالمح اخلارجية جلامع ال�سيخ زايد الكبري.

 2007 �سنة  اإىل  اجلامع  لهذا  العاملي  الفتتاح  تاريخ  يعود 

حيث ميثل حتفة معمارية ذات ت�سميم خالب وفن مبهر. 

�سورة  لتكون  للم�سجد  امل�ستديرة  الفنية  القباب  بنيت  وقد 

رمزية لأبوظبي وعالمة دالة على حداثتها املزدهرة و�سورة 

مالئمة تنعك�س على خلفية ال�سعار الر�سمي بعد تطويره.

لقد و�سع الفنان الت�سويري تخّياًل للقباب الثالث الأ�سا�سية 

اأ�سالة  على  احلفاظ  مع  اللفافة،  اإطار  من  كجزء  للم�سجد 

ال�سورة والعمل يف ذات الوقت على تب�سيط الت�سميم لي�سبح 

اإطاراً مبهراً يتكون من اخلطوط اخلارجية الرمزية.
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املرحلة الرابعة

رسم جديد مبسط ورمزي للصقر تظهر فيه الخناجر واألعالم واللفافة.
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الشعار الرسمي 
الجديد
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ال�سعار الر�سمي القدمي
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ال�سعار الر�سمي اجلديد
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“�لقد ترك لنا األسالف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي 
الذي يحق لنا أن نفخر بە ونحافظ عليە ونطوره ليبقى ذخراً 

لـہذا الوطن ولألجيال القادمة.”

املغفور له باإذن الـّله تعاىل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب الـّله ثراه.


